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A 17. Talajtani Világkongresszus
(Bangkok, Thaiföld, 2002. augusztus 14–21.)
A Nemzetközi Talajtani Társaság 1998 augusztusában a franciaországi Montpellierben megrendezett 16. Kongresszusa óta nemcsak négy év telt el, hanem több jelentos
változás is történt a világ talajtani szakembergárdájának szervezetében. A legszélesebb
értelemben vett talajtani tudomány megtisztelo elismeréseképpen a Nemzetközi Talajtani Társaság (International Society of Soil Science, ISSS) az ICSU (International Commission of Scientific Unions) tagszervezetévé vált, s ennek megfeleloen neve Nemzet közi Talajtani Unióra (International Union of Soil Sciences, IUSS) változott. Egyidejuleg, a kor megváltozó társadalmi igényeinek és tudományos kihívásainak megfeleloen,
átalakult és korszerusödött tudományos struktúrája és jelentos változások következtek
be szervezeti és muködési szabályzatában is. Az egyéni tagságot az országok tagsága
váltotta fel, mégpedig az egyes országok illetékes szakmai–tudományos szervezetének
képviseletével. Az országok túlnyomó többségében ezt a képviseletet a tudományos
akadémiák látják el illetékes szakmai testületeiken keresztül. Hazánkban a Magyar
Tudományos Akadémia, az MTA Talajtani és Agrokémiai Bizottsága, illetve az IUSS
Magyar Nemzeti Bizottsága. Többéves alapos elokészíto munka után a változtatásokat a
17. Kongresszusnak kellett véglegesen elfogadnia, „szentesítenie”.
A legutóbbi kongresszus óta jelentos változások következtek be, illetve mentek végbe a világ társadalmi–gazdasági–szociális struktúrájában, a fenntartható fejlodés koncepciójának meg-, ill. újrafogalmazásában, teendoinek pontosításában, prioritásainak
kijelölésében. Mindez természetesen a talajtani tudomány számára is új kihívásokat
jelentett, amelyekre egy világkongresszusnak feltétlenül reagálnia kellett. Ezt a törekvést fejezte ki a 17. Kongresszus vezérgondolata:
„Confronting new realities in the 21st century”
(„ Szembenézve a 21. század új realitásaival”)
A kituzött célt a Kongresszus tevékenysége teljes mértékben elérte. A vezérgondolat
szellemében történt a Kongresszus célra-orientált, átgondolt és alapos elokészítése; a
résztvevo több mint 2000 szakember aktív részvétele a hét kontinens közel száz orszá gának képviseletében; a monumentális kongresszus programjának tervszeru és zökke nomentes lebonyolítása; valamennyi rendezvény magas tudományos színvonala; a
Kongresszus nyugodt, baráti, gondolkozásra ösztönzo és kreativitást mobilizáló légköre,
tudományos vitái, kötetlen eszmecseréi. Mindehhez a hagyományos thai stílusban épült
szupermodern Queen Sirikit Kongresszusi Központ méltó és minden(irányú) igényt kielégíto feltételeket biztosított. Így és itt fogalmazódtak meg a Kongresszus ajánlásai, a
világ talajtani szakembergárdájának jövore vonatkozó feladatai, a tudományterület társadalmi megismertetésének és elismertetésének, kapcsolatrendszere kiépítésének/ero-
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sítésének/szélesítésének, tudományos továbbfejlesztésének területén egyaránt. A Kongresszus záró rendezvényén általános volt a résztvevok véleménye, miszerint senki nem
távozott csalódottan, üres kézzel, tapasztalatok és tanulságok, új ötletek és elképzelések,
új vagy megerosített tudományos kapcsolatok nélkül. S ennél nagyobb elismerés egy
tudományos rendezvényt nem illethet.
A Kongresszus munkája hat – egymással szorosan összefüggo – részre tagolható:
– Plenáris eloadások.
– Szimpóziumok és tudományos szekcióülések.
– Poszter bemutató.
– Az ISSS régi és az IUSS új szervezeti egységeinek (divíziók, bizottságok, albizottságok, munkacsoportok, állandó bizottságok) munkaülései és vezetoségválasztása.
– Tudományos–technikai szakkiállítás.
– Az IUSS „Parlamentjének” (Council) adminisztratív, szerkezet- és jogszabály alkotó, operatív döntéshozó/döntéselokészíto tevékenysége.
Ezt a programot egészítették ki a Thaiföld különbözo részeire, valamint Ázsia és Ausztrália közelebbi területeire szervezett talajtani szakmai kirándulások, illetve az érdekes,
igényes, színes és hangulatos kultúrprogramok, rövidebb városnézések, muemléklátogatások.
A grandiózus plenáris megnyitó ülésen Thai agrár- és szövetkezeti minisztere foglalta össze a Kongresszus fo célkituzéseit. Thaiföld királyának a képviseletében Maha
Chakri Sirindhorn koronahercegno, a Kongresszus fovédnöke nyitotta meg a rendezvényt, majd egy érdekes szakmai video-bemutatót követoen a „Fenntartható mezogazdasági fejlodés Thaiföldön” címu szakkiállítást. Az igényesen összeállított és remekül
kivitelezett, impresszív kiállítás jó áttekintést nyújtott Thaiföld ésszeru eroforrás-hasznosításra és korszeru mezogazdaság-fejlesztésre tett elismerésre méltó erofeszítéseirol,
az elért új tudományos eredmények szélesköru gyakorlati hasznosításáról. Néhány tematikus részt érdemes tételesen is felsorolni: különbözo természetföldrajzi körzetek és
talajok korszeru, víztakarékos, a káros környezeti mellékhatásokat minimálisra korlátozó öntözési rendszerei; erosen savanyú kémhatású acid-szulfát talajok és degradált homoktalajok meliorációja; magasföldek, hegy- és dombvidékek ésszeru talajhasználati
módszerei, beleértve az erózió elleni védekezést, a teraszolást és fásítást. A megnyitó
elso része és a kiállítás erosen tükrözte Ofelségének, Thai királyának roppant eros személyi kultuszát (amirol egy magyarnak óhatatlanul kellemetlen történelmi emlékek
jutnak eszébe), ami azonban itt kétségtelenül bizonyos rendet, rendezettséget, tervszeruséget, igaz néha utópisztikus célokat jelent, s azok reális megvalósíthatóságát ígéri.
A protokolláris megnyitót Bangkok polgármesterének, a Kongresszus Thai Szervezobizottsága elnökének, az IUSS elnökének, elnökhelyettesének és fotitkárának üdvözlései követték. Ezután egy remek videofilm mutatta be P. A. SANCHEZ professzor életútját és tevékenységét, aki 2002-ben elnyerte a szakterület legnagyobb tudományos elismerését jelento World Food Prize díjat, ami az egész talajtani tudomány nagy elismeré se.
A Kongresszus tulajdonképpeni tudományos munkája öt meghívott tudós plenáris
eloadásaival folytatódott:
– SPARKS, D. L. (USA): „Soils in space and time: frontiers in basic soil science
research” (Talajok térben és idoben: frontok a talajtani alapkutatásokban).

