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TÁRSULATI ÜGYEK.
I. Közgylés.

Jegyzkönyvi kivonat a Magyarhoni Földtani Társulatnak 1926. évi február no.

3-án tartott LXXVI. rendes közgylésérl.

Elnök: Mauritz Béla. Jelen van 68 tag, 1 vendég.

Elnök megtartja elnöki megnyitó beszédét.

„Tisztelt Közgylés!

Megint eltelt egy esztend és én azt hiszem, hogy mindnyájan úgy érezzük, hogy

a magyar geológia égboltját a pirkadó sugarak festik rózsásra. A nagy lehangoltság,

mely az utóbbi évek folyamán méltán töltötte el mindnyájunk szívét, eloszlóban van,

hogy helyet adjon az ébredez reménységnek. A romok, melyek Társulatunkat is

betemetéssel fenyegették, nagyrészt el vannak takarítva és mindnyájan egyesült ervel

abban fáradozunk, hogy az újjáépítés hosszadalmas munkájából minél nagyobb mér-

tékben vegyük ki részünket.

Három esztend eltt a legsúlyosabb és legreménytelenebb anyagi körülmények

között vállalta a tisztikar a közgylés bizalmából a Társulat vezetését. Akkoriban

legnagyobb gondunk az volt, hogy a befolyó csekély jövedelmeket máról holnapra

átmentsük, nehogy azok teljesen elértéktelenedjenek. Elttünk állott a súlyos feladat,

hogy a Földtavi Közlöny elmaradt évfolyamait pótoljuk, hiszen a jövend számára

egyedül a Társulat folyóirata alkot maradandó emléket. Hálával kell megemlékeznem

a m. kir. kormányról, pártfogónkról, Esterházy Pál hercegrl, mindazokról a válla-

latokról és magánosokról, akik erkölcsi és anyagi támogatásukkal lehetvé tették,

hogy a Földtani Közlönynek négy évfolyama rövid id alatt napvilágot lásson: az

ötödik hátralev évfolyam megjelenése már ugyancsak biztosítva van.

Szaküléseink bségesen el vannak látva munkával; a számos bejelentett eladás

torlódását alig tudjuk meggátolni; geológusaink a még mindig elég súlyos viszonyok

között hivatásuknak teljes odaadással felelnek meg.

Az elmúlt esztend folyamán örömmel vettük tudomásul, hogy a magyar föld-

tani tudománynak régóta húzódó legsúlyosabb kérdése végre megoldást nyert. A m.

kir. Földtani Intézet igazgatói állása öt hosszú esztendn át betöltetlen volt. Kineve-

zett vezet híján az Intézet nem tudott hosszabb idre szóló munka tervet összeállí-

tani; az ideiglenes vezetk céljaik elérésére a felsbb hatóságoknál nem tudhattak kell

eredményt elérni. A hosszú válság báró Nopcsa Ferenc tagtársunknak a m. kir. Föld-

tani Intézet igazgatójává történt kinevezésével megoldást nyert. Az új igazgató tudo-

mányos érdemeit nem kell méltatnom, hiszen nemcsak mi, hanem a külföld is sokszoro-

san s méltóképen elismerte már azokat. Teljes bizalommal és nagy reménységgel tekin-

tünk reája. Hisszük és bizton reméljük, hogy a magyar geológia az vezetése alatt

az egész világ eltt megint azon a polcon fog helyet foglalni, melyre Böckh János

és Lóczy Lajos kitartó fáradozása folytán emelkedett.

Távol áll a Földtani Társulattól, hogy a m. kir. Földtani Intézet bels ügyeibe

be akarjon avatkozni. Minthogy azonban a Magyarhoni Földtani Társulat a magyar

geológusok összességét magában foglalja, feljogosítva érezhetjük magunkat, hogy

néhány gondolatot felvessünk és néhány óhajt kifejezésre juttassunk.

Hazánk teriüete a trianoni határok folytán ersen megszkült és számos olyan

hegyvidéket vesztettünk el, melyekbe geológusaink évtizedeken át rengeteg fáradságot

és munkát öltek be. Megmaradt hegyvidékeink geológiai szempontból aránylag jobban

vannak tanulmányozva; teljesen részletes felvételük a kutatóknak már nem okozna
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túlságos fáradságot, úgyhogy monografikus feldolgozásuk és leírásuk rövidebb id

alatt megtörténhetne. Olyan monográfiák lebegnek szemem eltt, mint amilyen Lóczy

Lajosnak a Balaton geológiájáról szóló müve, mely az egész tudományos világ eltt

méltó feltnést és elismerést aratott. A Cserhát, a Mátra, a Bükk, a Mecsek és hazánk

egyéb hegyvidékeinek monográfiája mielbb követhetné a Balatonról szóló monográfiát.

