
C) Agrogeologiai jelentések.

1. Komárom vármegye déli részének agrogeologiai viszonyai.

(Jelentés az 1910. évről.)

H o r u sit zk y  H e n r ik - tői.

Az 1916. évben Komárom vármegye déli részén folytattam a ren
des munkálatokat, csatlakozva az előbbi években felvett területhez. Min
denütt nem érhettem még el a vármegye déli határát; a 15. öv, X V III. 
rovat jelű térkép DK-i lapjának csak a déli széléig juthattam, míg a 
szomszéd DNy-i lapnak a délen határos térképére, azaz a 16. öv, X V III. 
rovat ÉNy-i lapjára eső, Komárom megyééhez tartozó részt egészen bejár
tam. Nyugatról az Ászár környék kis részének a kivételével a vármegye 
határáig, vagyis a Bakony-érig értem, míg északon a bábolnai állami 
uradalmi ménesbirtokig és Nagyigmánd községig térképeztem.

Domborzati és vízrajzi viszonyok.

Komárom vármegye déli része a Bakony északi aljáig és a Vértes 
hegységig terjed, tehát e hegységek nyúlványai húzódnak területünkre, 
amely ennek megfelelően északi, majd északnyugati irányban lejt s ame
lyet hasonló irányban több patak és vízér szel. A  délen elért magasságok: 
a nagybéri erdő 220— 260 m. Császár község környéke 200— 220 m, Csep 
és Tárkány környéke 140— 150 m, a nagyigmándi vasúti állomás 131 m. 
A  hepe-hupás területnek fő vízerei: a Bakonyér és a Feketevíz, majd a 
Malomér, amelyekbe több mellékér torkollik. Valamennyi völgy a pon- 
tusi vagy pannoniai rétegekbe mélyed, az ezekből fakadó forrásvizek 
táplálják a patakokat vízzel. A  körülbelül 11— 13 C fokú víznek lehet 
tulajdonítani, hogy e vidéken a völgyekben kiépített gátakkal felfogott 
vízzel telt több oly tavat lehet találni, amelyek haltenyésztésre használ
tattak; ugyanitt a gátak mellett a vizet a malmok hajtására is felhasz
nálták. Jelenleg azonban ezek már lassan veszendőbe mennek és a tavak 
is fokozatosan feltöltetnek iszappal. Véleményem szerint pedig nem ár
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tana a tavakat újból rendbe hozni, azokat kitisztítani és haltenyésztésre 
felhasználni, amint az az állami ménesbirtokon, a Nádasdi uradalomnál 
.Ruisz G y u l a  gazd. igazgató úr ajánlatára meg is történt.

Dacára az említett forrásoknak, egészséges, jó kútvizek tekinteté
ben a vidék szerencsésnek nem mondható. A  geológiai viszonyok okai 
annak, hogy itt a vékony pleisztocén takarón keresztül átszivárgott víz 
a pontiisi agyag határán látja el a kutakat szennyes vízzel. Ezért a lehe
tőséghez képest mélyebben lévő vizek elnyerésére igyekeznek. A  leg
mélyebb fúrt kút a kisbéri parkban van, amely 425 6 méter mély. A 
mélyfúrás azonban meddő maradt, a vizet csak 56 m mélységből nyerik.\) 
Az 1913. évben a községben 2 közkutat fúrattak, az egyik a Széclienyi- 
utcában van, ez 52 5 m mély, a másik, a Kossuth Lajos-utcában fúrt kút 
Í034 m mély. Ezenkívül a 27. számú vasúti őrháznál is 64 5 m mély 
fúrott kút van. Valamennyi kútnál a fúró vékony pleisztocén takaró 
alatt lévő pontusi rétegeken keresztül hatolt, amelyek sárgás, szürkés, 
kékes agyag, illetve homokos agyag, majd szürkés, kékes, csillámos, 
finom, kivételesen durvább homokrétegekkel váltakozva fordulnak elő. 
A  víz egyikben sem szökik fel. hanem a föld szine alatt marad, mint p l.: 
a Széchenyi-utcában fúrt artézi kútnál 12 m-nyire, a Kossuth-utcai artézi 
kútban 16 m-nyire. Hogy ezen rétegek itt különböző mélységekből adják 
a vizet, sőt hogy meddő fúrások is maradnak, továbbá hogy itt a víz 
közvetlen Kisbér környékén nem szökik fel. holott a szomszéd községek
ben felszökő vízről van tudomásunk, annak oka a vidék altalajának vál
tozatos geológiai viszonyaiban keresendő.

