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Az elmúlt év január hó 22-én nagy gyász érte a magyar tudo-
mányos életet. Ekkor halt meg Treitz Péter kisérletügyi figaz-
gató, a m. kir. Földtani Intézet talajtani osztályának volt veze-

tje. Tieitz Péter egyike \olt azoknak a nem igen ritka nagy ma-
gyar elméknek, akinek munkásságát a külföldön sokkal jobban
ismerték, mint itthon. Tiszteletbeli tagja volt a Nemzetközi Talaj-

tudományi Társaságnak, mely kiváló címmel az egész világon

karinad félezer taggal bíró társaságnak mindössze hét tagja dicse-

kedhetik. Óriási munkássága az agrogeológia összes területeit fel-

ölelte. Mind elméleti, mind pedig gyakorlati téren az alkotásoknak
egész sora teszi halhatatanná a nevét.

Treitz Péter a magyar agregeológia megteremtje, született:

Kiszálláson (Bács m.) 1866 november 18-án. Középiskoláit részben

Prágában és nagyrészt Bécsben, fiskoláit a bécsi megyetemen,
majd a magyaróvári gazdasági akadémián végezte. 1890-ben a m.

kir. Földtani Intézethez nyert meghívást, ahol Ínkei Béla vezeté-

sével az agrogeológiai felvételi osztályt szeivezte meg. Évtizedeken

át térképezte a A agy Magyar Alföld talajait. E munkálatai kapcsán

éber szemmel ügyelte a magyar termföld sajátosságait és ter-

mészetrajzát. Itthoni ezirányú tanulmányai mellett járt még
Németországban s ott különösebben a porosz és szászországi agro-

geológiai kutatásokat tanulmányozta. Ortli prof. és késbb Walm-
scbeífe voltak mesterei. Németországi tanulmányai mellett nagy
hatással voltak rá az orosz kutatók: .1) o k u t s a je v, S i b i r c :» v,

G 1 i n k a, Tuníiliev, és Na hoki cli, az oroszországi talajis-

mereti kutatások megindítói és nagyraneveli. Már romániai

tanulmányútján felfigyelt Mrazek és fleg Murgoci melleit

az orosz talajismereti munkásságra. Egy késbbi tanulmányútján
mit 1906-ban Timkó Imrével tett Oroszlengyelországban, Xovoalex-

andriában, megismerkedhetett Glinka professorral s a Ih)k' tilsajer

Sibircev iskola lelkes mvelivel, kik a talajismeretben új lehe-

tségeket nyitottak meg számára. Ez az iskola késbb mindinkább
bvülve létrehozta a pétervári Dokit fsajer talajismereli intéziéi,

mely ezután az idk folyamán a lelkes kutatók egész raját bocsaj-

* Felolvasta a Magyarhoni Földtani Társulat 1936. évi február

5-én tartott LXXXVI. rendes közgylésén.
** Auszug mis dér Gedüchtnisrede, gelialten in dér Generalver-

sanimlung dér Ung. Geol. Gesellschaft am 5. Február 1936.
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tóttá ki az orosz tudományos életbe. Ez a lelkes csoport lett késbb
alapítója a Nemzetközi Talajismereti Társaságnak, mely „Talajis-

meret" cím folyóirata, továbbá a nemzetközi talajismereti konfe-

renciák és kongresszusiak által jelents munkásságot fejtett ku
Megjegyzend, hogy Treitz Péter — Sigmond Elek dr. és Timkó
Imre részvételével — az els nemzetközi talajismereti konferenciát

1909-ben a m. kir. Földtani Intézet 40 éves jubileuma alkalmával
itt Budapesten rendezte meg.

Treitz Péter tudományos érdekldése egész Európára kiter-

jedt s a kon t inen s tálajviszonyainak aligha volt nála jobb ismerje.

Mintegy 170-t kitev szakmunkája közül els jelentsebb munkája:
Földrajzi Közleményekben megjelent Talajgiog révfiája, melyben
a német, svéd, orosz, Inegyel és olasz földön, valamint Romániában.
Szerbiában és Boszniában végzett talajtanulmányainak eredmé-

nyét foglalta össze.

E müvében a talaj kialakulásának új magyarázatát adta meg.

A hulló por talajkialkító szerepének felfedezésével, mélyet! a kül-

földi agrogeológiai intézetek alapul fogadtak el, már oly közis-

mertté vált neve a> szakirodalomban, hogy 1912-ben a belga kor-

inány Batz 0. tanárt, majd 1914-ben a japán kormány Vakimizu

tókioi egyetemi tanárt küldi ki hozzá egyévi tanulmányútra.

Az idk haladásával és a talajismereti tudomány bvülésével

módját ejthette, hogy Olaszországba is eljusson, ahol a római kong-

resszuson már Magyarország talajklima térképét is bemutatta. A
balkáni országokon kívül résztvett még Amerikában a washingtoni

talajismereti kongresszuson is.

Tudományos munkásságának egyik legjelentsebb része saját

találmányi! talajtérképezési módszere, mely az erd- és mezgazda-;
ságnak, minden más térképezési móddal szemben, a legtöbb felvi-

lágosítást nyújtja, a tudomány és a gyakorlat körébl".származó
megoldáshoz egyaránt. Ez a térképezési módszer ma már külföld

szakkörökben is általánosan elfogadott. Nemzetközi Talajtudományi

Társaságnak Európa térképét szerkeszt bizottsága, mely 1926-ban

Budapesten tartotta konferenciáját, hivatalosan is Treitz módszerét

tette magáévá. Ezután kapta a kongresszustól azt a megtisztel

feladatot, hogy a pireneusi félsziget talajtérképét készítse el, mely,

munkát három hónap alatt végzett el. Számos hazai és leül földi tu-

dományos +ársaság tagja volt: így a Nemzetközi Talajismereti Tár-

saságnak tiszteleti- és kartográfiai osztályának eladója, a debre-

ceni Tisza István tudományos társaság, a Szent István akadémia

rendes tagja, a Magyarhoni Földtani Társulat, Magyar Földrajzi

Társaság és Természettudományi Társulat választmányi, az Orszá-

gos Talajjavító Bizottságnak pedig állandó tagja volt.

