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XXX. TAPASZTALATI ADATOK 

A TISZA VÖLGYI KÁLISÓ-TELEPEKRE VONATKOZÓLAG.
(Felolvastatott az 1875 november 17-ikén tartott szakülésen.)

A  magyar-óvári gazdasági akadémia vegytani műtermében a 
múlt év folyamában a dohány éghetőségének vizsgálásával fogla l
kozván, hamu-elemzéseket is kellett végeznem. E vizsgálatok al
kalmával, minthogy a hamu chlórtartalma a dohány éghetőségével 
szoros viszonyban van, a hamu chlórtartalmának meghatározására 
fektettem a fősúlyt — azon dohányok t. i., melyeknek hamujában 
több chlór van, roszabbúl égnek — ; s valóban úgy találtam, hogy  
az általam vizsgált tisza-dobi (katahalmi és kocsordosi) és csegei 
dohányhamunak 10, sőt i4 y i0-ed és 59/ l0 százaléka chlórból áll. Ez 
az érdekes eredmény arra ösztönzött, hogy a nevezett dohányokat 
termő talajoknak a chlórtartalmát is megvizsgáljam. E vizsgálatok 
végrehajtásakor igen meglepett az az eredmény, hogy a vizsgált 
talajokban sem a Mohr. sem a W olíf eljárása szerint: nem lehetett 
többet, mint mennyiségileg meg nem határozható chlór-nyomokat 
felfedezni. Honnan vehette tehát a rajta termett dohány a jelen
tékeny mennyiségű chlórt ?

E kérdés felett tűnődve, időközben a debreczeni keserűvíz
forrás* tetemes konyhasótartalma és a szegedi ásványvíznek chlór- 
magnéziumban való gazdagságaf vonta magára figyelmemet, s arra 
ösztönzött, hogy egyelőre az irodalomban hasonló, alföldi sósforrá
sok után kutassak. Minthogy Hunfalvi János munkáiban és a bécsi 
cs. k. földtani intézet évkönyveiben számos ily forrás jelenléte 
kétségen kívül helyeztetett, s arról értesültem, hogy a kormány 
évtizedek előtt a sómonopolium érdekében számos ily kutat és for
rást betömetett, igen valószínűnek látszott az a nézet, hogy az 
altalaj-víz (a föld árja) az egész Alföldön jelentékeny mennyiségű 
konyhasót és chlórmagnéziumot tartalmaz.

* Vizsgálta Dr. Schvarczer Viktor. — \  Dr. Preysz Mór vizsgálata szerint.
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45« K O SU T Á N Y  TAM ÁS

Ezt a gondolatot szorosabb kapcsolatba lehet vonni C o t t a 
azon nézetével, melyet „a magyar föld geologiai alkotása" czímü 
czikkében fejtett ki,*

A  Hauer-féle geologiai térkép megjelenése alkalmából Cotta 
átpillantja Magyarország feltűnőbb geologiai képződéseit s a fő- 
medenczék vázolása után, visszatér az erdélyi vagyis Maros- 
medencze belsejére, s tisztán elméleti úton jut az alábbi következ
tetésekre, ekképen szólván: „A medencze szélein csak igen szórvá
nyosan bukkanak ki a triász-, jura- és krétakorszak lerakódásai, 
melyek a harmadkori kitöltés alatt talán a medencze mélyébe foly
tatódnak. A  triásznál régiebb üledékes rétegek ezeken a széleken 
nem ismeretesek, következésképen a valódi kőszénképlet nyomai 
sem. A  szénnek ezen hiányát pótolják némileg a rendkívül vastag 
és terjedelmes kösólerakódások, a melyek itt, valamint a Maros- 
medenczével közvetetlenül kapcsolatos marmarosi öbölben, a har
madkori homokkövek és agyagok között fekszenek. Igen feltűnő 
e mellett, hogy ezideig még sem Erdélyben, sem Marmarosban nem 
találtak a konyhasó (chlórnátrium) fölött vagy mellett kálisókat.

