
C) Agronom-geölogiai felvételek.

8. Alföldi talaj tanulmányok.
(Jelentés az 1893. év i agron om -geologia i felvételről.) 

Inkey BÉLÁ-tÓl.

Agronora-geologiai vizsgálataimat a nagy magyar Alföld középső 
részében 1892. évi működésemhez csatolván, a múlt évben leginkább az 
alföld azon szakaszában dolgoztam, mely az aradi hegységtől a Körös és 
Maros folyók között a Tiszáig terjed, vagyis Arad, Csanád, Békés és Cson- 
grád megyék határaiba esik.

Első kirándulásaimat erre a vidékre egy speciális czél vezérelte. 
A földmivelésügyi miniszter úr ő Nagyméltósága elrendelvén, hogy az alföldi 
széktalajokon amerikai minta szerint talajjavüási kísérleteket rendezzünk, 
mindjárt a téli fagy megszűnése után, márczius hó 10— 15. között Treitz 
Péter úrral együtt lerándultam, hogy Szeged, Nagylak és O-Kigyós táján 
ilynemű kísérletekre alkalmas székterületeket jelöljünk ki. Később, ápril 
hó közepe táján újból meglátogattam a nevezett helyeket a czélból, hogy a 
kísérleteket most már véglegesen szervezzem. Ezen munkálatokról és az 
elért eredményekről külön jelentésben számoltam be a miniszter úr ő Nagy- 
méltóságának. Minthogy a kísérletekre választott földek átalános kutatá
saim területére esnek, magától értetődik, hogy ama székes talajok beható 
tanulmányozását beilleszthettem átalános felvételeim keretébe.

A már 1892-ben megkezdett tájékoztató bejárását az Alföldnek az 
1893. évben is folytattam, szűkebb körben ugyan, de annál behatóbban, 
és múlt évi tapasztalataimra támaszkodva, annál nagyobb eredménynyel. 
A Tisza bal partjától az aradi hegység tövéig három ízben szeltem át az 
egész rónaságot, nagyobbára gyalog haladván állomásról állomásra és ezen 
három szakadatlan vonal összefoglalva részletes felvételeimmel és kisebb 
kirándulásaimmal, most már elég sűrű hálózattal vonja be az Alföldnek 
közepét, úgy hogy még egynéhány vonal hozzácsatolása után remélem,
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hogy a folyó évben képes leszek a Maros és Körös közötti vidéknek geoló
giai és pedologiai átnézetét térkópileg is kifejezni.

Május hó 15-től junius 1-ig Világostól Szarvasig mentem, Kurticsot, 
Kigyóst, Békés-Csabát és Mezőberényt ejtve utamba.

Junius 15. és julius 1. között a következő szelvényt jártam be : Cson- 
grád, Orosháza, Gerendás, Csaba, Kétegyháza, Elek, Szt.-Anna, Pankota, 
Gyorok, Arad, Battonya, Cs.-Palota, Makó, Földeák, Szeged, Dorozsma, 
Szatymaz.

Ezen az úton az aradi kulturmérnökség felszólítása folytán részt vet
tem egy bizottsági bejárásban, mely Makó tájékán a Szárazár-csatornában 
beállott talajmozgások megvizsgálása végett tartatott. A csekély mélységben 
levő talajvíz a szikes altalajt több helyen megpuhítván, a csatorna fenekén 
és oldalfalain veszedelmes és technikailag nehezen legyőzhető omlásokat, 
vagy jobban mondva, felduzzadásokat idézett elő, jeléül annak, hogy a föld 
természetes települését bolygató földmunkáknál mennyire szükséges a tele
pülésről és altalaj-viszonyairól előzetes tudomást szerezni.

Ennél még fontosabb alkalmam is nyílt, azon szoros kapcsolatot, 
melynek a kultúrmérnöki munkák a földkéreg geológiai tanulmányozása 
között léteznie kell, nagyobb mértékben érvényesíteni. Midőn ugyanis Ara
don közelebbről ismerkedtem meg az arad-csanádi öntöző-csatorna tervé
vel, azonnal felismertem, hogy a mint egyfelől a csatornavonal tanulmá
nyozásából nagy hasznot húzhatok ezen vidék geológiai szerkezetének 
felismerésére nézve, másfelől a települési viszonyokról eddig szerzett tapasz
talataim e nagyszabású munkának technikai megoldását is elősegíthetik.

