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B E V E Z E T É S

Az újabb anyagvizsgálati módszereket és a társtudományok korszerű 
eredményeit is felhasználva a talajásványtan az utóbbi időben rohamos fej
lődésen ment keresztül. Eredményeiről — különösen a külföldi szakiro
dalomban — egyre növekvő számú közlemény jelent meg, és törekvések 
voltak ezeknek az ismereteknek összefoglalására, szintetizálására is 
(BEAR F. E. 1975; BISDOM E. B. A. 1980; BISDOM E. B. A.—DUCLOUX J. 
1983; DIXON J. B.—WEED S. B. 1977; GORBUNOV N. I. 1978; GREEN
LAND D. J.—HAYES M. H. B. 1978, 1981; MARSHALL C. E. 1964, 1977; 
STELLY M.-—DINAUER R. C. 1968). Ez az ismeretanyag hazánkban a széle
sebb, mind földtudományi, mind talajtani szakmai közönség számára kevéssé 
hozzáférhető, ezért egy a talajásványtannal 25 éve foglalkozó mineralógus előtt 
nyilvánvaló feladatként jelentkezett erről magyar nyelven áttekintést adni.

E célkitűzést az is aktuálissá tette, hogy az elmúlt években hazánkban 
is megújult a földtudományok érdeklődése a mezőgazdaság és ezen belül 
a talajtan iránt. Kialakították az agrogeológia korszerű koncepcióját (ZEN- 
TAY T. 1980), befejezték az Alföld komplex kutatási programját (RÓNAI A. 
1987) és folyik a Kisalföld kutatása (a Magyar Állami Földtani Intézet Kisal
földi osztályán DR. MARSI ISTVÁN majd DR. SCHAREK PÉTER vezetésével). 
Az elméleti és a gyakorlati kérdések továbbfejlesztésével korszerű törekvé
seket valósít meg a Magyar Állami Földtani Intézet Agrogeológiai osztálya 
(DR. KUTI LÁSZLÓ vezetése alatt). Összefoglaló munka született a hazai 
ásványi nyersanyagok talajjavításban való alkalmazásáról is (ZENTAY T. 
1987, VITÁLIS GY. közreműködésével).

E jelen munkában szándékos törekvés volt, hogy elsősorban a talajás
ványtani ismeretanyagra támaszkodva adjon egy képet, tükrözve annak 
sajátos megközelítési és szemléletmódját, annak a talajtan, a kémia, az ás
ványtan és a kőzettan területéről látható korlátáival együtt. A korlátozott 
terjedelem nem teszi lehetővé a kapcsolódó alapismeretek tárgyalását, ha
nem feltételezi az ilyen témájú magyar nyelvű talajtani (BALLENEGGER R.— 
Dl GLÉRIA J. 1962; BARANYAI F.—FEKETE A.—KOVÁCS I. 1987; BOHN H. 
L.—MCNEAL B. L —O'CONNOR G. A. 1985; DARAB К,—FERENCZ К. 1968;



4 Bevezetés

Dl GLÉRIA J.—KLIMES SZMIK A.—DVORACSEK M. 1957; FEKETE J. 1988; 
FEKETE Z.—HARGITAI L —ZSOLDOS L. 1964; GYŐRI D. 1984; KÉZDI Á. 
1972, 1975; LÁNG S.—NAGY J.-NÉ 1977; Melioráció, öntözés és tápanyag
gazdálkodás ’87 melléklet; SIMON T.—JUHÁSZ NAGY P. 1977; STEFANO- 
VITS P. 1963, 1981; STEFANOVITS P.—CSÁKINÉ MICHÉLI E. 1986; SZABÓ 
I. M. 1984, 1986; SZABOLCS I. 1966), ásványtani és kó'zettani (KISS J. 1976, 
1984; KOCH S.—SZTRÓKAY К. I. 1967; SZÁDECZKY-KARDOSS E. 1962, 
1963), agyagásványtani (NEMECZ E. 1973) és kolloidikai (SZÁNTÓ F. 1980) 
jegyzetek, tan- és kézikönyvek ismeretét és használatát. Az eligazodás meg
könnyítésére az 1. függelékben megadtam az előforduló ásványok nevét és 
képletét, míg a 2. függelékben a szövegben nagy kezdőbetűvel írt talajok 
esetében a talajosztályozási rendszert és az ajánlott forrásmunkát.

A talajásványtan nem lezárt, kikristályosodott ismeretanyag, hanem ál
landóan fejlődő tudományterület, amely sokszor ellentmondásokat és eltérő 
nézeteket is tartalmaz. E fejlődés egy szakaszának egyes szempontjait tük
rözi a jelen munka. Ennek megfelelően közli az ismeretek forrását — a szak- 
irodalmi hivatkozásokat —, így egyben ahhoz is segítséget nyújt, hogy az 
egyes kérdések részletesebb feldolgozásához megadja a kezdő lépést, kéz
be adja „Ariadné-fonalának" egy kis darabját.

A kézirat átnézéséért, értékes tanácsaiért és lektori munkájáért köszö
nettel tartozom DR. VICZIÁN ISTVÁN-nak, a földtudományok doktorának.

Budapest, 1989. június hó.

Köszönetemet szeretném kifejezni BREZSNYÁNSZKY KÁROLY-nak — 
előbb a Szerkesztőség vezetőjének, később igazgatóhelyettesnek — a tanul
mány megjelenését elősegítő erőfeszítéseiért.

Budapest, 1994. november hó.


