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a d a ta i szerint* az első középvonal lehet. Az {100} lapon keresztül azonban 
convergaló fényben, a kristály vastagsága, sötét szine és az egyenetlen 
felület miatt az optikai tengelyt nem pillanthattam meg.

SZÉKES TERÜLETEK MAGYARORSZÁGON.

T reitz  PÉTER-től.**

(Egy térképpel.)

Földünk külső kérgét részint összefüggő kőzetek, részint ezeknek 
törmeléke és málladéka képezi. Az alap, melyen ezen törmelékek feküsz- 
nek, mindig maga a kőanyag, a szikla. Ebből képződtek és képződnek foly
ton a laza törmelékhalmazok. Úgy a szálban álló kőzet, mint még inkább 
annak törmeléke, a légköri ágensek behatása következtében folyton mál- 
lik. A hőmérsékváltozások, a fagy és a nap heve repesztik, aprózzák a 
kőzetet, az egyes kőzetalkotó ásványokat a levegő szénsavának hozzáférhe
tővé teszik. Az ásványok természetük szerint könnyebben vagy nehezebben 
mállanak; a csapadékvizek magokat az el nem mállott ás vány szemeket, vagy 
azoknak mállási terményeit a völgyekbe, innen a patakok, folyók közvetíté
sével, a tengerbe viszik. A vízben oldható mállási termények nagyobbrészt 
eljutnak egészen a tengerbe, míg a durvább részek útközben lerakodnak 
részint a folyók medreiben, részint pedig kiöntéseik alkalmával, árterü
leteiken.

De nem csak a helytálló szikla, vagy kőzettörmelék mállik a légköri 
ágensek behatása következtében, hanem még erősebben mállanak a folyó
vizek hordalékai utazásuk közben. A leghathatósabb bontó anyag a víz. 
Minél finomabb eloszlású valamely anyag, annál nagyobb oldó hatást 
képes a mozgó víz reá gyakorolni. Minél lassúbb folyású a víz, annál fino
mabb iszapot visz magával, mert a durvább szemcsék már a sebesség csök
kenésével lerakodtak. Ezen finom kőzet- és ásványsz.emcsék útközben egy
máshoz ütődve, horzsolódva még sokkal finomabb részekre oszlanak szét. 
A mozgó víz hatásának ilyen rendkívül finom eloszlásban kitéve az még 
olyan anyagokból is tetemes mennyiséget old fel, a melyeket közönségesen 
oldhatlannak ismerünk ; így a földpátok, kovasav-, pyroxen-ásványok stb., 
szóval majd az összes kőzetalkotó ásványok oldhatókká válnak.

Legkönnyebben oldható a káliföldpát, azután a natronföldpát s így 
tovább, legnehezebben a gnájsz kőlisztje. B ischoff  *** vízben való oldhatósá
guk szerint sorozatba állította őket. A szénsavas víz még erősebben tárja fel,

*

* Manuel de Minéralogie, 1862, I, p. 482.
** Előadta az 1896. évi deczember hó 2-án tartott szakülésben.

*** B i s c h o f f  G .: Lehrbuch der ehem. und phys. Geologie. I. köt. 21S. 1.
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oldja a kőzet- és ásványport. Szénsavas víz 48 óra alatt már annyit old fel, 
mint a tiszta víz 1 hét alatt.

Az egyes ásványok, a mint oldatba jönnek, ott már különböző sókká 
alakulnak át.így ha pl. káliföldpátot őriünk destillált vízben, úgy az oldatban 
egy bizonyos idő után kovasavhydratot és kálilugot kapunk.* Azonban 
a természetben nincsenek vegytiszta ásványok; minden egyes ásványszemcse, 
még inkább az összetett kőzetek, különböző összetételű zárványokat tar
talmaznak u. m. kénsavas, sósavas, foszforsavas sókat. Ha tehát orthoklast 
destillált vízzel őriünk, úgy az oldatban nem csak kovasavat és kálilugot, 
de kénsavat, sósavat és foszforsavat is találunk. Ha már egy egyszerű 
ásvány oldatának ily sokféle összetétel van, akkor egy olyan víz, a mely a 
legkülönbözőbb kőzetek finom porával heteken, sőt sokszor hónapokon át, 
érintkezésben van, mint a patak és folyóvizek, kell, hogy azok rendkívül 
sokféle elemet es sót tartalmazzanak. S tényleg a folyóvizek gyűjtő meden- 
czéjében, a tengerben minden elemet megtalálhatunk oldatban, még ezüstöt 
és aranyat is. Ismeretes dolog, hogy a rézzel kü-akott hajók bizonyos idő 
után ezüst bevonatot kapnak a tengeren, ez az ezüst aranytartalmú.

