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A GEOLÓGIAI VISZONYOK BEFOLYÁSA MAGYARORSZÁG 
JELENKORI TALAJAINAK KÉPZŐDÉSÉRE.

A talajok keletkezése és élete a mai kor. a holocén geológiá
jának jelentős fejezete. A folyamatok legnagyobb része a száraz
föld felületén, a víznek csak időszakos közbejöttével megy végbe. 
Bár az így- képződő rétegek, helyesebben rétegcsoportok vastag
sága nem jelentős, hiszen a talajképző folyamat hatásai ritkán 
terjednek 2—3 m-nél mélyebbre, mégis, az idők folyamán tekin
télyes vastagságú rétegek képződhetnek vagy alakulhatnak át.

A  talajképződés feltételeinek kiderítése természetesen elsősor
ban talajtani nézőpontból fontos, különösen a mezőgazdasági gya
korlat számára. Ha azonban a dolgok mélyére nézünk, rögtön meg
látjuk, hogy a talajképződésnek a geológus számára is van jelen
tősége. Gondoljunk csak a közelmúlt pleisztocén kor rétegeire, 
ahol a talajtani tényezők ismeretének hiányában csak meddő 
spekulációkra volnánk utalva.

Nézetem szerint azonban a régibb korok terresztrikumainak 
vizsgálatánál is célszerű volna a talajtani nézőpontból adódó kér
déseket mérlegelni, mert a különböző korok üledékei közül éppen 
a szárazföldiekre hatott legjobban és legmaradandóbban az illető 
kor éghajlata. Talán egyetlen fejezete sincs a geológiának, ahol az 
aktualizmus tételeit olyan maradéktalanul alkalmazhatná a kuta
tás, mint éppen a talajképződésnél. Mindazokat a feltételeket, 
amelyek valaha a talajképződésnél szerepet játszottak, földünk 
mai felszínén is megtaláljuk s variálásuk útján bármely kor talaj
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tani viszonyairól képet alkothatunk magunknak. Ne essünk azon
ban abba a tévedésbe, hogy csak erős ellentétek nyomai maradnak 
fenn az idők folyamán, mint pl. a J o h a n n e s  W a l t e r  által oly 
plasztikusan körvonalazott sivatagképződések vagy éppen a kő
szénkor hatalmas mocsarainak maradványai. Részletes, igaz, hogy 
kissé pepecselő vizsgálatokkal még olyan kis különbségek nyo
mait is kimutathatjuk, mint a csapadék évi mennyiségének 2—300 
mm-rel történő változása.

Ilyen vizsgálatok azonban, különösen korszerű eszközök 
igénybevételével hazánkban nem történtek s a külföldi irodalom
ban is gyéren találhatók. Ha tehát a kérdés lényegét meg akarjuk 
közelíteni, akkor az imént említett aktualizmus tétele alapján a 
jelenkori viszonyokból kell kiindulnunk s fordítva, a meglévő 
geológiai viszonyok hatását kell hazánk talajtakarójának kiala
kulására mérlegelnünk.

A  talajképződés, mint tudjuk, több tényező együttműködésé
nek eredménye. Ezek a tényezők nagy vonalakban: az anyakő
zet, a morfológia, az éghajlat és a növénytakaró s végül a víz.

Az egyes tényezők befolyását külön-külön mérlegelni nehéz, 
bár véleményem szerint a részletes kutatásnak ez a leghelyesebb 
útja. A ma rendelkezésünkre álló vizsgálati eredmények azonban 
még nem nyújtanak módot arra, hogy ezen az úton járjunk. Sok
kal egyszerűbb, ha a mindeme tényezők különféle kombinációinak 
hatása alatt kialakuló talajokat, röviden a típusokat vizsgáljuk.

A  típus fogalmának definíciója igen nehéz, mert az osztályo
zást eldöntő tényezők hatásukban igen különbözők lehetnek. 
Oroszországban, ahol hatalmas síkterületek vannak, amelyek a 
sarkkörtől egészen a 35. szélességi fokig nyúlnak le s amelyeken 
az anyakőzet igen homogén, jórészt lösz vagy morénatörmelék, a 
típusosztályozás döntő tényezői az éghajlat és a drénviszonyok, 
vagyis a vízelszivárgás körülményei. Viszont pl. hazánkban, 
mondjuk a Bakony hegység területén a tisztán éghajlati hatás 
csak bizonyos szélsőséges esetekben tartja meg vezető szerepét s 
többnyire csak egyenértékű társa a többi tényezőnek: az anya
kőzetnek, elszivárgási viszonyoknak, morfológiának, növénytaka
rónak s nem utolsó sorban az emberi beavatkozásnak.

