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behatóbban vegyenek részt üléseink munkásságában. Ezzel a m. kir. 
Földtani Intézet ezidei üléssorozatát megnyitom.

A  következő cikk 

LÓCZY LAJOS DR.:

A MAGYAR FÖLD GEOLÓGIAI KUTATÁSÁNAK 
ŰJABB PROBLÉMÁI.

A m. kir. Földtani Intézet Évkönyvében jelenik meg.*

Ezután K  r e y b i g L a j o s dr. tartotta meg az alább közölt elő
adását:

KREYBIG LAJOS DR.:

A M. KIR. FÖLDTANI INTÉZET TALAJFELVÉTELI,
TALAJ VIZSGÁLATI ÉS TÉRKÉPEZÉSI ELJÁRÁSÁVAL KAPCSO

LATOS MUNKÁLATOK TUDOMÁNYOS ÉS GYAKORLATI 
TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK KÉRDÉSEI.

Mielőtt a szorosabban vett tárgyköröm tárgyalására térnék, összes 
munkatársaim nevében is bizonyos jóleső megnyugvással kell megállapí
tanom, hogy a m. kir. Földtani Intézet talajfelvételi, talajvizsgálati és 
térképezési módszereit, melyet terveim szerint az 1932-ik év óta lassan 
fokozódó munkateljesítménnyel folytatunk, úgy a több évig tartott bél
és külföldi beható tudományos kritika és viták útján, mint a m. kir. 
állami mezőgazdasági birtokok szakközegei, gyakorlati és tudományos 
értékét illetően helyesnek és célirányosnak ismerték el. Különös értéket 
tulajdonítanak munkánknak maguk a gyakorlati gazdák is, amennyiben 
megállapításainkat ma már számos uradalom, gazdaság, sőt különös 
örömmel mondhatom, a kisgazda is a gyakorlati életben haszonnal 
alkalmazza.

Hogy a térképeket a gyakorlat örömmel üdvözli és alkalmazásukat 
könnyen megtanulja, annak oka véleményem szerint az, hogy eltérőleg

* Részben megjelent a Festschrift Prof. Dr. Stefan Boncev zu seinem 70. Ge- 
burtstag, zugleich ais Jhrg. X I. 1939 dér Zeitscrift dér Bulgarishen Geologischen 
Gesellschaft. Sofia, 1940.
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az eddig általánosan alkalmazott térképezési eljárásoktól, nem ábrázol
juk térképeinken sem a dinamikai, sem a genetikai talajtípusokat, és nem 
alkalmazunk mint pl. az amerikaiak egyes vidékekre vonatkozó talaj
elnevezéseket, hanem a kémiai és fizikai sajátságok osztályozása útján 
nyert jelek kombinációja révén úgynevezett „gyakorlati talaj adottságo
kat és tulajdonságokat“  különböztetünk meg, melyek közvetlenül meg
mondják a gazdának azt, hogy a növénytermesztés okszerűsítésének 
érdekében milyen kérdésekkel kell foglalkoznia.

A talajtani osztály tagjai által tudományos módszerekkel megvizs
gálandó problémákat és kérdéseket természetszerűleg a szabadföldi fel
vételek folyamán gyűjtött, a sablontól eltérő növénytermesztési tapasz
talati és kísérleti adatok és talajtani megfigyelések szabják meg. Célunk 
tehát, hogy elsősorban magától az élettől feladott kérdéseket igyekez
zünk tisztázni, azaz a gyakorlati tapasztalat szolgáltatta nyers, de ne
mes ércet salakjától tudományos módszerekkel megtisztítva az igazságot 
keresni. Ügy vélem, hogy ez a módszer az, amely a mezőgazdasági ter
melési gyakorlatot a legeredményesebben szolgálja.

Munkálataink menetét, célját és alapvető indokolását illetően már 
az 1932-ik évben 502. szám alatt előterjesztett jelentésemben összefog
laltam. Munkamenetünk részletes leírását évkönyvünk X X X I. köteté
nek 2-ik zárófüzete tartalmazza.

