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NAGY-KÖRÖS TEEÜLBTENEK FÖLDTANI VISZONYÁT. 
Dr. Tóth Mihálytól. 

Nagy-Körös fekszik az ó. sz. 47°, a k. h. (párizsi) 15-5° alatt. 
Magassági fekvése 115 méter. 

Határai: északon a czeglédi, nyárs-apáti és törteli puszták; 
délen Kecskemét, keleten a kooséri ós szt.-kírályí puszták; nyugaton 
Lajos-Mizse, Vaos ós Mike-Buda puszták. 

Az egész terület felszíne egyenes sík. mely kissebb dombok 
ós emelkedések miatt helyenként hullámossá lesz. Nagyobb emelke
dések a város határán a Szer ha lom ós a v á n o m i halmok, a 
törteli pusztán a Czakó halom, E r z s é b e t halom, a tetétleni pusz
tán a P e n g y o m halom, azonkívül több kisebb emelkedés, melyek
nek magassága a két métert nem haladja meg. 

A területen két árok nyúlik keresztül, u. ni. a K ő r ö s é r és 
Kövér völgy, melyek a belvizeket (a hó és esővizet) a Tiszába 
szállítják, s miután egyik sem nyeri forrásból a vizét, nyáron át 
teljesen kiszáradnak. 

A város északi és nyugoti részén, kissebb mértékben azonban 
az egész környéken, a hó és esővíz a feltalaj homorulataiban gyűl 
össze, s gyakran egész nyáron át tartó mocsárokat képez. E homo-
rulatok kiterjedése helyenként igen nagy, azért tartós esőzések al
kalmával a termő földek nagy része jut víz alá, mi a mezei gaz
daságban nagymérvű károkat okoz ; de minthogy a homorulatok nem 
mélyek, a bennök meggyült víz csatornázás által könnyen levezet
hető volna. 

Nedves években (mint a jelen évben is) kiszámíthatatlan kárt 
okoz a föld árja; a mi abban nyilvánul, hogy a talajvizek lefolyása, 
a rétegek vízszintes fekvése miatt igen lassú lévén, a víz a rétege
ket annyira áthatja, hogy a mélyebb területeken a feltalajból való
ságos források fakadnak; a kutak, pinczék a felfakadó víz által meg
töltetnek, a szántóföldek elboríttatnak, s a gazdasági növények több 
hónapig állván víz alatt gyakran egész hektárnyi területen kirothadnak. 

A jelen óv tavaszán beköszöntött földárj cl cl szántó földekről 
június hóban, a pinczékből september hónapban húzódott el. 
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A mi a talajok szerkezetét illeti, arra nézve a viszonyok any-
nyira egyezők, s a mellett egyszerűek, hogy első tekintetre biztos 
tájékozást szerezhetni, nem csak az érintett terület, de az egész Al
föld geológiai alkotása felől is. 

Természetes feltárás sehol nincs, de annál több a mesterséges 
feltárás, az ugyn. agyaggödrökben, a város legkülönbözőbb pontjain; 
igy a F á s k e r t - , S z é c h e n y i kert-, vasút , K ü r t i L a p o s kör
nyékén levő agyaggödrökben, T e m e t ő b e n stb. 

A feltárási viszonyok az egyes helyeken a következők: 
1. A Széchenyi kert melletti agyag-gödröknél a f e l t a l a j barna, 

korhanyos, meszes, homokdús márga, 1 d. m. — 1 m.-ig; alatta 
1 d. m. vastag szennyes sárga igen homokos márga, mész tarta
lommal. A két réteg határán kövült csontmaradványok (két lábszár
csont-töredék, 1 drb zápfog a Bos taurustól). A szennyessárga ho
mokos márga átmegy egy másik sárga, dús mésztartalmú márga 
rétegbe, mely nagymennyiségű apró csigákat tartalmaz.1) E réteg 
határozottan „lősz" képződmény, vastagsága 3—12 d. m.-ig terjed; 
helyenként a felületre lép, s igen változó átmeneteket képez. Egyik 
helyen 1/2—2 d. m.-nyi vastag durva homok szemekkel kevert márga 
réteg van alátelepülve, másik helyen sárgás-szürke, homokos-márga, 
mely a lősz csigákon2) kivül nagymennyiségű márga concretiót tar
talmaz. Az alsó réteg sárga meszeshomok, mely csak 5 d.-mig van 
feltárva. 