Nevezetesebi) munkái: Magyarország tulajainak beosztása klí-

mazónák szerint (1901). A Duna-Tisza közének agrogeológiai leírása

(1903) Szeged-Kistelek vidékének agrogeológiai térképe (1905).
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Meszes talajok és az ezekre alkalmas szölöfajok, Les sols et les

ehangements du Climat. Stokholm (1910). „Az agrogeológia felada-

tai“ Földtani Közlöny 1910; Talajgeográfia. Sós és szikes talajok

természetrajza 1924.

Treitz Péter m. k. kisérletügyi figazgató gyakorlati

munkássága.

40 évet kitev talajismereti szolgálata ideje alatt fként 3

firány körül csoportosíthatjuk munkásságát:

1. Közremködött Treitz Péter, mint a hazai rög szerelmese

szlink felújításának munkájában 1896-tól 1916-ig, miut az állami

fels szlészeti és borászati tanfolyam talajismereti eladó tanára.

A Phyilloxera által elpusztított szlink felújításának legna-

gyobb akadálya az volt, hogy nem állott a szakembereknek olyan

eljárás rendelkezésre, melynek segélyével meg lehetett volna ál-

lapítani, hogy a szóban forgó talajnak mekkora a hatékony n és/.-

tartalma, ennélfogva milyen amerikai alanyfajta volna alkalmas

azon a felújításra. Ezt a kérdést tanulmányai alapján sikerült meg-
oldania.

A módszert az 1903. évi nemzetközi Gazdasági kongresszuson

Rómában mutatta be és azóta kii földön a közhasználatban is elter-

jedt. Francia-, Olasz- és Spanyolországban mint „Methode Hong-
roise

íl

ismeretes, hazánkban a szlknek felújítása alkalmával

pedig már évtizedek óta ezt a módszert használjak.

Annak idején a péesvidéki szlk állami felújításánál Petten-

koffer Sándor szol. és borászati foljigye’vel kipróbáltuk ezt a mód-

szert és minden tekintetben 1 elyénvalónak találtuk azt.

Sajnos, minthogy módszerét nem a szlészeti és borászati köz-

ponti kísérleti állomás kebelében végezte, annak idején a munká-

ról szóló jelentést a kísérleti álomás nem adta ki. Minthogy pedig

e tárgy tisztán gyakorati voltánál és jelentségénél fogva nem

illett bele a m. kir. Földtani Intézet, ügykörébe sem, így az igaz-

gatóság sem volt hajlandó munkáját kiadni, miért is kénytelen

volt Szilágyi Jánossal együtt a munkát saját költségén ki-

adni. A fels szlészeti tanfolyam rendezett talajismereti kirán-

dulásokon többízben Treitz Pétert én helyettesítettem.

2. Nagyjelentség tevékenységének második csoportja a ha-

zai dohánytermelés átalakítására irányult. 'I reitz azzal a mun-

kájával kapcsolatban, melyet a m. kir. Pénzügyminisztériumnak

eszközölt, bejárta Kisázsia, azután Török-, Görög- és Bolgárorszá-

gok legnevezetesebb dohánytern vidékeit s ott végzett t lajtani

kutatásai alapján tett javaslatot, hogy < ’sonkamagya rországnak

melyik részein lehetne a Macedóniából importált magból jó ciga-
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retta-dohányt termelni. Timkó Imrével együtt szerkesztett
( sonkamagyarorszá g átnezetes talajtérképén még a jellegzetes ha-
zai burgonyatei mö területekre is kiterjeszkelctt a dohánytermel
sen kívül.

Sokkal ismertebbé tette azonban nevét Treitz Péter a

szl újabb teVpítésénél végzett munkájánál a hazai szikes tala-

jok javításával, mely talajismereti kérdéssel már 1892 óta kezdett
hivatalból foglalkozni. Ezekben a munkáiban, mint munkatársa
segédkeztem neki egész haláláig. Els kísérleti telepei e téren a

Szeged melót ti Fehértó partján voltak, azután Kétegyháza és Bé-
késcsaba határaiban. Utóbbiakban annak idején mágam is részt

vettem hivatalból, amidn a békéscsabai öntözött rétterületen, —
nemkülönben Siklón, Kátegyháza- és (lyula határaiban talajvizs-

gálatokat rs'közö’tpm. F. vizRgálatrkról. fle ,r ° te'un szikes tyq.1”

-

iok és öntözött talajok kötött vizének ismertetésérl 1901-1902-1903.

évi jelentéseimben számoltam be. Ezután még Székudvar és Kis

ien határaiban, József fherceg akkori gazdaságaiban folytattam

szikes talajvizsgálatokat s a fhereegi birtok egyes szikeseid) ré-

szeire ajánlottam is a mészporral való trágyázásnak sikerrel ke-

csegtet alkalmazását, n elv annak idején lx» is vált. Ugyanezen
idben még Békésgyulán eladást is tartottam egy vándorgylésen
a szikes talaj javításának lehetségeirl.

Treitz Péter már az els négy évben is olyan sikereket

ért el, hogy a földmívelósi minisztérium, országos jelentséget tu-

lajdonítva az munkájának, a telepek vezetését kivette a Földtani

Intézet hatáskörébl és ezt a m. kir. Országos Növényermelési
Kísérleti Állomás hatáskörébe utalta át. A világháború után azon-

ban a viszonyok megváltoztak. A megcsonkított ország term te-

i iilete kevesebb lévén így a javítatlan szikeseknek megjavításával

kapható nagyobb termterületi nyereség, a javítást újra országos

tontosságú kérdéssé tette. Elvkor kérte ezután Treitz Péter a

minisztériumot, engedtessék meg neki, hogy a szikes talajok javí-

tására kidolgozott és kipróbált módszerét az állam valamelyik bir-

tokán bemutathassa. Propaganda eladás sorozataink tartása után

a minisztérium végre megengedte, hogy a javítás lehetségét saját

költségünkön szerzett mésszel a Karcagi Mezgazdasági Iskola

birtokán Treitz Péter bemutathassa. 1922. évben kezdtük meg
a szikjavítást, de már az els évek sikerei meggyzték az ellenr-

zéssel megbízott szakembereket, hogy az eljárás, jó és nagy jelen-

tsége van. Ezután már szikeseink megjavítását az állam a maga
költségén folytatta tovább egész az elmúlt év folyamáig és az 1921

évi mezgazdasági kiállítás alkaln ával a földmívelósi minisztérium

által hiadott kimutatás szerint csak a tiszai Alföldünkön a szik-

javítási akció ciroa 15—20.00P kát. holdat javított meg, fleg kis-

gazdák és középbirtokosok földjébl.