Bár már 1932-ben igyekeztem a munkát a legkorszerűbb tudomá
nyos alapon megindítani és azt a gyakorlat igényeinek legjobban meg
felelően megszervezni és az azóta is ismertté vált legújabb tudományos 
és gyakorlati kutatások eredményeivel kiegészíteni, mégis, a dolog ter
mészeténél fogva magától értetődik, hogy egy ilyen természetű munká
nál megállás a fejlődésben nincs és a már teljesen kialakult munka
meneten is, ott, ahol ez szükséges, változtatunk. E változtatásokra már 
csak .azért is szükség volt, mert a munkát az első időben (1932— 1936 kö
zött) főképpen az Alföld geológiailag és morfológiailag meglehetősen 
egynemű Tiszántúl részén végeztük, ahol az egyik évben felmerült 
problémák, ha csekély eltéréssel is, a másik évben megismétlődtek. Te
hát a munkameneten lényeges változtatásokat végeznünk nem kellett. 
1935 óta azonban ettől a területtől erősen különböző területeken is tör
tént talajtani felvétel és vizsgálat. Természetes, hogy ezek a hegység
párkányi, hegységi és mocsári talajok úgy a vizsgálatok, mint a térkép- 
szerkesztés, valamint a gyakorlati értékelés megfelelő módosítását tették 
szükségessé. Nem változott azonban a talajok felvételének stb. módja, 
csak kiegészült a fentebb említett talajok igényeinek figyelembevételével 
szükségessé vált vizsgálatokkal stb. és tekintetbe vettük az 1932 óta a
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talaj’tani tudományban történt haladást. Azonkívül természeteseit az' 
intézet talajtani osztálya szintén folytatott önálló tudományos kutatá
sokat, azokkal a problémákkal kapcsolatban, amelyek a felvétel és a 
felvételekkel kapcsolatos gyakorlati kísérletek és talajvizsgálatok alkal- 
mából felmerültek. Ezekről eddig az 1932— 1935. évi jelentésekben és 
más közleményekben számoltunk be, melyek jelenleg sajtó alatt vannak'.

Másik és régi lényeges kérdés volt a gleyhorizontok kérdése. Fel
vételeink folyamán számos gyakorlati tapasztalatot gyűjtöttünk, melye
ket kísérletileg is felülvizsgáltam, hogy vájjon komoly talajhibának te
kinthető-e a sekélyei! előforduló gleyes szint. Megállapítottam, hogy ál
talában a gleyes szint sekély előfordulása a talajt feltétlenül sekély 
termőrétegűvé teszi. Igaz, hogy egyes növények, mint pl. a kukorica, a1 
gleyhorizontokat elég jól tűrik, azonban a termesztett növényeink több
ségénél és különösen a legértékesebbeknél, a felszínhez közel fekvő 
gleyhorizont a fejlődést határozottan hátráltatja és befolyása a termés- 
eredményekben igen erősen érvényre jut.

Mindeddig azonban a sźin alapján történő empirikus megállapodá
son kívül semmi tárgyilagos vizsgálati mód nem állott rendelkezésünkre, 
hogy a gleyesedést és ,annak fokát ill. mértékét exakt módon megállapít
hassuk. Felfogásom szerint a gleykárosodás okát főleg a szörpciós kom- 
plexumos ferroionjainban kellett keresnünk, erre vonatkozólag magam 
már régebben végeztettem Ébényivel bizonyos kísérleteket, amik azon
ban a dolog természeténél fogva nem hozhattak egyértelmű bizonyítékot. 
Megbízást adtam tehát Endrédy Endre dr’.-nák, hogy1 kísérelje meg 
olyan kémszert találni, amely egyértelműleg csak a gleykárt okozó 
ferxoionokkal reagál.

Endrédy többévi kísérletezés után z •«, dipyridynben talált 
egy olyan kémszert, amely az idei vizsgálataink szerint egyértelműleg 
eldönti azt a kérdést, miszerint az én régebbi feltevésem helyes volt és 
a gleykárosodás tényleg és , elsősorban a redukciós folyamatok útján 
keletkezett adszorbeált ferrovasfól származik.