Végül még a mellékerek vízminőségéről kell megemlékeznem, amely 
az ásott sekély kutakban nátrium szulfátot, v ag y  inkább magnézium szul
fátot tartalmaz. Az itt bőven előforduló fehér foltok, amelyek nyáron 
épen úgy kivirágzanak. mint a szikes területeken a sziksó, bizonyítják, 
hogy a völgyekben ásott kutakban lassan összegyülemlő víz több-Levesbb 
keserű sót is tartalmaz. Evégből Csep községtől ÉKy-ra kb. 2 km-nyire, 
a Csep község és a tárkányi szöllő között 143 m homokbuckától délre, 
az Öreg gyepi legelő nevezetű völgy elejéről mintát is hoztam, még pedig 
úgy magát a talajt (sós agyagot), mint a rajta kivirágzott sót. hogy az 
intézetünk laboratóriumában megelemeztessék. A talajt és a sót dr. H or 

v á t h  B e l a  m. kir. vegyész fogja megelemezni, amiben közbejött beteg
sége azonban ezidőszerint megakadályozza.

i) H o iíu s it z k y  H e n r ik  : \ kisbéri magyar királyi állami ménesbirtok agro-
geolőgiai viszonyai. A in. kir. Földtani Intézet Évkönyve. XX. köt. 4. füzet. 1912.
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Föld- és talajtani viszonyok.

Vidékünk felépítésében három geológiai korszak szerepel. A  leg
alsó lerakódások a pliocén időből származnak, amelyekre azután pleiszto
cén és holoeén, vagyis diluviális és alluviális kőzetek következtek.

A  pliocén időt képviselik itt az agyagos, a homokos és a kavicsos 
rétegek. Az első kettő váltakozva fordul elő, s amint a fúrások alapján 
konstatálni lehetett, nagy általánosságban véve 425 m-ig egyformák. Te
lepülésük azonban nagyon meg van zavarva, igen sok süppedés és vetődés 
fordul itt elő, amelyek tulajdonképen okozói annak, hogy itt mélyebb 
rétegekből nem kapnak artézi vizet. Ezen rétegek több helyütt egészen 
a felszínig terjednek (tekintetbe nem véve természetesen a felső termő
talajt). A  völgyek mentén úgyszólván majdnem mindenütt, ha nem is 
láthatók, a fúróval felhozhatók. Különben ugyancsak a völgyek mentén 
levő partokon forrásokat, illetve vizenyős réteket látunk, amelyek csakis 
a pontusi. vizet át nem bocsátó agyag ottléte mellett szólnak. A völgyek 
közötti hátakon elég sok vízhez kötött növény tenyészik, melyek szintén 
a közeli pontusi agyagok mellett szólnak. Még ott is ilyen növényeket 
látunk, bár kevesebbet, ahol a pontusi agyagot valaminő pleisztocén 
takaró fedi, de természetes nagyon vékony réteggel, jeléül annak, hogy 
ott is nem nagy mélységben hasonló rétegek fordulnak elő. A pannoniai 
kőzetek a felszínig nagyobb területen fordulnak elő: a nagybéri erdőben, 
a Kopasz- és Leégett-hegyen és Pula-major környékén. Az előbbi helyen 
erdei talajt szolgáltatnak, ahol vereses kötött agyagos feltalaj alatt kemé
nyebb, vasas agyag vékonyabb rétege következik, amely alatt csak az 
eredeti alapkőzetre jutunk; Pula-major környékén, északon Puszta- 
Apátiig. Ette községig és délen Kéthelyig fekete, általában véve kötöt- 
tebb agyagot találunk, amely alatt 50— 100 cm mélységben a pontusi 
agyag, illetve homok települ.

