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KREYBIG LAJOS D R .:

BEVEZETŐ A DINAMIKUS TALAJRENDSZER TÍPUSAI ÉS A MEZŐ
GAZDASÁGI GYAKORLAT KÉRDÉSEINEK VITÁJÁHOZ.

Amint szakosztályi üléseink bevezető előadásában hangoztat
tam, B a b a r c z y  J ó z s e f  szaktársunkat kértem fel az első, a talajrend
szertannal összefüggő kérdésekről tartandó előadás megtartására. Oka 
ennek az volt, hogy intézetünk talajtani osztálya ma már kb. hatmillió kát. 
hold területen a talajfelvételekkel és talajvizsgálatokkal, valamint az 
ezekkel kapcsolatban begyűjtött növénytermelési tapasztalati és kísérleti 
adatokkal olyan megállapításoknak vethette meg az alapját, amelyek 
a talajrendszertannal összefüggő és egyébként is fennálló vitás kérdések, 
különösen pedig ezek gyakorlati vonatkozásainak behatóbb tárgyalását 
teszik lehetővé.

Tudományos alapjait szolgáltatta ennek az általunk alkalmazott 
talajfelvételi és talajvizsgálati mód, mely a talajok jellegzetességében és 
a növénytermesztésben érvényesülő legfontosabb talajadottságokat és 
tulajdonságokat úgy kémiai, mint fizikai és tápanyagtőketartalom tekin
tetében felöleli és így egy általános összefoglaló értékelést annál jobban 
biztosít, mivel a geológiai eredetet is ismerjük. Hiányzik még talajaink 
ásványi és táplálóanyag-tőketartalmának szabatos ásványtani meghatá
rozása, ami azonban remélhetőleg rövidesen meg fog történni. Kétség
telen ugyanis, hogy talajrendszertani szempontból ennek a kérdésnek is 
bizonyos fontossága van, mert hiszen az ásványi eredet a mállási folya
matokban döntő szereppel bírhat, mert pl. egy homoktalaj, mely külön
böző ásványi törmelékekből áll, egészen más elbírálás alá esik, mint egy 
olyan homok, mely egész tömegében kovasavból áll. Ennek ellenére tár
gyalásainkat mégis megkezdhetjük, annak fenntartásával, hogy az erre 
vonatkozólag történő megállapításokat utólag fogjuk figyelembe venni.

Mai szakülésünk tárgyköre azoknak a megállapításoknak szak
szerű megvitatása, melyeket B a b a r c z y  nagyon értékes előadásban ismer
tetett. Szabadjon egyben annak a reményemnek kifejezést adni, hogy a 
résztvevők nagy tudását és tapasztalatát összevetve, sikerülni fog a 
mindannyiunk által annyira nagyarbecsült ’S i g m o n d talajrendszertani 
alapvető munkáját magyar munkával, magyar akarattal és magyar 
tudással világviszonylatban is végleges és teljes győzelemre vinni.

B a b a r c z y  előadásának bevezetésében a különféle talajosztá
lyozási módoknak alapjait történelmi kialakulásukban három csoportra
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osztva ismertette. E csoportosításra a következő elgondolások szolgál
tatták az alapot. És pedig: i. a mezőgazdasági gyakorlat követelményei,
i .  a geológiai eredetkutatás és 3. a külső és belső fizikai, kémiai és bioló
giai tényezők alapján felállított ti. n. dinamikus talajrendszerek. Mind
három csoportosítás bizonyos tekintetben elfogult aszerint, hogy gazda, 
biológus, geológus vagy kémikus nézőpontjai érvényesültek. Mindegyik 
nézőpont a maga szőkébb értelemben vett tárgykörében helyes lehet, de 
más szempontokból megítélve, úgyszólván kivétel nélkül jogos kritika 
tárgyát képezheti. Ebből önként következik, hogy eredményre csak 
akkor fogunk juthatni, ha az összes szereplő nézőpontok összes tényezőit 
figyelembe véve, úgy, mint azt ’S i g m o n d általános megalapozó talaj
rendszerében el is gondolta, közös nevezőre igyekszünk hozni. Ne felejt
sük el azonban, hogy munkánk legfőbb és végcélja kétségtelenül az, hogy 
a talajtani tudomány gyakorlati hasznosíthatóságát minden vonatkozás
ban biztosítsuk és lehetőleg általánosítsuk. Ez okból különös figyelmet 
kell szentelnünk a talajoknak kint a szabad természetben fentálló rend
kívüli változatosságára.

