
4. Jelentés az Alföld északkeleti részén eszközölt átnézetes
talajfelvételről.

Dr . L ászló GÁBOR-töl.

A  nagy magyar medence átnézetes talajtérképezéséből nekem az 
Alföld azon északkeleti karéja jutott munkaterületül, amelyet észak
nyugattól északon át délkeletig a fiatal harmadkon, kitöréses liegysorok 
öveznek, délnyugaton pedig körülbelül Szerencs— Hajdúnánás— Hajdú
böszörmény— Debrecen— Bihardiószeg összekötő vonala határol.

Nagy vonásokban, amiként azt az átnézetes felvétel megkívánja, 
hatféle talajtípusra vezethető vissza az Alföld ezen részének talajtaka
rója, melyek a következők:

A ) homok,
B) lösz,
C) lejtőtalaj,
D) öntéstalaj,
E) réti agyag és tőzeg,
F ) székesek.

Mindegyiküknek számos módosulatát és ezeknek elterjedését csak 
a részletes megfigyelések alapján lehetne vázolni, de ilyen célra az aláb
biak általános útmutatóul használhatók.

A) A homoktalajok.

Ezeknek a régibb homoktalajoknak legnagyobb elterjedése a szó
ban forgó terület középtáján van, m. p. a Tapoly-Ondava völgyéből ki
indulva egyenes déli irányban az Érmellékig. Északon Tőketerebes és 
Berettó közt (Zemplén vm.) kezdődik a homokdombok sora, elszórt kis 
gorondok képében, amelyeknek helyi neve itt ,,molyva.“ Egy olyan 
összefüggő homokvidék maradványai ezek, amelynek nagy részét a Tár
nává, Tapoly és Ondava folyók elmosták. A  Grarany, Szürnyeg és 
Tmreg községeknél a síkságból kiemelkedő trachitkúpok oldalain a homok
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100— 120 m viszonylagos magasságig felnyúlik és tovább délre ez a jelen
ség következetesen ismétlődik Zemplén, Bodrogvécs és Szomotor, Bodrog- 
szerdaliely és Nagy-, illetve Kiskövesd, továbbá Szentes és Király- 
helmec andezitkúpjain. Ilyen homokba temetett hegyeknek közös vonása 
az, hogy északi oldalukon a homok a síkságból fokozatos enyhe lejtés
sel emelkedik fel a tetőig, a déli oldalon pedig meredek, hányószerű 
kúpokat képez. A  hegytetőkön, tehát a szélnek leginkább kitett pontokon, 
a homok rendszerint hiányzik és ott a kitöréses kőzet sziklái a felületen 
láthatók. A  Nagy kövesd felett Tarbucka nevű hegytetőn pl. a piroxén- 
andezitnek olyan tuskói feküsznek, amelyeknek észak felé tekintő lap
jain észak-déli irányú barázdákat csiszolt ki a homok. Ha a felsorolt 
pontokon eléggé meglepő, hogy trachit- és andezithegyeken valódi homoki 
szőlőket találunk, nem fog ez meglepni azon számtalan kisebb halmon, 
amelyek a Bodrogköznek egyetlen domborzatát adják. Sárosnagypataktól 
keletre még csak egyes elszórt, 8— 10 m-t meg nem haladó dombok ezek 
a végtelennek látszó síkságon, de Nagyrozvágy és Agárd közt már egé
szen nyírségi jellegűek az észak-déli irányban nyúlt és 15— 20 m magas 
dombsorok, míg tovább kelet felé, a Latorca környékén, a homoknak 
csak egyes kis foszlányai maradtak fenn.

