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BUDAY G Y Ö R G Y :

A TALAJISMERETI TÉRKÉPEK JELENTŐSÉGE ÉS GYAKORLATI 
HASZNOSÍTHATÓSÁGA.

A  m. kir. Földtani Intézetben az 1935F40. évben megtartott szak- 
üléseken már méltóztattak hallani azokról a talajtérképekről, amelyek
nek jelentőségéről, főképpen gyakorlati hasznosításának lehetőségeiről 
szeretnék röviden beszélni. Elnézését kérem azoknak a megjelent höl
gyeknek és uraknak, kik az előadási sorrend miatt kénytelenek engem 
végighallgatni, viszonzásul Ígérem, hogy rövid leszek.

Az autarktikus törekvések és küzdelmek világában élünk. Csaknem 
az egész világ nemzetei, különböző lejáratú programmokat dolgoztak ki, 
az önellátásuk érdekében. Közben mi is benne vagyunk a 120-as tempó
ban, termelést irányítunk, átállítunk, öntözünk, telepítünk. Tehát ne
künk is megvannak a programmjaink és ezeknek a programmoknak az 
alapja, mint agrárnemzetnek, a magyar föld termőerejének a fokozása,

Hogy ez mennyire szükséges, méltóztassanak megengedni, hogy itt 
megemlíthessek egy statisztikai összeállítást, amely a Földmívelésügyi 
Minisztériumnak „A  tiszántúli öntözések" című kiadványában jelent 
meg. L a m p 1 ott kimutatta, hogy az utolsó két évtized népszaporulati in
dexével számolva, száz esztendő múlva hazánk területén 17.5 millió 
magyarnak a megélhetését kell majd biztosítani. Ennek a megszaporo
dott népességnek pedig a puszta önellátási szükségletét is csak úgy lehet 
majd biztosítani, ha abban az időben már legalább 2.8 millió katasztrá- 
lis holdban öntözéssel, a mai átlagtermések közel háromszorosát termeli. 
Ugyanakkor a nem öntözött területeken, beleértve a megjavított szikes 
és összes egyéb ma még parlagon heverő talajainkat is, a mai termés
átlagokat kereken 35%-kal emeljük.

Ez a kérdés nemcsak az utódainkat érinti, mert az elmondott ala
pon kiszámíthatjuk, hogy ha a mezőgazdasági termelésünk a mai szín
vonalon marad, úgy már az 1950-es évek elején megszűnik mezőgazda- 
sági kivitelünk lehetősége s a további évek folyamán hazánk a mező- 
gazdasági állam, mezőgazdasági termények behozatalára fog szorulni, 
saját népességének eltartására.

Ezt a statisztikai összeállítást különben dr. K o t z m a n n  L á s z l ó  
egyetemi m. tanár, a Miagyar Mérnök és Építész Egylet vegyészmérnöki 
szakosztályában egy javaslat keretében már ismertette. Talán lehetne 
vitatkozni ezeknek a megdöbbentő számoknak reálításáról és talán ki
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lehet tolni io — 20 évre a kiszámított határidőket, de az előbb-utóbb be
következhető szomorú tények felett egy magyar ember sem nézhet el 
közömbösen.

Csonkamagyarország agrárgazdasága, elsősorban szántóföldi ter
melése a többi európai országokéhoz képest gyenge középszerű nívót 
mutat. Érvényes? pedig ez a megállapítás, úgy a művelés jóságára és in
tenzitására, mint az attól többé-kevésbbé függő terméseredményekre. 
Termésátlagainkat tekintve, a legtöbb termelvényben az európai or
szágok rangsorának, csak a második, felében kb. 16-ik helyen vagyunk.

