
9. Jelentés az 1893. évben végzett agronom-geologiai
felvételről.

TBEITZ PÉ TE K -tŐ l.

Mielőtt a tulajdonképpeni munkaterületemre, Szeged környékére 
utaztam volna, előbb az 1892-ik évben elkezdett M.-Ovár határát s a Gaz
dasági Akadémia birtokát képező terület felvételét fejeztem be.

Megérkezésem után azonban, nem foghattam mindjárt a részletes 
felvételhez, miután az aratás nem volt még befejezve s a magas gabona 
miatt a szántóföldeken járni a rajtok fúrásokat eszközölni nem lehetett. 
Ezen időt arra használtam fel, hogy néhány tájékoztató utat tegyek a hegy- 
ségtől kezdve ■—  Hamburgtól —  egész M.-Ovárig, továbbá Parndorftól 
M.-Ovárig egyrészt a Fertő-tó partján, a nagy harmadkori magaslat alján 
végig, másrészt magán a magaslaton át. Ezen utak után most már az egész 
vidék geológiai alakulatát könnyű volt megérteni.

A Lajta-hegységtől egész Hamburgig terjedő magaslatba vájta a Lajta 
a medrét. Az egész Lajta mentén, míg ezen magaslaton végig folyik, min
denütt feltárta a belvederkavics alatt lévő pontusi agyag- és homokrétegeket 
s ezekből kövületeket is hozott magával le a síkságra. Innen magyaráz
ható, a fúrások alkalmával közvetlen M.-Ovár mellett, a diluviális homok
dombban, Gescheidte-Kirche-nél kiemelt ostrea-cserép eredete is.

A Lajta Gátánál elhagyta ezen magasabb harmadkori fensikot, s az 
alacsonyabb diluviális korun halad végig egészen M.-Ovárig, a hol sok ágra 
szakadva a Dunával összeköttetésben lévő hansági mocsarakba ömlött.

A diluviális plató csak nehány lábnyival magasabb az alluviumnál, 
de egészen sík ; anyaga barna veres, igen vasas agyagos homok, alatta veres 
kavics van, mely sok helyütt kibukkan a felszínre s ekkor terméketlen, rósz 
termő foltokat alkot. A diluviális eredetű réteg mélyebben fekvő részein a 
Hansághoz tartozó mocsár terült el. Később ezek a mocsarak a Hanság 
lecsapolása által kiszáradtak s ma csak a talaj sötét, sok helyütt egész fekete 
színe jelzi, hogy meddig volt ez a réteg vízzel fedve. A mocsarak kiszára
dásánál visszamaradt növényi részek, ezen porózus talajban, az itt uralgó
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száraz időjárás behatása alatt, hamar elkorhadtak s ezen korhadásnál kelet
kező humusz, ha nincs elegendő mész jelen, mindig feketére festi a talajt.

Ezen a diluviális rétegen egyes dombok alakjában löszmaradványokat 
találunk, a melyekre a nép letelepülésénél a falukat építette. Ez a jelenség 
-arra enged következtetni, hogy az egész terület löszszel volt fedve, a mely 
később lemosatott és ma csak mint egyes szigeteket találjuk ezen egykori 
lösztakaró maradványait.

A Csalóközben, a meddig felvételi területem terjedt, a faluk alatt sike
rült a löszt megtalálnom, másünnen már leiszapoltatott. Ebből az tűnik 
ki, hogy a diluviális réteg még a Csallóközbe is beterjed, a Kis-Duna ebbe 
vájta medrét.

Magyar-Ovár mellett, tőle északra, a levéli országút s a Lajta-csatorna 
között, van egy 7 m magas s 1400 m hosszú domb. Ez fedve van fino
mabb, durvább, igen meszes homokkal, mely alatt kavics fekszik, homok
rétegekkel váltakozva, 3 m mélységig. Miután ama emelkedés felületének 
anyaga egészen eltér a környékén lerakodott rétegektől s miután legjobban 
azon rétegekkel egyezik meg, melyek a magas harmadkori fensík kavics
rétege alatt feküsznek, azt hiszem, hogy ez a hát ezen magas fensík ma
radványa. Az összeköttetést vele részint a Duna északról, részint a Lajta 
nyugatról Miklósfalunál, elmosták.