Ezek a bemutató kísérletek s fleg a Jászságban és Kiskun-



6 . -Tinik Tinyp / • v»

ságban -tartott propaganda gazdanépgylések váltak alapjaivá az

országos szik javító akciónak, melynek folyamán (i év alatt állami

támogatással a T r e i t z-féle módszerrel 15,000 k. holdnál több ter-

méketlen szikes területet javítottak meg és tettek jó búzaterm
területté. A szikes talajok javítására kidolgozott T 1 " e i t z-fé'-*

módszer még nagyobb gyakorlati hasznot jelent az országra nézve,
mert ezzel az eljárással az összes mesztelen, agyagos, szikes talajok

megjavíthatok.

A meszes, sziksós területek javítása és kihasználásának is

megtaláltuk a módját a Patonay-féle sziki mészpázsittal való javí-

tási munkában, mellyel az összes dnnamenti lecsapolt, terméketlen

szikesek is gazdaságilag értékesíthetkké válnak. FIadássoroz il-

láink révén sikerült a kérdés iránt, a vezet kisgazda körök érdek-

ldését a Kis Kunságban és Jászságban is számos helyen felkelteni

ügy, hogy már több gazdaságban, így pl. Fülöpszállás határában
próbálkoznak a gazdák a Patonay-féle mézpázsit termelésével

kísérletképen. Így tehát minden reményünk meg van arra. hogy
a szikes talajoknak eme legrosszabb fajtája is mihamarább term
talajjá lesz átalakítható. Garán, a mai Bácsmegye legdélibb hatá-

rán, hasonló szép kaszálót sikerült beállítani Herke Sándor
növénytermelési kisérletügyi igazgatónak az ottani sziksós léten,

hol még egy jó artézi kúttal az öntözés lehetségét is sikerült meg-
oldani, mint ahogy arról a helyszínen néhány évvel ezeltt Herke
kalauzolása mellett meggyzdtem.

A szikes talajok javítása alkalmával végzett tanulmányok

összefoglalására nem kaphatván a Földtani Intézettl támogatást,

ezért azután a Nemzetközi Talajtudományí Társaság V-ik nemzet-

közi bizottsága Memoirjeában akarta kiadni a munkát, mint a

„JVTemoires sur la Ca.rtOigra.phie des sols“ cím sorozat egy kötetét.

Közbejött nehézségek miatt azonban a munka kéziratban maradt,

miért is nem maradt más hátra, mint a munkál saját költségén

kiadni, hogy legalább magyar nyelven jelenhessék az meg. A mun-

ka 1924-ben végre meg is jelent.

A m. kir. Földtani Intézetben a talajkutatások mellett, mégis

csak a talajok térképezése volt Treitz Péternek egyik fifel-

adata. A Földtani Intézetben az agrogeologiai térképeket régebben

a Porosz királyi Geológiai intézetben szokásos módszerek alapján

készítették. F módszer szerint készített térképek olvashatósága és

megértése azonban, a sok jelzés miatt, melyekkel azokat túlterhel-

ték — nagyon nehéznek bizonyult, gyakorlati alkalmazhatóságuk

pedig nagyon csekély volt. Agrogeológusainknak már az els évek-

ben feltnt, hogy a hazai talajok minden tekintetben különböznek

a külföldi felvételek leírásaiban ismertetett talajoktól; nem tudtuk,

hogy összes talajaink különböznek a külodiekétl vagy csuk egy-

néhány. Szóval minden tekintetben szükségünk lett volna egy
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ilyan térképre, amelyen hazánk összes talajtípusai fel lettek volna

i ajzolva.

11)0(1. évben nálunk volt Mr azé k T. a romániai földtani in-

lé/.et igazgatója. (), valamint id. Lóczy Lajos, a késbbi föld-

tani intézet igazgatója együtt ajánlották dr. Sernsey Andor-
nak <7. ottani talajki fakulások tanú 1 mányo'ásá f és az ottani szak-

társakal, fleg Margóéi geológussal rrrél gyzdött meg, hogy

a talajleírás és tahijtérkéi>ezés terén nagyon hiányos még itt ná-

lunk az egyöntetség. Ugyanekkor tanulmányozhatta még Romá-
niában, a Fekete tenger partján lev félig sós viz li-

inánok talaj kialakulásait. Ugyancsak az 190(1. esztendben

még módját ejthette annak is, hogy Oroszlengyelorszagban

tanulmányutat tehetett Tiniké Imre agrogeológussal, amelyen

az Oroszország legutóbbi el jegesed vének D-i határait nyomozhatta

ki. ugyanott nemkülönben Oroszlengyelországnik talajkialaknlá-

sait a Visztula mentén elforduló Kréta területén a rendzina jel-

legzetes talajtípus elfordulásait; Novoalexandria (Pulav) környé-

két az ottani erdészeti és gazdasági fiskoláknak berendezéseit

Cl 1 i n k a és Sibireev akadémiai tanárok vezetése mellett sike-

rült nemcsak Oroszlengyelországnak speciális talajviszonyait és

talajkialakulásait végigtanulmányozni, hanem sikerült beletekin-

teni az oroszországi talajismereti tudományoknak történeti fejl-

désébe is.

Ugyanekkor még Podolia és Tauriai kormányzóságokban

Halta és környéket, Odessa vidékét., a Fekete tenger partvidékeit

és egész Krimiét sikerült talajismereti lég áttanulmányozni Xa bö-

ki e h (Hlessai egyetemi tanár, a lelkes növényiizologus és talaj-

geografus kalauzolása mellett. Megismervén az oroszországi talaj-

ismereti szakembereket és korszakalkotó munkásságukat, mos!

már könny volt összehozni a romániai és oroszországi talajkuta-

tókat s megegyezni velük abban, hogy a nyugati országokban dol-

gozókkal egy európai konferencián találkozhassanak. Az orosz és

romániai szaktársak Budapestet jelölték ki a konferencia legal-

kalmasabb helyéül, mert a m kir. Földtani Intézetben a talajok-

tannimányozásában már addig igen szél) eredményeket értünk el s

az igazgatóság részérl is a legtöbb támogatást is itt remél-

hettük, mert továbbá Keletrl és Nyugatról egyformán könnyen

érhet el Budapest.