A  magyar föld, tehát ezidőszerint önhibáján kívül, nem tesz eleget 
természetadta hivatásának. A  termeléshez szükséges tényezők vizsgála
tánál azonban kitűnik, hogy csaknem minden eszköz rendelkezésre áll, 
a hiba tehát a gazdálkodás módjában van. Azokat a megoldásokat kell 
tehát keresnünk, amelyek a termelésünket okszerűbbé, eredményesebbé 
tehetik. Földmívelésügyi kormányzatunk különösen 2— 3 évtized óta a 
legnagyobb erőfeszítéssel igyekszik ezt a problémát megoldani. A mező- 
gazdasági szakoktatás fejlesztése, a kísérletügyi intézmények munkája, 
különböző műtrágya, szikjavító, vetőmag-akciók és még számos intéz
kedés, mind a gazdák megsegítésére irányulnak a mezőgazdasági több
termelés munkájában.

Ezeknek a törekvéseknek a célját szolgálják azok a talajtérképek 
is, amelyek kiadását a m. kir. Földtani Intézet agrogeológiai osztálya 
1934 óta rendszeresen végzi. Hála az agrogeológiai osztály vezetőjének, 
K r e y b i g  L a j o s  dr .  Öméltóságának, ki egész szívét és munkabírását 
adja e munkába, s ezzel egy nagy álma valósult meg, mert a talajtér
képekkel nemcsak a tudománynak, hanem a magyar gazdát és a termő
földet közelebb hozva egymáshoz, a mezőgazdasági gyakorlatnak is 
szolgál. Hála a kísérletügyi osztály bölcs belátásának és L ó c z y  L a j o s  
igazgatónk lelkes támogatásának, ez a munka zavartalanul folyik.

A  térképezés munkájának menetét, irányelveit és célját az agrogeo- 
íógiai osztály vezetője, K  r e y  b i g L a j o s dr. főgeológus úr a bevezető 
szakülésünk során már ismertette s így erre most nem térek ki. Én első
sorban azokat a jelentőségeket szeretném tárgyalni, amelyek a gyakorlati 
mezőgazdaságot érintik.

Szerény véleményem szerint a talajismereti térképek jelentőségét 
elsősorban abban látom, hogy a sokat hangoztatott, irányított gazdálko
dás végrehajtásának munkájában bennük megfelelő szakközegek kezé
ben egy igen értékes kiinduló alapot nyerünk.

A térképek segítésével országos viszonylatban is tájékozódni tudunk 
arról, hogy pl. hol vannak javításra szoruló szikes területek, vagy me-
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szezést igénylő savanyú talajok és ezeket az adottságokat pontos föld
rajzi határokkal ismerik meg. Ebben a vonatkozásban tehát a talajtér
kép a gyakorlati élet számára sok, közvetlenül hasznosítható felvilágo
sítást ad.

Továbbá a talajtérkép lehetővé teszi, hogy a növénytermelésre, 
trágyázásra, talajjavításra vonatkozó megállapításokat és tapasztalato
kat, nemcsak helyi, hanem országos viszonylatban is értékesíteni tudjuk.

Igen értékes adatokat tartalmaz a talajtérkép egy újabb kataszteri 
osztályozás lehetőségeire. A kataszteri adórendszerünk csak akkor lesz 
biztos és el nem vitatható alapon, ha a talajok valóságos belső értéke 
lesz megítéléskor a kiinduló alap. Enélkül minden talajosztályozási tö
rekvés vagy becslési eljárás hiányos marad.

A  lakosság ivóvízellátására is igen értékes adatokat nyújtanak a 
tál aj térképek. S c h m i d t  d r. Magyarországon kb. 20 ezerre becsüli a 
fúrott, illetve az artézi kutak számát. Az Intézet 1936-ig kb. hatezer 
kutat tartott nyilván. 1936 óta, mióta a vízügyi osztály S c h m i d t  d r. 
vezetésével belekapcsolódott a talajtani térképek és magyarázók szer
kesztésébe, a nyilvántartott kutak száma duplájára emelkedett. Minden 
megjelenő térképen fel vannak tüntetve ezeknek a kutaknak a helyei, 
a magyarázókban pedig megtaláljuk a kutak fontosabb hidrológiai ada
tait is, ú. m. a fúrás évét, mélységét, csőátméretét és a vízhozamra vo
natkozó adatokat. Egyszóval a gazda pontos szakvéleményt kap a kör
nyéken igénybe vehető artézi vízszerzés lehetőségeiről és a víz minő- 
segerol.