A magyar geológusok a megszállott hegyvidékek közül is többet alaposan átkutattak;

az ezekrl készült munkálatoknak és térképeknek mielbb meg kellene jelenniük, nehogy

elavuljanak, illetve a betolakodó hódítók a tudományos eredményekben bennünket meg-

elzzenek.

Van azonban a geológiának egy másik ága, az agrogeológia, mely bennünket

magyarokat még közelebbrl érdekel. E téren a múltban kezdeményez és vezet szere-

pünk volt. Még Böckh János igzgatása alatt állították fel a m. kir. Földtani Intézet,

agrogeológiai osztályát, Lóczy Lajos kezdeményezésére Budapesten tartották az els

agrogeológiai konferenciát. A szép reményekkel nekiindult tudományág fejldése azon-

ban rövid virágzás után teljesen megakadt, st sok tekintetben visszaesés is mutatko-

zik, mert a m. kir. Földtani Intézetnek szépen felszerelt agrogeológiai laboratóriuma

ma teljesen le van szerelve. Azonban biztató jeleket látunk aziránt, hogy a m. kir.

Földtani Intézetnek már a közeljövben bségesebb anyagi eszközök fognak rendel-

kezésére állani és így csakhamar a régit meghaladó agrogeológiai laboratórium fogja

a magyar termföld titkait kutatni. E vizsgálatoktól nemcsak tudományos, hanem

gyakorlati eredményeket is várunk.

Hazánk ásványos kincseinek, a kszénnek, a földi olajnak, a földgáznak, a vas-

érceknek és minden egyéb ilynem hasznosítható anyagnak felkutatása ugyancsak a

magyar geológusok és pedig elssorban a m. kir. Földtani Intézet tisztikarának a

feladata. Kísérje munkájukat mindenhol a szerencse!

A geológia alapismereteinek mindszélesebb társadalmi rétegekre kell kiterjesz-

kedniök. Ennek a feladatnak a megoldásához okvetlenül szükséges, hogy a geológia

oktatása a legmagasabb foktól a legalsó fokig minél intenzívebb legyen.

Mindenképen azon kell fáradoznunk, hogy a budapesti Pázmány Péter-egyetemen

a paleontológia tanszéke újból megszerveztessék, hogy a szegedi egyetemen és a

J ózsef-megyetemen az ásvány-földtani tanszék kettéosztassék és hogy a többi vidéki

egyetemeken az ásványtani és földtani tanszékek mielbb felállíttassanak. Múlhatat-

lanul szükséges, hogy a mezgazdasági fiskolákon a geológia és agrogeológia önálló

tanszéket nyerjenek.

Örömmel jelenthetem, hogy telegdi Both Károly tagtársunk a fiskolai okta-

tásban a jövben ugyancsak részt fog venni, amennyiben a közelmúltban az Erzsébet-

tudományegyetem magántanárrá képesítette.

Végezetül el nem mulaszthatom, hogy e helyen köszönettel ne emlékezzem meg

alelnökünkrl, titkárainkról és pénztárosunkról, akik a Társulat ügyét annyira szívü-

kön viselik. Nagyrészt az fáradozásaiknak és önzetlen munkásságuknak köszönhet-

jük, hogy ma a Társulat újraéled, hogy újra bizalommal tekinthetünk a jövbe.

Az egész tisztikar pedig ugyancsak köszönettel adózik a választmánynak, mely-

nek minden tagja készséggel állott az újjáépítés fáradságos munkájában a Társulat

rendelkezésére.

Azzal a kéréssel és reménnyel, hogy Társulatunk felvirágoztatása érdekében

mindnyájan vállvetve és szeretettel fogunk a jövben is áldozni, a 76. rendes köz-

gylést ezennel megnyitom.'
1

A megnyitóbeszéd elhangzása után elnök a közgylés elé terjeszti a választmány

ama határozatát, melyben magáévá teszi a hozzá Halaváts Gyula fbt. tiszteleti

taggá való választása tárgyában érkezett fölterjesztést. A közgylés élénk helyeslés
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közben egyhangúlag tiszteleti taggá választja Halaváts Gyuláí, akinek az oklevelet

elnök a következ szavak kíséretében adja át:

„Mélyen tisztelt Fbányatanácsos r!
Midn Társulatunk nevében a tiszteleti tagságról szóló oklevelet átnyújtom,

nem óhajtom Fbányatanácsos r tudományos érdemeit újból behatóan méltatni.

