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bár srített alakban, legelsnek az utódállamok széngazdálkodásának képét, amelyet

a legtökéletesebben al$ar ábrázolni. A régi Ausztria területérl megadja az összes

szénlelhelyek jegyzékét, st az elfordulás minségét is.

Azok részére, akik körül akarnak nézni a kiaknázatlan széntelepek körül, a jegy-

zék kimeríthetetlen forrás. Azonban szerz zárószavaiban arra int, hogy óvakodjunk

attól, hogy a pillanatnyi szénszükséget sok új bánya megnyitásával szüntessük meg.

TÁRSULATI ÜGYEK.

I. Közgylés.
Jegyzkönyvi kivonat a Magyarhoni Földtani Társulatnak 1924. február hó 6-án tartott

LXXIV-ik rendes közgylésérl.
E 1 u ö k : MAURITZ 15. .leien van 615 tag és 1(1 vendég.

Elnök megtartja elnöki megnyitóját.

Tisztelt Közgylés!

Immár csak egy esztend választ el attól az alkalomtól, hogy a ..Magyarhoni

Földtani Társulat
11

fennállásának háromnegyedszázados jubileumát ülje. Társulatunkat
csaknem a maihoz hasonló, súlyos viszonyok között alapították meg lelkes és tettre-

kész hazafiak. Vonuljanak el k lelkiszemeink eltt, merítsünk hitet, reményt és

bátorságot az cselekedeteikbl, hogy a most még sivárnak Ígérkez jövnek szemébe
nézhessünk.

Ha az elmúlt esztend eseményekben nem is volt túlságosan gazdag, szakférfiúink

azért nem pihentek, st a mai súlyos viszonyok között emberfeletti ervel fáradoztak,

hogy a magyar tudomány zászlóját lennen lobogtassák.

Társulatunk, úgy látszik, hogy átesett már a legveszedelmesebb krízisen. Mint
minden magyar tudományos társulat, úgy a mienk is roppant anyagi válságokkal

küzdött; folyóiratunknak, a félszázados jubileumát ül „Földtani Közlöny“-nek, meg-
jelenését anyagi gondok hosszú idn át lehetetlenné tették. De csakhamar valósággá
vált a régi példabeszéd: hogy ott, hol legnagyobb a veszély, legközelebb a segítség is.

A magyar tudományos társulatok fontosságát igazi kultúrérzékkel méltányolva
Klebelsberg Kunó gróf. m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter excellentiája

.

emez egyesületek érdekében dönt lépésre határozta el magát. Megteremtette ez intéz-

mények szövetségét, melyben a Magyarhoni Földtani Társulat is képviselve van.

A szövetségben képviselt társulatokat, mint vallás- és közoktatásügyi miniszter, az

ország mai anyagi erejét tekintve, valóban bkez támogatásban részesítette. Így
Társulatunk a folyó költségvetési évre 2,640,000 K állami támogatásban részesült.

Fogadja excellentiája atyai gondoskodásáért hálás köszönetünket.

A ,
.Tudományos Társulatok Szövetsége

“

azt célozza, hogy a régi és tisztes

múlttal rendelkez társulatok jövjét kellkép biztosítsa és amennyiben szükséges,

a kisebb, nem eléggé é'etképes rokon társulatokat esetleg egybeolvasztva, a tudomá-
nyos élet folytonosságát fenntartsa. Ez alkalommal nem mehetek el szó nélkül
egy, a „Földtani Közlöny"-nyel azonos célt szolgáló, újonnan alakult folyóirat mel-

lett. Békés viszonyok között örömmel üdvözöltünk volna minden újabb, a földtant

fejleszt és terjeszt vállalkozást, azonban ma, midn az si ,.Földtani Közlöny“ csak

a legnagyobb erfeszítés mellett és a „M. Kir. Földtani Intézet“ kiadványai pedig

sehogysem jelenhetnek meg, úgy érzem, hogy az anyagi erk szétforgácsolására. vezet

minden olyan törekvés, mely nem az si kiadványok fenntartását, hanem efemer, bizony-

talan jövj folyóiratok létesítését célozza.

Az állam mellett a nagyobb vállalatok ugyancsak anyagi segítségünkre siettek.

Így a Takarékpénztárak és Bankok Fjgyesülele , a Salgótarjáni Kszénbánya Rt., a

Magyar Általános Kszéiibáuya Rt., a Rimamnrány-Salgótarjáni Vasmvek Rt.,

nagyobb összegeket adományoztak a „Földtani Közlöny“ céljára. Szaktársaink anyagi
viszonyaikhoz mérten, szintén nem maradtak el az adakozók sorából. Így- Pávai Vájná
Ferenc tagtársunk 4 angol fontot bocsátott rendelkezésünkre és egy, magát, meg-
neveztetni nem óhajtó, másik tagtársunk 100 svájci frankot helyezett kilátásba. Egyéb
vállalataink kisebb összegeket adományoztak. Mindezekután a ..Földtani Közlöny

“
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megjelentetése egyelre biztosítva van, annál is inkább, mert Klebelsberg Ken
gróf, vallás- és közoktatásügyi miniszter excellentiája a Közlöny kinyomatására szük-
séges papirost igen kedvezményes áron bocsátotta rendelkezésünkre. Közlönyünk
19i.l—22. évi folyama immár a Tudományos Társulatok Sajtóiállatának újonnan,
szépen berendezett nyomdájában sajtó alatt van, rövid id múlva napvilágot fog látni

és ha a sors kedvez, nyomban követni fogja az 19:3— 24-i évfolyam is, mert tudo-

mányos értekezésekben nem szkölködünk. Geológusaink a csonka ország szkre-
szabott határai között nem pihennek. A kormány felszólítására serényen folyik szén-

készletünk összeírása és rnegbecs’ése, melyet a „M . Kir. Földtani Intézet

“

végez.

A földi olaj- és földi gáz kutatások szintén nem szünetelnek és ha talán piüanatnyi’ag
nem is kecsegtetnek nagyon nagy gyakorlati eredményekkel, annál becsesebbek azok
a tudományos megfigyelések, melyek csakis e fúrások révén váltak lehetvé. A kutatás
vozeti az ket ért méltatlan támadások miatt ne veszítsék el kitartásukat.

