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I r o d a l o m .
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HOZZÁSZÓLÁSOK.

Di Gleria János: Szerinte a Hilgard-féle reakció nem mehet olyan mértékben 
végbe, hogy jelentős mennyiségű szóda képződéséhez vezessen. Ellenben felhívja a 
figyelmet arra, hogy a CaC0 3 jelentős mennyiségű szódát képes meglehetősen erősen 
adszorbeálni. E szerint inkább szódaraktárról lehet szó.

Kreybig Lajos: Ahhoz, hogy a dr. E n d r é d y  által előadottakban foglalt, ál-v 
talam teljes egészükben helyesnek tartott következtetésekhez jussunk, nemcsak talajfel
vételi és vizsgálati módszerünk, melyet térképezésünknél alkalmazunk, adta meg a 
módot, hanem az is, hogy úgyszólván az egész Alföldet felölelve, lépésről-lépésre 
haladva tudtuk a munkát végezni és így az összes, a szikképződésben szerepet játszó 
tényezőket, a számtalan változó adottság túlnyomó és lényeges részeit figyelembe 
véve, a szikképződés legfontosabb és talán alapvető lényegeit kihámozni.

Mindenki, aki szikes tanulmányokat végzett, tudja, hogy tulajdonságaik már 
sokszor igen kis távolságokra is igen nagy különbségeket mutathatnak. Ezek sok eset
ben a legkülönbözőbb genetikai magyarázatokra adnak okot, úgyannyira, hogy a kü
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lönböző kutatók által felállított szikképződési elméletek, dacára, hogy mindegyik 
nézet helyes lehet, néha egymással a legszegesebb ellentétbe juthatnak. Az egyes, E n d -  
r é d y által ismertetett és sok más szikképződési elmélet, amennyiben azok tényleg 
exakt helyi vizsgálatokon épültek fel, amint mondtam, tulajdonképen mind helyesek 
lehetnek és legtöbbször helyesek is. Ha azonban tekintetbe vesszük, hogy a szikesek 
keletkezésében az altalajviszonyok, a térszíni fekvés már néhány centiméternyi szint- 
különbsége, valamint a különböző rétegek települési viszonyai és a mechanikai össze
tételek, stb., a sók vándorlására és a szelvény vízgazdálkodására (különösképen víz
vezetőképesség és hasznosítható vízraktározóképesség) igen nagy befolyást gyako
rolnak, akkor kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy esetenként eredeti geneti
kai feltevésünket néha mégis csak meg kell változtatnunk. Ha mindezeket tekintetbe 
vesszük és szemünk előtt tartjuk azt a rég ismert közmondást is, hogy a kivételek 
igazolják a szabályt, akkor végeredményben mégis arra az álláspontra kell helyez
kednünk, hogy amit E n d r é d y előadott, az helyes és elfogadható, ha a kérdést szé
lesen, átfogóan bíráljuk. Így pl. találtunk szikeseket Bihar megyében, melyeket B a- 
b a r c z y  dolgozott fel s melyek a chémiai vizsgálatok adatai alapján megítélve, 
majdnem terméketleneknek voltak ítélendők és mégis nagyon kedvező terméseket szol
gáltattak. Ennek okát a települési viszonyokban találtuk meg, amennyiben dacára az 
erősen szikes anyagi tulajdonságoknak, jellegzetes településük kapilláris viszonyai kö
vetkeztében megfelelő mennyiségű függő, a növények részére hasznosítható kapilláris 
vízraktározóképességgel bírtak.

A  szikek szódatartalmára vonatkozólag reá kell mutatnom még egy, a szikesek
nél eddig alig tanulmányozott szódaképződési lehetőségre, melyre az a gyakorlati ta
pasztalat vezetett, hogy a gipsszel javított szikeseken néha néhány év elmúltával erős 
visszaesés mutatkozik. Ugyanis a gipsszel megjavított szikeseken erősebben csapadé
kos években, vagy helytelen mívelés esetében, nagyon könnyen előállhat olyan nagy
fokú összeiszapolódás által előidézett levegőtlenség, hogy az erősen kifejlődő anaeorob 
mikrobiológiai folyamatok következtében szulfátredukció áll elő és szulfidek, külö
nösen pedig nátriumszulfid keletkezik, amely az

N a2S +  CO„ +  HsO =  N asC O a +  HsS 
egyenlet értelmében szódaképződésre vezet.