A folyók vizei a szerint a mint más és más kőzetű hegységekből eredő 
forrásokból nyerik vízöket természetesen külön böző összetételűek. A mész- 
hegységen áttörök vizeinek tetemes mésztartalmúk lesz; mások, a melyek 
mészhegységet nem érintenek, sem vízökben, sem iszapjokban nem tartal
maznak meszet. Hazánkban élénk példa erre a Duna és a Tisza.

A Duna több i/.ben tör át útjában mészhegységet, ágyát sok helyütt 
mészkőbe vájta, ennek következtében a Duna vize igen sok meszet tartal
maz ; iszapja, melyet az árterében lerak, szintén igen meszes. A Tisza ellen
ben folyása mentén mészhegységet nem érint, s így sem a vizében, sem 
pedig az iszapjában nem találunk sok meszet. A Duna-alluviumok mész- 
tartalma 10%-on felül van, a Tiszáé mindig l°/o-on alól van, kivéve 
közvetlen némely mellékfolyó beömlése alatt, pl. a Sajó, a Maros stb. 
Ezek szállítanak egy kis meszet. A gyorsan folyó vizek sokkal kemé
nyebbek, mint a lassan folyók. Ez egyrészt onnan magyarázható, hogy a lassú 
folyású víz tovább van érintkezésben a levegővel, több szénsavat veszít el s 
a mész belőle kicsapódik, míg a gyorsabb folyásúnál erre kevesebb idő jut, 
több mé8zmagnézia marad oldatlan, a víz kemény m aiad; másrészt a lassú 
folyásúnál finomabb részek maradnak lebegve a vízben; ezek a mozgás 
alkalmával kopás által még jobban oszolnak s az atomnyi kicsiségű kristály
szemcséket a víz már tetemesen oldja. A földpátok kálium- és natrium- 
hydratot, lúgot adnak, a melyek rögtön szénsavat véve fel, szénsavas sókká 
alakulnak. Ez a szénsavas alkali tartalom teszi olyan jó mosó vízzé a Tisza 
vizét; a Duna vize csak olyan helyen ad jó mosó vizet, a hol az széles felü-

* Daubrék A .: Experimental Geologie. Übers. v. Dr. A. Gurlt. p. 20!J.
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lettel, sokáig állott a levegőn. A víz puhább lett. A Duna mellékén erről 
lépten-nyomon meggyőződhetünk. A folyóvizek szénsavon kívül még sul- 
fatokat, chloridokat, foszfátokat és nitrátokat is tartalmaznak kis mennyi
ségben. Az alkotórészek mennyisége, egymáshoz való viszonya váltakozik a 
folyóvizek vízkörnyékét képező hegységek alapkőzete szerint. B isc h o ff  össze
állította az európai folyóvizek összetételét s itt láthatjuk, hogy milyen 
különbözők azok. De főként mész-, magnézia-, nátron-, káli és vassókat tar
talmaznak szénsav-, kénsav-, sósav-, foszforsavhoz kötve. Ha már most ilyen 
sós víz egy medenczébe ömlik és ott évről-évre csak párolgás által fogy meg, 
le nem folyik; világos, hogy a sók ebben a medenczében felszaporodnak s 
a medencze vize végre erősen sós lesz.

így történt ez hazánkban is. A szabályozás előtt a folyóvizek szét- 
ömlöttek óriási ártereiken s vizök nagy része egyes mélyebben fekvő meden- 
czékben megmaradt, ott nyáron át elpárolgott s a magával hozott sót a 
medencze fenekén hagyta. Az őszi esők, a hóié ezt belemosták a talajba s a 
tavaszi ár nem volt képes azt mind feloldani; mire felódoldott az egész 
rész, akkorra már a lefolyás megszűnt. Továbbá a sókban gazdagabb víz 
nehezebb lévén, a fené ken marad, így a lefolyó víz mindig higabb volt mint 
a bennmaradt, tehát a sótartalom évente tetemesen szaporodott.

Végre a sók oly mennyiségben gyűltek össze a medenczében, hogy ott 
a fenéken 1—4 cm-nyi vastag réteget képeztek a víz elpárolgása után. 
A szél ezt a finom sóport felkavarta és szétterítette a környéken, így találunk 
olyan helyen is nagyobb mennyiségű sót a talajban, a hova ártéri víz nem 
jutott soha. Elvitte még a sót a föld árja is oly helyekre, a melyek kiöntési 
vizek felett feküsznek. Nyáron a föld árja a szárazon fekvő szigetek talaj 
hajcsövein áthúzódva a felszínén párolgott el. Elpárolgása után az összes 
sótartalom a talaj felszínén maradt. Ezért van az, hogy az új*aluviális terü
leten, azaz a legutóbbi időkig vízjárta helyeken lévő szigetek kivétel nél
kül vakszékek. A ki őszs zel száraz esztendőkben ilyen sós vidéken jár, leg
gyengébb szélnél is észlelheti ezt a jelenséget. A belélegzett por sós (nálunk 
lúgos izű a szódától) és csípi a szemet. A talajban azonban nem ugyan 
azokat a sókat találjuk, a melyeket a folyóvíz hozott oda, hanem azok nagy
részt már cserebomlást és változást szenvedtek.

