
A magyarországi agrogeológia múltja és jelene
x

Dr. Zentay Tibor

Az első tudós, aki a talajtant a "gyakorlati célok béklyóiból" 
kiszabadítani próbálta FALLOU FRIGYES ÁGOST /1794-1877/, Szász
országban élt német geológus volt. Fő munkája 1862-ben jelent 
meg "Pedologie oder allgemeine und bosondere Bodenkunde" címmel 
Ebben már azzal az igénnyel lép fel, hogy "a talajra, mint ön
álló természeti képződményre tekintsünk" /in 7/. Talajosztályo
zását geológiai-petrográfiái alapokra fektette, s ez a szemlé
let hatotta át talajtérképeit is. Könyvét a következő látnoki 
szavakkal zárta; "Ilyen módon, miután a talajt először mint 
osztatlan egészet, azután pedig egyes részeiben szemléltem és 
Írtam le, és a fő fogalmat teljesen kimeritettnek véltem, igye
keztem a talajtant önálló tudománnyá emelni. Ez az első ilyen 
irányú kisérlet: utat törtem, jöjjenek most mások és építsenek 
fel egy jobb és miattam akár egészen uj tanépületet, más elvek 
és más tipusok szerint, hogy a szegény félreismert talajtan vég
re abban a tisztességben részesüljön, hogy tudománynak ismerjék 
el" /in 9/. Mivel a nyomdokain kialakult iskola alapszemléleté
nek és módszerének zöme a geológiából származott, kutatási irány 
zatát agrogeolúgjának nevezték el .

Az agrogeológia hazai kialakulása 1858-tól SZABÓ JÓZSEF munkás
ságával veszi kezdetét. Ez, időben egybeesik a legkorábbi, ha
sonló külföldi irányzatokkal. Ettől az időszaktól kezdve az ag- 
rogeológiai kutatás nem választható el a talajtani tudomány fej
lődésétől, ezért a magyarországi agrogeológia egyes korszakainak 
elkülönítéséhez, a talajtan STEFANOVITS PÁL /in 8., 9., 10./ ál
tal megállapított szakaszaiból kell kiindulni, illetve arra épí
teni. Ennek alapján a hazai agrogeológia tö-rténetét a következő 
részekre oszthatjuk fel: *

* Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály ülésén,1983.nov.21-én .
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1. / SZABÓ JÓZSEF munkássága /1858-1891/
2. / A Földtani Intézet Agrogeológiai Osztályának működése, a

porosz talajtani iskola nyomdokain /1891-1909/.
3. / Az Első Nemzetközi Agrogeológiai Konferencia hatása, a

dokucsájevi iskola követése /1909-1931/.

4. / KREYBIG-féle átnézetes talajismereti térképezés /1931-1951/
5. / Az agrárföldtani kutatások időleges szünetelése /1951-1970/
6. / Az ujitpusú mezőgazdasági földtan útkeresése, első eredmé

nyei /1970 - /.

A tudósok és az agrárszakemberek SZABÓ JÓZSEF munkássága előtt 
is gyarapították a mezőgazdaságra vonatkozó ismereteket, de 
- mivel nem geológusok voltak - ezt nem tekinthetjük agrogeo- 
lógiának. Azonban már ekkor bizonyos körülmények csirájukban 
hordták és igényelték a későbbi agrogeológiai kutatások megin
dulását. így például már több mint 200 évvel ezelőtt, földtani 
képződményeket használtak talajjavitásra. TESSEDIK .SÁMUEL - 
világviszonylatban elsőnek - szikes talajok javítására, a 
"márgával való terités"-t javasolja. E téren 1781-től saját 
személyében is kísérleteket végez. NAGYVÁTI JÁNOS 1791-ben, 
"Szorgalmas mezei gazda" cimü könyvében irja: "Az Elegyítés 
által való javitás ezen három dolgokkal szokott véghez menni. 
Mész, gipsz és márga által." IRINYI JÁNOS 1839-ben a szikja- 
vitás kérdésével foglalkozott. Megáilapitása szerint "a szik
só ártalma abban áll, hogy a növényeket kiégeti, ez pedig a 
sziksó nátronjából ered. Ennek lúgereje eltompitása a fő do
log." Erre már akkor a gipszet ajánlja. BÁTKY KÁROLY 1842-ben 
irt könyvében a futóhomokterületeknek "a föld nélkül szűköl
ködő szegény pór népek" között való szétosztását javasolta, 
azon feltétellel, hogy azok a földeket javitsák meg, a homok 
elegyengetése, agyagfölddel való megteritése és trágyázása 
által. PLOETZ /ÉRKÖVY/ ADOLF 1846-ban megjelent könyvében 
előbbihez hasonló módszert ajánl, mivel "Az agyagos, meszes 
föld ugyanis nemcsak megállítja a szálló homokot, hanem egyut-
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tál tetemesen javítja is /in 3/.

Az agrogeológja egyes időszakainak ismertetése.
Első szakasz /1858-1891/- SZABÓ JÓSZEF agrogeológiai munkássá
gának időszaka. Kezdete 1858-tól, első talajtérképe elkészí
tésétől számítható. A munka megindulásának kiváltója a Magyar 
Gazdasági Egyesület pályázata volt, mely az alábbi feladatot 
tűzte ki: "Dolgoztassák ki Magyarország földtani leírása a tett 
kutatásokhoz képest a lehető legtökéletesebben, folytonos te
kintettel a Magyarország rétegeiben előforduló paleontológiái 
tárgyakra, a mezei gazdaságot érdeklő adatok különös figyelem- 
bevételével" /’SIGMOND, 1928. in 8/. A későbbiek folyamán 
azonban kitűnt, hogy ez a feladat nem alkalmas pályázatra, 
ezért az Egyesület igazgató választmányi ülésén, 1858-ban 
elhatározta, hogy: "Magyarország gazdasági leírásához többi 
közt, a földtani viszonyok tanulmányozása is nyeressék meg, és 
hogy ezt az Egyesület minden megyére nézve az egyik, vagy má
sik geolog kiküldése által a helyszínre kieszközölje, kinek 
egyszersmind feladata lenne, az előforduló egyes földfajokat 
teendő physikai és vegytani tanulmányozáson végett összegyűj
teni . "