így tehát hazánkban klimazonális talajosztályozásról nem 
igen beszélhetünk. Bár a klimazónák megvannak, de ezeken belül 
bizonyos egyéni tényezők erősen és nagy területeken érvényesül
hetnek. Tudjuk tehát, hogy valamely vidéken milyen talajoknak
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kellene előfordulniok, de ezek mellett egész sor más klimazónába 
tartozó talajt is fogunk találni. Ez a hazai viszonyainkra oly jel
lemző talajrégión belüli individualizmus azután indokolttá teszi, 
hogy a zonális típusok keletkezési körülményeivel hazai viszony
latban kissé másképen foglalkozzunk, mint általában tenni szokás.

Az első ilyen irányú elméleti kutatásokat nálunk S c h e r f 
végezte, aki rámutatott a levegő- és talajklima különbözőségeire s 
így sikerült is neki az Alföld bizonyos látszólagos talajképződési 
ellentmondásait megmagyarázni. Mivel a magyarországi talajkuta
tás a múlt század 90-es éveiben geológiai alapon indult meg, a 
német kutatás mintájára, célszerűnek látom az 1930—1941. évek
ben szerzett felvételi tapasztalatok alapján a kérdésnek ez olda
lával foglalkozni. A  következőkben tehát az egyes talajtípusok, 
helyesebben S i g m o n d  nyomán talajnemek keletkezésének és sa
játságainak a geológiai tényezőkkel való összefüggésével foglalko
zom. Tévedések elkerülése végett azonban már itt megállapítom, 
liogy az ú. n. geológiai eredet, tehát az, hogy a talaj nyersanyaga 
milyen üledékekből származik, egyáltalában nem geológiai, hanem 
pusztán anyagi tényező. Tökéletesen mindegy, hogy a rendzina- 
J.alaj a triászkor daehsteini mészkövéből vagy a triászmészkővel 
azonos sajátságé polgárdii állítólagos devonmészkőből alakul-e 
ki? Ugyancsak teljesen mindegy, hogy az a riolittufa, ha külön
ben mineralógiai sajátságai megegyeznek, a harmadkor elején 
vagy végén iilepedett-e le? Ilyen értelemben tehát a különböző 
rétegek nem osztályozó tényezők s rétegtani nevük emlegetése 
csak annyiban nem felesleges szófecsérlés, amennyiben a kor 
megjelölése határozott anyagi sajátságé kőzetet is jelent.

A  geológiai viszonyoknak a talajképződéssel való összefüg
gése tárgyalásánál az összes geológiainak nevezhető tényezőket 
együttesen fogom tárgyalni. Tehát figyelembe fogom venni nem
csak a sztratigráfiai, hanem a morfológiai, hidrológiai, sőt, ahol 
szükséges, a tektonikai viszonyokat is.

A  Magyarország területéből általam eddig bejárt részen, 
lényegében négy, esetleg öt talajnem jelentősebb előfordulásával 
kell számolnom. Ezek az öntés-, hidrogén-, kalcium-, nátrium- és 
-— viszonylag kis területen — a tőzeges talajok. Ezenkívül foglal
kozom még a Tokaj-Hegyalján nyiroknak nevezett állítólagos 
reliktum vörösföldekkel is.

1. öntéstalajok. Az Alföld hatalmas vázrendszere és a medence 
tektonikai viszonyai okozzák, hogy az öntéstalajok nálunk, lég-
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alábbis az ország középső részében, nagy jelentőségűek. Jellegü
ket a folyóliordalék minőségén és a folyószakaszon kívül morfo
lógiai helyzetük s az ebből következő nedvességi állapotuk, illetve 
annak szakaszossága szabja meg. Ugyanezt mondhatom a Dunán
túl általam ismert öntéstalajairól is. A  hegyvidékek és dombságok 
öntéstalajai, egy-két kivételtől eltekintve, kis területet borí
tanak és tisztán a helyi viszonyok függvényei.

Ami az öntéstalajok anyagát illeti, itt a két nagy folyó, a 
Tisza és Duna között alapvető különbség van. A Tisza jelenkori 
friss öntései gyengén savanyúnk, semlegesek vagy csak nagyon 
kevés meszet tartalmaznak, azonkívül ásványokban is szegények. 
Ezzel szemben a dunai öntéstalajok, akár Budapest alatt, akár 
Budapest fölött vizsgáljuk őket, mindig erősen meszesek, sokszor 
túlmeszesek. Ezek a tulajdonságaik azonban nemcsak ma ilyenek, 
hanem a geológiai közelmúltban is hasonlóak voltak, sőt S c h e r f 
nézete szerint pl. a fiatal pleisztocén és idősebb liolocén tiszai 
öntéstalajoknak még a maiaknál savanyúbbaknak, szegényebbek
nek kellett lenniök.