A talajokban összegyűlt sók összetétele igen különféle lehet; nagyjá
ban két csoportra oszthatók: 1. Sós talajok, a melyekben a kénsavas sók a 
túlnyomók; 2. sós talajok, a melyek sótartalmának fő részét a szénsavas 
sók (alkali sók) képezik. Előfordul még oly talaj is, a mely rendkívül sok 
konyhasót tartalmaz, de ilyen mindig csak sóbányák közelében, sósforrások 
mentén található. A mi végre a salétromos talajokat illeti, ezek csak faluk 
közelében, nagyobb mennyiségben összegyülemlett'organikus anyagok kor- 
hadási terményeinek cserebomlásából származnak, hazánkban igen csekély 
részét képezik a sós talajoknak. Vannak ugyan vidékek pl. Indiában a Gan-
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ges völgyében, a hol a tőzeg korhadásánál a nitrificatio olyan erős, hogy a 
képződő salétromsavas mész nagy területeken virágzik ki s ezzel a kivirág
zott sóval javítják az ottani széksós területeket; ugyanilyen származásúak a 
salétromlerakodások Chilében; de a mérsékelt égöv alatt ilyen mérvű 
nitrificatio nincsen. Hazánkban a sós területek két utóbbi faja igen kis 
kitérjedésüek, sőt a kénsavas sós területek a Nagy Alföldön csak kis szigetek
ként találhatók, a Kis Alföldön csak a kiszáradt Fertő medrére szorítkozik.

A hazai székes, szódás területek származását azonban a folyóvzekből 
visszamaradt sókból még nem tudnók teljesen megmagyarázni, pedig 
épen a szódás területek azok, a melyek a hazai sós területek 9/m részét 
foglalják el.

A sós területek kutatásainál a szódának eddig következő forrásaira 
akadtak :

1. A fönt már említett folyók kiöntési vizének elpárolgásánál vissza
maradt sókban lévő szóda.

2. A folyók vizeinek konyhasótartalma a talajban, ha abban mész és 
szabad szénsav van jelen, szintén szódává változik.

3. Az árterek mocsári növényzete és állatvilága korhadásánál kelet
kező sulfatok és chloridok meszes talajban szénsavas mészszel szintén csere
bomlást szenvednek és itt is szóda származik. Továbbá ezen nagy mocsár- 
vegetatio korhadásából eredő humus-savak igen erős oldó hatást gyako
rolnak a talajszemcsékre, főleg a nátron- és mészföldpátokra; az így kelet
kezett humus-sók oxydálásánál is szénsavas sók származnak.

Mint mondva volt, a folyók vizei, különösen a lassú folyásúaké 
alkaliku8 hatásúak, ha egy medenczében évről-évre belefolynak s ott 
elpárolognak, alkalikus hatású sókat hagynak vissza. A folyóvizek alkali- 
citásának honnan származásáról DAUBRÉE-nek egy ismert kísérlete ad fel
világosítást. D aubrée * destillált vízhen egy vas, azután egy kőhengerben 
kőzettörmeléket, nevezetesen orthoklaadarabokat tett, s a hengert forgásba 
hozta. Néhány napi forgás után, vagy a forgást útba átszámítva, 200—300 
km-nyi út után, a víznek már erős alkalikus reactioja volt. Amint a kövek 
forgás közben egymáshoz ütődtek, csiszolódtak, igen finom eloszlású kőzet
por került ez által a vízbe. A mozgó víz most már ezen finom anyagra oly 
módon hatott, hogy annak nagy része elbomlott; kalilug és kovasav fel
oldódott, továbbá a víz chlor- és kénsavreactiot is mutatott, a mi az ortho- 
klasokban előforduló zárványokból eredt. Szárazon szétdörzsölt orthoklasra 
a víz még hosszú idő után sem hatott oldólag. Ha már maga a mozgó 
destillált víz is ilyen hatást gyakorol a kőzetekre, mennyivel inkább 
hat rájok szénsav- és sótartalmú víz, ha ez olyan hosszú utat tesz meg a

* D a ü b b é e  : Experimentál- Geologie. Übersetzt von Dr. A. Gurlt pag. ^09.
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kőzettörmelékkel, mint teszem a Tiszában, a Kőrösben vagy a Dunában. 
Ezen kísérlet megmagyarázza tehát, hogy miért alkalikusok a folyók vizei 
és miért van a lassú és hosszú folyású folyók vizeinek nagyobb alkalicitása, 
mint a gyorsan mozgó vizeknek.