Ennélfogva érintkezésbe lépvén a nevezett vállalat mérnökeivel és az 
aradi kulturmérnökséggel, abban a közös munkatervben állapodtunk meg, 
hogy a csatorna egész vonalát tányérfúróm segítségével sűrűén rakott fúrá
sokkal kikutatjuk, ilymódon előzetes tudomást szerzendők azon települési 
viszonyokról, melyek ismerete nem csak a geológiai kutatásnak szolgál, 
hanem a munka tervének végleges megállapítására és költségvetésére nézve 
is nagyon fontos.

Ezek szerint julius hó 14— 18-ig Pap E lemek kultúrmérnök és Búzás

K. vállalati mérnök urak társaságában naponta kirándulván, a csatorna
vonal egyes szakaszait, kezdetétől (Paulisnál) egész Zimánd-Ujfaluig számos 
2— 5 méteres fúrólyukakban megvizsgáltuk. Miután ilymódon a fúrás mód
jára és a profilok jelzésére nézve közös megállapodásra jutottunk, fúrószer
számomat, melyre egyelőre másutt nem volt szükségem, ideiglenes hasz
nálatra átengedvén a vállalat mérnökeinek, magam Battonyára költöztem, 
hogy Mezőhegyes közelében múlt évi részletes felvételeimet folytassam. 
A nyár folyamán Búzás mérnök úr be is fejezte a csatornavonal átkutatá
sát és ezen munka eredményét egy összefüggő szelvényrajzban tüntette fel,
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melynek másolatát nekem átküldeni szíveskedett. Ezen felette érdekes fel
tárás igen tanulságosan egészíti ki eddigi kutatásaimat, minthogy nem 
csak az eddig átnézetesen megvizsgált vidéket, az aradi hegység tövétől 
nyugatra, hanem jórészt a már részletesen felvett mezőhegyesi és battonyai 
határokat is érinti. Az ilymódon szerzett tapasztalataimról egy előadással 
számoltam be, melyet f. é. márezius 7-én a magy. földtani társulat szak
ülésén az említett csatornaszelvény és az átnézeti térkép bemutatása mel
lett tartottam; előadásom szövegét a ((Hazánk# czimű napilap fogja közölni.

Az öntözőcsatorna tervének előmunkálataihoz tartoztak azon pontos 
és részletes lejtmérések, melyekkel a mérnökök a csatorna egész vidékét 
behálózták és melyeket 1-—-1 méternyi színtájvonalakban a térképen kijelöl
tek. A mérnökség szives előzékenysége folytán alkalmam volt ezen fontos 
adatokat felvételi térképeimre, nevezetesen a mezőhegyesi felvételeimre 
átvinni.

Legyen szabad a vállalati mérnökségnek, valamint a IX. kerületi kul- 
turmérnökségnek az említett szívességekért járó hálás köszönetemet e- 
helyen is kifejezni.

*

Részletes felvételeimet a múlt évben térképezett Mezőhegyes keleti 
és északi oldalához csatoltam, a mi által elértem azt, hogy a 20: XXIV. 
rov. DNy jelzésű lapot teljesen befejeztem és még a 20: XXIV. rov. ENy 
lapon is Mező-Kováesháza határának jó részét csatolhattam Mezőhegyes
hez. Az ilymódon felvett terület térfogata körülbelül 120 □  kilométer. 
Kirándulásaim középpontjai voltak először Battonya, majd Mező-Kovács- 
háza és végre Tompa puszta. A kézi fúrások száma ezen a területen 235, 
és azon felül több anyaggyűjtés, részint ásóval, részint tányárfúróval, esik 
e vidékre, főleg Tompa pusztára, hol a felvett területnek jellemző talaj
fajait mind képviselve találtam.

Ez a felvett terület, ha nem is más, mint a mezőhegyesi határ
nak szomszédja és folytatása, mégis sokkal változatosabb talajalakulású. 
Mondhatni, hogy Mezőhegyes, mintegy czéltudatosan, a diluviális síkság
nak java részéből hasította ki határát, a silányabb talajfajokból lehetőleg 
a legkevesebbet karolván fel. Ellenben a battonyai, tompái és kovácsházi 
határokban sokkal nagyobb jelentőségre emelkednek azon eltérő képződ
mények, melyeknek Mezőhegyesen épen csak nyomait találtam a határ 
szélén.

