
2. Jelentés az 1911. évben végzett átnézetes agrogeológiai
felvételekről.

T rEITZ PÉTEK-tŐl.

A  múlt év fordulópontot jelez az agrogeologiai felvételek történeté
ken, amennyiben ebben az évben az eddigi részletes felvételeket abban- 
hagyva, az ország átnézetes talajtérképének elkészítéséhez fogtunk hozzá. 
Ezzel az elhatározással egy régi kivánalom nyert kielégítést, mely ha
marosan az agrogeologiai osztály megalapítása után, működésének már 
negyedik évében mutatkozott.

A hazai agrogeologiai intézmény 1891. évben pontosan a porosz 
mintára szerveződött, s a porosz előírások voltak reánk nézve kötelezők.

A  Nagyalföldön, valamint a hegység szélén az Ipoly és Graram 
völgyében végzett felvételek már az első esztendőben meggyőztek ben
nünket arról, hogy a hazai talajtípusok teljesen különböznek az észak
német síkság talajtípusaitól s hogy hazánkat egész jellegzetes talajok bo
rítják, melyek az eddig tanulmányozott és leírt típusoktól teljesen kü
lönböznek.

A  további munka sikere érdekében elodázhatlan szükségnek mu
tatkozott hazánk földjéről és termő talajáról egy áttekinthető képet 
nyerni, azaz a részletes felvételeket megelőzően az egész ország területén 
található föld- és talajfajtákat tanulmányozni, az uralkodó talajtípusok 
elterjedését megállapítani és —  bárha vázlatosan is —  egy kis térképen 
kijelölni.

Csak azután, midőn e munka alapján már megállapíthattuk az 
uralkodó föld- és talajtípusokat, valamint ezeknek az elterjedését, akkor 
következett volna a részletes felvétel, mely szükségszerűen mindig a fő- 
tipusoknak az átmeneti alakjaival foglalkozik és ezeknek az elterjedését 
írja le. Ilyen munka azonban csak akkor végezhető el sikeresen, ha az 

-országot fedő talajok főtipusai már meg vannak állapítva.
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lett folyt le.1) A  tanácskozások és a közösen végzett kirándulások az 
összes résztvevőket meggyőzték arról, hogy az egyes országokról első sor
ban is egy átnézetes talajtérképet kell készítenünk, melyen minden egyes 
országnak uralkodó főtalajtipusai volnának kitüntetve. A  különböző 
országok talajtípusai csak akkor lesznek összehasonlíthatók, ha klimatikai 
és orografiai helyzetük egy egységes alapon készült kisebb méretű térké
pen kellőképen kifejezésre jut. A  talajtípusok egyöntetű elnevezése és 
osztályozása csak ezen térképek elkészítése után lesz megejthető.

Ez a közös meggyőződés a záróértekezleten egyhangúan hozott ha
tározatban nyilvánult meg, amennyiben I k k e y  B é l a  úr előterjesztését 
az átnézetes felvételek ügyében az értekezlet egyhangúlag magáévá tette 
s a következő határozatot hozta:

,,A Budapesten ülésező első nemzetközi agrogeologiai értekez
let kívánatosnak tartja, hogy az agrogeologiai térképezés első sorban 
átnézetes módon történjék, a meglevő geológiai térképek alapján és 
kis léptékben (kb. 1:200.000) adassék ki. Az ezen vizsgálatok alap
ján többé-kevésbbé egyneműen megalkotottnak felismert területeken 
alkalmas birtok-komplexusok keresendők ki, melyek jellegzetes 
talajkifejlődéssel bírnak. Ezek behatóan nagy léptékben térképezen- 
dők. E részletfelvételek a talajvizsgálatoknál szereplő összes tudo
mányágakat egyesítenék, abból a célból, hogy a talajvizsgálatok 
eredményei tudományosan vezetett termelési kísérletekkel ellen
őrizve és megerősítve, az illető egynemű terület gazdáinak hasznára 
váljanak. A  minimális követelmények, melyeket a talajtérképezésre 
vonatkozólag a lehető leghamarább teljesíteni kell, ezek:

1. A  talajtípusok átnézeti térképének mielőbbi felvétele, még 
pedig a talaj zónális elterjedésének tekintetbe vételével;

2. a jellegzetes talajfajok monografikus kidolgozása, a tudo
mány összes segédeszközeinek felhasználásával/4

Az értekezlet az indítványt ezen formájában határozattá emeli.

