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50 éve hunyt el Treitz Péter 
Dr. Zentay Tibor

1935. január 22-én nagy gyász érte a magyar tudományos 
életet, meghalt T r e i t z  Péter kisérletügyi főigazgató, 
a Földtani Intézet Talajtani Osztályának volt vezetője, a 
Nemzetközi Talajtudományi Társaság tiszteletbeli tagja, a 
magyar agrogeológia egyik megteremtője és neves szakembere. 
Egyike volt azon nagy magyar elméknek, akiknek munkásságát 
külföldön sokkal jobban ismerték mint itthon. Mind elméleti, 
mind gyakorlati téren az alkotásoknak egész ŝ  a teszi hall
hatatlanná nevét.

T r e i t z  Péter 1866. november 18-án, a Bács megyei 
Kisszálláson született. Középiskoláit Prágában, majd nagyobb
részt Bécsben, felsőfokú tanulmányait a bécsi műegyetemen, 
majd a magyaróvári gazdasági akadémián végezte. A magyaróvá
ri mezőgazdasági tanintézetből 1890-ben a Földtani Intézetbe 
hívják, al)ol az I n k e y Béla vezetésével felállításra ke
rülő agrogeológiai osztály tagja lett. Részt vett az osztály 
megszervezésében, majd évtizedeken át térképezte alföldi ta
lajainkat.

Részletes talajtérképezési munkáit 1892-ben kezdte meg.
A magyaróvári felvétel befejezése után,1893-ban Szeged hatá
rában térképez, és 1894-ben befejezi a Szeged-Kistelek 1:75.000- 
es lap felvételét. 1909. év végéig - részben G ü 1 1 Vilmos
sal - bejárja Hajós, Kalocsa, Dunapataj, Kiskőrös, Kiskunhalas, 
Fülöpszállás, Szabadszállás, Kunszentmiklós, Hódmezővásárhely, 
Apostag, Szalkszentmárton, Kelebia, Horgos, Szabadka és Palics 
környékét. Felvételeiről a Földtani Intézet évi jelentéseiben 
számol be. Ezek sokszor szűkszavúak, de rögtön részletesebbé 
válnak, amint talajtanilag érdekes körülményeket sikerül
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feltárnia. Egyes területekről külön tanulmányokat is közöl.

1901-ben készül el "Magyarország talajainak beosztása 
klimazónák szerint" cimü dolgozata. Ebben egybeveti az egyes 
talajfajták elterjedését az ország éghajlati övezeteivel. 
Megállapitásait a "Magyarország talaj zónáinak átnézetes tér
képe" lapon is feltünteti. Ez az első hazai próbálkozás,amely 
szemléltetni kivánja az éghajlati viszonyoknak a talajképző
désben játszott nagy szerepét, s kiindulási pontja a további 
vizsgálatainak.

1903-ban a Földtani Közlönyben megjelenteti a Duna- 
Tisza közének agrogeológiaileirását, ehhez 1:900.000-es mé
retarányú szines térképlapot mellékel. Leirja a felszini geo
lógiai viszonyokat, és ismerteti a terület talajtípusait. Ki
adja Palics környékének agrogeológiai térképét, megszerkesz
ti a Szeged és Kistelek vidéke cimü agrogeológiai térképet, 
ehhez magyarázót is készit.

Felvételei nagyon sok értékes adattal gyarapitották a 
Nagyalföíd agrogeológiai viszonyaira vonatkozó ismeretein
ket, különösen a talajképző tényezőknek: geológiai, dombor
zati, éghajlati, növényzeti körülményeknek a talajok kiala
kulásában játszott szerepét illetőleg. A munka során végzett 
megfigyelései alapján kialakult talajföldrajzi szemléletét 
1913-ban kiadott "Talajgeográfia" cimü tanulmányában adja meg.