Módomban állott egyízben felvételeim folyamán ezt a folyamatot egy erősen 
agyagos szikes szelvény B szintjében, nedves ólompapiros megfelelő elhelyezésével 
szemlélhetővé tenni, amennyiben az ólompapiroson, bár csak apró kis pontokon a 
keletkezett kénhydrogén hatását 8 nap elteltével kétségtelenül látni lehetett. Termé
szetes, hogy ez a tájékoztató szabadföldi vizsgálat csak arra ad alapot, hogy a. kér
déssel komolyan foglalkozni érdemes.

A  mondottakat összefoglalva, azt hiszem, nyugodtan adhatok annak a nézetem
nek kifejezést, hogy a szikesek genetikájának kérdéseiben nagyon sok szikes területen 
nagyon különböző genetikai magyarázatokra juthatunk. H a azonban szélesen átfogó, 
az egész Alföld területét felölelő szempontokból tekintjük a kérdést, akkor E n d r é d y 
fejtegetéseit helyeseknek kell elismernünk.

Mados László: ’S i g m o n d elmélete értelmében ma is folyó kilúgzás és degra
dáció a szikeseknél feltétlenül kimutatható. A só idegen elem, amely alulról jut a 
talajszelvénybe, azonban valamikor a felszínen kellett lennie. A szikképződési elmé
letek között szerinte nincsenek áthidalhatatlan ellentétek.
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Scherf Em il: * E n d r é d y  dr. kollégám fejtegetései általában véve egyez
nek a szikes talajok keletkezésére nézve felállított ú. n. „geológiai" elméletemmel. 
Nem értek azonban egyet az előadás azon részével, mely szerint az Alföld ó-holo- 
cénkorú terraszait a Tisza és mellékfolyóinak völgyeiben borító erősen savanyú és 
abszorpcióra képes iszapréteg in sitú-kilúgzás révén keletkezett volna.

Saját felfogásom szerint ez a réteg (az ú. n. „savanyú", vagy hibásan ’S i g- 
m o n d—nak a geológiai tényekkel ellenkező nomenklatúrája szerint „kilúgzott“ -nak 
nevezett szikeseknek a geológiai szubsztrátuma) nem egyéb mint ártéri területeken 
lerakodott és már savanyú, kilúgzott állapotban folyóvizek által messziről szállí
tott öntés-iszap. Kilúgzódása a Würm-jégkorszak alatt az Alföldet övező hegyolda
lakon mehetett végbe, erdei hatás alatt, innen származik ennek az iszapnak feltűnő 
erős savanyúsága (reakciószám pH 4.0-ig) és teli tétlensége. Eredeti helyéről a már 
kilúgzott iszap a pleisztocén legvégén éspedig az utolsó “Wurm III. jégkorszaknak 
is a legvégén, az ó-holocénhez az átmenetet közvetítő jégolvadási időszakban mosó
dott le és halmozódott fel az Alföld teknőjében. A szikesedés, vagyis a só-felhal
mozódás (alulról felfelé) pedig legkorábban csak a posztglaciális száraz meleg-idő
szakában indulhatott meg rajta, mely nálunk az ú. n. „boreális" =  „Litorina" =  rész
ben „Yoldia“ -időszaknak felel meg. Nézetem szerint a szikesedés azóta tart a mai 
napig. Következőképen a sós pusztáinkat lakó jellemző rovarfauna is csak az em
lített meleg-száraz időszakban vándorolhatott be rájuk. Ez fényesen egyezik F  r a n z 
H. bécsi entomológus és kvartérkutató eredményeivel.1 F r a n z származástani kutatá
sainál már régebben arra az eredményre jutott, hogy a délkeleti Európában szigorúan el
határolt xerotherm ,szigeteken" előforduló jellemző thermophil állat-, különösen pe
dig a rovar-fajok nem a harmadkor meleg időszakából helyben visszamaradt relik- 
tum-fajok, ahogyan azt azelőtt gondolták, hanem sokkal későbbi bevándorlók. A 
bevándorlás legkorábbi kezdetét ő is a posztglaciális meleg időszakra helyezi.