A szódának második eredeti forrását a konyhasó képezi. Ha szén
savas meszet finom eloszlásban fölös szénsav jelenlétében konyhasó-oldat
ban lebegve tartunk, úgy rögtön cserebomlás áll b e ; származik szénsavas 
nátron és sósavas mész, calciumchlorid.* A folyóvizek mindig tartalmaznak 
konyhasót oldva s ha ez kiáradásuk alkalmával oly talajba jut, a mely több 
százalék meszet tartalmaz, úgy a növényi maradványok korhadásánál sza- 
baddá váló szénsav segítségével, szódává és calciumchloriddá válik. Epen 
így elváltozik a glaubersó is gipszszé és szódává. Ez a cserebomlás képezi 
második forrását a szódának.

H il g a r d  közölte először azt a kísérletet, a mely a szénsavas mész és 
konyhasó vagy glaubersó cserebomlására vonatkozott.* A kísérlet oly 
egyszerű, hogy azt bárki is megteheti. Egy nagyobb üvegpohárban 
konyhasó-oldatot készítünk, ezt megfestjük vörös lakmus-oldattal. Az 
oldatba igen finom porrá tört krétát teszünk s most szénsavat veze
tünk bele. Rövid idő múlva, ha a kréta lebegve maradt, a lakmus meg 
fog kékülni, jeléül annak, hogy a konyhasóból szóda lett, a mely mint 
alkalikus, lúgos anyag a lakmust megkékítette. H il g a r d  ilyen cserebomlá
soknak egész sorozatát közli; a melyet különböző concentrált folyadékokkal 
és különböző hő mellett végzett.

Hogy a szabad természetben milyen rövid úton történik ez a csere- 
bomlás, azt igen szép példában tanulmányozta I n k e y  B é l a . Erdélyben, 
Maros-Ujvárott magából a hegyben lévő sótömzsből egy erősen sós forrás 
fakadt. A mint a víz a hegyoldalát fedő meszes talajon keresztül szivárgott, 
konyha sótartalmának már nagy része szódává vált s a völgy fenekét fedő 
agyagon typusos székes foltokat okozott.

A talaj konyhasótartalma a völgy fenekén még 0,17% volt, de már
0,105% szóda volt mellette. Tehát a konyhasós forrásvíz sótartalmának 
fele 200—300 lépésnyi út után, a melyet humusos talajban mésztörmelék 
között tett meg, már cserebomlást szenvedett, szódává vált.

A hol a víz a talajon megáll, ott csakhamar buja növényzet fejlődik, 
úgyszintén a vízi állatok, hüllők, balak, rovarok, csigák igen elszaporodnak 
benne. Úgy a növények, mint az állatok testük felépítéséhez nagy mennyi
ségű ként igényelnek. Az állatok és növények elpusztulása után az összes 
ken visszamarad a talajban, esetleg a vízben. Ezt a ként a mocsarakban 
mint vaskéneget találjuk, a mely a rothadásnál keletkező szénhydrogén és

* H il g a r d : Berichte der Deutschen Chem. Gesellschaft. Jahrg. XXV. H . 19.
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a talajban lévő vas egymásra való hatásánál képződik. A mészszel ez újra 
vasoxydhydráttá és gipszszé cserebomlik. Minden tőzeges lápos helyen 
találunk sókivirágzást, ez a kivirágzott só mindig gipsz. (Hanság, Nagy- 
Berek stb.) Ha a mocsár tartósan kiszárad, lecsapoltatik vagy más termé
szetes körülmények következtében veszti el a vizét, ez a kénsavtartalom 
szintén megfogy, lefolyik a lecsapolt vízzel vagy átszüremkedik mint neutrá
lis só a talajon s az altalajba, a föld árjába jut, míg a szóda mint alkali
kus só megmarad a felszínen. Ezért látjuk azt, hogy valóságos székes terü
leteken rásott kutak vize kénsavdús, keserű, míg a sós talaj felszínében 
kénsavat csak nyomokban találhatunk. Székes területen, helylyel-közzel egy- 
egv kiszáradt tófenékben, a hol még a legutolsó időben is folytonosan 
víz állott, a kivirágzott sók jelentékeny része most is kénsavas só; a mint ez 
azonban kiszáradt a vizi növényzet, az állatok belőle kipusztultak. A kén
savas sók nagyrészt eltűntek s csak szóda meg egy kis konyhasó maradt 
vissza. A kénsavas sók az altalajba mosatnak s fönt csak egy kis szóda 
marad.

Azt tehát hogy a szóda honnan származik, tudnók már, de hátra van 
egy igen fontos tény, a mely az egész előbbi következtetéseinket és ma
gyarázatainkat látszólag halomra dönti t. i. hogy ha a szóda ilyetén 
való származásáról szóló feltevések állanak, hogy van az, hogy a másik sót, 
a mely a cserebomlásnál származik, a gipszet vagyis a calciumchloridot; a 
keserűsét vagyis a magnéziumchloridot sehol sem sikerült olyan nagy 
mennyiségben találni, mint azt a talaj szódatartalma után mint equivalens 
sót várhattuk volna ?

