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A múltkori felolvasásommal röviden beszámoltam néhány kisalföldi 
artézi kút szelvényéről, most ugyanazon területen előforduló homokbucz- 
kák nedvességéről akarok röviden megemlékezni.

Szered alatt, a mint a Vág a Kis-Magyar-Alföld területére lép, annak 
baloldali régibb és fiatalabb áradmányos területe szélesedni kezd és sík
ságba megy át. Ezen síkság északkeleti pontját a Vág- és Nyitra-völgy 
vízválasztója képezi. A vízválasztó és a Vág folyó közti területen kimagasló 
homokbuczkák képezik tulajdonképpeni tárgyunkat, a melyeken az e nyá
ron észleltek talán eléggé érdekesek lesznek arra, hogy velük a mélyen 
tisztelt szakülés figyelmét rövid időre lekötnöm szabad legyen.

Felvételeim alatt nem egyszer azon akadtam meg, hogy a legnagyobb 
hőségben is, a mikor bizony a legtöbb felső talaj majdnem teljes száraz
ságot mutatott, a homokbuczkáknak még a tetején is alig egy-két arasz
nyira mindig nyirkosság mutatkozik. Ismerve a homok kapillaritás törvé
nyét, hogy bizony tisztán hajcsövesség révén annyira a víz fel nem szi
vároghat, és hogy egyéb fizikai törvény alapján sem juthat a víz ily 
körülmények között a homokbuczkák tetejéig, tovább kutattam a dolgot 
s talán eléggé szerencsésnek mondhatom azokat az eredményeket, a me
lyek tulajdonképen hivatva vannak rámutatni azon törvényekre, a me
lyek alapján a szóban forgó területen a víz a homokbuczkák tetejeig 
feljut.

Ennek megértése czéljából ismételve egy rövid visszapillantást kell 
tenni a terület geologiai viszonyaira, a melyek tulajdonképen alapját ké
pezik annak, a mit e helyütt megismertetni szándékom.

A Vág- és Nyitra-völgyek vízválasztója a pontusi rétegekből áll, a 
melyeket a mocsonok—ürményi magaslaton a typusos lösz, és Kulcsár
völgy és Jattó táján, vagyis a régibb áradmányos területen metamorf 
lösznemek és homokos folyó hordalékok fedik. Az alluviális területen, 
a honnan a pontusi üledék felsőbb rétegei erodáltattak és az alsóbbak a 
tulajdonképeni kis magyar medencze fenekét képezik, ott agyagos-iszapos 
tavi üledékek, majd pedig homokos-kavicsos folyó hordalékok rakódtak 
le és töltötték fel a lassú süppedésnek alávetett medenczét. A medenczét

* Előadatott a Földtani Társulat 1904. évi május hó 4-én ta rto tt szakülósén.
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feltöltött rétegek a múltkori előadásomban ismertetett pontusi terraszok 
hoz simulnak.

A jelenlegi felszínt pedig a régibb folyóhomok képezi, amely idővel 
futóhomokká vált és homokbuczkákat alkotott. A Vág későbbi áradásai az 
alacsonyabb területeket iszappal és agyaggal fedték be. Ugyanakkor hol 
szelek, hol ismét a vízhullámok a homokbuczkák egy részét letarolták és 
az anyagot a környékbeli iszapos üledékekre ráhordták. Ezért e helyütt 
két homokról kell beszélnünk. Először az eredetiről és másodszor olyan
ról, a mely másodlagos fekvésű. Petrographiaí összetételre nézve azonban 
a két homok teljesen azonos. Ez a kétféle fekvésű azonos homok vezetett 
engem tulajdonképen arra, hogy mi kép is juthat a nedvesség a legszára
zabb időben is a buczkák tetejéig.

Fúrásokat eszközölvén az ilyen területen, oly helyeken, a hol a 
homok alatt humuszos iszapos réteget találtam, a homok időnként telje
sen száraz volt. A buczkára felmenve, ott már állandó nyirkosságról győ
ződtem meg.

Áttanulmányozván a vidék artézi kútfúrásai alapján a talajvizek 
keringését, a fenti ismertetett tényállások mikép előfordulása is azonnal 
tisztázódott.

A mocsonok—ürményi magaslaton a víz a diluivális képződmény és 
a pontusi üledékek határán kering. A mint azonban ezen talajvíztömeg 
a feltöltött medenczébe jut, ott már a víz zömének legnagyobb része a 
pontusi terraszokhoz símúló s rajtuk kiékülő diluviális folyó hordta homok 
rétegekbe megy át.

