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1925. évi május hó 14-én a Magyarhoni Földtani Társulat fenn-

állásának 75. évfordulója alkalmából fenti cím alatt^® Treitz Péter m. kir.

föbányatanácsos, fögeológus úrtól egy értekezést hallottunk, amelynek

tartalma véleményem szerint nem merítette ki a címben jelzett tárgyat.

Mivel Magyarhoni Földtani Társulatunk háromnegyedszázados jubileuma

alkalmával helyén való tárgyilagosan visszaemlékezni a múltra — már

az elhunytak iránti kegyelet miatt is —
,

kötelességemnek tartom az

említett értekezés ilyen irányú hézagait pótolni és abban az értelemben

emlékezni meg, a címnek megfelelen, az agrogeología múltjáról, mint

ahogy ezt Mauritz Béla egyet. ny. r. tanár, a Magyarhoni Földtani Tár-

sulat elnöke, a Társulat történetére vonatkozólag és Pálfy Móric m. kir.

föbányatanácsos, fögeologus az országos geológiai felvételek múltjára nézve

megtelte. Ami az agrogeología feladatait illeti s e tudomány jövjére

vonatkozik, arról is bátor leszek rövid megjegyzéseimet eladni.

Az agrogeología rendszeres munkálatainak megindítása hazánkban

néhai Böckh János min. tanácsos, a m. kir. Földtani Intézet volt igazgatója

nevéhez fzdik, aki már az 1885. évben említést tesz egy agronomiai célokat

szolgáló osztály felállításának szükségességérl. Ehhez a nézethez néhai

Szabó József egyet. ny. r. tanár, a Magyarhoni Földtani Társulat akkori

elnöke is teljes egészében hozzájárult és az eszmét magáévá tette. Az eszme

csak öt évre rá ölt testet, amikor Böckh J. javaslatát megújítva, ezt az

akkori földmvelésügyi miniszter, néhai gróf Bethlen András készséggel

felkarolta. Bethlen gróf néhai Inkey Béla földbirtokost bízta meg az

ügy tanulmányozásával, akit késbben az osztály élére állított. Melléje,

mint ösztöndíjas, 1891-ben Treitz Péter került, aki az els geológiai

felvételekre vonatkozó útbaigazításokat iNKEY-töl és Szontagh Tamás-

tól, akkori m. kir. Földtani Intézeti segédgeologustól nyerte.

Nem tartom szükségesnek, hogy az 1891. év eltti idrl itt részle-

tesen megemlékezzem, mert ezt Treitz Péter Inkey B. adatai alapján (“')



14 HORUSITZKY HENRIK

talajtérképéhez csatolt magyarázójában összefoglalja, amennyiben az osztrák

átnézetes geológiai felvételekben a talajvizsgálat fejldésének elkészítését

látja, amely munkálatokban különösen Hauer Rudolf, Richthofen

Ferdinánd, Moser J., Wolf H., majd Lorenz v. Liburnau vettek részt.

Az utóbbi már részletesebben is foglalkozik a magyarországi talajviszo-

nyok kérdéseivel és

Ebben az idben azonban már hazánkban is felszólaltak a talaj-

kutatások érdekében; néhai Mattyasovszky Jakab, a m. kir. Földtani

Intézet V. osztálygeologusa, 1874-ben és 1880-ban a mezgazdaság

céljainak megfelel földtani térképek készítésérl, majd geológiáról és föld-

mvelésrl együttesen beszél. Legnagyobb érdemei azonban Szabó József

egyetemi tanárnak vannak, aki a geológiai felvételekkel kapcsolatosan már

a talajtani viszonyokat is figyelembe vette, mint pl. Békés és Csanád megye

felvétele alkalmából, 1 a Tokajhegyaljáról írt értekezésében,^ Heves megye

földtani leírásánál s a pestmegyei Bugyi község ismertetésénél.*

SzABó-nak hathatós munkatársa néhai Molnár János vegyész volt,

aki a talajtípusok kémiai és mechanikai elemzésével foglalkozott, majd meg-

határozta egyes talajnemeknek faj- és térfogatsúlyát, kötöttségét, nedves-

ség! viszonyait stb.*

Mindezek a munkálatok rendszeres mederbe azonban csak akkor

tereldtek, amikor Inkey Béla fagrogeologussal az élén az 1891. évben

a m. kir. Földtani Intézetben az Agrogeologiai Osztály megalakult.

1 895-ben megnövekedett az osztály létszáma Horusitzky HENRiK-kel,

1897-ben pedig Timkó iMRÉ-vel. 1900-ban nagyobbat lendült az osztály,

amikor Darányi Ignác volt földmvelésügyi m. kir. miniszter az osztálykibö-

vítését találta szükségesnek és Liffa AuRÉL-t, néhai Güll ViLMOS-t,mint agro-

geologusokat és Emszt KÁLJV\ÁN-t, mint vegyészt az osztályhoz kinevezte,

1901-ben az osztály létszáma László GÁBOR-ral szaporodott. 1909-ben

Emszt Kálmán helyébe néhai Horváth Béla m. kir. vegyész lépett, a

korán elhunyt Güll Vilmos helyét pedig Ballenegger Róbert foglalta

el. Ugyanakkor Liffa Aurél hegyvidéki kutatásokra tért át. Ballenegger

RóBERT-et késbb, 1924-ben, a budapesti kertészeti tanintézethez rendes

tanárrá nevezték ki. Legfiatalabb tagja az osztálynak Maros Imre f-

geologus és SCHERF Emil vegyészmérnök.