Az 1909. évben intézetünk igazgatóságának tervezete alapján az. 
egyes nagy hegységek monografikus feldolgozása indult meg. Az agro
geologiai osztály egy részének a Bihar hegység, a Kodru Moma és a 
Hegyes-Drocsa hegységeknek a síkságra futó előhegyei és a lábaiknál 
elterülő sík vidék térképezése tűzetett ki feladatul. Ezen a feladaton dol
goztunk két éven keresztül. A  külső munkát közös bejárással kezdtük *)

*) Az értekezleten tartott tanácskozások: „Az I. nemzetközi agrogeologiai érte
kezlet m unkálatai. Közreadja a m. kir. Földtani Intézet 1910/' című kiadványban  
53., 63. és 319. lapon.
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I n k e y  B é l a  úr, az agrogeologiai osztáty első vezetője, már 1896-ban, 
tehát az agrogeologiai felvételek ötödik évében a m. kir. földmivelésügyi 
minisztériumhoz egy memorandumot nyújtott be, melyben az átnézetes 
talajtérkép elkészítése mellett foglalt állást s annak szükséges voltát bi
zonyította.

A  memorandumban foglalt tervezetet sem a minisztérium, sem pedig 
a kir. Földtani Intézet igazgatósága nem tette magáévá, ennek folytán 
I n k e y  B é l a  úr az intézettől megvált s az agrogeologiai intézmény veze
tőjévé Dr. S z o n t a g h  T a m á s  kir. bányatanácsos neveztetett ki, kinek ve
zetése alatt az eddigi részletes felvételeket folytattuk.

1901-ben H o r u sit z k y  H e n r ik  agrogeologus azzal a beszámoló je
lentéssel kapcsolatban, melyet németországi tanulmány út járói hazaérve 
beterjesztett, az átnézetes talajfelvétel tervét újra feleleveníti.1)

Intézetünk vezetőségét azonban sem a beadott tervezetek, sem az 
én előadásaim nem tudták az átnézetes felvétel célszerű és szükséges vol
táról meggyőzni s így az agrogeologiai felvételek módja változatlanul 
fentartatott 1909-ig.

Időközben S e m s e y  A n d o r  úr ő méltósága támogatásával alkalmam 
nyílt az 1907. évben Románia és Oroszország erdős és mezőségi zónái
ban, továbbá az 1908. évben T im k ó  I m r e  osztálygeologussal együtt Orosz- 
Lengyelország és Oroszország déli részében, talajismereti viszonyok meg
ismerése céljából, tanulmányútat tenni. Oroszországban több kirándulást 
tettünk orosz szakférfiakkal együtt, nevezetesen D r . Gt l in k a  K., D r . 
T a n f i l i e w  Gr. J. és D r . N a b o k i c h  J. egyetemi tanárokkal.

A  kirándulások alkalmával tartott megfigyeléseken mindjobban 
meggyőződtünk arról, hogy a talajismeretben ma fennálló megoldatlan 
kérdések tisztázására egy nemzetközi értekezletet kell tartanunk, melyre 
talajismerettel foglalkozó és különböző országokban működő szakférfiak 
volnának meghívandók. Az értekezlet helyéül Budapestet jelöltük ki, 
mely Európa keleti és nyugati országaiból egyaránt könnyen elérhető.

