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KIRÁNDULÓK TÉRKÉPE. I. sz. Budai hegyek. — Kiadja a M. kir. All. Térképészeti

Intézet. — Mérték 1 : 37.500. Budapest. 1927.

E pompás színnyomással készült térkép nemcsak a Budai-hegyekbe kiránduló

turistáknak, hanem szakembereknek is igen jó szolgálatot tehet.

Külön értéke a térképnek kitn turista- és autóútjelzése. Zeller Tibor dr.

TÁRSULATI ÜGYEK.
I. Közgylés.

Jegyzkönyvi kivonat a Magyarhoni Földtani Társulat 1927. évi február hó 9-én

tartott LXXYII. rendes közgylésérl.

Elnök: Mauritz Béla. Jelen van 31 tag és 4 vendég.

A „Magyar Hiszekegy'* elmondása, után elnök néhány fájdalmas szóval bejelenti

Koch Antal dr. tiszteleti tag elhunytat, melyet a közgylés meghatottan állva vesz

tudomásul. Aztán megtartja elnöki megnyitóját.

„Tisztelt Közgylés!

Ha visszapillantunk Társulatunknak elmúlt esztendejére, akkor a jövt illetleg

bizalom tölthet el bennünket. A háború és forradalmak okozta rombolás képe eltn-

ben van. Igaz, hogy Társulatunk újabb teljes kiépítése még csak a jövend távolában

bontakozik ki; azonban a megalapozás munkáját már' megkezdhettük. Friss vér kering

az erekben, új élet költözött az elalélt tagokba.

Geológusaink szkre szabott hazánk felkutatásában fáradhatatlanok. A kuta-

tások eredményeit alig gyzzük a Földtani Közlöny hasábjain közzétenni. Hála párt-

fogóinknak, az elmúlt- év folyamán a Földtani Közlöny jubileumi kötetét 26 nyomta-

tott ívnyi terjedelemben tudtuk megjelentetni. E jubileumi évfolyamot legidsebb tag-

társunk, egykori elnökünk és mai tiszteleti tagunk ünneplésére „telegdi Roth Lajos

jubileumi kötet
1,1

-nek neveztük el. A Közlöny utolsó esedékes évfolyama rövid id

múlva ugyancsak el fogja hagyni a sajtót. A Hidrológiai Közlöny 5 évfolyama szin-

tén sajtókészen áll. A Barlangkutató Szakosztály folyóirata, a Barlangkutatás — ha

némileg más körülmények között is —
,

de rövid id múlva ugyancsak új életre fog

kelni.

Friss hajtásokat látunk mindenfelé, melyeket félt gonddal és szeretettel kell

ápolnunk, nehogy a korai dér megdermessze ket.

Az év folyamán geológusaink sorában többféle változás történt. Elvesztettük

Halaváts Gyula tiszteleti tagunkat, akinek nagy érdemeit Noszky Jen tagtársunk

fogja kellképen méltatni.

Schafarzik Ferenc megyetemi tanár volt elnökünk és jelenleg tiszteleti tagunk

félszázados mködés után nyugalomba vonult. Érdemeit nem kell felsorolnom; Társula-

tunk felvirágoztatása körül valóban hervadhatatlan érdemeket szerzett. Hisszük és

tudjuk, hogy nála a nyugalom azt jelenti, hogy felmentve a hivatali kötelességek fára-

dalma alól, idejét teljes mértékben arra fordíthatja, hogy vizsgálatait annál gondtala-

nabbul folytathassa és a kutatómunkában eltöltött hosszú élet eredményeit nyugod-

tan foglalhassa össze.

Pálfy Móric volt elnökünk és Horusitzky Henrik választmányi tagunk,

mindketten a m. kir. Földtani Intézet fgeológusai, ellépve az Y. rangosztályba,

ugyancsak nyugalomba vonultak. Tulajdonképen életük javakorában váltak meg a

hivatali állami szolgálattól. Jól tudjuk, hogy a nyugalom náluk sem pihenést, hanem
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csakis a fokozottabb tudományos munka kezdetét jelenti; munkabírásuk tetpontján

magukat teljesen a tudományos kutatásnak szentelhetik.

Lóczy Lajos választmányi tagunk az év folyamán a közgazdaságtudományi kar

nyilvános rendes egyetemi tanárává lépett el. E gyors pályafutás nagy kötelezettsége-

ket ró reája. szinte szívvel kívánjuk, hogy a beléhelyezett reményeknek méltóképen

feleljen meg.

j munkaerkkel gyarapodott a m. kir. Földtani Intézet.

Sümeghy József tagtársunk, akit oly gyakran üdvözölhettünk eladóink sorá-

ban, m. kir. geológussá neveztetett ki. Meg vagyunk róla gyzdve, hogy új munka-

körében még az eddiginél is nagyobb lelkesedéssel fogja folytatni búvárkodásait.

j szerephez jutott Marzsó Lajos tagtársunk is, aki eddig a m. kir. Föld-

tani Intézet igazgatóságánál a titkári teendket végezte, újabban azonban a geologusi

karba vétetett át. További mködéséhez sok szerencsét kívánunk.

A m. kir. Földtani Intézet kebelében serényen folytatódik a munka. A küls fel-

vételek a nyári hónapokban mind szélesebb kereteket öltenek; a kiadványoknak gyor-

sabb ütemben való megjelentetésére széleskör intézkedések történnek; a teljesen pan-

gásnak indult agrogeológiai osztályban részben fiatalabb küls erk bevonása révén

pezsg élet indult meg. Ez osztály vezetje Treitz Péter tagtársunk abban a kitün-

tet megbizatásban részesült, hogy készítse el Spanyolország átnézetes agrogeologiai

térképét.

A nyár folyamán zajlott le hazánkban az agrogeologiai konferencia, melynek

folyamán egyrészt fontos kérdések kerültek megvitatás alá, másrészt pedig alkalmunk

nyílt, hogy az elkel külföldi vendégeinknek bemutassuk hazánk különféle talajfajtáit.

Biztató jeleket látunk a bányászat terén is. Vitális István tagtársunk kutatá-

sai egy újabb szénmedencét tártak fel. A régi recski arany-ezüst-rézbánya a m. kir.

kincstár birtokába kerülve, jelentékeny fellendülés eltt áll. Nem lehetetlen, hogy a

Tégóta pihen telkibányai aranybánya rövidesen újra üzembe helyeztetik.