Feladatunknak közmegelégedésre való megoldása ugyanis, néze
tem szerint, nagyon nehéz és még nagyon sok, a természetben található 
talajadottság, tulajdonság és növénytermesztési vonatkozás beható tanul
mányozására és megismerésére van szükség, hogy a vitás kérdéseknek 
olyan tudományos, a talajtan, a gyakorlat, a kémia, fizika, geológia és 
biológia által is elfogadható alapot adjunk, amely legalább nagy voná
sokban minden nézőpontot kielégít. Kifejezést kell azonban adni annak 
a nézetünknek, hogy már eddigi felvételi és vizsgálati adataink és 
a kapcsolatosan velük gyűjtött gyakorlati, növénytermelési, tapasztalati és 
kísérleti megfigyelések összefoglaló elbírálása kétségtelenül bizonyítja, 
hogy egy talajrendszertani beosztás, amelyben tisztán a talajnem, a fő- 
és altípus megállapításából akarnánk gyakorlati növénytermesztési követ
keztetéseket vonni, még általánosságban is csak ritkán felelhet meg a 
követelményeknek. Oka ennek abban van, hogy a talajszelvényt felépítő 
rétegek vastagsága, kémiai, fizikai tulajdonságaik, tápanyagtőketartalmuk 
és ásványtani minőségük, valamint geológiai eredetük, melyeket az emlí
tett megállapításokba belefoglalni nem lehet, szabják meg a termékeny
séget. Nagyon sok olyan talajrendszertanilag esetleg jól definiálható 
talajadottsággal találkozunk, melynek termékenysége, amint azt a követ
kezőkben tárgyalásra kerülő adatokból látni fogjuk, rendkívül külön
böző lehet. Találunk nagyon jó termékenységű szikest és találha
tunk igen gyenge termékenységű csernozjomokat. Mindezeken kívül lép
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ten-nyomon találunk olyan adottságokat és talajtulajdonságokat, ame
lyek rendszertani elbírálása valamilyen új beosztást vagy elnevezést 
tenne szükségessé, vagy legalább is mélyen indokolt vitákra adhatna 
okot.

Egy megfelelő, legalább a legfőbb nézőpontokat kielégítő talaj
rendszertanra elméleti, különösen pedig talajtani, oktatási szempontok
ból feltétlenül szükség van. Kétségtelen az is, hogy ezt legjobban a tala
jok dinamikai vonatkozásai alapján tudjuk megoldani, amint azt ’S i g- 
m o n d oly széles látókörrel mesterien megalapozta. Ne felejtsük el azon
ban azt sem, hogy a talajtani tudományban magában még nagyon sok 
gyakorlatilag is nagyfontosságú kérdés vár megoldásra. Gondoljunk csak 
az agyagnak és húmusznak belső kémiai szerkezetére, melyre vonatko
zólag a talajtudósoknak még nagyon sokat kell dolgozniok, hogy ezeket 
a talajnak kétségtelenül legfontosabb alkotóelemeit, melyeket S t e b u 1 1  
nagyon találóan az élőlények protoplasmájával hasonlított össze, részle
tesebben és behatóbban megismerjük. Gondoljunk azokra a behatásokra, 
amelyeket a talajoknak különféle használati, mívelési és trágyázási 
módjai gyakorolnak, stb., stb.

