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In Hungary hydrological problems related with agriculture are 
of first class importance. Both for the further development of wild 
water and flood control and of river canalisation and irrigation a 
thorough knowledge of the regularities of the full tide of underground 
water and its movements in the country is indispensable. The inter
national science does not disposes either of adequate soilphysical and 
hydrological knowledges by which the regularities of tide of under
ground water on a certain territory might be determined even for prac
tical purposes by means of standard methods. Therefore only special 
searching procedures adapted to local conditions can be applied at 
testing subsoil water movements in Hungary.

After having illustrated the problem on inland examples, author 
recapituales the survey procedures to be applied and makes propo
sals for the coordination of the tedhical, hydrological and geological 
researches.

HOZZÁSZÓLÁSOK GALLI ELŐADÁSÁHOZ ÉS A FÖLDTANI KUTATÓINTÉZETEK 
ÁTSZERVEZÉSÉNEK KÉRDÉSÉHEZ:

Horusitzky Ferenc: A műszaki geológiai osztály hatáskörébe nem csak azok 
a problém ák tartoznak, am elyeket Gnlli felsorolt, hanem  az ipari geológia is, így 
az ipari nyersanyagok vizsgálata. E rre  igen nagy szükség volna, m ert jelenleg n in 
csen olyan szerv, ahol a kutatók az ip ar igényeinek megfelelő vizsgálatokat végez
hetnének. Ezt az osztályt szépen lehetne m űszaki és ipari geológiai osztállyá bőví
teni. A m űszaki geológiával kapcsolatban ta lán  leszögezek egy kérdést, tévedések 
elkerülése végett. Az előadó úr előadásából úgy látszott, a m űszaki geológia szem
pontjából a ta la j és talajvíz tárgyalásánál csak a talajvíz feletti rétegsorra szorít
kozik a  figyelem. Szám talanszor előfordul, hogy műszaki geológiai szem pontból 
tekintélyes mélységig végeztek talajm echanikai vizsgálatokat, — a kiscelli agyag- 
terü leten  például m egtörténik, hogy a legalaposabb vizsgálat dacára  is az épület 
reped, csúszik, bár a talaj a tala jm echanikai vizsgálatok szerint hordképesnek. 
porszáraznak, építkezésre alkalm asnak látszott. Ilyen esetben is tö rténhetnek  ron
gálódások, pl. vasúti töltések elmozdulása stb.. amelyek nem  a talajvízzel állnak 
kapcsolatban, m ert nagyobb mélységben, a talajvíz ala tt volt a ta la j olyan össze-
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