1909. évben ünnepelte intézetünk 40. évfordulóját. D r . L óczy  L a jo s  

egyetemi tanár, a Földtani Intézet jelenlegi igazgatója, a nemzetközi 
agrogeologiai értekezlet tervét magáévá téve, a jubiláns évet ezen nagy 
horderejű nemzetközi értekezlettel kivánta megünnepelni. Bár kevés idő 
maradt az értekezlet előkészítésére, az I-ső nemzetközi agrogeologiai ér
tekezlet 1909. év április havában mégis megnyílt és nagy részvétel mel-

ö  A zt szükség teleim  ek tartom  megemlíteni, hogy én kezdettől fogva az átnéze
te s  talaj felvétel m ellett foglaltam  állást s az átnézetes térképnek Tigy gyakorlati, vala
m int tudományos szempontokból való szükséges és előnyös voltát több helyütt, külön
böző értekezletek alkalm ával, iparkodtam beigazolni.
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meg, melyen az intézet geológus és agrogeológus tagjai D r . L óczy L ajos 
egyet, tanár igazgató és D k, Szontagh T amás kir. tan. aligazgató veze
tésével vettek részt. A két évi munka után kitűnt, hogy erről a komplikált 
szerkezetű területről olyan kis térképet készíteni, melyen a talaj is és 
a geológiai alap is kellő megvilágítást nyerhetne, nem lehet, ennek követ
keztében elhatároztatott, hogy a talaj feltüntetésére és a geológiai szer
kezet kijelölésére két térképet fogunk készíteni. Ez az elhatározás már 
közelebb vitte az átnézetes talajtérkép ügyét a megvalósuláshoz. A  bejá
rások alkalmával, valamint az intézetben folytatott tanácskozások mind
jobban meggyőzték intézetünk igazgatóját az átnézetes országos talaj- 
térkép készítésének elodázhatatlan szükségességéről; de a végleges hatá
rozatot csak az az értekezlet eredményezte, melyet 1910. évi december 
hó 8-án az intézetben tartottunk. Ezen az értekezleten részt vettek: 
Dr . L óczy L ajos igazgató, D e, Szontagh Tamás aligazgató, T reitz 
Petek agrofőgeológus, H oeüsitzky H enrik és T imkó I mre agro-osztály- 
geológusok, D r . L ászló Gábor, B allenegger R óbert agrogeológusok, 
D k, H orváth Béla  vegyész és I nkey Béla  volt agrofőgeológus, hazánk
ban az agrogelgiai felvételek megalapítója, mint meghívtt vendég. Dr . 
L óczy Lajos elnök a tanácskozás végén a következő kijelentést tette:

,,Az elmondottakat összegezve, kimondja, hogy az agrogeologiai 
osztály tagjai elfogják készíteni az ország átnézetes talajtérképét. Ha ez 
elkészült, akkor kívánatos helyeken nagy részletességgel készülhetnek 
részletes felvételek.44 (820/1910. int. szám.)

Ezzel a határozattal végre sikeresen befejezést nyert az a 14 éven 
át tartó küzdelem, melyet mi, az agrogeologiai osztály tagjai, az átnézetes 
országos talajtérkép tárgyában folytattunk.

A  benyújtott tervezet szerint az ország talajtérképe Öt évre ter
jedő külső munkát igényelne. Az elfogadott tervezet alapján az első év
ben a Nagy-Alföld, a második évben Dunántúl, harmadik évben Erdély, 
a negyedik évben pedig a magas hegységek talajának térképe készül el, 
az ötödik évben a közös bejárások és összeegyeztetések végeztetnének el.

1911. év tavaszán megkezdtük a Nagy-Alföld talajtérképének az 
elkészítését. E munkában T imkó I mre agro-osztálygeológus az Alföld 
északi részét Tokajig, D r . L ászló Gábor agrogeológus az innen keletre 
eső részt, B allenegger R óbert agrogeológus a Berettyó-Tisza-Maros 
közét, én pedig a Duna-Tisza közét és a Maros-Duna szögét dolgoz
tam fel.

íÁ térképezés alkalmával megállapított talajtípusok chemiai vizs
gálatával Dr . H orváth B éla  kir. vegyész úr bízatott meg. A  chemiai 
vizsgálatoknak kettős célja van; egyrészt a talajtípusok chemiai jellegét 
határoznák meg, másrészt a talajalakulás formájáról s az alakulást végző

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1911. 12
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chemiai folyamatoknak minőségéről volnának hivatva képet adni. Ezen 
okból igen nagy fontossága van a hely kijelölésének, amelyen az egyes 
talajtípusok szelvényeinek a begyűjtése történik, továbbá a szelvényben 
magában azon szintek meghatározásának, melyekből az elemzésre szánt 
minták kiemelendők. Nagyban elősegíti a chemiai vizsgálatok segítségé
vel elérendő eredményeket az a körülmény, ha a vizsgálatokat végző ve
gyész a mintavételt ellenőrizheti és irányíthatja.

