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A  Rákos patak péczeli szakaszán egy törésvonal konstatálható, melynek 
mentén számos forrás fakad 11°C vízzel; ugyancsak ezzel magyarázható meg 
a Rákos völgyének c szakaszán a számos artézi kút is, melyek 40 m-en be
lül hasonló hőfokú, bőséges jó ivóvizet adnak.

Területem lösz lerakodását számos helyen téglagyártásra használják fel.“
*

T reitz P éter jelentése az 1924. évben végzett agrogeológiai munkálatokról: 
„Az 1924. év nagy jelentőségű esztendő volt az agrogeológiai osztály 

történetében. Ez évben jutóit ugyanis tudomására a magas Földmívelésügyi 
Kormánynak, hogy a mezőgazdaság gyakorlati igényei nem a régebbi geo* 
lógiai alapon történt felvételek alapján szerkesztett, u. n. agrogeológiai tér
kép elégíti ki, hanem az újabb irányú, u. n. általános természettudományi 
alapon álló talajtérkép, amelyben a felszíni és altalajvizek helyzete és minő* 
sége, a kiima és a természetes növényi takaró hatásai is érvényre jutnak. 
Az agrogeológiai térképen elsősorban a vidéknek geológiai képe domboro* 
dott ki, mert ennek kidolgozása volt a főfeladaf. Az általános természet* 
tudományi alapon álló talajtérképen ellenben főként a talajminőségck tűntek 
ki, mert valódi talajtérkép készítése volt a főfeladat. Ezen a térképen a vi* 
dék geológiai szerkezete nem domborodott ki. 1911. óta a m. kir. Földtani 
Intézetben ilyen két fajta térképek készültek.

P álfy  M óricz dr. a m. kir. Földtani Intézetnek vezetésével megbí* 
zatván, elhatározta, hogy az agrogeológiai osztály munkásságát egységes 
alapra hozza. Hogy pedig arról meggyőződhessék, hogy melyik módszer a 
helyes, melyik módszert kívánják a mezőgazdasággal foglalkozó szaktudósok 
és tanárok, engedélyt kért a Földmívelésügyi Minisztériumtól arra nézve, 
hogy egy értekezletet hívhasson egybe a Földtani Intézetbe, amelyen a gaz* 
dasági szakoktatás és a mezőgazdasági kisérletügyi intézmények kiküldöttei, 
továbbá egyéb meghívott szaktudósok vennének részt. Az agrogeológiai 
osztály tagjai az értekezleten bemutatnák a kétféle talajtérképczési módszert, 
felsorolva előnyeit és hátrányait és a meghívottak leadnák véleményüket, 
hogy melyik felel meg legjobban a mezőgazdaság igényeinek.

A  Földmívelésügyi Minisztérium belátván ennek a kérdésnek rend ki* 
vüli fontosságát, megadta az engedélyt. 1924. április havában összeült az 
értekezlet, melyen a Földmívelésügyi Minisztérium kiküldöttei, valamint a 
következő főiskolák és intézmények delegátusai vettek részt: Mezőgazdasági 
főiskolák, Erdészeti főiskola, Kertészeti tanintézet, Pázmány*egyetem, Jó* 
zsef*műegyctcm, Országos chemiai intézet, Országos növénytermelési kisér*
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lefi állomás, Országos szőllészeti kísérleti állomás, Magvizsgáló állomás, Me
teorológiai és földmágnességi intézet, összesen 18 delegátus és 6 meghívott 
vendég.

Ä  tárgyalások két napon át tartottak és a következő eredményre vezettek:
P álfy  M óricz dr., az intézet vezetője összefoglalta a felszólalásokban 

elhangzott kívánságokat és azokat egy bő jelentésben küldte fel.
P älfy  M. dr. úr által felterjesztett jegyzőkönyvből (I. igazgatósági je

lentést) kitűnik, hogy az értekezleten résztvevő szaktudósok és tanárok 
abbeli kívánságaikat fejezték ki, hogy a természettudomány többi ága is 
egyenlő mértékben vétessék tekintetbe: klimatikai, botanikai, hidrológiai vizs
gálatok eredményei éppen úgy közöltessenck benne, mint az ásványtani és 
geológiai vizsgálatok eredményei, mert az erdészeknek és a mezőgazdáknak 
a felszíni és a talajvizek mozgásának megismerésére, továbbá a kiima, a 
természetes növényzet ismeretére még nagyobb szüksége van, mint a vidék 
geológiai alakulatának és a föld ásványtani összetételének megismerésére. 
Különösen áll ez az Alföldre, mely területre nézve Csonkamagyarországnak 
nagyobbik fele.