Az öntéstalajok anyagánál tehát csak az a lényeges, milyen 
kőzeteken vágja magát keresztül a folyó, tekintet nélkül arra, 
hogy ezek a kőzetek milyen korból származnak.

A mai korban a folyószabályozás miatt az öntések legna
gyobb része már régebbi öntésterületre jut, úgy, hogy ott az eset
leg idősebb korból származó altalaj közvetlen talajképző szerepé
ről nem is beszélhetünk. Ezen megállapítás elsősorban folyam
rendszereink főbb folyóira vonatkozik. Kisebb vízfolyások árte
rén azonban már érvényesülhetnek bizonyos helyi különbségek 
is, különösen, ha az öntésréteg csekély. Ugyancsak helyi befolyá
sok juthatnak uralkodó szerephez a nagy folyók árterületének a 
folyótól távoleső vagy az ártérből hirtelen kiemelkedő részein is.

A jelenkori árterek általában elég közel esnek a folyókhoz s 
így talajvizük nagymértékben függ a folyó állásától. Ha az alta
lajban azután bizonyos különbségek vannak s ezek a különbségek 
a vidék geológiai felépítésének ismeretében előre megjósolhatok, 
akkor a geológiai viszonyok ismeretének az öntéstalajok tanulmá
nyozásánál is van jelentősége.

Ilyen közvetlen példát láthatunk az északi Bakony előteré
ben, a győri medence szélén. Ha tisztában vagyunk a medence 
és előterének üledéksorával s a vidék tektonikai viszonyaival, úgy 
azonnal tudhatjuk, hogy a medence és az előhegység között lesz



ISO ENDRÉDY ENDRE

egy sáv, ahol az oldható sók a kis lejtőszög és a vízátnembocsátó 
altalaj miatt könnyen felhalmozódhatnak. Ha pedig azt is figye
lembe vesszük, milyenek a vizeket gyűjtő hegység petrográfiai 
viszonyai, úgy azt is tudjuk, milyen sók felhalmozódásával kell 
számolnunk. A Bakony főként karbonátos kőzetei okozzák, hogy 
a győri medence peremén mindenütt kalcium- és magnéziumsók 
halmozódnak fel, az öntéstalajok pedig ezenkívül erősen karbo
nátos jellegűek lesznek.

Külön figyelmet kell szentelnünk a régebbi öntéstalajok átala
kulásának is. Néhány évvel ezelőtt heves viták folytak az ú. n. 
réti agyagok kérdéséről. Magam is hajlandó voltam ezeket savanyú 
kilúgzás hatására képződő hidrogéntalajoknak minősíteni. M a d o s 
ezzel ellentétben azt állította, hogy a réti agyagok tulajdonképen 
csak idősebb öntéstalajoknak tekinthetők, amelyeknek képződésé
ben és életében még mindig az időszakosan reájuk jutó áramló 
vagy megrekedő víz játssza a főszerepet.

Kétségtelen, hogy az Alföld igen sok helyén találunk olyan 
réti agyagokat, amelyek elég savanyúak ahhoz, hogy kilúgzási 
folyamat eredményeként bíráljuk el őket. Azonban úgy az Alföl
dön, mint a Dunántúlon, vagy az ország más részén számos olyan 
talaj vau, amely külső megjelenésre réti agyag, amellett azonban 
mésszel telített, sőt gyakran jelentős mennyiségű kalciumkarbo
nátot is tartalmaz. Ilyeneket találtam a Bakonyér völgyében 
Bőnyrétalap és Réde között s keletkezésüket annakidején a rend- 
zinák képződésével hoztam kapcsolatba. Mai nézetünk szerint 
azonban ezek a talajok anyaguk eredetétől és környezetük geoló
giai viszonyaitól függetlenül öntéstalajok. Ezt a minősítésüket 
morfológiai helyzetük feltétlenül indokolja. Igen érdekes ebből a 
nézőpontból S ü m e g b y  véleménye, aki tisztán geológiai meggon
dolások alapján már a Nagy-Kunságról szóló munkájában hang
súlyozza az öntésföld és réti agyag azonosságát. Fejtegetéseihez 
csak azt tehetem hozzá, hogy a réti agyag az öntés földekkel egy
idejű képződménynek vehető, mert megfelelő körülmények között 
az öntésföld 50—60 év alatt réti agyaggá alakulhat.