„Minthogy pedig ezen egyenlőtlen oldhatóságú sóknak egy 
más fölé vagy egymás mellé való lerakódása ugyanazon tenger- 
medenczéből jóformán geologiai vagy chemiai szükségesség, ennek 
folytán az a gyakorlatilag igen fontos kérdés merül f ö l : mi történt 
ebben az esetben ama kálisókkal, melyek kétség kívül a chlór- 
nátriummal egyidejűleg voltak a tengervízben föloldva? Hova 
lettek ? Hol kell azokat keresni ? Ha ezek a csakugyan igen köny- 
nyen feloldható kálisók a lerakódás után netalán ismét feloldattak és 
a folyók által lassanként elhordattak volna, akkor az ily geologiai 
folyamatnak még is csak kellene valamely nyomaira akadnunk. 
Meglehet ugyan, hogy erre mostanáig még nem fordítottak ele
gendő figyelmet, de én valószínűbbnek tartom, hogy Erdély és 
Marmaros medencze-területe — melyben a kősó felett Tordánál és 
Szigethnél kálisók csakugyan nem fordulnak elő — a harmadkon 
kősó-lerakódás időszakában valamely nagyobb, sósvizet tartalmazó 
medenczével nyilt közlekedésben volt, a melybe — közelebbről 
ugyan ki nem mutatható okok folytán — az oldat anyalúgjaként 
hátramaradó kálisók behúzódtak, s ott egyidejűleg vagy valamivel 
később önálló lerakódásokat alkottak. — Mely vidék lehetett az a 
jelen esetben ? Az én nézetem szerint a legvalószínűbb, hogy az a 
nagy magyar fömedencze — a Tisza-medencze — voltf melynek har
madkori lerakódásai a Szamos felső vidéke által a Maros-meden-

* Lásd Cotta Bernhard czikkét a Természettudományi Közlöny Vl-ik köteté 
ben, 154— 160-ik l t
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cze harmadkori larakódásaival közvetetten kapcsolatban vannak, 
míg Oláhországot7 a harmadkorban, úgy látszik, már régebbi kép
ződései hegylánczok választották külön Erdélytől. Ezek szerint 
tehát a nagy Tisza-medenczében kellene az Erdélyben hiányzó káli
sókat keresnünk. Hogy mely részében és minő mélységben, azt a 
tények szorgos megvizsgálása nélkül nem lehet megítélni. Min
denesetre a diluviális lősz, homok és kavics alatt, tengeri harmad
kori rétegek között kell keresni. Esetleg már a számos meglevő, 
gyakran a féligsósvízhez igen közeledő vizű mély kútak chemiai 
megvizsgálása és összehasonlítása is adhatna némi fölvilágosítást."

Ebben az esetben Alföldünkön a földárjának s a vele összeköt
tetésben levő kutaknak és forrásoknak nagyobb mennyiségű káli
sókat is kellene tartalmazniok. De az említettt kutakban és forrá
sokban a kálisó, legalább említést érdemlő mennyiségben, nem mu
tatkozik. Hol lehet tehát ?

Ennek az oka, szerény nézetem szerint, először is a talajnak 
azon különös tulajdonságában keresendő, hogy a kálisókat a leg 
nagyobb mérvben képes elnyelni, hogy tehát a kálisók az anyalúg- 
telep közvetetlen közelében elnyeletnek. Liebig példáúi, saját kí
sérleteire támaszkodva, kiszámítja, hogy egy  hektár területü és egy  
negyed méter vastagságú kerti földréteg 10.000 font kálit képes 
elnyelni. A  konyhasóra nézve pedig így nyilatkozik : „Hogy ha 
konyhasó- (chlórnátrium) oldatot szántóföldrétegen szürünk ke
resztül, majdnem annyi ch\6 r-nátrium  csepeg le, mint a mennyit 
feltöltöttünk ; a ch\ór-kálium-o\da.t azonban felbontatik : a kálium 
a talajban marad, a chlór pedig, mint chlórcalcium, lefolyik."* 

