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’SIGMOND ELEK EMLÉKEZETE.

Irta: Kreyhlg Lajos dr.

Arcképmelléklettel.

A magyar talajtani tudomány egyik nagymestere, kinek fel-

lépése hazánkban e tudományban új korszakot jelentett, dlt ki az

új és szebb Magyarországot építk .sorából: 1939. szeptember 30-án

meghalt alsószentmihályfalvi ’S i g m o n d Elek dr. megyetemi
nyilvános rendes tanár, a Magyar Tudományos Akadémia és a Szent
István Akadémia rendes. Társulatunknak pedig tiszteletbeli tagja.

’S i g m o n d Elek régi erdélyi nemesi családból 1873. febr.

23-án született Kolozsvárott. Tanulmányait a budapesti Megye-
temen ‘végezte és itt is szerezte vegyészmérnöki oklevelét, nuijd

1899-ben bölcsészet-doktorrá avatták. Tanulmányainak befejeztével

rövid ideig a család tulajdonában lév mezgazdasági i])arban m-
ködött, majd a magyaróvári gazdasági akadémia néhai nagynev
tanárának. Cserhát i S á n d o r-nak hívására 1899-ben az akkoi’

felállított magyaróvári növénytermelési kísérleti állomás szolgála-

tába lépett s 1905-ig itt dolgozott. Majd a Megyetem tanácsának
megbízásából 1905-1907-ig Európa különböz államaiban és Ameri-
kában tanulmányoizba a mezgazdasági kémiai ipart. E tanulmány-
útja késbbi pályájára dönt kihatásai volt, mert itt ismerkedett

meg Hilgard-al, a kalifoimiai egyetem nagynev profe.sszorá-

val, aki benne már C s e r b á t i-tól felkeltett érdekldését mégin-
kább a talajra fordította s ez idtl kezdve tudományos munkáját
csaknem teljesen a termföldkutatásának szentelte.

1908-ban meghívták a Megyetem újonnan szervezett mez-
gazdasági kémiiai tanszékére, ahol azután haláláig mködött. Az
egész embert kívánó cs hatalmas tárgykört felölel tanszék veze-

tése mellett azonban a gyenge fizikumú, de vasakaratú ’S i g m o u d

még arra is tudott magának idt szakítani, hogy 1923-tól 1935-ig,

mint az Országos Chémiai Intézetnek a Földmívelésügyi iSlinisz-

tertl megbízott igazgatója, újjászervezze az Intézetet és megala-

kítsa a mezgazdasági vegykísérleti állomások kereteiben a vidéki

talajtani laboratóriumokat. Azonkívül mint az Állandó Központi

Talajjavító lüzotiság elnöke, a Mezgazdasági Kí.sérletügy és az

Állandó Felülbíráló Tanács tagja a mezgazdasági kísérlet ügy
minden ágában értékesítette hatalmas tudását az ország javára.

Legkedvesebb, szintén hatalmas munkát jelent mködési
köre, tanái pályáján kívül azonban a Némzetközi Talajtani Társa-
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s:'ig volt. 1909-1)011 a néhai icl. Tj ó c z y Lajos által a ]\1. Kir. Föld-

tani Intézotho összotlívott olsö noinzotközi talajtani konrerenoián
már rolisinorte a talajtan fiatal tiuloinányában a noinzotközi egyiitt-

mnködés roiulkíviili fontossáiíát. A talajtani ludoniány akkori voze-

töoííyénisóifoi azonban szintén folismorték a Fiatal iirofosszor kiváló

képosséfíoit s 1910-bon, a bndaiiostit kövot stookliolini koiiForon-

oián moííhízták a talajvizsjíálati bizottsifí niofíszorvozésévol. nioly-

nok késbb, a Noinzotközi Talajtani Társasáíí niofíalakiilása után,

elnöke lett. E tisztét 193ri-iíí viselte, mikor azután tisztségérl

gyenge egészségi állaiiota miatt lemondva, a bizottság tiszteleti

elnökévé, a Nemzetközi Talajtani Társaság pedig tiszteleti tag

jává választotta. Az szorgalmazására alakult meg a Nemzetközi
Talajtani Társa.ság 11. bizottságának n. n. alkál-albizottsága, mely-
nek feladatköre a 'S i g m o n d által oly bnzgalommal és ügyszere-

tettel tannlmányozott sós és szikes talajok kutatása volt.