A  hegységek völgyeinek öntéstalajai a völgyet környező hegy
vagy dombvidékhez mérten váltakoznak. Általános szabály az. 
hogy ha a környezet lösszel borított, az öntéstalajok lúgosak vágy- 
semlegesek. Csak az igen szűk, rendesen erdős völgyek öntéstala
jai lehetnek ilyenkor savanyúak. Viszont pl. az Eperjes-Tokajii
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hegység völgy i alluviumai rendesen savanyúnk, mert a völgyolda
lak talajainak anyakőzete rendszerint riolit- vagy andezittufa.

Az elmondottakból láthatjuk, hogy az öntéstalajok kialakulá
sánál inkább a hidrográíiai és morfológiai, továbbá bizonyos regio
nális geológiai tényezők, mint egy folyó bevágódási szakasza kör
nyezetének kőzetanyaga, éreztetik befolyásukat. A helyi geológiai 
viszonyok befolyása a síkföld öntéseinél csaknem semmi, viszont 
a hegységek szűk völgyeiben kialakuló, helyi öntéstalajok mindig 
magukon hordják a hegységet felépítő üledékek jellegét.

2. Hidrogéntalajok. Ezek közül hazánkban leginkább a mér
sékelt övi rendes erdőtalajok és a degradált mezőségi talajok, 
továbbá a lápos ásványi talajok fordulnak elő.

Az erdőtalajok igazi hazája Magyarországon a hegység. Elő
fordulnak ugyan az Alföldön is, de csak kis foltokon. A szikesek 
képződésénél játszott szerepükről már multévi előadásomban 
részletesen szóltam. Megtaláljuk az erdőtalajokat még a Nyírség
ben és a Dunántúl enyhén hullámos, délnyugati részén is. 1935-től 
1941-ig módomban állt az erdőtalajokat mind az Eperjes-Tokaji, 
mind a Cserhát és Bakony hegységekben tanulmányozni.

Amíg az erdőtalajt erdő borítja és erős eróziónak kitéve nincs, 
az anyakőzettől meglehetősen független. Bizonyos különbségeket 
azonban mégis találunk. Az erősen meszes löszön kialakuló erdő- 
szelvény mindig sekélyebb, mint a lazább, áteresztő homokon 
vagy kavicson keletkező, különösen, ha a homok kalciumkarbo
nátban szegény vagy éppen karbonátmentes. Viszont a löszön 
keletkezett erdőszelvény B-szintjének alja rendesen tömöttebh, 
eróziónak ellentállóbb, mint a homokon képződő tté. Másrészt tel
jesen mindegy volt pl. a Cserhátban, hogy a talaj pannóniai kori 
vagy miocén homokon alakult-e ki.

Közvetett úton azonban a geológiai viszonyok hatásukat épen 
az erdőtalajok esetében mégis éreztethetik. Itt, eltérően az öntés
talajoktól, a vidék sztratigráfiai felépítésének is jelentősége lehet, 
mint azt igen szépen tanulmányozhatjuk Mór és Zirc között, a 
magas Bakony és a harmadkori rétegekből álló előhegységek 
határán. Míg a Zirc—Nagyesztergár—Bakony oszlop háromszög
ben a miocénkori kaviccsal és lösszel borított triász hegyrögöket 
mindenütt csaknem folytonos takaróként fedi az erdőtalajt, addig 
Bakonyoszlop—Dudartól keletre a sokkal könnyebben mozgatható 
harmadkori rétegek miatt erősen tagolt vidék talajtakarója igen
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tarka. Erdőtalajok váltakoznak itt csonka erdőszelvényekkel, 
közöttük ki-kibukkan az alig humifikált lösz vagy meszes homok.

Ugyanilyen különbségeket okoz az is, ha az altalajban vízát- 
nemeresztő rétegek vannak. Érdekes, hogy ezeknek hatása sok
szor még 15—20°-os lejtőkön is érvényesül. Buják és Szirák kör
nyékén tavasszal, amikor a vetések még alig keltek ki, magasabb 
dombról körültekintve, mindenütt sötét, gyakran egészen fekete 
foltokat fogunk látni. Szélsőséges esetben az ilyen helyeken kis 
források is vannak. Itt az állandóan túlbő nedvesség miatt a szer
ves anyag levegő hiányában nem bomlik el megfelelően és erősen 
humuszos, réti agyagra emlékeztető talaj keletkezik.

Kétségtelen, hogy részletes vizsgálatnál a különböző anyakő
zeten képződött erdőtalajokban igen nagy különbséget találha
tunk. Mindezek a különbségek azonban csak akkor hasonlíthatók 
össze szemmel is láthatóan, ha különben a topográfiai és hidrográ- 
fiai viszonyok azonosak. Az Eperjes-Tokaji hegységben pl. a rio- 
littufa mélyen kilúgzott jellegzetes erdőtalaja élesen elüt az ande
zittufákon kialakult sötétebb színű, sekélyebb szelvényektől.