A  völgyekben is az alluviális vékonyabb humuszos réteg alatt a 
fúróval pontusi kőzetek konstatálhatok, amelyek itt több gipszkristályt 
tartalmaznak. Ennek lehet tulajdonítani, hogy itt helyi képződésű keserű
víz fordul elő.

Eltekintve az említettektől, ebből az agyagból nagyobb feltárás 
csakis a kisbéri téglagyárban látható, ahol gyöngébb megtartású Valen- 
ciennesia. Congeria, Planorbis, Limnocardium spécieseket lehet gyűjteni.

Az agyagnak és a homoknak ezen hatalmas lerakódása után seké
lyebb tó borította területünket. Erre vall legalább a számtalan helyen 
található Congeria ungala caprae, Münst., amely kagyló inkább sekélyebb 
vízben, beltó szélein, vagy ezek magasabb fekvésű fenékkiemelkedésein
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tanyázott. íg y  nagy tömegben éltek például Szendén, ahol a szendi 
majorban lévő intézői lakás csaknem kizárólag congériákból felépített 
magas dombra épült. Továbbá több-kevesebb congéria-héjat találni még: 
a Császár felett lévő Ebédlátó dombon. Cseptől keletre a szöllőhegyen, 
az ótarcsi pusztánál és másutt.

Az alsó Vasdinnyés majornál, ahol a tejház mellett kutat ástak, 
belőle a Congeria társaságában a következő kövületek kerültek elő. (A 
kövületeket Ruisz G yula  állami ménesbirtoki jószágigazgatónak köszö
nöm. aki nagy elfoglaltsága közben a tudomány iránt is mindenkor nagy 
érdeklődéssel viseltetik.)

Dreissensia auricularis, F uchs 
Dreissensiomya cfr. Schröckingeri, F uchs 
Limnocardilim nov. sp. cfr. Schmidti, M. Houry.

„ Penslii, F uchs

» sp.
Congeria un gúla caprae, Münst.
Melanopsis (Lyrcea) Petroviči, B rus.
Planorhis radmanesti, F uchs 
Vdivata Kúpensis, F uchs

Congeria ungula caprae héjait találni továbbá a pliocén korú lera
kódások itteni legmagasabb kőzetében is. még pedig a kavicsos homok
ban. Ezek részint már többé-kevésbbé lekoptattak, de vannak köztük 
épebb példányok is. Az itt települő kavicsos réteg a bakonyi neogénkori 
kavicsból származik. A  kavics anyaga túlnyomó része színes kvarc, de 
van közte elég gránit, gneisz, régibb fekete színű, majd világosabb mészkő, 
vereses, sárgás és szürke színű homokkövek és nummuliteses mészkő. Mel
lékesen megjegyzendő, hogy a Bábolnai-pusztától északra elterülő kavics
dombok anyaga majdnem kizárólagosan vasokkeres kvarcból áll, amely, 
amint már jeleztem, északról került oda. Minthogy azonban Bábolna nem 
fekszik jelenlegi felvételi területemen, csakis az előbbiről szólok röviden.