Sokan érdeklődtek már nálam a savanyú öntés-iszap korának geológiai bizonyí
tékai iránt. A dolog természetében rejlik, hogy egy ilyen hozzánk egészen közel eső 
időszakban lerakódott réteg korát nem lehet állatmaradványokkal meghatározni.1 
Ebben az esetben csakis az ember kezének munkája szolgáltathat újabb sztratigráfiai 
bizonyítékokat. Valóban, sohasem találtam neolith kőeszközöket, cserépmaradványokat 
az említett savanyú öntésiszapban, vagy annak tetején. Ezek mindig a hajdani lösz
szigetek pleisztocén anyagában fordultak elő. Viszont a bronz-kor és réz-kor marad
ványai előfordulhatnak már az öntésiszap tetején is, ezáltal jelezve, hogy ez a pré- 
boreális időben rakódhatott le a pleisztocénre, miután a haladottabb emberi kultúra em
lített fokozatai nálunk a boreális, illetőleg posztboreális időkbe tartoznak; (v. ö. pl. 
Sárkány S.).2

* A  hozzászólás írásban érkezett be. (Szerk.)

1 F r a n z  H.: Die thermophilen Elemente dér mitteleuropaischen Fauna und 
ihre Beeinflussung durch die Klimaschwankungen dér Quartarzeit. Zoogeographica
III. 1936. 159—320.

F r a n z  H.: Steppenrelikte in Südostmitteleuropa und ihre Geschichte. Ver- 
handl. d. VII. Internat. Kongress. f. Entomologie Berlin 1938., megjelent 1939-ben, 
102— 117 . old.

2 S á r k á n y  S. : Dr. Hollendonner Ferenc emlékezete. Botanikai Köziem. 
X X X IV . 1 —2. füzet. 1937.
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Ha azonban a savanyú öntésiszapra adott kormeghatározásom helyes, akkor az 
in situ-kilúgzódás feltevése is leküzdhetetlen akadályokba ütközik. Ugyanis a poszt- 
boreális időkben egészen napjainkig a Magyar medencében már egyetlen egyszer sem 
uralkodott többé olyan humidus kiima, amilyen az iszap chemiai sajátságainak insitu 
keletkezéséhez szükséges volna. Svájcban a rajnamenti löszök az ottani elég nagy 
N/S-hányados mellett sem vesztették el még teljesen mészkarbonáttartalmukat. Még 
ha azt is feltesszük, hogy eredetileg öntésiszap rakódott az alföldi pleisztocénre és ez 
az öntésiszap, tehát nem az eredeti lösz vagy silt vesztette el in situ-kilúgzódás követ 
keztében a bázisokat, még akkor is olyan nagy N-t, vagy pedig olyan kis S-t kellene 
az alakító kiimát jellemző N/S-hányadosban felvennünk, amilyen a posztboreális idő
szakban már sohasem állt fenn a magyar síkságon, hiszen sphagnum-tőzegek képződé
séhez alkalmas klímáról lenne szó, attól eltekintve, hogy agyagosabb szubtrátum csak 
igen nehezen lúgozódik ki; (v. ö. Scherf E.).3

A  szikesedés irányának a kérdésében egy felfogáson vagyunk: alulról száll fel 
a nátrium. Azonban nem vettem ki egészen világosan az előadó úr szavából, vájjon ve
lem együtt állandó alulról történő szikesedést tesz-e fel az Alföld száraz évszakaiban, 
vagy pedig időszakosan alulról történő nátriumosodást tart-e valószínűnek emelkedő 
sós talajvíz révén. Én az első feltevést vallom, és szeretném ezzel kapcsolatban 
d r. L ó c z y  L a j o s  igazgató úr Öméltósága figyelmét felhívni arra, hogy e fontos 
probléma eldöntésére már 1931-ben (Földt. Int. 438/1931. sz.) a következő „experi
mentum crucis" elvégzését ajánlottam az intézet akkori igazgatójának, d r. B ö c k h 
H u g ó  Öméltóságának.