E két utóbbi réteg érintkezési helyén homokkő képződés lát
ható 1—3 centim, vastag réteg alakjában, mely szilárdsága miatt 
fenőköveknek alkalmas. 

E homokkő képződés akként történik, hogy a márga rétegen 
átszivárgó talajvizek a homokrétegben szénsavas meszet raknak le, 
mely hosszas időn keresztül a homokszemeket szilárdul egybefor
rasztja. A város területén több helyen találtam a felületen egész 
fejnagyságu homokkődarabokat, melyek zárványképpen egyes márga 

') Ezen csigák: Succinea oblonga Drap.. Valvata piseinalis Mull, Pisidium 
íontinale Drp., Ilelix pulchella Mull, Planorbis marginatus Mull. var, Paludina 
impura Lam. fedői, melyek mocsárviz jellegű lőszképzó'dményre mutatnak. 

2) Ezek a beküldött jellegű ló'szdarabban rétegenként elég sűrűen mutat
koznak, u. m. Succinea oblonga Drap. és alárendelten Pupa frumentum is. 

A szerk. 
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darabokat tartalmaztak ; kötőszerük szénsavas mész ; szinök vörösbarna, 
mely az elmállott helyeken barnás-sárga lesz; e szint a sok vastar
talom okozza. Valószínűleg e nagyobb homokkő darabok képződési 
helye is e területen van, de feltalálnom nem sikerült'.1) 

2. A. fáskert melletti agyaggödrökben, a város keleti részén, a 
feltárási viszonyok még egyszerűbbek. 

A feltalaj setét barna, korhanyos homok, 5 d. m.-ig; alatta 
sárgás-szürke homok réteg, 2—3 d. m. vastagságban. B két réteg 
azonban egy képződmény, a mennyiben az alsó réteg esak korhany 
tartalma hiányában különbözik a felsőtől. A lősz réteg, mely alatta 
terül el, teljesen ugyanaz, mint a Széchenyi kert melletti agyaggöd
rökben, bőven tartalmazva itt is az emiitett csigafajokat ós márga-
gumókat2); vastagsága közel 1 méter. 

A lősz átmegy sárga homokos márgarétegbe, mely egyik helyen 
1, másik helyen 2 m.-ig van feltárva. E márga réteg az említett 
márga eoneretiók helyett hosszúkás, csőalaku képződméuyeket (mész
csövek) tartalmaz, melyeknek képződése átalakulási folyamotokon 
alapul. A homok és márga rétegek, ugyanis, sok | földpátot (Labra-

*) Az ezen hely löszéből nagy mennyiségben gyűjtött és beküldött puhány-
héjak közt a következő fajok vannak képviselve: 
Succinea oblonga Drap. . . . i. gy. Succinea putris L e. gy. 
Helix nemoralis L. • . . . . 1 p. „ Pfeifferi Rossm . . . e. gy. 

„ hispida Mull i. gy. Limnaeus palustris Miül. var. 
„ striata Drap e. gy. fuscus Pffr gy. 
„ pulcliella Mull . . . . gy. Limn. minutus Drp e. gy. 
„ carthusiana Mull. . . . 2. p. Planorbis corneus Drap. (.fiatal pj 1. p. 
„ ericetorum Mull gy. Pl. marginatus Mull i. gy. 

Bulimus (PupaJ tridens Drap. . gy. Pl. atticus Roth e. gy. 
„ lubricus L. . ' . . . e. gy. Valvata piscinalis Mull. . . . e. gy. 

Pupa frumentum L gy. Pisidium fontinale Drp. . . - i. gy. 
„ muscorum L. . . . . . . i. gy. 

A jellemző szárazföldi lőszfajokon kivül feltűnő az édes-, illetőleg mocsár-
vizi fajoknak is nagy száma és bősége, a miből a lőszrétegek képződése idejében 
létezett természeti viszonyokra következtetve azon esetben, ha br. Richthofen 
ló'szképzödési elméletét elfogadjuk, azt kell tartanunk, hogy a diluvialis korban, 
azaz ezen lősz képződése idejében, ÍT.-Körös területe nagyrészt mocsárokkal volt 
borítva. 