A dunántúli aluminiumércbányászat hatalmas méretekben indult meg és hazánk

bányászatának egyik legjelentékenyebb tényezje lesz. Serényen folynak tovább a föld-

gáz- és petróleumkutatások is, melyek a hajdúszoboszlói hévforrásban máris számot-

tev eredményeket tüntetnek fel.

Mindenfell biztató jelek mutatkoznak. A jobb jövbe vetett reménységgel tekin-

tünk a távolba és e reménység felemel tudatában kérjük további munkánkhoz a Min-

denható segedelmét.

A Magyarhoni Földtani Társulat 77. rendes közgylését ezennel megnyitom."

A megnyitó beszéd után elstitkár elterjeszti a választmány határozatát a

Szentmiklósi Szabó József-emlékérem kiadása tárgyában, mely a mai közgylésen ese-

dékessé vált.

„A választmány, meghallgatva a bíráló bizottság részletes jelentését, hozzájárul

utóbbinak amaz ajánlatához, miszerint a X. Szabó József-emlékéremmel az 1921 jatt. 1—
1926 jún. 30-ig terjed ciklusban megjelent ásványföldtani szakcsoportba tartozó mvek
közül br. Nopcsa Ferenc dr., a m. kir. Földtani Intézet igazgatója, „Die Familien

dér Reptilien“ c. munkáját óhajtja jutalmazni s egyben az egész világon szakkörökben

régen elismert elsrangú és kiváló geológiai munkásságát kitüntetni

Az emlékérem a súlyos betegen fekv kitüntetett távolléte miatt nem volt a köz-

gylésen átadható.

Ezután Noszky Jen felolvassa emlékbeszédét néhai Halaváts Gyula tiszteleti

tag felett.

Földtani Közlöny, LVII. kötet. 1927. 6
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Tisztelt Közgylés!

Alig egy éve, hogy közgylésünk lelkes ovációk közt iktatta be t tiszteleti tag-

jaink sorába s ma már az emlékezés fáklyáját kell meggyujtanunk a hant felett, amely

elomló porait elfedte.

Ilyen az emberi élet.

A múlt nyár közepén, mikor a kartársak jórésze künn a vidéken járta a munka,

ösvényeit, hullott ki kezébl örökre a kalapács, azaz már csak inkább az írótoll Így

azután legtöbben csak napok, st hetek múltán értesültünk a szomorú hírrl, hogy

nincs többé; ezért is alig néhányan kísérhették el utolsó útjára.

Nagy, félszázadnál is hosszabb, érdemes fáradhatatlan munkásságot zárt le nála

a halál keze. És csak ez a kéz adhatta meg néki a pihenést, amit az élet, illetve

lelkének lobogó tüze, alkotásvágya, mely folyton tevékenységre, munkára sarkalta,

még akkor is, mikor már a rendes emberöltt úgyis messze túlhaladó munkásság után,

hivatalosan is kijárt neki a pihenés — nem adhatott meg neki. Mert nem akart, nem

tudott pihenni, nyugodni; nem engedte tettvágya; és a hazának akkori szomorú sorsa

is sarkalta, hogy mint lelkes magyar ember ne üldögéljen összetett kezekkel, hanem

sok fiatalt felülmúló energiával dolgozzék tovább; irodalmilag is és hivatalosan is vezet-

vén, rendbeszedvén a Földtani Intézetnek a háború alatt elárvult könyvtárát. A könyv-

táros, szintén tagtársunk, Telekes Pál, a harcmezkön lelte halálát.

És ha ezután nem is járt ki már a hivatalos, küls felvételi munkára, de azért

mégis csak kiment, hacsak tehette, ki a hegyek közé és egy másik, bizonyos tekintet-

ben rokon, kedvenc tudományszakának a régészetnek egyik igen fontos, reális ágazatát

mvelte még most is küls megfigyel, mér és kombináló munkával. Bejárta csonka

hazánk kevésbbé ismert, rombaroskadt régi várait; különösen pedig a jóformán feledésbe

merült svárakat; ezeket kutatta, térképezte, vette fel a realitásokhoz szokott szemé-

vel. És erre igazán nagy szüksége volt ennek a tudománynak, hogy egyszer már a

természettudományokban is jártas, objektív ítélet ember vegye kezébe a dolgokat, aki

azután kell kritikával küszöbölje ki innét a sok, néha bizony lehetetlen fantasztikumot,

amelyek az ú. n. „hiteles források
1
' használata, a tényleges megfigyelések hiánya és

a reális valóságok nem-, illetve félreismerése révén szoktak ide bekerülni az íróasztalok

melll. Ezen a munkáin dolgozva, ezeket írva, rendezgetve, kiadhatása után járva érte

utói a vég, tehát lényegében a küzdelem, a harc mezején.

Élete végének eme árván maradt nagy munkája vájjon nem jut-e a posthumus

munkáknak nálunk oly gyakori, szomorú sorsára — az elfeledésre — az elkallódásra?

És azután majd hosszú évtizedek, vagy századok porából ássa ki valaki vélet-

lenül az clsárgult kéziratokból, mint „elfelejtett, napvilágra nem került
11

felfedezést;

akkor mikor már nem lehet hatása, hisz’ az idk rohanása régen túlszárnyalta. S így

csak tudománytörténeti relikvia számba mehet.

A mi kedves, jó öreg kartásunk, atyai barátunk élete természetesen, mint egy

igazi, munkával, kötelességteljesítéssel elfoglalt, magyar természetbúváré nem bvelked-

hetett ú. n. változatos, nagy eseményekben zajos, világgá kürtölhet sikerekben;

különben is a tudományokkal foglalkozó ember élete nincs is olyan görögtüzes, hatásos

jelenetekre felépítve, mint a politikusoké. Itt a munka a cél s az eredmény is a munka-

teljesítés. Egy pár knek, téglának beillesztése a tudomány nagy épületébe s ezzel annak

néhány vonallal való elbbre vitele, magasabbra emelése.

De azért a küzdelmekbl, gondokból kijutott neki bven; különösen fiatal korá-

ban. Született 1853 júl. 7-én a krassószörénymegyei Zsenán. Már 12 éves korában teljes

árvaságra jut és négy éven át a rokonság gondoskodik róla. De már 16 éves korától kezdve

teljesen önerejébl tartja fenn magát, ahogy egy tanulóifjúnak lehet, óraadásokból és más-
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efféle nehéz, de néni nagyon méltányolt munkából. Középiskoláit Miskolcon kezdi.

