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új szikképzdési elmélet vetdött fel:
elmélete, Scherf geológiai
elmélete és
terasz
elmélete. Az elsre vonatkozólag

K r e y b i g-E n d r é d y
csak annyit állapítok meg, hogy gázexhalációk ugyan észlelhetk
tavasszal a szikeseket borító víztükörbl felszálló buborékok alakmélybl jöv, hanem a felszíni methán- és
jában, de azok nem
egyéb erjedési folyamatoknak eredményei, melyek a szikesek képzdésére semmiféle hatást nem gyakorolnak. Scherf elméletét
ugyan már részletesen megcáfoltam 1929-ben 1 de közleménye csak
1935-ben jelent meg" s így szükséges vele még egyszer foglalkoznom. Scherf elméletében, ami helyt álló, nem új, nagyrészt én
,

1905-ben közöltem; ami pedig új, az ellenkezik a már eddig
ismert tapasztalatokkal. Elméletének veleje, hogy a hol a pleistoeénkorú CaCO tartalmú, agyagos löszréteg alatt vízetzáró kék
agyagtekn van, ott a felgylt nátriumsók felfelé szivárgás útján
a karbonátos szintben szódává alakultak és a reá üllepedett, eredetileg savanyú, holocén iszapot többé-kevésbbé közömbösítették és
elnátriumosították. Tagadja a lefelé való kilugzást és a kilugzott
szikesek degradálását további hidrolízis útján. Mindenekeltt hibás
az a feltevése, hogy a szikesek szárazabb viszonyok között képzdtek, mint fekete mezségi talajaink. így tehát adva van a lehetség' a lefelé! való kilugzásra. Ezt bizonyítják egyebek közt a 3. 4.
és 5. táblázat adatai, melyek a hortobágyi degradált szikre vonatkoznak. A 3. táblázat azt bizonyítja:

már

;

1. hogy az Á-szintbl a B, B
és B 3 szintbe lugzódott a vas,
alumínium és oldható kovasav tekintélyes része; 2. a C., szintben
2

CaC0

felhalmozódás jelentkezik a C,-szint rovására; 3. az A-szint
vall savanyú kilugzású
iszapra; 4. a
vízben oldható sók az A-szintbl hiányoznak és a B. és B.,-ban
3

magas Na,0 tartalma nem
halmozódtak

fel a 4. táblázat tanúsága
szerint;
hidrolízise csak ott jelentkezik érdemlegesen, ahol

nem haladja meg

a sók mennyisége
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sága szerint az A-szintben s részben a Bj-ben is a kicserélhet
nátrium helyét a hidrogén pótolja.
Mindez azt bizonyítja, hogy tényleg volt lefelé való kilugzás,
st a fels szintekben az al kai ital aj részben hidrolízist szenvedett és így

degradálódott.

Ezek alapján Scherf új elmélete nemcsak nem nyert kell
bebizonyítást, de ellenkezik az eddig ismert adatok- és tapasztalatokkal. Természetes, hogy így mindazok a gyakorlati tapasztalatok is,
melyeket Scherf új elméletéhez fzött, vagy elvesztette megbízhatóságát, vagy már azeltt is ismeretes jelenségekre vonatkozik.

K

Ami végre a
r e y b g-E n d r éid y-féle
új elméletet illeti,
az egyelre annyira nyers és kiforratlan, hogy abból nehéz egyebet kiolvasni, mint, hogy a szikesek elfordulása a helyi orografiai és hidrografiai viszonyoktól függ, ami szintén nem új felfedezés, csak abban az alakban, ahogyan azt beállították, nem általánosítható.
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A Kreybig-féle

nátroniszap mibenlétérl, keletkezésépedig semmit nem mond.

és sajátságairól

A három új elmélet tehát semmi olyat nem tartalmaz, mely
arra indíthatna, hogy az eddig jól megalapozott szikképzdési jeismereteinket és nézeteinket módosítanom
lenségekre vonatkozó
kellene. A Schcrf-féle geológiai kortörténet mindenesetre magyarázatot adhat az Alföldön található egyes üledékrétegek geológiai
képzdésérl, de a szikképzdés lényegén nem változtat, mert
az már nem geológiai, de talajtani képzdmény, melyet kortörténeti kombinációkból és pH -értékek alapján nem lehet kellleg megmagyarázni. A szikképzdési folyamat nagyon jellegzetes és ers
hatású talajképzdési folyamat, melyet ma már több, mint 30 éves chemiai tanulmány alapján, nagyszámú kísérleti tapasztalattal támogatva építettem fel. Ezt nem lehet kortörténeti feltevésekkel és magában
véve is megbízhatatlan
pH-megha tározó-sokkal
megingatni.
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lm Jahresbericht

dér Kgl. Ung. Geologischen Anstalt iiber
erschien im Jalire 1935. eine Abhandlnng von
VerhaltDr. Emil Scherf' „Geologische und Morphologische
nisse des Pleistozáns und Holozáns dér grossen ungarischen Tiefebene und ihre Beziehungen zr Bodenbildung, insbesondere dér
Alkalibodenentstehung.” beti ttelt. In dicsér hat Scherf eine neue
Entstehungstheorie dér ungarischen Alkaliböden anfges telit dérén
Grundprinzipien er in folgenden Punkten zusammenfasst.
„Zr Bildung von Alkaliböden ist alsó auf unserer Tiefebene
das Zusammenwirken folgender Faktorén erforderlich:
die
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