Intézetünk igazgatósága átérezve e kérdés fontosságát, a szükséges 
költségek kiutalásával lehetővé tette, hogy D r . H orváth B éla  kir. ve
gyész úr a mintavételt a helyszínen adott utasításokkal irányíthassa. 
D r . H orváth úrnak e célra szabadjegyet szerzett és útiköltséget adott 
s megbízta, hogy a felvételeken egy hónap tartamán vegyen részt. 
(443/1911. int. szám.)

Kitűzött munkaterületem nagy terjedelménél fogva hosszúra nyúj
totta a felvételi időt. A  felvételt május hó 14-én kezdtem meg s a junius 
hó 8— 26-ig terjedő időszakot kivéve, megszakítás nélkül folytattam ok
tóber hó 15-ig, tehát 5 és fél hónapig tartott a terület bejárása. Az elvál
lalt terület térképezését felvételi átalányunkkal —  mely nem ilyen ter
mészetű munkára van szabva —  nem tudtam volna elvégezni. Az öt és 
fél hónapig tartó folytonos utazás költségei, valamint a nélkülözhetetlen 
sok kocsifuvar nyári magas díjai sokkal magasabb összegre rúgnak áta
lányunknál. Hogy ennek ellenére kitűzött feladatomnak mégis meg tudtam 
felelni, azt D r . L óczy L ajos igazgató úr gondoskodásának és Semsey 
A ndor úr ő méltósága támogatásának köszönhetem. D r . L óczy L ajos úr 
a felvétel idejére vasúti szabadjegyet eszközölt ki számunkra, Semsey 
úr ő méltósága pedig útiköltségeim fedezéséhez járult hozzá. Ügyünk 
két pártfogójának hathatós támogatásukért e helyen is hálás köszönete- 
met fejezem ki.

A  nyári felvétel úgy geológiai, mint talajismereti tekintetben 
sokkal több eredménynyel járt, semhogy azokról mostani jelentésemben 
bár csak vázlatosan is beszámolhatnék. Arra lehet csak szorítkoznom, 
hogy a térképezett terület geológiai tekintetben egységesnek vehető ré
szeit felsoroljam és körvonalozzam.

A bejárt terület geológiai szempontból két részre oszlik, nevezetesen 
a Duna-Tisza közére és a Maros-Tisza-Duna közére. A folyóvizek által 
határolt két különálló területet borító földek származási idejének össze- 
eg3mztetése a mai adatok alapján még nem lehetséges. Erre a célra az 
érintkező területnek sokkal tüzetesebb bejárását és a földeknek tüzetes 
geológiai irányú és chemiai vizsgálatát kell még elvégeznünk.

Ennélfogva a két országrészt ezúttal mint külön egységeket 
tárgyalom.
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A Duna—Tisza köze.

A két folyótól határolt terület három részre oszlik, benne külön 
kell választanunk 1. a magas hátat, mely Budapest— Ceglédtől Zombor—  
Yerbászig terjed. A hát északi része futóhomokból, déli része, a Telecska 
hát, típusos löszből van felépítve.

A magas hát szerkezetét eddigi jelentéseimben bőven tárgyaltam 
s erre ezúttal nem térek ki.

A telecskai lösztábla 8— 18 m magas meredek fallal végződik, a 
marttól délre magasabb térszint a Fruska-Goráig a Dunának felső pleisz
tocén ártere foglalja el; az alapnak vizi lerakodásu iszap és homokrétegein 
parti düne sorok futnak végig, egy-egy régi folyammeder irányát jelezve. 
Az újabbi időbeli folyammedrek helyenként igen széles medencékké tá
gulnak ki, melyekben nagy rétségek, tőzeges, zsombékos mocsarak ala
kultak. A  víz lecsapolása után a mocsári növényzet maradványai elpusz
tultak s ma a mocsárfenék fekete iszapja, a zsiros réti agyag van mive- 
lés alatt.