2) A beküldött próbában találtattak: Succinea oblonga Drap. Helix pul-
chella Mull., Bulimus (Pupa) tridens Drap., Pupa muscorum L., Limnaeus oyatus 
Drap., Limnaeus pereger és Pisidium fontinale Drap. A szerk, 
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dórit) tartalmaznak, melyeknek mésztartalma (a felbomlás alkalmával) 
a vizek szénsavával egyesülvén, s bizonyos réseken lefelé szivárogván 
a homokba, ezen szivárgási csatornák körül lerakja az emiitett cső-
alaku képződményeket. Ugyanezen felbomlás következménye lehet a 
sziksó is, mely a lősz réteg felületén, a Páskert és Széchenyi kert 
mellett levő agyaggödrökben kis mennyiségben látható. Itt a föld-
pátok nátrium tartalma egyesül a szónsavval s képezi a sziksót. 

Mellékesen megemlítem, hogy a városi kútvizek salétromot is 
tartalmaznak, de a salétromot mint kivirágzást sehol nem láttam. 

3. A vasút mentében, a város északnyugoti részén kellő feltá
rás nincs. A felületen egyik helyen agyagmárga, másik helyen fe
h é r e s s z ü r k e - vagy halvány sárga meszes homok látható. Egy 
kissebb feltárás a lősz határáig azt mutatja, hogy a feltalaj szürke 
homokja, sárga meszes homokos márgába megy át. A feltalaj szürke 
quarczhomokja annyiban jellemző, hogy ez képezi az egész terület 
feltalaját igen sok helyen, f u tóhomok néven. 

4. A Kürti-Lapos melletti agyaggödrökben a viszonyok teljesen 
hasonlók a Széchenyi-kert mellett levő agyag-gödrökéhez, azon kü
lönbséggel, hogy a feltalaj barna korhanyos homok rétege alatt a 
homokos sárga lősz látható, mely márga gumókat bőven, de csigá
kat gyéren tartalmaz; vastagsága 0-5 — 1 méterig terjed; alatta 
sárga meszes homok következik, mely nincs feltárva. 

A „Kürti-Lapos" nem egyéb mint egy szélesen kiterjedő ho
morulat, mely az eső és hévizek gyülhelyóül szolgálván, csaknem 
állandó mocsárt képez. 

5. A város déli részén, a temető kert területén, a rétegzeti 
viszonyokat egy házalap-ásás alkalmával láthattam. A feltalaj szürke, 
kissé meszes homok 1 méterig, alatta 8 d. méternyi lősz réteg, 
alatta 2 d. m.-ig feltárt sárga meszes homok. 

6. Az elmúlt év őszén, a nagy gőzmalomnál egy kútágast volt 
alkalmam megfigyelni; a mi annál fontosabb körülmény volt, mert 
ezúttal a rétegeket 12 méter mélységig lehetett követni. 

A feltalaj 2 méternyi barna, korhanyos homokdús márga sok 
féle törmellékkel, alatta 1 méternyi sárga homokos márga, mely 1 
méter vastag sárgás-szürke homokba megy át; ez alatt egy sárga 
homokos agyagréteg következik, melynek vastagsága 2 méter. Ez az 
első víztartó agyagréteg. A városi kutak majd mindenike csak ez 
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agyagrétegig van ásva 4—8 méter mélységig, s igy vizök nem a 
legkellemesebb. E víztartó agyag réteg után 2—3 méter vastagságú 
finom, sárgás-szürke homok réteg következik, mely ismét finomabb, 
azután durvább homokba megy át. Ez alsó homok réteg vastagsága 
s igy a következő viztartó agyagréteg mélysége ismeretlen, miután a 
kútfúró 12 méter mélységből még mindig homokat hozott. 

E réteg sorozatból a lősz hiányzik, mivel itt a 2 méter vastag 
hordott feltalaj helyettesíti a többi helyeken fellépő homok ós lősz 
rétegeket. 

A jelen év őszén az orsz. régészeti társulat a város határán 
ásatásokat rendezvén, ujabb alkalmam nyilt a talaj viszonyok vizs
gálására. E vizsgálatok eddigi tapasztalataimat nem csak megerősí
tették, hanem egyszersmind ki is bővítették, miután ez alkalommal 
nem a sík föld rétegzeti viszonyai, hanem azon halmok szerkezete 
lett feltárva, melyek a város határán emelkednek, s melyeket régebbi 
időkből fogva, e m b e r i k e z e k á l t a l ö s s z e h o r d o t t török-tatár
hun sírhalmoknak tartottak. 

A halmok földtani szerkezete a következő ; 
1. S z e r h a l o m . E halom a város d. nyugoti határán emel

kedik, csaknem szabályos félgömb alakban ; magassága 4'5 méter , 
alapátmórője 49 méter. 