Dr. Lóczy L a j o s akkori igazgatónk átérezve a kérdés fon-

1 osságát, a konferenciát 1909-ben össze is hívta itt Budapesten. L

konferencia — záró ülésén — egyhangú határozatot is hozott, mely-

ben igazolta a magyar agrogeologusok régi álláspontjának helyes-

j-égét, amennyiben ki is mondta, hogy „elssorban minden ország-

nak átnézetes talajtérképe készítend el s ha ez már megvan: csak

akkor lehet a részletes felvételekbe belefogni. Másodsorban elké-
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szítendk olyan i észlelés talajtérképek, melyek a fbb talajtípusok-
nak tulajdonságait monografikus leírásban tartalmazzák. 45

ld. dr. Lóczy Lajos akkori földtani intézeti igazgató is

elhatározta, hogy az átnézetes talajtérképet ekészítteti. Az orszá-
gos talajtérkép felvételét 1911. évben ke/.dtiik el négyen, de a vi-

lágháború alatt csak Treitz Péter és Timko Imre fbánya-
tanácsossal dolgozhatott és vele együtt ketten végezték ezt be. Az
els térkép 11)19. évben készült el és azt a ITT-ik nemzetközi Talaj-
tudományi konlei encián mutattuk be 1922. évben Prágában. De
az els térképen használt ábrázolási móddal Treitz nem volt
megelégedve s folyton javított rajta. Az újabb ábrázolási módot a
f^1, f'alajtudományi konferencián és a legutolsót pedig 1927. évben
^ asliingtonban tartott 1. Nemzetközi d ala jtudománvi kongresszu-
son mutatta 1 )e T r e i t z.

Tvz a legutolsó ábrázolási mód szaktársainak annyira meg-
tetszett, hogy a térkép tanulmányozására egy konferenciát is ter-

veztek, ennek keretében a térképen feltüntetett talajtípusokat
kint, a természetben is tanulmányozni kívánták, hogy így az ábrá-
zolási mód okszerségérl nieggv zödhessenek. Ez a cél hozta össze

a Nemzetközi Talajtudonányi Társaságnak V-ik kommissióját az

1926-ik évben Budapesten. Nopesa báró igazgatósága alatt.

A konferenciának az volt a kimondott célj>, hogy megvizsgál n
az átnézetes talajtéTkópen használt módszert. Alkalmais-e az a nem-

zetközi TV. konferencián tervbe vett átnézetes világtérképen való

felhaszná’ásra? A konferencián bemutatott térkép alapelvét jónak

találták és elfogadták és — mint már említettem — megbízták

Treitz Pétert, hogy Spanyolország átnézetes tál ajtérképét is

ezen az alapon készítse el Európa talajtérképe számára. E kitün-

tet megbízás alapján a magyar kormány pénzbeli táinogtásával

el is végezte Treitz; a i eá bízott feladatot.

A Nemzetközi Talajt. adomány i Társaság, 1-s kongresszusán

1927. évben Washingtonban, a Hajtani tudomány f“ : lcs-'tiV.e és tér-

képezése terén elért sikerét azzal honorálta T r e i t z-nak, hogy el-

ismerése fejében beválasztotta t a Nemzetközi Társaság tiszteleti

tagjainak díszes sorába. Mint már említettem, a társaságnak 3409

ingja van, míg tiszteleti tagoknak a száma csak hét volt, úgy hogy
ha tekintetbe vesszük, hogy Treitz Péter a világháborúban
legyzött országba tartozott: akkor kitnik, hogy megválasztásá-
' V ért kitüntetése mily nagy és azzal háziján k mii, jelents

erkölcsi sikert szerzett, mert ezzel a magyar I adományt s munkás
ságn.uk nemzetközi elismerését eívta ki.

A kongresszus után elkészítette (‘sonka Magyarországnak
nagymérték talajtérképét, mellyel a liskolákon mköd és ta-

ia jismerettel fogakozó szaktársai és a gyakorlatban mködk el

ismerését is kivívta. Sajnos ez a térkép még nem jelenhetett meg
magyar nyelven nyomtatásban, esik egy kicsinyített mását sike-
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riilt saját költségen kiadni. A nagy lépték térkép csak kéziratban
maradt meg.

Treitz Péter egész élete végéig fáradhatatlanul dolgozott;

így kéziratban, befejezetlenül maradt reánk egy „Általáir-s tnbtj-

tan" e. munka, amelyet egy német cég adott volna ki. Ezenkívül
batrairnradt még naey lépték átnézetes t 'tájtérképének magya-
rázó szövege is. nvdy az átinézetes országos térkénnek kiegészítié

lett volna és au oly az átnézetes térképen feltüntetett talajtípusok

monografikus ismertetése lett volna.

összefoglalva már most T r e i t z Péter élet-munkásságát,
mee/illapítl ató. begy az korántsem volt medd. Ixnicni fölötte tér

mckrniineh' n-mhetö. A magyar irodalomban még leginkább Her-
máim Ottó kiváló invenciózusságával é-> munkásságával hasonlít-

ható össze, mert Treitz Péter is egyike volt azoknak a hazai

tudós elméknek, kiknek nevét jobban ismerték a külföldön, mint

saját hazájában. Mind elméleti, mind gyakorlati téren az alkotások

sora teszi ballt tutimmá a nevét.

Csodás találkozás,! ez a véletlennek, hogy két kiváló tudós,

kik közül mindegyik szakmunkájában nagyot és maradandót al-

kotott. mikért a nemzet osztatlan háláját is méltán kiérdemelték,

német családból szárit ázott. Lehetett azonban a családi származás

a kármin, az az egv bizonyos, hogy a magyar környezet és annak
hatása olyan intenzív átalakító erej volt n undkettöro, hogy az

egyik a magyar néprajzi tudománynak válhatott büszkeségére

pásztoréletünk és halászatunk tudományos feldolgozása által, a

másik pedig a magyar rög, a hazai termtalajok szerelmesévé vál-

hatott azáltal, hogy egy egész élet izzó hazafias munkásságát állí-

totta ennek a nemes, nagy célnak szolgálatába.