Erre a kérdésre azok a tapasztalatok, a melyeket székes talajok elem
zése körül szereztem, világosan megfelelnek.

Ha ugyanis egy székes talajra destillált vizet öntünk s azt állani 
hagyjuk rajta 48 óráig, úgy az, ha felzavarjuk, újra néhány napi állás után 
vagy kitisztul vagy nem s ez utóbbi esetben hónapokon át egyformán 
zavaros marad. Kitisztul akkor, ha a talaj összes sótartalma egy bizo
nyos fokon felül van; zavaros marad, ha a talaj sótartalma azon fok 
alásülyed. Az eddigi tapasztalatok szerint ez a fok 1,5—0,6% között 
van. Leülepszik hamarább akkor, ha valamely neutrális alkali só van jelen a 
gipsz, konyhasó vagy glaubersó. Ha most azt az anyagot öntjük a földdel egy 
szűrőre, a mely megtisztult, az eleinte gyorsan fog csöpögni és zavarosan 
megy át, de később megtisztul a szürlet s az egész folyadék lassankint 
tisztán megy át a szűrőn. Ha most a szűrőre destillált vizet öntünk fel úgy 
az a második vagy harmadik felöntésnél eldugul s még a légszivattyú alatt 
sem szűrődik többé.

A zavaros folyadék, a mely egy heti állás után sem tisztult meg, 
szűrőre öntve épenséggel nem szűrődik. Ha azonban egy neutrális sót, 
konyhasót vagy mást oldunk fel a zavaros folyadékban, úgy ez is át fog a
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szűrőn menni. Ez a jelenség az agyagos talajoknak azon tulajdonságából 
ered, hogy az agyag alkalikus folyadékban feldagad vagy némelyek szerint 
különválik szemenként, s így eltömi teljesen a szűrő likacsait, míg neutrális 
sós oldatokban pelyhenként összeáll s ezen pelyhek között a sós víz át- 
szürődhetik.

A pelyhes összeállást hátráltatják az alkaliak bydratjai és szénsavas 
sói, előidézik' pedig az ösßzes többi kénsavas, sósavas, salétromsavas alkali- 
és fémsók.* Minden finom eloszlású test lebeg a vízben. Üveg, kréta, czinn- 
oxyd, ólomoxyd, vasrozsda stb., ha elég finomra van megőrölve, hónapokig 
lebegve marad a destillált vízben, annyival inkább az agyag, mely olyan 
finom szemekből áll, hogy azokat még eddig semmiféle nagyító üveggel sem 
lehetett meglátni..** Zavaros agyagos vizet esztendőkön át meg lehet üveg
ben tartani anélkül, hogy leülepednék. A talajon tehát a sós víz addig szűrő
dött át, míg ilyen neutrális sók vannak benne, pl. a konyhasó cserebomlá
sánál származó calciumchlorid. Ez a só rendkívüli oldékonysága következ
tében még akkor is mindig oldatban van, mikor már a szóda és a konyhasó 
kikristályosodott. Az első csapadék vize ezt akkorra teljesen leviszi az 
altalajba, mikor még a szóda egy része a felszinen, vagy a talajban még 
oldatlan állapotban van.

A talaj a rajta lévő vízzel szemben egy nagy szűrő szerepét játszsza; az 
eső- és hóié egy része átszivárog rajta, úgyszintén az áradásoknál rájutó folyó 
víz egy része lefolyik a természetes mélyedéseken a folyókba s így a ten
gerbe ; egy más része átszűrődik a talajon s a föld árjával folyik le ; egy har
madik része pedig elpárolog. Midőn a folyó vizek még a szabályozás előtti 
időkben szétterültek a síkságokon, a megrekedt vizeknek (a melyek t. i. oly 
mélyedésekbe jutottak, a honnan újra a folyóba nem folyhattak vissza) sótar
talma a víz elpárolgása után a talaj felszínén maradt meg, az első eső 
belemosta a talajba a meddig a rajtalévő víz beivódott. Száraz idő 
beálltával ez a talajban lévő sótartalom a hajcsövesség folytán újra vissza
húzódott a felszínre. A csapadékvizek és az új kiöntés vize ezt a felszinen 
lévő sót újra feloldották, levitték a talajba. A sóknak ez a vándorlása így 
folyik már évek hosszú során keresztül, egy része a talajon át elment, egy 
más része megmaradt a talajban. Ha minden kiáradásnál több só maradt 
vissza mint átszürődhetett, természetes, hogy ilyen módon felszaporodtak 
a sók azaz a talaj telítve lett sóval. Már most addig, míg a talajnak egy 
bizonyos fokú neutrális sótartalma megvolt, az áteresztette a vizet, a mely
ben neutrális és alkalikus sók voltak együttesen feloldva; de miután ez

*

* B o d l ä n d e r  A.: Über Suspensionen. — N. Jahrb. f. Min. Geol. u. Pal. 1893.

