
20 TKEITZ PÉTER

Ismeretes, hogy a Szentendre-Visegrádi hegységtl kelet felé

haladva az andezitvulkánok kitörése mind fiatalabb korban következett

be: Visegrád és a Cserhát környékén a fels mediterrán alján , a Har-

gitta déli részén már a levanteiben. E szerint a Cserhát tufáit a fels

mediterrán alapszínén, tovább a szarmatáén, azután a pontusién, míg

a Hargitta déli részén már a levanteién kell ugyanazzal a vonalzással

feltüntetni. Tekintve, hogy úgy a fels mediterrán, mint a szarmata,

pontusi és levantei korszak alapszíne a sárga különböz árnyalata, a

neogén-pleisztocén tufavonulat alig elüt színárnyalatban fog az egész

vulkánkoszorúban jelentkezni, de az alapszín mindenütt el fogja árulni

a vulkáni kitörések korát is.

Ezekben voltam szerencsés röviden e geológiai térkép alapelveit

ismertetni.

AZ AGROGEOLÓGIA MÚLTJA ÉS FELADATAI

HAZÁNKBAN.

Irta: Treitz Péter.

A talaj tulajdonságainak vizsgálata és a kutatások adatainak

ábrázolása igen régi kelet tudományos munkálkodás, ismeretes, hog>

a geológiai térképeknek is bizonyosfajta talajtérkép volt az se, a fel-

színi talajtérképbl fejldött ki a geológiai térkép.

Magyarországnak természeti sajátságai is már századokkal ezeltt

felkeltették a tudósoknak érdekldését; a sós tavaknak, a sókivirág-

zásoknak, a nagyterjedelm futóhomok-területeknek meg lápoknak sok

kutatója volt,.

A legrégibb hazai munkák, melyek talajtani vonatkozásúak.

a sziksós tavakról és a sós területekrl szólnak, persze latinul.

Ilyenek Farkas József-ó 1763-ból és Pázmándi-ó 1770-bl. Kül-

földiek is tanulmányozták sós tavainkat: Rükkert 1791-ben, Ottinger

1801-ben, Berzelius 1824-ben közölték vizsgálataiknak eredményeit.

1840-ben kezddik a magyar tudósok közleményeinek sorozata Balog

József munkájával. A szabadságharc persze megakadályozta a kuta-

tások folytatását. A sós talajok kutatása az osztrák uralom alatt

azonban újra nagy lendületet vett. Moser István tanár, Ragsky

Ferenc, a bécsi Földtani Intézet tagja, továbbá Wolf és Richthofen

az Alföldnek északi részében nagyérték kutatásokat végeztek. Ebben

az idben. 1856-ban kezddött a hazai talajvizsgálatok mesterének.
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Szab*) JózsEF-nek munkássága is, kinek nyomába Kvassay Jf.no

kultúrmérnök lépett; végül húsz évi szünet után az újonnan alapított

agrogeológiai osztály vette fel a szikes és sós talajok vizsgálatának

fonalát az 1892. évben.

A futóhomokról és hasznosításáról ugyancsak ilyen régi kelet

munkáink vannak. Már 1808-ban kezddik a homokról szóló munkák-

nak sorozata. Witsch. Molnár, Vedres, Hubeny, Bátky, Ploetz,

Gottlieb Wessely írtak e tárgyról.

Úgyszintén a tzegrl szóló munkák sorozata is már a múlt év-

században indul meg. Berzevitzy G. 1803-ban írta az els munkát

felsmagyarországi tzegekrl és 1857-ben Kornhuber a Hanságról,

végül Pokorny, majd Staub az egész ország tzegtelepeirl térképi'!

is adtak.

A tulajdonképeni talajtérképez munka sokkal késbben kezddött.

Ezek közül a legismertebb az orosz Grosul ToLSTOJ-féle 1856-ban

készült munka, mely az oroszországi styeppek elterjedését és válfajait

tünteti fel. Utána Szabó JózsEF-nek talajtérképe következik 1861-ben

Békés és Csanádi megyékrl, azután 1866-ban a bécsi kormány Lokknz
v. Liburnau munkáját adja ki: Die Bodenkultnrverhöltnisse des

Osterreichischen Staates. Ez az els átnézetes térkép, mely Magyar-

éi- zúgnak talajviszonyait is feltünteti.