Szarvason és Selmecbányán folytatja s Nagykrösön fejezi be. Ezután a Selmecbányái

akadémia bányászati tanfolyamát végzi el és mint Földtani Intézeti gyakornok (1874

okt. 31-tl kezdve) szerzi meg a külön geológiai bizonyítványt is, ott Winkler Ben-

nél. A Földtani Intézetnek így 1918 szeptemberében bekövetkezett nyugdíjazásáig,

44 éven keresztül tehát, volt agilis munkás, rendes tagja; nyugdíjazása után pedig

külön megbízásból az Intézet könyvtárának nagy buzgalmú gondozója. Így jön rá a

folytonos munka és elfoglaltság közt szinte észrevétlenül, pár napi betegség után a

halál, a legszebb halál, a munka közt, 1926 júl. 28-án. Sírja fölött Társulatunk és a

Földtani Intézet nevében Timkó tagtárs mondott utolsó Istenhozzádot.

Elhunytát özvegye és egyetlen leánya gyászolják.

De munkássága révén az elismerésekbl is kijut része. A Tudományos Akadémia

kétszer is kitünteti: elször az Alföld geológiájával foglalkozó nagy munkáját 1895-ben;

majd pedig 1906-ban, mikor a budapesti Neogen megírásával bízza meg.

A Memlékek Országos Bizottságának, az Országos Hadimúzeum Igazgatótanácsá-

nak, az Országos Régészeti és Embertani Társaság Állandó Választmányának, a Magyar

Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgylései Állandó Választmányának rendes és a

Magyar Fotoclubnak tiszteletbeli tagja volt. Tevékeny részt vett még a Magyar Turista-

Egyesület, a Magyarországi Kárpát-Egyesület, az Erdélyi és Hunyadmeg.vei Régészeti

Társaság munkásságában is eladásokkal és közleményekkel.

Ez a sok egyesület, név még több idt és munkát jelent.

1924-ben tudományos mködésének félszázados jubileuma alkalmából is legmaga-

sabb helyrl Magyar Hazánk Kormányzója részérl, valamint a Földmívelési Miniszté-

rium, az Egyetemek, a különböz szaktársulatok és intézmények; jóbarátai és pálya-

társai részérl éri kitüntet elismerés és szinte szívbl fakadó, meleg ünneplés. Társu-

latunk is, amelynek azeltt hosszú éveken át buzgón munkálkodó rendes és választ-

mányi tagja volt, üdvözölte s a múlt évben tiszteleti tagjai közé is beválasztotta.

Lássuk most már irodalmi munkálkodását, amelyekben voltaképen a természet-

búvár igazi életét leéli s amelyekben a „porba visszatér por“ halhatatlan részének,

amik az embert igazán emberré teszik, a gondolatoknak leszrdései maradnak fenn :

az igazi reális tudományos kutatás eredményeiben.

Legels munkája: Selmecbánya Andesin bazaltjai, Közlönyünkben,

jelenik meg 1875-ben. Ugyanitt következnek mediterrán munkái: a Fels lap ügyi
(1876), a Golubaci fauna (1880) és a Magyarországi G o n u s o k ( 1881).

1889-ben pedig aHont megyei Felst fi r geológiai viszonyai; hisz’ akkor
ez úgyszólván az egyedüli terrénum, mert az Akadémia, vagy a Földtani Intézet Év-

könyvében csak nagyobb monográfiák jelennek meg.

Ugyancsak Közlönyünk rzi cikkeit másik témájáról, alföldünk pleisztocénkori

selefántjairól, á mammutokról: négy ilyen van 1879—85—98 és 99-bl, amelyekbl
az utolsó : A jobbágvi-i m a in m u t h 1 e 1 e t maga egy kis paleogeografia. Itt

jelennek meg els Felvételi Jelentései is egész 1885-ig, mikor aztán a Föld-
tani Intézet megfelel, saját kiadványában folytatódnak.

Harminchét év kutató, térképez, felvételi munkájának eredményeit tartalmazzák
ezek. Felvonulnak bennök Dél-Magyarország szép és érdekes hegyvidékei: ezek a neve-

zetes, nagy nevek: Ver sec. Fehértemplom, Alibunár, Moravica.
Dognácska, Vask, R e s i c a, Bogsán, S z ó c s á n, N a g v z o r 1 e n e z.

Király kegye, Radmanyest, Karánsebes, Buziás stb. Mindegyikhez
mennyi emlékezetünkbl kitörölhetetlen történeti és mvészeti emlék, vonatkozás
természettudományi, geológiai, mineralógiai, bányászati tény. jelentség fzdik! A ma

6
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gyár munka, energia, ész és fáradozás alkotása, amelyeket az igazságtalan, vak erszak

elragadva tart tlünk.

Innen már 1884—85-ben két 1 : 144.000-es geológiai térkép jelenik meg tle,

magyarázó szöveggel a verseci és fehértemplomi lap; a többi azután jóval

késbb, csak 1910-ben és utána, de már 1 : 75.000-es méretben. Ezekbl hét lapon van

rajta neve, mint részben vagy egészben felvevé. — de a kiadatlanokkal együtt több

mint 12 lapot kartirozott, vagyis több mint 15.000 km2
-t. És a geológiai térkép az

igazi tömör és mégis beszédes; részletes és mégis összefoglaló geológiai alkotás, amely

sokszor vastag kötetekkel felér.

Befejezdvén a Délmagyarországi hegyvidék felvétele, 1896-tól kezdve

is átmegy az Erdélyi medence déli peremére. Elször a gyönyör hátszegi öblö-

zetet kartirozza, annak hírneves kréta és középmiocén lelhelyeinek kikutatásával 06

begyjtésével. 1904-tl kezdve pedig, kivéve az 1909-et, mikor a krassószörényi hegy-

vidéken reambulál, a térképkiadás végett, a szebeni havasok tövének vidékét kartirozza

egészen az Olt-völgyig, honnan az 1916-i oláh betörés kényszeríti hazatérésre. Ez volt

utolsó felvételi munkája.