Tudjuk jól, hogy a magyarországi neogénformációt és a Magyar-Alföld altalaját

Fbányatanácsos r ismerte a legalaposabban; tudjuk, hogy az Alföld vízellátásának

kérdését senki sem tanulmányozta behatóbban. Elismerésünk annak a férfiúnak szól,

aki egész életét önzetlen munkában töltötte el, akinek pályafutása tudományos sike-

rekben olyan gazdag.

Midn a Magyarhoni Földtani Társulat Fbányatanácsos urat a tiszteleti tagok

sorába iktatja, tulajdonképen Önmagát tiszteli meg és egyúttal egy régi adósságát

rója le.

szinte szívbl kívánom, hogy Fbányatanácsos urat még sokáig tisztelhessük

körünkben. Fogadjon bennünket olyan szeretettel, mint amilyennel mi viseltetünk

Fbányatanácsos úr iránt.

Isten éltesse sokáig!"

Ezekután elnök átnyújtja a tiszt, tagságról szóló díszes oklevelet. A közgylés

lelkesen ünnepli Halaváts Gyula tiszteleti tagot, aki meghatott szavakkal mond
köszönetét a megtiszteltetésért, melyben munkásságának elismerését látja.

Elnök most visszaadja a tisztikar megbizatását és köszönetét mond a közgylés-

nek az eddig élvezett bizalomért. Egyúttal bejelenti az új választásokat.

A választásoknál leadott szavazatok összeszámlálására a közgylés 3 bizottságot

küld ki. A szavazás idtartamára elnök az ülést felfüggeszti.

A közgylésnek 6 órakor történt újból való megnyitása után elnök felszólítá-

sára elstitkár elterjeszti jelentését:

„Tisztelt Közgylés!

Amidn másodízben van szerencsém Társulatunk évi mködésérl beszámolni a

tisztelt Közgylésnek, azt megnyugtató érzéssel teszem, mert az elz évek külön-

böz nehézségei mintha múlófélben volnának s az elmúlt jubiláris esztendben a tár-

sulati élet jelents fellendülése volt tapasztalható. E fellendülés erkölcsi és anyagi

tekintetben egyaránt éreztette kellemes hatását.

Erkölcsi tkénk gyarapodását jelentette a 75 éves tudományos munkában gazdag

múlt, melyre büszkén tekinthet vissza a Társulat, továbbá t. tagtársainknak a nehéz

viszonyok és életkörülmények ellenére is fokozódó tudományos munkássága az elmúlt

évben s rendületlen bizalma egy jobb jövben. s ismerjük el, e bizalom tényleg jogo-

sult, mert az elmúlt triennium folyamán a Társulat kiadta a Földtani Közlöny

LI—LII—Lili—LIV. köteteit s az LV. is munkába van véve s megjelenése a tavaszra

biztosítottnak tekinthet. Ilyképen módot nyújt a Társulat arra, hogy t. tagtársaink

és szakembereink munkái és dolgozatai ne heverjenek évekig az íróasztal fiókjában,

hanem mielbb megjelenve, közkinccsé váljanak. Nincs messze az id, midn a Föld-

tani Közlöny ismét régi terjedelmében fog megjelenni s megsznnek a felette kellemetlen

korlátozások is.

Anyagi helyzetünk az elmúlt évben jelentsen javult, habár még messze vagyunk

a békebeli viszonyoktól, mert sajnos, értékpapírjaink még ma sem jövedelmeznek semmit

s tisztán a Társulat pártfogóinak nagyobb és szépszámú adományai s a tagsági díjak

pontosabb befizetése folytán jutottunk jobb helyzetbe.

A Társulatban folyó élénk tudományos munkásság bizonyítéka a szakülések nagy
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száma, összesen 11 szakülést tartottunk, amelyeken 24 eladó 28 dolgozatot muta-

tott be. Legtöbb eladást, számszerit 4-et, hallottunk Pávai Vájná FERENCtl, két

eladást tartott Szalai Tibor. Egy-egy -eladással szerepeltek: Scherf Emil, Schré-

ter 'Zoltán, Strobentz Ilona, Rakusz Gyula, Lóczy Lajos, Liffa Aurél,

Simkó Gyula, v. Lengyel Endre, Lw Márton, Szádeczky K. Elemér, Hoffer
András, Kubacska András, Rózsa Mihály, Koch Sándor, Schafarzik Ferenc,

br. Nopcsa Ferenc, Eisele Ottó, Sümeghy József, Papp Ferenc, Reichert

Róbert, Ferenczi István, Kutassy Endre.

Az eladókon kívül köszönettel és hálával tartozunk azoknak a tagtársainknak

is, akik érdekes és értékes hozzászólásaikkal igen tanulságos és értékes vitákat kezde-

ményeztek cgyos eladások körül.