Ezen feltevést azonban csak az ezen vonalon folytatott részletes fel
vétel volna képes igazolni.

M.-Ovár vidékén 4-féle eredetű rétegek alkotják a termő talajt. A vá
ros maga löszön fekszik; ez észak és északkeletre még kinyúlik egész a 
megyei csatornáig; délre a Duna aluviumával van a két város Mosony és 
M.-Ovár löszdomja közötti meder kitöltve.

Északnyugatra a pozsonyi út mentén a Lajta és Duna alluviumát 
háláljuk egymásra települve; határvonalat a két folyam lerakodása között 
eppen ezért húzni nem lehet. A diluviális kavicsrétegek egész a Kapitány
rétig húzódnak s innen hol 1 m mélységben, hol újra a felszínre jutva 
végig vonul a Marktau erdőn, az Akadémia földjén le egész az Albertsauba, 
a hol utoljára bukkanik fel a felszínre. S végre még a régente mocsárral 
födött diluviális rétegek, melyek a vidék legmélyebb részein terülnek el. 
Egy ága ezen fekete agyagos földnek egész M.-Ovárig nyúlik fel. Ez a lera
kodás még arról is nevezetes, hogy daczára az alatta fekvő mészdús homok
kavicsrétegeknek, maga nem tartalmaz semmi meszet.

Kirándulásaimnál alkalmam volt még a Fertő mellékén elszórtan lévő 
székes tavak és székes területek eredetét és helyzetét tanulmányozni. Midőn 
a Fertő vize visszahúzódott, a kiszáradt területen a talajban lévő, a Fertő 
vizéből lerakodott sók, főként a szóda a talajvíz vándorlása következtében 
nyáron kivirágzott a felületen. Innen a következő nedves időszak a mélyebb
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helyekre mosta le a felső agyaggal együtt. Ezen mélyebben fekvő meden- 
czékben azután a szódás agyag a fenéken egy vízáthatlan réteget képezett. 
Midőn még ezen terület víz alatt állott, már akkor az altalajban diffundálás 
által egy mészkőpad (Hardpan) képződött; azaz a felső rétegből a víz ki
lúgozta a mész egy részét s az altalajba vitte. Itt a szénsav megfogyott s 
ezáltal az oldatban lévő mész kicsapódott s ezen kavicsos homokrétegeket 
úgy összekötötte, hogy azt csak csákány segítségével lehet áttörni. Való
színű azonban, hogy ezen meszes kötőanyag nem tisztán szénsavas mész, 
hanem mésznek és szódának egy keveréke s ugyanazon módon származik, 
mint az alföldön a futóhomok-vidéki medenczék altalajában lévő meszes 
homokkőpad.

Már most, a meder feneke vízáthatlan lévén, az összes mállási termé
nyek s az összes a Fertő vizéből lerakodott sók, melyek a talaj felszínén ki
virágoztak, ide a medenczékbe hordattak össze, az idők folyamán annyira 
felszaporodtak, hogy ma, ha a víz ily medenczékből nyáron elpárolog, egy 
2— 4 cm vastag hófehér sóréget hagy maga után. Most e vidéken az összes 
tavak szódaoldattal vannak tele s a legelők egész olyan jellegűek, mint 
az alföldi agyagon a szikes területek. Míg nedvesek, szép zöld gyeppel 
vannak borítva, de mihelyt kiszáradnak, a gyep kisül rajtok, s a szóda 
itt-ott foltonként kivirágzik, vagy egyes agyagos helyen, a hol nem 
tud kivirágozni, azon jellemzetes kőkemény, egérszínű kopár székfol
tokat képezi. Az egész vidéken a széksós területeken, a hol csak vizs
gáltam a rétegeket, mindenütt ugyanazt az egymásutánt észleltem; fent 
egy 5— 20 cm vastag agyagréteg kevés kavicscsal, alatta 30— 70 cm 
kavicsréteg agyaggal összekötve s ez alatt jő a meszes homokkőpad, 
több-kevesebb kavicscsal. Ebbe, ha száraz volt, a fúrót nem lehetett 
bele verni.