Ez a 15.000 km2
integer hazánk területének V20 része; csonka hazánknak pedig

közel Ve része. Ennek a területnek javarészét még nem látta eltte geológus szem;

mert hisz’ minden forgalomtól félrees vidék volt ez, amelyet bizony csak fáradalmak

és nélkülözések közt lehetett bejárni és térképezni; sokszor magát a rosszul ábrázolt

térszint is újra kellvén rajzolni a térképen.

De hát ez a geológus élet sója, energiaadója, amelybe ki egyszer igazán bele

kóstolt, illetve beleélte magát az nem hagyja abba, amíg lába bírja, vagy amig csak

lehet és nem tudja elfelejteni soha. De hogy is felejthetné el a mi szép domb- és hegy-

vidékeink nyájas, erds, ligetes vonulatait, vadvirágos csörgedez patakokkal szeldelt

völgyeit, szelid, barátságos lankáit, merészen kiugró sziklafalait vagy hasadékait!

A mélyen bevágódott völgyek, vízmosások, szakadékok adják a geológusnak az igazi

bolepillantást a föld belsejébe, szerkezetébe; ezek szolgáltatják a kövületeket, a föld-

történet kétségbevonhatatlan hitelességi okmányait, amelyeket a múltak letn él-

lényei halálukkal pecsételtek meg.

Alig várja az ember odakünn a felvételi munkánál, hogy a nap felragyogó sugarai

elzzék az éjszaka homályát, máris szedi a térképet és kalapácsot s indul folytatni

tovább ott, ahol az elz nap abbahagyni kényszerült, munkáját: keresni az összefüggé-

seket, fürkészni a sziklák és rétegek rejtélyeit. Járja a hegyet-völgvet, a gerinceket;

keresi a mély vízmosásos szakadékokat; rója a jegyzeteket, vázolja a profilokat és a

provizórikus határvonalakat a térképen. Közben szorgalmasan mködik a kalapács,

gylnek a kzetek és kövületek, mindaddig, míg az id vagy a kimerülés fáradsága

•egy kis pihenre nem kényszerítik, hogy aztán rövid id múlva újra folytassa a mun-

kát, míg csak a leáldozó nap nem figyelmezteti, hogy jó lesz már a hazatérésre is

gondolni.

S hazatér, illetleg szállására, amely bizony legtöbbször csak sátor, vagy erdri
lak, esetleg csak valami pásztorkunyhó, ahol igazán kevés kényelemrl lehet szó. Dehát

tördik az olyan ember az efféle kicsiségekkel, akinek lelkében a kutatás, tudás vágya,

tüze ég. Jól alszik a puszta szalmán is és a száraz, fekete kenyér is lucullusi fogás

neki. Még a kulturális kapcsolatoktól való távollétbe is beletördik: hiszen beszélnek

neki a föld rétegei úgyis eleget: fenséges, nagyszer dolgokat a rég letnt idkrl és

látja az erk mködésének eredményeit s a szerkezetet, felépítést — kibontakozni szeme

eltt. Vájjon kinek is van része hasonló látványban? És gylnek, gyarapodnak adatai,

jegyzetei. Egyre kisebb lesz az üres folt a térképen. Oszlik a homály.

Hozzátördik az idjárás viszontagságaihoz is: szél, vihar, zápor jöhetnek, lég-
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feljebb ha a hosszas, kitartó oszés; a térképnek és jegyzetnek nagy ellensége, napokra,

beszorítja a fedél vagy ponyva alá, kedvetlenedé el, mert a tevékenységtl, a látás,

kutatás gyönyöreitl van megfosztva.

Mennyi szép vidéket járt be és mennyi nagyérték, tudományos anyagot, tényt

gyjtött össze harmichét év munkája alatt. De mennyi munka, szellemi és fizikai

energia feláldozás, fáradsíig van ebben a csendes, zajtalan mködésben, amelyet a hír-

harsonák sohasem körtölnek világgá. Ha ezt valami energiográf regisztrálni tudnál

És mennyi adat van a megkopott térképeken és jegyzkönyvekben s az ezek nyomán

készült kiadványokban lefektetve, amelyekbl hosszú nemzedékek merítenek még száza-

dok múltán is.

Már 1882-ben megjelenik fmunkái közül az slénytani adatok Dél-

magyarország Neogénkorú faunáinak ismeretéhez — címnek els

része, amelyet 1886-ban a II. és 1892-ben a III. közlemény követ. A hírneves király-

kegyei, radmányesti, szócsáni stb. pontusi „locus classicusok“ faunája van ezekben

leírva; számos új alakkal. Ezen pontusi tanulmányainak egyik hatalmas betetzje az

1904-ben megjelent: A magyar pontusi fauna általános és slény-
tani irodalma, amely még ma is, egy hosszú emberölt után ezzel a tárggyal

foglalkozó szakembereknek bibliája. Azonkívül pedig 1902-ben, illetve 1911-ben jelen-

nek meg, ugyancsak ebbl a tárgykörbl nagy munkái a Ba 1 a t O' n m e 1 1 é k i pon-

tusi rétegekrl; amelyek azután nagy és a tudományra nézve gyümölcsöz

vitáknak lesznek megindítói. És ezzel a témával, mint hattyúdallal zárja be geopaleon-

tológiai mködését: az 1923-ban megjelent Baltavár felspontusi mol-
lusca faunáj á-val.

Irodalmi és tudományos mködésének másik és igazán úttör ágazata az alföldi

mélyfúrások, artézikutak tanulmányozása, vagyis az Alföldkutatás igazi reális

alapvetése. 1888-ban jelenik meg tle a Szentes-i ártézi kút tudományos le-

irata, amelyet a hódmezvásárhelyi (1889), szegedi (1891), herceg-
halmi és csongrádi (1892), valamint a bácsbodrogmegyeiek (1894)

követnek, majd pedig 1900-ban a szarvasi, 1906-ban a meztúri és 1914-ben

a verseciek. Ezen elzmények alapján írja meg a Milleniumra „A magyar
ártézi kutak" nagy monográfiáját; másrészt pedig, ami geológiai szempontból még
fontosabb, így nyer bepillantást az alföld eltakart belsejének felépítési viszonyaiba,

amelyet 1895-ben fejt ki Az Alföld Duna és Tisza közti részének
földtani viszonyai cím, a Tudományos Akadémiánktól is kitüntetett müvében.

Ezzel a fontos témával késbb állandóan foglalkozik, újabb adatokkal bvítve

éa kiegészítve az elskben körvonalazott megállapításait. Alföldünket tárgyalja az

1909-ben megjelent Földtani Intézeti Múzeum Vezetjében is a legnagyobb kedvvel és

lelkesedéssel.

