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ADATOK HAZAI SÍKLÁPJAINK AGROGEOLOGIÁJÁHOZ.

TlMKÓ iMRÉ-tŐl.

Az 1858.'év nyarán nevezetes tanulmányok eszközlése céljából 
fordult meg Békés és Csanád vármegyék területén a Magyarhoni Föld
tani Társulatnak hosszú időn át lelkes vezére, a természettudományoknak 
hazánkban úttörő bajnoka néhai való dr. S zabó  J ó z s e f . A Nagy Magyar 
Alföldön ezúttal oly irányú geologiai vizsgálatokat tűzött ki céljául, 
melylyel első sorban hazai mezőgazdálkodásunkat óhajtotta szolgálni. 
E nagyfontosságú munkálkodásának eredményét 1860-ban adta ki a 
Magyar Gazdasági Egyesület: «Geologiai viszonyok és talajnemek ismer
tetése I. füzet. Békés Csanád megye földtani viszonyai és talajnemei» 
címen. Munkájához egy színezett talajtérképet is mellékelt a tudós 
szerző «Békés Csanád vármegye földtani térképe S zabó  JózsEF-től. 1858. 
1 hüvelyk 8000 öl mértékben.»
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Ez a munka a geologiai kutatásnak egy új irányát jelölte ki hazánk
ban ; azt az irányt, mely geologiai alapra támaszkodva a hazai termő
föld vizsgálatát természettudományi alapon, annak eszközeivel óhajtja 
búvárkodása tárgyává tenni, azaz, a fizikát, kémiát segítőül véve bevilá
gítani a talajok legrejtettebb szerkezeti viszonyaiba s a tudományos 
eszközökkel végzett buvárlati eredményeket a gyakorlati mezőgazdaság 
számára értékesíteni. így vetette meg fönt idézett munkájával S zabó  

J ó z s e f  már a múlt század közepén, tehát most éppen 50 éve a tudo
mányos talajismeret alapját hazánkban. Hervadhatlan érdemei sorába 
iktassuk belé ezúttal tehát azt is, hogy a hazai agrogeologia őt vallja 
első mesterének s hogy ezirányu úttörő munkásságával nemcsak tanít
ványaiban, a természettudományok hivatásos művelőiben, hanem a 
magyar gazda lelkében is emléket állított nevének.

Munkájában S zabó  J ó z s e f  a Berettyó, Körös-Maros közötti síkság 
tetemes részét ismerteti talajtanilag s azon 6-féle talaj fajtát állapít meg, 
ú. m. jó fekete földet, székes, turfás vagy korhany talajt, homokot, 
kötött agyagot és végül iszap-talajt.

Ehhez a nagy területhez északkelet felől csatlakozó sárréti láp
vidéket óhajtom ezúttal a talaj ismeret mai állásának megfelelően ismer
tetni ama megfigyeléseim alapján, melyeket a közelmúltban itt — mél- 
tóságos Semsey Andor úr áldozatkészségéből — Ecsedi lápi részletes 
láptanulmányomhoz egy rövid kirándulás keretében eszközöltem.

Nagy Magyar Alföldünk egykori mocsaras területei közül a közel
múltban még a legtekintélyesebbek egyike a körülbelül 30 mfd2 kiter
jedésű Berettyó és Sebeskörös Sárrétje volt. Ez a hatalmas láp terület 
egyrészt a Tisza, másrészt a Hortobágy, Berettyó és Körös folyók sza
bályozása, nemkülönben a belvizek rendezésével teljesen szárazzá lett.

A Nyírség déli és délnyugati széléhez csatlakozó e mocsárvidék 
három lápmedencére oszlik. Ezek középpontjában Füzesgyarmat fekszik. 
Az egyik medence a Berettyónak szeghalom-bakonszegi szakaszától 
délkeletre terül el Csökmő, Vésztő, Ugra, Komádi községek között. 
Ez a Sebeskörös Sárrétje. A Berettyó említett szakaszától északnyugatra 
találjuk a másik két medencét, az ú. n. Berettyó-Sárrétet, és a Füzes
gyarmat—Turkeve közöttit, melyeket azután a Füzesgyarmat—Bucsán 
át húzódó kisebb magaslat választ el egymástól. Kisebb mocsaras terü
letek nagy számmal csatlakoznak az említett lápmedencékhez, melyek 
közül legösszefüggőbb terület a Püspökladány— Karcag—Kisújszállás 
közötti Hortobágy mocsaras vidék. Ezt a Berettyó Sárrétjétől az Udvari, 
Szerep és Bucsa puszta közötti hát választja el.

Ha vizsgálat tárgyává akarjuk tenni az egyes lápmedencék kelet
kezési körülményeit, akkor vissza kell térnünk a szabályozás előtti 
időkbe, mikor is e vidék vizrajzi viszonyai egészen másképen alakultak,
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a maitól egészen elütő lápvilágot tártak a szemlélő elé. Lássuk tehát 
mindenekelőtt Sárrétünk régi vízrajzát, ennek nyomán mai kialakulását 
s a megfigyelt talaj kialakulási viszonyokból vonjuk le következtetéseinket 
a Sárrét jövőbeni képét illetőleg.

A Sebeskörös menti ú. n. «Kis Sárrét» mai kotus területén a sza
bályozás előtt a Sebeskörös -nagy vizei terültek szét. A régi meder 
ugyanis, mely ma Holtkörös néven szerepel, a nagyobb vizek elveze
tésére elégtelen volt s így a területet kellő vízlefolyás hiányában többé
ke vésbbé állandóan víz borította, melyen hatalmas vízinövényzet ütött 
tanyát. A folyó szabályozására még 1854-ben alakult meg a társulat, 
mely a vízrendezési munkálatokat annak felső szakaszán 1859-ben meg 
is indította, a sárréti szakaszra pedig elhatározták, hogy a régi folyó
meder elzárása mellett a Sárréten keresztül vonuló és kellő méretű 
védtöltésekkel ellátott csatorna létesíttessék. Ez utóbbi munkát 1860-ban 
meg is kezdették; teljes befejezését azonban csak 1887. év végén érte 
€l. Eddig az ideig a Sárrét is a töltések elégtelen magassága következ
tében majdnem minden évben kisebb-nagyobb mérvben elöntetett.

A külső vizektől végre megszabadított Sárréten a belvízszabályo
zási munkálatok maradtak még hátra. Ezek 1895-ben indultak meg és 
csak a legutóbbi években fejeződtek teljesen be. Ez utóbbi vízrendezés 
kapcsán nemcsak a belvizeket vezették le rendszeresen, hanem a talaj
vizet is tetemes mélységbe sülyesztették.