Geológiai tekintetben a múlt évi felvételeim területe egészben véve 
szintén azon nagy diluviális takaróhoz tartozik, mely a Marostól a Körös 
és Tisza alluviumáig terjed. De épen itt, a battonya-tompa-kovácsházi hatá
ron keresztül vág a Szárazér kanyargó medre az ő számos mellékágaival 
es ezen alluvium sokszorosan tarkázza a terület geológiai képét.
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Magának a diluviumnak felső tagja itt úgy, mint Mezőhegyesen, ama 
sárga lösz ne mű vályog, melynek viszonyát a típusos löszhöz már múlt évi 
jelentésemben tárgyaltam. De azt is tudjuk már a mezőhegyesi feltárások 
révén és még átalánosabban a felemlített csatornavonal szelvénye által, 
hogy a vályogréteg alatt kisebb-nagyobb mélységben majd mindenütt sárga 
homokra akadunk. Mezőhegyesen ez a homokréteg sohol sem éri el a fel
színt és rendesen csak a kútakban, 12-—30 m. mélységben van feltárva; 
csupán a határ északi részében van egynéhány pont, hol a vályogtakaró 
oly vékony, hogy homokgödröt létesíteni sikerült. Battonya határában a 
homok számos ponton már 1— 2 m. mélységben is elérhető, sőt helyenként 
a felszínre is kibukkan és ezeken a helyeken a feltalaj is rendesen könnyű 
homokos vályogból áll. így p. o. Battonya keleti szélén a téglavető göd
rökben :

legfelül 1 m. kulturréteg, cserép- és csonttöredékkel és csíkos hélix- 
héjakkal ;

alatta 1— 2 m. vastag sárga lösznemü vályog, planorbis-, elausilia-,. 
bithynia- és succinea-héjakkal;

legalul homok, szórványos apró kavicsokkal.

Pedologiai tekintetben a feltalaj agyagos változatait, melyek termé
szetesen az átmenetek egész lánczolatát mutatják, áttekinthetőség szem
pontjából három csoportba osztottam és így jelöltem meg a térképen, u. m.

a) nagyon homokos, könnyű vályogtalaj;
b) porhanyó, kötöttebb vályog (mezőhegyesi típus);
c) igen kötött, többé-kevésbé székes agyag.

Valóságos típusos székföld, az ő jellemző flórájával, vakszék foltjaival 
és sókivirágzásaival ezen a területen nincsen vagy csak nyomokban mutat
kozik néhol az alluviális erek fenekén. De mégis székes a nehéz agyagföld, 
a mint a kútak alkalikus vize és kedvező körülmények között, ásott gödrök 
falain, a gyenge kivirágzás is mutatja; csakhogy az elszékesedés itt nem 
érte el azt a fokot, melyen a föld rendes megmívelése szinte lehetetlenné 
válik.

Az erek alluviális agyagföldje, melynek határai a domborzati ala
kulásban élesen ki van fejezve, bár szintén székes, mégis lényegesen más, 
mint a nagy síktérségek nehéz agyaga. Az utóbbiaknak képződése mai nap 
be van fejezve és fekvésük szerint jó részük a diluviális képződményekhez 
sorozható.

Függőleges irányban gyakran mind a három talajfaj egymás fölött 
található, a mint p. o. a következő fúrásszelvény mutatja:

i 3 r
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„ , . t fekete nehez agyag,feltalai \ , . , ,, , .| szürkés nehez agyag szeksovai
f sárga lösznemű agyag 100 cm.

a a l agyagos finom homok.

Ez a feltárás Battonya város északi szélén, a kovácsházi út mellett egy 
téglagödörben látható. Hozzá hasonló számos profil és különösen a csa
torna vonalán eszközölt fúrások azt bizonyítják, hogy a homoklerakodás 
korszakát itt is a sárga agyag képződése követte és hogy az utóbbinak fel
színe utólagosan, székes vizek stagnálása folytán a mélyebb fekvésű helye
ken nehéz székes agyaggá változott át.