Közben persze más, idszer geológiai és paleontológiái kérdésekkel is foglalkozik.

Így 1884-ben Miskolcz földtani viszonyait, 1894-ben A magva r-

országi fossilis hódmarad vány okát, 1898-ban pedig a szatmármegyei

domahidai és mérki semlsöket írja meg. Erteljesen mveli fvárosunk
környékének geológiáját is. 1898-ban a Pest vidéki kavicsok kora, 1902-ben

az új, reambulált, déli térképlap és Magyarázója jelenik meg tle, amelyet

betetz az 1910-ben megjelent
:
„Neogénkorú üledékek Budapest Kör-

nyékén" cím, közel 7 íves összefoglaló monográfiája, amelyet szintén a Rózsay-

díjjal jutalmaz a Tudományos Akadémia.

Ez a munka annyiban is nevezetes, hogyha nem is közvetlen indító oka, mert ez

még a pontusi rétegek beosztása stb. felett való nézetkülönbségekbl származik, de meg-

indítója lett azoknak a vitáknak, amelyeket Lrentheyyel folytatott s amelyek vég-
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eredményben oly sok nagyértékü, új adatot és véleménytisztázást hoztak létre geo-

paleontológiai irodalmunkban, hogy igazán nyereségnek tekinthetk.

És ha az élet, a tudományos meggyzdés s az emberi indulatok szembe is állí-

tották ket, ma már sajnos örökre lezárultak ezek a viták, mindkét részrl; hiszen

mind a ketten ott porladnak már, örökre elnémulva, megbékélve, a halál ölén.

Az utókor nem veszi olyan tragikusan ezeket a vitákat, az örök emberi jellem-

vonások gyakori megnyilvánulásait, hogy két tüzesebb vérmérséklet, sanguinikusabb

lélek nagyobb vehemenciával vitatja és védi véleményét s meggyzdését, mint más,

csendesebb temperamentumok és hogy nemcsak a grammatikusok csatáznak, hanem a

természetbúvárok is.

Geológiai munkásságából hátra volnának még a kiadatlan, erdélyrészi térképei.

Vájjon mikor fognak ezek megjelenhetni?

Ezeken kívül még több, összefoglaló jelleg és ismertet geológiai, geográfiai dol-

gozata jelenik meg a Földrajzi Közleményekben (1890— 91), a Turisták Lapjában, vala-

mint a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgylései Munkálataiban, az

erdélyrészi és délmagyaroszági területekrl. Munkáinak egyik legérdekesebbje az a pom-

pás, átnézetes térképsorozatból álló munkája 1897-bl, amely a Magyar vasutak
fejldésének 50 esztendejét tünteti fel 1846— 1896-ig, amelyet azután

kéziratban folytatott tovább élete végéig.

1906 óta az Archeológiái Értesítben közölt sorozatos munkákat az erdélyrészi

medence déli részén lev memlékek, kastélyok, régi várak, templomok, templomerdök

stb. leírásait és rajzait, amelyeket a geológiai felvétel mellett gyjtött össze sokoldalú

figyelme ebbl a tárgykörbl is. Hasonló tárgyúak az Erdélyi Múzeum, az Orsz. Régé-

szeti Társulat Évkönyveiben s az újabban megindult Hadtörténeti Közleményekben

megjelent cikkei is. Ezeken kívül a Budapesti Építiparosok Évkönyveiben, a Mérnök

és Építészegylet Közlönyében is közölt részben építészeti, részben pedig alkalmazott

geológiai tárgyú munkákat, pl. a Vízkérdésrl Budapesten.
összefoglalva közel 100 lényegesebb geológiai közleményt írt, amelybl kilenc a

geológiai térkép, illetve hozzávaló „Magyarázó szöveg
1

', azonkívül pedig még külön

vagy 25 archeológiái, hadtörténeti és közgazdasági munkát. Természetesen a geológiai

munkákban is számos a közgazdasági részlet vagy vonatkozás. Ezekben tükrözdik

az igazi élete, mködése.
*

Egyénileg kiválóan egyenes lelk, szókimondó ember volt. Ha felmelegedett, nagyon

kedélyes, joviális tudott lenni, bár az idegen eltt az els pillanatokban zárkózottnak,

különcnek is tnt fel talán. A fiatalokat is szívesen útbaigazította, tanítgatta. Talpig

becsületes, pontos, rendszeret és igaz magyar érzés ember volt, aki nem vágyódott

a külföld babérjaira. Egyetlen munkáját se vitte külföldre, lelkében égvén a költ

szózata:
„A nagy világon e kívül, nincsen számodra hely!'

1

A magyar geológia és paleontológia, amelynek legtevékenyebb munkásai, egyes

ágazataiban vezérei közé tartozott, önmagát becsülte meg, úgyszintén a magyar archeo-

lógia és a technikai tudomány is, mikor érdemeit elismerték . .

.

Mert hiszen róla igazán elmondhatjuk a római költvel, hogy munkái alapján:

. . . Multaque pars ei

Vit.abit Libitinam —

Az emlékbeszéd elhangzása után a közgylés a halott iránti kegyeletének fel-

állással ad kifejezést. Ezzel az elnök a közgylést néhány percre felfüggeszti.
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ülnök az ülést újból megnyitja és felszólítja az elstitkárt jelentésének elter-

jesztésére.

„Tisztelt Közgylés!

Immár harmadízben van szerencsém Társulatunk évi mködésérl a t. Közgylés-

nek jelentést tenni. Örömmel jelenthetem, hogy mérlegre téve Társulatunk évi munkás-

ságát, úgy szellemi, mint anyagi téren fokozatos fejldés és haladás volt tapasztal-

ható. Tagjaink tudományos és búvárkodó munkásságát mi sem jellemzi jobban, mint

az a körülmény, hogy az elmúlt évben többször kellett havonként két szakülést is

tartanunk, hogy tagjaink tudományos munkásságának publikálását lehetvé tegyük.

