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T á r g y :

Dainelli Giotto, az olasz kir. Akadémia tagja, 
firenzei egyetemi tanár: Keletafrika gieológiája.

Geologia dell’Africa Orientale.

Az előadást látogatásukkal kitüntették: József Ferenc királyi 
herceg Őfensége, Szilv Kálmán m. kir. titkos tanácsos, Fabinyi 
Tihamér m. kir. titkos tanácsos, báró Villani Frigyes rendkívüli 
követ, meghatalmazótt miniszter és felesége, Romanelli Guido tábornok 
és felesége, Bizarri Aldo az ólasz Kultúrintézet igazgatója.

Megjelentek továbbá: Baiktay Ervin, Balogh Kálmán, Bandai Horszt, 
Bányai János, Bőhm-Bem Boleszlaw, Bogsch László, Csajághy Gábor, 
Endrédy Endre, Földvári Aladár, Földvári Aladámé, Hampel Ferenc, 
Hegedűs Ferenc, Hegedűs Gyula, Herczeg József, Hojnos Rezső, Horu- 
sitziky Ferenc, Jugovics Lajos, Kerekes József, Kömyey László, Kulhay 
Gyula, Láng Sándor, Lóczy Lajos, Lóczy Lajosaié, Majzon László, Mátrai 
István, Marzsó Lajos, Mezev Magda, Meznerics Ilona, Méhes Kálmán, 
Mutsy Eszter, Nagy Emőke, ifj. Noszky Jenő, Pantó Gábor, Pávai Vájná 
Ferenc, Reicih Lajos, Scherf Emil, Sobréter Zoltán, Strausz László, 
Strausz Lászlóné, Szalai Tibor, Szobányi Lajos, Szelénvi Tibor. Szentes 
Ferenc, Streda Rezső, Teöreök Lgszló, Varga Sarolta, Vajk Raul, Vigh 
Gyula, Wein György, Zalányi Béla, Zsivnv Viktor.

*) A m. kir. Földtani Intézet 1942. évi jelentésének Függeléke.
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Lóczy Lajos egyetemi ny. r. tarnál', igazgató, az" ülést a következő 
szavakkal nyitja meg:

Hódolatteljes tisztelettel üdvözlöm dr. vitéz József Ferenc királyi 
herceg őfenségét, aki szakülésünket magas megjelenésével kitüntette. 
Mély tisztelettel kösz öntöm az ülésünkön megjelenő Romanelli Guido 
tábornok úr őexcellenciáját, továbbá dr. Szily Kálmán kultuszállam
titkár és báró Villáim Frigyes titkos tanácsos urak'”®iiiéltóságáékaL, 
dr. Aldo Rizzali urat az Insti tufo Italiano di Cultura per FUngheria fő
igazgatóját, valamint a szép számban megjelent illusztris vendégeinket.

A háborús idők általában véve nem alkalmasak a tudományos 
ismeretek nemzetközi kicserélésére, s azt rendkívül megnehezítik. Annál 
nagyobb örömmel kell vennünk, hogy vendégünk, Dadnelíi Giotto firen
zei egyetemi tanár, olasz királyi akadémikus, a fennálló utazási nehéz
ségek dacára eljött hozzánk Magyarországra és a Földtani Intézet mai 
rendkívüli ülésén beszámol .keletafrikai expedíciójának legfrissebb ered
ményeiről. Mielőtt a szót átadnám, engedjék meg, hogy röviden be
mutassam illusztris előadónkat.

Daimelli Giotto, a ma élő olasz geológus és geográfus kutatók egyik 
legkiválóbb ja. Munkássága földtani, őslénytani, fizikai és emberföldrajz' 
irányú. Nagy utazásokat telt Európán kívül Afrikában és Ázsiában is. 
1905— 1906-ban Olinto Marinelli vei alapvető geológiai és geográfiai ku
tatásokat végez Eritireában. Az ő érdeme azonban Toscana földtani és 
földrajzi leírása is. Behatóan tanulmányozza Dalmácia és a Balkán 
szomszédos területeinek hegyszer keze ti és morfológiai viszonyait. 
1913—1914-ben részt vesz a Filippi-féle Himaláva-expedícióban s három 
vastag kötetben számol be rengeteg megfigyeléséről. Főleg a' Kashmir, 
a Karakórum és a -kínai Turkesztán vidékeinek beható leírását nyújtja 
nagyszerű munkájában. Marinelli vei együtt felkutatja a Yarcand-folyó 
forrásait, s glaciologia! tanulmányokat végez Nyugati Tibetben. Vissza
térve Ázsiából az Alpok és az Appeininok glaciológiai viszonyait tanul
mányozza. 1930-ban megszervezi és vezeti a saját nyugat-tibeti expedí
cióját. A geológiai szempontból még kevéssé ismert Nyugal-Hima.laya 
és a Karakórum közé eső hatalmas yölgyrendszeír a színihelye ekkor 
Dainelli működésének.

Chiarissimo Signor Professore! Sono veramente lieto di poter salu
tar Vi a Budapest, Ira i geologi ungheresi. Vi ringraziamo sentitamente 
pei- essere venule nella capitale ungherese in questo momento quando 
il viaggiare incontra tante difficoltà per farci conoscere i risultati scien
tifici delle Vostre esplorazioni geologiche nell’Africa Orientale.



5

Lo sviluppo della scienza e lo scambio internazionale dei valori 
spirituali non devono arrestarsi o fermarsi, nemmeno durante la guerra. 
Dobbiamo fare tutto, affinchè le relazioni dirette scientifiche fra l ’Italia 
e l'Ungheria, legale da stretta amicizia, vengano costantemente man
tenute.

Apprezziano perciò altamente, Chiarissimo Professore, la Vostra 
gradita visita e Vi siamo grati, se ci farete conoscere i risultali della 
Vostra opera scientifica svolta nell’Al ri ca Orientale.

Prego ora il Professore DainelM d’iniziare la sua conferenza.
La parola è al Professore Dainelli!