Ismert szerkezetű altalajjal bíró vidéken kb. 4 m2 területen gödröt kellene 
kiemelni a szódáttermelő pleisztocén rétegekig és mésztelen savanyú telítetlen Tisza- 
iszapot beletölteni, úgy, hogy oldalról a szikesítő vizek hozzáfolyása éppen úgy, mint 
felülről is ki legyen zárva, és csak alulról történhessék hajcsöves emelkedés révén 
elnátriumosodás. A  kísérletet természetesen olyankor kellene végezni, amikor a talaj
víz mozgásának irányzata éveken át csökkenő. A betöltött talajból évenként 1 —2-szer 
fúróval mintát kellene kiemelni és az alulról felfelé haladó esetleges szikesedést ilyen 
módon nyomon követni. Valószínűnek látszik, hogy már 6— 10 éven belül észlelhető 
volna a szikesedés; erre mutat az olyan kísérletek eredménye, amikor gyakorlati 
gazdák az Alföldön a jó földjeiken előforduló kisebb szikfoltokat meg akartak szün
tetni és e célból kiásták a rossz „savanyú" szikréteget és jó földet töltöttek a helyébe, 
meghagyván azonban a „szódagyárat". Pár éven belül újra szikes volt a betöltött 
talaj, anélkül, hogy közben talajvizes kiöntés lett volna. A kísérlet mindössze 1000— 
2000 pengőbe kerülne, ami a gyakorlati fontossághoz képest elenyésző összeg. A  kísér
let elvégzésére annak idején a kecskeméti mezőgazdasági szakiskola, (ma Darányi 
Ignác szaktanítóképző intézet) birtokát ajánlottam, melynek altalajviszonyait ponto
san ismerem. Megfelelő minőségű telítetlen savanyú iszapot Egyek község határából 
ismerek.

Babarczy József: Felhívja a figyelmet arra, hogy a szikképződésnél a kémiai és 
csapadékviszonyok mellett a talaj fizikai tulajdonságait is figyelembe kell venni, ezek 
pedig igen változatosak. A geológiai viszonyok tanulmányozására nagy figyelmet kell 
fordítanunk.

3 S c h e r f  E.: A talajklimatikus és a légköri klimatikus tényezők versenye a 
talajtípusok keletkezésénél. Adatok a Nagy Magyar Alföld öntözésének kérdéséhez. 
M. kir. Földt. Int. Évkönyve X X IX . 1932. 1 —92. (Németül 1930. r—88.)
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1. „Esőbemosási szint az évi csapadék mennyiségétől függ1'. — Természetesen 
a talaj vízáteresztő képességét sem szabad elfelejteni — és így egykori folyók árteré
ben igen tarka képet nyerhetünk alig pár méternyi térközökben a lerakodott iszapok, 
illetve már szél által áthordott homokok egymásutánjában (Kőrösök völgye), régebbi 
vízfolyások ma már csak itt-ott felismerhető nyomaival (Magyarbánhegyes—Mező- 
kovácsháza vidéke), ahol az esőbemosási szint úgyszólván lépten-nyomon változik.

2. Nyírségben általában a szikesek szóda tartalma a legfelső rétegekben van 
felhalmozódva, ami ha keletkezésük körülményeit tekintjük, (lefolyástalan felső és 
magasan fekvő talajvizek egyes homok buckák közötti vájatokbani összefutása és ott 
beszáradása) teljesen érthető is’.

3. Tölgyek és vadkörtefák előfordulásával szikesekhez közel már az 1933-ban 
megjelent „A  mezőgazdasági talajtérképezésről" c. dolgozatomban és is teszek emlí
tést. Egyes tölgyfák abban az időben a zsókai határban egyébként teljesen fátlan 
kopár terepen voltak találhatók. Megfigyelésem szerint a szikesek közvetlen szélén a 
•sós kötött (réti agyag?) agyagtalajjal rendelkező erek partján voltak itt-ott mocsári 
tölgyek, illetve vadkörtefák fellelhetők. Ezek szerintem inkább a nagy vízszabályo
zás előtti időkből származnak, mint sem azt bizonyítanák, hogy a szikesek kialakulá
sában egykori erdők játszottak volna szerepet.