De az anyagi eredmény is felülmúlt minden várakozást, mert a költségvetésben el-

irányzott összeggel, 64 millióval szemben 109 millió bevételünk volt, amit részben a

szakkörök megért anyagi támogatásának, részben annak tudhatunk be, hogy tagjaink

már pontosan kapják a Földtani Közlönyt, s így a tagdíjak befizetése is normálisabb

módon történik; igaz ugyan, hogy kiadásaink is ersen megnövekedtek, de ennek oka

abban rejlik, hogy az 1925. évi LV. kötet a Társulat bevételeinek háromnegyed részét

emésztette fel. Hogy az elmúlt esztend pénzügyi mérlegét deficit nélkül sikerült lezárni,

az egyedül a M. T. Akadémiának köszönhet, mert 30 millió koronás adománnyal

sietett nehéz helyzetben lév Társulatunk segítségére.

A Földtani Közlöny LVI., 1926. évi kötete szintén sajtó alatt van, s meg-

jelenése márciusra várható. Terjedelme 10— 15 ív lesz; s itt örömmel kell jelentenem,

hogy a helyzet lassú javulásával a t. szerzknek 25 péld. különlenyomatot már ingyen

adhatunk. Ezzel ismét egy lépéssel közelebb jutottunk a teljes békebeli állapotokhoz.

St tovább megyünk: az 1927. évi Közlönyt már füzetekben óhajtjuk kiadni; ezáltal

ketts célt érünk el: szorosabbá fzzük a kapcsolatot a Társulat és a tagok közt,

másrészt lehetvé tesszük, hogy a szaküléseken elhangzottak egy-két hónapon belül

meg is jelenjenek, közkinccsé váljanak. Ez mindenesetre serkentleg hat majd tagjaink

tudományos munkásságára is.

T. Közgylés! Minden igyekezetünk, törekvésünk azt célozza, hogy a Földtani

Közlönyt, hazánk e fontos szakfolyóiratát, minél többször, minél gyorsabban és minél

nagyobb terjedelemben jelentessük meg.

Nem ígérünk olyant, amit nem tudunk beváltani, de amit vállaltunk, annak telje-

sítését a Társulattal szemben erkölcsi kötelességünknek tartjuk.

Nagy hiányt pótolna a Földtani Közlöny mutatójának elkészítése is, mert

1900 óta, tehát 26 éve, nem jelent meg, ami felette megnehezíti az irodalom felkeresését.

Egyelre nincsen rá fedezetünk, de e kérdést is állandóan felszínen tartjuk, s amint

lehetséges, megjelentetjük.

Az elmúlt évben összesen 10 szakülést és 1 kirándulást tartottunk. E szak-

üléseken 24 eladó 32 dolgozatot mutatott be. E dolgozatok szakágazatok szerint a

következkép oszlottak meg:

1. Geológiai tárgyú volt 13

2. Paleontologiai tárgyú volt 6

3. Kzettani tárgyú volt 5

4. Ásv. krist. tárgyú volt 4

5. Hidrogeológiai tárgyú volt 2

6. Bányageologiai tárgyú volt 1

7. Ismertetés volt 1

32
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Legtöbb eladást, szám szerint 4-et tartott Sümeghy J., 3-at Pávai Vájná F. r

2—2-t Rakusz Gy., Szádeczky K. Gyula és Horusitzky H., 1— 1 eladással szere-

peltek: Noszky J., Horusitzky Ferenc, Vitális S., Majer I., Boros á., Rescli

Katalin, Hoffer András, majerf. Mayer I., Lengyel E., Simkó Gy., Ferenczy I.,

Endrédy E., Pálfy M. és Rozlozsnik P., Szentpétery Zs. és Emszt K.. LáiSzló

G., Liffa Aurél és Szalai T., Papp F.

Az eladások iránti érdekldést mutatja az is, hogy csaknem minden eladás-

hoz többen hozzászóltak. Így gyakran igen tanulságos és értékes vita indult megr

ami által az esetleges kétséges dolgok is többoldali megvilágítást nyertek.

A Társulat programmjának megfelelen, kirándulást is rendezett jún. 9-én a
Budai hegységbe; e kiránduláson számosán vettek részt Pálfy M. és Ferenczy K
vezetése alatt.

Szakosztályaink közül a Hidrológiai Szakosztály ez évben is több szakülést tar-

tott. A Barlangkutató Szakosztály májusig szintén mködött s akkor bejelentette fel-

oszlását.

1926. évi LVI. közgylésünket febr. 3-án tartottuk, mely a Társulat t. tagjává

választotta hervadhatatlan érdemeinek jutalmazásául az azóta elhalt Halaváts Gyulá-í

s neki e közgylésen a díszes oklevelet ki is adtuk. A tárgysorozat szokott pontjain

kívül a tisztújítás is esedékessé vált s a közgylés a következ trienniumra megválasz-

totta a Társulat tisztikarát.

A Társulat adminisztratív és egyéb ügyeit a választmány a legnagyobb lelki-

ismeretességgel és körültekintéssel intézte el, miért is minden egyes tagja méltán szá-

míthat valamennyiünk szinte elismerésére és köszönetére. Az év folyamán 7 választ-

mányi ülést tartott.

Tagjaink létszámában változás ez év folyamán alig történt. Felvételre összesen

12-en jelentkeztek, kiket a választmány fel is vett. Ezek a következk:

Az 1926. évben felvett új tagok:

Benda László mérnök, Szombathely.

Bukovszky János b. fmérnök, Szászvár.

Dezs Rezs mérnök, Kárász.

Dr, Fisch Walter geológus, Neuhausen.

Jellachich Lajos b. mérnök, Sopron.

Kretzoi Miklós egyet, halig., Budapest.

Ludovika Akadémia, Budapest.

Dr. Polgár Sándor freáliskolai tanár, Gyr.

Reálgimnázium Tanári Testületé, Kispest.

The Science Museum, London.

Tompa Margit tanárn, Budapest.

Az elmúlt évben 10-en jelentették be kilépésüket a Társulatból.

Végül fájdalmasan kell jelentenem, hogy a halál az idén is 4 tagtársunkat ragadta

ki körünkbl. Ezek a következk:

Meghaltak:

Halaváts Gyula fbt., ny. fgeol., Budapest.

Karczag István bérl, Keszthely.

Szembratovics Sándor b. fmérnök, Budapest,

Szinyei-Merse Zsigmond fmérnök, Budapest.

Különösen fájdalmasan esik Halaváts Gy. t. t. elvesztése, kivel szemben kegye -

letes megemlékezésünk adóját ma róttuk le!

Nyugodjanak békében.