A bécsi geológiai intézetnek tagjai, midn a Nagy-Alföld keleti

részén dolgoztak, tulajdonképen szintén talajtérképeket készítettek,

így Richthofen 1860-ban a Nyírséget és Wolf 1867-ben a Hortobágy

északi részét térképezte.

Legels agrogeológusunk azonban Szabó József volt, ki Molnár
István vegyésszel együtt készítette el az oroszok után a legels talaj-

térképeket . Már négy évvel a Grosul ToLSTOJ-féle térkép után el-

készült Békés és Csimád megye talajtérképe a leírással együtt, majd

1867-ben Tokaj-Hegyalja térképe, 1868-ban Heves megye talajtérképe

és 1880-ban Bugyi környékének leírása. Szabó József munkássága

ezután a geológiai felvételekre szorítkozott s ezzel a talajvizsgálat és

térképezése megsznt, bár Szabó .József mindig hangoztatta a talaj-

felvételek fontosságát. Mattyasovszky Jakab m. kir. geológus az

1874. évi wieni kiállításon látott talajtérképek alapján 1880-ban nyo-

matékosan ajánlotta hasonló felvételek felkarolását és midn Szabó
József, mint a Földtani Társulat elnöke, egy közgylést megnyitó

beszédében is sürgette az országnak talajtani átkutatását, Böckh
János, a M. Kir. Földtani Intézet igazgatója csakugyan fel is terjesz-

tette egy agrogeológiai osztály szervezése tárgyában írott tervezetét,

öt évvel késbb, 1891-ben Bethlen András gróf földmívelésügyi

miniszter valósította meg a felterjesztésekben foglalt terveket és el-
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rendelte egy agrogeológiai osztálynak létesítését a Földtani Intézet

keretében. A magyar agrogeológiai intézmény volt Európában a máso-

dik. mert az els, a porosz állami intézet, 1882-ben létesült.

Az elmondottakból kitnik, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat-

nak a hazai talajkutatás rendszeresítése tárgyában közvetve bár. de

mégis nagyon fontos szerepe volt.

A magyar agrogeológiai felvételek egyenesen a porosz mintára

készültek. A felvétel fcélja a geológiai kép kidomborítása volt, míg
a talajnak tanulmányozására és jelzésére csak második helyen került

sor.
1 Magyarország talajai minden tekintetben különböznek a tle

északra fekv országok talajaitól. A származás, a természeti tulajdon-

ságok tekintetében olyan alapvet eltérések mutatkoztak, hogy az

eredmények nem is voltak a külföldiekkel összehasonlíthatók és össze-

egyeztethetk. Mindinkább szükségessé vált tehát a hazai talajtípusok

regisztrálása egy átnézetes felvétel keretében. Az 1896, évben terjesz-

tette be a minisztériumnak az els e célt szolgáló tervezetét az agro-

geológiai osztály akkori vezetje, Inkey Béla.

Az eddigi cél; elérhetetlen volta, nevezetesen; egy térképen kijelölni

a geológiai alapot és a talajminöségeket. a munka folyamán mindjobban

nyilvánvalóvá vált. Azonban Inkey Béla memoranduma csak tizen-

négy év után volt megvalósítható.

Idközben Semsey Andor, a természettudomápyoknak nagynev

mecénása, engemet, és Timkó Imré-I, mint az agrogeológiai osztály tag-

jait, tanulmányútra küldötte Oroszországba és Romániába. E tanul-

mányút fordulópontjává vált a magyarországi agrogeológiai térképe-

zésnek. A keleti országok talajtípusaiban ugyanis a hazai típusok

hasonmásaira akadtunk, az orosz és román szaktársakkal végzett közös

bejárások és szakértekezletek pedig kimutatták egy olyan közös kon-

ferenciának a nélkülözhetetlen és szükséges voltát, melyen Európa

keleti és nyugati országaiban mköd agrogeológusok a különböz

országokban uralkodó talajtípusokra vonatkozó szakkérdésekben meg-

egyezési keresnének. A m. kir. Földtani Intézet akkori igazgatója,

Lóczy Lajos magáévá tette az ügyet és szétküldte a meghívókat,

így ült össze 1909-ben az els nemzetközi agrogeológiai konferencia

Budapesten.