Átlépve a Tiszát, a nyírségi homokterület legnagyobb mértékben 
uralkodó. Nyugati határa, amelynek mentén a homokok a vályogos tala
jokba fokozatosan átmennek, körülbelül Gáva, Királytelek, Hajdudorog, 
Debrecen és Bihardiószeg vonala. Délen az Érmellék völgye határolja, 
keleten pedig a Tiszának nagy kanyarulatától kezdve Mándok, Máté
szalka és Mezőpetri összekötő vonala. Valamint a Bodrogköz délnyugati 
felében a homokok csak szórványos szigetek az öntésfölddel és mocsár
földdel borított síkságon, úgy a Tisza bal partján és Gáva, Bércéi, Dom- 
brád, Veresmart, Kisvárda, Devecser és Ivótaj közt (Szabolcsin.) a ho
mokhátak csak alárendeltek a nagy mocsárterületekkel szemben. Innen 
délre azonban a homokvidék a szó szoros értelmében uralkodó, az észak
déli irányú erek és állóvizek fokozatos háttérbe szorulása mellett, ikz 
egész Nyírségnek magva és egyúttal vízválasztója Szabolesmegye keleti 
szélén, Nyírbátor és Nyirbéltek táján van, ahol a homokhátak 170 m 
tengerszín feletti magasságig emelkednek, de innen délfelé aránylag hir
telen ellapulnak a Berettyó völgyéig. Ezt összevetve a dombsoroknak 
uralkodó észak-déli elrendeződésével, a Nyírségen nagy mértékben 
ugyanaz a jelenség ismétlődik, amelyet a zempléni homok alá temetett 
andezit- és trachithegyeknél megemlítettem, t. i. az egész homokterületnek 
északi szelek által történt kialakulása, amit csak a Tiszának és északi 
nagyobb mllékfolyóinak romboló hatása tudott részben módosítani.

A körülírt homokterület geológiai kora is régtől fogva ismeretes,
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mert nemcsak a mélyfúrások adataiból tudjuk pleisztocén korát megál
lapítani. de a nyugati szegélyben számos feltárásban megtaláljuk a nyír
ségi homokot kétségtelen pleisztocén rétegek alatt és azokkal váltakozva.

Hogy csak egyet említsek, a szabolcsmegyei Tímár községtől észak
keletre, egy tiszaparti morotva mellett, a 10 m-es partfalon 2 m-es való
ságos (Pupa, Helix és Succinea-t&rtalmú) lösztakaró borítja a rozsdás 
sárga szinű nyírségi homokot. A  homoknak nem nagy korára vall azon
kívül az általában csekély feltalaj is. A  homokoknak ez a legfelső 
szintje ritkán vastagabb 2— 3 dcm-nél, de nem egy helyen még ez is 
hiányzik, ahol a szél még mindig mozgásban tartja a talajvázt, vagy a 
már egyszer megkötött homokot újból kikezdte. A  szél jelenlegi munkájá
nak legtöbb példáját láttam a Bodrogközön, ahol a homokok még leg- 
kevésbbé kötöttek; így Pálfölde község határában Körtvélyes pusztánál 
egy felhagyott temetőt annyira kifújt a szél, hogy az emberi csontok és 
a koporsók maradványai a felszínre kerültek.

A  tulajdonképeni Nyírségen már mindenfelé humuszos barna fel
talaj takarja a homokot, amely átlag 0 5 m mélységig fokozatosan vilá
gosodik, de itt egy sötétebb vasrozsdaszinű réteg határolja el a nagyobb 
mélységek egyöntetű sárga homokjától. Ez a vasrozsdaszinű réteg az 
u. n. ,,vasfok‘ ‘ ( =  Ortstein), amely már a bodrogközi homokokban jelent
kezik és délfelé mind állandóbb kísérőjük, az Érmellék vidékén pedig 
már valóságos gyepvasércek képződésére vezetett. A  vasfok keletkezése 
kilúgzási, tehát éghajlati és növényélettani okokkal nyert magyaráza
tot s így alföldi vasfokaink a növényi élet nyomai ott is, ahol a szél 
ismét elhordta felőlük a feltalajt, valamint ahol a reájuk hordott homok 
alatt most nagyobb mélységben feküsznek.

Gyakori jelenség ezen vasfoknak ismétlődése is a homokokban, á 
növényi élet ugyanannyi megszakításáról tanúskodva. A  művelés alatt 
álló homokterületek ettől a vasfoktól kapják jellemző „szőke*4 színüket 
és az ilyen talajoknál a kilúgzás megszűntnek tekinthető, noha eredeti
leg a mérsékelt égövnek úgynevezett gyepes kilúgzott talajcsoportjához 
(,,sols gazonneux et podzols“ S i b ir c e w ) tartoztak.1)

i) Hogy valóban kilúgzott talajok voltak, arra már a Nyírségnek neve is utal, 
am ely a nyírfával jellem zte e tájat, m int uralkodó fanemével, ez utóbbiról pedig ism e
retes, hogy a legkilúgzottabb talajokon m indenütt előfordul.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1911. 13
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B) A lösztalajok*

A  fönnebb körülírt homokterület kialakulásában oly nagy sze
repet játszó szélműködés természetesen a löszféleségeket is eredményezte, 
de ezek itt vagy nem értek el oly nagy kifejlődést, amely a folyóvizek 
romboló munkájának ellentállhatott volna, vagy olyan homokosak és 
agyagosak, hogy a szó szoros értelmében vett lösznek nem tekint
hetők.