1910-ben Arad megyében dolgozik, az aradhegyaljai vál
tozatos talajviszonyokat felmutató területen 5 főtipust kü
lönböztet meg: 1. meszes talaj, 2. vasas talaj, 3. humuszos 
talaj, 4. barna erdei talaj, 5. erdei fakó talaj, továbbá 
összefüggéseket mutat ki a klimatikus viszonyok és a létre
jött talajok között.
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Szemléletének kialakításában jelentős szerepet jst 
szottak külföldi tanulmányútjai. Első útja Németországba 
vezet, ahol O r t h  és W a h n s c h e f  f e  agrogeoló- 
giai kutatásait és a "porosz iskola" módszereit sajátította 
el, majd Romániában a bukaresti földtani intézet agrogeoló- 
giai osztályának munkájával ismerkedik, és a Fekete tenger 
partján levő, félig sós vizű limánok talajkialakulasat te
kinti meg. Ezután Oroszországba utazik, ahol a legutolsó 
eljegesedések déli határait nyomozza;vizsgálja a Visztula 
mentén előforduló rendzina előfordulását. G 1 i n k a  és 
S i b i r c e v  vezetése mellett végigtanulmányozza Orosz
ország délnyugati részének talajviszonyait, s betekintést 
nyer a talajismereti tudományok fejlődésébe is. Még ugyan
ezen ut alkalmával N a b o k i h odesszai egyetemi tanár, 
a lelkes növény-fiziológus és talajföldrajzos kalauzolása 
mellett bejárja Odessza vidékét, s eljut a Krim félszigetre 
is. Felismeri, hogy a talajok vizsgálatának Oroszországban 
kidolgozott módszerei jobban megfelelnek a magyar viszonyok
nak mint a nyugati országok kutatóinak felfogása, mivel - 
főleg Észák-Németországban - a klimatikus, geológiai és mor
fológiai adottságok a hazaiaktól nagymértékben különböznek.

Oroszországi útjára elkíséri T i m k ó Imre is. A 
két tudós uj eszmékkel és uj felfogással érkezik haza-és 
ezek az uj elvek és módszerek messzemenően éreztették hatá
sukat további munkájukban, sőt az egész magyar talajtanban, 
a talajok vizsgálatában és térképezésében.

D o k u c  s á e v  akkor már nem élt, de tanítványai 
szívesen osztották meg tapasztalataikat a magyar szakembe
rekkel, s a  G l i n k a ,  S z i b i r c e v ,  T a n f i l e v  
és N a b o k i h  tolmácsolásában megismertetett dokucsáevi 
talajtan tanítása olyan hatást gyakorolt T r e i t z Péterre



94

és T i m k ó Imrére, hogy közösen azt javasolják, hogy a 
Földtani Intézet a genetikus talajtani elvek elterjesztésé
re, valamint a nemzetközi együttműködés jobb kialakítására 
hivjon össze egy olyan nemzetközi értekezletet, amelyen az 
agrogeológia legnevesebb szakemberei megvitathatják a tala
jok térképezésének, osztályozásának és elnevezésének kérdé
seit. S ez valóra is vált. L ó c z y Lajos az Intézet igaz
gatója - átérezve a kérdés fontosságát - a Földtani Intézet 
fennállása 40. évfordulójának tiszteletére, 1909-ben Budapes
ten megrendezte az Első Nemzetközi Agrogeológiai Konferenci
át. A Konferencia munkálataiban T r e i t z Péter aktiv 
részt vállal. Két előadást tart: "Mi a mállás" és "A szőlő
talajok physiológiai hatású mésztartalmának meghatározása" 
címmel. Vezetője az április 18-22. között alföldi területe
ken lebonyolított tanulmányi kirándulásnak, majd április 
23-án az "Alkalmazott agrogeológia" cimmel folytatott vita
ülés elnöke.

A konferencia, a záró ülésen egyhangú határozattal
igazolta a magyar agrogeológusok régi álláspontjának helyes- 

*ségét, amennyiben kimondta,' hogy: elsősorban minden ország
nak átnézetes talaj térképe készítendő el, s ha ez már megvan, 
csak akkor lehet a részletes felvételekbe belefogni. Másod
sorban elkészitendők olyan részletes talaj térképek is, me
lyek a főbb talajtípusoknak tulajdonságait monografikus le
írásban tartalmazzák.