Ebből a sorozatból SZABÓ JÓZSEFNEK "Geológiai viszonyok és ta
lajneméi ismertetése . Békés és Csongrád megye" cimü munkája 
volt az első. Megjelenésének éve 1861, de térképe 1858-ban 
már elkészült. Térképen a talajokat hat csoportra osztotta, 
megkülönböztetésének alapja a keletkezésükben fennálló különb
ség, osztályozása tehát genetikus alapokra épült. Ugyanakkor 
felismerte a laboratóriumi vizsgálatok fontosságát is. Mint 
Írja: "A természettani /physikai/ tulajdonságok a talajnemek
nél oly fontosak, hogy azoknak ismerete nélkül kellő Ítéletet 
egy vagy más talajokról hozni lehetetlen ..." Munkája során 
9 fizikai sajátosságot határozott meg, ezenkívül nagy körül
tekintéssel kémiai analíziseket, is végeztetett, amelyből 
gyakorlati következetetéseket is vont le a trágyázás és ta
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lajjavítás lehetőségeire vonatatkozóan. Agrogeológiai program
ját tudományos tömörséggel adja meg "... a talaj, s általában 
a földnemek természettudományi ismertetése, egy okszerű s kellő 
leg miveit gazdának, elsőrendű szükségeihez tartozik. Egy ilyen 
megismertetés által jő tisztába az iránt, hogy milyen természe
tű földet mivel, mik hiányai bizonyos tekintetben, mivel javít
hatná s honnan vehetné a javitó szert. Egy ilyen megismertetés 
által lehet megtudni a termőképesség maximumát, a talaj gazdag
ságát bizonyos finom alkatrészekben, s azon időszakot, melyben 
ezek, a földnek ilyen vagy amolyan használata által kimerül
nének. Mind megannyi irányadó útmutatások, melyekre az , ki a 
tapogatódzási rendszertől lassanként megválna s végre búcsút 
venni akar, okvetlenül rászorul."
"A földtani viszgálat megmondja, minő ásványrészekből áll a 
talaj, s ezt a megillető névvel nevezi: megmondja a felső ré
teg vastagságát, megismerteti az altalajt, s igy a rétegsoro
kat egymás után. Leirja azokat a vizgyüjtési és vezetési képes
ségükre nézve: szól a közönséges és az artézi /fúrt/ kutak vi
szonyairól, miből aztán könnyű magát az alagcsövezésre nézve 
is tájékoztatni. Megemliti, minő mellékanyagok fordulnak elő 
az egyes rétegekben, s mi olvadhat fel ezekből a vizben, hon- 
nét a vizek saját jellegei támadnak. Szól a más célra is al=í 
kalmas földnemekről, az agyagról, tufáról, fövenyről, stb., s 
ezeknek használhatóságáról."
Megállapításai ma is helytállóak, s a talajtani kutatás célki
tűzéseit ma sem fogalmazhatjuk meg jobban, vagy teljesebben. 
Kutatói felfogása előremutató volt, és ma is korszerű. Egyaránt 
elismerte egyrészről a genetikus alap, másrészről a kémiai - 
fizikai viszonyok fontosságát, de azok egyikét sem domborította 
ki a többi rovására, hanem harmonikus, komplex egységbe ötvöz
te. Tevékenységét legjobban saját szavaival jellemezhetjük:
"A természettudományban csak a nézetek változnak, de nem az 
észleletek. Az uralkodó elméletek múlnak, újak támadnak, de a 
jól észlelt tények és viszonyok tartós beccsel birnak."
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SZABÓ JÓSZEF munkássága Békés és Csongrád megyék, Tokaj, majd 
Heves és Szolnok megyék, végűi! Bugyi község határának agrogeo- 
lógiai vizsgálata után más irányt vett, és mint a Budapesti 
Tudományegyetem Ásványtani Tanszékének professzora, ásványta
ni munkásságával nemzetközi hirnévre tett szert. Agrogeológi- 
ai kutatásainak nem voltak folytatói, igy a hazai talajok 
földtani megismerésében szünet következett be.
Ezen időszak fontosabb eseménye még, hogy 1866-ban LORENZ 
szerkesztésében kiadták az Osztrák-Magyar Monarchia mezőgazda- 
sági termelésének alapjául szolgáló természeti viszonyokat ősz 
szefoglaló térképet, mely Magyarország talajviszonyait is tár
gyalta. Bár a térkép lényegében geológiai térkép volt, ez az 
első olyan ábrázolás, amely hazánk talajviszonyairól átfogó 
tájékoztatást nyújt.

Második szakasz /1891-1909/: Érzékelve a talajok kutatásának 
fontosságát, BÖCKH JÁNOS a Földtani Intézet igazgatója 1886- 
ban felterjesztést készitett agrogeológiai osztály felállítá
sára vonatKozóan. Javaslata öt év múlva, 1891-ben megvalósult, 
s ettől kezdve a hazai agrogeológiai kutatás rohamos fejlődés
nek indult. Az osztály vezetője INKEY BÉLA lett, másik tagja 
TREITZ PÉTER a magyaróvári mezőgazdasági tanintézetből került 
a Földtani Intézetbe.

Az Agrogeológiai Osztály Európa második, talajokkal foglalkozó 
intézménye volt, előtte 1882-ben a Porosz Állami Intézet ala
kult meg. Természetes tehát, hogy INKEY a berlini, lipcsei, 
heidelbergi és strassburgi földtani intézetekben tett tanul-, 
mányutakat.

Kutatásaikat az Alföld területén kezdték meg, figyelmüket fő
leg a talajjavitási kérdésekre,azok közül is elsősorban a 
szikesedés problémájára forditva. Munkájuk gyakorlati jelentő
ségét INKEY a következőkben fogalmazta meg:
"... az a gazda aki nem ismeri földjének kémiai összetételét, 
a mesterséges trágyák alkalmazásában gyakran tévedhet, feles-
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leges költsége, néha még kárt is okozhat. A talaj szövetének, 
fizikai tulajdonságainak ismerete hiányában a meliorációs gé
peket helytelenül alkalmazza, pénzt és erőt pazarol. A melio
rációs munkák - márgázás, öntözés, alagcsövezés - helyes alkal 
mazása érdekében szükséges, hogy a gazda az altalaj szerkeze
tét, fizikai tulajdonságait is ismerje."
INKEY és TREITZ - HILGARD /USA/ nyomdokain - a gipszezéssel 
való szikjavitásra kísérleti telepeket létesítettek. Terepi 
felvételeiket a porosz iskola módszerei szerint végezték.
INKEY Hódmezővásárhely és Makó környékén dolgozott, TREITZ 
Szegedtől Ny-ra és D-re. Úttörő jelentőségűek voltak TREITZ 
PÉTER Fehér-tónál végzett kísérletei. Itt 16 /q/kh gipsszel 
olyan szikes talajt javitott meg, amelynek átlagos szódatar
talma 1 m mélységig 0,6 %  volt, és semmiféle kultúrnövény nem 
volt termeszthető rajta. A javitás után köles, muhar, kender, 
napraforgó, s egyes foltokban még a búza is megtermett.
Az Agrogeológiai Osztály már 1892-ben elkészítette az első ag- 
rögeológiai térképet "Pusztaszentlőric agrogeológiai viszonyai 
cimmel /in 13/. Munkájukról a milleneumi kiállításon számoltak 
be, bemutatva térképeiket és a begyűjtött talajszelvényeket.
Az Osztály 1895-ben HORUSITZKY HENRIKKEL és TIMKÓ IMRÉVEL bő
vült. A térképezési munkát ekkor kiterjesztették a Kisalföld
re is. A felvételezés l:25.000-es méretarányban történt, a 
térképek 1:75.000 méretarányban kerültek kinyomtatásra. Munká
jukat hamarosan nemzetközi elismerés is fémjelezte: az INKEY, 
HORUSITZKY és TIMKÓ által készített, 1902-ben megjelentetett 
"Magyarszölgyén és Párkánynána agrogeológiai térképe", a pá
rizsi kiállításon aranyérmet nyert.