A bemutatott és eladott dolgozatok szakágazatok szerint a következkép osz-

lottak meg:

1. Ált. geol.-i, paleont.-i és stratigráfiai 21; ásvány- és kzettani 7.

A szakoszályokban is serény munka folyt, melyrl külön fogok megemlékezni.

A szaküléseken kívül tartottunk egy közgylést és május hó 14-én, Társulatunk

75 éves fennállásának emlékének áldozván, ünnepi ülésre gyltünk egybe a M. T. Aka-

démia üléstermébe. Az ünnepi ülés keretében Mauritz Béla elnök visszapillantást tett

a Társulat 75 éves múltjára; Pálfy Móric ismertette a geológiai felvételek fejldését,

mai állását s a M. Kir. Földtani Intézet legújabb kézirati átnézetes térképét. Treitz

Péter beszámolt az agrogeológia múltjáról és feladatairól hazánkban.

Társulatunk ügyvitele is serény munkát adott a Választmánynak, összesen 10

választmányi ülést tartottunk, melyeken a Társulat ügyei élénk megbeszélés és komoly

megfontolás tárgyát képezték.

Ami tagjainkat illeti, azok létszámában csekély gyarapodásról számolhatok be.

Az elmúlt év folyamán 10-en jelentkeztek felvételre, kiket a Választmány fel is vett.

Ezek a következk:

Bogsch László e. h., Budapest.

Bujaló Lajos b.-mérnök, Diósgyr,

dr. Csíki Ern múz.-igazg., Budapest,

Gedeon László gyak.-tanár, Makó,

Káposztás Pál fmérnök, Királd,

Közgazdasági Egyetem Gazdasággeol. Intézete, Budapest,

Némethy Gyula tj., Budapest,

Dr. Simkó Gyula tanár, Debrecen,

Sürü János vegyészm.-h., Budapest,

ifj. Veress Zoltán e.-h., Budapest.

Az elmúlt évben 14-en jelentették be kilépésüket a Társulatból.

Fájdalmas szívvel kell jelentenem, hogy a halál a múlt évben is kegyetlen volt

Társulatunkkal szemben és hat tagtársunkat ragadta el körünkbl. Ezek a következk:

Beutl Engelbert, Mahrisch-Schönberg,

Heuffel Sándor mérnök, Budapest,

dr. Katzer Frigyes geol. int. igazg., Sarajevo,

Matyasovszky Jakab, Pécs,

Oelhofer H. Gy. vegyész, Budapest,

Seifert Károly mérnök, Budapest.

Súlyos veszteség érte Társulatunkat e tagjaink elhúnvtával. Emléküket meg-

rizzük. Nyugodjanak békében!

Társulatunk taglétszáma az 1925. év végén a következképen alakult ki:

Tagok: Budapesten 277, vidéken 121, külföldön 16, összesen: 414. Elfizet: 19.
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A \ álasztmány a t ag i 1leimén vékaek több éven át való nem fizetó ; e miatt törölt:

34 vidéki, 69 budapesti, 18 külföldi, összesen: 121 tagot.

A bosszú idn át végzett revideálásoknak és felszólítá-oknak ma már megvan a

kívánt eredménye, mert tisztában vagyunk tagjaink számárai s ami már régóta kívá-

natos volt, a most sajtó alatt lév Földtani Közlönyben pontos tagnévsort mellékelünk.

Jelentésem végén köszönetét kell mondanom tiszttársaimnak s ama tagtársaink-

nak, kik munkámban támogattak, s igaz szívbl kívánok a Társulatnak ..jó szerencsét
11

!

Kérem a t. Közgylést, szíveskedjék jelentésemet tudomásul venni.

“

A közgylés a jelentést, valamint a Barlangkutató és Hidrológiai Szakosztályok

jelentését tudomásul veszi. Ezután elstitkár felolvassa a pén z tárvizsgál ó-bizottsá

g

jelentését, melybl kitnik, hogy az 1925. évi bevétel 90.6S6.748 K. a kiadások összege

pedig 90.532.934 K. A bizottság a pénztárt rendben találta és indítványt tesz a pénz-

táros fölmentésére. A közgylés, a fölmentést megadja és neki, valamint a pénztár-

vizsgáló-bizottság tagjainak köszönetét szavaz. Az 1926. f. évre a pénztárvizsgáló-

bizottságba Petrik L., Emszt K. és Timkó I. tagokat küldi ki.

Az 1926. évi költségvetést, továbbá a választmány indítványozta fölemelt tag-

díjakat a közgylés egyhangúlag elfogadja. (Rendes tagdíj 8 P, örökít tagdíj 120 P,

pártoló tagdíj 240 P, oklevéldíj 6 P.)