II. p. 147.
** Raman D .: Forstliche Bodenkunde. — Berlin, 1893. p. 5<i.
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a só oldat túlnyomóan alkalikussá vált, a talaj likacsait a szétfolyó 
agyag eltömte s az átszüremkedés megszűnt, az összes alkalikus sótartalom 
megmaradt a talaj felszínén, a vízben. így a talaj mintegy önmaga szabá
lyozta a sók arányát, a melyek benne összegyűltek, maga a talaj válasz
totta külön a sókat, átbocsátva a neutrális sókat, s visszatartva az alkalikus 
hatásúakat.

Különben azért minden kivirágzott sóban megleljük a vizsgálatnál 
úgy a cblort, a kénsavat, mint a szénsavas sókat, de az elsőket csak igen 
kis mennyiségben. Miután a volt mocsár végre állandóan kiszáradt, úgy 
hogy kénsavas sók nem képződhettek többé oly nagy mennyiségben, hanem 
a már meglévő humus-só oxydálása által csakis a szénsavas alkali sók sza
porodtak a talajban, azaz a mily mértékben fogyott a talajsó és kénsavas 
alkali tartalma, oly mértékben pótlódott az a humus-sókból származó alka- 
lik szénsavas sóival; világos, hogy végre a talaj egészen alkalikus hatású, 
széksós lett. Hazánkban csakugyan, néhány kivételes esettől eltekintve, a 
talaj felső rétegeiben a szénsavas alkali só (nevezetesen a szóda) a túl- 
nyomóbb.

Még egyféle talajsóról kell megemlékeznem, mely még a legutolsó 
időkig fontos szerepet játszott a kereskedelemben, ez a salétromsavas káli 
vagy röviden salétrom. Magyarország nagy alföldjén több helyen iparszerű- 
leg űztek a salétromsavas káli, hogy úgy mondjam, gyártását, mert annak 
egyszerű kivirágzása sehol sem fordult elő; maga a salétromsavas káli csak 
akkor virágzott ki a talajból, ha azt előzőleg erre a czélra előkészítették. 
1850-ben dr. S zabó J ózsef és M oser tanárok az akkori kormány megbízá
sából beutazták a salétromtermő vidékeket s tapasztalataikat a «Jahr
buch der k. k. Reichsanstalt» 1850-ik évfolyamában írták le. Mind a két 
tudós megegyezik abban, hogy természetes szérű, azaz olyan, a melyen káli 
salétrom önmagától, a talaj mesterséges előkészítése nélkül virágoznék ki, 
nincs; ilyet nem láttak útjokban; a természetes kivirágzó só kivétel nélkül 
salétromsavas mész volt, szódával, konyhasóval vegyest. A szérűket fa, szalma, 
és egy kálinövény hamujával kellett előbb behinteni s csak így kaptak rész
ben kálisalétrom-kivirágzást, mészsalétrom mellett.

A mi ezen salétromsavas sók képződését illeti, azt ma ismerjük; de 
gyanította a két fennemlített tudós is, hogy azok helyi jelenidőbeli képző
dések, s az emberi és állati hulladékok elbomlásából s ezen nitrogendús 
bomlási termények kilúgzásából származnak, melyek azután alkalmas 
helyen összegyűlnek, nitrificalódnak s kivirágoznak. A szérűk közvetlen a 
faluk, jobban mondva a házak mellett voltak, a falu azon oldalán, a mely 
egy vizér, mocsár vagy tó felé hajlott; ide jutott az altalajban a faluban 
felhalmozott szerves maradványokból kilúgzott sókeverékek oldata s itt a 
tó vize által útjában feltartóztatva, a nap heve következtében a talaj haj- 
csövein keresztül elpárolgott; az oldatban lévő sók a talaj felszínén vissza
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maradtak. A talaj a szérűk alatt kivétel nélkül mindig igen meszes volt 
s ha hamut hintettek a felszínre a kivirágzó mészsalétrom a kikristályo
sodásnál már magában a talajban cserebomlást szenvedett s csak így virá
gozhatott ki kálisalétrom. Érdekes, hogy a szérűk mindig a házak megett 
hosszában feküdtek; a ki ösmeri az alföldi szokásokat, tudja, hogy a ház 
megett található a legtöbb organikus anyag, a mely a földbe ivódva, később 
kellő kezelés mellett és alkalmas helyen mint salétrom virágozhatik ki. 
O c h s e n iu s  a Debreczen tájékán kivirágzó salétromot a mármarosi sók 
lerakodása után fenmaradt s később az alföldön szétömlött anyalúg marad
ványának tekinti.* A fent elmondottakból eleggé kitűnik ezen állítás téves 
volta, s így nem kívánok tovább reá reflectálni. Saját tapasztalataimból csak 
annyit akarok felemlíteni, hogy az egész alföldről összegyűjtött sók közül 
a Bácsmegyében gyűjtöttek tartalmaztak legtöbb kálit, lehet, hogy ez is 
véletlen, de az tény, hogy sehol sem találtam rendesnél nagyobb mennyi
ségű kálit az oldatban. Kénsav, salétromsav helylyel-közzel több is volt, 
néha magnézia volt nagyobb mennyiségben az oldatban, káli azonban 
mindig igen kevés volt.