Az Agrogeológiai Osztály tovább bővült, az uj munkatársak 
LIFFA AURÉL, GÜLL VILMOS, LÁSZLÓ GÁBOR és EMSZT KÁLMÁN voltak.
Időközben az agrogeológiai-talajtani tudomány nemzetközi téren 
is előrehalad. A talajok kutatása a nyugateurópai fejlődéssel 
párhuzamosan, Európa keleti részén - elsősorban - Oroszország
ban - is megindul, de az addigiaktól eltérő felfogásban.
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Már LOMONOSZOV említést tett arról, hogy "... a kőzetek leg
külső kérgének átalakulása, vagyis mállása a növények közre- 
jöttével másként játszódik le, mint ezek hatása nélkül." Rá
mutatott arra, hogy a talaj ezért különbözik a kőzetek málla- 
dékától /in 9/. Oroszországban először a földértékeléssel kap
csolatosan tanulmányozták a talajokat. Később a talajtani ku
tatások fellendülését az a körülmény váltotta ki, hogy az 1860- 
as években sorozatosan aszálykárok sújtották a cserpozjom öve
zetét, s ennek okai felderítésére expedíciókat szerveztek. Fel
merült a kérdés: mitől olyan termékeny a csernozjom? Kiderült, 
hogy a termékenységet nem egyoldalú fizikai, kémiai, geológiai 
vagy biológiai tényezők hozták létre, hanem a talajképződés, 
a természeti jellegzetes, összetett fejlődési folyamata"/in 4/ 
Az eredményeket tudományosan DOKUCSÁJEV /1846-1903/ rendszerez
te, dolgozta fel. Tanait a szakirodalomban - szemben a porosz 
iskolával - Dokucsájev iskolájának /orosz iskola/ nevezték 
el. Fontosabb tudományos eredményei a következők voltak:
-Felismeri a talaj és a növény közti kölcsönhatást. Azt Írja,

clhogy a növény, hatva kőzet felszínére, más tulajdonságokkal 
rendelkező, uj képződményt hoz létre, a talajt. Szerinte a 
talajképződésben döntően öt tényező vesz részt: a/ alapkőzet 
b./ éghajlat, c./ növényzet, d./ domborzat, e./ a talaj kora.
/Mai felfogás szerint növényzet helyett inkább élővilágot ér
tünk. Az újabb kutatások tisztázták a mikroszervezetek rend
kívüli jelentőségét,'de nagyon fontos az állatok, sőt az 
ember szerepe is./

- Megalkotja az első talajosztályozást, ennek hatása ma is 
eleven, egyes elnevezései a nemzetközi talajtani szaknyelv
ben jelenleg is használatosak /csernozjom, podzol, szolonyec/

4 Észreveszi, hogy az Egyenlítővel párhuzamos nagy éghajlati 
övéknek, jellemző növényzeti övék és talajzónák felelnek 
meg. Bevezeti a "zonális talajok" fogalmát, megalkotja a 
"zonalitás" törvényét. Legjelentősébb követői közé tartozik 
az a GLINKA, aki magyar szakemberekkel való kapcsolatai ré-
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révén, jelentős befolyást gyakorolt a hazai talajtan fejlődé
sére is, továbbá VILJAMSZ /1863-1939/, a dokucsajevi iskola 
legjelentősebb talajgenetikai továbbfejlesztője.
A századforduló után az Agrogeológiai Osztály munKatársai 
román és orosz szakemberekkel létesítenek kapcsolatot, s en
nek keretében TREITZ Romániába, TREITZ és TIMKÓ Oroszország
ba utazik. Különösen utóbbi út jelentős, mert ekkor - GLINKA, 
SZIBIRCEV, TANFILEV és NABOKIH tolmácsolásában - megismerked
nek a dokucsájevi talajtan tanításával. Felismerve a nemzet
közi együttműködés erejét, már ekkor javasolták, hogy a Föld
tani Intézet hivjon össze nemzetközi értekezletet, amelyen a 
különböző iskolákat képviselő szakemberek megvitatják a tala
jok térképezésének, osztályozásának megnevezésének kérdéseit.

Az Agrogeológiai Osztály munködésének első két évtizede jelen
tős tudományos eredményeket hozott, eredményesen foly az ország 
fontosabb mezőgazdasági területeinek agrogeológiai térképezése 
Hiányzott még az országos áttekintés, ezért tervbevették Ma
gyarország átnézetes talaj térképének elkészítését.

Harmadik szakasz /1909-1931/: LÓCZY LAJOS a Földtani Intézet 
igazgatója /1909-ben/, az Intézet fennállása negyvenedik évfor
dulójának méltó megünneplésére nemzetközi agrogeológiai érte
kezlet megrendezését határozta el, amelyre meghívta az agroge- 
ológia legnevesebb hazai és külföldi tudósait. így jött létre 
az Első Nemzetközi Agrogeológiai Konferencia, amelynek főtit
kárává - annak ellenére, hogy 1897-ben visszavonult - INKEY 
BÉLÁT választották. /Szerepet vállalt az 1910. évi Stockholm
II. Agrogeológiai Konferencia megszervezésében is./

A Konferencia anyagáról már. a következő években nyomtatott ki
advány készült. Előszavát INKEY irta, s ebben összefoglalást 
ad az agrogeológia általános és hazai fejlődéséről. Megállapí
tásai rendkívül tanulságosak.

Első szavaiban azt ecseteli, hogy a tudomány terén végzett 
munkának fele kárba megy., ha nem hangoljuk össze annak módsze-
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reit, eljárásait, kifejezési módjait, ha nem lehet a különbö
ző helyeken kapott eredményeket egymással összevetni. "Már pe
dig, ha más tudományoknak hasznára vált ez az intézmény, bi
zonyos, hogy egyik sem érzi a jelzett szükséget olyan mélyen, 
mint a termőtalaj fiatal tudománya, a pedológia, vagy - ha 
úgy tetszik - az agrogeológia."
A továbbiakban a talajok tanulmányozásának fontosságát és mi
kéntjét taglalja. "... a szilárd sziklák szétnyílásából kelet
kező talajok, éppen ezen eredeténél fogva, kapcsolatban áll a 
geológia és a mineralógia körébe tartozó tárgyakkal. A kőzetek 
törmeléke csak a légkörbeliek mechanikai és kémiai hatása alatt 
válik igazi termőtalajjá és ezenfelül kell, hogy szerves élet 
is - habár kezdetben talán csak legegyszerűbb szervezeteivel - 
hozzájáruljon ama folyamatokhoz. íme tehát a természettudomá
nyoknak már négy vagy öt ágát ismerjük fel, melyek mindegyike 
a talaj tudományos felismerése körül szerepel, mindegyike a ma
ga külön állásából indul feléje, de .egyike sem nélkülözheti a 
többiek segédkezését. Ez a körülmény már magában elég volna a 
pedológia módszerében, terminológiájában és osztályozásában bi
zonyos eltéréseket előidézni. De ez még nem mind."
"Mert dacára annak, hogy ennyi tudomány érdeklődése csoporto
sul a talaj keletkezése körül, magáért a talajért alig ke
letkezett volna egy külön tudomány, ha a természeti erőknek ez 
a másodlagos és magában véve nem is nagyon érdekes terménye 
nem volna egyúttal a mezőgazdaság ősalapja: ennélfogva az egész 
emberi nem létezésének egyik alapfeltétele."