Igen érzékenyek az anyakőzetre a klimazónák határterületein 
kialakuló talajok. így pl. Geszt környékén a magasabb, száraz 
dombhátakon mezőségi vagy legfeljebb gyengén degradált mező- 
ségi talajok vannak, míg ha ugyanez a dombhát homokból áll, 
típusos erdőtalaj keletkezett rajta.

Viszont a kötöttebb anyakőzeten képződött erdőtalaj, mint 
azt pl. Taktaharkány—Tiszaluc között látjuk, hosszú ideig meg 
tudja őrizni eredeti sajátságait még akkor is, ha az éghajlat idő
közben szárazodott. Itt még az is érdekessé teszi a helyzetet, hogy 
néhány száz m-rel odébb már a száraz mezőség típusos talajait 
láthatjuk, elég nagy kiterjedésben. Ezt a kiáltó ellentétet az a pár 
m-es morfológiai lépcső okozza, amely a Hernád keleti partjának 
dombságát a Takta mélyedésétől elválasztja s amelynek végső oka 
a Szerencs—Tiszaluc irányában húzódó éles törésvonal. Ez a 
példa egyúttal azt is mutatja, hogy milyen értelemben szabad a 
tektonikai viszonyokat, mint a talajképződést befolyásoló tényezőt 
tekintetbe vennünk. De van példa az ellenkező esetre is. A Gaja 
patak hatalmas törésvölgye Ny’—K-i irányban vágja el az északi 
Bakony előterét. Mégis, a Mellár és az isztiméri fennsík nagy sík 
területeit nem számítva, a talajviszonyok a völgyön innen és túl 
azonosak.

Mint anyag, igen erősen érezteti hatását az erdőtalaj képződé
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sénél a bauxit. Az isztiméri fennsíkon, továbbá Dudar környékén 
számos igen savanyú, ragadós, nehéz erdőtalaj-foltot találunk 
Ezeknek altalaja mindig bauxit vagy terra rossa.

Az erdőtalajjal kapcsolatban még arra óhajtanám a geológu
sok figyelmét felhívni, hogy olyan vidéken, ahol az erdőtalaj 
képződését az éghajlat lehetővé teszi, az áteresztő kőzeten, pl. 
kavicsos homokon képződő erdőtalaj B-szintje, ha az altalajban 
valamely, a beszivárgást gátló tényező van, gyakran padszerűen 
kötött. Ez a pad azonban nem külön réteg, hanem szervesen hoz
zátartozik a talajszelvényhez. Ilyen padokat találtam pl. Bakonv- 
szombathely környékén levaníei kori kavicson.

A  hidrogéntalajok másik nagy csoportja a degradált mező
ségi talajoké. Folytonos és fokozatos átmenetet alkotnak a mező
ségi talajtól az erdőtalajok felé. Az egész Alföldön elterjedtek, 
különösen jellemzőek azonban nagy löszhátakon, amelyek egyik 
éghajlati övből a másikba nyúlnak át. Ilyen terület pl. a Zagyva 
melléke, Hatvantól ÉNy—É felé haladva.

A degradáció okát az említett éghajlati határterületeken a 
csapadék mennyiségének növekedésében, másutt pedig helyi 
hidrográfiai és morfológiai körülményekben kereshetjük. Fontos 
ezenkívül még a jelenkori vagy multbani növénytakaró is.

Az anyakőzet szerepe a folyamat jellege miatt magától értető
dően fontos. Gyengén meszes üledékek hamarabb kilúgzódnak. 
mint az erősen meszes lösz. Mészszegény, karbonátmentes homoko
kon olyan helyen is degradált mezőségi talaj képződik, ahol 
semmi más nem indokolná ezt. Ezeket a talajokat nevezi C s i k y 
azonális hidrogéntalajoknak. Ma d o s  azután legnagyobb részükről 
kimutatta, hogy tulajdonképen dünetalajok és így az öntéstalajok
hoz sorolandók. Ebben az esetben tehát a talajképződés döntő 
tényezője valóban az anyakőzet.

A  szintén a hidrogéntalajokhoz sorolható kotus, lápos talajok
ról majd a tőzeges talajok kapcsán emlékezünk meg.

3. Kalciumtalajok. A  Nagy-Alföldnek, de részben a győri me
dencének éghajlati viszonyai is főként a kalciumtalajok, szőkébb 
értelemben a mezőségi talajok kialakulásának kedveznek. Sőt a 
Dunántúl egyes részein, Fehér megyében, Tolnában, amelyeket 
éghajlatilag még a Nagy-A1 Föld hoz tartozónak vehetünk, szintén 
ez volna az uralkodó talajtípus.