A személyi ügyekkel kapcsolatosan meg kell még említenem, hogy

Inkey távozásával, 1897-ben, Szontagh Tamás, akkori osztálygeologus,

vette át az osztály vezetését* és Semsey Andor a Földtani Intézet tiszte-

leti). igazgatója az agrogeologiának nagy pártfogója lett.

Az els agrogeologiai munkát Hazánkban Inkey Béla írta Pusztaszent-

lörinc vidékének talajtérképezése címén, 1892-ben.® Ezt csakhamar követte

1894-ben „A debreceni m. kir. gazdasági tanintézet földje"® c. részletes

munkája és 1896-ban Mezhegyes agronomgeologiai viszonyainak ismerte-
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tése.® Ugyanebben az évben jelent meg Treitz Péter „Magyaróvár környéké-

nek talajlérképe“ cím els munkája is.” Ebben az idötájban szorgalmasan

foglalkozott Treitz a szikes talajok kérdésével is, követve Hilgard kali-

forniai tanár elméletét, mindaddig, amíg csak néhai Cserháti Sándor

magyaróvári gazd. akadémiai tanár be nem bizonyította, hogy a gipsz-

trágya porhanyító hatása egy pár év múlva megsznik és a talaj ismét

megszikesedik, úgy, hogy az elért eredmény nem áll arányban a ráfordí-

tott költséggel.

A kérdés legalaposabb ismerje jelenleg ’Sigmond Elek megyetemi

ny. r. tanár, aki nagy általánosságban a meszezésre fekteti a fsúlyt.

Magam is szakvéleményeztem gyakorlatilag e téren és legjobbnak a talaj

lazítását, porhanyítását látom, a talaj megfelel légkapacitásának elnyerése

céljából, amit meszezéssel nagyon elsegíthetünk. Mész hiányában az al-

talajban elforduló meszes sárgásfehéres agyag felhasználására fordítom

a gazdák figyelmét.

Az 1898. évben jelent meg Horusitzky Henrik els munkája „Muzsla

és Béla községek határának agrogeologiai viszonyai" c. alatt,^^ amit azonnal

követett Budapest 111. kér. (Óbuda) felvétele,^^ különös tekintettel a sz-

lészeti viszonyokra. A magyarországi szlkultúra érdekében még nagyon

sok helyen történtek felvételek, amely munkában Treitz, Horusitzky, majd

késbben Timkó is részt vett, sajnos azonban ezen felvételekrl nyom-

tatásban egy munka sem jelent meg. A szltalajok megvizsgálásának

munkájában különösen ki kell emelnem Dicenty Dezs és Szöts akkori

szlészeti felügyelket, akik késbben az állami szlészeti állomásnál maguk

folytatták a talajvizsgálatokat.

Az 1900. évben „Komárom város környékének agrogeologiai és hidro-

geológiai viszonyai" cím alatt jelent meg HoRUSiTZKY-tól egy ismertetés,

a rákövetkez évben pedig Ruiz Gyula állami gazdasági figazgató kérésére

a bábolnai állami ménesbirtokot vette föl ugyancsak e sorok írója. Ruiz

figazgató látván a munka horderejét, a kisbéri áll. birtok felvételét is

kérte, ami temészetesen el is rendeltetett. A Kisbérrl szóló részletes

munka az 1912. évben jelent meg Horusitzky HENRiK-tl.^^

Az agrogeologiai osztály 10 évi fennállása után 1902-ben jelent meg
intézetünk els, rendszeres agrogeologiai térképe 1 : 75.000-hez mértékben,

Magyarszölgyén és Párkánynána környéke, amelyet Inkey, Horusitzky

és Timkó vettek föl és hozzá az els magyarázatot és a gazdaközönség

számára a geológiai tájékoztatót e sorok írója írta meg.'® Darányi Ignác,

aki a gyakorlat terén is nagy érzékkel bírt, az els agrogeologiai térkép

megjelentetését magyar, német és francia nyelven rendelte el. E térkép révén

is nyerte el a ni. kir. Földtani Intézet a párisi kiállitáson az aranyérmet.