’S i g m o n d érdemei a talajkntatás, a magyar termföld meg-
ismerése körül szinte Felbeesülbetetlenek; a következkben meg fo-

gom kísérelni tágkörn és szorgos munkásságát röviden vázolni.

i\lieltt azonban e legnagyobb érdemeit méltatnám, meg kell emlé-
keznem arról, hogy milyen nagy jelentségek voltak ’S i g m o n d-

nak a Nemzetközi Talajtani Társaság és személyes barátai révén fenn-

tartott külföldi kai)esolatai a magyai- talajtani tudomány szem-
pontjából. Neki köszönhet, hogy azt a széleskör munkát, melyet
a fiatal magyar talajkutató gárda, különösen talajkémiai szem-
pontból végzett, a külföld megismerte. Az érdeme, hogy számos
tanítványának módjában állt külföldi egyetemeken és tudományos
kutató intézetekben ismereteit bvíteni, látókörét tágítani és így
a más országokban végzett kutatások eredményeit hazánkban köz-

vetlen tapasztalat iitján is hasznosítani. Neki köszönhet, hogy
1929-ben a Nemzetközi Talajtani Társaság II. bizottsága és alkáli-

albizottsága üléseit Budapesten tartotta s így a fiatal magyar
talajkutatóknak módjában állott olyan egyéneknek, mint Georg
W i e g n e r, D. P r j a n i s c h n i k o w és mások, eladásait és vi-

táit közvetlenül hallani.

Azok közé tartozott, akiknek érdemeit már életükben elis-

merték. ^Munkásságáért a Kormányzó Ür ÖfÖméltósága elbb a

Corvin-koszoriival, majd a Magyar Érdemrend középkeresztjével

tüntette ki. Élete utolsó éveiben, mint a Felsház tagja, széleskör
ismereteit a törvényhozásban is értékesítette. Több külföldi rend-

jelnek is tulajdonosa volt.

Amit eddig elmondottunk róla, az ’S i g m o n d Ele k-rl, a

„homopublicus”-ról, a professzorról, az organizátorról szólt. Kiváló
volt azonban mint ember is. Melegszív, tanítványait szeret „szi-

gorú professzor”, aki tanítványaiért mindent megtett, hogy boldo-

gulásukat elsegítse. szintén vallásos ember volt s szép példáját

adta, hogy a tudomány nem akadálya annak, hogy mívelje hív lé-

lek legyen. Ersen vonzódott a zenéhez s maga is jó muzsikus volt.

E tehetsége családi vonsá, mert nagj'bátyja, néliai ’S i g m o n d
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Ákos ismert és kiváló zeneszerz volt. Egyéniségének legszebb vo-

násait említem legutoljáira: mindig, mindenkinek véleményét, felfo-

gását meghallgatta s ha úgy látta, hogy ez a vélemény vagy felfo-

gás helyes, elfogadta vagy pedig, ha helytelennek vélte, igyekezett

a vitázót meggyzni. S itt nem tett különbséget, hogy a vele vitázó

fiatal, ids, tapasztalt vagy tapasztalatlan: mindig csak szigorvian

a tudomány érdekét tartotta szem eltt. E vonása jellemzi a leg-

jobban nagy tudóshoz méltó egyéniségét.

Megismertük tehát ’S i g mond Eleket, mint embert. Néz-
zük most ’Sigmond Eleket, a tudóst, akinek az a nehéz és há-
látlan szerep jutott, hogy egy fiatal tudományág, a talajtan egyik
alapvetje legyen.

Nem célom munkásságát részletesen ismertetni, mert több

száz dolgozata és könyve minden tolinál ékesebben mutatja, a rideg
számok és sivárnak Látszó adatok szürke köntösébe öltözve, alkotó-

juk széleskör miudváját. Csak négy mozzanatot fogok kiemelni
munkásságából, melyek közül három Társulatunk munkakörét is

igen közelrl érinti. E négy tárgykör: a talajok keletkezése, a
szikesek kérdése, a talajok rendszerezése és a növények által fel-

vehet tápanyagok kérdése.

Hilgard-nál végzett tanulmányai fordították a fiatal ’Sig-
mond figyelmét Van B e m m e 1 en tanulmányaira, a talajoknak

különböz koncentrációjú savakban oldható u. n. komplexusaira is.