Az egész Hanságban is mindenütt megtaláltam a tőzeg alatt ezt a 
fehérszínű székes agyagréteget s alatta a meszes homokkőpadot.

Ha ezt a sok elszórt tavat, mely a vidéknek legalább kétharmad részét 
képezi, egy csatornahálózattal összekötnék s a bennök stagnáló vizeket 
levezetnék, úgy igen hamar mindezen most terméketlen, meddő területek 
legalább oly szántóföldet nyújtanának, mint ma a magasabb helyeken 
lévők.

Igen sajnálatos tény az, hogy most a legújabb csatornatervnél ezen 
terület lecsapolását nem vették bele a tervezetbe, ezer és ezer holdat hódít
hattak volna meg azáltal a kultúra számára, s ez talán gátat vetett volna- 
annak a nagymérvű kivándorlásnak, melyet ezen a vidéken különösen a 
legutóbbi években észleltek.

A csatornázás után a talajban még megmaradt szódát igen könnyű 
volna gipsz segítségével semlegesíteni, úgy hogy a mostani tavak s szék-
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talajok egy kis igyekezettel és szakértelemmel végrehajtott meliorációval 
tűrhető szántóföldekké volnának alakíthatók. A mi ezen talajjavítás költ
ségeit illeti, azok egy ötödrészét sem képezik az általuk nyerendő termő
föld értékének.

Ha már a nagy csatorna készítésénél ezen vidékre nem voltak tekin
tettel, úgy az itteni birtokosoknak kellene összeállni s egy csatorna-háló
zatot készíttetni, mely a tavakat és vízállásos területeket a Fertő-tóval kötne 
össze. Mindezen tavak és területek legalább 5 m-rel magasabban feküsz- 
nek, mint a Fertő-tó legmagasabb vízállása, úgy hogy levezetésök aka
dályba nem ütköznék. De ha a csatornák elég mélyre ásatnának, hogy min
dig tartalmaznának vizet, úgy lehetséges lenne még kiterjedt mérvű öntözést 
is alkalmazni, a mi ezen rendkívül száraz klimájú vidékre kiszámíthatlamil 
előnyös lenne.

A mi a kivirágzott sót illeti, az itt is a legnagyobb részt szóda, de kén
savas nátron is sokkal több van benne, mint az Alföldön kivirágzottakban. 
Ez onnan eredhet, hogy a Fertő-tó vizében magában tetemes mennyiségű 
kénsavas sókat találunk feloldva, a melyek a Fertő-tóba ömlő kénsavas forrá
sokból származnak. Moser volt m.-óvári tanár által közölt sóelemzésből azt 
látjuk, hogy az általa elemzett só 8/io részé kénsavas nátron, Vio konyhasó, 
míg szódát alig talált benne. Ez csak úgy magyarázható, hogy ezen elem
zett só valamely kénes forrás mellékéről származott. Sajnos, hogy a hely, 
a hol az elemzett anyag gyüjtetett, nincs közelebb megjelölve. Az általam 
gyűjtött kivirágzások tartalmaznak ugyan kénsavas sókat is, de főrészöket 
mégis a szóda képezi. Ez úgy a talajra, mint a növényzetre igen káros ha
tással van. A talajt művelésre egészen alkalmatlanná teszi; a szódás talaj 
nedves állapotban szétfolyik, megszáradva pedig kőkeménynyé válik; 
továbbá a szóda csökkenti a talaj kapilláris képességét, nagyon agyagos tala
joknál egészen megszünteti azt. Yízállásos területek altalaját csakhamar 
vízhatlanná teszi, a csapadék rajtok megáll s posványt képez.