A kérdésről egyébként Endrédy a tél folyamán e helyen részletesen 
fog beszámolni.

Egy másik probléma amely aż idei felvételek folyamán merült fel, 
a különböző anyakőzetből kialakuló talajok értékelésének kérdése. Bár 
kétségtelen, hogy a talajokban folyó átalakulásokát és így a talajszel- 
vény jellegzetességét legfőképpen az éghajlati adottságok szabályozzák 
és ezek szabják meg a fejlődő növényféleségeket is, melyek a talajszel
vény kialakulására szintén döntő befolyást gyakorolnak, mégsem szabad 
elfelejtenünk, hogy a talaj geológiai eredetének és anyagának is rend
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kívül fontos befolyása van és hogy ez bizonyos körülmények között a 
talaj termelési értékében mint a legfontosabb tényező szerepelhet, mert 
sokszor magyarázatát adja a gyakorlatilag tapasztalt különbségeknek a 
terméseredményekben. E n d r é d y d r .  é s W i t k o w s z k y  dr. a f .  év
ben az Eperjes-tokaji hegységben végeztek talajismereti felvételeket. A 
hegység belsejében alkalmuk volt a talajoknak különböző eruptívus kő
zetekből való közvetlen keletkezését egyező klimatikus körülmények 
mellett tanulmányozni. Tekintettel arra, hogy ebben a hegységben úgy 
riolit- mint andezitlávák és tufák fordulnak elő, természetszerűleg a 
talajok mindeme kőzetekből keletkezhettek. Kézenfekvő volt tehát, hogy 
megállapítsuk azokat a különbségeket, melyek az azonos körülmények 
között keletkezett és azonos dinamikai típusú talajokban, a különböző 
anyakőzet miatt fellépnek, és milyen befolyást gyakorolnak ezek a 
különbségek a talajok termelési értékére.

Természetesen voltak a két felvevő területén párkányi talajok is. 
Ezeknél magától értetődően nem lehet tisztán látni az anyakőzet be
folyását, mert hiszen egyrészt eróziótól odahordott, másrészt pedig lösz
szel kevert szubsztrátumból alakultak ki. Azonban igen fontos kérdés itt 
az is, hogy a hegyaljai nyiroknak nevezett talajok nagyrésze nemcsak 
azért terra rossza jellegű-e, mert az eróziótól odahordott erdőtalajok B 
szintjéből alakultak ki? Az is lehet, tekintettel arra, hogy kutatásaink 
szerint az Eperjes-tokaji hegységben lévő erdőtalajok B horizontja meg
lehetősen vastag (sokszor két-métert is meghalad), ezek az eddig nyirok
nak nevezett talajok tulajdonképpen csonka erdőtalajok, amelyeknek 
kilúgozott felső szintjét az erózió lepusztította.

Ezeknek a kérdéseknek úgy tudományos, mint gyakorlati jelentő
sége igen nagy. Egyrészt tisztázásukkal fényt vethetünk az anyakőzet 
geológiai tulajdonságai és a belőlük keletkezett talaj sajátosságai közötti 
összefüggésekre, másrészt pedig gyakorlatilag útmutatást kapunk arra, 
hogy miképpen értékeljük ezeket a talajokat és esetleg milyen változta
tásokat végezzünk a talajvizsgálatok, illetve az ábrázolás módjában, 
hogy kitűzött céljainknak a gyakorlat érdekében a lehető legtökéleteseb
ben megfelelhessünk.

E problémák kutatásával E n d r é d y dr.-t és W i t k o w s z k y  
dr.-t bíztam meg, kik a munka befejezése után eredményeikről szintén 
külön előadásban, számolnak be.