19 . 1-ben - az I . Agrogeológiai Konferencia határoza
tainak megfelelően - megkezdődött az ország átnézetes talaj- 
térképének elkészítése. A munkát öt évre tervezték, de a 
háborús események miatt csak 1918-ra fejezték be. T r e i t z 
Péter ebben is jelentős szerepet vállal. 1911-ben a Duna- 
j,isza közén, 1912-ben a Mura, Dráva és a Rába völgye közt,
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1913- ban a Felvidéken, 1914-15-ben Erdélyben felvételez, 
majd egyéb munkák mellett, az adatok összeállításával 03 
helyesbítésével foglalkozik, h z eredmények térképi össze
foglalását - egymástól függetlenül - T r e i t z Péter 
és T i m k ó Imre végezték el. T r e i t z Péter az ál
tala szerkesztett klimazonális talaj térképben, a talajkép— 
ző tényezők, elsősorban a növényzet, éghajlat és az alapkő
zet feltüntetésén keresztül határolt el területeket. A tér-

\

kép a korabeli Magyarország teljes területét felölelte s 
különböző nemzetközi konferenciákon több ízben bemutatásra 
került. A többszörös változtatáson átment térkép alapján, 
1929-ben 1:2,000.OOO-ós léptékben megszerkeszti "Csonka- 
Magyarország átnézetes talajtérkép"-ét is.

Az első világháborút követő időben - mivel az átte
kintő térkép rendelkezésre állt - megkezdődhetett az egyes 
vidékek talajviszonyainak részletes felvétele. T r e i t z 
1923-ig az állami földműves iskolák birtokait tanulmányoz
ta, majd Szarvas határában szikes talajokat vizsgál, végül 
1932-ben .történt nyugdíjazásáig, rizs és dohánytermesztés
sel kapcsolatos talajtani kérdésekkel foglalkozik.

T r e i t z Péter tudományos érdeklődése egész Euró
pára kiterjedt, s a kontinens talajviszonyainak aligha volt 
nála jobb ismerője. 90 publikációját ismerjük. Első jelen
tősebb munkája a Földrajzi Közleményben megjelent "Talaj
geográfia", amelyben külföldi tanulmányútjainak eredményét 
foglalja össze. E müvében a talaj kialakulásának uj magya
rázatát adja meg, a hulló por talajalakitó szerepének fel
fedezésével. Nemzetközi tekintélye olyan nagy, hogy a bel
ga kormány 1912-ben 0. B a t z tanárt, a japán kormány
1914- ben V a k i m i z u  tokiói egyetemi tanárt küldi 
hozzá tanulmányútra.



96

Tudományos munkásságának egyik legjelentősebb részét 
képezi az általa kialakított talaj térképezési módszer,amely 
külföldi szakkörökben is általánosan elterjedt és ezt a mód
szert tette magáévá a Nemzetközi Talaj tudományi Társaságnak 
Európa térképét szerkesztő bizottsága is. Felkérik, hogy mód
szerével készitse el a pirenneusi félsziget talaj térképét 
is. Ezt a munkát három hónap alatt elvégzi. Munkásságának 
legnagyobb elismerését fémjelzi, hogy a Nemzetközi Talaj tu
dományi Társaság 1927-ben Washingtonban megtartott Első Kong
resszusán beválasztották a tiszteletbeli tagok sorába. A ki
tüntetés értékét legjobban az mutatja, hogy az egész világ 
talajtudósai közül addig mindössze heten részesültek ebben 
a megtiszteltetésben. Emellett számos egyéb tudományos tár
saságnak is tagja volt. Szent István akadémia rendes tagja, 
Magyarhoni Földtani Társulat, Magyar Földrajzi Társaság,Ter
mészettudományi Társulat választmányi tagja, az Országos Ta
lajjavító Bizottság állandó tagja.