A Nagy Magyar Alföldrl, ahol 1891. óta folytak a részletes fel-

vételek, 1905. évben jelent meg hazánk második agrogeologiai térképe
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„Szeged és Kistelek környéke*'-® címen, melyet Treitz Péter vett föl

s a hozzávaló magyarázatot ugyancsak ö írta meg. Több térkép a Nagy-

Alföldröl még nem jelent meg, kivéve a Duna-Tisza közének átnézetes

térképét, 1903-ból, amelyet Treitz Péter állított össze^’ Halaváts Gyula
m. kir. föbányatariácsos, fögeológus által 1895-ben közzétett hasonló tér-

képe alapján.^

Minthogy a két megjelent térkép, a magyarszölgyéni és a szegedi,

nem egészen ugyanazon elvek szerint készült, Böckh igazgató egy har-

madik térkép összeállítását rendelte el, melyet Timkó Imre készített el,

Érsekújvár és Komárom vidékéröl.'^^ Ezen a térképen TiMKó-n kívül

Horusitzky és László Gábor is dolgoztak. Ez szolgált azután mintául,

és ennek alapján készült kis eltéréssel a többi térkép is.

Megjelentek azóta a Kis Magyar Alföldrl:

Vágsellye és Nagysurány 13 XVIIl, agrogeol. térkép HoRUSiTZKY-tl,^^

Szene és Tallós 13/XVlI. „ „ „

Nagyszombat vidéke 12/XVII. „ „ „

Pozsony, Bazin környéke 12— 13 XVI. „ „ „

Az utolsó térkép csak kefelenyomatban áll rendelkezésemre. Remé-

lem, hogy a térkép megjelenésérl minél hamarabb gondoskodás törté-

nik. Úgy a pozsonyi, mint a nagyszombati térképeknél már a klimazonális

viszonyokat is feltüntettem.

A m. kir. Földtani Intézet Évkönyvében megjelent munkák közül

megemlítem még Güll V., Liffa A. és Timkó 1. geológusok „Ecsedi láp“

cím munkáját/® Vendl A. müegyet. tanár, akkori osztálygeologusnak a

Velencei hegységrl szóló nagybecs munkáját, amely bár nem kimon-

dott agrogeoiogiai munka, de igen sok adata a talajtani tudományt is

érinti. Hasonlóan nagyjelentség a homok ásványtani vizsgálatával fog-

lalkozó tanulmánya is.®® Nem kisebb becs Cholnoky Jen egyet, tanár-

nak a homok mozgásának törvényeit tárgyaló munkája sem.^® A Fert tó

geológiai és mezgazdasági viszonyainak tanulmányozására kiküldött

bizottság jelentésérl is meg kell még emlékeznem, ami az 1903-ik év-

ben a Minisztérium kiadványában jelent meg. A munkában részt vettek:

SzoNTAGH Tamás mint a bizottság vezetje, továbbá Maros Pál és

Asboth Béla áll. gazd. intézk, Emszt Kálmán és Horusitzky Henrik.*®

Bár a bizottság a Fert lecsapolása ellen foglalt állást, a tavat mégis

lecsapolták, azaz szerették volna lecsapolni. A lecsapolás nem sikerült,

mert amint azt elre láttuk, a természet a kultúrmérnököknek ellenszegült.

A volt tó jelenleg nem tó, de nem is szárazföld.

A tzegkutatás is az agrogeologia hatáskörébe vág s örömmel emlé-

kezem itt meg László Gábor és Emszt Kálmán szép munkájáról,

amely intézetünk kiadványaiban 1915-ben került nyilvánosság elé. Ebben

a tözegkutatások eltanulmánya, valamint a tzegkutatás egész irodalma
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benne foglaltatik, azért itt Pokorny A., Hacker L., Istvánffy Gy., Fi-

LARSZKY N„ Primics Gy., Lörenthey 1., KoRNHUBER A. stb. kutatókról,

de még Staub MÓRic-ról sem kell külön megemlékeznem.^”

Az agrogeologia körébe tartozik továbbá a hidrológia is. Tekintettel

azonban arra, hogy a hidrogeologia nincsen szorosan az agrogeologiai

osztályhoz kapcsolva, róla csak annyiban teszek említést, hogy e téren

az összes geológusok hathatós munkát fejtettek ki az agrogeologia érde-

kében.

Az évkönyvben megjelent munkákon és térképeken kívül, évente az

összes geológusoktól kötelez évi jelentések is kerültek sajtó alá, még

pedig 1891-töl 1911-ig iNKEY-töl 6, Treitz-íöI 19, Horusitzky-IóI 16,

TiMKÓ-tÓl 13, LlFFÁ-tÓl 9, LÁSZLÓ-tÓl 9, GÜLL-tÖ! 8, BALLENEGGER-tl 2.

A m. kir. Földtani Intézet kiadványaiban közzétett munkák mellett

még legalább 30 különböz szaklapban közöltek kisebb-nagyobb mun-

kákat és értekezéseket az egyes agrogeologusok, melyeket azonban itt

felsorolni nem tartom szükségesnek.