Xem a véletlennek, liánéin a csodás asszimiláló ernek tud-

hatjuk csak be ezeket a jelenségeket. A magyar környezet tudta

megfogni ezeket a lelkeket olyan hathatós ervel, hogy a magyar
fajta becsületes nyíltsága, szorgalma és megbízhatósága inkarná-

ldott bennük az idk folyamán. Közös bennük a magyar pusz-

tának szeretete és bár más és más utakon jutottak el ehhez, de

tiszteletreméltó volt uemes rajongásuk azért az egyszer, d<^ ízig-

vérig tisztán magyar természeti szépségért, a délibábos magyar
rónáért és annak minden egyéb kísér requizí tárnáiért. Jót esik

hinni, hogy tudományos kutatások folyamán is találkozhattak k,
akár a hortobágyi pusztai részeken, akár a pestmegyei Kólontó és

Kurjantó nádasaiban s az azokat környez szikes pusztákon, hol

mindketten a magyarság nagyságáért szövögették tündéri ál t ukat.
Treitz Péter idegenliangzású neve ellenére jó magyar

volt, ezt bizonyítja „A1 agyarország morfológiai egysége4
* cím ér-

tekezése, melynek minden állítását tárgyilagosság és a béke szinte
szeretete jellemzi. A földtani és ásványtani érvek hosszú sorozata,

egy lehiggadt tudós bölcs életfelfogását tükrözi vissza.
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Treitz Péter nemcsak tudós volt, aki figyelt és következ-

tetett, hanem melegszív ember is, aki észrevette mások gondjait

és igyekezett azokat eloszlatni. Az Alföld talajviszonyainak és hid-

rográfiájának legjobb ismerje írásban, beadványokban, szóbelileg,

eladások révén mindig arra tiörekedett, hogy a szakemberek egy-

üttes munkássága alapján oldják meg a kérdéseket. A geológusok

mellzését látva, megfigyelve egyes területrészek káros elváltozá-

sait, mikor már szava sehol meghallgatásra nem talált, a magyar
írók egyik legjelesebbjéhez, Zilahy Lajoshoz fordult, aki e talál-

kozásról megrázó cikket írt a Magyarország 1935. Vili. 1 S-i szá-

mában.
Treitz Péter mint kísérletügyi figazgató és a Földtani

Intézet talajtani osztályának vezetje fejezte be csakne u négy év-

iizedre terjed, eredményekben gazdag tudományos életét.

Fi nagy tudós széleskör szakmunkássága melletti példás csa-

ládi életet élt. Els felesége szül. Obermajer Róza szül. Szöllsgyö-

rökön (Somogy viliben.). Pogári iskolai tanítón és rajztanárn.
Fkép az iparmvészet terén mködött.

Elvesztése után másodszor is megnsült; második feleségének

szül. Makláry Berta Zsuzsannának az a nehéz szerep jutott, hogy
az öreged tudósba elhatalmasodott szívbaja dacára még ébren
tudta tartani és még fokozni továbbra is a készséget, hogy a

megkezdett munkáit befejezhesse. Nagyban segítették ebben leá-

nya: Horváth Tiborné, nvére: Ma,ver Jenné Palágyi József és

György fogadott gyermekei, kik hséges ragaszkodással viseltet-

lek utolsó leheletükig ,a hazai rög tudósa, a magyar föld szerelmese
iránt.

Egyenesen megható volt néhai Treitz Péternek az az
igyekezete, ahogy azt a feladatot, amit mint a Nemzetközi Talaj-
ismereti Társaság térképészet i Osztályának lelkes tagj i vállalt

magára, az ezzel járó sokoldalú levelezést felesége közvetítésével

igyekezett lebonyolítani. Hátrahagyott iratainak rendezése közben
láttam, hogy mennyi mindennel foglalkozott élete utolsó pillana-

táig. 1935. január hó 22-én délután csendes alomra hajtotta fejét s

ebben az álomban fájdalom nélkül elszunnyadt örökre, befejezve

csaknem 4 évtizedre terjed, eredményekben gazdag életét.

Temetésén a kerepesi-temetben a fváros által adományo-
zott díszsírhelyénél zokogó özvegyén kívül résztvettek leánya^

Horváth Tiborné, nvére, Mayer Jenöné, tiszteli, számos tanítvá-

nya és barátai utolsó Isten Hozzádot mondva nagy halottunknak,

kire azután dübörögve hullott az a hazai rög, melynek egész életén

át szerelmese tudott lenni.
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P. Treitz, dér Pionier dér ungarisehen Agrogeologie wurde

,m IS, November 1S66. zu Kiss/, dl ás (Komitat Báes-Bodrog) gebo-

ren und in 1890 zr Kgl. Ing. (íeol. Austalt borúién, wo er .Tahr-

/.ebnte hindurch die Hden des Nagy Magyar Alföld (Grosse 1 nga-

rische Tiefebene) kartierto. Sein wissenscbaftlicbes Interessé um-
l’asste ganz Európa und es gab kamu einon besseren Kenner dér

Bedenverbaltnissc des Kontinentes, wie er. Die Alizahl seiner Facb-

selu iften betriigt oa 170. von (lenen seine erste bedentendere Ár-

beit die l?0'ulla 1 e !-einer in "Deutsebland, Sebweden. Russland, Pó-

lón. Ttalien. Iínniiinien. Serbien und Bosnien durebgefiilirten B<>-

denstudien /nsainmenfasst und nnter doni Titel Bodengeograpbie
in dór Zeit obrilt ..Fö’draizi Közlemények** veröf rentliebt wurdo.