Az északkeleti Alföld legnagyobb löszterülete a Nyirség nyugati 
szegélyén van. Kezdődik ez a Tokaji hegy keleti és délkeleti lábánál 
meredek falakban álló löszszel, amelyet hirtelen megszakít a Tisza 
árterülete, de azután tovább keletre Timár, Szabolcs, Vencsellő és Balsa 
községeknél ismét a felszint borítva, innen dél felé széles övben Hajdú
nánás, Balmazújváros és Hajdúszoboszló határain végig követhető, a 
szomszédos székes és öntésterületekbe fokozatos átmeneteket mutatva. 
Amilyen jellegzetes löszféleség van az említett tiszamenti községek kö
rül feltárva, olyan kevert homokos lösz az, amely a hajdú városok tájé
kát borítja. Jellegzetes szerkezetű és összetételű löszt még az Ér mellék
nek a Berettyóvölgyre tekintő lejtőin, a szatmármegyei Fehérgyarmat 
és Penyige körül, továbbá kisebb foszlányokban a Bodrogköz északkeleti 
végében (Perbenyik táján) és az ungmegyei Nagykaposon találtam.

E löszöknek feltalaja az a sötétebb vagy világosabb barna vályog, 
amelynek ilyen szineződése túlnyomóan a humusztartalom következ
ménye. Ahol a vályogtalaj parlagon hever, legfelső rétege feketebarna 
szinű és szemcsés szerkezetű. A  megművelt vályogtalaj könnyen omló 
rögöket képez, kivált ha benne homok nagyobb százalékos arányban van. 
A  löszöknek ez a feltalaja (amely az orosz „csernozjonT4 és a német 
„Braunerde“ nevű talaj féleséggel azonos) olykor nagyobb mélységet ér 
el és fokozatosan megy át a világosabb színű altalajba. Előbbiben sem
miféle ásványkiválás nem észlelhető, sósavval nem pezseg és közel egy
öntetűnek látszik, míg az altalajban nemcsak a sav árulja el a mésztar
talmút, hanem a meszes löszgumók is; azonkívül nem ritkák a lösz 
alsó határán fészkekben található korallalakú mészgumók sem. Az utób
biak ilyen csoportos előfordulásának magyarázatát tudtommal még senki 
sem adta és csak ott találtam őket, hol a nem nagy vastagságú lösz ho
mokos rétegeken nyugodott.
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C) A lejtőtalajok*

A vályoghoz közel hasonló feltalaj borítja a síkságnak és egyes 
szélesebb mellékvölgyeinek agyagját, de mivel utóbbi mindenütt a hegy
ségek lábánál terül el és azoknak régi törmelékkúpjáfc adja, haj
landóbb vagyok ezt a lejtőtalajokhoz sorolni, mintsem a lösztalajok
hoz, amint azt a bécsi geológusok nyomán eddig tenni szoktuk. Ilyen vá
lyogok altalaja igen különböző lehet. Az északkeleti Alföld peremén, 
különösen pedig széles mellékvölgyeiben, az öntéstalajok szintje felett, 
olykor csekély magassági különbséggel emelkednek azok a nagykiter
jedésű agyagleplek, amelyek mintegy első lépcsőfokai a hegylejtőknek 
és nagyobbára pliocén, de olykor kétségtelenül miocénkorúak. Ami fel- 
szini alakulásukat illeti, rendesen gyengén hullámos dombok alakjában 
választják el a síkságot a hegységtől és kevéssé víztartóak lévén, rajtuk 
a vízmosások a legritkábbak. Ezen agyagok általában sötét sárga szi- 
nűek, mész tekintetében szegények és helvenkint igen tömöttek. Feltalajuk 
ugyancsak sötétbarna vályog, de ez sohasem olyan mély rétegű, mint a 
löszökön és nagyobb szívósságánál fogva kevésbbé omlós is.