A munkálatok irányúnak fejldése. Az agrogeologiai osztály a tér-

képezésnél kezdettl fogva egészen az 1910. év végéig a geológiai és petro-

grafiai alapra fektette a fsúlyt. 1891-tl 1896-ig Inkey vezette a munkála-

tokat, majd késbb Böckh János maga irányította a felvételeket, egészen

1908-ig. Mindenkor az volt a fcél, hogy a geológia legyen alapja a fiatal

tudománynak és igy az altalajnak, ill. alapkzetnek a minsége s ezenkivül

a felstalaj fizikai és kémiai tulajdonságai legyenek az agrogeologiai térképen

feltüntetve. Evvel kapcsolatosan azösszes vízi viszonyok is mindenkor tekintetbe

vétettek, mert a nélkül az agrogeologiai vizsgálatok mezgazdasági szem-

potból feltétlenül hiányosak. Böckh János távozásával Lóczy Lajos vette át a

Földtani Intézet vezetését. Lóczy az agrogeologiai munkákat kezdetben

régi mederben hagyta meg, eltekintve attól a változtatástól, hogy

az egyes agrogeologiai térképek ne az 1 : 75.000 méret lapok

szerint, hanem megyék szerint állítassanak össze. Lóczy igazgató

utasitására azonnal munkába is vétettek a Nagy Magyar Alföldrl

Csongrád megye és a Kis Magyar Alföldrl Esztergom és Komárom
vármegyék. Mieltt azonban a megyés térképek elkészültek volna, a talaj-

tannak (tehát nem agrogeologiának) látszólag új iránya szárnyalta végig

az országokat, ami miatt a megkezdett munkák abbamaradtak és a tala-

jok klímazónák szerinti osztályozása lett a modern és új szempontja a

pedologiának. Lóczy, aki a modern tudományos törekvéseknek mindenkor

híve és támogatója volt, Treitz Péter kezdeményezésére összehívta az;

els nemzetközi agrogeologiai értekezletet, amely Budapesten 1909.

április hó 14-töl 24-ig ülésezett.

Az értekezlet határozatainak értelmében rendelte el Lóczy Magyar-

ország átnézetes klimazonális talajtérképének elkészítését, mely munkálatok

2



18 HORUSITZKY HENRIK

1911-ben vették kezdetüket és 1923-ig tartottak. Az átnézetes talajtérképe-

zésböl az oroszlánrészt Treitz, Timkó és Ballenegger vették ki, László

és Horusitzky csak 3—3 évig dolgoztak rajta. A klimazonális talaj-

osztályozás tudományos alapra való fektetése Glinka novoalexandriai

professzor nevéhez fzdik. Hazánkban Cholnoky jENÖ-nek is nagy

érdemei vannak az új irányú talajkutatás bevezetésében. Lóczy el-

halálozásával SzoNTAGH Tamás, mint az intézet igazgatója, az átnézetes

felvétel folytatását jóváhagyta, bár hive ez irányzatnak nem volt. Az

átnézetes felvétel bevégeztével pedig ismét a régi mederbe tértek vissza

az agrogeologiai kutatások s ott folytatódtak, ahol a munkálatok annak

idején félbe maradtak.

Az 1911— 1923. évek alatt lefolyt átnézetes talajtani felvételek

eredményét Treitz Péter „Magyarország országos átnézetes klimazonális

talajtérképezése" cim alatt foglalja össze.^^

Megjegyzések a klimazonális talajtérképezéshez. Tagadhatatlan, hogy

a talajtanban, mint a természettudományok egyik fiatal ágában, még sok

zavar van. Hogy ezen a téren bizonyos megállapodás történjék, Glinka

hozta javaslatba a talajok klimazónák szerint osztályozását, hivatkozás-

sal arra, hogy az éghajlat a talajok képzdésére a legnagyobb befolyással

bir.^’ Ehhez a nézethez legelsnek csatlakozott néhai Munteanu Mur-
Goci bukaresti agrogeologus.^^ Glinka nézetét — ha nem is egészben,

de részben — magáévá tette továbbá a müncheni Ramann és a berlini

Wanschffe professzor is. Cholnoky Jen látván az elmélet fontosságát,

az els konferencia alkalmával azonnal a klimazónák szerinti talajosztá-

lyozási hozta javaslatba, amirl a második stockholmi értekezlet dicsérleg

emlékezik meg és osztályozását elfogadásra ajánlja. Értekezéséhez a

talaj-klimazónákat feltüntet térképet is mellékel, amelyen sivatagról, mez-
ségrl, szavannáról, erdségrl és tundráról ir. Hasonló térképet állított

össze Glinka ázsiai-Oroszországról,-* melyen feltünteti: a tundra- és pod-

zoltalajokat, a csernozjemet, a gesztenyeszinü mezöségi talajokat, a fél-

sivatagi barna és szürke talajokat és homokot. Murgoci is készített a

román királyságról zónális alapra fektetett talajtérképet, amely jobban

megközelíti a gyakorlati célokat.