Anyakőzete rendszerint lösz, ritkábban homokos lösz vagy 
homok. Más anyakőzeten képződött mezőségi talajt, leszámítva
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kisebb dunai öntésteriileteket Komáromtól D-re és DNy-ra, ha
zánkban nem ismerünk.

A mezőségi talajok alföldi elterjedését főként a morfológia 
és ezzel kapcsolatban a vízrajzi viszonyok szabályozzák. Ha az 
Alföld peremi részeitől eltekintünk, úgy általában kimondhat
juk, hogy a Tiszántúlon és a Duna-Tisza közén a nagy, egységes 
löszhátakon csaknem mindig egybefüggő mezőségi talajtakaró 
van. Ilyenek a tiszadob-tiszalöki, tiszapalkonyai (sajómenti), a 
nagykunsági, békési, Csanádi és bácskai löszhát. Mezőségi jellegű, 
de rendesen kissé degradált talajok vannak löszön a Mátraalján 
és a Zagyvától Ny-ra, Hatvan környékén is. Dunántúlon Adony, 
majd Komárom környékén találunk nagyobb kiterjedésben me
zőségi talajt. Az anyakőzet itt is lösz vagy lösszel keveredett ár
téri üledék.

A közvetlen anyakőzet alatt fekvő rétegek a mezőségi talajok 
jellegét nem igen befolyásolják. Inkább gyakorlati szempontból 
lehetnek fontosak. Gátolt beszivárgás, magas altalajvíz a C-szint 
nátriumakkumulációs szintjét feljebb emeli, ami azután a jól
ismert sekély termőrétegű talaj keletkezéséhez vezet. Esetleges 
agyagos padok jelenléte tehát ebből a nézőpontból fontos, sajnos 
általános geológiai meggondolások alapján rendszerint nem nyo
mozható ki, hanem mindig csak kísérleti úton állapíthatjuk meg.

A geológiai tényezők közül tehát a mezőségi talajoknál csak 
a morfológiai és hidrológiai viszonyoknak van közvetlen jelen
tősége.

Sokkal jobban érvényesülnek a rétegtani körübnények a kal
ciumtalajok másik csoportjánál, a rendzináknál. Mindenütt, ahol 
a csapadék erdőtalaj keletkezését indokolná, de az anyalcőzef 
mészkő vagy dolomit, keletkezhet rendzina. Persze, frissen erodált 
hegyoldalakon csak igen kezdetleges szelvények alakulhatnak ki, 
de régi erdőségekben, porló mészkövön nagyon szép rendzina- 
szelvénvekot látunk. Különösen szép rendzinák keletkeznek a 
könnyen porló szarmáciai mészen, a márgákon és bizonyos eocén 
mészköveken. De megtaláljuk a rendzinákat a dolomiton is. Sza
bálynak vehetjük azonban, hogy a dolomitos rendzinák mindig 
telítetlenek.

Sokszor a meszes, mélyebb rétegek okozzák, hogy az erózió 
által szabaddá tett hegyoldalakon másod- és harmadlagos kal
ciumtalajok alakulnak ki.

4. Nátriumialajók. Ezekről már múlt évi előadásomban bő
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vebben szólottám, úgy, hogy most feleslegesnek tartom az akkor 
mondottakat ismételni. Keletkezésük a száraz kiimával és a talaj
víz általános szintjével függ össze.

5. 1 őzeges és kotus talajok. Mindig lápokban képződnek és 
így keletkezésük a lápot létrehozó okkal van kapcsolatban. Itt 
csak egyet ismertetek bővebben: a Nagy Sárrét tőzeges és lápos 
területeit. A  Nagy Sárréten (és a tőle csak keskeny földsávval el
választott Kis Sárréten) nagy egybefüggő lápterület van, amely 
az Alföld peremi depressziója miatt keletkezett. Tehát begyszer
kezeti okok itt egyedül is létrehozhattak bizonyos talajasszociációt, 
persze nem közvetlenül, hanem a felszíni vizek befolyásolása út
ján. Hasonló okból jött létre a fehérmegyei Sárrét is.

Helyi geológiai körülmények által létrehozott kis lápot talál
tam az Eperjes-Tokaji hegységben, a Makkoshotyka feletti Zsidó
rétnek nevezett gerincen. Itt a gerincet alkotó andezitláva kis 
mélyedésében megrekedő víz hatására keletkezett a láp.

Igen érdekesek a K r e y b i g  által sokhelyütt kimutatott mag
néziumtalajok is, ezeknek -keletkezési körülményei azonban még 
tisztázásra szorulnak.