Majd Gannsen zeolit tanulmányai mindjobban megersítették hi-

tét abban, hogy a talaj sósavban könnyen oldható részének feltétle-

nül fontos szerepe van a talajtermékenységben és hogy c rész vizs-

gálata fényt fog vetni a talajok keletkezésére is. 191()-ban a Mathe-
matikai és Természettudományi Értesítben megjelent alapvet
munkájában rámutatott, hogy a talajok épenúgy mutatják a bázis-

kicseréldés jelenségét, mint a Gannsen-féle permutitok vagy a

természetes zeolitok. Már itt is megjegyezte azonban, hogy a talaj

szerves anyagának, a humusznak, szintén szerepe van a báziski-

cseréldésnél és ezért a talaj adszorbeáló részét „humusz-zeolit

komplexum”-nak nevezte el. 1914 óta végzett kísérleteinek és B a 1-

lenegger elemzéseinek eredményeit vizsgálva, rájött, hogy leg-

célszerbb a különféle talajok sósavas kivonatainak elemzési ered-

ményeit az alkatrészek milligramm-egyenértékben kifejezett meny-
nyisógeire átszámítani, mert ilymódon látjuk meg legjobban a kilú-

gozás és anyagszállítás mértékét. Ule scher és Gaiisseu állítá-

saival szemben azt is bebizonyította, hogy a sósav által feloldott bá-

zisok mennyiségébl semleges sóoldatokkal csak egy bizonyos há-

nyadot tudunk kicserélni. Ez a hányad igen változó.

E kutatások vezették t azután annak a felismerésére, hogy
a talajkilugozás mértékét, tehát a talaj keletkezési körülményeit

bizonyos méirtékig a sé)savas kivonatból meg lehet ítélni. Eredmé-
nyeirl nagyobb murdíában elször a Washingtonban tartott nem-

zetközi talajtani koíigre.sszuson számolt l>e, „The Chemical charac-

teristics of soil leaching” címmel.
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P^zek n kutatások alajivetöek voltak s ha ma bizonyos szem-
liontból más úton is ifíyekezünk a talajok kilufíozásámik és álta-

lában a talajkéiízdésnek meehanizmnsát mefíismerni, ’S i fi m o n (1

munkája méfíis örök érték marad.

Készben a fíyakorlat kívánalmai, részben azonban a talajok

keletkezésének tanulmányozása vezette öt a szike.^ek kntatiásáva.

Bár Nafíymafíyarorszáfíon nem A’olt olyan éfíetö kérdés a szikesek

hasznosítása, mint amilyenné késbb Csonkamafíyarorszáfíon lett,

méfíis ofíyes naiíyobb fíazdasáfiokban és srn lakott területeken

idszervé vált ezt a kérdést is tanulmányozni. A lefíalkalmasabb

ember e tanulmányok elvéfízésére ismét csak ’Sifimond volt, akinek
módjáhan állt H i 1 fi a r d-nál az amerikai sós és alkálitalajok kér-

dését közvetlenül mefíismerni. ’S i fi m o n d az ott elsajátított eljárá-

sok szerint vizsfíálta a mafíyar szikes talajokat s munkája ercdmé-
nyeképen a tiszaradványi és békéscsabai öntözött réten megmutatta,
hogy már egyszer öntözéssel is milyen nagy haladást tehetünk

a szikértékcsítés terén. Ö volt az, aki a tudós szarvasi lelkész,

Thessedik Sámuel régi, különlegesen magyar szikjavíló eljá-

rását, a digózást, a feledés homályából kiemelte és megmutatta,
hogy milyen jelents eredményekhez juthatunk ennek a javító eljá-

rásnak alkalmazása révén. Az Akadémia pálmájával kitüntetett

könyvében („Hazai szikeseink és javításuk módja”) azután elsként
foglalta össze mindazt, amit eddig errl az égeten fontos magyar
kérdésrl tudtunk. ]\lár Békéscsabán végzett vizsgálatainál feltnt
neki, hogy a feltalaj szikessége és a sók elhelyezekedése a talaj-

szelvényben függ attól, hogy a vizetzáró agyagréteg milyen mélyen
található. Ezzel felhívta a figyelmet arra, hogy eltérleg a klima-
regionalis talajképzdés elméletétl, melyet fleg az orosz kutatók
vallottak, bizonyos hidrológiai és geológiai tényezknek még arid
kiima mellett is milyen nagy befolyása lehet a talajképzdésre.
Mikor a szikesek meszezésének kérdése felvetdött, az elsk között

volt, kik ennek a kérdésnek a nagy fontosságát felismerték és min-
den igyekezetével azon volt. hogy tanítványai segítségével ezt az

igen nagy jelentség talajjavítási módot minél szélesebb körben
elterjessze és minden vonatkozásban tisztázza. Ötle származik kü-

lönben a szikeseknek só és szóda'artalmuk alapján való és ma is

használatos tudományos osztályozása.