Itt is megerősödött azon, már a tavaly jelentésemben kifejezett tapasz
talatom, hogy a legváltozatosabb domborzat mindig a homokos feltalajú 
területeké, a leglapályosabb pedig a székes földé, míg a jó minőségű por
hanyó agyagtalaj csak igen lankás fölszinhullámzást mutat.

Evvel kapcsolatban fel kell említenem a vidék talajvizének azon 
sajátságát, hogy vízszíne, mely most rendesen 3— 4 m mélységben mutat
kozik, nedves évek sora után oly magasra emelkedik, hogy a mélyebb és 
síkabb helyeken a külszínre lép és mint «földárja» nagy területeket borít. 
A földbirtokosok közlései szerint a 70-es években okozott a földárja nagyobb 
károkat és mindazon helyek, melyeket akkor a földár vize borított, a nehéz 
székes talajok osztályába tartoznak. Nagyon valószínűnek tartom e két 
jelenségnek okozatos összefüggését, a mennyiben a talajvíz, mely itt nem 
a folyók szivárgó vize, hanem mindig szíksótartalmú, az agyagos talajt 
átjárja és feláztatja, mi által az agyagrószek lebegve maradván, a durvább 
részek pedig belőlök kiválván és lejebb sülyedvén, az agyagtartalom a fel
színen tömörül és kiszáradás után kemény összeálló, humusszal telített 
-agyagtalajt képeznek. Az alulról felszálló szikes talajvíz tehát épen az ellen
kezőjét idézi elő annak, a mit a csapadékvíz okoz, mely tiszta állapotban 
felülről jut a talajba, melynek felső rétegét kilúgozza és kimossa, vagyis só- 
és finom agyagtartalmát a mélyebb rétegbe viszi, rígy hogy rendes körül
mények között a felső talaj többnyire durvább szövetű, mint az altalaj. 
Az alulról fakadó földárja ellenben a felszín felé emeli a finomrészt és ezáltal 
fokozza a feltalaj kötöttségét. így tehát a helyzet körülményeihez képest 
egy eredetileg egynemű löszmárgából majd kötött szívós fekete széktalaj, 
majd könnyű porhanyó vályogföld lesz.

A talajszövetnek ezen különbözeted; térképileg különválasztani min
denesetre igen fontosnak és a mezőgazdaság szolgálatában álló geológiai 
felvétel egyik főfeladatának tartom. Kívánatos volna még az, hogy a kötött
ség fokozatait ne csak leíró szavakkal, hanem szabatos vizsgálatok alapján 
határozott számokkal is lehessen kifejezni. Ezt a czélt kétféle úton lehetne

| 90 cm.
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elérni: vagy mechanikai kísérletek által, melyek a talaj anyag összeállását 
(cohaesio vagy cohaerentia) súlyszámokban fejezik ki, vagy pedig, vissza
menve az összeállás okára, iszapolás által, mely a tapadást okozó finom
részek számarányát pontosan kimutatni képes. Az első módon tehát egye
nesen azt keressük, mennyi erő kívántatik az illető talaj ellentállásának 
legyőzéséhez ; a második mód szerint pedig keriilő úton törekszünk ugyan
azon czél felé. Ámde mind a két útnak meg van a maga nehézsége. Az össze
állás mechanikai mértékét nem határozhatjuk meg azon eljárással, mely a 
kőzetek ellenálló képességének mérésére szolgál, először azért nem, mert a 
talajok nem olyan homogén anyagok, mint a kőzetek, másodszor pedig és 
főleg azért nem, mert a föld összeállásában főszerepe van a nedvességnek, 
melynek fokát kísérlet közben meghatározni nem lehet. Már pedig a gyakor
latnak rendesen nedves földdel van dolga; az eke nedves hantot vet fel és 
ily állapotban küzd a föld ellentállásával. Teljesen kiszárított földnek álla
potát és tulajdonságait megvizsgálni a gyakorlati czélokra nézve értéktelen.