TÁRSULATI ÜGYEK. 89

Végül jelentem, hogy Társulatunk tagjainak létszáma az 1926. év végén a követ-

kez: összes tagok száma 411. Elfizet 19. Ebbl külföldi 17. Rendes t. 303, örökít

,

pártoló, tiszteleti stb. 1,08.

Tisztelt Közgylés! Ha Társulatunk jövjét nem is látjuk rózsásnak, de csügged-

nünk sem szabad, mert ha tagjaink tudományos munkássága, áldozatkészsége és anyagi

támogatása ily mértékben megmarad, mint azt eddig is tapasztaltuk, akkor ez oly

ers alap, amelyekre nemcsak nyugodtan lehet, de kell is építeni, és ezt a müvet

majd nyugodt lelkiismerettel adhatjuk át az utódoknak, azzal a tudattal hogy az a

munka, melyet mi végeztünk, nem volt medd!
Jelentésem végén köszönetét mondok tiszttársaimnak s ama tagtársainknak, kik

nehéz munkánkban támogattak.

Kérem a t. Közgylést, szíveskedjék jelentésemet tudomásul venni."

A Közgylés a titkári, valamint a Hidrológiai Szakosztály jelentését tudomá-

sul veszi. Ezután elstitkár felolvassa a pénztárvizsgáló-bizottság jelentését, melybl

kitnik, hogy az 1926. évben a bevétel 109,258.883 K, a kiadások összege pedig

102,820.040 K volt. A bizottság a pénztárt rendben találta és indítványt tesz a pénz-

táros felmentésére. A Közgylés a felmentést megadja és neki, valamint a pénztár-

vizsgáló-bizottság tagjainak köszönetét szavaz. Az 1927. f. évTe a pénztárvizsgáló-

bizottságba Timkó I., Maros I. és Weszelszky Gy. tagokat küldi ki.

Az 1927. évi költségvetést a közgylés elfogadja.

Elnök bejelenti a Barlangkutató Szakosztály feloszlását és ismerteti ennek körül-

ményeit. Indítványára a közgylés elhatározza, hogy az alapszabályok 30. § f) pontja

értelmében a Barlangkutató Szakosztály vagyonát a hasonló célú társaságnak átadja.

A „Barlangkutatás" c. folyóirat minden kötetébl, visszamenleg is, 2—2 példányt kap

a Társulat külön ellenszolgáltatás nélkül. A Barlangkutató Szakosztály hivatalos

iratait a Társulat megtartja. A Barlangkutató Szakosztály átengedett alaptkéje egyút-

tal biztosítja a Társulat alapítványi tagságát az új „Barlangkutató Társul at“-ban. A
könywagyon átengedése a tulajdonjog fenntartásával történik, úgy, hogy az új „Barlang-

kutató Társulat" feloszlása esetén a könywagyon visszaszármazik a M. F. Társulatra.

Pálfy M. elterjesztését, hogy amennyiben az új Társaság a könyvtárát nem kezelné,

úgy az nyerjen a Földtani Intézetben elhelyezést, a közgylés elfogadja.

Ezzel a közgylés a Barlangkutató Szakosztály feloszlását tudomásul veszi és

a Szakosztályt megszntnek nyilvánítja.

Kadic O., a Barlangkutató Szakosztály utolsó elnöke, köszönetét mond az

Anyatársulatnak, amiért a barlangkutatást védelme alá fogadta. Ismerteti az okokat

és körülményeket, amelyek a Szakosztály íüggetlenítését kívánták. Kéri a Társulat

részérl a szívélyes viszony fenntartását.

Elnök szerencsét és felvirágzást kíván az új Társulatnak.

Pálfy M. az elnöknek és tisztikarnak eddigi munkásságáért kifejezett köszöneté

után elnök üdvözli a testvértársulatokat, elssorban a M. Kir. Bányászati és Kohá-

szati Egyesületet. Indítvány nem lévén, a Közgylést berekeszti.

II. Szakülések.

1927 január hó 5-én.

1. Szentpétery Zs. dr.

—

Emszt K. dr. : A drócsai granodioritos kzetekrl.
Hozzászólt: Mauritz B.

2. Lengyel Endre dr. : Adatok a zónás plagioklászok ismeretéhez II.

Hozzászóltak: Szentpétery Zs. és Pálfy M.
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1927 március hó 2-án.

1. Lóczy Lajos dr. : Geológiai kutatásaim Ecuadorban.

Eladó ismerteti délamerikai útját és Ecuador köztársaság partvidékem végzett

geológiai kutatásait. A még geologiailag teljesen ismeretlen Sta. Elena-félszigetet topo-

gráfiailag és geologiailag 1 : 25.000 mértékben térképezte, amely munka egy egész

évet vett igénybe. Kimutatja, hogy az Andesek nyugati lábánál elterül partvidék fels

kréta, eocén, oligocén és miocén, valamint eruptív képzdmények által van felépítve.

A paleocén idben a fels krétaképzdményeket többhelyütt gabbró, diabaz és gránát-

amtibolit eruptivák törik át, melyek a mészképzdményeket kcvás, metamorf kristá-

lyos kzetekké alakították át. Kimutatja, hogy a Sta. Elena-félsziget hegyszerkezetét

a gabbró és diabaz eruptivák feltörési vonalai uralják. A paleocén képzdmények izo-

klinális jelleg gyrdései is a feltörési dyke-kal állanak kapcsolatban. Eladását a

Sta. Elena-félsziget általa készített 1 : 25.000-es méret topográfiai és geológiai tér-

képével, sztratigráfiai tabellával, számos szelvénnyel és fotográfiai felvétellel illusztrálta.

2. Pávai Vájná Ferenc dr. : A magyarországi hegységek szerkezetének váz-

lata II.

3. Papp Ferenc dr. : A Berneoe melletti Huszárhegy hematitja. (1. p. 27.)

Hozzászólt: Liffa A.

4. Hojnos Rezs dr. : Adatok az Északi-Kárpátok szirtvonulatának paleonto-

lógiájához.

1927 április hó 6-án.

1. Éhik Gyula dr. : A szápári Anthracotherium.

Eladó a szápári Anthracotherium-maradványokát az A. valdense alakkörébe

utalja és mint új alfajt, A. valdense szaparensis név alatt vezeti be az irodalomba.

Ebbl következleg nevezett állat a legnagyobb valószínség szerint a miocén elején élt.