Minél inkább megközelítik a hegység lábát, annál gyakoribb rajtuk 
-az erdő, vagy legalább is ilyennek talaja, a fakóföld (=  az orosz 
,,podzol“ )- Ilyen helyen az amúgy is sekély vályogtalaj többé-kevésbbé 
ki van lúgozva és szürkés szint öltött, amely állapottól egy lépés már 
a jellegzetes lejtőtalajokra vezet, ahol az erdőborította agyagokon a 
vályogtalaj úgyszólván teljesen hiányzik és a sárgás, kőtörmelékes kőzet- 
málladék felszinét csak kilúgozott fakó talajok borítják. És itt megismé
telve találjuk a homokokról ismert vasfok jelenségét, amennyiben a fakó 
talajok alatt, nem nagy mélységben, mindenütt vashiroxidos kiváláso
kat találunk. E vastartalom helyenkint csak vörösre festi az altalajnak 
egy bizonyos szintjét; másutt a babérc néven ismert szemcsés és gumós 
kiválásokban jelentkezik, olykor oly nagy mennyiségben (mint pl. az 
Avas hegység nyugati kiágazásain), hogy kohászati célokra való alkal
mazását is megkisérelték.

A  lejtőtalajok során végül még meg kell emlékeznem az észak
keletre trachitvonulatnak egy sajátos talajféleségéről, t. i. a nyirok tala
járól. Amióta nagyemlékű Szabó JózsEF-íink ezt a geológiai fogalmat a 
tudományban is meghonosította, sok szó esett már a nyirok képződé
sének és korának magyarázatáról, de az így nevezett kőzet lényegét 
illető szabatos meghatározás mai napig változatlanul megállt. A nyirok 
lényegét abban kereshetjük, hogy fiatal harmadkorú trachitjainknak és

13 :
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andezitjeinknek kisérője, tehát ezeknek mállási terméke.1) Felvételi terü
letem épen a nyirok loeus classicus-át érintette, tehát bő alkalmam volt 
ennek előfordulását figyelemmel kisérni, amire nézve megfigyeléseim oda 
vezettek, hogy a nyirok tulajdonképen csak egy változata azon agyagok
nak, amelyek az északkeleti belső hegykoszorút egyaránt borítják. Ahol 
az anyakőzet riolitosabb vagy jellegzetes riolitba megy át, ott mállási 
agyagrétege a vörös szín különféle árnyalatait nyeri és keletkezik a 
nyirok mindenféle változata; ahol pedig az anyakőzet kovasavban szegé
nyebb, ott a mállási termékek a sárga agyagoknak módosulatai. A  szine- 
ződés mindenesetre az anyakőzet ásványi összetételének függvénye és 
ezért olyan szabálytalanul változó. Ami pedig a nyirok feltalaját illeti, 
arra nézve azt tapasztaltam, hogy az erdőborított nyiroktalaj a kilúgzás 
folytán mindig világosabb szinű az altalajnál és utóbbi ilyenkor a bab- 
érces vörös agyagokhoz feltűnően hasonló; ahol pedig ritka növényi ta
karó borítja a nyirok felszinét, ott ez a feltalajban is meg tartotta fel
tűnő vöröses árnyalatát. Hogy ezen nézetem mennyire közelíti meg az 
igazságot, arra nézve csak behatóbb, főképen kőzettani vizsgálatok ad
hatnak választ.

Ezek szerint a nyiroktalajokat az átnézetes talajtérképezésnél nem 
választottam külön a sárga agyagos lejtőtlajoktól, már azért sem, mert 
jellegzetes előfordulásuk nagyon szórványos és határaik elmosódottak.