A  kálisók nem mutatkozásának másik oka lehet, hogy az 
a salétromszérükön, mint salétrom, összesepertetett, a mi évszáza
dok óta Hunfalvi szerint, 130 négyszögmérföldön (Moser szerint 
53—64 négyszögölre egy mázsa salétromot számítva) igen tetemes 
mennyiséget tehetett ki. Erre nézve a bécsi cs. k. geologiai intézet 
megbízásából Dr. Moser hazánkat évek előtt beutazta, s úgy nyi
latkozik, hogy Ta felsőbb Tiszavidékeken, Bihar-, Szabolcs-megyében 
és a Hajdu-kerületben £á/2-salétromot sepernek, míg az alsó Tisza
vidékeken, a löszön, mész-salétromot nyernek, “f  Ez azt sejteti velem, 
hogy azon esetben, ha a kérdéses kálisó-telepek az altiszai lősz 
alatt nem volnának, a mi előttem más okokból se igen látszik 
valószínűnek — úgy azok a salétrom-szérűk közelében (tehát 
Bihar- és Szabolcs megyében s a Hajdu-kerületben) keresendők.

* Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie. 9-ik kiadás, 

1875. 118 oldal.
*j* Dr. Moser, Lehrbuöh <ier Cliemíe. Wien* 1870; 180-ik 1*
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Lehetséges’ végre az, hogy e káli sók nem mutatkozásának 
az előbbieken kívül okozója a folytonos trágyázás nélküli terme
lés, a mi, hosszú idő alatt, szintén jelentékeny mennyiségű ká
liumot vonhatott el.

Ezek után a Cotta-féle nézetet, s az alföldi altalajvíz kony
hasó tartalmának valószínűségét elfogadván, több oly kérdésre 
kapunk feleletet, melyeket eddig kellőleg okadatolni és kimagya- 
gyarázni nem tudtunk.

így , hogy a dohányhamu jelentékeny chlór-tartalma — a ta
lajnak csekély chlór-tartalmából az érintett esetekben nem volt 
kimagyarázható, azt következőképen lehetne megfejteni :

Az éghetetlen dohányok az Alföldön főleg a legmélyebb he
lyeken fordúlnak elő, melyeket tavaszszal a földárja ellep, vagy, 
ha nem lep is el, de a hol egy pár ásó nyomnyira már víz fakad ; 
innen a nevök „tisza laposi" vagy „réti“ dohányok; a mi egy  
jelentésű azzal, hogy éghetetlen. Mind a két esetben konyhasó 
tartalmú víz ivódik át a földön és később, midőn a víz már lehú
zódott, a hajcsövesség következtében feltóduló víz ismét konyhasót 
hoz f e l ; ez, a víz elpárolgása után, hátra marad, s az elültetett 
dohánynövénykék felvehetik. Hogy ily esetben a felvétel mily 
gyorsan megy végbe, bizonyítják Nobbe kísérletei.* Később azután 
csak kevés eső is a konyhasót ismét az altalajba mossa, s a chlór a 
talajból eltűnik. (Sonnklar és Hunfalvi szerint az Alföldön az egész 
évi csapadéknak 29’6%-a nyáron, 2Ó'4%-a őszszel esik.) Ezen tel
jes eltűnésnek oka abban keresendő, hogy a talaj a chlórból igen 
keveset képes elnyelni, a mint ezt W ay és Liebig bebizonyítják, 
s a mint Wolíf, Heiden és Schuhmacher és valamennyi gazdasági 
vegyész állítja.

A  chlór azonban nemcsak az által hat a dohány éghetőségére, 
hogy felvétetik, de az által is, hogy a talajban levő phosphor- 
savas meszet oldhatóvá teszi, s ez által a dohány protein-anya
gainak nagyobb mérvben való termelését elősegítvén, az éghetet- 
lenséget fokozza.