A geológia- és rokontudományainak a fisko’ákon való mve’ése tekintetében

ugyancsak több örvendetes tényrl számo’hatunk be. Betöltésre került a menekült
ko’ozsvári egyetemen az ásvány-földtan tanszéke, me'yet a tanszék régi, kipróbált

adjunktusa, Szentfétefy Zs’gmond tagtársunk nyert el. Üj tanszéket kapott a
geológia a budapesti egyetemi közgazdasági karon; a tanszék fiatal tanára, Lóczv
Lajos, azonban hosszabb idre egy pet ró 1 eumkutató -vál lal at szolgálatába lépett, és

így eladásait egyelre Papp Karoly tagtársunk látja el. örömmel üdvözöljük azt

a tényt, hogy a geológiának immár egy újabb egyetemi tanszéke van, és kívánjuk

fiatal birtokosának, hogy majd jó erben hazatérve, munkakedvét a fiskolai oktatás

magasztos céljának szentelje.

El nem mulaszthatom itt, hogy meg ne em’ékezzek az s’énvtannak immár
hetedik éve árván maradt tanszékérl. Hosszas fáradozás, szívós kitartás után sike-

rült néhai Lörenthey Imre tagtársunknak a kir. magyar Pázmány Péter tudomány-
egyetemen az sknytan számára önábó tanszéket szerveztetnie, mely azonban
Lörenthey Imre rövid tanári mködése után bekövetkezett halá'a óta árván áll.

illetleg egyelre ezt is Papp Karoly tagtársunk látja el mint helyettes tanár

akinek váPaira ilymódon három tanszék súVa nehezedik. A fisko’ai tanítás és a

tudománvos kutatás érdekében mú'hatat’anul szükségesnek tartjuk, hogy e tanszék

mielbb betöltésre kerü'jön, hiszen megfelel szakférfiak többen is rendelkezésre állanak.

örömmé1 ie’enthetem, hogv a Sopronban széke1 m. kir. Bányamérnök’ és Fir(t-

mérnöki Fiskolán az ásvány-föktan egeik tanszéke ege évtizedes szünetelés után
úira megkezdheti mködését. Társulatunkat is megtisztelne érte, midn e tanszékre

els titkárunk neveztetett ki, akit egyrészt, fájó szívvel fogunk közvetlen környeze-

tünkbl né'kü'özni. másrészt azonban szinte szívvel kívánjuk neki, hogy új munka-
körében végezze hivatását ugyano'yan ügvszeretettcl és Wkesedéssel, mint amPyennel
eddig itten az egyetemen és Társulatunkban tette. Te’ies elismeréssel kell megemlé-

keznem rvósodtitkórunkról is. aki ügykörét a kgnagyobb odaadással látta eb Igaz

köszönettel tartozunk alelnöki)üknek, a választmánynak, mindazoknak a tagtársak-

nak, akik bármi módon is nehéz fe’adataink megva1 ásításában segítségünkre vo’tak.

Kü’önös köszönet illeti meg 7stc.mondy árpád választmányi tag urat, aki Társu-

latunk részére a bányaváhalatok körében szép eredménnyel gyjtött.

A magyar geo’ógusok tudományos munkásságát a kü1 föld ez évben is e1 ismerte.

Böckh Hugó tagtársunk, a fö'di óhaj és földgáz vi'ágszerte e’ismert kutatója, jelen-

leg a távol Keleten szerez becsü’etet a magvar geológiának. Közvetve a magvar geo-

lógiát is érinti geofizikusainknak. Pékár DEZsnek és Fekete JENönek munkás-
sága. akik az Eötvös I óránd-féle gravitációs méréseket a földi olaj és földi gáz fel-

kutatására hazájuktól távol értékesítik és ezzel egyúttal a magyar tudománynak vív-

nak ki mé’tó elismerést.

Különösen meg kell emlékeznem néhai id. Lóc/y Lajos tiszteletbeli tagunknak

a közelmúltban BerVnben megjelent Szerbia geoloniáiáról szóló munkáidról, mely a

mai súlyos ríszonyok között ,
páratlan díszes kiállításban látott navv'lágot. Báré

Nopcsa Ferenc tagtársunk az egyik lege1ke1 óbb angol tudományos társukat, részérl

olyan e1 ismerésben részesük, melv csak kevés küMökinek és ritkán int osztá'vrré'rel.

A muH év szeptember havában Társulatunkat a Bánvászati és Kohászati Egve-

sükt közgylése alkalmából meghívta s ez alkalommal Társulatunkat az elnök kép-

viselte.

szinte szívvel, üdvözöliük Schofarztk Ferenc tiszteleti tagunkat, volt elnö-

künket. aki a közeljövben fogia megiinnevelni 70. szüle*ésnapiát. A sors kogves volt

vek szemben, midn megengedte neki, hogy e szép kort testi- és szelkmi munkaképes-

ségének tetpontján érje el. Meleg szeretettel kívánjuk neki, hogy a maihoz hasonló
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friss erben még .sokáig folytathassa munkásságát a fiskolai oktatás és a tudomá-

nyos kutatás torén.

Társulatunk ez évi munkájára Isten áldását kérve, a LXXIV. rendes közgylésünket

ezennel megnyitom.

E megnyitó után elnök megtartja emlékbeszédét: semsei SEMSEY ANDOR dr.

tiszteleti tag felett.

Tisztelt Közgylés

A halál az elmúlt esztend folyamán is könyörtelen volt Társulatunkkal és

a magyar tudománnyal szemben. Egy olyan férfiút ragadott ki körünkbl, akinek neve

méltán foglal helyet hazánk legjobbjai között.
í

Az eimúit. év augusztus 1 hó 14. napján búcsúztattuk el életének 90. évében

Semsey Andoré Midón itt róla megemlékezni óhajtunk, szinte az az érzés fog el,

hogy csaknem kegyeletsértést követünk el. Hiszen Semsey Andor érdemei annyira

közismertek, mindnyájunk szívébe annyira bevésdtek, hogy azokat felsorolni csak-

nem feleslegesnek látszik.