D) Az öntéstalajok*

A  Tiszának és mellékfolyóinak már nagy tömegei és hosszú völ
gyei az öntéstalajoknak óriási kiterjedését mintegy feltételezik. És az 
északkeleti Alföld nagy medencéjének közel felét ilyen folyóvizi hor
dalékok borítják, többnyire tetemes vastagságban. Anyaguk váltakozó 
kavics, homok, agyag és iszap, amelyeknek egymásutánját a folyók ter
mészetes partszakadékain és a szabályozási munkák mesterséges feltárá
sain tanulságos példákon követhetjük. A  legmélyebb szinteket a leg
durvább hordalékok, mint a kavics és homok, foglalják el; előbbi főké
pen a medence szélein, utóbbi az egész öntésterületen egyaránt megvan. 
Legfelül mindig az agyagos és iszapos rétegek feküsznek és talajismereti 
nézőpontból ezeket kisértem leginkább figyelemmel. Az első benyomás, 
amelyet ezekről szereztem az, hogy csak ritkán látni egyetlen iszapos. i)

i) Benne m indig m egtaláljuk az anyakőzet törmelékeit, azonkívül az utóbbinak  
rendes, de nehezebben málló, kvarcnemű kisérőásványait.
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agyagréteget a szelvényben, hanem ilyenek leggyakrabban kettős, oly
kor többes számban is következnek egymás fölött 1/2— lV3 m-es vastag
ságban és mindegyik ilyen rétegnek felső határa sötétebb szineződésű, 
aminek következtében elég élesen válik el a felette nyugvó rétegtől, a 
lerakodásoknak szakaszos keletkezését bizonyítva. Egy másik jelenség, 
amely már kevésbbé tiszta képben áll előttem, csak a természetes part- 
szakadékokon észlelhető, t. i. ezen iszapos rétegeknek meredek falú elvá
lása, ami —  mint ismeretes —  a löszféleségeknek, mint légből leülepe
dett képződményeknek, jellegzetes tulajdonsága. Még közelebb hozza 
utóbbiakhoz az öntéstalajokat ezeknek egyöntetű és amellett likacsos 
szerkezete, amely a lösznek gyökérjárataira a megtévesztésig emlékeztet. 
De itt következnek a különbségek: a szóban forgó iszaprétegekben "sehol 
legkisebb nyoma sem volt található a szárazföldi faunának; belőlük a 
mész teljesen hiányozni látszik, mert sem a sósav nem mutatott ilyenre, 
sem bárminemű meszes kiválás nem volt bennük lelhető; szinük mindig 
szennyes szürke vagy vashidroxidtól vöröses; helyzetükre nézve teteme
sen alacsonyabb szintet foglalnak el, mint a szórványos löszfoltok; 
végül feltalajuk nehány deciméternél sohasem mélyebb és színben nem 
nagyon különbözik az altalajtól.

Ezen iszaptalajok egyáltalában nagyon fiatalok, humuszban sze
gények, nem porhanyók és a felszín mélyedéseiben mindenütt erősen 
kilúgozottak, fakó színűek. Ahol nem nagyon vastag iszapréteg fedi a 
homokos rétegeket, mint a Tapoly-Ondava és a Szamos széles völgyeiben, 
ott a feltalaj nagy kötöttségét némileg ellensúlyozza a homokos rétegek 
víztartalma, de ahol ez utóbbiak nagyobb mélységben vannak, ott a fel
szín igen megkeményedik és alkalmat ad a talaj elszékesedésének.

E) A réti agyagok és tőzegek*

Minthogy síksági vidékeken e két talajnem egymásnak kiegészítői, 
helyesebben mondva a réti agyag itt a lápképződésnek mindenkori meg
indítója, együtt említhetem fel őket. A  fönnebb vázolt öntésterületek fel
színi mélyedéseiben a nagyméretű szabályozási munkálatok előtt még 
fokozottabb mértékben a csapadékvizek, de szükségképen a külvizek, 
illetve talajvizek is több-kevesebb állandósággal megmaradtak és tespe- 
désnek indultak. Mocsárterületeiről még nem is olyan régen híres volt 
Alföldünk, ahol az év legnagyobb részében útaink járhatlanok voltak. 
Ilyen vízzel borított mocsarakban az eredetileg is iszapos talaj még 
jobban megtömődik és a dús vízinövényzet maradványaival bensőleg ke
veredik. Amikor ilyen mocsárfenék bármi oknál fogva kiszárad, fenék
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rétege, amely így feltalajjá lesz, megkeményedik és további kiszára
dásnál megrepedezik. Ezzel a levegő oxidáló hatása fokozottabb mérték
ben érvényesül, a szerves talajrészek is teljesen megszenesednek és 
sötétre, olykor feketére festik a réti agyagot. A  tapasztalat azt bizo
nyítja, hogy ilyen réti agyagok nem érnek el néhány deciméternél nagyobb 
vastagságot, mert sekély vízben képződvén, gyakran kiszáradnak (és vég
eredményben palaszürke, szögletes törésű, morzsalékony feltalajjá vál
nak), vagy állandó vízzelborítottság esetében a lápképződésnek megin
dítói, amely utóbbi esetben tőzegréteg rakodik reájuk.