A kerülő út tehát biztosabban vezet czélhoz: mennél több finomrészt 
találok iszapolás által a talajban, annál kötöttebbnek nevezhetem azt; 
mennél több benne a homok, annál lazább a szövete, csekélyebb az össze- 
állása. Csakhogy a homokszemek nagysága igen széles határok között inga
dozik és tapasztalásból tudjuk, hogy a legfinomabb por, melyet a leglassúbb 
vízáramlat az agyaggal együtt kisodor, az összeállás tekintetében majdnem 
épen úgy viselkedik, mint maga az agyag. Tiszta kvarcz, legfinomabb porrá 
zúzva és vízzel keverve képlékeny anyaggá válik. Ismernünk kell tehát a 
határt, melyen alúl az ásványpor felveszi az agyag tulajdonságait és a talaj
ban maga is hozzájárul a kötöttség fokozásához. H ilgabd * szerint ez a 
határ az 0-5 mjm ársebesség korul keresendő, úgy hogy a mit ennél cseké
lyebb sebességű ár még magával ragad, az mind a talaj agyagnemü alkotó
részeihez számítandó, a mi pedig visszamarad, az már homok, mely a talaj 
szövetét lazítja.

Számos mechanikai talajelemzést végeztem, mióta a pedologiai labo
ratóriumban a vizsgálat ezen nemét meghonosítottuk és mondhatom, hogy 
egészben véve HiLGAED-nak ezen tapasztalati törvényét helyesnek találtam. 
Bizonyítékul szolgáljon a következő táblázat, melyen egynéhány jellemző 
talajfajnak mechanikai elemzését azon sorrendben állítottam össze, a mely
ben kötöttségi, fokuk és egyúttal finomrészük számaránya szerint egymásra 
következnek.

*  H ilgabd  E. W. Sitt analyses of soils and subsoils. American (Journal of Scienee 
Y. VII. p. 12.)
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T a l a j n e m L e 1 h e 1 y
0-2 ársebességgel Kötöttségi

coéfficiens
a
~b

megmarad
(a)

kiPzapol-
tatik
(b)

Futóbomok P.-Sz.-Lőrincz : Hármas
pont 98-98 2-10 46-66

Kissé agyagos homok P.-Szt-Lőrincz: Cséi-y 
puszta 50 cm. mélys. 95-48 4-52 21-21

Fekete, jó homoktalaj Pallag, XXIII, t„ feltalaj 91 -47 8-53 10-73

Porh. fekete vályogtalaj Mezőhegyes, Fecskés, 
6. major 74-34 25-66 2-89

Nehéz diluv. agyagföld Boldogfalva, Hunyad m. 56-84 43-16 1-31

Nagyon kötött fék. agyag Tompa puszta, Csanád m. 39-80 60-20 0-66

Székes legelőtalaj O-Kigyós az állomásnál 84-52 15*48 5 "46

Meg kell jegyeznem, hogy H ilgabd más készülékkel és más sebességi 
fokozattal dolgozott, mint mi, kik eddig a ScHÖNE-féle iszapolót és a Német
országon divatos sebességi fokokat alkalmaztuk. Összehasonlítva :

Hilgard : <  0-0023, < 0 2 5 , 0-25, 0'5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 %
Schöne: 0*2 2 7 25

másodperezenkénti ársebességet használ. Ennélfogva én az eddigi elemzé
seimből csak az első sebességi fokot (0'2 w,;m) állítottam szembe a magasabb 
fokokkal és e két számnak egymáshoz való viszonya adja a harmadik rovat
ban kimutatott eoefficienset, mely a talaj természetes viselkedésével oly 
szép összhangzást mutat, hogy ennek alapján egyenesen lazasági vagy 
miveltetési mutatónak nevezhetném.

Hogy a talaj összeállása csakugyan az első iszapolásban nyert finom 
anyagnak tulajdonítható, az abban is mutatkozik, hogy ez az anyag, midőn 
a porczelláncsészében vízfürdőn ki lesz szárítva, mindig agyagnemű kéreggé 
áll össze, mely a teljes kiszáradásnál, csak úgy, mint a természetben, meg
repedezik és kemény agyagcserepeket képez, míg ellenben a második fok, 
azaz a 2 mjm sebességgel kiöblített finom por, bár a tapintással alig érez
hető részecskékből áll, kiszáradva már nincs semmi összeállása, hanem 
homok módjára viselkedik.

Úgy látszik tehát, hogy ama arányszám, melyet lazasági mutatónak 
neveztem, jó eszköz lesz a talaj főtulajdonságának rövid és szabatos meg-
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Jelölésére. Magas számú coefficiens laza homokos talajra mutat, alacsony 
szám a föld nehézséget vagy kötöttségét jelöli.