Ffines dér be(lentoudsten Ergehnis^e seiner wKsensebnftlieben

T;iti ,rki< i«t sein eigenes System dér Bodenkartierung, das dér

Forst- und Lvndwirtsel’íifl sowobl in wissenseboDliebp-. wie nueb
in. praktiseber Hinsiebt mebr bietet. vic allé anderen und au eb in

den aus’andis ben Pa^'kreisen al Igéméin onovkannt wimlo. Die

Ttedaktionskonnnission dér íuternatienalen P>< de'knndlieben Ge-

sellsehaft gab íbm den ebrenvollen Anftirag. fiir die Enropakarte

die Karié dér Pyrenaiseben Halbinsel ferligznsfellen.

Seine wielitigsten Arbeiten sind: die Finteileng dér Bdén
Fngarns naeb Klimazonen M910), die aui ogeologisebe Bescbrei-

bung des Gebietes zwiscben Donau und Tisza (1903). die agrogeo-

logisebe Ka’ te dér ('e'/eud ven S'^eeed -Kistelek ^1‘T), ' alkige B-
dén und fiir dieselben geeignete Weinsorten, Les sols et les elmn-

gements du elimat. Stockholm, 1910. die Aufgalien dér Agrogeo-
logie, Fldtani Közlny ÍGeol. Mittoilungenl 1910., Kai urgesebieb-

1 o dér Salz- und Szik-Bdén.

Seine Tiitigkeit konzentriertc síeli auf 3 Gebiete:

1. Er wirkte im Zeitraum lS9(i -1916 als Vortrageuder dér

Bcdenkunde in den bheren staatlichen Lehrknrsen fiir Weinbau
und Kellerw irtschaft Lei dér Erneuerung unserev M ei igárten mit;

2 . lereiste im Auftrag des kgl. ung. .Finauzirpiiisteriums

die wicbtigsten Tabakgebiete Kleinasiens, dér Tiirkei, Griecheu-

lands und Bulgariens und beantwc-rtete auf Grund seiner dort-

selbst durehseführten bodenkundlichen Untersnchnngen die Frage,
in welehen Teilen Rumpfungarns aus dem von Maeedonien einge-

fiihrteu Tabaksamen cin guter Zigarettentabak gezogen werden
könnte.

3. Sein Xame wurde jedoeb in erster Linie durch seine Arbei-

ten im Interessé dev Verhessemng dér ungarisehen Szik-(Soda-)-

Böden bekannt.
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31. Szeged és Kistelek vidéke agrogeologiai térképe. 20 zón. XXVII.
rov. jel lap (1:75.000) és magyarázatok (ni. kir. Földtani Inté-

zet kiadása.) 1905. — Die Umgebung von Szeged und Kistelek.

Agrogeologischee Karte. -Blatt: Zon. 20 Kol. XXII. u. Erláutev-

ungen. (Publiziert v. <1. kgl. ung, Geol. Alistul t) Budapest, 1905.

32. A vasborsó. (Földt. Közlöny, XXXV.) 1905. — Das Bohnerz (Földt.

Közi. XXXV.) Budapest, 1905.

33. Jelentés az 1904 évben végzett agrogeologiai felvételrl. (Nagy-

somlyó) (Földt. In. 1904. étvi jel. 174— 195. o.) 1905. — Berieh iiber

die agrogeologische Spezialaufnahme im Jalire 1904. (Jílhres-

ber. d. kgl. ung. Geol. Alist. f. 1904. S. 203—229.) Budapest, 1906,

34. — és Szilágyi L.: Meszes talajok és meszes talajokra alkalmas

amerikai szlfajtákról. Pécs, 1905.

35. Jelentés az 1905. évben végzett agrogeologiai felvételekrl (Sze-

ged, Deák, Ó-Bába, Szerb-Keresztúr, llorg'os határa) 108—173. o.

1900. — Bericht iiber die agrogeologische Detailaiifnalune im

.Lilire 1905. (Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Alist. f. 1905. S. 198—204,)

Budapest, 1907.

35. Die Entstehung dér Kalkböden und die Bestimmung des kohlen-

sauren Kalkes in Weinböden. (Mitt. iib. Weinbau und Keller-

wirschaft), Wien 1906.

37. A termtalaj. — Dér Kulturboden. (Cbolnoky-Littke-Papp: A Föld.

Mveltség könyvtára, Budapest, 1900. (Nur ungariseb.)

38. A Balatontó fenékiszapjának és altalajának chemiai alkata. A Ba-

laton tud. tanúim, eredni. I. köt. 1. rész. függelék. 1911. — Dér
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Grnnd des Balaton-Sees, seine meehauische und cliemische Zn-

sammensetzung. (Result d. Erf. d. Balatonsees. 1M. 1. Teil I.

Suppl.

19. Jelentés az 1906 évben végzett agrogeologiai Idd vételekrl (Nagy
Hortobágy, Balmazújváros) (Földt. Int. Évi jel. 1906. 1,97- -2u;i. o,J

1907. — tíerieht iiber die agrogeologische AiU'nahme im Jahre

1906. (Jalnesber. d. kgi. ung. (leol. Alist. f. 1906. S, 226—2154.) Bu-
dapest, 1908.

40. iloinokszölök t lágyázása. Diingung dér Wei ugarién auf Sarnl.

(Kivonat a ..Szeged 1 ölelje és gazdasága" e. munkából.) Szeged
Ilii adó 1907 evt.) tzeged, 1907. (Nur ungarisch.)

41. A mtrágya a homoki szlkben. — ívimidünger in Sandweingár-
ten. (Kivonat „Szeged földje és gazdasága" e. munkából. (Sze-

gedi Híradó 1907. evf.) Szeged, 1907. (Nur ungarisch.)

**2. A homok. — Dér Saiul. (Kivonat a „Szeged i öldje es gazdasága" <\

munkából. Szegedi Híradó 1907. évi’.) Szeged. 1907. (Nur ung.).

13. Sós földek a N’agyal földön (Földt. Közi. XXXVIII.) 1908. — Die

Alkalii .öden des ungarisehen groases Alföld. (Földt. Közi. Bd.

XXXV 111.) Budapest, 1908.

44. Die Bestia.mig oes i-hysiologisch \\ iehiigeu Kalkgeh. ltes in We.n-

bergböden (C. r. de la 1. conf. intern, agrogeologique. Budapest,

1909. .M. kir. Földtani Intézet kiadása. — A szltalajok physio-

logiai hatású mésztartalmúnak megállapítása. 1. nemzetk. ag-

íogeol. enekezlet munkálatai, inrdapest, 1019. Ai. kir. Földtani

Intézet kiadása.