Életének fmve azonban talajrendszere volt. Mint minden tu-

dományban, úgy a talajtanban is a fejldés folyamata végül is

megkövetelte, hogy a tapasztalati tényeket bizonjms rend-

szerbe csoportosítsák és e tüneménycsoportoknak bizonyos neveket
is adjanak. Már ’S i g m o n d eltt is sokan megkísérelték, hogy a

talajokat egységes és kialakulásuk mechanizmusával lehetleg ösz-

szefügg rendszerbe foglalják, az övé azonban az érdem, mégpedig
fleg saját kutatásai alapján, hogy meg tudta látni azokat a leg-

fontosabb nézpontokat, melyek a talajok klasszifikálásánál szám-
hajöhetnek. És az igazi tudós biztos szemére vall, hogy a rengeteg

tapasztalati tény közül épen azt, az adszorpciós komplexus kation-
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jaiuak minségét választotta a legfontosabb talajesoportok meg-
különböztet jelzjéül, amely gyakorlatilag is a leglényegesebb.

’S i g m 0 n d talajrendszerén lehet javítani, lehet benne bizonyos dol-

gokat részletesen kidolgozni, de a vázat, az épület szei’kezetét

oly jól építette fel, hogy a talajtani tudománynak örök, maradandó
értéke lesz.

Utoljára hagytam gyakorlati munkásságának legfonto.sabb
tényét, a talajok foszfor- és káliigényének meghatározását. Nagyon
sok hasonló eljárás született a talajtani tudomány fejldése alatt,

azonban az övének els jelentsége abban áll, hogy olyan idben
vetette fel ezt a kérdést, amikor még mások nem is gondoltak rá.

Azonkívül már itt is számításba vette, megelzve húsz évvel ké-

sbb és sokkal nagyobb kísérleti felkészültséggel végzett vizsgála-

tokat, azt. hogy általános határértékeket talajoknál az oldható táp-

anyagtartalom szempontjából nem állíthatunk fel, mert más ténye-

zket is figyelembe kell vennünk a tápanyagtartalom elbíráhisánál,

nemcsak épen magának a foszforsavnak puszta mennyiségét.
Nagyon keveset mondottam itt csak el ’S i g m o n d Elek ha-

talmas munkásságából, hiszen mint már említettem, igazi értékét

csak az ismeri, aki könyviéit, dolgozatait olvassa és azt a rengeteg

tapasztalatot, ami ezekben a munkákban egy dolgos élet eredmé-
nyeképen összegylt, kutatásainak megkönnyítésére felhasználja.

Végül meg kell említenem, hogy könyve, amelyben életének

nagy munkáját, talaj rendszerét, elször közölte a tudományos vi-

lággal teljes egészlében, alapvet m, olyannyira, hogy még angol

nyelvre is lefordították.

’S i g m 0 n d Elekkel az utolsó távozott el azok közül, akik

a talajtan fiatal tudományát, annak idején Magyarországról indí-

tották el arra az útra, amelyen e tudományág azzá fejldött, ami ma
és büszkén gondolhatunk vissza arra, hogy ennek a hatalmas fejl-

désnek egyik megindítója épen egy magyar tudós és Társulatunk
tagja volt.

II. ÉRTEKEZÉSEK.

FÖLDTANI MEGFIGYELÉSEK A SALGÓTARJANI
SZÉNMEDENCÉBEN.

Irta: Vitális Sándor dr
”

Az 1 . szövegközti ábrával és az I, II. táblamellcklettel.

A gyakorlati életben mköd geológus egyik legfontosabl) fel-

adata — szerény véleményem szerint, — hogy az elél)c kerül kuta-

tási, fleg fúrási anyagokat lelkiismeretesen, szakszeren feldol-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1940. január hó 3-i

.szakülésén.


