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Mados László: A geológiai alapon felépített régi felvételek csak a helyi 
tényezők befolyását mutatják. Típus szerint térképezve a különbségek sokkal 
élesebbek.

A szikesek kérdése nem egyszerű. A szegedi terület igen jó példa a 
szikesek keletkezésére. A tiszántúli szikesek ugyanis a lősztábla fennmaradt 
szigetein és annak parti szegélyein találhatók. Keletkezésük összefügg a sekély 
és állandóan, de szűk határok között váltakozó talajvízszinttel.

A paprika kérdésére vonatkozólag megemlíti, hogy Intézetében ezt a 
kérdést éppen most tanulmányozzák.

Sümeghy József; Az a manapság sokat hangoztatott megállapítás, hogy a 
Magyar-medence a földkerekség legtökéletesebb geográfiai zárt egysége, 
sohasem veszíthet aktualitásából. Nyúljunk hozzá bármilyen vonatkozásban, 
a jelen esetben talajtani nézőpontból, bebizonyosodik, hogy ebbe a tökéletes 
környezetbe beállított talajképződés is csak a medencefejlődés szabályai 
szerint mehet végbe. Bárhonnan is, akármelyik kis részéből is, — a jelen 
esetben Szeged környékéről — emelünk ki vizsgálatra pl. néhány talaj típusát, 
ezeken keresztül is beigazolódik, hogy az egységnek minden kis része, tényezője 
harmonikusan egybeolvad. Talajainak képződésében fontosabb szerepet be
töltőtényezők is, mint pl. a geológiaiak, éghajlatiak is egymással összhangban 
állanak, egymást kiegészítik, egymást fedik.

A Tiszántúl felszíni rétegei, a geológusok szemében, utolsó, mai lánc
szemei annak az óriási sorszámú rétegsornak, amely az Alföldet feltöltötte s 
amelyeken vagy amelyekben a mai talajtípusok kialakultak. Ezek a talaj
típusok olyan zárt medence falát kitapétázó takarón keletkeztek, amelynek 
anyaga, annak legnagyobb részében, hullópor. Ez a takaró, a medence klíma 
öveinek elhelyezkedése szerint, a peremen, a csapadékosabb, erdős vidékeken 
ú n. vörösagyagokká ; a medence belsejében, a szárazabb klimájú, síksági 
részeken pedig lösz fajtákká állott össze. Mellettük még a reákerült futóho
mokok a legfőbb, a legelterjedtebb talajtípusok anyakőzeteit szolgáltató 
kőzetnemek.

Alföldünk peremén és síksági részén leülepedett, bolygatatlanabb kőzet
fajták rétegfelszínén alakultak ki a tiszta, prímér talajok. Ahány anyakőzet, 
annyi talajnem. A mésznélküli vagy mészigényes, savanyú vörösagyagok 
erdei talajai, a meszes, lúgos löszök mezőségi talajfajtái és a futóhomokok 
homoktalajai ezek. Minden más talajtípus a három legfőbb kőzetnem minden-
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féle kombinációjából összeállított, összehordott, vegyes üledékének átmeneti, 
átalakult, degradált vagy típusnélküli talajfélesége. Az anyakőzet, mintdöntő 
tényezőnek a szerepe az Alföld talajainak kialakulásánál minden magya
rázó nélkül maga beszél. Az Alföldön minden egyes jól jellemezhető egysége
sebb összetételű anyakőzetnek megfelel 1—1 tiszta talajtípus. Ennek egyedi 
sajátságai, kémiai tulajdonságai, abszorpciós komplexusa az anyakőzetből 
erednek. Mindazok a talajok, amelyek ennek a szabálynak nem felelnek meg, 
a jól jellemezhető, egységes összetételű anyakőzet beszennyeződése, összeke
veredése révén keletkeztek. A mindenkori, alföldi üledékfelhalmozódás jegyé
ben folyt le a talajtípusok anyakőzeteinek kialakulása is, s mai talajainak 
sorsa, fejlődési iránya már az anyakőzetek leülepedése közben eldűlt.