Salétromsavas mész nemcsak hazánkban virágzik és virágzott ki fel
tűnő mennyiségben a talajból, hanem mindenütt ctt, a hol nagyobb meny- 
nyiségű, főként nitrogéntartalmú organikus anyag volt a talajban föl
halmozva. így Németországban egy izben Eisenach város mellett egy szántó
földön, a mely hosszabb ideig marhaállás, legelő volt, szántás után erős 
kivirágzás volt rajta; a kivirágzott só tiszta salétromsavas mész volt. Persze 
itt is azt hitték, hogy nagy salétromréteg van az altalajban.**

A mellékelt térképen a nevezetesebb salétromtermő helyek vannak 
megjelölve s látni való, hogy délen is csak annyi kálisalétrom termeltetett 
mint északon Debreczen környékén.

A magyarországi székes talajok főként a Nagy Magyar Alföldön terül
nek e l; csak egy kis részük esik a Kis Magyar Alföldre. A Nagy Alföld 
talaja háromféle: Homok, lösz (vályog) és kötött agyag. A két első talaj
nem diluviális, az utolsó alluviális származású.

1. A futóhomok. A futóhomokot három nagy sziget alakjában találjuk 
az Alföldön. A Nyírség a Tisza balpartján Tokajtól a Rézhegységig terjed. 
A Tisza-Duna közti nagy futóhomok-terület északon Gödöllőnél kezdődik, 
s lehúzódik Baj a-Szabadkáig. A két futóhomok-terület közé egyes szigeten
ként találunk még homokterületeket a löszbe beágyazva. A Nyírségen a 
Tisza folyt végig északdéli irányban. A Tisza-Duna közén pedig a Duna.
Ezen vízfolyások ágai nyomán találjuk a legtöbb széksókivirágzást.

t

* Zeitschrift für praktische Geologie. 1893. p. 61.
** S e n f t : Torf- u. Limonitbildungen. Leipzig 1862. p. 31.
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2. A lösz. A diluvium végén az egész Alföld, homokterületek közé 
eső része, löszszel volt borítva. Ebbe vájták a folyók medrüket. Eredeti 
lösz csak egyes szigetenként maradt meg. Ezen széksókivirágzást, elszé- 
kesedést nem találunk. A hol azonban ezt az eredeti takarót elmosta, s 
saját iszapjával keverve rakta le újra, az a terület mind nagyon székes.

3. Agyagtenilet. A Nagy Alföld agyagterületét két csoportba oszt
hatjuk : 1. Azon területekre, amelyek belföldi vízerek, ma kiszáradt folyam
ágak mellékén terülnek el ós 2. a mai folyók mentén húzódó alluviális 
területekre. Az elsők még a történelmi időben is nagy összefüggő mocsarak 
voltak. Kiszárad ás után a mocsarak talaja, hogyha azoknak lefolyásuk nincsen, 
kivétel nélkül elszékesedik. A Tisza Tokaj alatt egy ágat bocsátott délkeletre, 
ez a mai folyásával párhuzamosan délnek folyt, s beleömlött a Kőrösbe. 
Ennek maradványa a Hortobágy. A Kőrösök óriási területet mocsarasítot- 
tak el vizökkel, s valószínűleg nem a mai ágon torkoltak a Tiszába, hanem 
attól sokkal délebbre, valahol Szeged táján egyesültek vele. Sőt a Szárazér 
is nyilván a Kőrösnek vitte fölös vizét a Tiszába; de a Marosból is kapott 
vizet. A Maros Arad alatt három ágra szakadt. Egyik északnak folyva a 
Szárazérrel egyesült, a másik egyenesen nyugatra a legrövidebb utón 
haladt a Tiszáig, a harmadik délnek fordult s valahol Ada fölött torkolt a 
Tiszába; ennek maradványa a mai Aranka. A Béga és a Temes, hol egye
sülve, hol szétválva óriási területet mocsarasítottak el. A Duna Pest alatt 
szinten két ágra szakadt. Az egyik ág nyugatra folyt s a futóhomok terü
let szélén haladva Bajánál jutott a mai főfolyásba. A közbeneső területet 
elmocsarasította. Baja alatt újra ágakra oszlott: egy ága nyugatnak haladva 
a telecskai fönsík alatt elterülő mocsarakat látta el vízzel, a másik ág a 
második mederben maradt. Mindezen területek idővel feltöltődtek, lefolyá
suk csökkent; részint a szabályozás, részint természeti okok következtében 
új vizet nem kapva kiszáradtak, elszékesedtek.'Ezen belföldi vízerek men
tén találjuk a Nagy Alföld vakszék területeit.