A Sárrét régi mocsári képe ezzel teljesen megváltozott. A stagnáló 
vízzel járó tőzegképződés a víznek elvezetésével végleg megszűnt, a nádas 
kipusztult, a zsombékos területek részben legelők maradtak, részben 
elrónáztattak s az egykori láp java része eke alá került s ezzel a láp
terület talajkialakulásának első periódusa lezárult és a második vette 

kezdetét.
A Berettyó Sárrétjének keletkezésében részben a nevezett folyó, 

részben pedig a Kálló éren lekerülő nyíri vizek szerepeltek főtényező
ként. E területet a Berettyó vízszabályozó és ármentesítő társulat csa
polta le, belevonván 340 ezer katasztrális hold kiterjedésű mentesített 
árterületébe a Nagysárrétet is. Szabályozás előtt ugyanis a Berettyó vize 
Bakonszeg alatt a Nagysárrétben terült szét és e medencéből Nagy- 
bucsánál kilépve Dévaványa, Turkeve határain át ömlött a Körösbe. 
A Berettyónak Bucsától lefelé már a szabályozás előtt is számba vehető 
medre volt, Bucsa és Bakonszeg között azonban az eleven erejét vesztett 
víz megfelelő medret nem birb ásni, hanem itt a Sárréten széjjel 
terülvén, több mint 30,000 holdnyi területet elmocsarasított. E nagy 
kiterjedésű mocsár az 1854-ben megindított Berettyó-szabályozással a 
víz alól fölszabadult. A szabályozó társulat ugyanis Bakonszegtől Szeg
halomig új csatornát ásatott és 1865-ben a Berettyó vizeit a Sárréttől
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elzárta. E munkával a társulat a sárréti érdekeltségben azt a reményt 
keltette, hogy a lápterület most már csakhamar művelhető lesz. Azonban 
e remény csak évtizedek múlva valósult meg. A Sárrétbe több ízben 
betörő árvizek és belvizek ugyanis annak lecsapolását fölötte késlel
tették; a társulat pedig árvédelmi műveinek fejlesztésével teljesen el 
lévén foglalva, egyidejűleg a Sárrétbe jutó belvizek levezetéséről nem 
gondoskodott. Csakhamar belátták azt is, hogy a Nagysárrétet nemcsak 
a Berettyón, hanem a Kalló éren lefolyásra kerülő nyirségi vizek kiön
tései ellen is meg kell védeni. Ezt úgy érték el, hogy a Kálló eret 
Derecske alatt eltöltötték s a nyiri vizeket a Kálló csatornával fölfogva, 
a Sárréttől elzárták s azt Csiffnél az említtte csatorna segítségével a 
Berettyóba vezették. Ezek után a belvizek levezetésének ideje követ
kezett el. Igaz ugyan, hogy a tulajdonképeni Sárréten belvíz alig kelet
kezik, mert a lehullott csapadékot a lápterület kotus talaja teljesen 
elissza. A lápmedence peremén azonban, hol kötöttebb talajok vannak, 
különösen csapadékdúsabb időkben, a belvíz összegyűl és a Sárrét felé 
nyomul. Ennek elhárítására a társulat több belvíz levezető csatornát 
létesített, melyekkel a Nagysárrétről a belvizeket teljesen elvezette. 
E munkálatainál figyelmét az sem kerülte el, hogy tekintve a Sárrét 
medenceszerű fekvését, onnan a belvizek és a betörhető árvizek könnyen 
levezethetők legyenek, még pedig természetes úton és rövid idő alatt. 
A teknőalakú medencében ugyanis — dacára a talaj nagy vízátbocsátó 
képességének — egymásután következő nedves esztendők csapadékai a 
talajvíz állására károsan hathatnak vissza; továbbá a medencében a 
víznek előbb bizonyos magasságot kell elérnie, hogy abból kifolyhasson. 
A medence belvize levonulásának útját azonban eddig a Bucsánál levő 
Ordögsziget zárta el.

Az ármentesítós és belvízrendezéssel teljesen megváltozott a Sárrét 
régi vízrajzi képe s ezzel kapcsolatban talaj kialakulásában is új periódus 
indult meg, mely a vízborította — majd itt-ott rövid ideig száraz — idő
szaktól teljesen elütő talajviszonyokat hozott létre. A legnagyobb hévvel 
indult meg a sárréti lápon a mezőgazdálkodás is. Számos puszta, tanya 
népesíti be ma nagy kiterjedésű szántóföldekkel az egykori beláthatatlan 
mocsárvilágot. És hol azelőtt a nádasok útvesztőiben csupán a halászok 
és pákászok közlekedtek keskeny sajkájukkal, ott ma termőföldeket szel 
át a vasút és számos közút.

A Sárrét egykori vízrajzi viszonyai ép oly szoros kapcsolatban 
vannak talajviszonyaival, mint a végrehajtott szabályozás a láp talajának 
jövőbeni kialakulásával. Végeredményében tehát lápunk talajainak kelet
kezése, átalakulásának folyamata tüzetesebb agrogeologiai vizsgálódás tár
gyává téve megismertet arról, hogy milyen volt, milyenek ma lápunk talaj- 
viszonyai s minő jövőnek néz eleibe az azon megindult mezőgazdálkodás..
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A Sárrét síklapjaink ama fajtájához tartozik, melyeket mint folyók 
menti lápmedencéket ismerünk. Valamint a szomszédos Ecsedi láp a 
Krasznának csekély lejtése következtében előidézett vízgyűjtője volt, 
úgy a Berettyó Bakonszegnél enyészett el a Nagysárrétbe, a Sebes
körös pedig Szakáinál futott bele Sárrétjébe. Az így szétterülő tespedő 
vízben megindult a lápképződés. A régi folyó-hordalékokon a mocsár 
fenekét agyagtakaró borította el, mely fölé a dús mocsári vegetáció 
évről-évre tőzeget halmozott föl. Ezek alluvialis hatások következményei.