A  talajvízszint lejebb szálltával ezek a fák lassankint kivesztek, amiben nagy 
szerepet játszott természetesen az alföldi ember ( talán ősi ösztönből folyó — nomád 
kunok —) fa iránti ellenszenve és faírtása is. Az előadó figyelmét felhívom ezzel 
kapcsolatban a bihari hencidai erdőre, amelynek talaja szikes és egyszersmind erdő
talaj is. Itt még a régi vízszabályozások előtti időben telepedett eredetileg szikes, isza
pos talajra tölgyerdő a Berettyó közvetlen mentén. Még ma is elég szép darab erdő 
található ott. Mint érdekes jelenséget figyeltem meg, hogy az egyes irtási helyeken 
teljesen elpodzolosodott 30— 50 cm feltalaj esetében a szikre szerfelett kényes tengeri 
jól megy. Itt tehát tényleg alföldi podzolról beszélhetünk. Alatta megtaláljuk az erő
sen kötött setétsárga iszapot, aminek az a jó sajátsága, hogy a legfelső rétegben pár 
cm vastagon tényleg megvan az erdei talajokra jellegzetes vastartalmú rétegződés 
(vasfok), míg az alsóbb rétegek erősen sótartalmúak. Ilyen a biharkeresztesi térkép
lapom 2. sz. talajmintája. Hasonló talajok fordulnak még elő másutt is a Berettyó 
mentén felfelé haladva a folyás ellenében. Kismarja felé (kismarjai határ). „Tótok 
erdeje" nevű határrészén a csak a fennmaradt elnevezés utal az egykori erdőre — de 
hasonló talajalakulás van mint Hencidán. Ezeknek a talajoknak tanulmányozását 
előadónak figyelmébe ajánlom.

4. A  nyári záporok és esők csak a közvetlen felületről viszik le a sókat és 
csupán a repedések mentén rakódik le a víz elpárolgása után. Innen ered (no meg a 
szél által behordott por is közrejátszik) a szikes szelvények gyakorta márványozott 
kinézése. Erről már írtam a már említett talajtérképezésről szóló dolgozatomban.

5. Fragariak általában kiirtott és egykori erdők nyomán mindenütt feltalálha
tók. Mondjuk a kilúgzott feltalajok növényei. Dunántúlon éppúgy, mint az Alföldön 
nyomon követik az erdőírtásokat — így, hogy a szikeseket megelőzően erdőtalaj volt 
a kérdéses talaj, arra mit sem mondanak — mivel a dunántúli bükkerdő irtásokon 
az első 2—3 évben igen buján fellépnek. Hogy míveleti fajai milyen jól mennek kü
lönböző agyagos jellegű talajokon azt éppen Berettyóújfaluban láttam.

6. A szikesek kialakulása kapcsolatba hozható-e a fiatalkorú kéregmozgá
sokkal?
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Pávai Vájná Ferenc*: A természeti jelenségeket nem lehet egyetlenegy oknak 
tulajdonítani s így a szikesek kialakulását sem. Az kétségtelen, hogy a fő ok a fel
színi klimatikus- és talajviszonyokban keresendő, amelyek összefüggése a talajvíz
viszonyokkal kézenfekvő. Viszont a talajvíz-viszonyok egyenesen az altalaj minő
ségével és szerkezetével magyarázhatók meg. A  talajvíz stagnál, vagy viszonylag 
sebesebb, illetve lassúbb mozgásban van aszerint, hogy az alatta fekvő vízrekesztő 
réteg, vagy rétegek milyen „partot", vagy „medret" szabnak meg neki. A vízrekesztő 
rétegek felszíne pedig egyenes függvénye az eróziónak és a kialakult, esetleg még 
kialakulóban levő hegyszerkezetnek.

Ilyen meggondolás mellett természetesen lehet és kell is, hogy legyen a szikesek 
keletkezésének hegyszerkezeti vonatkozása is.