Élete folyása küisö eseményekben nem volt gazdag. Mint si nemesi család sar-

jadéka, hatalmas vagyonnak birtokába jutott, melynek áldásait ó maga a szónak

köznapi értelmében nem is élvezte. Törékeny teste és gyermekies lelkülete nem enged-

ték meg, hogy az élet örömeibl úgy vegye ki osztályrészét, miként azt más hasonló

rangúak teszik. A polgári egyszerség mintaképe volt. önmagával szemben a vég-

letekig takarékos, másokkal szemben bkez. Szerénysége határt nem ismert; elhárí-

tani igyekezett magáról minden kitüntetést, minden díszt, minden ünnep'ést. S amidn
mégis egymásután érték az elismerés küls jelei, úgy azokat sohasem használta.

Ö Felsége a m. kir. Szent István-rend középkeresztjével tüntette ki és a Frendiház
örökös tagjává nevezte ki: a Magyar Tudományos Akadém a az igazgató-tanács tag-

jává választotta és a mathematika-természettudományi osztály tiszteleti tagjai közé

iktatta; Társulatunk és a kir. magy. Természettudományi Társulat megadta neki

az alapszabályok értelmében lehetséges legnagyobb elismerést, midón tiszteleti tag-

jainak sorába választotta: a m. kir. Földtani Intézet tiszteletbeli igazgatói címét

kapta és a Magyar Nemzeti Múzeum ásvány-slénytárának ugyancsak diszteletbeli

osztályigazgatói címét nyerte el; az egyetem bölcsészettudományi kara díszdoktorrá

avatta. Az utolsó volt az egyetlen kitüntetés, melyre Semsey Andor mintegy büszke

is volt, mert doktori címét állandóan használta.

Ifjú korában a jogtudományokkal, majd a mezgazdasággal foglalkozott. Az 1853.

évben ott látjuk t a magyaróvári gazdasági akadémia padjain, ahol különösen az

akkor híres Pabst állattenyészt eladásaiból igyekezett tudást meríteni. Gazdasági

képzettségét európai színvonalra akarta emelni. Kezébe vette a vándorbotot és be-

utazta a külföld, különösen Hollandia és Skócia egyes nagyobb mintagazdaságait,

hogy' azokat behatóan tanulmányozva, tapasztalatait itthon értékesíthesse. Fiatalabb

éveiben általában sokat utazott, járt és kelt a nagyvilágban, de nem szórakozás, hanem
tanulás és tapasztalás céljából.

Vonzalmai azonban csakhamar eltérítették a mezgazdaságtól és figyelme a
természettudományok felé irányult. A múlt század 70 es éveinek végén már ott látjuk

t. mint mindennapos vendéget, a Magyar Nemzeti Múzeum ásvány-slénytárában és

a m. kir. Földtani Intézetben. Krenner JózsEFnek elévülhetetlen érdeme, hogy Sem
sey ANDORral annyira meg tudta szerettetni az ásványok csendes világát. A Magyar
Nemzeti Múzeum ásí ány-slénytára Semsey ANDORban valóban bkez pártfogót nyert.

Lehetetlen volna itten most mindazt részletesen felsorolni, amivel az ásvány-slény -

tárat gazdagította. A 80-as években megszerezte az Esztf.rházy hercegi, majd a.

Fauser-, Spindler- és SucHARü-féle ásványgyüjteményeket, összesen mintegy 15.000

darab ásványpéldányt, továbbá a Baumhauer- és BRAUN-félc meteorit-gyjteményeket
összesen 670 darab meteoritet. A késbbi évek folyamán tovább folytatta az ásvány-
os meteoritvásárlást, úgyhogy az ásványtárt közel 40.000 darab ásványpéldánnyal és

több. mint 4000 darab meteorittel gyarapította. Az slénytári gyjteményt körüU
belül 7000 darabbal, közöttük több rendkívül értékes kövülettel egészítette ki.

Az ásványtárhoz tartozó vegytani laboratóriumot fképen platinaedényekkel szerelte

fel, összesen másfél kilogramm súlyban. Az osztály szakkönyvtárát egyrészt folyó-

iratokkal, másrészt különlenyomat-gyüjteményckkel gazdagította; így különösen nagy
becs a Tenne, Rosenbusch és Brezina hagyatékából származó különlenyomat-
gyüjtemény. Az ásvány-öslénytárnak ilymódon adományozott összeg megközelítette
az 1,000.000 aranykoronát.
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Bkezségérl tanúskodik a m. kir. Földtani Intézet is, melyet még Hantken
Miksa igazgatása alatt kezdett támogatni. Rokonszenve különösen Böckh János
késbbi igazgató és Hoffmann Károly fgeologus felé irányult. Amíg törékeny teste
a fáradalmakat bírta, addig a nyári hónapok folyamán, a felvételi idény alatt, Böckh
JÁNOsnak állandó utitársa volt; különösen nagy élvezettel gyjtögette az Ammo-
niteseket. Kisebb nagyobb gyjteményeket kezdettl fogva vásárolt a m. kir. Föld-
tani Intézet, részére. 1882-ben Szaró József egyetemi tanár a figyelmét felhívta a
8000 darabból álló Coquand féle slénytani gyjteményre, melyet 25.000 frankért
megvásárolt és a m. kir. Földtani Intézetnek adományozta. Nagy összegeket fordított
az intézet gyakorlati gyjteményének a fejlesztésére. A Földtani Intézet két geológusa
3 éven át Semsey Andor költségén több hónapot töltött külföldön, hogy az ipa-

rilag hasznosítható kzeteket, és ásványokat tanulmányozva és begyüjtve, tapasz-
talataikat a hazai kipar és ásványipar terén értékesítsék. Nagy összegeket áldozott
a Fö’dtani Intézet könyvtárának és laboratóriumának fe1 szerelésére. Midn az intézet

Stefánia-úti palotájának felépítése a megvalósulás felé közeledett, 1,00.000 koronával
sietett a palota fényének emelésére.

A Magyar Tudományos Akadémiának 200.000 koronát ajánlott fel, mely összeg
forrón szeretett hazájára vonatkozó tudományos monográfiák jutalmazására volt for-

dítandó. Az egyik díjat néhai Krenner József tiszteleti tagunk nyerte el Magyar-
ország ásványait tárgyaló kéziratával.

szinte, baráti szeretettel ragaszkodott báró Eötvös LórándIioz, akinek gra-

vitációs vizsgálatait tekinté’yes összegekkel támogatta. E hathatós anyagi segítség

nagyban elsegítette Eötvös Lóránd költséges vizsgálatainak eredményeit.