Geologiai szerkezetébe e vidéknek a környéki artézi kutak enged
nek mélyebb betekintést. Ezek közül pl. a püspökladányi kutak geologiai 
szelvényét T. R ó t h  L a jo s  és H a l a v á t s  G y u l a  főgeologusok dolgozták föl. 
Sajnos, hogy magában a lápmedencében, továbbá annak peremén furott 
több mélyebb artézi kút szelvénye anyag híján nem ismeretes, mindössze 
annyit sikerült megtudnom, hogy Réti-pusztán Nagybajom, Darvas, Rábé 
községekben több artézi kút van, melyek 400 m körüli mélységből 
meleg fölszökő vizet adnak. A püspökladányi mélyebb artézi kút szel
vénye a következő: Alluvialis sárga, majd kék agyag 15 m-ig. diluvialis 
kék agyag vékony quarchomok-rétegekkel váltakozva 160 m-ig; neogen 
(levantei) rétegek, melyek kékes quarchomok, kékes agyag és csillámos 
homokból állanak, 276*90 m-ig Ez utóbbi rétegöszletből kikerült szerves 
maradványok a fölső levantei rétegekre vallanak.

A Nagyalföld homokszigetei közül, mint említém, a Nyírség áll 
lápunkkal legszorosabb kapcsolatban, még pedig e dombs.ágnak délnyugat 
felé eső alacsonyabb színtájával, mely a Nyírséget fölépítő homoknak 
mintegy külső övét alkotja. Ez a terület a homok és a jelenlegi folyó- 
öntésterületek közötti lösz-zona.

Kelet felől a Körösök közötti löszfoltok, délről pedig a Körös—  
Tisza— Maros közötti lösztábla illeszkedik be ez övbe.

E lösztáblákon belül, mint legmélyebbre sülyedt terület foglal 
helyet Sárrétünk, melybe a Berettyó és Sebeskörös vize rekedt meg és 
terült szét. Alapját, mint az artézi kutak geologiai szelvénye mutatja, 
kizárólag vízi üledék teszi. Még pedig a legalsó tagot tevő, a tetemes 
vastagságú levantei rétegöszleten, mely Alföldünk egészséges ivóvizének 
hordozója, csaknem 150 m vastagságú diluviális takaró fekszik. Ez a 
takaró javarészben kék agyag, tehát állóvízi üledék. Ezt azonban 
vékony quarchomok rétegek tarkítják, a mi a mellett bizonyít, hogy 
elevenebb vízjárás is nyomult be időnkint az állóvízzel borított medencébe, 
mely homokhordalékát az egymásra következő agyagrétegekbe iktatta. 
Erre a diluvialis vastag agyagrétegre sárga iszapos homokréteg követ
kezik, mely a Berettyó és Körös régibb hordaléka. Ebből a felső dilu
viális rétegöszletből került ki Sárrétünk közvetlen közeléből, Berettyó
újfaluról Equus caballus , L. 2 felső zápfoga; Körösladányról pedig
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Bison priseus, B o j . koponyatöredéke, jobb- és baloldali állkapcsa, hát
csigolyája, keresztcsontja, balkarcsontja és lábközépcsontja, melyek a 
Földtani Intézet múzeumában vannak.

Ezen a diluviális részletcsoporton indult meg a lápképződés, tőze
get hozva létre medenceszerűleg lesülyedt területen ott, hol állandó 
volt a tespedő víz, agyagos területeket pedig annak peremén, hova csak 
az időszaki árvizek jutottak.

Alföldünk száraz kiimájának hatása következtében e belvizek hova
tovább mind jobban besürüsödtek, kellő időben és gyorsabb lefolyásukat 
akadályozta a vízfolyásokból kifuvott anyagból felépített parti düne. 
Miután pedig a helyben lehullott, továbbá a más helyről odakerült 
csapadékvizek éppen az állandóan vízzel borított lápmedence szélein 
nyáron át elpárologtak, a partokon sós területek származtak.

A sós területek a láp visszahúzódásának arányában növekednek. 
Ezzel a talaj átalakuló processzussal egyszersmind belejutunk az alluvialis 
hatások korszakába, mikor is lépmedencénk peremén a lösztáblák övével 
kontaktusban a szikes agyag öve alakul ki, a lépmedence állandóan vízzel 
borított mélyedményeiben pedig a tőzegképződés indul meg és halad 
előre. Az alluviális idősebb képződmény az egész medencében sárga agyag.

Ez a képződmény részben a környi löszterületek átmosásából 
részben az állandóan lehulló pornak vízben való leülepedése és föl- 
halmozódásából eredt. A fúró aránylag csekély mélységből fölhozza ezt 
a képződményt úgy a tőzeóg all, mint a réti fekete tőzeges agyag, végül 
a szikes hátak szürke és fehéres kötött székes agyagos vályogja és agyagja 
alól is.

Ez a vízrekesztő talajréteg okozója a talaj elégtelen, azaz hiányos 
kilúgozásának is, minek következménye a vízben oldható sóknak a talaj
ban való fölszaporodása.

Ha e talaj féleséget homok helyettesítené, akkor az alkáliáknak és 
földfémeknek vízben oldható sói nem szaporodhatnának föl a talajban, 
mert a lehulló csapadék átszüremkedve a talajon, kilúgozná azokat onnan.

Nézzük ezek után tüzetesebben a Sárrét talaj fajtáinak eloszlását a 
Berettyó és Sebeskörös lápmedencéjében.

Az alluvialis hatások a lápmedencében, mint már említém, tőzeg
felhalmozódást eredményeztek. A tőzeges, vagy a mint itt nevezik, kotus- 
terület a Sebeskörös Sárrétjén Komádi, Csökmő, Vésztő, Okány és Zsa- 
dány községek között van. Legszélesebb a tőzeggel telt medence Csökmő 
és Okány községek között, tehát annak nyugati végződésénél, kelet- 
íelé ellenben fokozatosan elszükül és Ugra határában végződik a Nagy- 
toti major és Teszere-puszta között. Ezen a kotus-területen fut végig 
kelet-nyugati irányban körülbelül 20 km hosszban a Sebeskörös új csator
názott medre; továbbá ennek jobbpartján a Nagyfok-csatorna 14 km
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hosszban; a Szabadfok-csatorna pedig 5 km hosszban. A Körös-csatorna 
balpartján a Sebeekörös holt medre 32 km hosszban; a Cigányfok- 
C8atorna pedig 247-2 km-en át ugyancsak mindvégig kotus-területen 
húzódik.

A Berettyó Sárrétjén összefüggő kotus-terület a Szerep, Nagybajom, 
Nagyrábé, Torda, Bakonszeg, Zsáka, Füzesgyarmat községek között lévő 
lápmedence. Füzesgyarmat és Akasztóhalom között a Jány-érmenti hát 
két medencére tagolja ennak hatalmasan kiszélesedő nyugati részét.

A láp inai kotus-területének egyes fejlődési fázisai voltak a vízi
növényláp; melyet a náderdő követett, majd nádrét; végül a rétláp. 
E processzust a láprét fejezte be a Sárrét teljes kiszárításával.