1924-ben jelent meg Treitz PÉTER-töl Magyarország klimazonális

talajtérképe, amelyen feltünteti a feny- és bükkerd övét, továbbá a kevert

lomberd övét, a mesterséges- és természetes mezöség övét.^-^ Közelebb-

rl tekintve a térképet, látjuk, hogy a különböz talajövek teljesen fedik

hazánk orografiai viszonyait, valamint Nagy-Magyarország izohiétákkal

ellátott térképével is egyeznek. Ha volna erdészeti szempontból egy

növényföldrajzi térkép, meg vagyok gyzdve, hogy azt is teljesen fedné.

De nem is lehet ez máskép, mert ha egyik-másik térképnél eltérések

mutatkoznának, akkor azon a térképen hiba volna. Tehát a klimazonális
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talajtérkép nem mutat egyebet, mint az ország domborzatát, annak növény-

földrajzi és meteorologiai viszonyait. A klimazonákon belül fekv talaj-

nemek annyiban vannak feltüntetve, amennyiben az egyes övékben más

és más a kiima és ennek következtében más-más növényzet boritja a

földet, amely tényezk természetesen a talajt is átalakitják. Befolyásolja

azonban a talajt az illet vidék anyakzete is.

A talajismeret fleg csupán a termtalajjal foglalkozik, amely kiala-

kulásának tényezit a kiimában és a növényzet közremködésében találja.

Modern gazda azonban ezzel távolról sem elégszik meg, mert azt

ö maga is jól érzi, hogy milyen kiima övébe tartozik és hogy a talaja

a saját nyelvén mondva: szegény, gazdag, zsiros, sovány, kilúgzott,

hideg, meleg-e, de kiváncsi legtöbbnyire a talaj szerkezetére, rétegzésére

2—5 ni mélységig, a talajviz keringésére, továbbá a talajnak a h, a lég

és a víz iránti magatartására, sokszor részben vagy egészben a talaj kémiai

összetételére. Minderrl a klimazonális talajövek felvilágosítást alig adnak.

Ilyen irányú talajismeret, mezgazdasági szempontból tiszta képet nem

ad. Itt kelt az anyatudományhoz fordulnunk, amely az említetteket és így

a talajismeretet is mind magában foglalja, ez pedig az agrogeologia.

Az agrogeologia és a talajtan tehát nem egy és ugyanaz, A talaj-

tan az agrogeologiának egyik segédtudománya.

Helyesen mondja Treitz, hogy a talajtan általános természettudo-

mányi alapon nyugszik, de dacára ennek a kijelentésnek, egyszer a geológiai

alapot teljesen szükségtelennek tartja, máskor megint szükséges segéd-

tudományként a földtant és a kzettant hangsúlyozza. Tehát ellentmond

magának itt is, mint a szikes talajokról szóló értekezéseiben, melyekre

vonatkozólag Siqmond Elek a következképpen nyilatkozik: „az idk folya-

mán Treitz úgy látszik ismét megváltoztatta sziktalajképzdési elméletét"

(pag. 41 ,).^'‘CholnokyJen Treitz klimazonális talajtérképrl szóló munkáját

a következképpen bírálja meg. „A magyarázó elolvasása nehéz feladat. A talaj-

nem keletkezésének magyarázgatása még mindig igen tökéletlen. Nagyon

messze vagyunk attól, hogy a talajnemek keletkezésének és átalakulásá-

nak törvényeit szigorú alapokra tudjuk fektetni. Az eredeti növénytakaró

minségének pontos és minden elmélettl mentes megfigyelése zárja ki a

klimatológiai spekulációkat. Treitz ettl az elvtl nagyon eltér s igen

bonyolult, nehezen követhet és sok-sok ellentmondásba kevered speku-

lációnak ad helyet. Általában a klimatológiai jellemzései egészen rosszak.

Elemi tudatlanságok ezek. Illuzóriusok azok a vonalak, amelyek az egyes

erdtípusokat határolják. Az egész munka egy cseppet sem vitte elre a

tudásunkat. A térkép egyáltalán nem fogadható el, a szövegmagyarázó

sarkalatos tévedésekkel van tele" (pag. 122.).
3*’’

Treitz említett magyarázójához mellékelt klimazonális talajtérkép

tulajdonképpen növényföldrajzi térkép akar lenni, az ünnepi ülésen bemutatott

2 *
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talajtérképe azonban már nem más, mint a geológiai térkép, fleg a Lóczy
—gr. Teleki—PAPP-féle 1 : 900.000-es méret geológiai térkép speciális

szempontból összevont másolata. Ez azt hiszem eléggé bizonyítja állításo-

mat és amaz állásfoglalásomat, hogy igenis a geológiára szükség van

a modern agrogeologiai tudományban, mert ez szintén az általános ter-

mészettudományi alap egyike, akár csak a klimatológia és a botanika.

Ennek szükségességét már els munkámban — a Muzsla és Béla kör-

nyékérl szóló agrogeologiai értekezésemben^^ — hangsúlyozom, amely

1898-ban jelent meg és az „Es mechanikai hatásáról*' cím értekezésem

ben,'“ amely a Természettudományi Közlönyben 1896-ban látott napvilágot.