A Magyar Tudománvos Akadémia könyvtára, a tudományegyetem földrajzi és

ásványtani tanszéke, a megyetem ásvány-földtani szertára, a polgári isko'ai tanár-

képz biológiai gyjteménye, a bánya- és erdmérnöki fiskola ásvány-földtani intézete és

még több közintézményünk, nagyon sokat köszönhetnek Semsey Andor bkezségének.

Semsey Andor azonban nemcsak a gyjtemények, szertárak és könyvtárak holt-

anyagát gyarapította. Kid önös gondot fordított arra, hogy azután legyenek kellkép
tanult szakemberek is, akik e tudományos mhelyekben a’kossanak. Számosán vagvunk
geológusok, mineralogusok és fizikusok, akik mindenkoron hálatelt szívvel fogunk rá

visszaem’ékezni. Az bven osztogató á’dásos keze vezérelt bennünket továbbképzés

céljából külföldi tanulmányutainkra; tette lehetvé, hogy bepillantsunk a tudomány
kohójába, segített bennünket, hogy mindenhol a legmélyebb forrásokból merítsünk.

Midn egy-egy tudományos kutatás költségei anyagi nehézségeket okoztak, tárcája

mindig nyitva állott, hogy az akadályokat utunkból elgördítse.

Ma még át sem tudjuk tekinteni, még össze sincsen pontosan állítva, hogy mely

intézmények és milyen támogatásban részesültek, mifé'e kutatások váltak az anyagi

hozzáiáru’ásával lehetségessé, kiknek a tudományos kiképzése fzdik az nevéhez.

Semsey Andor örömöt és élvezetet csak egyben ta’ált, t. i. abban, hogy ada-

kozhatott. A sors nagv anyagi javakkal aiándékozta meg, de ennek gvümölcseit mások
és fkép közintézményeink élvezték. Adakozásait olyan szerénységgel intézte, hogy

azokat még megköszönni sem lehetett. Semsey Andort gyászolja az egész magyar
nemzet, gyászolja az egész magyar tudomány, de leginkább gyászoljuk mi. magyar
geológusok és nvneralogusok. Elssorban mégis csak a mienk volt. közöttünk élte

le napjait. Évtizedeken át dé'elttjeit a Magyar Nemzeti Múzeum ásványtárában, vagy

a m. kir. Földtani Intézetben, a mi körünkben töltötte: délutánjait megint csak

a magyar természetvizsgálók társaságában, tudománvos kérdésekrl va’ó emelkedé-

sekkel szerette eltölteni. Minden új felfedezés érdekelte, a tudomány fejdését külö-

nös gonddal követte. Nagv szeretettel foglalkozott a meteoritekkel; a Magvar Nem-
zeti Múzeum ásványtárában összegyjtött meteoritek leírását maga állította egvbe.

A magyar mineralogia és geológia Semsey ANDORnak örök emléket igvekezett

állítani, midn nevét többszörösen is megörökítette. Néhai Krenner József két újon-

nan felfedezett, szén. magvar ásványt, a. semseyHet és az undorítót róla nevezte el:

az slénytanban több kövület ugyancsak az ö nevét viseli.

Az emberi szenvedésekkel szemben megért és együttérz szíve volt. Midn szak-

társaink egyikót-másikát. a betegség súitotta, az segít keze mindig közel volt.

A háború után méltóan rótta le há’áiát a hs magyar katonákkal szemben, midn
számukra, birtokából sok vitézi te’ket szakított ki.

Ha maid össze lesznek állítva összes a'kotásai. ha majd tiszta képet fogunk

nyerni arról, hogy mi mindent, köszönhet a mogvar nemzet s különösen a magvar

tudomány Semsey ÁNDonnak. akkor emlékét a Magyar Tudományos Akadémia külön

ünnepies ülésben fogja méltatni.
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Midn a vesztett háború után itt állunk a romok felett, midn a magyar tudo-

mány a legválságosabb napokat éli, az élete szolgáljon buzdító példa gyanánt. Akik-

nek a sors kegye sok mindent megadott, tartsák kötelességüknek és áldozzanak abból

a köz céljaira is. Semsey Andor krisztusi példával járt elöl, hiszen valósággal aszkéta

módjára élte le életét és minden jövedelmét a magyar tudományra áldozta. Legyen emléke

áldott.

Az emlékbeszéd után elstitkár elterjeszti a választmány határozatát a SZENT-
MIKLÓSI SZABÓ JóZSEF-emlékérem kiadása tárgyában, mely a mai közgylésen ese-

dékes lett.

„A választmány meghallgatva a bíráló bizottság részletes jelentését , e g y h a n -

gúlag hozzájárul alábbinak amaz ajánlatához, miszerint a IX. SZABÓ JÓZSEF-emlék-
éremmel az 79/8 jan. 1-tl 1923 jón. 30-ig terjed ciklusban megjelent ásvány-földtani

szakcsoportba tartozó müvek közül bid. KRENNER JÓZSEF dr. egyet. ny. r. tanár,

„SCHAFARZI KIT, EIN NEUES MINERAL“ címen a Zeitschrift für Kristallographie

7927/7922. évi 56. kötetében a 198—200. lapokon megjelent értekezését óhajtja jutalmazni

s egyben az egész világon, szakkörökben régen elismert elsrangú és kiváló mineralógiai

munkásságát kitüntetni."

A közgylés az elterjesztést egyhangúlag elfogadja, mire elnök a következkkel

lordul a megboldogult jelenlév családtagjaihoz:

Tisztelt Közgylés!

Midn a Magyarhoni Földtani Társulat Szabó József-emlékérmét néhai Krenner
József családjának átnyújtom, úgy érzem, hogy Társulatunk mintegy régi adósságát

rójja le.

Krenner József több, mint félszázados munkásságát maradandó emlékek örö-

kítik meg. Amíg az újkori természettudományi mveltség fenn fog állni, Krenner
József nevét ismerni fogják. A lorand't, semseyit, andorit, schafarzikit, inarthait, fizé-

lyit, rhomhoklas, szomolriokit, sjögrenit, krennerit és egyéb ásványfajok felfedezése

mind az ö nevéhez fzdik. Krenner József nem írhatott vaskos köteteket, mert
tollát soha egy felesleges sor el nem hagyta. Kutatásait a szó’Bséges lelkiismeretesség

és óvatosság jellemzi. Még hogyha az eredményekben semmiie'e további kételyei fel

nem merültek, akkor is képes volt évekig várni, mieltt vizsgáltait a nagy nyil-

vánosságra hozta volna. Vizsgálatait klasszikus tömörséggel, néhány szóval le tudta

Imi, pedig felfedezései merben újak voltak. Más kutatók téves adatait meggyz érvek-

kel igazította helyre.