Tőzegképző ezek közül a náderdő, nádrét és rétláp stádium volt, 
mely perióduson belül iagovány a lápok gyűjtőneve.

A Sárrét föntemlített csatornáinak falán nem egy helyén szerez
hetünk bepillantást lápunk felépítése és talajszerkezeti viszonyaiba. 
Az 5— 6 m mélységű csatornák falán legalul kék agyag foglal helyet. 
Ennek alján néhány mélyebb kút szelvénye még sárga agyagot és ugyan
csak sárga iszapos homokot tárt föl. A kék agyag a tőzegképződést köz
vetlenül megelőző mocsári üledék, az alatta levő sárga agyag és iszapos 
sárga homok a környező löszterület bemosott anyaga, a hulló porral 
keveredve.

Ez a sárga színű, hol agyagos, majd iszapos, végül homokos talaj- 
öszletcomplexus genezise úgy magyarázható, hogy a mint az Alföldünk 
hatalmas homokhátjait övező lösztáblák e hátak homokjaiból aeolikus 
hatások útján származtak, úgy e síkság legmélyebb depresszióiban föl
lépő sárga színű talajöszlet e szél hatásoknak víziüledékekkel való combi- 
natiójából származott. A homokhátak között levő lassú vízfolyások ugyanis 
a löszterületre nyílnak. Oda és onnan ugyancsak finom hordalékot-szál
lítanak a lösztáblák alatt levő alluvialis területekre, hol elég tekintélyes 
szélesség és vastagságban raktározódtak föl. A mai szikes hátakon és a 
lápmedence közvetlen peremén ez az ú. n. másodlagos lösz az uralkodó 
altalaj féleség.

Magában a lápmedencében tehát egykor állandóan vízzel borított 
területen az állóvíz jellegzetes kék agyag és iszapos agyag üledék telepszik 
a fenti képződményre.

A kék agyag fölött következő tőzegréteg erősen iszapos. Ez a réteg 
a láp lecsapolása és kiszárításával kapcsolatosan a legnagyobb mérvben 
megfogyatkozott.

A fölötte levő összefüggőbb tőzegrétegre, továbbá ennek legfelsőbb 
földes korhadó fölületére leeső csapadékvizek, valamint a szivárgó vizek 
is ebben a rétegben raktározódtak föl. Hosszabb esőzés, gyorsabb hó
olvadás nyomán a medencében ok víz gyűlt össze, mely a medence



fenekének agyagján megrekedt és a fölötte levő tőzegréteget fölemelte. 
Ez az ú. n. ingóláp állapot.

Hogy akár az Ecsedi lápon, akár itt egyesek oly vastag tőzegréteget 
mértek, annak oka abban rejlik, hogy az összefüggő tőzegréteghez számi- 
tották annak ebben az összegyűlt talajvízben lebegő részét is a fenéken 
levő iszapos tőzeggel együtt. A Sárréten a tőzeg alatt levő víztartó
réteget teljesen lecsapolták a mélyen vezetett belvízcsatornákkal úgy,, 
hogy a talajvíz állása ott, hol a belvízrendezés előtt rövid nádszállal 
elérhető volt ma 8 —12 m mélyre sülyedt az. A talajvíz ma az altalaj
ban levő kék, majd sárga agyag után következő homokban kering. Kivételt 
ez alól a Berettyó Sárrétjén a 88— 84 m magasság közé eső területek, 
a Sebeskörös Sárrétjén a 85—86 m tengerszínfeletti magasságban levő 
mélyedmények tesznek, melyekben —  mint legmélyebb depressziós terü
leteken, a talajvíz még a kotu alatt van.

Sárrétünk uralkodó talaj félesége tehát mint láttuk, a tőzeg, vagy 
a mint e vidéken nevezik, a kotu-talaj. Rajta javarészben mezőgazdál
kodást űznek. Hazánk síklápjai közül úgy a Sárrét, mint az Ecsedi láp 
tőzegének ipari kiaknázására ugyanis nem igen gondoltak. De nem is 
volna mondható valami gazdaságosnak itt a tőzeg ilynemű értékesítése. 
Az 1860-as években mért 8— 10 lábnyi vastagságú tőzegréteg ugyanis 
számos fúrásom alapján átlagban nem bizonyult 30—40 cm-nél vasta
gabbnak. 1— IVa m vastagságú tőzeget csak elvétve, nagyon kis terü
leten találtam. Felülete erősen földes a legtöbb helyen, alsó része pedig 
többé-kevésbbé iszapos. Anyagára nézve csaknem kizárólag nádból áll, 
melynek rostjai csomósán (ú. n. böndő) találhatók a még ép tőzegréteg
ben. Ezt a körülményt egész természetesnek fogjuk találni, ha elgon
doljuk, hogy ez a tőzeg lápunk náderdő- és nádrét-stádiumának marad
ványa, melyhez mindössze a rétláp-stádiumban fellépő sásfajok nyomán 
keletkezett zsombékosból eredő tőzeg járult. Ez az egész tőzeganyag 
csekély vízfölszívó és földes volta miatt ipari célokra (tüzelő, alom stb.) 
gyönge minőségű.

A lecsapolás nyomán a tőzeg fölső rétege erősebb korhadásnak 
indult s míg alján elegendő vízzel rendelkezett, legelő és rét gyanánt 
kiválóan hasznosítható volt.

A talajvíznek mélyre való sülyesztésével — a belvízrendezés kap
csán — a tőzeg veszedelmesen kiszáradt. Ennek eredménye első sorban 
a tőzeg rohamos pusztulása. A szárazsággal vele járó rohamosabb kor
hadás nyomán a szél viszi el jókora hányadát a ma mezőgazdasági 
célokra használt föllazított tőzegnek. Víz hiányában rétnek nem alkalmas, 
legelőül silány. E gyors átalakulásban lévő talaj féleségen a mezőgazdál
kodásnak egész más forma szerint kell menni, mint a megállapodott 
talajféleségeken, mert itt, hogy a késő tavaszi és kora őszi fagyoktól
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eltekintsünk, még pl. a tűzveszélyesség is figyelembe veendő. Hogy ily 
körülmények között a mezőgazdálkodást siker nem igen koronázza, az 

könnyen érthető.
Ha e tőzeget — kiszáradva és föllazítva — a szél elhordja, akkor 

a fekete tőzeges agyag kerül a fölszínre, továbbá a tőzeges kékes iszap 
és agyag.