B a b a r c z y  előadása a ’S i g m o n d-f éle talajrendszertannak és a 
mezőgazdasági gyakorlatnak egymással való összefüggéseit azokra a talaj
nemekre és típusokra vonatkozólag ölelte fel, amelyeket eddigi felvéte
leink folyamán behatóbban volt alkalmunk tanulmányozhatni.

Munkálatainkból általánosságban minden kétséget kizáróan — azt 
hiszem, hogy ezt, talajtani osztályunk összes tagjai nevében is kijelenthe
tem — meg kell állapítanunk, hogy a mezőgazdasági gyakorlat céljai
nak szem előtt tartásával végzett térképezési módszerünk — természe
tesen az i : 25.000 léptéket is figyelmbe véve — helyes és a kitűzött 
céloknak megfelelő. A gyakorlat, illetőleg a kitűzött gyakorlati célok 
ugyanis nem azt várják a talajtantól, hogy egy általános, inkább többé, 
mint kevésbbé elméleti dinamikai talajnem, fő- és altípus és fizikai talaj
féleség, vagy más elnevezést kapjon a talajról, hanem azt, hogy mond
juk meg világosan és félreérthetetlenül, hogy milyen talajának az 
adottsága, azaz rétegszerű felépítése olyan mélységekig, amelyekig az 
a növények fejlődésében érvényesül és milyenek a különböző talajréte
geknek a növénytermelésben érvényesülő kémiai és fizikai — különös
képen vízgazdálkodási — tulajdonságai, végül milyen azoknak 
a húmusz- és tápanyagtartalma. Mindezek talajrendszertanilag egyező 
talajnemekben, fő- és altípusokban, amint erre már reámutattam és 
B a b a r c z y  adataiból látni fogjuk, nagyon különbözőek lehetnek.
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A  mondottakat összefoglalva tehát azt hiszem, végérvényesen 
megállapíthatjuk, hogy a gyakorlat céljait csak olyan térképek szolgál
hatják, amelyekből cél és lépték szerint kisebb-nagyobb részletességgel 
le tudjuk olvasni, hogy milyenek azok az adottságok, továbbá kémiai, 
fizikai és tápanyagtulajdonságok, melyek tényleg adva vannak és a 
növények és talajélőlények fejlődésében szerepet játszanak.

Természetes, hogy mai szakülésünkben a tárgykört igen nagy ter
jedelménél fogva nem meríthetjük ki és még sok ilyen megbeszélésre lesz 
szükség, hogy feladatunknak végleg megfelelve, végleges állásfoglalásun
kat leszögezve és kellően indokolva, a nyilvánosság elé terjesszük. Tekin
tettel arra, hogy az eredmény megkívánja, hogy vitaanyagunkat szak
szerűen szervezve vegyük tárgyalás alá, méltóztassanak megengedni, hogy 
B a b a r c z y  előadását rövid kivonatban ismertessem és a benne foglalt 
kérdéseket sorrendileg tegyem hozzászólás tárgyává.

B a b a r c z y  előadásának bevezetésében a különféle talajosztályo
zási módszereket, rendszereket, elnevezéseket történelmi fejlődésükben 
röviden ismertette, kitért azokra a tudományos és gyakorlati alapokra, 
amelyekből azok kiindultak és végül rátért a ’S i g m o n d-féle dinamikus 
talajrendszertan rövid, kivonatos ismertetésére. Mindezekre nem tartom 
szükségesnek bővebben kitérni, mert az ezek felett való vitát, azt hiszem, 
t. szaktársaim is feleslegesnek tartják.

Részletesebben tárgyalja B a b a r c z y  a ’ S i g m o n d-féle talajrend
szer I. főcsoportjába tartozó nyers és humífikált szerves talajokkal általa 
néhány helyen szerzett tapasztalatokat. Tekintettel arra, hogy — amint 
azt maga is mondja — ezekre nézve végleges eredményt csak akkor 
lehet leszögezni, ha több, az országban előforduló ilyszerű talajjal dol
goztunk, mint eddig, ezekről a vitát még korainak kell nyilvánítanom.