Területünk déli részén a kavics még vastagabb rétegben fordul elő, 
északra haladva azonban a kavicsréteg folyton vékonyodik, sőt Tárkány 
környékén, Bábolna és Bana község felé már csak elszórtan van jelen. Tár
kány nál, a Felső Vasdinnyei-pusztánál és az Ürge-majornál kavicsbánya is 
van benne. A három nevezett hely környékén a feltalaj is kavicsos, ahol 
a kavics a fekete homokos agyagban csak elszórtan fordul elő. A  kavics- 
réteg alig 20— 50 cm vastag. 1 méteres kavicsréteg már ritkán fordul elő. 
Ezen homokos, kissé kavicsos fekete agyagterületeken túl, a vékony ka
vicsréteget pleisztocén homok, illetve lösz, azaz ezen kőzetek elmállott 
felső termőtalaja fedi, amelybe szántás révén az altalajból kavics is került. 
Az a kissé szokatlan jelenség gyakran meglepi itt az embert, hogy a lösz



(5 ) F E L V É T E L I  J E L E N T É S . 4 5 9

szántókon is elszórtan kavicsot lát. Congériák maradványait találni több 
helyt a kavicsos homokban, így: a tárkányi szőlőben, a parton, az útmenti 
kis kavicsbányában; a vasdinnyei kerületben; a tarcsi szöllők menti 
kavicsgödörben és másutt, ahol csak kevés kavics mutatkozik.

A pleisztocén korszakból itt csak a homokot és a löszt ismerjük. 
Amidőn a mérsékelt, szárazabb kiima beállott, a mocsaras területek jó 
része kiszáradt, a patakok mindig jobban és jobban a völgyeikre szorít
kozva, a bevésett medrükben a Duna felé folydogáltak. akkor lassan a 
szél vette át területünk kialakulásában a vezető szerepet. Mindenekelőtt 
a szél az ott lerakodott, vízhordta homokot szárnyaira kapta, s azt eg3Űk 
helyről a másikra vitte, majd futóhomok vonulatokat és buckákat alko
tott: de északról, jobban mondva északnyugatról, a Vág völgyéből s a 
Kárpátok oldalairól is hozott az északnyugati uralkodó szél tömérdek 
anyagot, s annak is jó részét itt lerakta. Minthogy a szóban forgó terü
leten a pleisztocénben aránylag véve nagyobb erősségű szelek uralkodtak, 
azért itt csak durvább, majd finomabb homokot s csak kivételesen homo
kos löszt lehet találni. Tipusos lösz e vidéken ismeretlen. A  három itt 
előforduló kőzet között számtalan az átmenet, miért is azok pontos külön 
kijelölése alig lehetséges.

A homokok és a löszfélék vonulatai az uralkodó szél irányához 
alkalmazkodnak, azaz északról délre, de még gyakrabban északnyugatról 
délkelet felé terjednek. Nagyobb homokterületet Ölbő-puszta környékén és 
Császár községtől északnyugatra találunk, valamint a Malomér és Fekete
víz mentén, amely homok Nagyigmándtól délre egészen a nagybéri erdőig 
húzódik. A  homokvonulatok között települő löszterületek hasonló irány
ban követhetők.