45. Was ist \ erw itterung (C. r. de la 1. enni', intern, agrogeologique.

— -Mi a mállás? ti. nemzetk. agrogeol. értekezlet munkálatai)

Budapest, 1910. A m. kir. Földt. Int. kiadása.

46. Meszes talajok és az amerikai alanyfajták, Kiparia Berlandieri. -

Kaikige Bdén und die amerikanischeu Y\ ildringe. (Borászati

Lapok 1909. évf.) Budapest, 1909. (Nur ungarisch).

47. Jelentés az 1907 évi nagyalföldi felvételrl (Szabadka környéke).

(Földt. Int. 1J907. évi jel. 192—219. o.) 1909. — Bericht iiber nieiiie

agrogeologsche Aufnahme im grossen ungarisehen Allöld im

Jahre 1907. (Jabresber. d. kgi. ung. Geol. Alist. f. 1907. S. 217—

248,) Budapest.

48. A termtalaj kialakulása. (Vezet a n. kir. Földtani Intézet mú-
zeumában.) A m. kir. Földt. Int. kiadása. — A usgestaltung des

Kulturbodens (Führer d. d. Museum il. Kgi. ung. Geol. Alist.).

(Budapest, 1909. A m. kir. Földt. Int. kiadása.

49. A TI. agrog'eológiai konferencia Stockholmban (Földt. Közi. XL.
köt.) 1910. — Le deuxiéme eongrés agrogéologique á Stoekbolm.

(Földt. Közi. Bd. XL.) Budapest, 1910.

50. Les sols et les changements du elimat. (Die Verándemngen des

Klinias seit d. Maximum d. letzten Piszéit.) Stockholm, 1910.

51. Jelentés az 1908. évi nagyalföldi felvételrl (Szabadka, Almás és
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Kúnbaja) (Földi. Int. Évi .jelentés. 1908. 1.17—170.) 1910. — Agro-
geologische Bcschreibung dér Umgebüng von Szabadka und Ke-
lebia. (Jahresber. d. kgl. míg. ((col. Alist. f. 1908, S. 174—189.)

Budapest, 1911.

52. Az agrogeológia feladatai. (Földt. Közi. XL.) Budapest. 1910. -
Die Aufgaben dér Agrogeol »gie (Földt. Közi. Bd. XL.) Buda-
pest 1910.

•3. A negyedkori klíma változások agrogeologiai bizonyítékai. — Die
agrogeologischen Beweii.se dér quaternaren Kliinaánderuaigen.

(M. kir. Földi. Int. népszer kiadványai, II. köt. 3. liiz.) Buda-
pest, 1910. (Nur ung.).

s4. és T i m k ó 1., G üli V.: Felvételi jelentés 1909-rl. (Nagy-Alföld

keleti íésze, Bihar, I Ügyes- Drócsa) (Földt. Int,, évi jel. 1909-rl)

1911. — u.. Tirnkó, I. G ii I 1 V.: Aufuahmsbericht vöm Jahre

1909. (Jahresber. d. kgl. ung. (Ieol. Anst. f. 1909.) Budapest, 1912 .

55, Aradhegyalja és Aradmegye síkvidékérl szóló elzetes jelentés.

(Földt. Int. 1910. évi jel. 195—210. o.) 1912. — Vorláufiger Beindít

iiber den Bódén dér Weingegend Aradhegyalja und vöm ebenen

Teile des Komitat es Arad. (Jahresiber. d. kgl. ung. (ieol. Anst. f.

1910. S. 214—249,) Budapest.

50. Jelentés az 1911. évben végzett átnézetes agrogeologiai felvételek-

rl (Duna- 1'isza köze és Dana-Maros köze). (Földt. Int. évi jel.

174—180. o.) 1912. — Beriekt iiber die im Jahre 1911 ausgeführten

agrogeologisylien Aufnahmen. Jahresber. d. kgl. ung. (ieol. Alist.

1911. S. 193—201. Budapest, 1913.

57. Jelentés az 1912 évben végzett agrogeologiai felvételekrl. (Sopron-,

Vas-, Zala- és Somogy in.) (Földt. Int. 1912. évi jel. 220—253. o.)

1913. — Die Bilduügsprozess des Bodens im üstén des paiino-

nischen Beekens. (Jahresber. d. kgl. ung. (Ieol. Alist. f. 1912. S.

246—289.) Budapest, 1913.

58. Talajgeográfia. (Földr. Közi. XLI. k. p. 1—53.) (Nur mg.) Bp. 1913,

59. Jelentés az 1913 évben végzett agrogeologiai felvételekrl. (Zemp-

lén, Ung, Bereg és Máramaros ni.) (Földt. Int. évi jel. 417—42i.

o.) 1914. — Berieht iiber die agrogeologischen Aufnahmen im

Jahre 1913. (Jahresber. d. kgl. ung. (ieol. Anst. f. 1913. S. 472

—

486.) Budapest, 1914.

00. Jelentés az 1914. évi agrogeologiai munkálatokról. (Brassó és ('sík

m.) (Földt. Int. 1 Í>1(4. évi jel. 431—460. o.) 1915. — Berieht iiber

die im Jahre 1914. ausgel’iihrteu Árliciten (Jahresber. d. kgl. ung-

(Ieol. Ansl. í. 1914. S. 491—522.

Cd. Jelentés az 1915. évben végzett agrogeologiai felvételekrl. (Bras-

só, Háromszék, Csík és Udbarhely m.) (Földt. Int. 1915. évi jel.

448—470. o.) 1916. — Beriölit iiber die im Jahre 1915. ausführten

agrogeologischen Aufnahmen. (Jahresber. d. kgl. ung. (Ieol.

Anst. £. 1915. S. 492—520.) Budapest, 1916.



Trcitz Péter emlékezete 17

tí2. Jelentés az 1916. évben végzett agrogeologiai munkálatról. (Arad

begyalja, Fsongrád m., Kiskunfélegyháza) (Földt. Int. 1910. évi

jel. 477—.“>10. o.) 1917. — Berieht iiber meine im .Talire 1916 durch

gefühirte agrogeologisöben Aufnahmen (Jaliresbev. d. u ti 1. ung.