Nevezetesebb munkái: 1901: Magyarország talajainak be
osztása klimazónák szerint,.1903: A Duna-Tisza közének agro- 
geológiai leirása, 1905: Szeged-Kistelek vidékének agrogeoló- 
giai térképe, 1910: Meszes talajok és azezekre alkalmas sző
lőfajok, Az agrogeológia feladatai, 1924: Sós és szikes ta
lajok természetrajza.

Munkásságának gyakorlati jelentősége három fő irány 
köré csoportosítható:

1/ Mint a hazai rög szerelmese 1896-tól 1916-ig az állami 
felső szőlészeti és borászati tanfolyam talaj ismereti 
előadó tanáraként közreműködött filoxera által elpusztí
tott szőlőink felújításának munkájában. Ennek legnagyobb 
akadálya az volt, hogy akkor még nem állót a szakemberek
nek olyan eljárás rendelkezésére, melynek segítségével 
meg lehetett volna állapítani, hogy a szóbanforgó talajnak
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mekkora a hatékony mésztartalma, ennél fogva milyen ame 
rikai alanyfajta volna a felújítására alkalmas. Ezt a 
kérdést is sikerült megoldania. Módszerét 19Ó3-ban a Ró
mában megtartott Gazdasági Kongresszuson mutatta be, s a 
nemzetközileg elterjedt eljárás Francia-, Olasz- és Spa
nyolországban mint "Methode Hongroise" /ált ismeretessé.
S bár ezt a hazai szőlők felújítása során több évtizeden 
át alkalmazták, a munkáról szóló jelentését a kísérleti 
állomás nem adta ki. Minthogy pedig a tárgy - tisztán 
gyakorlati volta miatt - nem illett bele a Földtani Inté
zet ügykörébe sem, az igazgatóság sem volt hajlandó a 
munkát megjelentetni, igy munkatársával S z i l á g y i  
Jánossal saját költségükön voltak kénytelenek a kiadást 
finanszírozni.

2/ Tevékenységének másik csoportja a hazai dohánytermelés 
átalakítására irányult. Bejárta Kisázsia, Török-, Görög
ország és Bulgária legnevezetesebb dohánytermő vidékeit, 
s ott végzett talajtani kutatásai alapján tett javaslatot, 
hogy a Macedóniából importált magból, hazánk mely részén 
lehetne jóminőségü dohányt termelni.

3/ Az előzőeknél sokkal ismertebbé tette nevét hazai szikes 
talajaink 1892-től történő kutatása, genetikájuk és javi- 
.si lehetőségeik vizsgálata által. Első kísérleti tele

pei a Szeged melletti Fehér-tó partján voltak, majd Két- 
egyháza és Békéscsaba határában végzett kutatásokat. 
Eredményei már az első években is figyelemre méltóak vol
tak. Kísérleteinek jelentősége az első világháború után 
- a termőterület megnövelésére való törekvés következté
ben - rendkívül megnövekedett, s a szikesek megjavításá
val kapható nagyobb termőterületi nyereség a javitást or
szágos fontosságú kérdéssé tette. T r e i t z Péter ekkor
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arra kérte a Földművelési Minisztériumot, hogy a szikes ta
lajok javítására kidolgozott módszerét az állam valamelyik 
birtokán a gyakorlatban is kipróbálhassa. Hosszas vajúdás 
után engedélyezték, hogy a Karcagi Mezőgazdasági Iskolához 
tartozó gazdaságban a javitás lehetőségét bemutathassa, 
amelyet T i m k ó Imrével - saját költségükön beszerzett 
mésszel - el is végeztek. Az 1922. évben megkezdett szik- 
javitási kísérletek első évei igazolták az eljárás eredmé
nyes voltát, s ezután a szikesek javítását az állam költ
ségén folytatták tovább, és már az első hat évben több 
mint 15.000 katasztrális hold mésztelen szikes talajt javí
tottak meg és tettek jó búzatermő területté. Sziki mészpá- 
zsit felhasználásával a meszes sziktalajok javításának is 
megtalálta módját, igy megnyilt a lehetőség ..az összes duna- 
menti lecsapolt terméketlen szikes terület gazdasági érté
kesítésének .