Igaz, hogy fenti táblázatom is mutat egy kivételes esetet: a kigyósi 
széket, melynek daczára annak, hogy a legkeményebb talajokhoz tartozik, 
mégis oly magas mutatója van, hogy sorozatunkban a jó mezőhegyesi 
vályog és a debreczeni homok közé kellene helyezni. Ez mutatja épen 
a székes föld eltérő természetét, melynek kedvezőtlen fizikai minősége 
nem mindig az agyag túlbőségétől, hanem tisztán az agyagnak széksóval 
való keveredésétől származik : egy magában véve kedvező kötöttségű talaj 
szódaimpregnálás által kemény áthatlan székké válik.

Most még az a kérdés merül fel, hogy a székes talajokat minden 
körülmény között az alluviális korszakba kelle-e tennünk? vagy van-e dilu- 
viumbeli szék is ?

A székés földek elterjedését tekintve, nem lehet kétség, hogy azok 
túlnyomó része a legmélyebb fekvéseket foglalja el és nem régen elhagyott 
vízfolyásokra esik: ezek tehát nyilván a geológiai képződmények legfiata
labb osztályába tartoznak. Sőt a legeslegfiatalabb alluvium is, a mennyi
ben az újkori vízszabályozások által további elárasztástól mentes, sok helyen 
már elszékesedik. De másrészt találunk székfoltokat olyan helyeken is, 
melyeket csak nehezen vagy épen nem hozhatunk kapcsolatba a mai víz
rendszer valamelyik folyójával, úgy hogy az ottani hordaléktalaj képződé
sét egészen más, a maitól lényegesen eltérő vízrendszernek, tehát a dilu- 
viális állapotnak kell tulajdonítanunk. Ilyen foltok vannak az idei felvételeim 
területén is, de mindenek fölötte nagy számmal vannak a Tisza és Duna 
közötti homokos alföldön. Ily esetekre vonatkozólag nézetem az, hogy a 
talaj eredeti képződése, vagyis a felső földréteg leüllepedése a diluvium 
korában ment véghez, de annak részben való átalakulása székes talajjá a 
későbbi időre és talán legtöbbnyire az alluvium korába esik. A székképző
dés alapfeltétele ugyanis a hiányos vizkeringés, a talajvíznek stagnálása; 
mert csak az ilyen álló és lassan megújuló talajvíz, melynek elpárolgása 
nagyobb, mint lefolyása, telik meg annyira fölös talajsókkal, hogy az egész 
talajt, melyben mozog, velük impregnálhatja. Elénk forgalmú talajvizek 
ellenben a talajsókat, úgy a mint képződnek vagy belé hozatnak, tovább is 
szállítják és nem engedik felhalmazódni. Már pedig a hordalék szállítása 
már magában mozgó vizet tételez fel. A frissen feltöltött földrétegek soha 
sem székesek és az új alluvium csak akkor válik azzá, ha vagy a folyó ter
mészetes mederváltozása vagy mesterséges elzárása által az inundacionális 
terület további elárasztástól meg lesz óva. E szerint sok esetben mondhat
juk, hogy a talaj földje diluviális, de elszékesedése alluviális, vagy pedig 
egy ó alluviumról, hogy csak az új alluvium idejében vált székesfölddé.
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E helyen még megemlékezhetem azon kiküldetésemről, melynek a 
földmivelési minisztérium 48689. sz. rendelete alapján szeptember 24-én 
eleget tettem, midőn ugyanis Tbeitz Péter úr kíséretében Hódmező-Vásár- 
helyre rándultam, hogy a város népkertjének székes talaját a városi ható
ság kérvénye szerint megvizsgáljam. A vizsgálat eredményéről, valamint a 
talaj javítására vonatkozó javaslatunkról 1893. év október havában adtam 
be jelentésemet a földmivelési miniszter úr ő Nagyméltóságának.

Ugyancsak szeptember hóban a minisztérium rendelete folytán reszt 
vettem a felső borászati és szőlőszeti tanfolyam kirándulásában a Bala
tont környező vidéken, hogy a talajismeret gyakorlati alkalmazásába is 
vezessem be tanítványaimat, kik a téli hónapokban talajismereti előadásai
mat hallgatták.