Endrédy ezenkívül foglalkozni fog az Alföld óholocén klímaválto
zásainak befolyásával az Alföld jelenlegi talajainak kialakulására. E 
problémával E n d r é d y  már több éve saját kezdeményezésére foglal
kozik.
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Egy másik gyakorlatilag, de tudományosan is rendkívül fontos 
probléma merült fel É b é n y i  G y u l a  területén, Magyarsas község kör
nyékén, ahol néhány ezer kát. hold nagyságú lejtős területen az altalaj
víz mélységével és mozgásával összefüggő kérdések felderítésével tar
tottuk szükségesnek behatóbban foglalkozni. Itt ugyanis azt tapasztal
tuk, hogy a szárazság ellenére, a növények vízellátása és tekintettel 
a kitűnő termésekre, a táplálóanyagellátása is megfelelően biztosítva 
volt. Ez okból megbíztam É b é n y i  G y u l á t ,  hogy tegye megfelelő 
szelvényfektetésekkel és részletesebb talajvizsgálatokkal tanulmányozza 
azt, hogy nem áll-e fent ezen a területen egy természetadta altalajvíz- 
öntözés.

A  következő probléma, mely behatóbb felderítésre és vizsgálatra 
vár, S í k  dr. felvételi területén adódott egy iköznyelven réti agyag
nak minősített területen, amelyen a gyakorlati növénytermelési tapasz
talatok az egyéb réti agyagokban gyüjtöttekkel nem egyeztek. A  gyü
mölcsfák vagy egyáltalán terméketlenek voltak, vagy csak igen kis ter
méseket adtak. A lucerna és cukorrépa rendellenesen kis terméseket 
adott stb. E n d r é d y gleyreagensének behatóbb alkalmazásával végzett 
szárazföldi vizsgálatok e területeken már a felszíni rétegekben bizonyos 
fokú gleyesedést mutattak ki, úgyannyira, hogy ennek a kérdésnek a 
tüzetesebb vizsgálata úgy tudományos, mint gyakorlati nézőpontokból 
indokolt. A vizsgálatokkal S í k  K á r o l y t  bíztam meg, aki vizsgála
tainak eredményeiről szintén e helyen fog beszámolni.

Egy további, úgy talajtanilag, mint gyakorlatilag rendkívül érdekes 
tanulmány lesz a H  a n dr. által végzendő behatóbb vizsgálata 
a felső tiszai Beregszász környékén erdők alatt kialakult tiszai ön
téstalajoknak, míg T e ö r e ö k  L á s z l ó  dr. a gödöllői korona
uradalomban talált löszből és többé-kevésbbé löszös homokokból kiala
kult barna mezőségi talajok ott tapasztalt terméketlenségének okát 
fogja kutatni.

B u d a y  G y ö r g y  rétközi területének mélyebb fekvésű homokos 
foltjain a vízzel szemben érzékenyebb növények kipusztulását tapasztal
tuk. Ez okból megbíztam, hogy ezeknek a károsodásoknak okait és véde
kezési lehetőségeit gyakorlatilag a helyszínén vizsgálja és világítsa meg 
a kérdést a begyűjtött talajminták vízgazdálkodási laboratóriumi vizs
gálati eredményeivel.

Végül B a b a r c z y  J ó z s e f  a csanádmegyei löszből kialakult 
kitűnő termékenységű talajok bizonyos foltjain különösen a kukoricá
ban tapasztalható kisebb terméseredmények okait vizsgálja tüzetesen és 
ezenkívül azt a régen vajúdó kérdést fogja úgy tudományos, mint gya
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korlati adatokkal részletesen tárgyalni, hogy a tudományos talajrend
szertan alapján kialakult dinamikus talajtípusok gyakorlati alkalmazha
tósága meddig terjed.

Legvégül mint a felvételek és az egész munka vezetője az egyes 
felvevőknél az ellenőrzést gyakorlom, őket a felmerülő kétséges kérdé
sekben támogatom s egyúttal a minden évben felvett területet átnéze- 
tesen magam is felveszem. Így módomban áll egy-egy nagyobb terület- 
darabot áttekintően tanulmányozni s megállapítani, hogy az egyes talaj
tani és növénytermesztési vonatkozások a felvételi terület különböző 
rćsżein hogyan váltakoznak. Ilyképpen módomban fog állani egy-egy 
nagyobb területi egység felvétele után — mint pl. jelenleg a Tiszántúl — 
annak kritikai talajtani leírását, különös tekintettel a talajok kialaku
lására és növénytermesztési vonatkozásukra, valamint az ott található 
talajok általános gyakorlati használatát ismertetni.