6. Fosszilis (reliktum) talajok. S z a b ó  J ó z s e f  és az ő nyo
mán B a l l e n e g g e r  a Tokajhegyalja vörös talajait a riolittufa, 
•illetve általában a vulkáni tufák mállási maradékának tartják s 
mint a harmadkor reliktumait fogják fel. Kétségtelen, hogy az 
elemzési eredmények és a talajok külső megjelenése alkalmas arra, 
hogy ezeket terra rossáknak tekintsük. Azonban e felfogás ellen sú
lyos érvek szólnak. Először is a tokaji Nagy hegyen és közvetlen kör
nyékén a nyirok alatt legtöbbször megtaláljuk a löszt, még az 
eróziónak erősen kitett részeken is. Másrészt egy Tarcalon vég
zett 22 m-es mélyfúrásban a nyirok alatt először könnyebb, lösz 
szerű üledékeket, majd nehéz, szürke agyagot találtam és ez feküdt 
közvetlenül a riolittufán. Azonkívül a hegység belsejében a nyi
roknak nevezhető talajok csaknem sehol sem találhatók meg, 
illetve a vörös rétegek világosan mutatják, hogy erdőtalaj B- 
szintjéről van szó. Mint azt már egyszer kifejeztem, az Eperjes- 
Tokaji hegységben és a Bükk alján tett tapasztalataim inkább 
arra mutatnak, hogy a hegységperemi nagy nyiroklerakódások 
tulajdonképein erdőtalaj képződésével függenek össze. Vélemé
nyem szerint a nyirok anyakőzete jórészt a hullópor, amely épen 
átt, a száraz és nedves régió határán, nagy mennyiségben jut
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hatott a hajdani felszínre. A hegység szélein a pleisztocén szára
zabb időszakaiban lösszé alakult, a nedvesebb időszakokban azon
ban az erdő éreztette befolyását s egy „vörös vályogcsík“ kelet
kezett. Erre a szárazabb időszakban ismét lösz rakódott, majd 
ismét vörös vályog. Mentői inkább a hegység belseje felé haladunk, 
annál inkább egybefolynak a vörös vályogcsíkok, mivel az ég
hajlati ingadozások mind kevésbbé éreztetik hatásukat. így ala
kult ki a vastag nyirokréteg, amely némely helyen valóban meg
üti a 8—10 m vastagságot.

Ez a nyirokréteg tehát részben allochton, de részben autoch- 
ton is, mert mind a hullópor, mind a riolittufa megtalálható anya
gában.

A nyiroktalajok tehát lényegükben az éghajlati ingadozások 
szülöttei. Keletkezésükhöz kétségkívül hosszú idő kellett, ez az 
idő azonban legfeljebb a pleisztocénkorig nyúlik vissza. Keletke
zésüknél valamennyi geológiai tényező közül leginkább a hegy
szerkezeti okok játszottak közre, igaz, hogy’ csak közvetett úton. 
Az Alföldből hirtelen kiemelkedő, viszonylag magas hegység szé
lein az éghajlati ingadozások már csak a talajképző folyamat 
erősségét, intenzitását tudták megváltoztatni, a folyamat jelle
gét azonban nem befolyásolhatták. A pleisztocénkor eleje vagy 
közepe óta itt mindig csak erdőtalaj képződött. A porhullás inten
zitása azonban erősen ingadozott és a száraz időszak erős por
hullása szükségszerűen vastagította az erdőtalaj szelvényét. így  
azután folyton újabb és újabb akkumulációs szintek alakultak 
ki, melyeknek összessége az időközi perkoláció által egységesítve, 
adja a nyirok mai, sokszor 6—8 m-es szelvényét.

Az elmondottakban Csonka Magyarország területén tett fel
vételeim alapján röviden összefoglaltam néhány fontosabb össze
függést a geológiai viszonyok és a jelenkori talajok kialakulása 
között. Vizsgálataim arra az eredményre vezettek, hogy az Alföl
dön általában, hegységeinkben pedig nagyrészben a talajképző
dést mégiscsak az éghajlati tényezők kormányozzák. Egyes ese
tekben természetesen különleges rétegtani vagy más geológiai té
nyező is döntő szerephez juthat. Különösen fontosak ilyen néző
pontból az orográfiai (morfológiai) és a hidrológiai viszonyok. 
Felvethetjük most a kérdést, jogos-e valamely vidék vagy ország 
talajait tisztán a geológiai viszonyok alapján osztályozni?