Az északkeleti Alföldnek négy táján találtam a réti agyagot na
gyobb kiterjedésben és pedig a Tiszának a Bodrogközt határoló szakasza 
mentén, az ecsedi láp környékén, a Szernye mocsár nyugati és északi 
peremén, a zemplénmegyei ,,Blataí; egykori mocsárfenekében és a Be
rettyó érmelléki völgy elésében. Kivéve az utóbbi két tájat, a réti agya
gok tőzeglápokat szegélyeznek, a lápteknők azon részeit borítva, amelyek 
a változó vízállás szerint hol elárasztott, hol meg kiszáradt területek vol
tak. Amióta pedig a tőzeglápok maguk is nagyjában lecsapoltaknak te
kinthetők, a réti agyagtalaj a tőzegterületek rovására terjeszkedik.

Mindamellett, hogy ez a talaj nagyon összeálló és a talaj levegőjé
nek kicserélődését megakadályozza, mégis jó minőségűnek tekintendő, 
mert a művelés folyamán az altalajjal keveredve, a növény életre hátrá
nyos tulajdonságait elveszíti, amellett nitrogéndús és jó kaszálókat ad.

A  tőzeg feltalaja már sokkal mostohább, amennyiben vagy oly 
sekély, hogy az alatta fekvő tőzegnek minden hátrányában osztozik, 
vagy pedig —  nagyobb fokú lecsapolás esetében —  olyan laza fekete 
talajjá omlik szét, hogy a szél elsodorja, a növényzetnek kellő támpontot 
nem nyújt és utóbbinak életét nagyfokú felmelegedésével is veszélyez
teti. Mindkét esetben ásványi talajjal való keverés és káli- meg foszfor
trágyákkal való tápanyagpótlás a legelőnyösebbnek bizonyult.

Az említett öt legnagyobb lápos területen kívül szórványosan még 
nem egy kisebb mocsár szegélyezi az északkeleti Alföldet (pl. Bereg, 
Ugocsa és Szatmár vármegyékben), de ezek egyrészt csekélyebb jelen
tőségűek, másrészt a huzamosabb művelés következtében eredeti talajuk 
részben vagy egészen megváltozott.

F) A székesek*

A  legkülönbözőbb talaj féleségeknek másodlagos módosulása lehet 
az elszékesedés, s ezért a ,,székesek “ gyűjtőneve alatt mindama talajok 
értendők, amelyeknek vízben oldódó szénsavas vagy kénsavas nátrium, 
kősó, kénsavas mész, illetve magnézia tartalma 0'5%-nál nagyobb.
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Munkaterületemen ilyen talajok elég gyakoriak, habár összeségük el 
nem éri a nyugatibb Tiszavölgy nagy székeseinek területét.

Még leggyakoribb a székesedés jelensége a Nyírség ereiben és 
felszini mélyedéseiben. Ilyen helyeken a feltalaj rendszerint 1— 2 dcm 
vastag sötétszürke, homokos agyag, amely alatt egy hasonló vastagságú, 
a kilúgzásnak kétségtelen jeleit viselő világosabb szürke vagy fehér réteg 
következik, amelynek fekvője viszont egy, a széksót tartalmazó és köz
vetítő agyag. Az ereknek ilyen talajszelvénye helyenként kilométer- 
számra követhető és sósvizű tavakban, vagy ilyeneknek kiszáradt med
reiben végződik. Nyár derekán e székesek mint tar foltok, messziről fel
ismerhetők. A  Nyírségen kivíil nagyobb kiterjedésű székeseket csak az 
ecsedi láp déli határán találtam, azonkívül néhány kisebb foltot a hajdú 
városok környékén.