"Csakugyan ez a határtalan gyakorlati fontosság volt az első 
inditó ok, mely a tudomány érdeklődését erre a mállási ter
ményre irányította, oly annyira, hogy ebből lassan külön tudo
mányág, a talajismeret, a pedológia fejlődött ki. Ez utóbbinaK 
létjoga tehát nem tisztán a tudományos érdeken nyugszik, hanem 
nagyrészt annak a szükségén, hogy ezt a földet melynek ter
ményeivel táplálkozunk, behatóan, azaz tudományosan megismer
jük, még pedig ezért, hogy jobban megművelhessük, belőle
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minél gazdagabb termést nyerhessünk."
fizután röviden vázolja a hazai agrogeológiai kutatás történe
tét. "Magyarországon, e kiválóan földmivelő országban is kü
lönféle oldalról láttak a talajismeret fejlesztéséhez. Egyfe
lől a mezőgazdasági tudományok, melyeknek székhelyei főleg a 
felsőbb gazdasági tanintézetek, mindig érezték annak szüksé
gét, hogy a talcjjal, mint a növénytermelés alapjával foglal
kozzanak, és igy ama tanintézeteken /a magyaróvári gazdasági 
akadémián, a selmeci erdészeti akadémián, a többi gazdasági 
felsőbb intézeteken/ működő tudósok már régóta vizsgálják és 
kutatják a termelési kísérleteiknek alapul szolgáló talajne
mek kémiai és fizikai tulajdonságait. Másfelől azonban az al
talajnak rendszeres átkutatása, vagyis más szóval, az orszá
gos geológiai felvétel, mely 1869. óta a magy.kir.Földtani In
tézetre van bizva, ebben az országban, mely nagy sik terüle
tekben bővelkedik, szükségképpen az agrogeológiai térképezés 
gondolatára vezetett. Volt is már jóval a Földtani Intézet 
alapítása előtt nálunk több geológus /Wolf, Szabó/ kik talaj- 
vizsgálattal foglalkoztak és talaj térképeket készítettek. De 
a rendszeres agrogeológiai térképezés Magyarországon csak 1902- 
ben vette kezdetét, mikor a magy.kir. Földtani Intézet kereté
ben, poroszországi minta szerint, külön agrogeológiai osztály 
létesült, melynek főmunkája mindeddig a sikvidékek pedológiai 
térképfelvétele volt."

"Poroszország példája talán jó volt nálunk a munka megkezdésé
nél és első szervezésénél, de Később elégtelennek bizonyult, 
főleg, mert a két ország természeti viszonyai annyira különbö
zők. Fekvésénél fogva Magyarország Európában közvetítő szere
pet játszik a nedves nyugati és száraz keleti, a hideg északi 
és a meleg dél között, és a környező országok földtani viszo
nyai benne találkoznak és egymással érintkeznek. Ebből az kö
vetkezik, hogy talaja, melynek minőségét a jelzett viszonyok 
szabják meg, csak ugv lesz helyesen felfogható, ha a szomszéd 
országok pedológiai dolgozatairól is tudomást veszünk. Agroge-
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o ló g u s a in k  e z é r t  k e l e t r e ,  azaz Románia  és O ro s z o r s z á g  f e l é  i s  
f o r d í t o t t á k  s z e m e ik e t ,  i p a r k o d v á n  eme o r s z á g o k b a n  működő s z a k 
t á r s a i k k a l  szem é lyesen  é r i n t k e z n i ,  v e l ü k  e g y ü t t  t e r ü l e t e i k e t  
b e u t a z n i  és nem r ö s t e l v é n  n y e l v ü k  e l s a j á t í t á s a  á r á n  d o lg o z a 

t a i k k a l  b e h a tó a n  m e g is m e r k e d n i . "

A l e í r t a k b ó l  m e g tu d ju k ,  hogy a F ö l d t a n i  I t é z e t e n  k i v ü l  máshol  
i s  v é g e z te k  t a l a j t a n i  k u t a t á s o k a t ,  ső már INKEY i s  h a s z n á l j a  
a " p e d o l ó g i a "  k i f e j e z é s t .  Tény a zonban ,  h o g y  a r e n d s z e r e s  k u 
ta tómunka  j e l e n t ő s  ré s z e  e k k o r  még a F ö l d m ű v e l é s ü g y i  M i n i s z t é 
r i u m  fő h a tó s á g a  a l á  t a r t o z ó  F ö l d t a n i  I n t é z e t b e n  f o l y t  a g r ö g e -  

o l ó g i a  m e g n e ve zé sse l .

A konferencia határozatainak megszerkesztője INKEY BÉLA volt.
A határozatok között szerepelt a térképezési módszerek egysé- 
gesitése, az eddig kiadott szakmunkák összegyűjtése, majd e- 
zeknek a három akkori leghasználatosabb nyelvre történő lefor
dítása, a talaj és alapkőzet fizikai-ásványtani tulajdonságai
nak tisztázása, a kiima- és domborzati viszonyok kutatása,, 
hidrogeológiai- és tápanyagforgalmi kérdések tanulmányozása. • 
Az agrogeológiai térképezésre vonatkozóan úgy döntöttek, hogy 
azb 1:200.OOO-es léptékben, átnézetes módon kell végezni.

A határozat értelmében a Földtani Intézet igazgatója elrendel
te az addigi részletes felvételek felfüggesztését és az átné
zetes talaj térképezés megkezdését. A felvételi munka 1911-ben 
megkezdődött, az első három évben az Alföldön, Dunántúlon, 
majd a Kárpátokban folyt. A negyedik évre Erdély felvételezé
sét vették tervbe, de az első világháború kitörése megakadá
lyozta a térképezés befejezését. A munkálatok nagyrészét 
TREITZ, TIMKÓ és az osztályra 1910-ben beosztott BALLENEGGER 
végezték.