A konferenciának tárgyalásain csakhamar nyilvánvalóvá vált,

1
Ilyen eljárással dolgoztak hosszú idn át velin együtt a in. kir. Földtani

Intézt, összos agrogoológusai, mint: Inkey Béla. TIorusitzky Henrik, Timkó Imiik.

IjIFKa Aurél, Güll Vilmos és László Gábor, kiknek munkáiról Inkey B.: A magyar-

országi talajvizsgálat története (Budapest,, 1914, a in. kir. Földt. Int. kiadv.) eímii

miivé részletesen beszámol.
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hogy az a kívánság, miszerint a talajtérképezés választassák külön a

geológiai térképezéstl, minden országban meg volt és o közös kívánság

egyhangú határozatba is ment. E határozat így szólt : Kívánatos

1

1

talajtípusok átnézetes térképeinek mielbbi elkészítése, még pedig

a talaj zónális elterjedésénei tekintetbevételével

.

Ezt a feladatot csak úgy lehet megoldani, ha a térképezés a geo-

lógiai alaptól függetlenül és elkülönítve történik, fis miután az 1910.

évben a második nemzetközi agrogcológiai konferencia ezt a határo-

zatot szintén magáévá tette, ez meggyzte a m. kir. Földtani Intézet

igazgatóját, hogy ily szétválasztásra a sikeres és hasznos munka
érdekében csakugyan szükség van. Elrendelte tehát, hogy külön készül-

jön a talajtérkép és külön a geológiai térkép, egy késbbi értekezlet

eredményeként pedig elhatározza, hogy az agrogeológusok az eddig

szokásos részletes fel vételeket abbahagyva, mindenekeltt készítsék el

az országnak átnézetes talajtérképét

.

E rendeletnek alapján kezdtük meg 1911-ben Magyarország át-

nézetes talajtérképének elkészítését, és pedig nem geológiai alapon,

hanem természeti hatások figyelembevételével, melyet a természet

tényezi: a klíma és az si növényzet a talajalakulás folyamataira ki-

fejtenek és amelyeknek eredménye a talajszelvényben nyilvánul meg.

A közbejött, világháború a tóiké}) elkészítését ugyan késleltette,

de nem akadályozta meg. Az eredmények összefoglalása két térképen

történt. Egyiket Timkó Imre m. k. agro-fgeológus készítette és ez

.a Magyar Földrajzi Intézet „Világtérképéiben nyomtatásban meg is

jelent. A másikat van szerencsém itt bemutatni. Minthogy az orosz

fennsíkon a klíma tényezinek hatása akadály nélkül érvényesülhet,

természetes, hogy a talajövek a klímaövekkel esnek össze. Azonban

a Kárpátok bércfalánál a klíma- és talajövek véget érnek
;

a hegy-

koszorún belül a klímatípusok csíkjai magasság szerint helyezkednek

el egymás fölött, mely elhelyezkedéshez idomulnak a talajövek is.

Ennek a ténynek kiderítése nem volt nehéz, minthogy a magas fokon

álló hazai erdészeti szaktudomány kitn növényökológiai térképeket

juttatott kezünkhöz.

Klímatérképünk eddig még nincs, azonban minthogy a növényzet

a. legérzékenyebb klímajelz, az erdészei által készített növénytérképek

kitn és biztos alapot nyújtottak a talajrégiók határainak megállapí-

tásához. Nem mulaszthatom el, hogy e helyen is ki ne emeljem, milyen

nagy köszönettel tartozunk mi agrogeológusok is az erdészek tudomá-

nyos munkásságának, különösen Fekete L. és Blattny Tibor nagy-

érték felvételéinek, melyeket Magyarország erdtalkotó fáinak el-

terjedése cím munkájukban foglaltak össze. Sajnos, a csehek még sok

kéziratol elégettek, pótolhatatlan kézirati térképekkel és írott jegvze-
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tekkel együtt és csak az maradt meg, ami a munkában nyomtatásban

megjelent.