Oool. Alist. f. 1916. S. 537—573.) Bpest, 1917.

63. Agrogeologui lanulmányok Montenegróban. — Agrogeologische

Studien in Montenegró. (Földi. Int. 1917. évi balkáni munka tu-

dományos eredménye.) Budapest, 1918. (Nur uugariseh.)

64. Az agrógeologia feladatai. — Die Aufgaben dér Agrogeologie.

(Term. 'Ind. Közi. LXXIX.—LXXX. Pótfüzetek. 1918. (Nur ung.)

(iá. Magyarország morfológiai egysége. (Földt. Közi. XLVIII.) 1918.

p. 357.

66. — and C li. Papp: The geographical Fnity of Hungary. (Pulii. Iiy

F. Pfeiffer) Budapest.

67. Has Weseii und dér Bereieli dér Agrogeologie. (C. r. de la III. Con-

férence agrogéologique.) Prague, 1922.

68. Verbreitung dér Alkaliböden Lm ungarisohen Tieflande. (Mémoire

sur la cartograpbie des sols.) Publié pár la V-éme commission

intern, des études pédologiques cartographie des sols.

69. Die BodenregiOTien im geschichtliejhen Ungarn und die Stellung

dér Hauptbodentypen zu dér allgemernen Klassifikation. (Actes

de la II. commission intei nationale p. la nomenclature et la clas-

sification des sols.) Home. 1924.

70. és néhai dr. Zsilinszky Endre: A szikesek javítása. — Die

Verhessei míg dér Szik-Böden. (Nur ung.)

71. A »ós é> szikes talajok természetrajza. — Die X'aturgeschiebte dér

Salz- und Szikböden. (Stádium kiadás 1924..) (Nur uugariseh.)

72. Magyarázó az országos átnézetes klimazonális talajtérképhez. —
Erláuterung zr klimazonalen ('bersichtsbodenkarte l'ngarns.

(Földt. Int. kiadása.) 1934. (NTír uugariseh.)

73. A .belvizek mozgása Szeged határában — Über die Bowegung dér

Binnengewasser in d. l'mgebung v. Szeged. (Hidr. Közi. T. 1924.)

74. Jelentés az 1919—23 években végzett agrogeologiai munkálatokról.

(Szolnok m., Szászberek, Budapest, Mezlak, Duna-Tisza köze).

(M. kir. Földt. Int. 1919—23 évi jel. 137—139. o.) 1925.

75. Jelentés az 1924. évben végzett agrogeologiai munkálatokról. (Földt.

Int. 1924. évi jel. 31—34. o.) 1928. —Bericht über die Schieksale

und Arbeiteu dér agrogeologischen Sektion wáhrend dér Jahre
1919—23. (Jahresber. d kgl. ung. Geol. Anst. f. 1917—24. S. 311

—

319,) Budapest, 1934

76. A Duna-Tiszaközi belvizek és hasznosításuk. — Die Binnengewás-

ser zwisqhen Donau und Tisza und ihre Verwertung. (Hidr.

Közi. X. 1930.

77. Fiihrer zr Inforinationsreise dér TIT. Kommission dér internati-

onalein Bodenkundliehen Gesellsehaft. (Als Manüskript ge-

druckt. Publikation dér kgl. ung. Geol. Anst. Budapest.) 1928.
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18. Peliminary report on the alkali investigations in the Hungárián
Great Piain. Geological Survey, Budapest, 1927.

79. Bodenkarte dér Jberischen Halbinsel. Publikation dér Hl. Konimis-

sion dér Tnternat. Bodenkundl. Gesellschaft. Ganzig'. 1927.

80. The soilmap of Hjungary. Publieation of the roy. hung. Geol.

Survey. Budapest, 1927.

81. Magyarország klimaregiouális talajtérképe. Bodenkarte Uu-

garns nach Klimaregionen. (Kiadja a m. kir. Földtani Intézet

1927. Budapest.) (Nur ungarisch.)

82. Meszezés a mezgazdaságban. — Kalkuiig in dér Landwirtschaft.

Budapest, 1928. (A szerz kiadása. Nur ungarisch.)

83. Magyarázó a többtermelés szolgálatában álló talajvizsgálatokhoz.

— Ei lauterungen zu den Bodeiiuutersuchungen im Dienste dér

gesteigerteu Produktion. M. kir. Földt. Int. népszer kiadványai.

Budapest, 1929. (Nur ungarisch.)

84. Csonkamagyaroiszág termtalaja. 2 térképpel. — Dér Kulturboden

Kumpíungarns Budapest, 1929. (A szerz kiadása.) (Nur ung.)

85. Mezgazdasági ásványtan és talajismeret. — Landwirtschaftliche

Mineralogie und Bodenkunde. Budapest, 1929. („Páitria“ irodalmi

vállalat és nyomda rt..) (Nur ungarisch.)

80. A Földtani Intézet a meggazdasági kiállításon. — Die Kgl. Ung.

Geologische A listait in dér landwirtschaftlichen Ausstellung.

(Köztelek 19—20. szám 42. évf. 1932. 111. 5. (Nur ungarisch.)

87. A dohány és a talaj kapcsolata. — Verbindung zwischen Tabak

und Bódén. (Mezgazd. Kutatások. VI. évf. 193—118. 1. 1933.) (Nur

ungarisch.)

88. A dohány és a talaj. — Dér Tabak und dér Bódén. 1933. (Köztelek I.

(Nur ungarisch).

89. Ein Beispiel fiir moderné Bodenuntersuchung. Die Bodenkarte

Ungarns. Die Ernahrung dér Pflanze. Berlin, Bd. 29. Hei't 2.1933.

90. Csonkamagyarország ;.ós és szikes talajai, 1,
térképpel. — Die Salz-

und Szikböden Kumpíungarns. (177 Pg.). A m. kir. Földmív. Mi-

nisztérium kiadv. 1934. 2. sz Vízügyi mszaki csoport. A ma-

gvar szikesek. Szerkesztették Sajó Elemér és Tiummer Árpád.

(Nur ungarisch.)