És most szavaimat a megbo’dogult fiához intézem, aki a természet iránti rajon-

gását apjától örökölte és tehetségét és tudását a természettudományoknak egy másik
ágában óhajtja érvényesíteni, szinte szívvel kívánjuk neki, hogy kutatásai közben

lebegjen eltte megboldogult apjának emléke. Igyekezzék a természet titkaiba azzal

a lelkiismeretességgel és gondossággal bepi'lantani, amint azt. néhai édes apja tette.

Legyen ez az érem huzdító hatással rája, de egyúttal figvelmeztesse t, a természet-

vizsgálót, kötelez lelkiismeretességre is.

rizze a család kegyelettel ezt az érmet, miként mi a megboldogult emlékét rizzük!

Ezután Elnök átadja a SZABÓ J.-emlékérmet a megboldogult fiának, KREN-
XER ANDORnak, ki azt meghatott szavakkal köszöni meg a család nevében.

Majd Elnök jelentést tesz az alapszabálymódositásról és ismerteti azt. A módo-
sítás megkívánja a választmány létszámának 12 tagról 24-ro való kiegészítését. A választ-

mány új tagjainak megválasztása, valamint a soproni fiskolára tanárnak kinevezett

VÉNÜL MIKLÓS dr. elstitkár távozása folytán megürült elstitkári állás betöltésére

elnök szavazást rendel el. A közgylés a szavazatszed-bizottság tagjaiul EMSZT K.

(bizotts. elnök), TELEGDI RÓTH K. és RAKUSZ GY. r. tagokat küldi ki. — E 1 n ü k

a szavazás idtartamára az ülést felfüggeszti.

A közgylés újból való megnyitása után elnök kihirdeti a szavazás eredményét.
E szerint a közgylés a Társulat elstitkárává ZELLER TIBOR dr.-t. másod titkárává
REICHERT RÓBERTet, választmányi tagokká még a következket választotta meg:

BÓCKH HUGÓ dr., FERENCZI ISTVÁN dr . LÖW MARTON dr., NOSZKY JEN
dr., PÁVAI VA.TNA FERENC dr , STGMOND ELEK dr., SZENTPÉTERY ZSIGMOND dr..

TOBORFFY ZOLTÁN dr., VENDL MARIA dr., VENDL MIKLÓS dr., VITÁLIS IST-
VÁN dr., ZSIVNY VIKTOR dr.

Elstitkár eladja jelentését, egyúttal ismerteti a szakosztályok jelentéseit.

— A pénztárvizsgáló-bizottság a pénztárt rendben találta és indítványt tesz a közgylés-
nek a pénztáros felmentésére. A közgylés a pénztárosnak a felmentést megadja és a
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pénztárvizsgáló-bizottságnak köszönetét szavaz. — Az 1924. tolyó évre a pénztárvizsgáló-

bizottságba PETRIK L.. EMSZT K. és TIMKÓ I. r. tagokat küldi ki.

Els titkár elterjeszti az 1924. évi költségvetést és bemutatja a választmány
indítványát a tagdíjak felemelésérl, melyet a közgylés egyhangúlag elfogad. (Rendes
tag az els évnegyedben 12.000, késbb 30.000 K-t, az örökít tag 150.000, pártoló tag

300.000 K-át fizet.)

Indítvány nem lévén, elnök a közgylést berekeszti.

II. Szakülések.
1921 január hó 2-án.

PALFY MÓRIC
:

„A ltudabányai-hegység g c o 1. viszonyai és
vasérctelepei. Eladásában ismerteti a hegység stratigrafiai viszonyait s ki-

mutatja, hogy a triász, különösen pedig alsó része, úgy petrográfiailag, mint faunisz-

tikailag nagy rokonságot mutat a balatonmelléki triásszal. A hegység tektonikájában

a fvonulattal párhuzamosan haladó pikkelyes szerkezetet ismert fel s azzal hozza kap-

csolatba a termális eredet vasérctelepek képzdését, amik a campilimészk meta-

csomatozisa által keletkeztek. A hegységet azután harántirányú törések járták át.

Hozzászóltak: MAURITZ B„ PÁVAI VÁJNÁ F.

ERDÖDY S. ÁRPÁD: „P ánk-Nagyroskány fels - mediterrán üle-
dékeinek szintezése. (L. p. 98.)

EHIK GYULA: „A kihalt óriási rinocerosz (Baluchiterium) Nyu-
gat- és Közép-Ázsiábó l.“ (The extinet giant Rhinoceros Baluehitherium oí

Western- and Central-Asia H. F. OSBORN. Natural History, Vol. XXIII. No. 3. 1923.

pp. 208—228 ) (Ismertetés.)

A rinocerosok fejldésében OSBORN nyolc ágat különböztet meg:

T. Primitív szarvnélküli Accratherinae Nyugat-Európa és Észak-Amerikából és pedig

vagy teljesen szarvnélküliek vagy legfeljebb a homlokon szarvesökevénnyel bírók.

II. Primitív kétszarvú Diceratherinac, amelyek fején két kis szarv állt egymás mellett

az orrcsont mells részén. Elfordulnak Nyugat-Európa és Észak-Amerikában.

III. Rövidlábú rinoceroszok Brachypodinac, vizilószeren nehézkes testtel és az orr-

esont hegyén egy éles ékalakú szarvval biró állatok. Nyugat-Európa és Észak

Amerikában éltek.

IV. Kétszarvú rinoceroszok egymás mögött elhelyezked szarvakkal Ceratorhinae. Fleg
Dél-Európn és Dél-Ázsiában éltek; mai képviseljük a ma már rendkívül ritka

snmatrai szrsfülü rinocerosz, amelybl egy példány bre és csontváza felállítva

a Magyar Nemzeti Múzeum gyjteményében is látható.

V. Ázsia tipikus egyszarvú rinoceroszai a Rhinocerotinae-ek. Ide tartozik a R. indicus

és R. sondaicns.