Holocén. Utoljára a jelenkori képződményekről kell még megemlé
keznünk. A keskenyebb, majd szélesebb völgyek, amelyek területünket 
déli-északi, majd délkeleti-északnyugati irányban szelik, képezik az allu- 
viumot. Maga az alluviális réteg igen vékony, úgyszólván majdnem csakis 
a felső humuszos termőréteg képviseli itt a holocént. A  völgyek feltöltött 
anyaga, amely esetleg több rétegből, ú. m. homokos, kavicsos vagy agya
gos üledékekből áll, együttvéve alig 2— 3 méter vastag; s alatta közvet
lenül a pliocénkori képződmények következnek. De 30— 80 cm-es humu
szos agyag alatt is már több helyütt közvetlenül a pannoniai üledékekre 
akadunk. Egyes laposokon, mélyedésekben, amelyek az év hosszabb idő
szakán keresztül vizenyős, posványos. mocsaras területek, ezeknél is a 
felső talaj alatt közvetlenül vizet át nem bocsátó pontusi agyag települ. 
Általában véve, a vidék alapját alkotó pliocénkori képződmények fölött 
a pleisztocén (diluvium) és holocén (alluvium) rétegek csak vékony taka
róként szerepelnek.
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Úgy a lösz-, valamint a homokterületeken két zónát jellemző talaj
típus fordul elő. A Császár község és Kisbér irányában vonhatjuk körül
belül a határt, amelytől délre, a Bakonyerdő és a Yértesliegység felé az 
erdei típusú talaj uralkodik, amely humuszban és mészben szegényebb, 
s általában kötöttebb; míg a jelzett iránytól északra, a Duna felé a mező
ségi barnás vályog-, illetve agyagos homoktalaj féleségek fordulnak elő, 
amelyek humuszosabbak és meszesebbek. Eltekintve a magasabb homok
buckáktól. eme pleisztocén képződmény itt nem nagyon vastag. Vannak 
területek, ahol az eredeti kőzetet már nem is találjuk, hanem csak annak 
elmállott- termőrétegét konstatálhatjuk, amely alatt közvetlenül a pliocén 
kőzetek települnek. Azért, amint már említettem, itt a pliocén- és pleisz
tocénkori rétegek határos kőzetei a szántás révén össze is keverődtek. 
Vastagabb pleisztocén réteget csakis a homokvonulatok képeznek. Ezek 
között elég gyakoriak oly homokbuckák, amelyeknek az anyagát a szél 
még most is felkapja s vele másutt egész vetési táblákat elfed 10— 20 cm-es 
homokréteggel. Az ilyen futóhomokterületeken a homok lekötése volna 
kívánatos, amit részint azáltal lehetne elérni, hogy azon futóhomokterü
leteket beerdősítik, részint pedig, ahol azokat mezőgazdaságilag akarják 
felhasználni, fel kellene az ilyen laza homokos területet kisebb táblákra 
osztani és a táblák körül szélesebb, sűrűn ültetett akácos sorokat ültetni, 
avégből, hogy ezen sűrűn beültetett fasorok a szél erejét megtörjék. Ez 
esetben az ily laza homokos táblákat azután mívelés alá lehetne venni, 
leginkább szöllővel beültetni. A dohány is jól megteremne rajta. Lege
lőknek azonban ezen területek nem valók.

*

Ezen részletes agrogeológiai felvételeken kívül a magy. kir. föld
tani intézet igazgatóságának megbízásából még a következő feladatokat 
végeztem. 1. Megvizsgáltam a Morva folyó szabályozásával kapcsolatban 
a morvaszabályozás Marchegg mellett és Magasfalu, Magyarfalu közsé
gek határában történt beásásait, továbbá a Holics mellett épülő vasúti híd 
pilléreinek alapozásával folyó földmunkálatokat, mindezen feltárásokról 
szelvényeket és fúrópróbákat szerezve be. 2. Tanulmányoztam a Győr 
szab. kir. város belsősége mentén létesülő új ipar- és hajózó csatorna szel
vényét, valamint a csatornában feltárt rétegekből kőzetmintákat gyűjtöt
tem. Mind a két helyen végzett sikeres munkámat az építést vezető mérnök 
urak szívesen támogatták; ezért a Morva-szabályozásnál Jóson J ános, 
a győri iparcsatornánál pedig Szitkey  B éla  m. kir. mérnök uraknak 
e helyütt is őszinte köszönetéinet fejezem ki.