Munkám egy másik gyakorlatilag nagyon fontos része, hogy a 
felvételi területeken a gazdákkal érintkezve, növénytermesztési tapasz
talati és kísérleti adatokat gyűjtsék, sőt ahol ezt a körülmények meg
engedik, beható kísérleteket állítsak be, hogy ily módon a kultúrnövé
nyek és talaj közti kapcsolatokat, amelyeket eddig kevéssé részleteseb
ben vizsgáltak meg, kiderítsem és ezzel az általunk végzett talajvizsgá
latok adatai és a különböző kultúrnövényeknek ezekkel szemben való 
igényét megállapíthassam. E vizsgálatokkal különösen a Tiszántúlon 
már meglehetősen előrehaladtam és rövid időn belül módomban fog 
állani a kérdésről nagyobb munkában beszámolni.

A  fentiekben felsorolt kérdésekkel felvételeink folyamán úgyszól
ván lépésről-lépésre találkoztunk. Ügy gyakorlati, mint tudományos fon
tosságukat az előadók behatóan fogják ugyan tárgyalni, de a kapcsola
tosan velük gyűjtött több évi tapasztalat és éppúgy az előző évekből 
rendelkezésre álló tudományos talajvizsgálati adatok kétségtelenné 
teszik, hogy a talajfelvételi, vizsgálati és térképezési módszerünkön 
lényegbe vágó változtatásokat tennünk nem szabad, mert az eddig kö
vetett eljárásunk úgy tudományos, mint gyakorlati nézőpontokból telje
sen megfelelő.

Eljárásainkat részletesebben tárgyalva, a felvételeket illetőleg 
szigorúan szem előtt tartandó, hogy amikor a felvevő munkájával 
annyira jutott, hogy egy-egy terület túlnyomó adottságait az egész szel
vényen át megállapította, a legnagyobb gondossággal keresse ki: i .  a 
területen foltonként előforduló eltérő talajok adottságait és állapítsa 
meg az eltérések okait és 2. állapítsa meg a túlnyomóan feltalált adott-
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Ságokban legtöbbször tapasztalható rétegvastagságkülönbségeket. Igen 
nagy gond fordítandó továbbá a mélyebb altalajviszonyok és az altalaj- 
vízszint megállapítását célzó mélyebb fúrások telepítésére, hogy az ezek
ben fentálló változásokat és azok okait felderíthessük.

A talajvizsgálatok és az alkalmazott módszerek tekintetében, 
tekintettel arra, hogy az egyes talajtulajdonságok között fentálló ősz- 
szefüggéseket régebbi vizsgálataink alapján most már tudományosan is 
bizonyíthattuk és azok helyességét más hazai tudományos intézetek is 
elismerték, bizonyos kivételes esetektől eltekintve, a jövőben csak az 
eddig végzett alapvizsgálatokat nevezett vizsgálatok végzésére van szük
ség. Behatóbb vizsgálatokra csak azokban a kivételes esetekben kell vé
gezni, amikor az alapvizsgálatok eredményeit összefoglalóan értékelve 
gyanússá válik, hogy Mg. talajjal van-e dolgunk, vagy kétségesnek mutat
kozik, hogy a vizsgált talaj szikes-e vagy nem. K i kell egészítenünk 
azonban a vizsgálatokat bizonyos réti agyagtalajoknál az összes oldható 
sótartalom megállapításával.