Ha helyben maradva a műveléssel gyorsabb korhadásnak indul, akkor 
az alább ismertetendő talaj féleségbe megy át.

A kotunak alsó talaja fekete tőzeges agyag, iszapos tőzeg és kékes 
tőzeges iszap.

A koturól már most a medence partjaira térve át, ott a talajokat 
bizonyos magassági övben látjuk elrendezkedni. A közvetlen parti részek, 
melyek minden évben vízzel boríttattak be egy időre: a fekete réti- 
agyar/ zónáját adják. E talaj féleség — mint az egész vidék legjobb 
termőtalaja — az ú. n. tsernoziom talajképző folyamattal keletkezett. 
Tavasz kezdetén a bő csapadék, továbbá mikor a Sárrét medencébe 
részint a nyírségi vizek, részint a környi hátak vize belezúdult, a parti 
részeken is szétterült a láp vize. A száraz időszak beálltával innen csak
hamar visszahúzódott a víz a legmélyebben fekvő medencékbe s a szá
razon maradt parti részeken dús réti vegetáció indult meg.

A steppe*fűvek elhatalmasodásának a száraz nyár szabott gátat s 
azok évről-évre talajukat bő humuszszal gazdagították. A steppe vegetáció 
természetesen sok finom hulló port is megkötött s így a réti agyag is 
ennek arányában — továbbá a képződő humusz mennyiségének (és minő
ségének) megfelelően a tsernoziom fajainak egész sorát eredményezte.

De világítsuk meg közelebbről, hogy miben is áll és hogyan folyik 
le ez a tsernoziomképző folyamat?

Erre nézve az orosz pedologusok útmutatásait kell követnünk. 
Déloroszország steppéin ugyanis, továbbá a romániai Baragánon és a 
szomszédos galíciai síkságon ez a talaj féleség az uralkodó. Ebbe a hatal
mas talajzónába beletartozik a mi Alföldünk is. Oroszországban e talaj- 
féleség keletkezése, szerkezete, kémiai és fizikai tulajdonságai ismertetésé
nek egész irodalma van. A mi Alföldünknek e jellegzetes talajfajtájával 
tüzetesen T r e it z  P é t e r  foglalkozott eddigi nagy alföldi részletes agro- 
geologiai fölvételei kapcsán. Evek során szerzett tapasztalatait a sós 
talaj féleségről összefüggő egészben éppen most tette közzé »Sós földek 
a Nagy-Alföldön»1 című munkájában.

Ezek a vizsgálatok nagyon érdekes és tanulságos bepillantást en
gednek Alföldünk termőtalajainak nemcsak képződési viszonyaiba, hanem

1 T reitz  P é t e r : Sós földek a Nagy-Alföldön. Földtani Közlöny XXXVIII. köt.
1— 2. fűz. 1908.
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ezzel kapcsolatban fizikai és kémiai elváltozásaiknak minden fázisába. 
Mert nem is lehet közömbös reánk nézve, hogy hazánk éléskamrájának, 
az Alföldnek talajviszonyai hogyan alakultak, miféle változásoknak vannak 
alávetve s jövedelmező hihasználásuk milyen vezető elvek szerint tör
ténjék. így válik a tudományos talajismereti búvárkodásnak egy kérdése 
hatalmas közgazdasági tényezővé.

Tapasztalati tény, hogy nedves éghajlat alatt, állandóan vízborította 
területeken az abban élő növényi vegetáció elhalásával tőzeg képződik. 
Aszályos kiima mellett a vízállásos helyek időnként kiszáradnak. Ez az 
utóbbi körülmény a növényi részeknek elkorhadását eredményezi az 
eltőzegesedés helyett. Az elkorhadás folyamatával a szerves részek elégése 
után a hamualkatrészek a talajban maradnak és növelik annak sotar* 
talmát. Az elhalt növényi részek bomlásuk közben az Alföldünkön állan
dóan hulló porral keverednek. A nedves időszak beálltával e növényi 
anyagok bomlása kevés oxygén hozzájárulása mellett megy végbe. Ennek 
eredménye szerves savak keletkezése, míg a növényi cellulose bomlás 
közben elszenesedik. A szerves savak megtámadják a talaj könnyebben 
málló ásványszemeit s e folyamat nyomán a kovasavas ásványokból agyag 
lesz, a szénsavas mész- és magnezia-összetételü ásványok föloldódnak a 
savas vízben s azzal a talajon átszüremkedve eltávoznak. Ezek alatt a 
hatások alatt kialakuló talaj fekete színű, rendkívül agyagos (20—30% 
agyag), humuszt bőven tartalmazó, teljesen mészmentes.

Minthogy nálunk rétterületeknek a típusos talaja ez, talajismereti 
irodalmunkba T r e it z  rétiagyag néven vezette be e képződményt, mely 
azonos az oroszországi kövér tsernoziom talaj féleséggel.

Valamikor a Berettyó és Sebeskörös egész árterületének javarésze 
rétiagyag (tsernoziom) lehetett, kivéve az említettem kotus és a folyó
vizek menti parti dünés és öntésterületeket.

Hogy Alföldünk legkiválóbb termőtalaja ez, az kétséget nem szenved. 
A réti agyag, a sós vagy székes talaj alakulási folyamatának első szaka. 
Idővel, t. i. az állandó mívelés alatt levő fekete földön, ha egy-egy hantot 
föltörünk, fehér kivirágzást észlelünk. Talajunk átalakulása újabb stá
dium felé tart ezzel.

A terület ugyanis a mezőgazdasági mívelés alatt áll, mely körül
mény az árvíztől való mentesítését föltételezte, a csapadék pedig kevés 
és eloszlása egyenlőtlen, az egykor fölraktározott humusz a szárazság 
hatása alatt gyorsan bomlik, oxidálódik, a növénytermeléssel pedig roha
mosan fogy. De e bajjal karöltve jár még az a körülmény is, hogy a 
talaj fölső rétegeiben a helytelen kilugzás következtében a talajt alkotó 
ásványok elmállásakor és a vegetáció maradványainak elbomlásakor ke
letkező új vegyületek, az alkáliáknak és földfémeknek egyszerű sói, fel
szaporodnak. E fekete földek sótartalmának elemzése arra az eredményre
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vezetett, hogy e sók a növényi részek elbomlásakor maradó növényi 
hamunak vízben oldható alkatrészei. Vízben oldható sóknak pedig a 
talajban való fölszaporodása a székesedéshez vezet. A réti agyag elszéke- 
sedését a környező székhátakról lefolyó csapadékvizek is elősegítik.