Szeged környékén a Duna és a Maros törmelékkúpjain leülepedett lösz
rétegek, a löszrétegekből kiálló futóhomok vonulatok s a löszrétegeket fel
szabdaló folyók öntésföldjei találkoznak. A dunai törmelékkúp lösze más, mint 
a Marosé, mert ezt a futóhomokmezők egészen közrefogták s, homokosabbá 
változtatták. De meszesebb is, mint a marosi löszé, mert a dunai homokok 
is, amelyekből löszünk is kialakult, meszesebb, mint a Marosé. A Maros tör
melékkúpjának lösztakarójában már felételezhetünk vörösagyagos folyó
hordalék anyagot is. Ezek a kismérvű kőzettani külömbségek az említett, két 
lösztábla felszínén kialakult mezőségi talajok minőségében is kiütközhetnek, a 
lúgosság illetve a savanyúság körül. A futóhomokmezőkön, meg a szikes
talajokon is, nagyjában ezek a szempontok érvényesülhetnek.

Endrédy Endre: A szegedi példa semmiben sem különbözik attól a talaj
tani képtől, amelyet a Tisza bármely más mellékfolyójának torkolata környé
kén látunk. Ugyanez a helyzet a Sajó, Zagyva vagy Körös torkolatvidékén is. 
Kissé bonyolítja a helyzetet, hogy a Duna erősen meszes törmelékkúpja itt a 
Tisza völgyébe n>*úlik.

Ami a dünék kérdését illeti, tapasztalatom az, hogy ezek legnagyobb 
része voltaképpen még a S c h e r f  szerint a Riss-Würm interglaciálisba soro
landó időben keletkezett és a lösz ezt a hepehupás térszínt fedte be. Igen szé
pen látni e feltevés helyességét pl. Mezőtúr és a Tisza között, Pó-pusztán.

Egyébként jobbnak látta volna, ha B a b a r c z y  előadásában a kétség
telenül igen alaposan feldolgozott részletek helyett, összefoglalást adott volna 
Szeged környékének talajviszonyairól.

Buday György: Hiányolja, hogy B a b a r c z y  nem említette meg, hogy a 
bemutatott térképek K r e y b i g elgondolása szerint készültek.

Pávai-Vajna Ferenc: Az alföldi agrogeológiai felvételekkel kapcsolatosan 
legyen szabad emlékeztetnem a szakülést, hogy már az eddigi geológiai felvé
teleink is igazolták a Nagy Magyar Alföld peremének gyürődött voltát. Azokat 
pedig, akik nem fogadják el alföldi pleisztocén üledékekre vonatkozó felfogá
somat, amely azoknak a tektonikus gyűrődésekben való részvételére vonat
kozik, emlékeztetnem kell arra, hogy a hajdúszoboszlói, debreceni, karcagi, 
nagyhortobágyi, tiszaörsi, szolnoki, szentesi és szegedi mélyfúrások tanúsága 
szerint már magukban a pannoniai-pontusi, de a szarmáciai és mediterrán üle
dékek ismeretessé vált felszínalatti mélysége is bizonyítja az alföldi medencé
nek gyűrődöttségét. Ez különben sem lehet vitás, minthogy már kimutattam,, 
hogy az Alföld budapestkörnyéki és általában északi peremének gyűrt volta 
kétségtelen. Az a folyamat, amely a medence peremén lejátszódott, különben
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sem hagyhatta hatás nélkül annak belsejét sem. Már a múltkoriban reámutat
tam. »A Dunántúl hegyszerkezete« (a M. Kir. Földtani Intézet 1943. évi jelen
tésének függeléke 5. füzet) című értekezésemben arra, hogy a helyesen értelme
zett geofizikai felvételek a pleisztocén rétegek gyűrődöttségére is vonatkoz
tathatók. Ilyen geofizikai maximumokat és minimumokat feltüntető felvételek 
pedig az Alföld nagy részét hálózzák be s így az ma.már semmi esetre sem két
séges, hogy a Nagy Magyar Alföld felszínalatti vizet áteresztő és vizet záró 
rétegeinek felszíne nem vízszintes és nem normális medence településű. Ennek 
a ténynek leszögezése pedig kell emlékeztesse különösen a szikesek keletkezé
sével foglalkozó geológusokat, hogy amint éppen B a b a r c z y  egy korábbi 
előadásával kapcsolatosan mutattam reá, a talajvizeknek rétegek menti 
lefolyása, stagnálása és oldataiknak besűrűsödési helye hegyszerkezetileg 
előírt. Nagyon helyesen jegyezte meg az előadó, hogy a vízvezetőcsatornák 
nemcsak a felszínen összegyűlendő vizekre kell legyenek tekintettel, hanem a 
felszínalatti vízvezető rétegek hegyszerkezeti lefutására is, mert különben fél 
Vagy káros munkát végezhetnek.