A talaj klimazonális viszonyait a térképen csak újabban tüntettem fel, az

1895-ban megjelent nagyszombati agrogeologiai térképen*^ és a pozsonyi

agrogeologiai térképen,®'^ amely azonban még csak korrektúrában van

kezeim között.

Cholnoky Jen, amikor megkísérli a klimazonális talajosztályo-

zást, azt mondja, hogy egy ilyen felosztás lehetséges és hasznos, mert

igen röviden jellemezhetjük segítségével a talajok általános képét. Egyes

speciális gazdasági céloknál, vagy részletes agrogeologiai térképek készí-

tésénél azonban egyáltalán nem felelhet meg.’^^

Az agrogeologiai kutatás a talaj származásáról, annak kialakulásáról

és végül termképességérl keres felvilágosítást. A talaj azonban a leg-

komplikáltabb kzet. Hogy a klíma nagy befolyással bír a talaj mikénti

kialakulására, azt mindenki tudja, de hogy a klímán kívül számtalan

egyéb jelenség is befolyásolja a talajt, az is nyilvánvaló.

A klimazonális talajtérképezésnek az alapja a klimatológia és a

botanika, amely csak nagy területenként változik, de nem megyénként,

vagy községenként, még kevésbé gazdaságonként. Számíthat-e a gazda

ebbl gyakorlati haszonra, ha általában változásokat nem lát és csupán

klímáról, növényföldrajzi viszonyokról kap egyszer felvilágosítást a

talajról csupán közvetve? A klimazonális alapra fektetett modern talajtan

az átnézetes felvétellel elérte a célját, amikor hasznos útravalókkal látta

el az ezen a téren tovább mí'íködö szakembereket. Evvel azonban a talajtan

eme részét el is intéztük, mert amennyire általánosságban nyújt bizonyos

átnézetes képet, annyira teljesen célnélküli csupán ezen a módon rész-

letes felvételeket eszközölni.

Vissza kell térni a termtalaj anyakzetéhez és a módszereket némi-

leg modernizálva, a tudomány újabb vívmányaival kibvítve fejleszteni.

Az út még nincsen teljesen kitaposva, de azért eddig a m. kir. Földtani

Intézet agrogeologiai osztálya jó úton haladt.

Az agrogeologiai osztály áthelyezésérl. Rövid visszapillantást akarok

még tenni a hazai agrogeologia történetében a proletárdiktatúra idszakára,

amely id az agrogeologiai osztályt óriási anyagi károkba sodorta. A fórra-
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dalinak idején, amikor Lóczy igazgatót nyugdíjazták, az agrogeologiai

osztályt a mezgazdasági és növénytani állomás alosztályaként Országos

Talajtani Intézetté szervezték át és a Debröi*út 15. sz. alá helyezték. Az új

intézet vezetését Treitz Péter vállalta, akivel Timkó és Ballenegger

mentek át. Maros Imrét, mint az osztály legfiatalabb tagját, szintén át-

helyezték. Nekem sikerült többszöri utánjárás révén az áthelyezéstl

megmenekülni, miután az akkori felettes hatóság eltt hangsúlyoztam ezen

intézkedés helytelenségét. így László Gábor és én a Földtani Intézet-

nél maradtunk az agrogeologiai osztályt képviselni. Sajnos, hasonló

állásfoglalás más irányból nem történt, pedig amint én láttam a

torzszülött rendeletnek keresztülvihetetlen voltát, úgy valószín, hogy ezt

mások is sejtették. Idpazarláson kívül egy csomó anyagi kártól szaba-

dult volna meg az agrogeologiai osztály, ha az áthelyeztetés meg nem

történik és nem jutott volna osztályunk odáig, hogy az oda-vissza költöz-

ködés végén laboratóriumaink mondhatni már csak 4 falból állottak

Jóslatom tehát bevált és beigazolódott amit annyiszor hangsúlyoztam,

hogy az osztály áthelyezésének semmiféle elfogadható oka nincs, és hogy

az agrogeologiai tudományt fejleszteni ezidszerint csakis a Földtani

Intézet keretén belül lehet. Ha át is hurcolkodik az agrogeologiai osztály

és talajtani intézetté lesz is, rövid idn belül vissza fog térni. Sajnos

magam gyönge voltam ahhoz, hogy a felettes hatóságokat errl meg-

gyzzem, az id azonban igazat adott nekem, s jelenleg már megint

együtt vannak az agrogeologusok a Földtani Intézetben.

Az agrogeologia a jöv feladatairól. Vissza az anyaközethez, —
mondom az elbbi fejezetekben, vissza azon alaphoz, amibl a talaj képz-
dött. Ehhez az alaptanulmányhoz kapcsoljuk azután hozzá mindazokat

a segédtudományokat, amelyek a talaj kifejldésére befolyással bíró ténye-

zkkel foglalkoznak. De talán nem is szükséges nagyon hangsúlyoznom:

vissza az anyakzethez, amikor tulajdonképpen nem is pártoltunk el tle!