A növényzetre pedig marólúgos hatása következtében veszedelmes.
A talajvíz elpárolgása után a benne feloldva volt szódát vagy a felszínen, 
vagy közvetlen a felszín alatt hagyja vissza; utoljára itt a talajnedvesség oly 
tömény szódaoldat lesz, hogy az feloldja a növénygyökér koronája körül a 
kérget, bele jut a nedvkeringésbe s elöli a növényt. Ezért vész ki szárazabb 
idő beáltával az itteni legelőkön a gyep.

Ezekből eléggé kitűnik, hogy mennyire fontos e vidékre a csatorná
zás, mert ezáltal a talaj hamar megszabadulna fölös szódatartalmától, s 
termelésre alkalmassá válna.

Ugyancsak a széktalajok tanulmányozása czéljából, még Pestmegyé
ben is tettem kirándulást.

Kiindulási pontul Uszódot választottam s innen Kis-Kőrösön át Yad-
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kertig mentem. Úszódtól egészen Hanyik és Nana pusztáig az út folyton 
új alluviumon vezet. A talaj a Dunától a kaloesa-dunapataji országúiig 
homokos, mészdús, az altalaj világosabb színű s mésztartalma nagyobb, 
mint a felszíné. Az országúttól keletre a talaj agyagosabbá válik s a Moder 
pusztánál már rájutunk az ö-alluvium sárga földjére. Itt már fekete a talaj 
felszíne s az altalaj az a bizonyos sárga föld, mely az egész alföld ó-alluviá- 
lis agyagos vidék altalaját képezi; ugyancsak itt találjuk a széksó kivirágzás, 
szikes és székes foltok kezdetét. Innen keletfelé a talaj mindinkább széke
sebb, szódadúsabb lesz, Ludisszélnél már a talaj oly szódás, hogy a par
tok, az árokból kihányt föld hófehér a kivirágzott sókristályoktól, az út 
pora, ha a szél felkavarja, csípi száját, szemét az utazónak, a szemnek pedig 
nagyon fáj ezekre a sárgásfebér, csillogó kristályokkal bevont földre nézni. 
A mező már jórészt kopár, zöldet csak a vízállásos erekben látni. Ludas
szélt elhagyva, belejutunk a tulajdonképeni mocsáros vidékre. Még sok 
helyen ottlétemkor víz állott, de a legnagyobb része a víznek már elpárol 
gott. A honnan a víz visszahúzódott, az a terület már jórészt kopár volt, 
helylyel-közzel a szóda kivirágzott rajta, de legnagyobb része a területnek 
még vizes volt, s ha a csontszáraz, összerepedezett felületre léptünk, az en
gedett s az ember térdig süppedt a híg sárba. A néhány csatorna, a mely e 
mocsaras vidéket átszeli, színig volt barna alkálikus vízzel, s benne, daczára 
erős lúgos izének, a keszeg s a ponty vígan úszkált. Ilyen szomorú képet 
nyújtott az út egész az Ökördi pusztáig, a hol a futóbomok vette kezdetét. 
A futóhomok-buczka igen hirtelen emelkedik ki a mocsárból; a szélen két 
méter mélységig lefurtam s mindenütt ugyanazt a homokot találtam meg, 
persze fehéren, vizesen, mint a milyen mindenütt székföldek mellett a futó
homok altalaja. A buczkák között, a mélyedésekben, mindenütt megáll a 
víz s elpárolgása után a talaj kivirágzik. Elhagyva a bomokbuczkákat, még 
egy székes réten visz az út keresztül, mig Kis-Kőrösre ér. Az embert nagy 
szomorúsággal tölti el, ha visszagondol azon végtelen nagy, kietlen, kopár 
területre, ha elgondolja, hogy ezen ma hasznavehetetlen területeket mily 
könnyen, mily csekély fáradsággal és költséggel lehetne termővé tenni. 
Két-három főcsatorna s ezeknek mellékágai, néhány esztendő leforgása alatt 
az egész vidéket termővé változtatná. A most stagnáló mocsarakból elvezetve 
a lúgos, sós vizet, az évi csapadék néhány év alatt annyira megapasztaná 
a talajsó, azaz széksó tartalmát, hogy az mielőbb jó, termékeny szántófölddé 
válna. Ha meggondoljuk, hogy néhány ezer forint befektetéssel millió forin
tokat lehetne nyerni s ezen lakatlan, ma kopár vidék, ily csatornázás után 
hány ezer családnak adna biztos kenyeret s nyújtana a széktalajok ismere
tes termékenységüknél fogva, ha túlsók szóda nincs bennök, könnyű meg
élhetést ; igazán csodálkoznunk kell, hogy mért gondolkoznak azon, mért 
kísérleteznek minden lehető és lehetetlen módon, hogy miként kelljen a
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nép nagymérvű kivándorlását megakadályozni, mikor itt van előttünk a 
legegyszerűbb s legbiztosabb módszer : Pestmegye mocsaras vidékét lecsa
polni s ezen kánaáni földre telepíteni a kivándorolni akarókat. Ugyanily 
módon csökkentette Poroszország is a kivándorlást; lecsapolta a mocsara
kat s ide telepítette a kivándorlókat.