Most még az Alföld geológiai viszonyaival foglalkozó szakemberek figyel
mét kell felhívnom, a Hidrológiai Közlöny 1942. évi kötetének 7—12. füzeté
ben megjelent »A sűrű mélyfúrások lehetséges káros hatása a Magyar-Horvát 
medencében« című cikkemre. Ebben arra hívom fel a figyelmet, hogyha a 
Magyar-Horvát medence arravaló részei szénhidrogén területek, — amint 
úgylátszik azok — ott száz és ezer mélyfúrás fog a közeljövőben azok belsejébe 
belelyukasztani s ezek a fúrások egyebek mellett különböző töménységű ter- 
mális sósvizet fognak megcsapolni. Ezek a vizek, ha előbb nem is, de az ottani 
bányászatok lezajlása után a mélyfúrások útjain a felszínre, vagy a felszín felé 
fognak feltörni, mint ma is látjuk Hajdúszoboszlón, Karcagon, Debrecenben, 
vagy a nagyhortobágyi fúrások esetében. Nem kétséges, hogy az ilyen fúrások
nál sok vagontételnyi mennyiségű sóról van szó s ezek az elvezetőpatakok 
kiöntése, vagy vizük elpárolgása útján nagyrészben ittmaradnak az Alföld 
talajában. Minél több ilyen fúrás lesz, annál jobb.

Még ennél is nagyobb figyelmet igényel az a fontos körülmény, hogy a 
normális 30—33 méteres geotermikus gradienssel szemben a Magyar-Horvát 
medence geotermikus gradiense máris jórészben abnormális : 16—18 méter, ami 
a pozitívus adatok mellett a termális vizek szélűben ismeretes természetes 
feltörései bizonyítanak. Ezek környékén a geotermikus gradiens még sokkal 
kisebb, amint azt a budapesti újabb fúrásos források feltárásainak adataiból 
ismertük meg.

Ha a már eddigi több mint kétezer, többé-kevésbbé langyosvizű alföldi 
artézi kútfúrás után még annyi vagy több szénhidrogénekre irányuló mély
fúrás fogja feltárni a 70—80—90 C°-os sós termális vizeket, azok a felhagyott 
vagy meddő fúrások csövezetlenül hagyott, vagy elkorhadó csöveit és cement
dugóit elmállasztva mesterséges útjaikat felhasználva, felfelé áramlanak s a 
felsőbb kisebb nyomás alatt álló porózus rétegeket telítve, olyan kapcsolatot 
létesítenek mind hőmérsékleti, mind sókoncentráció tekintetében a felszín
közeli rétegekkel, amely semmi esetre sem lesz közömbös a felszín túlságos fel- 
melegítését és az oldatokból kiváló sók felhalmozódását illetőleg.

Az az érzésem, hogy mint aki ezeket az utóbbi vonatkozásokat éppen 
úgy mint a Nagy Magyar Alföld és Dunántúl gyűrődéses szerkezetének tényét
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először vetettem fel, kötelességem volt most is felállanom és figyelmeztetnem 
azokra a geológiai és agrogeológiai folyamatokra, amelyek ezekkel a felisme
résekkel kapcsolatosan logikusan és szükségszerűen be kell következzenek.

Lóczy Lajos: Szükségesnek tartja, hogy a lösz fogalmának kérdését tisz
tázzuk. A geológusok a pleisztocénkori hullóporból keletkezett rétegeket 
nevezik lösznek. Azonban már id. H o r u s i t z k y  bevezette az ú. n. mocsár- 
lösz fogalmát. Szükségesnek látná ezért, hogy a jövőben az agrogeológiai 
kutatásoknál a lösz fogalmát a pleisztocénkori löszre korlátozzuk és az Alföl- 
dön található vékony löszleplen kialakult talajokat ne lösznek, hanem löszös 
talajoknak nevezzük. Ugyancsak eldöntendő volna, hogy valamely alföldi fel
tárásban előkerült lösz primér eredetű vagy pedig átmosott-e?

Babarezy József: Előadásában az idő rövidsége miatt nem térhetett ki a 
terület összefoglaló jellemzésére, azonban a nyomtatásban megjelenő munká
ban ezzel is foglalkozik. Ami pedig a térkép rendszerét illeti, feleslegesnek 
tartotta külön megemlíteni, hogy térképeit K r e y b i g  elgondolása alapján 
készítette, mivel K r e y b i g  rendszere az Intézet hivatalos térképezési módja
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