Az a kis kilengés, amikor az 1911— 1923. esztendk átnézetes növény-

geografiai térképe készült, amely a klimazonális talajok elterjedését is

fel akarja tüntetni, a talajtani tudomány fejldésében haladást jelent, de

nem jelenti evvel kapcsolatosan azt, hogy az eredeti tervekrl lemondott

volna az agrogeologiai osztály, vagy azt jelentette volna ki, hogy az

eddigi munkálatok semmit sem érnek. Látjuk, hogy a talajra a klíma és

a növényzet is befolyással van, és hogy általánosságban az egyenl fak-

torok alatt kifejldött talajnemek egy bizonyos közös jellemvonással ren-

delkeznek. Tehát ez is egy lépés elre a talajtani tudományban. De
vizsgálván a talajkutatás célját, gyakorlati szempontból is, nem eléged-

hetünk meg ilyen egyoldalú vizsgálattal. Ha a mezgazdasági szem-

pontokat vesszük szemügyre és kutatjuk a talaj termképességét, terme-

lési lehetségeit, ami tulajdonképpen gyakorlati végcélja is az agrogeo-
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logiai vizsgálatoknak, akkor nagyon sok faktorhoz kell még nyúlnunk,

ha nem akarjuk, hogy az agrogeologiai felvétel hiányos legyen.

A klimazonális talajtérkép elkészült, van tehát alapunk, amelybl

kiindulva, ha úgy tetszik az éghajlati zónák szerint beosztott talajneme-

ket tovább lehet kutatni. De folytatni a részletes munkálatokat okvetlenül

ott kell, ahol azokat az 1910. évben abbahagytuk, t. i. a talajokat gene-

tikai, analitikai módszerrel kell vizsgálni, amely vizsgálatoknak alapja a

geológia és a petrografia.

Igaz, hogy gyakorlati szempontból mindegy azagrogeologiai tudomány-

nak, vájjon pl. triász— vagy jura mészkrl van-e szó, vagy szarmata

—

vagy mediterrán mészkrl. Hasonlóképpen egyes kavicsos terraszok között

sincs agrogeologiai szempontból nagy különbség, dacára különböz koruk-

nak, az andezit-trachit válfajainál sem találunk e szempontból nagyobb

különbségeket, ha azok egy zónái is övbe tartoznak és így tovább. De

egyéb számtalan kzetnél már olyan nagy az eltérés, hogy dacára egy

klíma-övbe való tartozásuknak, nem lehet ket egy kalap alá foglalni.

Nézzünk egy hegyoldalon fekv bazaltot, permi homokkövet, vagy akár-

minö más kzetet pl. a löszt: mindenütt más és más termtalajt látunk.

S nem máskép nö-e mindenütt az a növény, amelynek a gyökere vékony

termréteg alatt érik el a tömött vagy likacsos mészkövet, agyagos löszt,

vagy esetleg kavicsot, amely közetek mindegyike másképpen viselkedik

a víz és a hö iránt, vagy pedig vastag termtalajon halad keresztül? stb.

Nem igyekeznek-e a növények gyökerei az altalajba hatolni s nem kell-e

nekik minden kzetnél különbözképpen küzdeni, hogy az ellenállással

megbirkózzannak? Egyes szomszédos völgyek növényzete sem egyforma,

ha a folyók, vagy a patakok hordaléka különbözik egymástól. Ha két

term talajnemet vizsgálunk, amely mondjuk teljesen egyforma, egy klíma

alatt is van, még akkor is találhatunk termképességükben nagy különb-

ségeket, ha pl. a rétegzés nagyon eltér egymástól. Ettl függ sokszor a

talaj megmunkálása is, úgyhogy klimazonális értelemben teljesen egyforma

szomszédtalaj is más termést hozhat. Azt hiszem errl bven írni teljesen

szükségtelen; mindenki tisztában van azzal, hogy a talaj termképessége

számtalan faktortól függ s ezért lehetleg valamennyit szemügyre kell

venni, s valamennyinek a befolyását tanulmányozni.

Részletes felvételeknél a talajokat elször is genetikai alapon kell

tanulmányozni, aminek els feltétele az anyakzet megismerése. Az anya-

közet szerint változik a növényzet, amely ezután a fels talajt alakítja.

Igen szépen kimutatta ezt Györfy István a szegedi egyetem tanára, aki

bebizonyította, hogy amint az alapközet változik, a rajta él moha is más

és más. 3' A növénybiológia igenis hatással van a talajképzödésre, de csak

annyiban, amennyiben ezt az alapközet megengedi. A növényzetre ismét

nagy befolyással van a klíma és különösen a csapadék és az elpárolgás
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közötti arány, amit az orografiai viszonyok szabályoznak Hát ezek nem

függnek-e össze a geológiai viszonyokkal? Akármennyire csavarjuk is a

dolgot, mindig csak az anyaközetre és a geológiára kell visszatérnünk,

amely szerint igazodnak a vidék domborzati, a terület vízi viszonyai;

e szerint azután a vidéknek más és más a klímája, az illet területen

más és más növényzet él s másképpen alakul át a talaj. így más a talaj

termképessége s mások a mezgazdasági viszonyok is.