A feltalaj barna, korhanyos, homokdus agyag, 3-5 méter vas
tagságban; felső része 0-5 méternyire setótebb barna szinti, a na
gyobb korhany tartalom miatt, a halom teteje jelenleg is mivelés 
alatt áll; 2 méter mélységig mindenféle (tégla, cserép, szén, vakolat, 
márgapala stb.) töredékekkel, nagymennyiségű embercsont marad
ványokkal. 

Az altalaj halványsárga meszes homok, 1 méterig feltárva; 
semmiféle idegen zárványt nem tartalmaz. 

A halom körül elterülő szántóföld szerkezete ugyanaz; a fel
talaj itt 0-5 méter vastag. 

2. Czakó halom. E halom, a törteli pusztán emelkedik. 
Arany János írónk egy kirándulás alkalmával „Árpád" halmának ne
vezte el, a környéken azonban csak az előbbi néven ismerik. Alakja 
hosszúkás félgömb ; magassága 4-3 méter; alapkerületónek hosszabb 
átmérője 56 méter. 

Orv. term. tud. Élrtesitő. II. 14 
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A feltalaj barna, korhanyos, homokos agyag (inkább finom ho
mok); vastagsága 3-9 méter; l-5 méter mélységben egy C e r v u s 
e 1 a p h u s foss. koponya, agancs- és egyéb csonttöredékek találtattak, 
melye'ken kivül egyéb idegen tárgynak nyoma sem volt. 

Az altalaj 1 méter vastag sárga lősz; csigákat gyéren tartal
maz. Alatta halvány-sárga meszes homok 0'5 méterig feltárva. B 
halom jelenleg mivelés alatt áll, de egyszersmind határhalomul is 
szolgál, s mint ilyennek a tetejére 1 méternyi vastag föld réteg 
hordatott. 

A halom körül elterülő, szántóföld szerkezete ugyanaz. 
3. Az E rz sébe t -ha lom. Alaprajza tojásdad; hosszabb át

mérője 65 méter, magassága 2 méter. 
A feltalaj setétbarna, korhanyos, homokos márga 1 méterig. 
Altalaj halványsárga, igen homokos márga 0-5 m.-ig; ez alatt 

sárga meszes homok, mely nincs feltárva. 
A halom mivelés alatt áll; a körülette elterülő szántóföld szer

kezete ugyanaz. 
A feltalaj mindenféle törmellóket (tégla, cserép, szón, mész, 

márgás mészkő), ezeken kivül nagymennyiségű embercsont maradvá
nyokat tartalmaz. A halom közepén, a feltalajban egy épület fal
maradványai találtattak, melynek anyagát márgás mészkő képezte. 

E márgás mészkő a halomtól csekély távolságra, egy kútnál 
természetes előjövetelben látható, 1 méternyi mélységben, 0-5 méter 
vastag réteg alakjában. 

Képződése a lősz rétegben történik azáltal, hogy a leszivárgó 
vizek a löszben szénsavas meszet raknak le. 

A kőzet szine szürke, helyenként halványsárga, setótebb sárga 
foltokkal tarkázva. E sárga színt a benne levő vasoxydhydrát okozza, 
mely a lősz rétegben bőven előfordul. Kellő szilárdsága folytán mint 
jó épitő anyag használtatik. 

A kőzet nagy mennyiségben tartalmazza a lőszesigákat, kivált
képpen a Pianorbisok egy faját, honnét e kőzetre jellemző volna a 
„Pianorbi s mészkő" elnevezés.1) 

*) A beküldött édesvízi mészkövek közt káromban igen sok Planorbis mar-
ginatus Mull., egy negyedikben pedig a Limnaeus palustris Mull számos törede
zett példányban látható, miből ezen mészkövek tisztán édes-, illetőleg mocsárvizí 
jellege kitűnik s arra lehet következtetni, hogy ezen mészkő a lősz képződése 
idejében (subaeralis úton!) a ló'szpusztának egyes mocsaraiban leülepedett. 

A szerk. 
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4. A Pengyom-halom, mely a tetétleni pusztán emelkedik, 
nagy kiterjedéssel bir. Alapkerülete tojásdad alakot mutat; átmérője 
körülbelől 80 méter. Magasságai 4—5 méter. Két oldala, az északi 
ós keleti meredek, a nyugoti és déli lankás. Környékén a talaj E—D 
irányban, több helyen mutat emelkedést, de ez emelkedések magas
sága nem több 1 méternél. E halom megásása a tulajdonos részéről 
nem engedtetvén meg, annak szerkezetéről mit sem mondhatok. Azt 
állítják, hogy e halomba még e század elején temetkeztek, de nem 
lehetetlen, hogy e nagy terjedelmű halom az előbbeni századokban 
is temetkezési hely gyanánt szolgált. 