Az a tapasztalás, hogy különösen nedves években, midőn a 
légköri csapadékok a feltalajban levő konyhasót jobban lemos
hatják — a dohány éghetetlenebb, a helyett hogy éghetőbb volna,
— abból magyarázható, hogy a nagyobb mérvű esőzések a föld 
árjának emelkedését vonják maguk után, s így a konyhasó-oldat 
a tenyészeti idő alatt ismét az eközben már mélyebbre hatott 
gyökerek közelébe jut, vagy talán el is lepi azokat.

Különösen érdekes volna az ilyen talajok vad növényzetét
* Die landwirthschaftlichen Versuchs-Stationen. 8-ik kötet. 344-ik 1.
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botanikáikig is megvizsgálni ; és hamutartalmuk vegyi vizsgálata 
is sok érdekes kérdésre adhatna feleletet.

Az előbb említett nézetekből lehetne továbbá némely vidékek 
gazdálkodási modorát megfejteni. A  magyar Alföld némely vidé
kein ugyanis a gazdák a szó teljes értelmében rablógazdálkodást űz
nek, s évszázadok óta kukoricza után kukoriczát stb. vetnek, anél
kül, hogy trágyáznának ; s a mi különös, mindig kielégítő ered
ménynyel ; — míg a könyvekben és újságokban rettentő színekkel 
festett talaj kimerülésről nem igen lehet hallani, élő ellentmondásúl 
a gazdasági vegytan elveinek. — E tényt valószínűvé teszi az a 
feltevés, hogy e helyeken a kálium bőven található, részint a ta
lajvízben, részint (a talaj absorptiója következtében) magában a 
talajban; s továbbá, minthogy az altalaj vízben jelenlevő chlór a 
phosphátokra is oldólag hat (Müncheni kísérletek, 1864), egyszer
smind a tenyészethez szükséges phosphorsavat szolgáltatja. Ehhez 
járúl még a salétrom-szérűk környezetének könnyen áthasonítható 
(assimilálhcitó) légeny-tartalma, melyek által ezen főképen káliu
mot és phosphor-savat igénylő növény diszlése hosszú időre biz
tosítva van.

Ezen előzmények után igen természetes, hogy az ilyen gaz
dálkodásra, ha az illetőknek a talaj ezen különös tulajdonságáról 
tudomásuk volna, nem illenék reá a rablógazdálkodás elnevezés ; 
mert valójában nem egyéb, mint a talaj előnyeinek okszerű fel- 
használása, s így menthető volna ; de, sajnos hogy azt kell felté
telezni, hogy az illetők az ország bármely pontján épen úgy  
gazdálkodnának, mint a Szamos és az Ér mentében lehetséges.

Az altalajvíz konyhasó tartalmából lehet kimagyarázni továbbá 
a sziksó kivirágzásokat az Alföldön ; oly formán, hogy az altalaj
víz konyhasóját, az ott termő növények elkorhadván, épen úgy 
átalakították szíksóvá (szénsavas nátriummá), mint a tengeri nö
vények, melyeknek hamujából szintén szíksót lúgoznak ki. Ez a 
szíksó azután a hajcsövesség közvetítésével a talajból kivirágzik. 
H ogy a növények a konyhasót szétbontani, s belőle a nátriumot 
saját czéljaikra felhasználni képesek, azt bizonyítják Liebig eme 
szavai: „A növények azon tulajdonsága, hogy a chlór-fémeket 
felbontani, s belőlök alkalikus anyagokat áthasonítani képesek, 
Kühn Gusztáv kísérletei szerint kétségtelen" (az idézett helyen 89 1.).