Ilyen víztartó rétegeket konstatáltam példának okáért a tornóczi és 
a mezőkeszi artézi kútfúrásnál.

Dr. T óth K ároly ürményi orvos feljegyzései szerint a tornóczi artézi 
kút fúrásánál 62—63 méter mélységben akadtak az első vízre, a mely 
naponta 1152 hl. vizet adott ; azután 101 méter mélységben ismét egy 
víztartó réteget fúrtak keresztül, a mely naponta 2592 hl. vizet szolgálta
tott; 104— 106 méter mélységben megint csak h}rdrostatikai nyomás alatt 
álló vízre akadtak, a mely még mindig diluviális homokban kering. 
Hasonlóképen a mezőkeszi artézi kútnál circa 60 méter mélységben a 
diluviális homokból felszökő vizet kaptak.

Bennünket ez idő szerint elsősorban csakis a legfelső talaj víztartó
réteg érdekel. Meglehet azonban, sőt a mi valószínűbb, hogy ennél még 
magasabban elterülő homok rétegekhez is áthatol ezen víztömeg egy része, 
a mely nyomás alatt lévén, az a laza homokban, hajcsövesség és elpárol
gás segítségével a felszínre törekszik.

A másodlagos fekvésű homokba, a melyet az alsó homoktól egy tömöt- 
tebb iszap réteg választ el, a víz hasonló módon fel nem szivároghat. 
Azért ama homok csak addig nedves, míg az illető homok vízkapaczitása
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következtében magába felvett nedvességet el nem párologtatja. A mint ez 
elpárolog, a homok száraz lesz. Az eredeti homokbuczkáknál azonban, a 
melyeknél a víz annak alsóbb részeiben állandóan kering, ott az hydro- 
statikai nyomás alatt lévén, felfelé törekszik. Ezért találunk tehát a szó
ban forgó területen lévő homokbuczkák tetején nagyobb szárazságban is  

állandó nyirkosságot.

A SZENTPÉTERFALVI RÉTEGEK KORÁNAK 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL.

I n k ey  BÉLÁ-tól.

A magyar orvosok és természetvizsgálók XXXII. vándorgyűlésén 1903-ban 
H a l a v á t s  G y u la  főgeologus úr előadást tartott, mely 1904-beu, ezen társaság 
kiadványaiban, következő czímen : «Hátszeg—Szászváros—Vajda-Hunyad kör
nyékének geologiai alkotása» megjelent. Ezen értekezés 23. oldalán a szent- 
péterfalvi rétegekről szóló fejezetben ezt olvasom:

«Szerves maradványokat: állkapcsot, csigolyákat, karcsontokat, teknős- 
béka-pajzsrészleteket már a felvételek alkalmával 1896-ban gyűjtöttem belőlök, 
de molluszkákat nem s így csak a petrografiai hasonlatosságra támaszkodva, 
mely megegyezik azon rétegek petrografiai kifejlődésével, melyeket délebbről 
dr. H o fm a n n  K. aqiútánkorúnak mondott, eleinte magam is ezen korbelinek 
mondtam e rétegeket. Később, a mikor 1898-ban dr. A r t h a b e r  G. bécsi egyet, 
m. tanár a gyűjtöttem állkapocsot az inc/uanodonhoz hasonló dinosnuriustól 
eredőnek ismerte föl: megváltoztattam nézetemet s a szentpéterfalvi rétegeket 
a felső-krétába helyeztem, a mi még később megerősítést nyert ifj. br. N o p csa  

F e r e n c z  közléseiben, ki a Sibisel-völgyből számos éven át nagy mennyiségű 
csontot gyűjtve a következő sauriusokat:

Telmatosmn'us transilvaniciis, N o p csa ,

Morhlodon Suessi, N o p c s a ,*

Pterosanrus sp.

ismerte föl, melyhez még a chelonida családjába tartozó teknősbéka társul. 
Mind e szerves maradványok ma már kétségbevonhatlanul a mellett tanús
kodnak, hogy a szentpéterfalvi rétegek a felső-kréta kor végén, valamelyes itt 
létezett terjedelmes mocsár fenekén jöttek létre».

Mindenki, a ki ezeket a mondatokat olvassa, csakis azt értheti belőlük, 
hogy a szentpéterfalvi sauriusmaradványoknak első felfedezése és ezek alap
ján a képződmény helyes kormeghatározása első sorban H a l a v á t s  főgeologus

* Tévesen e. h. Seelej*.