Tudjuk, hogy a nagy magyar Alföld harmadkori üledékeinek peremi része 
gyűrődött és ennek következtében szakadások, törések is előfordulnak benne. Az 
alföldi mélyfúrások (Tisztaberek, Debrecen, Hajdúszoboszló, Karcag, Szolnok, Békés, 
Békéscsaba, Szentes, Nagykőrös, Szeged, Baja, Akasztó, Kalocsa, Őrszentmiklós) azt 
bizonyítják, hogy már a pannóniai-pontusi üledékek felszíne is olyan nagy szintkü
lönbségeket tüntet fel a különben egyöntetű felépítésű — nagyjából közel egy magas
ságú — Alföld felszíne alatt, hogy azokat másképen, mint hegyszerkezeti vonatko
zásban megmagyarázni nem is tudhatjuk. Hogy ez a szerkezet nem tisztán vetődéses 
— minden ellenvélemény ellenére — állítom, mert ha a perem gyűrődéses és az az, 
akkor a medence belsejében is meg kellett az a gyűrődéses folyamat — ha enyhébb 
formában is — nyilvánvuljon s még soha senkisem látott az alföldperemi neogén- 
pleisztocén üledékekben olyan nagy, csak százméter ugrómagasságú vetődést sem, amely 
bárkit is felhatalmazhatna arra, hogy ezek alapján azokat a sokszor többszáz méteres 
felszín alatti szintkülönbségeket az enyhébb tektonikájú Alföldön feltételezze. Hang
súlyozom a feltételezést, mert az Alföldön a felszín és közel a felszín alatt levő üle
dékek olyan természetűek, hogy azokon belül nem is láthat és nem is konstatálhat 
kétséget kizáróan ilyen elvetődéseket senki sem, legfennebb sorozatos fúrásokkal, ami
lyenek ott még nem történtek. Különben is — amint mondám már — a peremvidéki 
tényleges tapasztalatok annak a feltevésnek logikusan ellentmondanak.

Az egészen más kérdés, hogy az Alföld harmadkori üledékei alatt következő 
mezozoós és paleozoós képződmények vájjon gyűrődéses vagy töréses szerkezetűek-e 
és azok szerkezete kihathat-e az Alföld felszínére is és milyen formában? Ezzel kap
csolatban csak annyit jegyzek meg, hogy a budai hegyekben, borsodi Bükkben, a 
keleti határhegyekben (Kárpátok), Meszesben, Kodruban, Mómában, Biharban s a Déli 
Kárpátokban, vagyis azokban a hegységekben, amelyek az Alföldet környezik és ame
lyek folytatásait az Alföld alatt éppen úgy feltételezhetjük, mint a dunántúli sziget
hegyek és központi Alpokét, egytől-egyig csak utólag összetört, gyűrt, sőt pikkelyes,, 
áttolódásos hegységek és hegységrészek, tehát úgy az Alföld altalajában levő harmad
kori, mint az ottani másod- és ókori kőzetek főképpen gyűrődéses szerkezetűek kell, 
hogy legyenek. De ha a harmadkori rétegek gyűrődöttek és tudjuk, hogy azok; ez a 
gyűrődés a leülepedésük után, tehát a negyedkorba is bele kellett nyúljon, amelyik 
mozgásnak a hegyszerkezeti hatása azalatt, a negyedkorban leülepedett réteges 
kőzeteken is nyomot kellett hagyjon. Ezeken a nyomokon indulva el, nyomoztam ki 
azokat a viszonylag kiemeltebb területeket Debrecenben, Hajdúszoboszlón és Karca—

* A hozzászólás írásban érkezett be. (Szerk.)
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gon, ahol tényleg a pannóniai-pontusi üledékek s a miocén és oligocén képződmények 
is viszonylag magasabb térszínre kiemelve találtattak az ottani mélyfúrásokban, mint 
a közbenső nagyhortobágyi I. számú fúrásban, vagy a környék mélyfúrásaiban 
Tisztaberek, Tiszaörs, Szolnok-on s innen DK-re menve megint magasabban (pannó
niai-pontusi!) Nagykőrösön, mint Szegeden. Tehát, ha nem is nyomoztam volna ki az 
1923— 1930-as években a pleisztocén rétegek dűlés- és csapásviszonyai alapján a bajdú- 
szoboszlói, karcagi s debreceni kiemelt területeken kívül még annyi sok hasonló fel- 
boltozódást, akkor is a magam részéről bebizonyítottnak kell tekintenem azt, hogy az 
Alföld altalaja az eróziós és deflációs egyenetlenségeken kívül telestele van olyan 
egészen mélyreható egyenetlenségekkel, amelyek egészen bizonyosan hegyszerkezeti 
mozgásokkal kapcsolatosak. Hozzátehetjük, hogy ezek a tektonikus mozgások az 
elmondottak alapján szükségszerűen főképen gyűrődéses és a legfiatalabb időkbe is 
átnyúlók, amint azt több mint két évtizede vitatom és bizonyítom.

