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Internal adsorption of Ca, Mg and K is therefore possible b y  each 
clay mineral, but of Na only by montmorrillonite. The hydrated Nation 
of 7 A. U. diameter can not enter into any other lattice, even if some 
deformation of the hydrate sphere is „calculated.

Based on investigations of Bivjoet, Jackson and West, Palman, 
Kelley and Schachtschabel are pointing out the dominating importance 
of internal adsorption. Great significance of the montmorrillonite group 
including montmorrillonite, beidellite and nontronite in effecting alkali
zation is therefero obvious.

Hydrated Na-ion is easily accepted by the montmorrillonite lattice. 
That way large quantity of water is induced, the lattice becomes swollen 
and the clay shows thixotropic behavior, characteristical to alkaline 
soils.

Summarizing the obtained results: on the surveyed area two 
types of alkali soils were found. Alkali soils in the drained lake basins 
on sandy parent material and pastures on alkali soil of montmonillonite 
type between loess-belts. These results are only preliminary. Investi
gations are carried on and as soon as possible farther details of alkali
zation of soils will be published.

HOZZÁSZÓLÁSOK.
Teöveök László: Örömmel üdvözli előadóknak a szikes keletkezésére vonat

kozó új gondolatát. A szikesek keletkezésének a kérdése még a legújabb időkig 
is sok vitára adott alkalmat. Bár néhai S i g m o n d  professzor beható vizsgálatai 
lényeges kérdésekben világították meg a helyzetet, mégis ezen a téren nem tudunk 
még mindenre kiterjedően megnyugtató feleletet adni. Kétségtelen, hogy a szike
sek keletkezésében többféle tényező játszik szerepet, többféle külső körülmény 
és belső adottság összhatásából és eredőjeképpen jönnek létre a különböző nátrium
talajok. Amint a mai előadásból is látjuk, a kérdés további tanulmányozása 
szükséges, elsősorban azonban kémiai, fizika-kémiai és kolloid-kémiai utakon.

A nátriumsók keletkezésére, a szóda képződésére, a nátriumsck felszapo
rodására megvannak a megfelelő és már kísérletileg eléggé igazolt elméleteink, 
de a szikes talajok keletkezését még nem fejtettük meg azáltal, ha megállapí
tottuk a sók eredetét. Nem tudunk még válaszolni arra, hogy miért nátriumo- 
sodnak el szívesen bizonyos talajok. Erre feleletet csak beható kémiai kutatások 
adnak. Ezen az úton haladva, még igen érdekes eredményeket várhatunk. Fel
vételeink alkalmával tapasztalhattuk azt, hogy különben azonos körülmények 
között egyik helyen keletkeztek szikesek, másik helyen nem, tehát jogosan be
szélhetünk arról, hogy vannak talajok, melyek könnyebben nátriumoscdnak el, 
mint mások. Ez gyakorlati szempontból is igen lényeges, ha meg tudjuk majd 
állapítani valamely talajról, hogy hajlamos-e elnátriumosodásra vagy sem, azaz 
lehetséges-e azon a szikesedés. Az eddigi montmorillonittal végzett vizsgálatok
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azt mutatják, hogy a montmorillonit bázis-kicserélőképessége igen intenzív és 
úgylátszik, hogy a montmorillonit típusú talaj nátriumot is intenzívebben cserél 
be, az ilyen talaj tehát könnyebben is szikesedik el.

Horusitzky Ferenc: Az előadók a szikesedés folyamatában a montmorillonit 
jelenlétének aktív szerepet tulajdonítanak. Felteszi a kérdést, hogy nem lehet-e 
a montmorillonit jelenléte maga is azoknak a még tisztázatlan folyamatoknak 
az eredménye, melyek végeredményében a szikesedéshez vezetnek. Egyelőre 
még nincsen eldöntve, milyen tényezők határozzák meg, hogy a földpát kaolinná 
vagy montmorillonittá, vagy egyéb agyagásvánnyá mállik-e. A fullerföldnél 
valószínű, hogy a montmorillonit képződésében a tengeri sóknak van szerepük. 
Elképzelhető tehát, hogy talajváz földpátjaiból a montmorillonit helyben kép
ződik és mint közbülső állomás, közvetve idézi elő a szikesedést.

Sarkadi János: Nem tartja valószínűnek, hogy a montmorillonit nagy 
része helyben képződik, mert már a löszben is megvan.

Földvári Aladár: A montmorillonit előfordulása a talajokban nagyon érdekes, 
mert ez az anyag a Kárpátmedence hegységeiben gyakori. Ez az agyag apró 
szemcsenagysága miatt igen könnyen szállítható és ha az Alföld talajainak kelet
kezésénél szél által idegenből (Afrika, Ázsia) szállított anyagot tételeznénk fel, 
mint azt a geográfusok teszik, éppen ennek a finomszemcséjű montmorillonitnak 
kellene idegenből jönnie. A montmorillonitnak helyi eredete további bizonyítékot 
szolgáltat ama geológus nézet mellett, amely az alföldi eolikus kőzetek anyagát 
a Kárpátmedencéből származtatja.