2. Noszky Jen dr.: F. Beyschlag und W. Schriel: Kleine geologische Karte v.

Európa. (Ismertetés.) (1. p. 75.)

Hozzászóltak: Szentpétery Zs.

3. Mayerfelsi Maier István: Az Ursus Böckhi fogazata és helyzete a medvék

törzsfájában.

Hozzászóltak: Éhik Gy., Kretzoi M., Schafarzik F.

1927 május hó 4-én.

1. Telegdi Roth Károly dr. : Az infraoligorén denudáció nyomai a Dunántúli-

középhegység ÉNy-i peremén. (1. p. 32.)

2. Sümeghy József dr.: Pannóniái kon fauna a Nagy-Alföldrl. (1. p. 41.)

Hozzászóltak: Schréter Z., Vitális S. és Horusitzky H.

3. Kretzoi Miklós: A csákvári Simocyon.

Hozzászóltak: Kaimé 0. és Éhik Gy.

1927 június hó 1-én.

1. Zsivny Viktor dr. : Ásványtani közlemények.

2. Reichert Róbert dr.: Petrográfiai megfigyelések nógrádmegyei bazaltokon.

Eladó dolgozata a Bárna község melletti Nagyk, Nagyerd. Szilvásk, a Zagyva

melletti telérek, továbbá a Medves, Sátoros és Kercsektet bazanit, illetve bazanitszer

íöldpátbazalt elfordulásainak részletes petrográfiai leírásával foglalkozik. Behatóbban

tárgyalja a rezorpciós jelenségeket is, fényképfelvételekkel illusztrálva.
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3. Vigh Gyulai dr. : Adatok a Budai- és Gerecsc-hegységi triász ismeretéhez.

(1. p. 53.)

Hozzászóltak: Pálfy M., Schafarzik F. és Fávai Vájná F.

4. Rakusz Gyula dr. : A dobsinai és Bükk-hegységi karbon szi ratigrafiai és paleo-

geográfiai helyzete.

5. Kubacskai András dr.: Néhány szó a recski petróleumelfordulásról.

Kuracska András dr.
: „Néhány szó a recski petróleumelfordulásról

11 cím el-

adásával és Lóczy Lajosnak hozzászólásával kapcsolatosan Pávai Vájná Ferenc dr.

megjegyzi, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat szkülésein úgy a saját tektonikai el-

adásaiban, mint az 1926 január 13 és és 7-i szaküléseken Noszky Jen és Rakusz

Gyula eladásainak hozzászólásaiban már hangoztatta és leszögezte, hogy a Recsk-

kömyéki petrqjeum, valamint az egri, sóshartyáni, osdzi, nagybátonyi, nógrádi íöldgáz-

és sós-jódos vizek anyakzete vem a mediterrán slier, hanem az oligocén tengeri agyag.

Ezt a megállapítást Pantó Dezs és az azokon a vidékeken megelzen fölvétolez

geológusok: Noszky Jen, Vadász Elemér és Schréter Zoltán társaságában

1925. év nyarán tette, s így ma már szakemberek eltt ismeretes dologról és nem nóvum-

ról van szó, még ha az eladó nem is tudná, hogy a hozzászóló 1923-ban hangoztatott

véleményét (Válasz a magyar földgázkutatás kritikájára. Földt. Közi. LI—LII. évf.)

érre a vidékre vonatkozólag írásban is módosította már. („Téves nyomon halad a recski

petróleumkutatás", Magyarság, 1925 szept 17 és „A magyar szénhydrogénkutatások

eddigi tudományos eredményei." Bányászati és Kohászati Lapok, 1926.)' Szóval tévesi

az eladónak nemcsak az az állítása, hogy az oligocén tengeri sós agyag hazánkban

eddig mint a szénhvdrogének anyakzete nem volt ismeretes, hanem az is, hogy annak

megállapítása a megelz irodalomban hiányzik.

Hozzászóltak: Lóczy L„ Schréter Z. és Pávai Vájná F.

6. Endrédy Endre: A gránátok chemiai szerkezete.

7. Strausz László dr.: A bujáki lajtameszek.

A szerz távollétében bemutatta: Zeller Tibor dr.

III. Választmányi ülések.

A választmány a folyó év els felében ülést tartott: január hó 5-én, február 1-én,

március hó 2-án, április hó 6-án, május hó 4-én és június 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 1927. év január— szeptemberében befolyt nagyobb adományok

:

január M. kir. Áll. Vas-, Acél- és Gépgyárak 40 P

február M. kir. Vall.- és Közokt. Min. állam,segélye 500 P

március M. kir. Egyetemi Nyomdától visszatérítés 587 P

április Debrecen város Tanácsa 220 P

június M. kir. Földtani Intézet támogatása 800 P

augusztus M. kir. Földmív. Min. államsegélye 600 P

Támogatóinak a Társulat e helyütt, is hálás köszönetét fejezi ki.
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
SZABÓ JóZSEF-EMLÉKÉRMÉVEL KITÜNTETETT MUNKÁINAK

JEGYZÉKE.

VERZEICHNIS DÉR MIT DÉR SZABÓ-MEDA ILLE
DÉR UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT ATJSGEZEICHNETEüí

ARBEITEN.

I. 1900. Adatok az Izavölgy fels szakasza geológiai viszonyainak ismeretéhez T

különös tekintettel az ottani petróleumtartalmú lerakódásokra.

A háromszékmegyei Sósmez és környékének geológiai viszonyai, kü-

lönös tekintettel az ottani petróleumtartalmú lerakódásoktól. Mindkettt

írta: Böckh János.

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

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

III. 1906. I. A szorátai meleg és forró konyhasós tavakról, mint természetes h-
accumulátorokról. II. Meleg sóstavak és haccumulátorok elállításárÓL

írta: Kalecsinszky Sándor dr.

IV. 1909. Die Kreide-(Hypersenon-)Fauna des Petenvardeiner (Pétervárader) Gebirgcs

(Fruska-Gora). Irta: Peth Gyula dr.

Az utóbbi munka késbb magyarul is megjelent a következ címen

:

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

faunája. Irta: néhai Peth Gyula dr.

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

Irta: Pálfy Mór dr.

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

telepedése. Irta: 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. Irta: Toborffy Zoltán dr.

IX. 1924. Schafarzikit ein neues Mineral. Irta: Krenner József dr.

X. 1927. Die Familien dér fíeptilien. Irta: br. Nopcsa Ferenc dr.