Tudjuk azt, hogy a talajban a sók csak hiányos talajkilúgzás követ
keztében szaporodnak fel, s hogy ezen sók nem mások, mint a talaj mállási 
terményei.

Ebből következik, hogy nemcsak a kártékony sók, az alkáliák vannak 
a talajban fölösmennyiségben, hanem a növényi tápanyagok is szokatlan 
módon felszaporodtak, így főként a foszforsav és káli.

Ha tehát ezen kopár területeket megszabadítanék lecsapolás által 
fölös szódatartalmuktól, a foszforsav, mész jelenlétében oldhatlan lévén, 
visszamaradna a talajban s így sok évre rendkívüli termékenységet biztosí
tana e vidéknek.

Tekintve ezen területek nagy kiterjedését (magában Pestmegyében 
több százezer hold) könnyen beláthatjuk, hogy azok képesek volnának nem
csak a kivándorló családoknak helyet adni, de még sokkal több új telepe
seket is befogadni.

*

Augusztus hó elején Szegeden kezdtem meg a részletes felvételt, a 
20. z. XXII. rov. DK lapon. Szeged környékén, a Tisza jobb partján három
féle földváltozat alkotja a talajt: homok, homokos agyag és kötött agyag, a 
mely utóbbi, ha mélyen fekszik és vízállásos, székessé válik. A homok és a 
homokos agyagdiluviális lerakodások, míg a kötött agyag ó- vagy új-alluvia- 
lis képlet. A Tisza jobb partján a székes területek több ezer holdat foglalnak 
el, az 146,689 holdnyi szegedi határból 7754 hold egészen terméketlen szék 
vagy székes tó, a 35,693 holdnyi rét és legelőből a legnagyobb részt szinte a 
székes gyenge növényzetű talaj foglalja el, úgy, hogy azt mondhatjuk: 
Szeged város határának 1/s része székes, vízállásos hely, mely ha tavaszszal 
ad is némi gyenge legelőt, az év legnagyobb részében kopár, terméketlen 
terület. Igazán bámulatra ragadja az embert, ha meggondolja, hogy most, 
midőn a föld ára oly magas, nem tesznek semmit ezen óriási területek hasz
nosítására, hanem összetett kezekkel, megadással, csodálatos fatalizmussal 
szemlélik a dolgokat, belenyugosznak mint Isten akaratába, melyen változ
tatni nem szabad, de nem is lehet! — Pedig nem kellene messze menni, 
hogy megláthassuk, miszerint ezen rengeteg nagy területeket igen is lehet 
termővé tenni, ha akarat, egy kis kitartás van; a szomszéd Vásárhely már 
régen megmutatta, hogy igen is lehet, kevés költséggel, kis fáradsággal a 
legrosszabb székes talajokat is jó szántófölddé változtatni. Egy-két lecsapoló 
csatorna s mély művelés, ebben rejlik az egész eljárásnak titka. Van ugyan
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Szegeden is egy levezető csatorna, de ennek tervezésénél nem voltak az 
altalaj minőségére tekintettel s csak a legegyenesebb irányt, a legrövidebb 
utat választották. Itt is azonban a legolcsóbb a legdrágábbá vált. A székes 
altalaj, a melybe ezen csatornát ásták, már második évben összefolyt, be
töltötte a csatornát úgy, hogy az ma csak a legnagyobb vízállásnál lehetne 
még némi haszonnal. Most néhány év óta egy második csatorna terve is 
kisért. Azonban, a mint ón a tervet ismerem, újra az a meggyőződésem, 
hogy nem fog czélra vezetni, mert nem a természetes mélyedéseken át ter
vezik, hanem egy már meglevő csatornát használnak fel, ez azonban újra 
be fog folyni, mihelyt a víz megáll benne.