A mai folyók menten elterjedő új alluviumok sokkal kevesebb ideig 
vannak szárazon, légköri behatásoknak kitéve, semhogy a bennük felhal
mozódott humus oxydálódása után annyi szóda képződhetett volna, mint a 
régi belföldi vízerek mentén. Azonkívül a mint a vizet tőlük a szabályozáskor 
elzárták, lecsapoltalak, rögtön eke alá kerültek. Ez által a képződő széksó 
nagy része a talajból kilúgoztatott, s a levezető csatornákon át a folyókba 
jutott. A Tisza, Kraszna, Szamos, Kőrös, Temes ós Béga hordaléka a sík
ságon agyagos. Ezen folyók lerakodása, iszapja, ha rajta vizi növényzet ólt, 
egy bizonyos ideig az úgynevezett szurokföldet, réti földet adja, azaz egy 
nagyon agyagos földet, a melyben szénsavas mész nincs; kiszáradva kő
kemény, vizesen pépszerű. Alkalicitása 0,05—0,1%. Alkalmas időjárásnál 
ez a lalajfajta nagy terméseket ad. Ilyen természetű talajt majdnem min
den völgyben, a hegységben is találunk. Ha ez a talajfajta oly körülmények
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közé jut, hogy a képződő szóda benne fölszaporodik (0,1—0,8%-ig), szintén 
terméketlen vakszékké válik.

Ezt a két talajfajtát a mellékelt térképen összefoglaltam (fehér alapon 
vízszintes vonalzással jelöltem), miután még sokkal kevesebb vizsgálataink 
vannak, semhogy elterjedésöket egyen kint megállapíthatnék.

Kisebb kiterjedésű székes területeket találunk még a Dunántúl is. 
Ezek közül azonban csak azokat tudtam lerajzolni, a melyeket bejártam és 
így ez a része a feljegyzésnek még hiányos. Szabályul itt is azt mondhatjuk, 
a hol régente mocsár állott s ez kiszáradt, a talaj kilúgzás, azaz a csapadék
vizek lefolyása hiányos, elégtelen volt, ott a föld elszékesedett. Székes talajt 
találunk Pápa mellett, a Rába völgyében, Vasmegyében a Velenczei tó kör
nyékén, s a Fertőtó felett lévő ó alluviális magaslaton stb. Ez utóbbiról 
megjegyzem, hogy míg a kiszáradt Fertőtó medrében kivirágzott só 80% 
kénsavas nátron, addig a felső parton levő tavak medrében kivirágzott só 
90% széksót tartalmazott, kénsavat pedig csak minőlegesen kimutatható 
mennyiségben. A Fertőtóba különben kénes források is ömlenek.

LÖSZTERÜLETEK MAGYARORSZÁGON.

HORUSITZKY H EN R IK -től.*

(Egy térképpel).

Múlt nyári felvételi munkám főleg lösz vidékre terjedvén ki, termé 
szetes, hogy ezen képződmény irodalmával is foglalkoztam és különösen 
arról iparkodtam fogalmat szerezni, hogy a Magyarországon dolgozott 
geologusok miképen értelmezték ezt a nevet, miként irták le a lösz tulaj
donságait és miként jelölték ki ennek elterjedését.

Ezen tanulmányom alatt csakhamar láttam, hogy a lösz fogalma az 
irodalomban korántsem olyan megállapodott valami, hogy ahhoz kétség 
nem férhetne, és hogy a gyakorlatban mindig biztosnak vehetnők az egyes 
szerzők kijelöléseit. Eltekintve a lösz keletkezésére vonatkozó nézetek el
ágazásától, magának ezen anyagnak lényeges tulajdonságait is külön
féleképen irták le, válfajait és módozatait sokféleképpen jellegezték és 
nevezték el, sőt arra is van eset, hogy a lösz nevét és jelzését egészen más 
eredetű és minőségű képződményekre terjesztettek ki.

Bizonyára kívánatos volna, hogy ama fontos képződményre nézve az 
említett ingadozások és nézetelterések megszüntettessenek. Ha a tudomá
nyunk tapasztalt mívelőivel szemben nem tulajdoníthatom magamnak az

* Előadta az 1897. évi januárius hó 13-án tartott szakülésen.