A  térképlapok, a talajvízszint állására nézve is pontos adatokkal 
szolgálnak, a talajvízfúrások alapján, sőt, amelyik térképlap beleesik a 
30 m-es geológiai fúrások területébe, azokon ezen fúrások helyei, a ma
gyarázókban pedig a rétegezettségük pontos adatai is megtalálhatók.

Mint méltóztattak hallani, a talajtérképek szerkesztésénél K  r e y  b i g 
L a j o s  dr. főgeológus úr elsősorban a mezőgazdasági gyakorlat követel
ményeit tartotta szem előtt. Most csak az következik, hogyan adhat
nánk át, illetve hogyan hasznosíthassuk azokat a mezőgazdaság számára.

A  nagy- és középbirtokoknál, melyek az ország birtokállományá
nak kb. jy% -át képezik, ez a probléma nem súlyos. Mert hiszen tulajdo
nosaik, vagy gazdatisztjeik művelt gazdák, akik legtöbbnyire már csak 
saját érdekükben is megértik és a lehetőségekhez képest követik az ok
szerű gazdálkodás szabályait. Ezeknél a térképek hasznosítása nem üt
közik nehézségekbe. Ezt a felvételek folyamán tapasztalhattuk és a tér
képezett nagybirtokok legtöbbjével állandó összeköttetésben vagyunk.
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A  talajtérképek azonban nemcsak a nagy- és középbirtokosok számára 
készülnek, hanem elsősorban a xoo holdon aluli gazdák érdekeit is kell, 
hogy szolgálják. A helyzet azonban itt nehezebb. Országunk földbirtok
állományának kb. 65%-a ioo holdon aluli kisgazdák kezén van. A kis- 
birtok hozamai a nagybirtokhoz viszonyítva 14— 25%-os hiányt mutat
nak. így pl. csupán a kenyérmagvakban a kisbirtok 6— 7 millió méter
mázsával kevesebbet termel évenkint, mint termelne, ha azon általánosan 
a nagybirtok szintjén álló gazdálkodás; folyna. Talán felesleges is meg
jegyeznem, hogy ennek oka a gyenge, szakértelem nélküli, vagy hanyag 
művelés. A  magyar kisgazda szerelmese a földnek, de nem a barátja. 
Barátjává kell tehát tenni. Megéri a fáradságot, mert a világnak talán 
nincs még egy olyan sokat dolgozó, egészséges észjárású kisgazdája, mint 
a magyar.

A  termelés fokozásának problémája tulajdonképpen a mezőgazda- 
sági műveltség problémája. Mi az a szerv tehát, amelyen keresztül a 
közel 9 millió katasztrális hold kisgazdabirtokosainak átadhassuk azo
kat a tanulságokat, amelyeket a talaj térképekből levonhatunk. Ez a 
szerv a mezőgazdasági szakoktatás.

Ma az országban 9 mezőgazdasági szakiskola, 26 téli gazdasági 
iskola, 3 középfokú tanintézet működik és 1939/40-ben 200 téli gazda
sági iskolai tanfolyam működött, illetve működik. A  gazdasági tanárok 
száma 230, bár ebből 100 még továbbképzésre szoruló gyakornok. Ezek 
a számok, hála kormányzatunk előrelátásának, folyton emelkednek s az 
a cél, hogy minden járásban legyen egy téli gazdasági iskola, vagy leg
alább egy tanfolyam.