Az ősz folyamán a m. kir. földmívelésügyi minisztérium rendele
tére dr. K ormos T iv a d a r  és dr. K adic Ottokár kollégáimmal a barlangi
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foszforsavas anyag keresésére indultunk. Célunk volt először is az ország 
keleti részén, különösen pedig Bihar, Huny ad és Krassó-Szörény vár
megyékben kutatni, ahol a Csoklovinai-barlang jó eredményekkel kecseg
tetett s ahol használható anyagot tartalmazó barlangokat is sejtettünk; 
de a közbejött román háború tervünk végrehajtását megakadályozta, amiért 
is a felvidéki barlangok áttanulmányozására indultunk. Itt, sajnos, gya
korlati szempontból nagyon csekély eredménye volt kutatásainknak, mert 
a legtöbb meglátogatott barlang vagy oly kicsiny, hogy belőle számba- 
vehető mennyiségben, ha még oly jó volna is, anyag ki nem termelhető, 
vagy nagy tömegű kőomladékkal van alja kitöltve, amelynek eltakarí
tása az alatta remélhető foszforsavas anyag kitermelését gazdaságossá 
nem teheti, a nagyobb barlangok alját pedig meddő patakhordalékból 
állónak ismertük fel. Nem végezhettünk ugyan valamennyi meglátogatott 
barlangban próbaásást, de ott, ahol ásattunk, a próbagödrök szelvényei 
alapján a fenti eredményekre jutottunk. Kiküldetésünk egészen siker
telennek azonban még sem mondható. Eltekintve utunk tudományos 
eredményeitől, véglegesen meggyőződtünk annak igazságáról, hogy —* 
az elhozott minták chemiai vizsgálatainak bizonysága szerint —  min
den olyan barlangban, ahol kihalt ősállatok, elsősorban pedig a bar
langi medve csontmaradványai előfordulnak, valami kevés foszforsavas 
anyag1 mindig található. A  dolog természetéből önként következik, 
hogy minél nagyobb tömegben halmozódtak fel a csontok, annál foszfor- 
savasabb a talaj. A  Felvidék barlangjai között gyakorlati hasznúak alig 
fordulnak elő; kutatásaink alapján legföljebb háromról tehetünk említést, 
amelyben valamivel több ilyen anyagot találtunk, még pedig: a veres
hegyi (porácsi), a deményfalvi ovális nyílású Benikovai- és a hámori 
Szeleta-barlangban. Az utolsóban a legutolsó feltárások alapján, K adic 
szerint, körülbelül 20.000 métermázsa foszforsavas anyag van a barlang
ban, amelynek kb. a fele a már 10 éve tartó tudományos kutatások révén 
kiásatott s másik fele még érintetlenül a barlangban hever. Szóba jöhet 
azután a porácsi barlang, amelyben, a hiányos feltárások következtében, 
egyelőre csak 4000 métermázsára becsültük az ott előforduló foszfor
savas anyagot. Ezen anyagnak a foszforsav és foszforsavas mész mennyi
sége átlagban véve (dr. Kosé táv  y T am ás , dr. E mszt K álm án  és dr. 
H orváth  B é l a  elemzései szerint) 10— 15% P2Or, és 20— 30% Ca3(P 0 4) 2. 
Talán az ország keleti részében valamivel nagyobb reménységgel vár
hatunk minőség és mennyiség tekintetében kitermelésre alkalmas bar
langokat. A  hunyad-vár.megyei Csoklovinai-barlangban kb. 1000— 1200 
vaggon ilyen anyag fekszik, amely 18— 24% összfoszforsavat tartalmaz.

Természetes azonban, hogy minden olyan esetben, amidőn foszfor
savban eléggé gazdag anyag nagyobb mennyiségben is van jelen, ügye
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lembe jön az a kérdés is, hogy a barlang fekvése és a járt útvonalaktól, 
vasúttól stb. való távolsága lehetővé, illetőleg érdemessé teszik-e annak 
kibányúszását, vagy nem.

Yégül itt sem mulaszthatom el megismételni mindenkori kérésemet, 
hogy ha bármely barlangban is kezdenék meg a foszforsavas anyag ki- 
bányászását, az okvetlenül csakis hozzáértő szakember vezetése alatt 
történjék, nehogy az esetleg előforduló, a tudományra nézve becses ős
lénytani és ősrégészeti anyag veszendőbe menjen.