Végül elnök a szavazatok eredményeinek kihirdetéséig a közgylést ismét fel-

függeszti.

A közgylést újból megnyitván, elnök fölkérésére Vendl Aladár szavazatézed-

bizottsági elnök kihirdeti a választás eredményét, mely szerint a Társulat tisztikara:

elnök: Mauritz Béla, alelnök: Liffa Aurél, elstitkár: Zeller Tibor, másodtitkár:

Reichert Róbert, pénztáros: Ascher Antal. Választott továbbá a közgylés 24 vá-

lasztmányi tagot. Ezek a következk:

1. Böckh Hugó dr., ny. h. államtitkár. 2. Bim Ferenc, min. tan., m. kir.

fbányatanácsos. 3. Emszt Kálmán dr., fgeol., fvegyész. 4. Ferenczi István dr.,

m. kir. oszt. geol. 5. Horusitzky Henrik, m. kir. fgeol., fbányatanácsos. 6. Kadic

Ottokár dr., m. kir. fgeol., egy. m. tan. 7. László Gábor dr., m. kir. fgeol. 8. Lóczy

Lajos dr., egyet. ny. r. tanár. 9. Löw Márton dr., megy. adjunktus. 10. br. Nopcsa

Ferenc dr., a m. kir.Földtani Intézet igazgatója. 11. Noszky Jen dr., múzeumi r.

12. Pálfy Móric dr., m. kir. fgeol., fbányatan. 13. Papp Károly dr., egyet. ny. r.

tanár. 14. T. Roth Károly dr., m. kir. oszt. geol. 15. Rozlozsnik Pál, m. kir. fgeol.

16. Schkéter Zoltán dr., m. kir. fgeol. 17. Szentpétery Zsigmond dr., egyet,

ny. r. tanár. 18. Vendl Aladár dr., megy. ny. rk. tanár, m. kir. oszt. geol. 19. Vendl

Mária dr.. múzeumi r. 20. Vendi. Miklós dr., fiek. ny. r. tanár. 21. Vizer Vilmos, a

M. A. K. igazgatója. 22. Vitális István dr., fiek. ny. r. tanár. 23. Zimányi Károly dr.,

múz. oszt. igazgató. 24. Zsivny Viktor dr., múz. igazg. r.

Mauritz B. elnök megköszöni a közgylésnek ismételten megnyilatkozott bizal-

mát és megígéri, hogy minden lehett elkövet a Társulat fejlesztése érdekében.

Pálfy M. ö. tag a megmaradt vezetséget szinte bizalommal üdvözli és benne

biztosítékot lát a Társulat ügyeinek elbbrevitele tekintetében. (Élénk helyeslés.)

Indítvány nem lévén, elnök a közgylést berekeszti.

II. Szakülések.
1926 január hó 13-án:

Pávai Vájná Ferenc dr. : A magyar kincstári szénhidrogén-kutatások eddigi

tudományos eredményei, II.

Hozzászólt: Pálfy M.
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Noszky Jen dr. : A Magyar Középhegység ÉK részének oligicén-miocén rétegei.

III. A schlier-kérdés.

Hozzászólt: Pávai á
t

ajna F.

Sümeghy József dr. : Az slénytan mai állása.

Horusitzky Ferenc dr. : j adatok a Budapest-környéki miocén sztratigrafiájához.

(1. p. 21.) Hozzászólt: Pávai Vájná F.

1926 február hó 17-én:

Pávai Vájná Ferenc dr. : A magyar kincstári szénhidrogén-kutatások eddigi

tudományos eredményei. III. A hajdúszoboszlói mélyfúrás.

Hozzászólt: Weszelszky Gy.

Vitális Sándor dr.: Mátrabánya arany-, ezüst- és rézércbányászata, (1. p. 30.)

Hozzászóltak: Hojnos R., Mauritz B.

Maier István dr.: Megjegyzések Kubacska András: ,.Adatok a Nagyszál és

szkebb környékének geológiájához^ c. dolgozatára.

Boros ádám dr. : Paleogén Castalia-rhizoma fosszilia hazánkból. (1. p. 126.)

1926 március hó 3-án:

Resch Katalin dr. : Újabb adatok a magyarországi kalkopiritek kristálytani

ismeretéhez.

Hozzászólt: Mauritz B.

Hoffer András dr. : A Szerencsi-sziget, geológiai viszonyai.

Hozzászóltak: Schafarzik F., Vendl A., Pávai Vájná F., Lengyel E.

Maier István: Atavisztikus vonások a barlangi medve fogazatán. Bemutatta:

Kadic 0. (1. p. 40.)