Én elsősorban a mezőgazdasági szakoktatás keretében tudom elkép
zelni azoknak a szaktanácsadóknak a működését, akik a mi talajtérké
peink tanúságait a gazdáknak legeredményesebben átadhatnák. A  mező- 
gazdasági szakoktatás közép- és alsófokú intézményei állnak legközelebb 
a gazdákhoz. Ők ismerik legjobban a körzetükbe eső talaj- és termelési 
problémákat s a gazdálkodás hiányosságait. A  térképek hasznosítását 
célzó szaktanácsadóknak is ezen iskolákból kell kiindulni. A  gazdasági 
felügyelők, kik már régóta résztvesznek a mezőgazdasági oktatás és 
szaktanácsadás munkájában, miután a téli gazdasági tanfolyamok veze
tőjének egynegyed része is belőlük kerül ki, a szaktanácsadói munkába 
szintén bevonhatók.

Egyelőre bizony egy-egy mezőgazdasági iskolaakció rádiusza jo — 
60 kilométer is megvan. Messze áll még a német mezőgazdasági szak
iskolák 15 kilométeres akciórádiuszától. Ez a távolság azonban fokoza
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tosan csökkenni fog, mert a cél az, hogy minden évben legalább 8— io 
téli gazdasági iskola szerveztessék. Ezidő alatt már az egész ország 
huszonötezres léptékű talajtérképezése befejezést nyer és így nem lesz 
akadálya a szaktanácsadás eredményes működésének. A Földtani Intézet 
agrogeológiai osztályának munkatársait, ezt a kicsiny, de lelkes társa
ságot a jelenlegi létszám mellett teljesen leköti a térképek szerkesztésé
vel járó munka. Így csak a szaktanácsadók kiképzéséneik munká
jában vehetnek részt, amely szintén elsőrangú feladata a térképek 
hasznosítását célzó törekvéseknek.

M o l t k e n a k  szállóigévé vált az a mondása, hogy a franciák ellen 
viselt 1870/71. évi háborút „a  német iskolamesterek nyerték meg“ . 
A  magyar mezőgazdasági többtermelés harcában is csak a szakoktatás 
és szaktanács kellő kiépítése vezethet diadalra.

Szerény véleményem szerint a talajtérképek szélesebb körű hasz
nosításának eredményessége ezekkel szorosan összefügg.

HOZZÁSZÓLÁSOK.

Mados László: Az export lehetőségeit fejtegeti és megállapítja, hogy expor
tunk csak azért lehetséges, mert kicsi a fejadag. A szakoktatáshoz szükséges szak
emberek kiképzésére hívja fel a figyelmet.

Kreybig Lajos: Megjegyzi, hogy a vonatkozó tárgyalások éppen . folyamat
ban vannak.

Scherf Emil: A Zöldmező Egyesület szakembereit kívánja bekapcsolni a 
térképezésbe.

Kreybig Lajos: Szerinte a térképek hasznosításánál az összes érdekelt szervet. 
be kell kapcsolni.

Pirikért Zsigmondi Szükségesnek tartja, hogy a termelési rendszereket az egyes 
talajféleségeken beiül vizsgálat tárgyává tegyék, a legkülönfélébb mezőgazdasági ter- 
melvények figyelembevételével.

Kreybig Lajos: Szerinte a Földmívelésügyi Minisztérium ebben az ügyben 
véleményes jelentést kért és az Intézet jelentésében a részletmunkák szükségességét 
kihangsúlyozta.

Pávai Vájná Ferenc: Gazdaságára hivatkozva a példaadás szükségességét 
említi és az öntöző gazdálkodás hasznos alkalmazását hangsúlyozza.

Lóczy Lajos: Zárószavában a mezőgazdasági tanácsadók közreműködését 
hangsúlyozza és megállapítja, hogy az ezirányú munkásság kedvezően halad. Kívánatos 
volna, hogy minden megyeszékhelyen talajgeológus működne, aki talajjavítási és 
öntözési ügyekben tanáccsal szolgálna és a talajtérképeket értelmezné. Az előadást 
és hozzászólásokat megköszönve, felkéri M o t t l  M á r i a  d r.-t előadásának megtar
tására: „Pliocén problémák és a plio-pleisztocén határkérdés“  (vonatkozással az oli- 
gocén-miocén határkérdésre).