A mi az itteni széktalajok rétegzését illeti, ezek ugyanolyanok, mint 
a pestmegyeiek. Fent humuszos, sötétebb, világosabb székes agyag átlag 8 
dm vastagságban fedi az alatta lévő a székes meszes, vizet átnem bocsájtó 
sárga földet. A szék átalában soha sincs új alluviumon, hanem mindig 
vagy ó-alluviumon, vagy diluviális rétegeken terül el. Ez egy újabb bizo
nyítéka annak, hogy a széksóképződés nem más, mint a mállási termények 
meggyülemlése a talajkilugzás hiányos volta következtében. Ha tehát csa
tornázunk, ezáltal a talajkilugzást segítjük elő s gipszszel az egyrészt még 
visszamaradt szóda káros hatását ellensúlyozzuk, másrészt a növényekre 
oly fontos tápanyag, a foszforsav kimosását megakadályozzuk, úgy a ma 
terméketlen székes talajok rövid néhány év alatt a legjobb és legbővebben 
termő szántóföldek lesznek.

De nemcsak az agyagon vannak nagy kiterjedésű székfoltok, hanem 
a homokos vidéken is találunk vízállásos helyeket. Ezek medenczéket ké
peznek, a melyekben az évi csapadék vize összegyűlik s lefolyástalan terü
let lévén, miután fenekét a már említett meszes homokkőpad képezi, vizü
ket csak elpárolgás útján vesztik el. Természetes, hogy ily módon a málási 
termények, a különféle talajsók olyannyira felszaporodnak, hogy közvetlen 
a környéket a szétszivárgó vízzel szétbordva, terméketlenné teszik. Mind
ezen medenczék 10— 15 m-rel magasabban feküsznek, mint a már eddig 
elkészített levezető Matyi-csatorna. Úgy hogy ezzel összekötve hamar kiszá
radnának s néhány év alatt termő talajjá változnának át. De alig is jutna 
el a víz egész a zsilipig, mert a futóhomok, a melyen az átvezettetnék, 
elnyelné, még mielőtt a zsilipig eljuthatott volna. Ez újra a környék termé
kenységét fokozná; az a sótartalom, a melyet a víz magával hozna, oly nagy 
területre oszolnék el, hogy káros hatását elveszítené. A mily káros ugyanis 
a széksó töményoldatban, oly előnyös az a hatás, a melyet hígoldatban a 
talajra gyakorol, a mennyiben sietteti annak elmállását, feltárja a ben- 
foglalt tápanyagokat s azokat a növények számára felvehetővé teszi.

A csatorna vize a környék altalaját nedvesen tartaná, mivel megint 
fokozná annak termékenységét.
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De még a belvíz veszélyét is csökkentené a csatornázás. Ma, nedves 
esztendők után rendkívül nagy kárt tesznek a belvizek. A felszaporodott 
eső és bólé a medenczékben nem fér el s a természetes mélyedéseket önti 
el, mi által megmérhetlen károkat okoz, mert ezen mélyedések képezik a 
vidék legtermékenyebb részét. Ha a vidék csatornázva volna, úgy nagy víz 
esetén megtelnének a csatornák, egy részét elinná a homok, másik része 
pedig egy erre a czélra meghagyott területet öntene el, a lecsapolás után 
ugyanis könnyen lehetne kiszámítani, hogy a fölös víz hol fog összegyűlni, 
míg most a belvizek iránya kiszámíthatlan, minden évben más utat tör 
magának az ár, más és más területet borít el vizével.