Az alföldi szikesek képződése szempontjából azonban egészen indifferens, hogy 
az ottani fiatal szedimentumokban gyűrődéses, avagy töréses hegyszerkezeti mozgás 
sok játszódtak-e le, a lényeges csupán az, hogy ilyen mozgások kellett legyenek és 
hogy azok a mozgások messze a harmadkorban gyökeredzve és meg-megújulva a leg
fiatalabb geológiai időkben is éreztették hatásukat, amint arra még sajtó alatt levő 
1938. évi felvételi jelentésemben mutatok reá s éppen a mai megelőző kárpátaljai elő
adással kapcsolatosan hallottuk L ó c z y  igazgató úr Öméltósága nyilatkozatából, hogy 
az ottani alföldperemi sótömzsök környékén is határozottan kimutathatók.

Ha voltak és vannak hegyszerkezeti mozgások az Alföldön, azok a felszín 
alatti talajvíz lefelé vízzáró rétegeit helyenkint más cs más felszín alatti nívóban 
mozgatták és mozgatják el s a talajvíz ettől függően tényleg lassabb, vagy gyorsabb 
mozgásba jöhet, elfolyhat, vagy a boltozatszerűen kiemelt területek között lefolyásta
lanul stagnál, a felszín alatt, tehát fokozatosan sósabb és sósabb oldattá alakulhat. 
Semmi csodálkozni való sincsen ezek alapján azon, ha ilyen területeken az elszikesedés 
jelenségeivel is találkozunk s viszont más helyeken, ahol az erózió vagy tektonikus 
okokból kifolyólag a talajvíz lefolyást talál — ennek az oknak tulajdoníthatom — 
nem keletkezik. Ezzel még mindig nem mondottam azt, hogy más okra visszavezet
hetően ott is nem magyarázhatjuk meg a keletkezését.

Bár bizonyos, hogy sok helyen ott, ahol erősen sós talajvizű szikesek vannak, 
a vízrekesztő rétegek alatt már aránylag kisebb mélységből is tudunk jó ivóvizeket fel
fakasztani fúrt, sőt artézi kutakból, éppen olyan bizonjms, hogy az a lágy ivóvíz 
nem a szikesek vizéből, vagy azon keresztül szivárgott le, hanem alulról származik, 
még mindig nem mondhatjuk, hogy a szikeseket szülő sós oldatok részben legalább, 
egyes helyeken nem a mélység felől felhajtott híg oldatok felszín közelében levő 
besűrűsödéséből származnak. Lássuk csak! Hogy az alföldi fúrt kutakból több kevesebb 
gáz (szénsav, kénhidrogén, metán!) tör fel, az közismert, tehát vannak helyek, ahol 
ilyeneket kétségtelenül megállapítottak. Ha a kiemelt vízzáró réteget, vagy rétegeket 
az Alföldet elegyengető erózió, vagy defláció olyan mélyen vágta be, nyeste el, hogy 
a gáz, vagy gázos vízvezető rétegek, lencsék csupa porózus fedő alá kerülnek csupán, 
a fizika törvényei szerint fog az a. gáz és az általa felhajtott víz esetleg a felszínig 
is emelkedni s ott párolog el minimális oldatait addig sűrítve az elpárologtató fel
talajban, amíg az a más természetű, ott képződött sókkal szikest formál. N yilván
való, hogy ilyen helyen a felszíni tényezők mellett a mélyből származókat is figye
lembe kell vennünk.
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Nem szabad azonban minden ilyen esetben sós anyakőzetből származó valódi 
földigáz indikációkra gondolnunk, különösen nem Alföldünk esetében, ahol éppen a 
bajai Sugovica gázömlésének csalódása bizonyította be, hogy metángázömlést, sőt 
ideig-óráig motorhajtásra és világításra is felhasználható gázmennyiséget lehet ter
melni a pleisztocén üledékek közé zárt turfás rétegekből is anélkül, hogy ott a mély
ben akár ezer méter mély fúrással is tudnának kiadósabb földgázt bányászni. Ilyenek 
másfelé is vannak az Alföldön, így Bácskúton is s valószínűleg csak ilyenek a békés
megyei Doboz község környéki ásott kutak metánömlései is. A  mi szempontunkból 
azonban ezek egyenértékűek a nagyobb mélységből származó egyéb gázokkal, mert 
ezek is felhajtó erőt képviselnek s az elpárolgás közbejöttével éppen úgy oldatbesűrű- 
södések járnak, tehát a felszínig feltörő alföldi gázok szerepe nem utalható a mesék 
birodalmába, amint azt az előadó mondotta, nyilván boldogult T r e i t z  P é t e r  elmé
letére gondolva, mert azok az Alföldön tényleg ismeretesek s akkumulációjuk lehető
sége az ottani kiemelt területekben tényleg megvan, sőt az elegyengetésből származó 
feltárásuk és természetes felfelé áramlásuknak útjai is elképzelhetők mélyreható töré- 
ses szerkezet nélkül is úgy a valódi földigáz, mint a fosszilis mocsárgáz esetében.