VI. Rinoceroszok metszfogak nélkül az Atelodinae. Javarészt afrikaiak. Ide sorolandó

a fekete orrszarvú Diceros bicornis és a fehér orrszarvú a Ceratotherium simum.
VII. Óriási bundás rinoceroszok Elasmothcrinae. A jégkorszak tundráinak lakói, egy

óriási szarvval a homlokukon.
VIII

.

Szarvatlan óriási linoceroszok Baluchitheriinae. Ázsia fiatal harmadkori üledékei-

imeretesek. hasonlók az Aceratherinaekliez, csakhogy óriási nagy oszlopos lábakkal

bírtak. A legnagyobb ismert emls állatok.

Végül közlöm az él és kihalt rinoceroszok alcsaládjainak határozó tábláját, amelyet
OSBORN munkája nyomán állítottam össze.

1. Metszfogak vaunak 2.

Metszfogak nincsenek 7.

-2. Az orron szarvakat nem találunk, ha van,

nagyon csökevényes 3.

Az orron szarvakat találunk 4.

3. A fels metszfogak vagy hiányoznak
vagy nagyon kicsinyek \CERATHERIXAE A. Ólig.—K. Plioc.

Dél-Eurázia, É.-Amerika.
A fels metszfogak agyarakká fejldtek. Ólig.—A. Mioc.

BALUCHITHERIINAE F. Mongólia.
A legnagyobb eddig ismert emlsállatok

4. A szarvak száma kett 5.

A szarvak száma egy 5.

5. A két szarv egymás mellett van elhelyezve DICER ATHERIINAE Ólig.—A. Mioc.

Európa, É.-Amerika.
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A két szarv egymás mögött foglal helyet G'ERATHERINAE K. Mioc.—Napjainkig.
Európa, Ázsia.

<i. A lábak rendkívül rövidek BRACHYPODINAE A. Mioc.—A. Pleiszt.

Eurázia, É.-Amerika.

A lábak normálisan fejlettek RHINOCEROTHERINAE Plioc —Napjainkig..

Excluzive Ázsia.

7. A szarvak száma kett ATELODINAE A. Plioc.—Napjainkig.

Eurázia, Afrika.

A szarvak száma egy ELASMOTHERIINAE Pleistocén.

Eurázia.

Hozzászólt: PÁLFY M.

7924 március hó 5-én.

SCHRÉTER ZOLTÁN: A kisgyöri fedpala.

A kisgyöri fedpala alsó karbonkorú szürkeszín agyagpala, amely Kisgyr (Bor-

sod m.) községtl ÉNy-ra. két, ÉNY—DK-i irányú, átlag 300 m széles vonulatban lép fel

a triász mészkövek között, valószínleg pikkelyesen feltolódott helyzetben. A fedpala
igen jól hasadó, mészkarbonátmentes, fagyálló kzet, amely könnyen s nagy mennyiség-
ben fejthet. 1850 óta fejtés tárgya, azonban 1914 táján teljesen megsznt a kitermelése;

1923-ban a területtulajdonos állami erdkincstár újból megkezdte a pala fejtését. Ha a

szállítás kérdése kielégítleg meg lesz oldva, az üzem nagyobbarányú fellendülése vár-

ható, mivel az eladó szerint a magyarországi értékesíthet nyersanyagok között e tet-
fedanyag komoly figyelmet érdemel.

ÉH I K GYULA: A Titanomys Fontannesi DÉP. fogcsúcsainak helyes értelmezésérl

és elfordulása hazánkban.
A hevesmegyei Felstárkány község határából elkerült fels-miocénkorú emls-

maradványok között, a magyar faunára nézve új Titanomys Fontannesi DÉP. is el-
fordul. Eladó kimutatja, hogy OSBORX: Evolution of Mammalian Molar Teeth (New-
York, 1907.) cím könyvének Duplicidentata fejezete (id. m p. 148—151.) helyesbítésre

szorul, amennyiben az egész fejezet a Titanomys Fontannesi DÉP. fogainak nem helye-

sen értelmezett szerkezetén épült fel. Behatóan ismertetve a trituberknláris fogelmélet

és a premoláris analógia teóriáját, részletes leírását adja a fogaknak és megállapítva
az egyes csúcsok neveit, a fogcsúcsok transversalis elhelyezdését a rágás mechanizmu-
sával magyarázza meg.

RAKUSZ GYULA: Anodonta-lelet Gyöngyösrl (1. p. 113.). Hozzászóltak: SOHA-
FARZIK F„ PÁLFY M.

7924 április hó 2-án.

HERRMANN MARGIT: Adatok a Bükk-hegység eruptív kzeteinek ismeretéhez.

Hozzászóltak: MAURITZ B. SZENTPÉTERY ZS.

SZALAI TIBOR: j adatok Pomáz és környékének geológiájához (1. p. 1H4.).

Hozzászóltak: STRAUSZ L„ BOROS Á. 2

LENGYEL ENDRE: Üjabb adatok a Tokaji Nagyhegy petrogenetikájához (1. p.

04.). Hozzászóltak: SZENTPÉTERY ZS., MAURITZ B.

7924 május hó 7-én.

TELEGDI ROTH KÁROLY: A várpalotai lignitterület geológiai ismertetése

(1. p. 38.).

A várpalotai bányászat újabb feltárásai és széleskör kutatásai gyökeresen meg-
változtatták azt a képet, amelyet a környék földtani felépítésérl az eddigi szakirodalom
adott. A lignittelep közvetlen fekvjébl gazdag és jó magtartású fels mediterrán-
grundi fauna került ki, a fed rétegsorban pedig riolittufa közbetelepülés konstatál-

tatott. A lignittelep a fels triászkorú fdolomit alaphegységre települ, több ion m
vastag, vetk mentén besüllyedt grandi szintájú rétegcsoport fels részében foglal

helyet s a lignittelep keletkezését édesvízi üledékek lerakódása, majd a szarmata kor-

szakban szárazföldi képzdmények, zöldesszín kavicsos és homokos agyagok keletkezése

váltotta fel. A pontusi beltó üledékeit tetemes vastagsági! kövületes agyag és legfelül

édesvízi mészk képviselik. Az édesvízi mészk és az alóla kibukkanó pontusi agyag-
olvetdések következtében kerültek a várpalotai lignitbányászat közvetlen szomszéd-

ságába, a lignittelep látszólagos közvetlen fedjébe, valójában a grundi szintájú lignit-

telepet a pontusi édesvízi mészktl több 199 m vastag rétegcsoport választja el. A kutató-

fúrások a várpalotai lignittelep tetemes elterjedését mutatták ki és már eddig is több
százmillió q lignitvagyont biztosítottak.