A  mai magasabb régi ártér folyóvizeknek utolsó maradványát a 
Mosztongában találjuk meg, mely ma már csak a belvizek lecsapolására 
szolgál. Az egész terület eredetileg lomberdővel volt borítva; e vegetá
ciónak kilúgozó hatása a Duna déli részéhez közel fekvő vidéken mai nap 
is jól látható; a legutolsó erdőírtásoknak a földje itt még típusos mész- 
telen fakó föld, mely még nem ért rá elhumuszosodni s mezőségi talajjá 
átalakulni. Apatin környékén az itteni szárazabb légáramok hatása alatt 
a fakó földekből tipusos vakszékterületek alakultak.

A Duna—Maros köze.

A  keleti részen a hegység nyúlványai ereszkednek alá a síkságra; 
a dombos perm összefüggését csak a Temes völgye osztja ketté.

A  déli részen pedig a Lokva és a Yerseci Yárhegy nyúlványaként 
a Deliblát magas hát homokja, majd a vele kapcsolatban levő lösztábla 
választja el a Duna völgyét a Temes-Bega medenceszerű árterétől.

A  lösztábla, bárha több szigetre szabdalva, északnyugati irányban 
mégis egészen a Tiszáig követhető.

Yégül északon Perjámos mellett a Maros régi ártere ereszkedik le a 
síkra. A  Maros folyása mentén homokos és kavicsos anyagból hatalmas 
törmelékkúpot épített fel, mely délnyugati elhelyezkedéssel egészen a 
Tiszáig ér. E törmelékkúpon párhuzamos irányú partidűne sorok futnak

12*
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végig s vízválasztóként szerepelnek egyrészt a Bega-Temes medencéje, 
másrészt a Tisza és a Maros mai ártere között.

A  Maros-Duna szögének közepét mély medence foglalja el, mely 
még a legutóbbi időkben is mocsaros, ingoványos terület volt. A  hegység
ből lefutó vizek e medencében gyűltek össze s benne megrekedve, óriási 
mocsárrá alakították át. A  zsombolyai téglagyár anyaggödrének szelvé
nyei bizonyítják, hogy a pleisztocén idejében e terület nagy kiterjedésű 
tó központja volt, melyben —  a tófenéken —  háborítlanul hatalmas egy
nemű agyagos föld rakodott le.

A  későbbi időben ez a nagy tó mindinkább feltöltődött s elmoesara- 
sodott. A  mocsár fenekén alakult fekete zsíros iszap szolgáltatja a mai 
humuszos réti agyag termő talajt, mely termékenysége révén általánosan 
ismeretes.

A  torontáli fekete föld származására nézve szintén hulló por, csak
hogy mocsári növényzettel benőtt vízállásos területre hullott, ahol a pa
rányi ásványszilánkok a mocsár sós vizében feloldódtak s a talaj agyag- 
tartalmát rendkívüli módon megnövelték (kolloidális agyag tartalma 
30— 40 százalék).

A  hegység peremét és a Delibláti löszhátat szintén hulló porból 
épült földrétegek fedik. E földrétegek azonban csak a Versectől délre 
eső területen löszszerűek, inig innen észak felé a kevert lomblevelű erdő 
hatása alatt s az orografiai helyzet szerint fakó földdé, vagy vörös bab
ér ces agyaggá alakult át s teljesen elmésztelenedett. Az erdő letárolása 
után ezeken a dombhátakon a legelső gazdálkodás és a gabonatermelés 
hatása a felső földrétegből tipusos mezőségi fekete földet alakított.

A  delibláti homokot övező löszhegyeknek és a Lokva hegység nyúl
ványait borító löszdomboknak bükkerdő volt az ősi növényzete, ennél
fogva a mész mindmáig megmaradt bennük. E dombok és táblák földjé
ben a lösztipusnak többféle fajtáját tanulmányozhatjuk.