Átmenve a Tisza bal partjára egész más kép tárul szemünk elé. A Tisza- 
Maros szögében a talaj a legkötöttebb agyag, régi mocsárfenékből áll. Ter
mékenysége ezen talajnak példátlan. 38 dm magas tengeri vagy czirok itt 
éppen nem tartozik a ritkaságok közzé.

Ilyen a talaj egészen föl északra a szárazéri csatornáig, ezen túl már 
az ó-aluvialis lerakodások következnek, a melyek, nevezetesen a Gorzsai hét
halomnál, már egészen székesek. Ma azonban itt is elkészültek már az új 
levezető csatornák s néhány év múltával csak híre lesz meg a mostani 
széknek.

A Koppáncs legnagyobb része szinte székes legelő volt, azonban a 
kiterjedt csatornahálózat, a mellyel ezt a pusztát elátták, a legnagyobb 
részét ezen székeknek termőfölddé változtatta át s csak itt-ott elszórtan 
találunk nehány táblát, mely még nincs feltörve s mint legelő van haszná
latban. Igen jól esik végre oly nép között járni, a ki öntudatosan, nem 
kiméivé fáradságot, munkát, hangya szorgalommal dolgozik ezen eddig rósz, 
terméketlen talaj megjavításán. S tényleg, fáradságukat hamar koronázza 
siker. Nagy táblákat találtam a legszebb vetéssel fedve, melyek még rövid 
néhány év előtt rósz székes legelők voltak. Mindezt csakis a szakértelem
mel tervezett és véghezvitt csatornahálózat tette lehetővé. S még most is 
minden évben bővítik, szaporítják a csatornák számát. Az összes csatornák 
két nagy régi érben központosulnak, a melyekből kis vízállásnál zsilipeken 
át eresztik a vizet a Tiszába, nagy vízállásnál pedig az ugyanitt felállított 
két nagy szivattyú emeli a vizet a töltéseken át.

Ugyanily módon lehetne Szeged határában lévő székes rósz földekből 
jó szántóföldeket csinálni, ha a kellő szakértelem és akarat megvolna. 
Bámulatos, hogy daczára annak, hogy sok szegedi gazdának van e vidéken 
birtoka, mégis majd mind arról van meggyőződve, miszerint a székes talaj 
terméketlen s azt javítani lehetetlen. De mindazon fönnebb leírt nagy ki
terjedésű, kietlen székes területeket Pestmegyében is, ily zsilipekkel, csa
tornákkal s kellő mély mívelés segítségével jó szántóföldekké lehetne vál
toztatni.
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Vásárhely város alatt fekvő népkertben alkalmam volt a szódának a 
növényzetre gyakorolt káros hatását is tanulmányozni.

Maga a város egy magas ó-alluviális dombon fekszik, nyugati szélén 
a meredek part alatt egy régi meder húzódik, mely agyagos, helylyel- 
közzel homoktalajú. A 70-es években, a nagy belvizek alkalmával a csa
padék vize az északon lévő nagy székes területről ezen a medren át folyt 
le, egy része itt elpárologva, visszahagyta az összes, ama székestalajról 
lemosott szódát. Ezen mennyiség még évente azáltal is szaporodik, hogy 
a talajvíz kilúgozza a város alatt lévő dombból annak sótartalmát, ide húzó
dik le s itt párolog el. Most ez a meder oly sós, hogy kivált a homokos 
részein minden kivész benne, fa egyátalján nem tenyész ezen foltokon. 
Itt is egy jó mély csatorna és a gipsz meg fogja hatását tenni.