Földtani Közlöny. LIV. köt. 1924. 9



130 TÁRSULATI ÜGYEK.

STRAUSZ LÁSZLÓ: A déli Mecsek mediterrán rétegei. Hozzászólt: PALFY M.

1921 október hó 1-én.

SÜMEGHY JÓZSEF: Szarmatakori csigafaunák a Mátra meg a Bükk aljából

XI. p. 59.). Hozzászóltak: GAÁL I., PALFY
RÓZSA MIHALYA A francia káliumsótelepek genezise és petroklimatologiai vonat-

kozásai. Hozzászólt: MAL1RITZ B.

SZALAI TIBOR: Ipolytarnóci aquitanien (1. p. 102). Bemutatta: REICHERT
RÓBERT. Hozzászólt: NOSZKY I.

1924 november hó 5-én.

BOROSS ÁHAM: A középdunai hegyvidék édesvízi mészköveinek fitolitjei (1. p. 90.).

Elterjeszti a neogén- és negyedkori kontinentális mészkövek növényi kövületein

ílóratörténeti szempontból végzett tanulmányainak azt a részét, ami a kzetképz növé-

nyekre vonatkozik. Eredeti példányokban és fényképeken bemutatja az általa gyjtött
fitogén kzetpéldányokat, melyek közt több moha és rnoszat van. Rövid áttekintést nyújt

a mészkivólasztó növényekrl, ismerteti ezeknek fontosabb recens hazai elfordulásait

és a fossilizáeió menetét. Jellemzi azokat az élettani viszonyokat, melyekben a szóban-

forgó fitogén kzet fáciesek ma képzdnek s ebbl következtetést von le azokra a

körülményekre, amelyekben a geológiai korú mészkövek képzdtek. Eladásában kitér

ama mésztufaképz mohok ismertetésére is, amelyek ma tevékenykednek a mésztufák

alkotásán, de fossilisen még nem sikerült kimutatnia. Ismerteti továbbá a fitogén eredet
kzetek másodlagos elváltozásait, az álfossiliákat és a törmelékbl keletkezett különböz
alakulatokat. Végül rövid utalást tesz a kérdés régibb és újabb, különösen tengerentúli

irodalmára.

MAJER ISTVÁN: Az orrmányos emlsök természetes rendszere. (H. F. OSBORN-
nak a „Paleontologia Hunga rica“-bán megjelent munkája nyomán.) Hozzászólt: EHIK GY.
1924 december hó 3-án.

GYRFFY ISTVÁN: A mohák és a substratum (1. p. 44.).

Eladásában kifejti, miért van szüksége a modern bryologusnak a substratum
ismeretére. Jelesen megismerteti a substratum a talaj chemiai természete szerint el-

téren viselked mohacsoportokat. Behatóan tárgyalja a nyílt viselkedésüeket: n Fe-.

Cu-kedvelket, a rendzina-kísért; a heterotopia-t azzal gondolja magyarázni, hogy
petrologiailag nincsen az a kzet pontosan megállapítva; agyagjelz, Ca-kerülö, Si-

kedvel, Ca-szeret fajokat ismertet. A rétegek mészlerakódásait, a sziklaképz moha
kövesedések változatos eseteit vázolja. Ismerteti ezt a kérdést illet régebbi s újabb
irodalmat. Felveti többek közt a kérdést: lehet-e vezérkövület a kövesedett moha? Vagy
lehet-e jogosan megkülönböztetni, új névvel ellátni? Végül egyik moha nagy válogató-

képességére hoz fel példát (Molendon Sendtneriana), amely a conglomeratum szikla-

falon is kikeresi a sok összevisszaság közepette a neki tetsz mészfajt.

Eladását azzal fejezi be: Felette kívánatos, hogy nagyobb ismeret geológiai

alapmveltségre tegyenek szert a növényoikologiával foglalkozók, viszont a geológusok-

nak is sok ujjmutatást adnak a növénytakarónak chemiailag egyes érzékenyebb tagjai.

Hozzászóltak: BOROSS A.. SCHERF E , MAURITZ B.

BOROS A. hozzászólásában kifejti, hogy a tudomány ma már ott tart, miszerint

tudjuk, hogy a szoros kapcsolat nem a növények elfordulása és a geológiai képzd-
mények közt, hanem a növények elfordulása és a talaj kémiai alkata közt keresend.
Utóbbi pedig sokszor jobban függ a kiimától, a porhullástól és más természeti ténye-

zktl, mint az altalajtól. így Közép-Magyarország mészhegységeinek és vulkánikus
kzetü hegységeinek flórája közt nincs éles különbség: az eladó úr által említett

Saxifraga aizoon pl. — többek közt — éppúgy díszük a Biikk-hegység és a Nagyszál
mészszirtjein, mint a Mátra andezitjén és Szarvask, diabázán. Utóbbi helyen a mohok
közt is sok a mészkedvel: IFetsia crispata, Didymodon rubellus, D. tophaceus (!), Pla-

giopus Oederi, Bryum argcnteum var. lanatum etc. A hozzászóló által szintén mész-
Reriilnek tartott Sphagnum pedig meszes kzeten, st egyenest mészkövek közt is el-
fordul, de a talaj, amelyen ilyen körülmények közt él, itt is savas hatású. Véleménye
szerint a mohokból csak az esetben lehet a kzetre következtetni, ha a moha magán a

kzeten n, más esetben a következtetés csak a talajra vonatkozhat. A mohokat tehál

a gyakorlatban csak az agrogeologusok használhatják fel. Megállapítja továbbá, hogy
az eladó úr nem cáfolta a hozzászóló nov. 5-i szakülésen kifejtett ama megállapításait,

amelyek a bryogen mésztufafáciesekre vonatkoznak, csak tagadja ezen bryolitok meg-
határozhatóságát, ami a szóbanforgó kövületek bemutatása és Ismertetése titán s annál
is inkább meglep, mert a tatai did>/mndonfolit-et a hozzászóló annak idején az eladó
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árnak megküldte, ki levelében közölte, hogy a meghatározásban osztja a hozzászóló

nézetét. Bizonyítékainak ismétlése helyett utal tehát eladásában elmondottakra, be-

mutatott eredeti példányaira és jelenleg sajtó alatt álló közleményeire.