A talaj genetikai módszer szerinti áttanulmányozása után követke-

zik annak pontos minségi vizsgálata, úgy fizikai, mint kémiai szem-

pontból. Tudjuk, hogy a talaj a legkomplikáltabb kzetek egyike, amely

mintegy átmenetet képez az él és élettelen testek között. Szerkezete

sem lehet tehát egyszer. Itt csupán legjellemzbb tulajdonságairól szó-

lok, amelyekre a gyakorlati talajtannak a súlypontja helyezkedik.

Én mindig nagyobb súlyt fektettem a talaj fizikai tulajdonságainak

vizsgálatára és megismerésére, mint a talaj kémiai alkatrészeinek a

részletes kimutatására. A kedvez szerkezet talaj mindig hálásabb,

mint más dúsgazdag talaj, amely kedvez szerkezettel nem bír; azért

oly fontos megfelel idben a talaj megmunkálása és meszezése, ami

elssorban a talajszerkezet megváltoztatását szolgálja a gazdaságban.

A meszezés is elssorban a talaj porhanyítása végett történik és csak

másodsorban az esetleges szükséges tápanyag pótlása végett. Vizsgáljuk

a talaj szemcsenagyság szerinti összetételét, mérjük a talaj fajsúlyát,

térfogatsúlyát, a talaj likacsosságát, továbbá a talaj súly- és térfogat-

szerinti vízkapacitását, s mindez azért történik, hogy a talaj ama fontos

tulajdonságait kapjuk eredményül, ami körül az egész talajkérdés forog.

Ilyen fontos tulajdonság, különösen a növényzet táplálkozása szempont-

jából, a talaj levegkapacitása.

A talaj levegkapacitásának megismerése gyakorlati szempontból a

leglényegesebb, mert ettl függ a talaj további, akár a h, akár a víz

iránti magatartása, a talaj likacsossága, porhanyós állapota, a napfény

tartamának a talajra való befolyása, a talaj mikénti megmunkálása stb. stb.

A talajlevegö kapacitását, ami tulajdonképpen a talaj likacsosságának és

térfogat szerinti vizkapacitásának a kiilönbözete, a talajokban vizsgálni,

azt valahogy arányszámokban megállapítani — ez a legcélravezetbb vizs-

gálatok egyike a talajtermképesség megállapításánál és a talajfelbecs-

lésnél.

A talaj kémiai vizsgálatánál gyakorlati szempontból fontos a tápanya-

gok hiányának a megállapítása és az esetleges káros sók kimutatása,

részint azért, hogy a pótlandó tápanyagról a gondoskodás, részint, hogy a

káros sók elleni védekezés megtörténhessék, amint ezt Sigmond megyet.

tanár akadémiai székfoglalójában ecseteli.

Gyakran hallunk bírálatot a Földtani Intézet által felvett térképek
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nagyságára vonatkozólag. Ezek szerint az 1 : 75.000, st 1 : 25.000 méret
térkép mezgazdasági szempontból kicsi. Ez tagadhatatlan; hogy azonban

az intelligens gazda, aki a térképet csak egy kissé olvasni tudja, ebbl
is sokat ne okulhatna, azt nem lehet állítani. Hibát elssorban abban

látok, hogy az e téren lev kioktatás még nem a megfelel. Ezt a hiányt

pótolni gazdasági fiskoláinknak és iskoláinknak a feladata lesz. Szerin-

tem a térképnagyság, amely alapon a felvételek történtek, az agrogeo-

logiai osztálynak, mint állami intézménynek, teljesen megfelel. Azt nem
kívánhatják a gazdák, hogy mindenkinek kateszteri térképnagyságában

vétessék fel a birtoka, ami már messze vezetne a tudományos feladatainktól.

Nagyobbarányú térkép, csak speciális esetekben és csupán azért

kívánatos, hogy a feltüntetend adatok ráférjenek, hogy a térkép könnyen

áttekinthet és kezelhet legyen. Legtöbb esetben kívánatos, hogy az

ilyen részletesebb térképen ki legyen jelölve:

1. a terület domborzati és folyóvízi viszonyai,

2. a feltalaj válfajainak az elterjedése, vastagságának a feltüntetése,

a feltalajban a mész és humusztartalom kimutatása és esetleg egyéb sók

minségének a megjelölése;

3. a felhalmozódási réteg vastagságának és minségének a meg-

állapítása;

4. az altalaj geológiai és petrografiai minségeinek az adatai;

5. a talajvíz mélysége és annak ingadozása;

6. egyéb esetleges különös kívánságoknak a kijelölése, amelyek

céljából a részletesebb speciális felvétel történt. Ilyen részletekbe azon-

ban az állami agrogeol. osztály általánosságban nem mehet, már azért

sem, mert ezek a speciális térképek nem lehetnek egyformák, az Inté-

zetnek pedig egységes munkaprogrammja kell, hogy legyen.
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