A felvételek alapján 1918-ra TREITZ PÉTER megszerkesztette 
Magyarország klimazónális talaj térképét /1,. ábra/, amelyen az 
alapkőzet, éghajlat és a növényzet szerint talaj régiókat hatá
rolt el. Az adatokat TIMKÓ IMRE is összefoglalta, talajtani 
térképe /2.ábra/, megjelent a Földtani Intézet KOGUTOWITZ és
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LITTKE szerkesztette Világatlaszában. A talajok kémiai össze
tételét BALLENEGGER dolgozta fel, s a TREITZ féle klimazonális 
talajtérképet az ő kémiai vizsgálatai és az azokból levont 
következtetései tették igazán teljessé.
Hasonló nagy jelentőségű munka volt az Alföld szikes talajai
nak felvétele, melyet TREITZ és munkatársai 1926-ban végeztek 
el. A fő kérdések a következők voltak:

1. Mennyi szikes talaj van az Alföldön?

2. A szikes talajok közül mennyi javitható meg mesze- 
zéssel?

A nagyarányú munka egy év alatt elkészült. A szikesek körében 
végzett felvétel, a talajtan számára is jelentős, általános 
érvényű eredményeket szolgáltatott.
Ebben az időszakban uj irányzat terebélyesedett ki, a "Sigmond 
iskola".
’SIGMOND ELEK alapvető munkájában, .az 1934-ben kiadott "Álta
lános talajtan" cimü könyvében a korszerű talajtani ismerete
ket úgy igyekszik összefoglalni, hogy az az alkalmazott talaj
tannak is megfelelő alapja lehet. Mint Írja: "... a munka nem
csak tankönyv legyen a műegyetemi és egyéb egyetemi, illetve 
főiskolai hallgatók részére, hanem egyszersmind szakkönyv a 
kutatóknak, segédeszköz a törekvő gazdáknak és ismeretterjesz
tő olvasmány a müveit közönségnek ..." A talajképződési ténye
zőket Dokucsájev alapján, azonban az azóta bővült ismeretanya
gokkal kiegészítve foglalja össze az alábbiaK szerint:

a. / Geológiai és petrográfiai tényezők.
b. / Éghajláti tényezők.
c. / Vízrajzi tényezők.
d. / Természetes növényzet.
e. / A talajok mikrokozmosza.
f. / Állatvilág.
g. / A talajok kora.
h. / Az ember szerepe
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’SIGMOND már az első Nemzetközi Agrogeológiai Konferencián 
előadást tartott talajvizsgálati módszereiről, s a későbbiek
ben részletesen tanulmányozta a talajokban lejátszódó folyama
tokat. Munkái főleg a talajkilugozás kérdéseire, a szikesekre, 
a kicserélhető nátriumra és a sófelhalmozódásra vonatkoztak. 
Arra a következtetésre jutott, hogy a talajok viselkedését 
nagymértékben befolyásolják a kolloidok felületén abszorbeált 
kationok, és hogy ez a jelenség bizonyos mértékben összefügg 
a talajok képződését irányitó folyamatokkal. Ennek alapján dol
gozta ki osztályozási rendszerét, amelyet Ő maga dinamikusnak 
nevezett. A Műegyetem Mezőgazdasági Kémiai Tanszékének és az 
Országos Kémiai Intézetnek volt a vezetője. Körülötte sok ne
ves talajtani szakember csoportosult, mint pl. ARANY SÁNDOR és 
di GLERIA JÁNOS. ’SIGMOND hatása TREITZ munkáin is érezhető, 
s amikor TREITZ az Intézet Agrogeológiai osztályának 1925-28. 
évi munkájáról beszámol, az előforduló talajtípusok leirása 
során használt talajelnevezések mellett már azt is feltünteti, 
hogy azok, ’SIGMOND szerint mely talajnembe tartoznak.
Hazánkban ekkor az agrogeológiai-talajtani kutatást a Földta
ni Intézet Agrogeológiai osztálya TREITZ és BALLENEGGER irányí
tásával, továbbá az előbbiekben emlitett intézmények, ’SIGMOND 
vezetésével végezték.

Hazai agrogeológiai-talajtani tudósaink nemzetközi téren is a 
tudomány legkiválóbb művelői közé tartoztak. Nevük a tudományt 
fémjelezte, ennek bizonyitéka az a sok magas tisztség is,ame
lyeket különböző konferenciákon, kongresszusokon és a Nemzetkö
zi Talajtani Bizottságban kaptak. Résztvettek Prágában 1922-ben 
a III. Ne'mzetközi Agrogeológiai Konferencián,• majd 1924-ben 
Rómában a negyediken. Utóbbin magyar részről BALLENEGGER, KREY- 
BIG, ’SIGMOND és TREITZ tartott előadást. A különböző szakbi
zottságokban és azok vezetőségében számos magyar tudós kapott 
helyet. A Konferencia nagyjelentőségű eseménye volt, hogy meg
alakították a Nemzetközi Talajtani Társaságot, mely 1927-ben 
Washingtonban tartotta első kongresszusát. A kongresszuson 
TREITZ PÉTER-t tiszteleti taggá választották. A Kémiai Bizott-
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ság elnöke ’ SIGMOND ELEK, alelnöke BALLENEGGER RÓBERT, titká
ra ZUCKER FERENC lett. A Mikrobiológiai Bizottság titkárává 
KREYBIG LAJOS-t választották. A Talaj térképezési Bizottságban 
az elnök ’SIGMOND, a titKárok BALLENEGGER, SCHERF és ARANY 
voltak.
A vizsgált időszakban a talajokkal foglalkozó hazai kutatáson 
területén, három alapvető munkacsoport alakult ki. Az egyik a 
Földtani Intézet Agrogeológiai Osztálya TREITZ PÉTER vezetésé
vel, a második és a harmadik intézmény a ’SIGMOND ELEK által 
vezetett Országos Kémiai Intézet és a Műegyetem Mezőgazdasági 
Kémiai Tanszéke volt. A talajtani kutatások és a talajjavitá- 
si munkák irányításában nagy szerepe volt még a Földművelésü
gyi Minisztériumban 1925-ben szervezett, ’SIGMOND elnökleté
vel működő, Országos Állandó Talajjavitási Bizottságnak is, 
amely az Alföld szikes talajainak felvételét is kezdeményezte.

Negyedik szakasz /1931-1951/: a Földtani Intézet Agrogeológiai 
Osztálya Talajtani osztállyá alakul. Vezetője KREYBIG LAJOS a 
kutatásokat uj irányba tereli. Munkáját az elméleti megfonto
lásokkal szemben a gyakorlati szemlélet hatja át. Egy előadás
ban KREYBIG igy vall felfogásáról: "... a kitűzött gyakorlati 
célok ugyanis nem azt várják a talajtantól, hogy egy általános, 
inkább többé, mint kevésbé elméleti dinamikai talajnem, fő- és 
altipus és fizikai talaj féleség, vagy más elnevezést kapjon a 
talajról, hanem azt, hogy mondjuk meg világosan és félreérthe
tetlenül, hogy milyen talajának adottsága, azaz rétegszerü 
felépítése olyan mélységekig, amelyekig az a növény fejlődésé
ben érvényesül, és milyenek a különböző talajrétegeknek a nö
vénytermelésben érvényesülő kémiai- és fizikai-,Különösképpen 
vízgazdálkodási tulajdonságai, végül milyen azoknak a humusz- 
és tápanyagtartalma ..."