Az a körülmény, hogy a szíksó kivirágzások a salétrom-szé
rűktől jobbára délre és délnyugatra feküsznek, s továbbá, hogy a 
déli vidékeken mész-salétromot sepernek, vagy, hogy ha káli
salétromot akarnak kapni, akkor a talajt előbb hamuval lcell meg- 
trágyázniok, — mindezek épen azt látszanak bizonyítani, hogy ott
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a káliurr már csak normális mennyiségben fordúl elő, hogy tehát 
a* káli-telepek tőlök északnak vagy észak-keletnek keresendők.

Ennek végleges megállapítása czéljából a vidék tüzetes geo
logiai vizsgálatán kívül a kútvizek elemzése vezethetne legbizto
sabban nyomra, s teljes meggyőződésem, hogy a kútvizek kálium
tartalmának növekedése vagy fogyása határozottan megmutatná : 
vájjon a kérdéses telepekhez közeledünk-e vagy távolodunk*e tőlök?

Ezeknek vizsgálatánál azonban ismét számos körülményt kel
lene figyelembe venni. Elsőbben is csak azon kutak volnának meg- 
vizsgálandók, a melyeknek vize geologiailag egyértékü rétegekben 
fekszik ; továbbá, a melyekbe az esővíz, trágyalé stb. közvetetlenül 
be nem jut ; a melyeknek vize közeli folyók vizével nincs összeköt
tetésben stb. Ezen felül a vizsgálatoknak lehetőleg ugyan egy napon 
s hasonló körülmények között kellene történniök, nehogy emitt a ki
mérés, amott a helyi esőzések vagy idegen vizek bekeverődése a 
kút vizének összetételére befolyással legyenek. Ezeknek az eldön
tése azonban helyi ismereteket is kiván és részletesebb tárgya
lásuk kissé messze is vezetne.

D r . K o s u t á n y  T a m á s .

XXXI. A JÉGKORSZAK NYOMAI MAGYARORSZÁGON
S K Ü L Ö N Ö SE N  D EBR ECZEN V ID É K É N .

(Kivonat a m. t. Akadémia 1875 nov. 8-ikán tartott ülésén felolvasott értekezésből.*)

A geologia köztudomásúlag a 
múlt század közepe táján szüilemlett 
meg Werner beható tanúlmányozása 
s tanári működése folytán. Lehet 
mondani, hogy majdnem egy száza
don keresztül csak zsenge korát élte, 
s tekintélyes és dús lombozatú tere
bélyes fává csak a közelebb lefolyt 
három évtizedben nőtte ki magát, s 
minthogy a megérthetésre csak né
mely részletei s fejezetei, mint pél
dáúl a sziklatan s őslénytan igényel
nek szakképzettséget, a többiek ellen
ben : mint a föld építészete, a dyna- 
mika és történelmi geologia, ageoge-

* Az értekezés felolvastával, Dr. 
S z a b ó  J ó z s e f  akad. r. tag több 
rendbeli pótló és helyreigazító észrevételt 
csatolt szerző állításaihoz. Szabó érdekes 
megjegyzéseit az illető helyeken csillag 
alatt adjuk. Szerk.

nia szakképzettség n élkül is élvezhetők, 
s majdnem regényszerűleg olvashatók, 
a geologia jelen korunkban már-már 
a müveit nagy közönség kedvelt ta- 
núlmányává s közkincsévé vált. Is
meretes dolog annál fogva mind
nyájunk előtt, hogy földünknek —  a 
geologok áltat átalánosan elfogadott
—  lassú s fokozatosan előhaladó le
hűlése elméletével homlokegyenest 
ellenkező vagy ellenkezni látszó té
nyekre bukkantak a természetvizsgá
lók, a glecserek, vagy, mint újabban 
elnevezték, a jégárak, szabatosabb 
vizsgálata alkalmával.

Ezen vizsgálatokból t. i. az de
rűit ki, hogy a geologiai harmadik 
korszak végén, a mely korszakban 
hazánkban is még tropikus éghajlat 
uralkodott, s ennélfogva pálmafák, s
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