Érdekes, hogy itt az agyagosabb részeken nem tesz oly nagy kárt a 
szóda, mint a homokfoltokon. Más helyütt, a hol az altalaj is homokos, ez 
megfordítva áll, a mennyiben homok talajon sokkal nagyobb sótartalom 
mellett képesek a növények megélni, mint agyagtalajon. Ez abban leli ma
gyarázatát, hogy a homokra nem gyakorol a szóda oly káros hatást, mint 
az agyagra, nem teszi azt kötötté s hajcsövességét is csak csökkenti, de nem 
szünteti meg. Az agyagot ellenben már kis szódatartalom is oly kötötté és 
keménynyé teszi, hogy abba a növények gyökerei behatolni nem képesek, 
kapillaritását pedig majdnem egészen megszünteti, úgy, hogy a növény, ha 
felhasználta a meglévő nedvességet, a talaj nem képes azt többé mással 
pótolni s elszárad; végül hátráltatja a növény fejlődését még az is, hogy a 
gyökerekhez sem levegő, sem szénsav nem fér, a hajcsövesség hiánya követ
keztében.

Az ellentét, a melyet a Vásárhely alatti régi meder talaja viselkedésénél 
tapasztalunk, onnan ered, hogy ezen homokfoltok nagy kapilláris képessé
géknél fogva teleszívják magokat a felülről szivárgó tömény sósoldattal s 
vizök bár párolog, nem fogyhat meg a homok erős vízfogó erejénél fogva 
úgy, hogy az oldat folyton töményedik, míg végre eléri azt a töménységi 
fokot, a melyben növények már többé nem képesek megélni.

A homok alatt mindenütt kötött székes sárga földet találunk, mely 
szinte megakadályozza a fent összegyűlt víz elszivárgását.

A székes altalaj pedig, hogy hegyette folyton víz áll, úgy össze- 
tömődik, hogy a fák gyökerei nem hatolhatnak át rajt s a fa rövid idei ten- 
gődés után kivész.

Ha már most ebbe a homokba csatornát vágunk vagy ha azt alag- 
csövezzük, hogy a víz ne gyűlhessék meg többé benne, az eső, hóié addig 
fogja apasztani sótartalmát, míg végre visszanyeri termékenységét. A faülte
tésnél pedig, ha az agyagon át az első homokos, víztartó rétegig lefúrnak 
(egy közönséges tányérfúró is meg fog e czélra felelni), a lukat kitöltik ho-
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mokkái s erre ültetik a fát, hogy gyökere könnyen találhasson magának 
útat ezen homokon át a vízig s így elegendő vízzel a fa élete biztosítva lesz. 
Ha a gödör fenekére s a fa törzse körül még gipszet hintünk, hogy az a fel
szálló szódát átváltoztassa, a siker egész biztos lesz.

Röviden összefoglalva a múlt évben tett tanulmányútaim *és felvételi 
munkám alatt szerzett tapasztalatokat, azt mondhatni, hogy a székestala
jok a szódának a talajban nagyobb mennyiségben való felszaporodásának 
következtében terméketlenek, de ezen só átváltoztatása vagy mennyiségé
nek megapasztása által rendkívül termékenyekké válnak.

Hogy az összes székes területek hasznosíthatók, kezelés művelés által 
nagyon megsokszoroznák, busásan meghoznák a rajok fordított munka
költség kamatait.

Hogy minden székes talaj, legyen az vízállásos vagy dombon fekvő, 
homok vagy agyag, megjavítható, minden székes tó akár időleges, akár 
állandó nem szükségképpeni terméketlen része a gazdaságnak, hanem az 
adott viszonyok szerint felhasználva, annak nagyon is hasznothajtó részévé 
válhatik.

Talán már a közeljövőben fognak akadni egyes vállalkozó szellemű 
gazdák, a kik összeállva, megvásárolnak egy ily nagyobb területet s azt 
csatornázás útján kiszárítják s néhány év alatt termékeny földdé változ- 
toztatják.

Ilynemű vállalkozás biztos sikerrel járna, s mint példák mutatják, 
hamar meghozná a föld a ráfordított munka és költség kamatait.

Reméljük, hogy megérhetjük azt az időt, midőn már csak a leírásban 
fogjuk Magyarország ezen sivár, kopár, kietlen pusztaságait megtalálhatni, 
midőn helyüket viruló mezők, szántóföldek, a rátelepített falvak körül pedig 
kertek, ligetek fogják elfoglalni.

Reméljünk!