KREYBIG vezetésével 1931-ben, fenti célok szellemében, átné- 
zetes talajismereti térképezés indult meg. A munka előzményei
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a következő volt: 1930-ban, a Földtani Intézet agrogeológiai 
osztályán megkezdték az ország részletes agrogeológiai felvé
telét. Ekkor KREYBIG, eltérő felvételezési módszert javasolt, 
és a Földtani Intézet igazgatójától engedélyt kért, és kapott 
arra, hogy a már felvételezett területet a maga módszereivel 
újra feldolgozza, és a két térképlap összehasonlítása döntse 
el, hogy a továbbiakban melyik szerint végezzék a munkát. Ez 
az 1931-ben kivitelezett felvétel lett alapja a KREYBIG tér
képezés során alkalmazott metodikának.
A munka üteme felgyorsult. Mig 1936-ig midössze öt munkatárs 
végezte, 1941. után tizenhárom belső munkatárs mellett, már 
külső munkatársakat is alkalmaztak, s a felvételizők száma 
elérte a 40-et. A felvételek 1944-ben be is fejeződtek volna, 
de a háborús események ezt megakadályozták. A felszabadulás 
után a Földtani Intézetben összegyűjtötték a térképezés anya
gát és 1951-re befejezték az átnézetes talajismereti térképek 

' elkészítését.
A munka mint gyakorlati, mint tudományos szempontból rendkívül 
jelentős volt. Európában először nálunk készült el l:25.000-es 
méretarányban az ország tál aj térkéné, amellett a szakemberek
rendkívül sok gyakorlati tpasztaiatot szereztek,óriási a je-

2lentősége annak, hoev ezen munka alapján minden km -ről lega
lább egv talajfeltárás szelvényleirással és vizsgálatokkal 
rendelkezésre állt. Hátránya volt, hogy mivel szinte a teljes 
szakembergárdát lekötötte, a más tipusu talajtani kutatómunka 
háttérbe szorult. Hiányosságként róható fel, hogy nem alkal
mazta a talajtani tudomány nemzetközi színvonalának megfelelő 
genetiKai elveket, éppen Magyarországon, ahol e területen 
TREITZ és ’SIGMOND nemezetközi viszonylatban is úttörő munkát 
végeztek. Enyhített a helyzeten, hogy ’SIGMOND érveinek és te
kintélyének engedve, végül az átnézetes talaj térképeken fel
tüntették a dinamikus talaj rendszer jelzéseit, s ezáltal a 
dinamikus talajosztályozás - legalább formailag - helyet ka
pott a térképeken. A genetikus talajszemlélet hiánya a gyakor
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latban is jelentkezett, amikor például kiderült, hogy a fizi
kai tulajdonságok és meszállapot szempontjából azonos kategó
riájú talajok termékenysége sok esetben különbözik /in 8/. A 
felsoroltak azonban eltörpülnek a munka nagy értékei és gazda
sági jelentősége mellett.
Maga KREYBIG alighogy befejeződött egy nagy táj felvétele, 
megkezdte az adatok értékelését, elkészítve 1:75.000 mérata- 
rányú táj termesztési térképeit, valamint a hozzátartozó útmu
tatókat. Ezek közül először a "Tiszántúl" /1944./ jelent meg 
nyomtatásban, majd a többi adat az "AgrotechniKa tényezői 
és irányelvei" /1953./ cimü könyvében /in 8/.
Ebből az időszakból feltétlenül megemlítendő még SÜMEGHY JÓ
ZSEF tevékenysége, aki térképező munkája során részletesen 
tanulmányozta a földtani képződmények felett települő talajo
kat is. A "Tiszántúl" /1944./ cimü munkájából különösen jelen
tősek a "Geológia a talajtan szolgálatában" és "A Tiszántúli 
termőtalajok" fejezetekben Írtak. A talajképződéstan problémái 
közül a geológiai, ásványtani, dinamikai morfológiai és víz
rajzi tényezőket, valamint a talajok korát emeli ki. Legfon
tosabb talajképződési tényezőknek a következőket tartja; a./ 
a talajok alkotásában szerepet játszó kőzetek és ásványok, b./ 
fizikai elmállás, c./ erózió, d./üledékképződés, e./ domborza
ti és vízrajzi viszonyok, f./ vízgazdálkodás, g./ idő, h./ ég
hajlat. Olyan munkamegosztást javasol, amelynek során a talaj
képződési tényezők földtani megalapozását sürgeti, amelyet azu
tán át kell adni a kémiai és termeléstechnikai irányban dolgozó 
talajszakemberekn-ek.

Ötödik szakasz /1951-1970./ Megalakul az Agrokémiai Kutató In
tézet, mely később Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet né
ven a'Magyar Tudományos Akadémia fennhatósága alá került. Ez
zel egyidőben megszűnt a Földtani Intézet Talajtani Osztálya, 
munkatársait nyugdíjazták, az Intézet más osztályaira helyez
ték, vagy az újonnan alakult Agrokémiai Kutató Intézethez ke-
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rültek. A földtani szakemberek nem folytatták tovább agrárjel
legű kutatásaikat, de - bár csökkenő mértékben - a földtani és 
talajtani tudományok művelői közötti kapcsolat megmaradt, egy
más szakmai eredményeit figyelemmel kisérték. A talajtan tudó
sai átvették a legújabb geológiai eredményeket /pl. agyagás
ványkutatás/, a fiatal földtani képződményeket kutató geoló
gusok munkáját pedig áthatotta a "talajos szemlélet". Földta
ni képződményeket továbbra is használtak a talajjavítás során, 
s a mezőgazdaság megkezdte a meddő szénhidrogénkutató fúrá
sok által feltárt hévizek hasznosítását.

Hatodik szakasz /1970 -__FÜLÖP JÓZSEF a Központi Földtani
Hivatal elnöke vetette fel azt a gondolatot, hogy a földtani 
tudományok kutatási eredményeikkel elősegíthetik a magyar me
zőgazdaság feladatainak megoldását. Ki kell tehát alakítani az 
ujtipusu mezőgazdasági földtant, s gondoskodni kell az eredmé
nyek mezőgazdasági felhasználásáról. Napjaink főbb kutatási 
területei a következők:
1. térképezés, egyéb kutatások.

1.1.'A Magyar Állami Földtani Intézet munkája.
a./ Síkvidéki területeken a korszerű földtani kutatás 

túllépett a felszin anyagainak térképezésén és - 
különböző mélységig - vizsgálja a felszin alatti 
rétegeket is.Ennek szellemében - a komplex Alföld
térképezés során a Síkvidéki Osztály 10 m-es mély
ségig vizsgálja a kutatási területeket felépitő 
rétegsort. A térképező munka feltárja a felszín- 
közeli rétegek anyagát, ezek vastagságát, szerke
zetét, vizvezető- és vizáteresztő képességét, a 
talajvíz maximális és minimális állását, a talaj- 
viztükör ingadozását, felszínalatti átlagos, köze
pes mélységét, továbbá azoknak a rétegeknek teljes 
sorát, melyeket a talajvíz - vertikális mozgása 
során - átjárt, tehát azt a rétegsort, amelyben az
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oldás, sószállitás és kicsapódás,időben váltakoz
va végbemegy. Ez az a zóna, amelyben a mezőgazda
ság, vizzel kapcsolatos gyakorlati tevékenysége 
/vízrendezés, drénezés, öntözés/ során, valami
lyen változást okoz. Ebben a zónában figyelhető 
meg a műtrágyák és növényvédő szerek útja és ta
lajvízzel való kapcsolata, s csak az itteni vi
szonyok pontos ismeretében tudjuk a mesterséges 
behatások esetleges káros következményeit pl. a 
másodlagos szikesedést, vagy a talaj levegő- és 
vízgazdálkodásának romlását meggátolni, esetleg 
jó irányba terelni. Különleges fontossággal bir 
az alföldi talajviz kémiai sokféleségének, a leg
különbözőbb vizfajták egymás közelében való előfor
dulásának kimutatása. Mindezek ismerete a regioná
lis tervezéshez és a jövő gazdálkodási irányok 
megszabásához, azaz a nagytáji mezőgazdasá.g kor
szerű fejlesztéséhez elengedhetetlenül szükséges!
Az eddig elkészült térképi anyagok és dokumentá
ciók az alábbi mezőgazdasági kérdések agrogeológi- 
ai alapjait képezhetik /in 6/:
- szikesedés és a talajviz kapcsolatának meghatá