KOCH SÁNDOR: Vesuvián és Scheelit Csiklováról (1. p. 85.). Hozzászólt: MAU-
BITZ B.

NOSZKY JEN: A Magyar Középhegység ÉK-i részének oligocén-miocén rétegei:

II. Aquitanien.

1923-ban az idevágó Oligocénrl tartott eladása folytatásaképen jellemezte a terü-

letnek az alsómiocén emez alsó szintjébe sorolható rétegeit és ezek változatos facies

viszonyait. Az aquitán voltaképen itt és a környezetben csak a tágabb értelemben vett

salgótarjáni (a mátrai, cserháti, valamint az északnógrádi területekkel együtt) szén-

területen és az Eger- és Sajóvölgy szénmedencéiben van meg. Egyebütt erodálódott

már és Ny felé pedig a Keletre húzódó aquitán regressio nagyterjedelm szárazulatot

hozott létre, amelyen csak a rákövetkez burdigalein vége felé indul meg újra a tenger

transgressiója. Ez azután a középmiocénben éri el itt a tetpontját.

REICHERT RÓBERT: Laumontit, a nadapi gr. Cziráky-féle bányából (1. p. 77.).

SZÁDECZKY K. ELEMÉR: Adatok az Alsójára-Szászfenesi eocénterület és kör-

nyékének geológiájához (1. p. 93.). Hozzászóltak: SZENTPÉTERY’ ZS„ PÁVAI VÁJNÁ F.

III. Választmányi ülések.
A választmány ülést tartott 1924 jan. 2., 26.. márc. 5., ápr. 2., 9., máj. 7., okt

1., nov. 5., dec. 3.

A választmányi ülések jegyzkönyveit a nyomdaköltségek megtakarítása végett

nem közöljük, ellenben azok a titkárságnál, betekintés végett, a t. tagok rendelkezésére

állanak.

A választmány a következ új tagokat vette fel az 1924. év folyamán:

Albel Ferenc fúrási üzemvez. Dorog, Áll. polgári iskola, Dunaharaszti, Beren-
der Ferenc bányamérnök, Mór, Csányi Zoltán vegyészmérnök, Vác, Endrédy
Endre tanárj., Budapest, Hermann Margit dr. tanárn, Bpest, Horusitzky Ferenc
dr. egyetemi tanársegéd, Bpest (örökít), Hrozientsik István b.-igazg., Salgótarján.

Kertész Zoltán egyet, h., Bpest, Köpeczy Mária egyet, h., Pestújhely, Raisz Erwin
egyet, h., New-York, Strausz József egyet, h., Bpest, Szembratovics Sándor b.-f-

mérnök, Bpest, Szörényi Erzsébet egyet, h., Bpest, Véghelyi Lajos dr. múz. gyak..

Esztergom, Vitális Sándor dr. b.-mérnök, Szászvár, összesen 16.

Az 1924. évben befolyt nagyobb adományok:
Febr. Kultuszmin. államsegélye 1,320.000

ápr. Pesti Magyar Keresk. Bank, Bp 200.000

ápr. Magyar Általános Hitelbank. Bp 200.000

máj. Saxlehner Kálmán, Bp 150.000

máj. Saxlehner Ödön, Bp 150.000

máj. Ganz Villamossági Rt., Bp 200.000

máj. Kalamaznik Nándor, Bp 100.000

jún. Matyasovszkv Jakab, Pécs 100.0Q0

júl. Debrecen városa 100.000

aug. Pávai Vájná Ferenc dr., Bp 1.352.000

okt. Böckh Hugó dr., Bp 1,000.000

dec. Rimamurány-Salgótarjáni Vasm, Bp. . .
.,

500.000

dec. Kultuszmin. államsegélye 3,060.000

A Társulat e helyütt is hálás köszönetét fejezi ki támogatóinak.
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
SZABÓ JÓZSEF-EMLÉKÉRMÉVEL KITÜNTETETT MUNKÁINAK

JEGYZÉKE.

VERZEICHNIS DÉR MIT DÉR SZABÓ-MEDAILLE
DÉR UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT AUSGEZEICHNETEN

ARBEITEN.

I. 1900. Adatok az Izavölgy fels szakasza geológiai viszonyainak ismeretéhezr

különös tekintettel az ottani petróleumtartalmú lerakodásokra.

A háromszékmegyei Sósmez és környékének geológiai viszonyai, kü-

lönös tekintettel az ottani petróleumtartalmú lerakodásokra. Mindkettt

írta: Böckh János.

II. 1903. Die Geologie des Tátragebirges. I. Einleitung und stratigraphischer TeiL

II. Tektonik des Tátragebirges. Irta: Uhlig Viktor dr.

III. 1906. I. A szovátai meleg és forró konyhasós tavakról, mint természetes h

-

accumulátorokról. II. Meleg sóstavak és haccumulátorok elállításáról r

írta: Kalecsinszky Sándor dr.

IV. 1909. Die Kreide-(Hypersenon-)Fanna des Peterwardeiner (Pétervárader) Gebirges

(Fruska-Gora). írta: Pethö Gyula dr.

Az utóbbi munka késbb magyarul is megjelent a következ címen:

A Péterváradi Hegység (Fruska-Gora ) krétaidszaki ( hiperszenon}

faunáfa. írta: néhai Pethö Gyula dr.

V. 1912. Az Erdélyrészi Érchegység bányáinak földtani viszonyai és érctelérei.

írta: Pálfy Mór dr.

VI. 1915. A Balaton környékének geológiai képzdményei és ezeknek vidékek szerinti

telepedése. írta : lóczi Lóczy Lajos dr.

VII. 1918. A tokajhegyaljai nyiroktalaj. írta: Ballenegger Róbert dr.

VIII. 1921. A csillámok. Adatok a hazai és külföldi csillámok felismeréséhez és meg-

határozásához. írta : Toborffy Zoltán dr.

IX. 1924. Schafarzikit ein neves Mineral. írta : Krenner József dr.