Ez a tsernoziom talajzóna tehát az elszékesedés felé halad, éppúgy, 
mint a kotu fokozatos, lassú kiszáradás mellett mint rét a réti agyag 
(tsernoziom) felé való tál aj alakulást mutatja.

A harmadik talajzóna a szikes talajok területe. Ez két fő talajtípust 
mutat ú. m. termő és vakszéket.

Mint említettem már, a réti agyag zónáján belül széksós hatások 
mutatkoznak a talajban. Itt-ott vakszékes foltok is föllépnek a jelzett 
tsernoziom (réti agyag) terület peremén, mely felé a talaj színe is foko
zatosan világosabb lesz. A művelés alatt álló területek világos színű székes 
vályog-talajok. Ezekben sűrűn vannak vakszékes foltok. Kissé emelke
dettebben fekvő területek ezek az egész környék térszínéhez képest. 
Az ezeket környező nagy kiterjedésű laposok Nagyalföldünk legtipusosabb 
vak-székes területei.

Itt a nem egyenletes csapadékeloszlás következtében a tavaszi eső
zéseknél fölgyülemlett csapadékvizek nem találtak az altalaj sárga agyag
ján keresztül utat; többé-kevésbbé elzárt mélyedmények lévén legföljebb 
nagyon lassú esésű síksági vízfolyásokkal volt összeköttetésük, miért is 
ott helyben párologtak el a tartós szárazság beálltával.

Ennek következtében a talajok tökéletlen kilugzása állott be, minek 
eredményeként az elszékesedés következett be.

A láp körül fekvő nagy kiterjedésű legelők mind az elszékesedés 
legelőhaladottabb állapotában vannak. Rajtok csak tavaszszal díszük a 
vegetáció, nyáron kisül belőle minden s bántóan fehérük a nagy róna- 
ságon ezer holdszámra a hasznavehetetlen szikes.

Sárrétünk környékén levő székes talajok általában rétiagyagból 
alakultak. Mivel a lápmedence löszhátba van bemélyedve, altalaja legalább 
peremén a lösz átváltozott félesége, melyet H o r u s it z k y  «mocsárlösz» 
gyanánt vezetett be az irodalomba, C h o l n o k y  pedig «takir»-nak nevezi 
e képződményt.

Ennek a képződménynek jelentős fontossága, éppen a székes talajok 
képződése szempontjából van, mert a székesagyag alakulásának egyik fő- 
feltétele a meszes altalaj. A mocsárlösz tehát, ha érdekes képződmény, 
mint elváltozott löszféleség; tanulmányozása azonban és elterjedésének 
kutatása Alföldünkön a székes talajokkal való szoros kapcsolata révén 
bírhat elsőrendű fontossággal.

Treitz P éter vizsgálatai nyomán Alföldünk sósterülein a széksó 
keletkezését következőképen magyarázza: A mocsarak és a réti agyag- 
földü árterek lösztáblákba vannak bevágódva, a széleiken tehát lösz az
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altalaj. A rétség sótartalmú vize beleivódik a lösz lyukacsos anyagába. 
A nyári száraz időszak beálltával a száraz szelek és az insolátió együttes 
hatása alatt a sóstalaj nedvessége a felszínre szívódik. A párolgási vesz
teség pótlására fölhúzódik a lösz hajszálcsövein az altalaj sós vize is s 
a só a víz elpárolgása után megszilárdul, a talaj felső rétegének sótartalma 
nagyon felszaporodik. Az e helyen fölhalmozódó sók azonban a meszes 
löszrétegen való fölszívódásuk közben elváltoznak. A rétség vizében alká- 
liák és földfémek kénsavas és humuszsavas sói voltak feloldva. A mint 
a sósoldat a talaj lyukacsaiban fölfelé mozog, útközben a talajlégből 
szénsavat nyel el, e szénsavtartalma segélyével pedig a löszből szénsavas 
meszet old k i ; az oldatban tehát szénsav és szénsavas mész van.

Ez a szénsavas mész azután különböző vegyi folyamatok és átala
kulásoknak lesz okozója, mely végeredményben a szénsavas alkáliák 
képződéséhez vezet, hogy pedig ezek mily károsan hatnak a talaj fizikai 
tulajdonságaira, az közismert dolog.

Sárrétünk közelében annak közvetlen peremén érdekes jelenséggel 
találkozunk még, mely úgy földrajzi, mint agrogeologiai szempontból külö
nösebb figyelmet érdemel. A kotus talaj zónán kívül ugyanis főleg a mai 
szikes területen számtalan gyenge ívben hajló elnyúló halmot láthatunk, 
melyek között azokkal párhuzamosan haladó laposok vannak. E halmok 
itt-ott teljesen összefüggő, hosszan elnyúló hátat adnak, legtöbbször 
azonban meg-megszakítottak, rövidek, rendetlen irányt követnek; néha pedig 
egészen egyedül mint halmok elkülönítve emelkednek ki a hatalmas sík
ságból. Ez utóbbiak mint kunhalmok ismeretesek és számuk igen jelen
tékeny. Keletkezésükről e hátak és halmoknak sok kalandos teória látott 
napvilágot. Helyes nyomon haladva először dr. S zabó  J ó z s e f  magyarázta 
származásukat; egész genezisüket, szerkezeti viszonyaikat pedig alaposan 
dr. C h o l n o k y  J e n ő  világította meg: «A Tiszameder hely változásai# című1 
munkájában. C h o l n o k y  e képződményeket p a r t i  d ü n e  névvel jelöli. 
Ismerteti őket a Tisza alföldi szakaszának egész hosszából, tüzetesebben 
pedig a Tiszafüred és Kunhegyes közötti középszakaszáról.

Én e képződményeket úgy a Berettyó, mint a Sebeskörös Sárrétje 
vidékén szintén fölleltem. Szabályosságuk e parti dünéknek nem oly 
szembetűnő itt. mint pl a tiszaroffi, kunhegyesi és tiszafüredi csopor
toknak, mert itt e gerincek irányában és hajlásában sokszor nagy zavar 
uralkodik. Egyeznek azonban amazokkal, keletkezésük és talajszerkezeti 
viszonyaikban. A mint amazok a Tisza mai és régi medrei mentén, — 
mely utóbbiak, mint erek, morotvák. laposok maradtak meg, hirdetvén 
a Tiszának Alföldünkön való kalandozó vízjárását, — húzódnak; emezek

1 ( ’h o l n o k v  J kn/> dl'. : «A Tisz;mifder helyváltozásai». Földi-. Közi. 1907. IX. 
és X-ik füzet.
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Körös és Berettyó régi vízfolyásai — ma belvízlevezető csatornák —  
mentén sorakoznak. Ma szabályozott medre lévén mind a Berettyónak, 
mind a Sebeskörösnek, a magas gátak között parti dünék nem kép
ződnek.