Sokkal figyelemreméltóbb azon körülmény, hogy a halom kör
nyékén nagymennyiségű durva cserépedény-töredékek, azonkívül egyes 
elszórt rhyolít, traehyt, kovapala, conglomerat, márgás mészkő do
lomit, stb. -darabok hevernek, melyeknek eredeti leihelye e környé
ken hasztalan volna keresendő. E körülmény arra mutat, hogy e vidék 
egy — a történelem előtti időkben élt — népfaj hazája volt, mely 
eszközeit a távolabbi helyekről ide hozott kőzetekből készítette. Még 
nagyobb bizonyítékok erre azon kisebb-nagyobb urnák, (némelyik 
4-5 d.m. átmérőjű) melyek a Pengyom-halomtól 1 órányi távolságra, 
DK-re, a feltalaj alatt 2 d.m.-nyire, egy szántóföldön találtattak. A 
mintegy 40 • méternyi területen csaknem szabályos sorokban elhe
lyezett urnák, telve égetett csontmaradványokkál (egyik urnában kis 
bronz-vésővel), rendszeres temetkezési helyet jelölnek, melynek régi
sége a történelem előtti bronz-korszak végére tehető. 

A talajszerkezet e helyen a következő. A feltalaj barna kor-
hanydús, alig meszes homokos agyag, 0-5—1 méterig, alatta halvány
sárga meszes homok. Másik területen, a feltalaj 1 méternyi barna 
korhanyos homokdús agyagrétege alatt, 0-5—1 méter vastag lősz 
réteg következik.1) 

E halmokon kivül, több oly halmot láttam, melyek egy irány
ban igen nagy kiterjedést mutattak. Ilyenek a város határán a bá
nó mi halmok, melyeknek magassága 2—3 méter, hosszúságuk, mely 
félkörben nyúlik 30—40 méter, míg szélességük csak 6—IOmeter; 
ilyen a tö r t e l - ludas i határon is egy halom, melynek hossza 60 

V A beküldött igen porhanyó, homokos, piszkos sárgásszürke lösznemü 
anyagban csupán a Planorbis márginatns Mull. egy példányát leltem; miből ezen 
üledéknek is mocsáros jellege kitűnik. A szerk. 

14* 
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méter, magassága 4 méter, szélessége 10—15 méter. E hosszú halom 
E—B-re félkör alakban görbül, s két bemélyedés által három részre 
oszlik. Oldalai közül, egyik meredek, a többi lankás. E halmokban az 
emberi kezek semmiféle maradványai nem .találhatók. 

A halmoknak e szerkezete, mely az őket körülvevő földek szer
kezetével teljesen megegyezik ós azon körülmény, hogy azoknak bel
sejében bizonyos mélységre semmi idegen zárvány nem található, 
azon feltevést erősitik meg, miszerint e halmok nem emberi kezek 
maradványai, hanem természeti úton létesült emelkedések, az egy
kori (negyedkori) b e l v i z e k lefolyás i t ü n e m é n y e i n e k kö
v e t k e z m é n y e i l e h e t n e k . 

Összefoglalva a földtani viszonyokat, a város területe mindenütt 
negyedkori (diluvialis) rétegekkel van borítva. A leülepedési sorozat
ban kiváló helyet a homok-lerakodások foglalnak el, és a lősz, míg 
az alsóbb kavics ós durva homokrótegek ismeretlen mélységben fe-
küsznek. 

A fentebbi adatokból levont rétegsorozat a következő: 
1) Szürke finom homok (futó-homok), mely a benne levő föld-

pát elmállása után, korhanynyal keverve, a termőrétegül szolgál; a 
réteg helyenként homokos márga-rétegbe megy át, mely kövületeket 
nem tartalmaz. (Pelső-homokróteg.) 

2) Lősz, mely helyenként szürke, gyéren tartalmazva a kövü
leteket, más helyen sárga kövületdús. Homok tartalma változó, Márga-
eoncretiókkal, mószkőképződóssel. 

3) Sárga meszes-homok, (középső homokréteg) homokkőkóp-
ződóssel. 

4) Sárga, SZÍVÓS agyag, kissé homokos. 
5) Szürke, finom homok. (Alsó homokréteg.) 