Sümeghy József dr. : Környe és Bodajk középs miocénkorú esigafaunája. (1. p. 47.)

Hozzászóltak: Horusitzky H., Szalai T.

Lengyel Endre dr. : Adatok a zónás plagioklászok ismeretéhez. I.

Hozzászóltak: Vendl A. és Szf.ntpétery Zs.

1926 április hó 7-én:

Simkó Gyula dr. : A Tokaji-Nagy hegy effuzív kzeteinek litokláziás rendszere és

ennek morfológiai jelentsége.

Rakusz Gyula dr.: A svábod (Szepes m.) mangánbányáról.

Eladó az eddigi, dr. Papp K. (A magyar birodalom vasérc- és kszénkészlete.

Budapest, 1915. p. 99.) és Quirring H. (Zeitschr. f. prakt. Geol. 1920. p. 117.) által

közölt leírások kiegészítéseképen a svábod mangánbánya geológiai, tektonikai és hidro-

lógiai viszonyait ismerteti részletesen a legújabban végzett feltárások alapján. A mangán-

érctelep keletkezését Quirring mangánérctörmelék felhamozódásával magyarázza, ezzel

szemben eladó szerint a telep genezise a Vogt értelmében vett hidrokémiai úton magya-

rázandó (1. Zeitschr. f. prakt. Geol. 1906. p. 217.) Az elfordulás módja és az érc min-

sége teljesen megfelel a Vogt által leírt kívánalmaknak. Végül eladó az eddig eocén-

korúnak tartott érctelep keletkezési idejét az oligocénbe teszi, emellett szólnak a földi-

gáz-nyomok és a radácsi növény tartalmú rétegekkel való hasonlóság is.

Hozzászóltak: Liffa A., Pávai Vájná F., Mauritz B.

Sümeghy József dr.: Adatok a Nagybakóm- és a Vértes pliocén kavicstakaró-

jának ismeretéhez.

Horusitzky Henrik: Válasz a tatai hidrogeológiai dolgozatomra vonatkozólag

elhangzott kritikai megjegyzésekre. Felolvasta: Zeller T. (1. p. 128.)
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1926 május hó 5-én:

Szádeczky-Kardoss Gyula dr.: 1. Erdély nyugati határhegysége.

Hozzászóltak: Pálfy M. és Sch.afarzik F.

2. Eltakart hegyek az Erdélyi-Medence északnyugati részében.

1926 május hó 19-én:

Bakusz Gyula dr. : Két új Asteroida. (1. p. 53.)

Ferenczi István dr.: Ismertetés: Beck: A Szantorin-sziget Aurlkánjának 1925.

évi kitörésérl.

Hozzászólt: Pálfy M.

Endrédy Endre: Üj adatok a szilikátok kémiájához. Bemutatta: Yendl A.

1926 június hó 2-án:

Pálfy Móric dr. és Bozlozsnik Pál: Krétakorúak-e a Gyalui-havasok kris-

tályos-palái?

Hozzászólt: Szádeczky-Kardoss E.

Papp Ferenc dr.: A Helemba-Kövesd-kömyéki andezitek. (1. p. 57.)

Hozzászólt: Sch.afarzik F.

1926 június hó 9-én:

Kirándulás. Vezetk: Pálfy Móric dr. és Ferenczi István dr. A kirándulás

helye: A Budai-hegység.

1926 október hó 6-án:

Szentpétery Zsigmond dr.—

E

mszt Kálmán dr. : A gabbrómagma differenciá-

lódási termékei Szarvask vidékén. (1. p. 62.)

Hozzászóltak: Mauritz B., Schafarzik F.

Benda László, vendég: Újabb adatok a baltavári pontuskori esonttelep ismeretéhez.

Hozzászóltak: Kadic 0., Sümeghy J., Schafarzik F.

1926 november hó 3-án:

László Gábor dr. : A XIV. nemzetközi geológuskongresszus Spanyolországban.

Pávai Vájná Ferenc dr. : A magyarországi hegységek szerkezetének vázlata. I.

Hozzászólt: Pálfy M.

Pálfy Móric az elhangzott eladáshoz a Meesek-hegységet illetleg a következ-

ket jegyzi meg:

A Mecsek-hegység mezozoikumát délrl a fazekasbodai gránithegység nyúlványa

határolja. A hegység északi oldalán lev alsómediterrán sok gránit zárványa alapján ott

is fel kell tételeznünk a neogén alatt a gránitalaphegységet. A két gránitvonulat között

lev mezozoikumot az eladótól eltérleg nem tekintheti e gránitvonulatok közé benyúlt

tengeröbölben képzdöttnek, mert a triász-, dogger- és malmrétegek fáciese arra mutat,

hogy azok eredetileg tetemesen nagyobb területre kiterjed és mélyebb viz tenger le-

rakódásai s csak a rhetikum és az alsóliász szénképzdménye utal a tengerfenék idleges

kiemelkedésére.