Magasságuk e gerinceknek nem nagy, mert mindössze 3— 5 m*nyire 
emelkednek nagy átlagban a síkság közepes magassága fölé. A rajtuk 
•ülő halmok, melyek közül számos prehistorikus emlékekben bővelkedik, 
még nehány méterrel e magasság fölé emelkednek.

Szerkezetükre nézve e hátak a következőképen alakultak. Legalul 
van a Berettyó és Körös régibb hordaléka, mely sárga színű többé
ke vésbbé iszapos homok. Erre telepedik a halom tulajdonképeni anyaga, 
egy löszös homokféleség, melyet azután homokos lösz föd be, melynek 
vályog fölső talaja az egész környék legbiztosabb termőtalaja közé tar
tozik. A hátak pereme a termő székes területekbe olvad belé, melyet 
azután a mind sűrűbben követő vakszékfoltos területek és teljesen székes 
laposok követnek. Ez utóbbi helyeken nem ritka a kivirágzott só, mely 
a napon elvesztvén kristály vízét, porrá hull szét, melyet a szél szár
nyaira véve, a parti dünék jó vályogtalajain elszór. így e körülmény azo
kon is székes hatások okozója lesz.

A Berettyó és Sebeskörös Sárrétje mentén található parti dünéket 
a következőkép csoportosíthatjuk.

A Berettyó egykori medre mentén Berettyóújfalutól kezdődőleg 
Torda, Nagyrábé, Dancsliáza, N.-Bajom, Báránd, Udvari és Szerepen 
át húzódó, nagy kanyarulatokat formáló vízfolyás mentén fekszik az 
északi csoport, mely a szentkozmapusztai hátat, Andaháza, Halastó és 
Kincses hátakat foglalja magában a Török-, Puszta-, Nagy*, Görbe-, Sima-, 
Békás-, Fekete-, Bárándi- Dobti-, Fél-, Tikicsi-, Ökörös-, Balázs-, Poros-
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■és Or-halmokat foglalja magában. A második csoportot a Füzesgyarmat és 
Bucsai nagy major közötti vonulat adja, mely a Berettyó sárréti medencét 
osztja déli és északi félre. Ez a csoport is szorosan követi a Berettyónak 
^gy régi vízfolyását. E hátra telepedtek a Pap-, Sütött-, Geszlence-, Ösvény-, 
Akasztó-halmok. A harmadik csoport a Darvas-, Füzesgyarmat-, Szeg
halom közötti vízfolyás mentén húzódik és rajta a Csontos-. Korhány-, 
Barda-, Fűzi-, Márton*. Cigány-, Balkánv-, Turbuc-, Bálint-, Bene-, Pap-, 
Pakác-, Köves- és Dió-halmok helyezkednek el. A negyedik vagy déli
csoport Bakonszeg-, Zsáka-, Vekerd-. Csökmő-községek mentén halad s 
ezen találjuk a Kórógy- és Vasi-pusztákat, a Határbeli gyep, Királydomb* 
Sóstóhalom, Káposztás- és Vargadomb halmokkal.

A Sebeskörös Sárrétjével kapcsolatban három csoportját találjuk a 
parti dűne vonulatoknak. Ezek közül az északi a mai Nagyfok csatorna 
mentén húzódik, a középső vonulat a Cigányfok csatornával kapcsolatos, 
a harmadik pedig a Holtkörösnek Harsány, Ugra, Zsadány, Okány,
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Vésztő községek és az utóbbitól ÉK-re eső Kistanya közötti szakaszán 
foglal helyet.

Ezek közül az első két csoport nagyon elmósodott úgy annyira, 
hogy annak csupán egyes nyomaira akadunk ma már. A Holtkörös 
menti hátcsoport azonban jellegzetes formájában megmaradt több apró 
halmával egyetemben.

Rövid, vázlatos képe ez csupán a Körös és Berettyó mentén a 
parti düne képződményeknek, melyek behatóbb, pontosabb vizsgálatot 
igényelnek a jövőben. Elsőrendű fontosságú ezeknek tanulmányozása 
talajismereti szempontból is, mert Alföldünk talajviszonyainak kialaku
lásában jelentős tényezőként szerepelnek.

Összegezve már most a Berettyó- és Sebeskörös Sárrétjén és köz
vetlen környékén talaj ismereti szempontból eszközölt megfigyeléseimet, 
megállapíthatjuk a következőket.

Sárrétünk csak egy rövid évszázzal ezelőtt Nagy Magyar Alföldünk 
egyik leghatalmasabb mocsár területe volt és vele parti része steppe 
vidék. A mocsaras terület két nagy lápmedencét alkotott, mely külö
nösen alkalmas volt a tőzeg képződésre.

Alluvialis hatások nyomán halmozódott föl idők múltán a láp tőzege 
s ugyancsak alluvialis hatások eredményezték parti részein a talaj- 
viszonyok kialakulását a tsernoziom- és széksós talajképző folyama
tokkal, melyek a steppe vidék illetve, klímával a legszorosabb össze
függésben állanak.

Ugyancsak alluvialis hatások hozták létre a lápmedence peremén 
a parti düne képződményeket, melyek a Sárrét környéki síkságot mintegy 
részekre tagolják.

A közelmúltban a Berettyót és Köröst szabályozták s a lápot 
lecsapolták. Területünk földrajzi képe megváltozott a vele karöltve vál
tozik legfiatalabb geologiai képződménye: talaja is. A medence állan
dóan vízzel borított területének maradványa: a kotu talaj, kőzettani 
nevén a tőzeg. Kiszáríttatván, művelés alatt gyorsan bomlik, fölélődik a 
tőzeg, itt ott meg el is ég vagy elégetik. Eredeti állapotában nem 
biztos talaj.

Fokozatos kiszáratással, megfelelő művelési ág mellett, e talaj
féleség idővel a tsernoziom-képző folyamattal réti agyaggá lett volna. 
Ily talajzónát reprezentál a lápmedence pereme, mely idővel fokoza
tosan székesedésnek indul.

Kellő körültekintéssel tehát az a talaj átalakuló folyamat, mely 
kotuból a székes talajig vezet, ha meg nem is akadályozható vég
érvényesen, de legalább késleltethető. A jelenlegi állapotok azonban 
föltartóztatlanul oda vezetnek, hogy egykori mocsaraink helyén arány-
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lag rövid mezőgazdasági kihasználás után az elszékesedés követke
zik be.