Csodálatos véletlen, hogy ez a magyarországi értekezlet tanácskozása 
ugyanazokat a kívánságokat nyilvánította, mint néhány héttel utóbb Rómá
ban ülésező IV. n e m z e t k ö z i  a g r o g e o l ó g i a i  k o n f e r e n *  
c i a (május 22—20.).

Az agrogeológiai konferenciák kezdetben a geológiai alapon álló in
tézmények iniciativájára hivattak össze. Az elsőt a m. kir. Földtani Intézet 
hívta össze Budapesten, 1909-ben. A  második a Stockholmban ülésező 
nemzetközi geológiai kongresszus alosztályaként tartatott meg. A  harmadik, 
melyet a világháború miatt csak 12 évvel a második után lehetett megtar
tani, 1922-ben Prágában ülésezett. Ez már eltért a geológiai alaptól és in
kább az általános természettudományi alapra helyezte a fősúlyt és ezt az 
irányváltozást nevével is kifejezni kívánta. Ez a konferencia már nem «agro
geológiai konferencia» nevet viseli, hanem «pedológiai konferencia» név 
alatt szerepelt.

A  negyedik nemzetközi konferencia három évvel utóbb Rómában ült 
össze. Ez volt eddig a leglátogatottabb. Rómába a világ minden államából 
érkeztek kiküldöttek, ezzel is jelezve, hogy a talajvizsgálatok iránt minden 
államban nagy érdeklődés nyilvánult meg. Ez a konferencia már egyhan
gúan kimondotta, hogy ma már a talajtan tárgyköre olyan nagy, az érdek
lődés a talajtan egyes ágai iránt olyan széleskörű, hogy a tárgyalásokat már 
nem lehet egy konferencia szűk keretébe bclcszorítani, hanem egy nagyobb
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kiterjedést biztosító k o n g r e s s z u s  tárgyalásaiban lehet csak őket el
végezni. Ezért azután a negyedik nemzetközi konferencia Rómában elhafá* 
fározta, hogy ezentúl nem konferenciákat, hanem kongresszusokat fognak 
tartani, melyeknek neve ezentúl sem agrogeologiai, sem pedig pcdologiai, 
hanem egyszerűen t a l a j t a n i  k o n g r e s s z u s  lesz. Ezzel a fel* 
fogással egybehangzóan történt az a határozat is, hogy elkészítendő Európa 
átnézetes falajtérképe és ami fontos, természetesen nem geológiai alapon, 
hanem általános természettudományi alapon. Ezen a IV. nemzetközi talaj
tani konferencián kimondották, hogy a geológiai térképek nem alkalmasak 
arra, hogy a talajtani térképeknek alapul szolgáljanak. Erre a legbiztosabb 
és a gyakorlati igényeknek legjobban megfelelő alapot szolgáltatnak a kiima* 
tikai és növényföldrajzi térképek.

Ezen az ülésen alakult meg a n e m z e t k ö z i  t a l a j t a n i  
t á r s a s á g  is, mely egybefoglalja az egész világon élő, talajtan iránt ér
deklődő tudósokat.

A  IV. nemzetközi talajtani konferencia tehát megerősítette azoknak a 
határozatoknak a helyességét, amelyet a magyar agrogeológusok és mező- 
gazdasági szaktudósok értekezletükön, függetlenül ettől a nemzetközi konfe
renciától, néhány héttel annak ülésezése előtt meghoztak.

A z agrogeolegiai osztály egyéb munkái.
Térképezés; átnézetes felvétel. Magyarország átnézetes talajtérké* 

pének munkálatait 1911. évben kezdtük el s a külső felvételek 1919. évben 
fejeződtek be. Ezután már csak a felvételek anyagának egy térképlapon 
való ábrázolásán dolgoztam s ezt a munkát 1924. évben sikerült elvégez
nem. Az 1924. évi IV. nemzetközi konferenciára már kivihettem a kész 
térképet s ott az V . bizottság a térkép ábrázolási módját megfelelőnek 
találta s azt Európa készülő átnézetes talajtérképéhez alapul elfogadták.

Részletes talajfelvételek. Az 1922. évben megkezdett részletes ta* 
lajtani felvételeket folyó évben is folytattam, különösen Karcag és Cserma
jor m. kir. Kisgazda-képző iskolák gazdaságának falajtérképén dolgoztam.

Szikestalaj vizsgálatok. Június hónapban tartották meg Szarvason 
T eschedik S ámuel emlékünnepélyt, mely alkalommal előadást tartót* 
fám a szikes talajok száraz úton való megjavításának lehetőségéről. Szarvason 
T eschedik S ámuel egykori tanítványainak unokái 16.000 kát. holdnál na* 
gyobb kiterjedésű területet javítottak meg. Szükségesnek mutatkozott, hogy 
Szarvas határában a még ősi állapotban lévő szikeseket, valamint a meg*