Scherf Emil: Az előadás két újdonságot hozott. Az egyik az, hogy előadók 
a mai kiima alatt a CaC0 3 mobilizációjáig menő kilúgzást tapasztaltak homokos 
löszön is, míg hozzászóló ezt eddig ezen a vidéken csak vízáteresztőbb altalajon, 
azaz meszes homokokon tartotta lehetségesnek Felveti a kérdést, nem fosszilis 
kilúgzásról van-e szó, vagyis olyanról, mely a jégleolvadási időszakban ment 
végbe, nem a mai időkben? Ha nem így volna, hanem tényleg a mai éghajlati 
viszonyok alatt előálló kilúgzásról van szó, érdekes volna e viszonyok számszerű 
jellemzésére a Mayer-féle N/S hányadost kiszámítani. A Duna-Tisza közének 
ez a része ugyanis valóban már kevésbbé aridus, mint a Tiszamelléke, amennyiben 
ott nemcsak a csapadék mennyisége nagyobb és nyár i eloszlása kedvezőbb, hanem 
a nyári telítettségi hiány is kisebb.

Az előadás másik része a szikesedés genetikáj ára nézve hozott érdekes ada
tokat.

Apáhii műút mentén történt állítólagos újkeletű elszikesedésre vonatkozólag 
kérdezi, vájjon nem agyaggödörben tárták-e fel a felsőréteg lehordása után az 
alsó, szódát termelő sziltet vagy löszt? A mikrorelif befolyását a sóösszegyülem- 
lésre nem tagadja, de csak szekunder jelenségnek tartja. A tiszai elgátolások 
általában véve nem okoztak elszikesedést, csak a már meglévő szikesek előtörését 
a kiszárítás révén. A Tisza mellett gyakran előfordul, hogy a folyó a szódát ter
melő löszt részben már erodálta és ebben az esetben a holocén iszap csak ott 
szikes, ahol az altalajban a szódát termelő lösz vagy szilt még megvan. Esetleg 
a völgynél magasabban fekvő oldalon is (T r e i t z  »háti szikesek), míg a völgy 
mélyedései szikmentesek, ha alattuk nincsen meg a szódagyár. S c h a c h t -  
s c h a b e 1 és az előadók szerint fel kellene tennünk, hogy ugyanaz a holocén 
iszap az egyik esetben kaolinit típusú, a másik esetben montmorillonit típusú 
volna. A vegyes kationokat tartalmazó oldatból való bázis-becserélést és kiese-
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rélést W i g n e r  zürichi laboratóriumában is tanulmányozták és belső abszorció 
segítségülvétele nélkül is kielégítően tudták megmagyarázni külső felületi ab
szorció alapján, az ionok ionburkának a nagysága és a közöttük működő elektro
mos erők számításbavétele útján.

S t e g e n a L a j o s :  Lehetséges, hogy a montmorillonit in situ képződik, 
de ez az ő szempontjukból nem is lényeges. Ami pedig a páhii műút mentén tör
tént elszikesedést illeti, nem agyaggödörről van szó.

Földvári Aladár: Az előadók szerint közömbös az, hogy a montmorillonit 
magában a talajban képződött-e, vagy már készen került oda a geológiai folya
matok útján. Szerinte ez nem áll, mert a talajok szikesedési lehetőségére vonat
kozólag nem lehet előre nézetet nyilvánítani, ha a montmorillonit helyben kelet
kezik, viszont előre megállapíthatjuk, hogy valamely talaj szikesedésre hajlamos, 
ha a montmorillonit már készen kerül a talajba, mert így az előadók elméleté 
szerint montmorillonit tartalmú talajnál biztosan megállapíthatjuk a bekövet
kezendő szikesedést, ha erre a körülmények kedvezőek. Szerinte, mivel a mont
morillonit földpátokból keletkezik és az eddigi irodalmi adatok és saját vizsgá
latok szerint tengervíz hatására keletkezik, nátriumsók jelenlétében, valószínűbb
nek látszik, hogy a szikes talajokban lévő, a tengervízzel nátriumsók tekintetében 
hasonló talajvíz okozza a talajban magában a földpát montmorillonitos átala
kulását. A régebbi geológiai korok vulkáni hamuhullásai képezik a montmorillonit- 
dús fullerföldeket. Ez a vulkáni tufaanyag átmosott állapotban a talajok keletke
zésénél is rendelkezésre áll. A lengyelországi geológusok a lengyelországi miocén- 
fullerföldeket a Magyar-medence vulkáni kitöréseinek szél által odafújt anyagából 
származtatják.

Scherf Emil: Úgy véli, hogy az elhangzott hozzászólások alapján is gyanítani 
lehet az Alföldön ülepedett, szikesedésre igen hajlamos savanyú iszapok, az 
Alföld peremi hegységeinek oldaláról lemosott, fosszilis kilúgzású üledékek, 
melyek a dacittufákkal genetikai kapcsolatban állanak. Ezért mégegyszer kiemeli, 
hogy rendkívül fontos volna, ha Nagy Emőke összehasonlító vizsgálatait az 
alföldi peremhegységek üledékeire is kiterjesztené.

Vitális István: A fullerföld, a bentonit, a montmorillonit keletkezése tenger
vízbe hullott vulkáni hamuval függ össze. Nagytétényben a fullerföld, a bentonit, 
a montmorillonit anyakőzete a szarmata tengerbe hullott dacithamu, amely 
a kövületes szarmata mészkőpadok közé települt. A Nagyalföld peremén, az 
andezit hegységgyűrűben a mediterrán tenger vizébe hullott kövületes andezit
tufa és -hamu is sok helyen anyakőzete a fullerföldnek, a bentonitnak, a mont- 
morillonitnak. Ez a primér anyakőzet mint nyirok, mint lej tő törmelék, mint 
törmelékkúp a víz eróziós hatására lekerült a Nagyalföldre a montmorillonit 
másodlagos anyakőzeteként.
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