Ha már most az Ecsedi lápot a Berettyó és Sebeskörös Sárrétjével 
összehasonlítjuk, a következőket konstatálhatjuk. Mindkét lápterület a 
Nyírség peremén helyezkedik e l : amaz annak EK-i, emez DNy-i szélén. 
Keletkezésükben ugyancsak megtaláljuk az elhelyezkedésükben meg
nyilatkozó hasonlatosságot. Míg az Ecsedi lápot a Kraszna szétterülése 
eredményezte, addig emezt a Berettyó folyóé. Amott a Szamos föltöltött 
partja zárja el K-felé a lápmedencét, emitt D felé a Sebeskörösé. Mind
kettőnek árvizei szinte kihatással voltak a lápmedencék vízi viszonyaira. 
Hasonlóságot találunk továbbá a két lápmedence tőzeganjagában és 
altalajviszonyaiban is.

Lényeges különbségek mutatkoznak azonban a lecsapolás módoza
taiban s ebből kifolyólag a lápi talaj kialakulásában és az egyes talaj
típusok eloszlása és területi kiterjedésében.

Az Ecsedi láp nagy egészében ma is ingóláp. A lápok átalakulá
sának rétláp stádiumában van, melyet még nagy kiterjedésű zsombé- 
kosok borítanak. A tőzeg-réteg rajta éppen ebből kifolyólag úgy füg
gélyes, mint vízszintes elterjedésben nagyobb méretű. A tőzeg-réteg s 
annak alapját tevő agyag között a talajvíz van, melybe a tőzeg-réteg 
alsó része úszik. A talajvíznek a felülethez való közelsége gátolja a láp 
kiszáradását, védi tüzesetek alkalmával a tőzeg-réteg fenékig való kiégését, 
egyszersmint azonban a lápon való sikeresebb mezőgazdálkodást lehe 
tetlenné teszi. Az ily lápterület réti gazdálkodásra alkalmas kiválóan. 
A lápmedence parti részeit illetőleg az ecsedi láp K-i partján szeren
csésen alakultak ki a talajviszonyok azzal, hogy tőzegét termékeny 
Szamos-iszap borította be, Ny-i részén pedig leiszapolt nyírségi homok 
keveredett a tőzeg közé. Csupán a déli és DNy-i részek azok, melyek 
legkorábban szabadulván föl a víztől, a bennük lévő tőzeg gyorsan föl- 
élődött s a visszamaradt agyagtalajon az elszékesedés mind nagyobb 
arányokat ölt.

Ezzel ellentétben a Sárrét a láprét állapotában van jelenleg. A le- 
csapolást oly módon eszközölték, hogy a talajvíz nívóját tetemes mély
ségre szállították le. Úgy a Berettyó és Körös, mint a belvízcsatornák 
oly mély medrüek és olyan esésüek, hogy a felgyűlt víztömegeket 
gyorsan s teljes mérvben elvezetni képesek. Ennek köszönheti a Sárrét, 
hogy lecsapolása nyomában rögtön mezei gazdálkodás vehette rajta kez
detét egész területén. Hogy azonban célirányos volt-e a tökéletes kiszá
rítás, az vita tárgyát képezheti. Nevezetesen példákat ismerünk, melyek 
azt bizonyítják — minden kétséget kizáró módon — hogy az ily alapos 
kiszárítás veszedelmeket rejt magában. Hogy csak egyet említsek, a Hany- 
ságot lecsapoló csatornával pl. fényes eredményt értek el ugyancsak e líip

FOldtani Közlöny. XXXVIII. köt. 1í>CS.
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kiszárítása tekintetében, de e fényes eredményt egy hatalmas és tetemes 
költségbe kerülő zsilippel kellett megkorrigálni, hogy a láp tőzegét a szél 
el . ne hordja, visszahagyván a nem kulturtalajt képező agyag-tőzegfeküt. 
A költeégesen elvezetett vizet még nagyobb költséggel kellett visszatartani.

Dd fenyegető veszedelmet rejt magában a teljes kiszárítás abban 
a tekintetben is, hogy a tőzeg intenzivusabb korhadásnak indulva, csak
hamar megállapodottabb kulturtalajjá lesz ugyan, de ez átváltozás gyor
saságának arányában húzódik mindig szükebb körre az a székes talaj- 
gyürü, mely pl. a Sárrétet ma már teljesen körülfogja.

Az érdekeltség s vele együtt a lecsapoló társulat a Sárrét vesze
delmét csupán abban látja, hogy a Sebeskörös, nemkülönben a Berettyó 
felől árvizek törhetnek be a lápmedencébe, főleg jégzajlásnál, az említett 
folyók földuzzasztott vizei következtében. A talajviszonyok fönt említett 
a lecsapolás módjának megfelelő átalakulási folyamata teljesen elkerülte 
.figyelmüket. Az árvizeket én nem tartom oly veszedelemnek, mint ez 
utóbbit. Mindössze töltésrongálásával okozhat a társulatnak nagyobb 
károkat, mert a betört víz a belvízcsatornákon könnyen levezethető 
lévén, a visszamaradt iszap termékenyítő áldásait élvezheti ilyeténképpen 
az arra nagyon is rászoruló lápterület.

Dr. E mszt IÍÁLMÁNtól.

Hazai tőzegek chemiai tulajdonságáról az irodalomban pár elemzés
től eltekintve, alig találunk adatokat, vegytani szempontból feldolgozva 
máig nem voltak, pedig úgy ipari, mint gazdasági tekintetben kívánatos 
volna e gazdag természeti adományunk bővebb ismerete. E bajon kívánt 
segíteni a m. kir. földtani intézet igazgatósága, midőn munkaprogramm- 
jába a hazai tőzegek geologiai és kémiai kutatását felvette, az előbbi 
munkálatokkal dr. László Gábor kir. geologust, az utóbbi munkával 
pedig e sorok íróját bízatta meg.

A tőzeget, mint fűtőanyagot, a külföldi államok már rég széliében 
használják s számos iparvállalat aknázza ki jó tulajdonságait. Nálunk 
a legelsők között már dr. S zabó J ózhkf is fölhívta a figyelmet tőzegeink
nek, mint fűtőanyagnak vóló értékesítésére, kiemelve ennek gazdasági 
fontosságát is.1 Mindamellett, pár nagyobb gazdaságtól eltekintve, a
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