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KRÓNIKA AZ 1984. ÉVRŐL
Összeállította: Dr. Csíky Gábor

Március 14.

Március 16.

Március 19.

Április 9.

Május 14.

A Társulat közgyűlésén Sztró- 
kay Kálmán vezetőségi ta
gunknak Vendl Mária emlé
kérmet adományoztak.
A Magyar Geofizikusok 
Egyesülete évi közgyűlésén 
megemlékeztek fennállása 
30. évfordulójáról. Csíky Gá
bor, mint alapító tag és volt 
választmányi tag, a Társulatot 
képviselve köszöntötte az 
Egyesületet.
A szakosztály ülésén előadást 
tartottak:
Csíky Gábor: Az Erdélyi-me
dence földgázának felfedezése. 
Bidló Gábor: Dr. Kari Marx, 
„Geschichte der Kristallkun
de, 1822” című könyvének is
mertetése.
Az előadóülés előtt tartott ve
zetőségi ülésen Csíky G. tit
kár ismételten megsürgette a 
Földtani Tudománytörténeti 
Évkönyv 9. sz. számára le- 
közlésre ígért előadások kéz
iratanyagának a leadását.
A Moszkvában tartandó 27. 
Nemzetközi Geológiai Világ- 
kongresszusra bejelentett 
magyar előadásokat az Ás
ványtan—geokémiai Szak
osztály keretében mutattuk 
be zsűrizés céljából az aláb
biak szerint:
Csíky Gábor: Az ásványtan 
története és fejlődése Ma
gyarországon 1825-ig.
Páka Teréz: Az ásványtan 
fejlődése Magyarországon a 
XIX. században.
Dudich Endre: Az alkímiától 
a geokémián át a kozmoké- 
miáig.
A szakosztály ülésén előadást 
tartottak:
Vitális György: XVI—XVIII. 
századi topográfiai térképek 
földtani és vízföldtani tanul
ságai.

Császár Géza: Megemléke
zés ifj. Noszky Jenőről szüle
tésének 75. évfordulóján. 
Közös rendezvény a Magyar 
Hidrológiai Társaság Hidro
geológiai Szakosztályával.

Június 11. A szakosztály vezetőségi ülé
sén, Csíky G. titkár megtette 
a szakosztály II. félévi tervé
nek javaslatát, amit a vezető
ség megvitatott és jóváha
gyott. Reich Lajos személyé
ben új vezetőségi tag megvá
lasztására került sor. Titkár 
közölte, hogy az Évkönyv 9. 
száma összeállt és rövidesen 
nyomdába kerül.

Október 15. Az O. M. Bányászati és Ko
hászati Egyesület Kőolaj- 
Földgáz-Vízbányászati Szak
osztálya és a Magyar Hidro
lógiai Társulat Hidrogeoló
giai Szakosztályával közösen 
rendezett ülésen előadást tar
tottak:
Hetényi Rudolf: Böckh János 
élete és munkássága. 
Alliquander Ödön: 25 éve 
hunyt el Mazalán Pál.
Vitális György: XIX. századi 
topográfiai, valamint geoló
giai térképek földtani és víz
földtani tanulságai.
Az előadóülés előtt tartott ve
zetőségi ülésen Dudich E. tá
vollétében, Póka Teréz szá
molt be röviden a moszkvai 
27. Nemzetközi Geológiai 
Kongresszusról, melyen Du
dich Endrével együtt vettek 
részt. Csíky G. titkár javasla
tot tett az V. Földtani Tudo
mánytörténeti Nap megrende
zésére 1985. március havá
ban, melyen az 1977. évi első 
Tudománytörténeti Nap té
makörének, — „A magyar ás
ványi nyersanyagok kutatásá
nak története” — folytatását 
ill. második, befejező részét



72

foglalnák össze. A javaslatot 
a tagság magáévá tette, és a 
körlevél kiküldéséről döntött. 
Titkár közölte, hogy az Év
könyv 9. száma nyomdában 
van és rövidesen megjelenik. 
Végül előterjesztette a szak
osztály 1985. évi munkater
vének javaslatát. A tervezetet 
a vezetőség megvitatta, majd 
jóváhagyta.

November 23. A szakosztály ülésén előadást 
tartottak:
Jaskó Sándor: Földtani lelő
helyek a Budai-hegységben. 
Bidló Gábor: Krenner Alfréd, 
„Krenner Józsefről”.

December 17. A szakosztály ülésén előadást 
tartottak:
Dudich Endre: Beszámoló a 
27. Nemzetközi Geológiai 
Kongresszusról (Moszkva). 
Csíky Gábor: Beszámoló és 
megemlékezések az 1984. 
évről.
Kordos László: Emlékezés V. 
O. Kovalevszkij munkásságá
ra. Dudich Endre beszámoló
ját összefoglalva: az 1984. 
augusztusában Moszkvában 
rendezett 27. Nemzetközi 
Geológiai Kongresszuson 
szakosztályunktól Póka Teréz 
és Dudich Endre vett részt és 
tartott előadást a 21. sectio, 
„History of Geology” téma
körében. Póka Teréz előadá
sa, „Development of Minera
logy in Hungary in the 19th 
century”, Dudich E. előadása, 
„From Alchemy through Ge
ochemistry to Cosmoche- 
mistry” címen hangzott el. 
Csíky Gábor bejelentett előa
dását, „The History and deve
lopment of Mineralogy in 
Hungary till 1825” címmel 
Póka T. mondta el. Ezenkívül 
megtartották az INHIGEO 
XI. Szimpóziumát, melynek 
tisztújító közgyűlésén új el
nökséget és tagokat választot
tak a következő ciklusra. A

bizottság új főtitkára Dudich 
E. lett, magyar levelező tagjai 
változatlanul Póka T. és 
Csíky G.
Az előadóülés előtt tartott ve
zetőségi ülésen Csíky G. tit
kár megtette az 1985. év I. 
félévi munkatervének javasla
tát. Ezzel kapcsolatban vita 
alakult Vadász Elemér pro
fesszor centenáriumi emlékü
lése (szül. 1885) megrendezé
se tárgyában. Példaképpen: a 
későbbiek során derült ki, a 
vita hiábavaló volt. Fülöp Jó
zsef professzor, a tanítvány és 
utód rendezi az emlékülést, s 
ő már mindenről intézkedett! 
Titkár közölte, hogy a 
MTESZ Tudomány- és Tech
nikatörténeti Bizottsága által 
november 19—20-án rende
zett ankéton két előadást tar
tott, „A Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók Vándor- 
gyűléseinek szerepe és jelen
tősége a hazai földtudomá
nyok fejlődésében”, továbbá 
„Az ásvány-földtan kezdetei 
Magyarországon a XVIII. 
században” címen. Dudich 
E., aki szintén tagja a 
MTESZ bizottságnak, decem
ber 11-én előadást tartott a 
bizottság ülésén, „Beszámoló 
a 27. Nemzetközi Geológiai 
Kongresszus Földtantörténeti 
szekciója és a XI. INHIGEO 
Szimpózium munkájáról 
(1984. aug. Moszkva)” cí
men. Végül a titkár bejelen
tette, hogy az Évkönyv 9. 
száma megjelent és postázása 
folyamatban van.

A magyar geológia halottai:

Szádeczky K. Elemér (1903— 1984) 
K. Szőts Endre (1914—1984)
Vigh Gusztáv (1920—1984)
Varga Gyula (1924—1984)