A Jakab-hegy dómszerü kifejldésének megfelelleg a triász egyes vonulatai a köz-

ponti magot északról és keletrl ívszerleg körülveszik; az ívek déli folytatását azonban

a KÉK—NyDNv-i irányú gránitvonulat elmetszi. A vonulatok elmetszett végein kis

foltokban olyan képzdmények ülnek, amiknek megfelel vonulatok keletebbre vannak

a felszínen: Pécstl északra a kagylómészen és campili mészkövén az összegyrt alsó-

liász, nyugat felé az alsótriász vöröspalán a kagylómész, majd a campili mészk. A dóm-

szer kifejldésnek megfelelen fel kell tételeznünk, hogy ezek a vonulatok eredetileg
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a gránit jelenlegi határától délre is meg voltak, még pedig ott már K—Ny-i irányú

szalagokban. A jelenlegi települést úgy képzeli, hogy a gránitvonulat délrl pikkely-

szerüleg a Mecsek-hegység mezozoós, részben paleozoós üledékeire tolódott s a pikkely

délrl a vonulatok egyes roncsait maga eltt nyomva, az idsebb képzdményekbl álló

vonulatokra feltolta. Minthogy a gránit felett a hegység déli oldalán az alsómediterrán-

pontusi képzdményeket találjuk, e pikkelyszer felnyomulás az alsómediterrán és alsó-

kréta között történt, valószínleg az alsókréta végén, amikor az Alföld keleti szélén is

rendkívül intenzív hegyképzdés ment végbe. A gránit hátán feltolódott mezozoikum az

alsókréta-alsómediterrán közötti idben, amikor tenger nem borította e területet, teljesen

elerodálódhatott. A gránitnak hasonló pikkelyszeríí feltolódását lehet — észak fell —
az északi oldalon is feltételezni.

Hogy a neogénben, st a pontusi rétegek lerakódása után is ezen a vidéken nagyobb-

szer zavargások történtek, a hadapródiskola melletti szelvényen kívül utal a schroll-

aknai szelvényre is, ahol az ú. n. „Andrásaknai fvet“ mentén nemcsak a mediterrán-

és szarmata-, hanem a pontusi rétegek is le vannak vetdve.

A neogénben történt vetdések és pikkelyszer zavargások nemcsak a hegység

szegélyére szorítkoznak, hanem kimutathatók a belsejében is.

Megismétli azt a korábban is hangoztatott felfogását, hogy a pontusi után történt

mozgások sokkal nagyobb szerepet játszanak hegységeink kialakításában, amint azt

régebben feltételezték.

1926 december hó 1-én:

Liffa Aurél dr.: Adatok a délausztráliai atakamit kristálytani ismeretéhez.

Horusitzky Henrik: A Váró-ligetben épül „Regnum Marianum“ plébánia-

templom környékének hidrogeológiai viszonyai. (1. p. 76.)

Szalai Tiror dr. : Földtani jegyzetek a Szentendre—visegrádi-hegységbl. —
A szentendrei szárazföldi fiatal miocén.

Hozzászóltak: Horusitzky H., Pálfy M.

III. Választmányi ülések.

A választmány a folyó évben ülést tartott: január hó 27-én, március hó 3-án,

április hó 7-én, május hó 5-én, június hó 2-án, október hó 6-án és december hó 1-én.

A választmányi ülések jegyzkönyveit a nyomdaköltségek megtakarítása végett

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

állanak.

Az 1926. évben befolyt nagyobb adományok:

január Tokaj község elöljárósága 1,000.000 K
„ SCHAFARZIK FERENC dr 500.000 „

„ Vallás- és közoktatásügyi minisztérium államsegélye 10,000.000 „

„ M. kir. Áll. Vas-, Acél- és Gépgyár 500.000 „

február Szabolcs vármegye 1,000.000 „

„ Gizella Dijt v. Egerházy 400.000 „

„ Nyíregyháza város 1,500.000 „

március Zemplén vármegye 2.000.000 „

„ Egyetemi Nyomda (visszatérítés) 9,000.000 „

június Földmívelés. miniszt. államsegélye 8,000.000 „

július Magyar Tud. Akadémia 30,000.000 „

október Egyetemi Nyomda (visszatérítés) 2,100.000 „

november M. kir. Földtani Intézet 5,000.000 „

Támogatóinak a Társulat e helyütt is hálás köszönetét fejezi ki.
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HÍREK a magyar királyi földtani intézetbl.
A Földtani Intéziben Nopcsa Ferenc báró vezetése mellett serény munka folyt.