A  felvételi és vizsgálati adatok alapján való térképszerkesztésben 
más változtatást nem tartok szükségesnek, mint hogy az egyszerűsítés 
és áttekinthetőség érdekében a területenként az adottságokat részlete
sebben feltüntető jegyzőkönyv-számokat a jelölt terület közepén rend
szerbe foglalva helyezzük el. Természetesen előfordulnak majd talajok, 
mint már az ebben az évben is történt, ahol a jelölésre új jeleket kell 
majd használnunk. Pl. szilárd kőzet, köves stb.

A  magyarázók és jegyzőkönyvek összeállításában bizonyos, bár 
nem lényegbe vágó, de gyakorlatilag mégis hasznos újítások váltak 
szükségessé.

Mindenekelőtt az évek hosszú során összegyűjtött tapasztalatok és 
kísérleti eredményeim lehetővé teszik, hogy az eddig meglehetősen nagy 
vonásokban fogalmazott „Általános m agyarázóit szabatosabban és a 
helyi adottságoknak jobban megfelelően szerkeszthessem meg. Ennek 
következtében igen sok dolog, amely eddig az illető térképlap magya
rázójában foglalt helyet, az általános magyarázóba kerülhet. Ugyancsak 
e tapasztalatok és kísérletek lehetővé teszik azt is, hogy a gyakorlati 
növénytermesztési kérdéseket most már összefoglalóan az általános ma
gyarázóban tárgyaljuk. Természetesen arra is mód nyílt, hogy a vizsgá
lati eredmények jelentésének immár bővebb és a gyakorlat igényeinek 
jobban megfelelő magyarázatát adjuk. E körülmények miatt az egyes 
térképek részletesebb talajtani magyarázói lényegesen megrövidíthetők. 
Még jobban megegyszerfisíti és áttekinthetőbbé teszi a magyarázókat az
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az elgondolásom, hogy bizonyos talajtani és növénytermesztési vonatko
zásokat, melyeket eddig a szövegben tárgyaltunk, ezentúl jegyzetként, 
a felvételi jegyzőkönyv utolsó rovatában, fogjuk feltüntetni. Ez az el
járás különösen a térkép tanulmányozását könnyíti meg és egyszerű
síti, mert a jellemző szelvény alapján a jegyzőkönyvben a gazda egy 
helyen megtalálja mindazokat a gyakorlati adatokat, melyekre talajá
nak ismeretéhez szüksége van.

Ezek után tehát a magyarázóban csak egy rövid regionális leírást 
fogunk adni s kerülni fogjuk azokat a rendszertani magyarázatokat, 
amelyek bizonyos mértékig bizony csak ballasztot képeztek.

Az Intézet talajtani osztálya eddig összesen n o  drb. i : 25.000 
mértékű térképlapot vett fel, melyekből 16 határmenti résztérkép
lap. Nyomtatásban megjelent eddig összesen 34. A közeljövőben 
remélem,, hogy még legalább 24 drb. ily térképlapot adhassak 
nyomdába. Ez, tekintve a rendelkezésre álló nagyon is szűkös anyagi 
fedezetet, olyan teljesítmény, amelyet elsősorban is a felvevő urak 
fáradságot nem ismerő példás szorgalmának köszönhetünk.

A  Tiszántúl területét, eltekintve a Szabolcs és Szatmár megyék 
ÉK-i kis csücsökrészétől, teljesen feldolgoztuk és ma már abban a hely
zetben vagyunk, hogy erről a területről egy összefoglaló talajtani és 
geológiai monográfia megírására gondolhatunk. Ezt geológiailag 
S ü m e g h y  J ó z s e f  d r. főgeológus, a talajtani vonatkozásokban 
pedig én magam szándékozom megírni. E munkával kapcsolatosan tehát 
szerkesztés alatt állanak jelenleg 1 : 200.000 léptékben úgy a geológiai, 
mint az ebben a léptékben feltüntethető dinamikai talajtípustérképek. 
Ezeknek 1 : 750.000 léptékre való lekicsinyítése, kapcsolatosan a m. kir. 
Földmívelésügyi Minisztérium vízrajzi osztályától jelenleg kiadás előtt 
álló: a Tiszántúl ősi vízrajzi viszonyait feltüntető térképével, figye- 
lembevéve a mezőgazdasági termelési tapasztalatokat és az e terüle
ten 19 3 1. év óta végzett kísérleteim eredményeit, az egész Tiszán
túl geológiai és pedológiai felépítési viszonyait, úgymint termelési adott
ságait, sok tekintetben új megvilágításban fogják mutatni.