rozása,
- a mélységi viz körforgalmának hatása a termőta

lajokra és az alapkőzetekre,
- az öntözés hatásának előrejelzése /talajvizeme1- 

kedés, elmocsarasodás/,
- öntözés és fűtés lehetőségei talaj- és kis só

tartalmú rétegvizekből,
- talaj - talajviz szennyezése. Rétegvizek védel

me azok mozgástörvényeinek ismeretében,
- termálvizhasznositás lehetőségei /a hulladékvi

zekből származó veszélyforrások, elhasznált vi
zek visszasajtolási lehetőségei, elvezetésük/,

- meliorációhoz szükséges fe 1szinköze1i rétegvi-
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szonyok ismerete,
- talajromlás mélységeinek kutatása földtani vi

szonyok ismeretében,
- süllyedő és emelkedő térszínek meghatározása.
Az évi 0,2 mm-es tektonikai mozgások figyelem- 
bevétele vízrendezésnél, meliorációnál, regio
nális tervezésnél.

Az intézet egyéb munkáinak keretén belül /földta
ni környezetpotenciál elemeinek meghatározása/,
M = 1:100.000 méretarányú megyei szelvényű térké
pek készülnek:
- szennyvizek szikkasztási lehetőségeire, 
-'felszini képződmények szennyeződés-érzékenységé

re .
A fenti két térképváltozat adataiból valamennyi 
tipusu /folyékony-higtrágyás, kommunális és ve
szélyes/ hulladék elhelyezése regionálisan megter
vezhető .
Az országos földtani kutatási munkák elsősorban 
a regionális tervezéshez nyújtanak alapot, a he
lyi megoldások a régionális háttér ismeretében to- 
vábbkutatásokkal pontosithatók.

b. / A Geokémiai Osztály esetenként speciális vizsgála
tokat végez, elsősorban mikroelem- agyagásvány- és 
talajgeokémiai kutatási tárgykörökben.

c. / A Szénhidrogénprognózis Osztály sokoldalú vizsgá
latokkal és kísérletekkel mutatta ki az alginit 
/olajpala/ mezőgazdasági célú felhasználására va
ló alkalmasságát.

d. / Az Intézet területi földtani szolgálatai talajja
vításra alkalmas földtani nyersanyagok prognózisát 
végzik. A Délalföldi Területi Földtani Szolgálat 
agrogeológiai szempontból a homoktalajoK eredmé
nyes javithatóságát vállalja, elsősorban a homok
talajok és az alattuk lévő kőzeteK ásványtani ösz-
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szetétele alapján. A Keletmagyarországi Területi 
Földtani Szolgálat szikes talajok javítására al
kalmas különböző képződmények adatait kutatja. A 
Budapesti és az Északmagyarországi Területi Föld
tani .Szolgálatok dombvidéki területeken környezet- 
földtani kutatásokat végeznek, különös tekintettel 
a talajerózióra. A Déldunántúli Területi Földtani 
Szolgálat korábban egyes területeken mintakutatást 
készitett, jelenleg a hegyvidéki agrogeológia ki
alaki tásán munkálkodik.
A közeljövőben uj kutatási program meginditását 
tervezzük, amelynek keretében az agroökológiai 
potenciál földtani oldalát vizsgáljuk.

1.2. Más intézmények munkája.
a./ A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Talajtani Tan

széke és az MTA Talajtani- és Agrokémiai Intézete 
több különböző jellegű tanulmányt Készitett az ag- 
rogeológiai kutatási munkák tudományos megalapozá
sa terén. Kapcsolatuk a Központi Földtani Hivatal
lal és a Magyar Állami Földtani Intézettel ma is 
élő, és folyamatosan résztvesznek a jelenleg fo
lyó agrogeológiai kutatásokban, illetve földtani 
kutatások talajtani- agrogeológiai részének kivi
telezésében .

b. / Az MTA Földrajztudományi Kutató Intézete mintate
r ü l e t e k  kom p lex  a g r o g e o l ó g i a i  é r t é k e l é s e i t  v é g e z 
t e ,  j e l e n l e g  n é h á n y ,  a g r o g e o l ó g i a i  k u t a t á s  i n t e r 
d i s z c i p l i n á r i s  r é s z t e r ü l e t é n e k  K id o lg o z á s á b a n  
m ű k ö d ik  k ö z r e .

c. / A Központi Bányászati Fejlesztési Intézet techno
l ó g i a i  v i z s g á l a t o k a t  v é g z e t t  néhány f ö l d t a n i  k é p 
ződmény m e zőgazdaság i ,  e l s ő s o r b a n  a t a l a j j a v i t á s  
t e r ü l e t é n  v a l ó  a lk a lm a z h a tó s á g á n a k  t i s z t á z á s a  é r 
dekében  .
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d. / Az Országos Érc- és Ásványbányák Hegyaljai Müvei
nél mintegy évtizedes kutatómunkával kimutatták a 
zeolitok mezőgazdasági alkalmazási lehetőségeit, 
készítményeik ma már belföldön, sőt külföldön is 
i smertek.

e. / A MÉM Talajjavító Nyersanyagkutatási és Tervező
Iroda Mezőgazdasági Földtani Szolgálata talajja
vításra alkalmas földtani képződmények vizsgála
tát végzi. Vizsgálódásuk tárgykörébe elsősorban 
a tőzeg- lápföld, valamint a lápi iszap tartozik, 
további terveikben szerepel a homoktalajok Pret- 
tenhoffer módszer szerinti javítására alkalmas 
földtani képződmények kataszteri feldolgozása, 
szabvány készítésre alkalmas csoportositása, to
vábbá löszkataszter készítése, különös tekintet
tel a digózásra alkalmas változatokra.

2./Főhatósági tevékenység
A fentiekben emlitett kutatási tevékenységek a Közpon
ti Földtani Hivatal finanszírozásában készültek el. 
Ugyancsak főhatóságunk irányításával történt rendkívül 
sok talajjavitásra alkalmas nyersanyag feltárása is. A 
munkát kezdetben az Országos Meliorációs Egyesülés fog
ta össze, majd ennek megszűnése után a hazánkban műkö
dő két Talajjavító Vállalat, illetve ezek jogutódai vé
gezték. Ezen kutatások eredményeit a mezőgazdaság részé
ről elismerik és értékelik. Műszaki fejlesztési alapból 
jelentős összegeket fordítottak a további szabadföldi 
kísérletekre. A kísérletek eredményesek voltak, a fel
használt nyersanyagok talajjavitásra való alkalmassága 
minden esetben bizonyított, a vizsgálatok súlypontja je
lenleg a gazdaságosságra és a megtérült idő tisztázásé-, 
ra tevődött át. A homoktalajok - Prettenhoffer módszer 
szerinti - javítására alkalmas nyersanyagok szabványo
sítása folyamatban van. Talajjavító nyersanyagkutatási
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tevékenységüket az MTA-DAB és DATE Karcagi Kutató Inté
zete által 1982-ben Gyomán "A meszes altalajterités al
kalmazásának lehetőségei a szikes talajok javításában ' 
tárgyú ankéton, a közvetlen termelő szervezetek /MGTSZ- 
ek/ igen elismerően méltatták. Az ankét keretében, az 
előadások kiegészítéséül a Debreceni Agrártudományi 
Egyetem Termelésfejlesztési Intézete külön agrogeológi- 
ai kiállítást is szervezett.

3. /Termálvíz hasznosítása
A mezőgazdaság részére egyre fontosabb a hévizek energi 
ája. Ez elsősorban a mélyföldtani viszonyok ismeretét 
igényli. Külön kiemelendő a meddő szénhidrogénkutató 
fúrásoknak a mezőgazdaság számára történő átadása.

4. /Ásványvagyon gazdálkodás
Az építőipari és talajjavító nyersanyagok bányászatában 
nemcsak ágazati, hanem népgazdasági szinten is igen je
lentősek a mezőgazdasági üzemek bányái. Ezekből kerül 
ki a betonkavics több mint 50 %-a, a falazó és vakoló 
homok 90 %-a. A több mint 500 nyilvántartott bányahe
lyen az elmondottakon kivül a követKező földtani nyers- 
nyagokat termelik:

- falazási célra: homokkövet, andezitet, bazaltot, do
lomitot, mészkövet, különböző tufákat 
/andezit, bazalt, riolit/;

- díszítőkő céljára: diabázt, gabbrót, különböző mész
köveké t;

- ipari célokra: dolomitot /kohászat számára/, mészkö
vet /égetésre, őrleményként/;

- talajjavitási célokra: tőzeg, lápföld, lápi mész, di-
góföld

A kitermelt ásványi nyersanyagon egyrészt a mezőgazdasá
gi ágazatban, nagyobb részét pedig a mezőgazdaságon ki
vül, elsősorban az ÉVM és KPM területén hasznosítják.
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Tevékenységükkel jelentős népgazdasági igényt elégíte
nek ki olyan nyersanyagok viszonylatában, amelyeknél a 
magas szállítási költségek esetenként a termelés decent
ralizálását és sok kis helyi bánya üzemeltetését indo
kolják. Ásványvagyonunk megkutatása, nyilvántartása és 
védelme terén - mint földtani hatóság - a Központi Föld
tani Hivatal illetékes. A Területi Földtani Szolgálato
kon keresztül segiti a mezőgazdasági üzemek előbbiek
ben felsorolt ásványi nyersanyag bányászatát. A terüle
ti Földtani Szolgálatok a mezőgazdasági üzemek bányanyi
tását megelőzően a földtakarékos művelés megtervezésével 
és a kutatások teljes vertikumra történő kifejlesztésé
vel elősegítik a termőföld védelmét. A földtani kutatá
sokat lezáró összefoglaló földtani jelentésekben előír
ják a termelés utáni rekultiváció megtervezését, majd 
ennek kivitelezését minden erővel támogatják, illetve 
ellenőrzik.

5./Környezetvédelem

A Területi Földtani Szolgálatok résztvesznek a hulladék- 
lerakó területek kijelölésében, megtervezik és irányít
ják azok földtani kutatását, valamint az adatok össze
foglalását. 1982. évben javaslatot készítettek a veszé
lyes hulladékok deponálására szolgáló regionális lerakó
helyek lehetséges elhelyezésére vonatkozóan. A földtani 
szakemberek olyan nyersanyagokat /zeolit, alginit/ ku
tattak fel, amelyek az értékes mezőgazdasági hulladékok 
talajba való szennyezésmentes visszajuttatását elősegí
tik.
Napjainkban a MÉM, MÉM-NAK, KFH és MÁFI szakemberei ered
ményes tárgyaláson vettek részt, amelynek keretében meg
szabták az interdiszciplináris területeken végzendő tu
dományos kutatómunkák fő irányvonalát.
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MAGYARORSZÁG TA LA JR E G lö lN A K  A T N E Z E T E S  TÉR KÉPÉ
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M A G Y A R O R S Z Á G  T A L A J T E R K E P E



a d . 1. ábra

I. Alapkőzetek: 1. futóhomok, 2. homok, 3. lösz,
4. vasas kavics, 5. márga, 6. mészkő, 7. dolomit, 
8. homokkő, 9. bazalt, 10. trachit, 11. vulkáni 
tufa, 12. régi eruptiv, 13. gránit, 14. kristá
lyos pala.

II. Minden régióban előforduló talajok: 1. öntés 
talajok, 2. tőzeg talajok, 3. réti agyag, 4. szik,
5. időszakos sziksós tavak

ad. 2. ábra

1. Mezőségi talaj /csernozjom/ diluviális és harmad
kori képződményeken, 2. mezőségi talaj futóhomokon,
3. mezőségi talaj régibb és újabb árterületeken,
4. barna erdei talaj, 5. szürke erdei talaj futóho- 
moKon, 6. szürke erdei talaj, 7. tőzeg, 8. szikes 
terület, sós mocsár, 9. öntés talaj.
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Past and Present of A g r o g e o l o g y  in H u n g a r y

Tibor Zentay

Though the agricultural utilization of the mineral resources 
in Hungary has a past of more than two centuries, agrogeolo- 
gical investigations were started only in 1858 by professor 
József Szabó. After performing agrogeological investigations 
in Békés, Csongrád, Heves and SzolnoK counties his fields of 
interest changed and his favorite field of research became 
mineralogy-petrography.
Agrogeological research was revived again in 1891, when an Ag
rogeological Department was established in the Royal Hunga
rian Geological Institute, with Béla Inkey as its head. The 
staff was engaged in soil mapping and prospecting for ameliora
ting mineral raw materials. Their work ans results soon obtai
ned international reputation.
The work was started on the basis of the "Prussian school" of 
soil science, but very soon the achievements of pedology ela
borated, by Dokuchaev were also made use of.

The first International Agrogeological Conference was held in 
Budapest, in 1909.

By 1918, the "Climatic Soil Map of Hungary" abd the "Pedologi- 
cal Map of Hungary" were compiled.

Between 1931 and 1951 outline pedological mapping was carried 
out in Hungary, under the guidance of Lajos Kreybig. As a re
sult, first in Europe, the soil map on scale 1:25.000 covering 
the whole territory of the country was plotted for Hungary.
Agrogeological investigations were temporarily interrupted 
from the 1950s, but the personal professional contacts were 
maintained. After 1970 an agrogeology of név/ type gradually 
developed an within its frame geologists active in the inter
disciplinary field between agriculture and earth science attempt 
to contribute to the better yields.
In the near future an upswing of joint research can be expected.
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