A nyáron 13 geológus dolgozott az országos geológiai felvételeken, két hónapot töltve

térültökön. R észtvett az Intézet a madridi geológiai kongresszuson, ahol az Intézetet

Nopcsa báró igazgató és László Gábor dr. fgeológus képviselték.

Kimagasló eseménye volt az Intézet életének az igazgatóságnak meghívására

Magyarországon lezajlott talajtani konferencia, amelyen 14 állam képviseltette magát

32 taggal, hogy Európa talajtérképe elkészítésének módozatait megbeszéljék. Európa

talajtérképének elkészítése eltt Treitz Péter talajtérképét hasonlították össze a

természettel. A konferenciát Nopcsa báró Sopronban nyitotta meg ünnepélyes keretek

között, majd Sopron környékén, Zala megyében, a Balaton vidékén, Karcagon, Deb-

recenijen, a Hortobágyon, Hajdúszoboszlón rendezett rendkívüli érdekes tanulmányi

kirándulásokat, augusztus 6-án Budapesten ugyancsak ünnepélyes záróülés követte,

melynek egyik eredményeképen Treitz Péter gazd. ftanácsos és fgeológns nyert

megbízatást arra , hogy Spanyolország talajtérképét elkészítse; az ehez szükséges költ-

ségeket a magyar kormány áldozatkészsége nyújtotta. Treitz Péter közel három

hónapot töltött e munkával Spanyolországban.

Külföldi tanulmányúton vettek részt: Rozlozsnik Pál fgeológus vezetése

alatt Roth Károly dr. és Marzsó Lajos dr. osztálygeológusok, kik Olaszország

eocén-vidékét tanulmányozták és híres lelhelyekrl szép gyjteményt hoztak magukkal.

Ferenci István dr. osztálygeológus a német „Paleontologen-Tag“-on, Düssel-

dorfban vett részt. Maros Imre fgeológus és Sc.hréter Zoltán dr. osztálygeológus

Wienben végeztek muzeális tanulmányokat.

Az elmúlt nyáron a m. k. Földtani Intézet kapott megbízást arra, hogy Magyar-

ország szikes területeit tanulmányozza. A hatalmas munkát 8 agrógeológus és kémikus,

valamint 8 botanikus 8 csoportba osztva végezte nagy buzgalommal, több mint három-

száz községbl gyjtött 3000 talajmintát.

A szikfelvételek feldolgozása most van folyamatban, részint az Intézetben, részint

pedig a Megyetemen, Magyaróvárt, Debrecenben és Szegeden.

Az Intézet személyi ügyeibl a következket emelhetjük ki: Pálfy Móric dr.

és Horusitzky Henrik fbányatanácsos, fgeológusok az V. fizetési osztályba igaz-

gató címmel neveztettek ki, szolgálati idejük leteltével azonban az Intézet e két

jeles munkaereje az sz folyamán nyugalomba vonult. Treitz Péter agrófgeológus

érdemei elismeréséül gazdasági ftanácsos címmel tüntettetett ki. Marzsó Lajos dr.

titkár osztálygeológussá lépett el. j munkaervel is szaporodott az Intézet Sümeghy

József dr.-nak osztálygeológussá történt kinevezésével.

Fájdalmas esemény is érte az Intézetet. Eégi, buzgó tagja, Halaváts Gyl \

ny. m. k. fgeológus, aki az Intézet könyvtárát vezette, július hó 28-án elhúnyt.

Az Intézet kiadványaiból az 1926. évben a következk jelentek meg:

Mitteilungen ans dem Jahrbnche, Bd. XXV., Heft 1. Lörenthey: Beitrage zr
Entwicklung des Eozen und seiner Fauna in Nordamerika. Bd. XXV., Heft 2. Pongrácz.

Uber fossile Termiten Uvgarns. Bd. XXV., Heft 3. Horusitzky: Ilydrogeologie dér

Thermen von Tata und Tóváros. Bd. XXV., Heft 4, Schréter: Die latién Thermen

von Eger. Bd. XXVII., Heft 1. Rozlozsnik—de la IIarpe: Materianx pour

servir a une Monographie des Nnmmiilines et Assilines. Internationale Bodenkundliche

Gesellschaft. Treitz: Führer zr Informationsreise dér III. Kommission Budapest 31

Juli—6 August 1926.

Az 1926. évben kéziratban e’készült Magyarország DK. részének, Magyarország

kbányáinak, Budapest geológiai térképe. Ezeknek kiadása legközelebb várható.