A válasz, mint az már oly sokszor elhangzott, az, hogy nem. 
Legalábbis a volt trianoni Magyarország területén nem, mert a
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talajdinamika mellőzése súlyos tévedések elkövetésére vezethet. 
A geológiai viszonyok a talajképződésnek csak tényezői, de külö
nösen hazai viszonylatban nem elsőrendű tényezői. Ismeretük jó 
segítséget nyújt, de alapul nem szolgálhatnak. Az orográfiai és 
hidrológiai körülmények ismerete pl. kétségtelenül igen meg
könnyíti az éghajlat által nem indokolt, másodrendű tényezők 
által létrehozott talajok megkülönböztetését, különösen az át
meneti éghajlati övékben, de a döntő mégis a talaj dinamikája, 
abban az értelemben, ahogyan azt S t e b u t t  és S i g m o n d  meg
fogalmazták.

Ezzel kapcsolatban meg kell emlékeznem az autochton és 
allochton talajképződés kérdéséről is. Boldogult R o z l o z s n i k  
P á l l a l  egyízben igen élénk vitát folytattunk arról, hogy hazai vi
szonyaink között lelietséges-e tökéletesen autochton talajképződés? 
Ő azt a nézetet vallotta, hogy még nedvesebb éghajlatú hegysé
geinkben is feltétlenül számolnunk kell a hullópor jelenlété
vel. Azóta módomban állt Magyarország három hegyvidékének, 
közöttük a Bakony egyik legmagasabb részének talajviszonyai
val megismerkednem. A hullópor jelenléte mindenütt bizonyítható 
volt. Tökéletesen autochton talajképződés tehát hazánkban, pon
tosabban a trianoni Magyarország területén nem igen lehetséges, 
főként ha a területet nem zárt erdőség borítja. Még itt közelít
heti meg t. i. az autochton talajképződés leginkább az elméleti 
elgondolást. Ezek alapján érthető, hogy az idősebb geológiai korú 
anyakőzet szerepe legtöbbször miért másodrendű kérdés.

Ami már most az előadásom bevezetésében említett geológiai 
ref'leksziókat illeti, a szárazföldi üledékek tanulmányozásánál cél
szerű volna ezeket az akkori idők éghajlati körüményeinek figye
lembevételével talajtani nézőpori (hói is megvizsgálni. Főleg meg
szívlelendőnek tartanám arra is gondolni, hogy a geológiai múlt
ban is volt hullópor s ennek befolyása alatt az akkori talajok 
az anyakőzettől, sőt az eróziós szállítás nézőpontjából figyelembe
vehető területek kőzeteiből is éppen annyira függetlenül alakul
hattak ki, mint azt a jelenkor talajainál látjuk.

Előadásom célja főként az volt, hogy felkeltsem az érdeklő
dést a geológiai és talajtan határterületének terra incognita-ja 
iránt. Ezért tehát nem is bocsátkozhattam részletekbe, főként pe
dig bizonyos gyakorlati vonalkozások tárgyalásába. Ezekre vonat
kozólag különben K r e y b i g a M. kir. Földtani Intézet első szak- 
ülésén. 1939-ben részletes programmot adott.
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H o z z á s z ó lá s o k  :

M a d os  L á s z ló : A  Tisza fiatal öntésföldjein végzett újabb vizsgálatai sze
rint a CaC03 tartalom egész rendszertelenül változik, ami nyilván a Tisza
füreden felüli folyók áradásával áll összefüggésben.

C s ik y  J á n os : Gyakran megfigyelhető (pl. a Bakonyban), hogy egymás
hoz egész közel egyik helyen podzolos talaj keletkezik vas-aluminium akku
mulációval és közvetlen szomszédságában erdei talaj, ahol az akkumulációs 
szint legalább is rejtett. Ezek a talajok látszólag ugyanazon anyakőzeten 
alakultak ki és a különbségeket sem helyrajzi fekvésben, sem más tényező
ben nem kereshetjük. Bizonyos, hogy itt talajgenetikai tényezők játszanak 
szerepet, de nincs kizárva az sem, hogy az anyakőzet kisebb variációjából 
származik a különbség.

B a lle n e g g e r R ó b e r t : Az általa megvizsgált nyirok kémiai és mineralógiai 
összetétele teljesen hasonló a riolithoz. E n d r é d y szerint tehát fel kellene téte
lezni, hogy itt a hulló por volt riolit típusú. Ez a kérdés még további ásvány
tani vizsgálatokkal lenne tisztázható.

B a b a rc zy  J ó z s e f : Berettyó és Kőrös iszaptalajainak vizsgálata mutatja, 
hogy a folyóiszapok nagyon változók lehetnek. Ezek a különbségek főleg 
régi vízjárások eredménye, aminek következtében az egyik helyen bázikus, 
másik helyen savanyú talaj keletkezik. Ilyen példákat ismerünk az orosz
ukrán síkságon is, ahol a barna agyag zónában podzolos süllyedékek van