A világháború megakadályozta a harmadik nemzetközi agro-

geológiai konferencia megartását, úgyhogy az csak tizenkét évvel a.

második után, 1922-ben csonkán ülhetett össze Prágában. Az 1925. év-

ben ülésezett Rómában a negyedik ilyen konferencia, melyeknek hiva-

talos nevei igen érdekesen mutatják a talajismerettel foglalkozók fel-

fogásának változását. Az els és második konferencia u. i. még agro-

geológiai konferencia nevét viselte, a harmadik már elhagyta a geológia

jelzést és pusztán a pedológiai jelzt viselte. A negyedik pedig értheten

kinyilatkoztatta, hogy nem kíván semmiféle más tudományszakhoz

csatlakozni, hanem mint önálló szaktudomány kíván érvényesülni és

mködni, mely célból egy társulatot is szerveztek: Nemzetközi Talaj-

tani Egyesület címen, mely a talajnak tudományos vizsgálatát és e

vizsgálatok eredményeinek gyakorlati alkalmazását tzte ki célul.

A világ minden országából összesereglett tudósok ezzel az alapítással

félreérthetetlenül jóváhagyták és helyesnek mondták ki azt a felfogást,

mely szerint Lóczy Lajos annak idején a talajtérképeknek a geológiai

térképektl való különválását elrendelte. így
7 Lóczy Lajos ezzel az

intézkedéssel a többi intézetet egy negyedszázaddal megelzte.

A negyedik konferencia elhatározta továbbá azt is, hogy elkészít-

teti a világ felszínét borító talajoknak átnézet es térképéi. A térkép

nem geológiai, hanem természettudományi alapon áll. a típusoknak

elkülönítésére a talajszelvény minsége szolgál.

Az irányváltozás tökéletes voltának jellemzésére fel kell említ e-

nem, hogy a térkép egyöntetségét biztosítandó, a negyedik konferencia

egy szerkesztbizottságot választott s ez legutolsó ülését 1925. év

május 8-án és 9-én Berlinben tartotta a porosz geológiai intézetben.

A porosz intézet tagjai és vezetsége a talajtérképezésben eltöltött

negyvenhárom évi mködés után szükségesnek látták külön talajtérkép

készítését és késznek nyilatkoztak közremködni ennek a térképnek

elkészítésében.

Ezzel áttekintést nyújtottam a hazai agrogeológia múltjáról, a

következkben jövjérl, a jöv terveirl kell szólanom.

A külföldi intézetekben most a rendes munkán kívül az átnézetes

térkép készítését vették tervbe. A Magyar Földtani Intézet agrogeo-

lógiai munkásságának jövjét illetleg most nem tudok felvilágosítás-

sal szolgálni.

Ami a külön mköd talajtani osztályt illeti, inunkat ácsaimmal

az els és második nemzetközi agrogeológiai konferencia által kijelölt

és a Földtani Intézet igazgatósága által 1910-ben jóváhagyott terv
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alapján dolgozom tovább. E csendes munkának els eredményét, az

ország átnézetes talajtérképét van szerencsém itt bemutatni.

A fent jelzett terv szerint e munka elkészülte után az egyes talaj

zónákban vagy talajrégiókban uralkodó talajtípusoknak tanulmányo-

zása és monografikus leírása következnék.

Most ez a munka folyik, Csonka-Magyarország földmíves-iskolái

birtokainak térképezése és talajainak tanulmányozása keretében. Mint-

hogy e birtokokon a talajmívelés módjairól, tápanyagok pótlásának

idpontjairól és a termésnek táblánkénti eloszlásáról, valamint a

meteorológiai és klímabeli \ áltozásokról pontos feljegyzések állanak

rendelkezésre, meg vagyok gyzdve, hogy munkánk a talajtan szak-

tudományának fejlesztésére fog szolgálni s ezzel együtt a gyakorlat-

nak is nagy hasznára fog válni.