A szikes talajok javítását összefoglaló tanulmányainak 
kinyomtatására sem kapott a Földtani Intézettől támoga
tást, ezért a Nemzetközi Talaj tudományi Társaság Memoire- 
jában akarta megjelentetni a "Memoires sur la Cartographie 
des sols" cimü sorozatban. Végül ez sem sikerült, s ekkor 
sem maradt más hátra, mint ismét a saját költségen való 
kiadás, amely 1924. évben meg is történt.

Élete végéig fáradhatatlanul dolgozott, s ebből az idő
szakból maradt ránk - sajnos csak kéziratban - "Általános 
talajtan" cimü munkája, melyet egy német cég adott volna 
ki. Ezen kivül hátramaradt még nagyléptékű átnézetes talaj- 
térképének magyarázó szövege is, mely az átnézetes orszá
gos térképnek lett volna kiegészítője, és a feltüntetett 
talajtípusok ismertetését tartalmazta.
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T r e i t z Péter nemcsak tudós volt, aki kutatott és 
következtetett, hanem melegszívű ember is, aki észrevette 
mások gondjait és igyekezett azokat eloszlatni. Mint az Al
föld talajviszonyainak és hidrográfiájának legjobb ismerője 
arra törekedett, hogy a feladatokat - mintegy előhírnökeként 
a napjainkban oly gyakran alkalmazott interdiszciplináris 
megközelitési módszereknek - a szakemberek együttes munkál
kodásával oldják meg.

E nagy tudós, széleskörű szakmunkássága mellett példás 
családi életet élt. Első felesége,született Obermajer Róza 
polgári iskolai rajztanárnő, tehetséges iparművész volt. Fe
lesége elvesztése után ismét megnősült. Második feleségének 
az a nehéz szerep jutott, hogy az öregedő tudósban - annak
egyre elhatalmasodó szivbaja dacára - ébren tartsa azt a

*

készséget, hogy megkezdett munkáit befejezhesse. Mint a Nem
zetközi Talaj ismereti Társaság Térképészeti Osztályának tag
ja, fontos feladatkört töltött be, az ezzel járó sokoldalú 
levelezést élete utolsó pillanatáig lebonyolította. Hátraha
gyott iratainak rendezése közben derült ki, hogy mennyi min
dennel foglalkozott még akkor is.

T r e i t z Péter kisérletügyi főigazgató, a Földtani 
Intézet Talajtani Osztályának vezetője 1935. január 22-én 
délután csendes álomra hajtotta fejét, s ebben az álomban 
fájdalom nélkül elszunnyadt örökre, befejezve csaknem négy 
évtizedre terjedő, eredményekben gazdag tudományos életét. 
Temetésén a kerepesi temetőben, a főváros által adományozott 
diszsírhelynél hozzátartozói, barátai, tisztelői és számos 
tanítványa mondtak a nagy tudósnak végső Isten Hozzádot.
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Péter Treitz had died 50 years ago 
by

Tibor Zentay

The agrogeologist Péter Treitz /1866-1935/, leader 
of the Pedological Department of the Hungarian Royal Geo
logical Institute, was the founder of Hungarian agrogeolo
gy. In 1909 Lajos Lóczy sen., the director of the Geologi
cal Institute organized the first International Agrogeolo- 
gical Conference in Budapest, which Péter Treitz took a 
considerable share of. The conference gave a new the geolo
gical -pedological mapping of lowland territories in Hungary 
The organizer and leader of this v;ork was Péter Treitz, who 
at that time, was the greatest expert of the pedological 
conditions of Europe. The method of pedological mapping, 
elaborated by him and his collaborators, was adapted also 
by foreign geologists.