A  természet nem lombik, hanem nagy összedolgozó laboratórium, ahol az egyes 
lombikoknak sokszor nevük sincsen, még sokszor azt sem tudjuk, hogy mi a szerepük. 
Az egy ok, a végső s annak megfejtéséhez még minden emberi agy végtelenül véges
nek bizonyult.

Lóczy Lajos: A szikproblémát fontosnak tartja, véleménye szerint azonban a 
kérdést csupán a laboratóriumban eldönteni nem lehet, a megoldást a kvartérgeoló- 
giai kutatásoktól várja.

Endrédy Endre: Igaz, hogy a H  i 1 g a r d-féle reakciónál aránylag csekély meny- 
nyiségű szóda képződhet, azonban figyelembe kell vennünk azt, hogy ha egy egyensúlyt 
megbolygatunk, azáltal, hogy valamelyik komponenst elvonjuk, a tömeghatás törvé
nyei értelmében az illető komponens állandóan utána fog képződni. Elismeri a helyi 
különbségek jelentőségét, azonban figyelmeztet arra, hogy ezeknek a szikesek általá
nos képződésénél nincsen nagy szerepe. A  kilúgzás mellett az is lehetséges, hogy a sók 
az altalajvízbe másutt jutnak be és a vizet záró réteg felszínének sajátságos kiala
kulása miatt szaporodnak fel. A  S c h e r f  -féle telítődést nem tartja olyan mértékben 
lehetségesnek, hogy ezáltal a telített öntésiszapok jelentős vastagságú rétegei elszike
sedhetnének. Savanyú talajnál természetsesen más az eset. Mindenféle geológiai katasz
trófa (iszapár stb.) befolyását a szikképződésre valószínűtlennek tartja.

Endrédy előadja továbbá:

1. B a b a r c z y  hozzászólásához megjegyzem, hogy az esőbeiszapolási szintet 
hangsúlyozottan a vastag lősz-takarón kialakult talajoknál említettem, ahol semmiféle 
települési egyenetlenség nincs.

2. S c h e r f  szavaival kapcsolatban felhívom a figyelmet arra, hogy a neolit
kor embere természetszerűleg kerülte a mocsaras galéria-erdőket, mint ahogy az 
Amazonas vidékének indiánjai sem lakják az ilyen területeket. Ami a kilúgzás kér
dését illeti, nagy különbség van a szárazon fekvő és időszakosan megrekedő, vízzel 
borított terület között. Utóbbinál bizony a talajklíma nedves és módot nyújt az in- 
situ kilúgozásra. A szelvények jellemző hármas tagoltsága is savanyú kilúgzásra
mutat.
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3. P á v a i  V á j n á  hozzászólásához megjegyzem, hogy teljesen egyetértek 
vele abban, hogy az erózió által felszínre juttatott porózus rétegeknél a felfelé irá
nyuló sószállítás intenzívebb lehet. A  szikesek azonban annyira a folyó völgy mor
fológiájának függvényei, hogy képződésükben a tektonikai viszonyoknak csak annyi 
szerep jut, mint az in-situ elmálló vulkáni tufáknak, amelyeknek bomlástermékei az 
altalajvízbe jutnak.
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