Feltétlenül szükségessé tenné azonban a munka tökéletes és mindent 
felölelő módja még azt is, hogy az említett területeken található talaj
féleségek ásványtani eredetét behatóan kutassuk. Ennek a munkának, 
melynek elvégzésére már kb. két év előtt voltam bátor az Igazgatóság
nak előterjesztést tenni, amit azonban a szükséges felszerelés és költség- 
fedezet hiánya eddig akadályozott, rendkívül nagy gyakorlati fontos
sága is volna. Különösen szükséges ez azért, hogy feltárhassuk, hogy a
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Tiszántúl talajaiban foglalt nyers foszfor és káli — tehát a legfonto
sabb növényi táplálóanyagokat szolgáltató anyagok — milyen ásvány
tani formában vannak jelen, milyenek ezeknek az oldhatósági viszonyai, 
illetőleg milyen ellenállást fejtenek ki a mállást előidéző tényezőkkel 
szemben. E kérdés, valamint az egyéb nyers, el nem mállóit talajalkotó
elemek ásványi eredetének felderítése nemcsak az ásványi eredetű mű
trágyaféleségek helyi alkalmazása szükségességének magyarázatára, ha
nem egyéb gyakorlatilag fontos talajfizikai tulajdonságok tekintetében 
is rendkívül fontos, sőt alapvető betekintést és adatokat nyújtana.

Végül meg kell még jegyeznem, hogy a talajtani osztály eddig is 
igyekezett sok nyílt kérdés tekintetében az előrehaladást szolgálni. 
Ezekről jelentéseinket már előterjesztettük és a közeljövőben az 1933— 
1935. évi jelentésekben meg is fognak jelenni. Mindezeken kívül idegen 
szaklapokban is számos közleményünk jelent meg.

2. SZAKÜ LÉS.

1939 december hó 22-én d. u. 5 órakor.

T  á r g y s o r o z a t :

1. S c h r é t e r  Z o l t á n  d r.: A  hazai alsó miocén taglalása és elhatá
rolása az oligocén felé.

2. M a j z o n  L á s z l ó  d r.: Az oligocén-miocén foraminiferafaunák
kiértékelése.

3. B a b a r c z y  J ó z s e f :  A  dinamikus talajrendszer talajtípusai és a
mezőgazdasági gyakorlat.

J e l e n  v a n n a k :  Babarczy József, Bartkó Lajos, Bogsch László, Bokor György, 
Csajághy Gábor, Endrédy Endre, Erdélyi Fazekas János, Fekete Zoltán, Földvári 
Aladár, Gaál István, Gedeon Tihamér, Han Ferenc, Hegedűs Gyula, Herczegh Iván, 
Hojnos Rezső, Horusitzky Ferenc, Kreybig Lajos, Kulhay Gyula, Láng Sándor, Lóczy 
Lajos, Majer István, Majzon László, Marzsó Lajos, Méhes Gyula, id. Noszky Jenő, 
ifj. Noszky Jenő, Papp Simon, Pávai Vájná Ferenc, Pinkert Zsigmond, Roziozsnik 
Pál, Scherf Emil, Schmidt E. Róbert, Schréter Zoltán, Sik Károly, Strausz László, 
Szalai Tibor, Szelényi Tibor, Szentes Ferenc, Szőts Endre, Tömör János, Teöreök 
László, Vadász Elemér, Vecsey György, Vigh Gyula, Vitális István, Vitális Sándor, 
Vogl Mária, Zsivny Viktor.

L ó c z i  L ó c z y  L a j o s  dr. igazgató, elnök az ülést megnyitja, 
felkérésére S c h r é t e r  Z o l t á n  dr. tartja meg az alább közölt 
előadását:


