
TÁRSULATI ÜGYEK.

1. Közgylés.

Jegyzkönyvi kivonat a Magyarhoni Földtani Társulat 1929. évi február hó

6-án tartott LXXIX. rendes közgylésérl.

Elnök: Mauritz Béla. Jelen van 40 tag, 2 vendég.

Elnök a közgylés jegyzkönyvének hitelesítésére felkéri Zsivny V., Noszky
J.,

Koch S. urakat. Majd elstitkár felolvassa f. év január hó 9-ére összehívott, de

határozatképtelen közgylés jegyzkönyvét. Elnök a megfelel min. rendeletre való

hivatkozással megállapítja, hogy a mai közgylés a megjelent tagok számára való

tekintet nélkül határozatképes. Azután megtartja elnöki megnyitóját.

„Mélyen tisztelt Közgylés!

Immár hatodszor számol be a Magyarhoni Földtani Társulat jelenlegi tiszti-

kara az illet esztendkben végzett munkásságáról. A legsúlyosabb viszonyok között

vette át a tisztikar a Társulat vezetését; hála az összes érdekeltek jóakaratú támo-

gatásának, ma megkönnyebbülten tekinthetünk vissza az. elmúlt hat esztendre. A
legsúlyosabb válságon túl vagyunk. A hat esztend alatt — igaz, hogy csak szeré-

nyebb, mondhatnám csonka keretek között —
, de mégis megjelent a Földtani Köz-

lönynek kilenc kötete és a Hidrológiai Közlönynek nyolc évfolyama. Ezt az eredményt

kizárólag a titkároknak odaadó munkássága, a választmány, a Magyar Királyi Föld-

tani Intézet és az illetékes minisztériumok kell támogatása mellett érhettük el. Az

utókor mindenkor hálával emlékezhetik meg a titkárok önzetlen munkásságáról és

az illetékes intézmények segít kezérl.

Különösen ki kell emelnem azt a hatalmas munkát, melyet a Hidrológiai Szak-

osztály új életre keltése igényelt. A szakosztály a tudományos körök eltt teljesen

hitelét vesztette, st már az élclapok hasábjaira került; e szomorú körülményeket

a hozzá nem ért szakosztályi titkár gyámoltalansága idézte el. Ma a szakosztály

hírneve teljesen helyre van állítva és a Hidrológiai Közlöny nyolc kötete pedig bár-

mely nemzet hasonló folyóiratával felveheti a versenyt. A szakosztály taglétszámban

meggyarapodva, anyagilag, ha nem is teljesen helyre állítva, de mégis megersödve,

élénk társulati életet fejtve ki, reménykedve tekinthet a jövbe.

A lefolyt esztend a földtani tudományok terén eseményekben meglehets gaz-

dag volt. Az egész nemzet nagy és élénk érdekldéssel kíséri azokat a kutatásokat,

melyek a Nagy Magyar Medence földtani alkatára nézve világosságot vetni van-

nak hivatva; e kutatások hazánk természeti kincseinek kiaknázását célozzák. Ha a

hazánk területén eszközölt mélyfúrások nem is jártak eddig a kívánt eredménnyel,

e körülménynek nem szabad a további kutatásokra bénítólag hatni, st ellenkezleg,

újabb kutatásokra kell bennünket ösztönöznie. Ha eddig Alföldünkön nem is folyik

patakokban a földi olaj és a mélybl nem is tör el dübörögve a bséges földgáz,

legalább a forró vizet bségesen ontja az Alföld mélysége. Márpedig a hévizek ugyan-

csak nagy természeti kincset képviselnek.
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Az ércbányászat terén is örvendetes eseményrl kell beszámolnunk. A kincs-

tár megvásárolta a recski arany-, ezüst- és rézbányát és e helyen a futató mun-
kát szélesebb keretekben indította meg; az eddigi eredmények a jövt illetleg

nagyon biztatóak. Az aluminiumérc kutatása és kiaknázása a Dunántúl oly hatalmas

méreteket öltött, hogy már a világtermelés terén is a legelsk közé küzdöttük fel

magunkat. Az aluminiumérc e területen nem remélt tömegekben aknázható ki és

hazánk egyik legértékesebb természeti kincsét alkotja. Az ásványos szeneket éppen

tagtársaink buzgó kutatása révén több ponton az utóbbi évek folyamán szerencsésen

fúrták meg.

Szakembereink közül az elmúlt év folyamán többen méltó elismerésben és ki-

tüntetésben részesültek. Nopcsa Ferenc br. tiszteleti tagot tudományos érdemei el-

ismeréséül a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjai sorába választotta. Böckh

Hugó és Lóczy Lajos választmányi tagok a messze keleten szereztek a magyar geo-

lógiai tudománynak méltó elismerést. Az Eötvös-ingával több magyar kutató Ameri-

kában végez eredményekben gazdag munkásságot. Tokody László dr., Kutassy Endre dr.

és Koch Sándor dr. tagtársainkat a Kir. Magy. Pázmány Péter tud. egyetem magán-

tanárokká képesítette.

A geológiai szakirodalom terén örvendetes gyarapodást tapasztalunk. A Magyar

Királyi Földtani Intézet kiadványai az utóbbi idben gyorsabb ütemben jelennek

meg. A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelen Matematikai és Ter-

mészettudományi Értesít, továbbá a Mathematisch-Naturwissenschaftliche Berichte

aus Ungarn kötetei számos geológiai tárgyú értekezést közölnek, mégpedig nemcsak

magyar, hanem német nyelven is és így tudományos eredményeinket a külföld szá-

mára is hozzáférhetvé teszik. A Földtani Szemle, a vidéki egyetemek és a velük

kapcsolatos tudományos társulatok idegen nyelv kiadványai ugyancsak a nagy világ

elé viszik a magyar geológiai tudományok dicsségét. Külön kell kiemelnem egy a

legutóbbi idben megjelent müvet, mely a geológia megkedveltetése és tanítása szem-

pontjából különösen fontos. Néhai Schafarzik Ferenc és Vendl Aladár megyetemi

tanárok szakavatott tollából került ki „Geológiai kirándulások Budapest környékén"

címen az a m, mely az ifjúság geológiai kiképzését bizonyára hatalmas lendülettel

fogja elrevinni. Hozzá hasonló méret részletes geológiai vezet még a nagy nem-

zetek irodalmában is alig látott napvilágot.

Sajnos Társulatunkat több szomorú csapás is érte a lefolyt esztend folya-

mán. A kérlelhetetlen halál több buzgó tagtársunkat ragadta ki sorainkból. Teleodi

Roth Lajos tiszteleti tag hervadhatatlan érdemeit Schréter Zoltán választmányi tagunk

külön fogja méltatni. Társulatunknak másik érdemes tagját. Bokor Elemér dr.-t,

aki különösen az egykori Barlangkutató Szakosztályban fejtett ki érdemes munkássá-

got, férfikora javában vesztettük el. Elhunyt tagtársaink emlékét kegyelettel fogjuk

megrizni 1

A közelmúltban a Magyar Királyi Földtani Intézet vezetésében nagy változás

történt. Nopcsa Ferenc br. az Intézet igazgatói állásáról lemondott. A távozó igaz-

gató különösen nagy érdemekre tekinthet vissza abban a tekintetben, hogy a Földtani

Intézet részére, mely a háború és forradalmak következtében anyagiakban ersen le-

romlott, hatalmas összegeket tudott elteremteni. Társulatunk Nopcsa Ferenc br.

jóvoltából a Magyar Királyi Földtani Intézet részérl ugyancsak tekintélyes anyagi

támogatásban részesült.

Az igazgatói állás betöltése méltán kelt érdekldést a legszélesebb körök-

ben. A tudományos kutató munka megállapodott nyugalmat és céltudatos vezetést

követel. A vezetk gyakori változása sohasem szolgált valamely intézmény elnyére.

Az új igazgató erélyes kezére vár az intézeti tagok anyagi helyzetének a javítása,
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akik a hasonló tudományos intézetek, pl. a gyiijteményegyetein személyzetével

szemben kétségtelenül nagy hátrányban vannak.

Ugyancsak nagy érdekldéssel kisérik a szakkörök a vidéki egyetemeken

újonnan megszervezend ásvány-földtani tanszékek betöltését is. Valóban örvende-

tes, hogy rövid idn belül a fiskolákon az ásvány-földtannak újabb tudományos

központjai lesznek. Az illetékes körök bizonyára meg fogják találni a tanszékek

betöltésére a legalkalmasabb személyeket.

Végezetül valóban kedves kötelességet teljesítek, midn Társulatunknak egyik

legérdemesebb tagját, Szontágh Tamás dr. tiszteleti tagot szinte örömmel üdvöz-

löm abból az alkalomból kifolyólag, hogy Társulatunk öt egy félszázad óta mond-
hatja a magáénak. Kívánom, hogy még sokáig lássuk öt friss erben a körünkben

!

A megjelent tagokat és vendégeket, köztük a testvéregyesületnek, a Bányá-

szati és Kohászati Egyesületnek a képviseljét külön üdvözölve, a Magyarhoni Föld-

tani Társulat 79. közgylését ezennel megnyitom."

A megnyitóbeszéd elhangzása után elnök felkéri Schréter Zoltán vál. tag urat,

hogy tartsa meg emlékbeszédét Teleqdi Roth Lajos felett. (Az emlékbeszéd a Föld-

tani Közlöny jelen kötetének 5. lapján jelent meg.)

Ezután elnök bejelenti, hogy a tisztikar megbízatása lejárt és ezért elrendeli

az új választásokat. A szavazatszed-bizottság elnökéül László Gábor, tagjaiul pedig

ZsivNY Viktor és Kocn Sándor urakat kéri fel. A szavazás tartamára a közgylést

felfüggeszti.

A közgylés újra való megnyitása után soronkívül Pálfy Móric tiszt, tag kér

szót. Visszatekint a Társulat múltjába, amikor 6 év eltt a Társulat oly súlyos hely-

zetben volt, hogy az elnökséget senki sem merte vállalni. Ekkor vette kézbe a Tár-

sulat ügyét Mauritz Béla, aki a Társulatot nemcsak talpraállította, hanem fel is virá-

goztatta. Méltányosnak tartja tehát, hogy a közgylés ezért a hat esztendei mködésért
neki és a tisztikarnak köszönetét mondjon. (Élénk helyeslés és éljenzés,)

Elnök elhárítja magáról a köszönetét és az illetékes tényezk pártfogó támo-

gatását emeli ki. A köszönetét a tisztikarra és a választmányra hárítja. Egyúttal be-

jelenti, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt a közgylésrl távozni kénytelen. Az elnökséget

Ilosvay Lajos tiszt, tag, korelnök veszi át. Felszólítására elsötitkár felolvassa jelentését.

„Tisztelt Közgylés!

Visszapillantást vetve az elmúlt 1928. esztendre, csak egészen röviden óhajtok a

Társulat évi mködésérl beszámolni.

Hogy az 1928. évi Földtani Közlöny LVIll. kötetét nem tudtuk az év végéig meg-

jelentetni, annak ketts oka van. Els oka abban keresend, hogy nyomdát változ-

tattunk, mert az Egyetemi nyomda által felszámított árakat a Társulat anyagi viszonyaihoz

képest túl magasnak találtuk s hogy lehetleg minden elhangzott eladás anyagát

nyomtatásban megjelentethessük, olcsóbb nyomda után néztünk. Választásunk a váci

Fegyintézet nyomdájára esett, honnan sokkal olcsóbb árajánlatot kaptunk, mint

az Egyetemi nyomdától, a nélkül azonban, hogy az a papiros vagy a kiállítás rovására

menne, st a Közlönyt a jövben az eddigi félfamentes papiros helyett teljesen

famentes papíron fogják nyomni.

Az olcsó árajánlat folytán abba a kellemes helyzetbe jutottunk, hogy ugyanazon

anyagi javakkal a jövben minden eddigi ív helyett két ívet tudunk kiadni, szóval a

Közlöny terjedelmét éppen a kétszeresére tudjuk fokozni.

Természetesen, hogy a Fegyintézet nyomdáját igénybe vehessük, ahhoz az Igaz-

ságügyminiszter engedélyére volt szükség s ezt az engedélyt csak kés sszel kaptuk

meg, úgyhogy csak akkor kezdhettünk bele az LVlll. kötet szerkesztésébe.

A másik ok, ami a Földtani Közlöny megjelenését késleltette, az a körülmény.
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hogy a Hidrológiai Közlöny elmaradt nyolc évfolyamát szintén ez év folyamán adtuk

ki. E folyóirat is a Fegyintézet nyomdájában készült, így a két Közlöny egyszerre való

elállítása nyomdatechnikai okokból nem volt megvalósítható.

A Hidrológiai Közlöny Vll—Vili. egyesített kötete január hó végén megjelent

s így a nyomda felszabadult s jelenleg a Földtani Közlöny LVIII. köteténék cikkeit

szedik s a kötet megjelenése mintegy 20—22 ívnyi terjedelemben f. é. május hó

végére várható.

Ez volt röviden összefoglalva az oka a Földtani Közlöny kései megjelenésének.

Az 1928. év folyamán összesen 6 szakülést tartottunk és egy kirándulást. Az
októberi szakülésünk az ugyanakkor ülésez Paleontologentag miatt maradt el.

E szaküléseken 19 eladó 18 dolgozattal szerepelt. E dolgozatok szakágazatok

szerint a következkép oszlanak meg:

1. Geológiai tárgyú volt 6.

2. Paleontologiai tárgyú volt
. ^

3.

3. Kzettani tárgyú volt 3.

4. Ásványtani tárgyú volt 5.

5. Ismertetés 1.

Két eladást tartott Scherf EMiL,egy-egy eladással szerepeltek :Koch Sándor, Löw
Márton, Tokody László, Hoffer András, Benda László, Tuzson János, Kretzoi Miklós, Éhik

Gyula, Szalai Tibor, Zsinvy Viktor, Takács Tibor, Szentpétery Zsigmond, Emszt Kálmán,

Mauritz Béla, Boosch László, Horusitzky Henrik, Ednrédy Endre, Zeller Tibor.

Egyik-másik elhangzott eladáshoz számosán hozzászóltak, st több esetben

igen élénk tudományos vita is keletkezett.

Az 1928. évi közgylésünket február hó 1-én tartottuk meg, mikor is e

közgylés Pálfy Móric, br. Nopcsa Ferenc és Zimányi Károly tagjainkat a geológia,

a paleontologia és az ásványtan terén szerzett kiváló érdemeik elismerése jeléül tiszteleti

tagjainak választotta. Ugyané közgylésen emlékbeszédekben méltatták Koch Antal,

ScHAFARziK Ferenc, Darányi Iqnác, Tschermak Gustáv, Groth Pál elhúnyt tiszteleti

és Toborffy Zoltán v. választmányi tagnak a geológia terén soha el nem évül
hervadhatatlan érdemeit.

A választmány az elmúlt év folyamán hatszor ülésezett.

Tagjaink sorában az elmúlt év folyamán jelents változás nem történt. Új

tagokul heten jelenkezlek, kiket a Választmány fel is vett. Ezek a következk:

Ajtai Zoltán Endre bányamérnök, Környe; Bauer Géza bányamérnök, Mizserfa;

Földváry Aladár tanár, Budapest; Iskolanvérek érseki r. kát. tanítónképz intézete,

Kalocsa; Korányi István, Budapest; Mádai Lajos dr. mérnök, Budapest; Wolff József

bányamérnök, Nagybátony.

Kilépésüket az elmúlt év folyamán öten jelentették be.

Végül fájdalmasan jelentem, hogy a halál két tagtársunkat ragadta el az

elmúlt év folyamán körünkbl. Ezek a következk:

Teleqdi Roth Lajos tiszteleti tag. Bokor Elemér r. tag,

Telegdi Roth Lajos tiszteleti tagunkkal szemben a mai közgylésen emlékbe-

szédben róttuk le megemlékezésünk adóját. Nyugodjanak békében!

A Társulat tagjainak a létszáma 1928. év végén a következ:

Összes tagok száma: 373. Ebbl külföldi: 14. Rendes: 359. Örökít, pártoló,

tiszteleti tag 128.:

Tisztelt Közgylési Jelentésem végén megkell állapítanom, hogy anyagi helyzetünk,

ha az elz évivel szemben nem is javult, de nem is rosszabbodott. Aggodalomra

nincs ok a jövt illetleg, mert már abban a helyzetben vagyunk, hogy reális költség-

vetéssel dolgozhatunk és e költségvetés kereteit be is fogjuk tartani és csak az az
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egy cél vezérel bennünket: lehetleg minden fillért a Földtani Közlöny \er\ede\mesQbh

és szebb megjelenésére fordítani!

Nem mulaszthatom el, hogy mindama tiszttársaimnak és tagtársaimnak, kik

munkámban támogattak e helyütt is köszönetét mondjak.

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

A közgylés a titkári jelentést, valamint a Hidrológiai Szakosztály jelentését

(1. bvebben a Hidrológiai Közlöny 1929. évi kötetét) elfogadja. Ezután elstitkár a

pénztárvizsgáló bizottság jelentését ismerteti, melybl kitnik, hogy az 1928. évi

bevétel 7996 P 27 f, a kiadások összege pedig 6884 P 70 f volt. A bizottság a

pénztárt rendben találta és indítványt tesz a pénztáros felmentésére. A közgylés e

jelentést elfogadja, a felmentést megadja és a pénztárosnak, valamint a pénztárvizs-

gáló bizottság tagjainak köszönetét szavaz. A folyó 1929. évre a pénztárvizsgáló bizott-

ságba Timkó Imre, Maros Imre és Koch Sándor urakat küldi ki. Elstitkár elterjeszti

az 1929. évi költségvetést, melyet a közgylés elfogad.

Elnök a szavazatok számlálására még egy bizottságot küld ki Vigh Gyula elnök-

lete alatt Rakusz Gyula és Tokody László urakat, majd a bizottságok munkájának

elkészültéig a közgylést újból felfüggeszti.

Hét órakor a közgylést ismét megnyitván elnök felkérésére László Gábor

szavazatszed-bizottsági elnök kihirdeti a választás eredményét, mely szerint a régi

tisztikar újból megválasztatott. A Társulat tisztikara: elnök: Mauritz Béla, alelnök: Liffa

Aurél, elstitkár: Zeller Tibor, másodtitkár: Reichert Róbert, pénztáros: Ascher

Kálmán. Választott azonkívül a közgylés 24 választmányi tagot. Ezek a következk

1. Böckh Hugó, 2. Böhm Ferenc, 3. Emszt Kálmán, 4. Ferenczi István, 5. Horusitzry

Henrik, 6. Kadic Ottokár, 7. László Gábor, 8. Lóczy Lajos, 9. Löw Márton, 10.

Noszky Jen, 11. Pantó Dezs, 12. Papp Károly, 13. Rakusz Gyula, 14. TelegdiRoth

Károly, 15. Rozlozsnik Pál, 16. Schréter Zoltán, 17. Szentpétery Zsigmond, 18. Treitz

Péter, 19. Vendl Aladár, 20. Vendl Mária, 21. Vendl Miklós, 22. Vitális István, 23.

VizER Vilmos, 24. Zsivny Viktor.

Közgylés a szavazás eredményét tudomásul veszi. Elnök üdvözli a tisztikart

újból való megválasztása alkalmából és továbbimunkájához odaadást kíván.

Indítvány nem lévén, elnök a közgylést berekeszti.

II. Szakülések.

1929 január hó 9-én:

1. Mauritz Béla dr.: A balatoni Szentgyörgyhegy bazaltja.

Hozzászóltak: Pálfy M., Vitális I., Liffa A.

2. Noszky Jen dr. : Megjegyzések Buchtala prof. „Ranki gejzír" c. közlemé-

nyére. (56. old.)

Hozzászólt: Emszt K.

1929 március hó 6-án:

Ferenczi István dr.; Adatok a Börzsönyi-hegység geológiájához.

1929 április hó lO-én:

1. vitéz Lengyel Endre dr.: Az Etna recens lávatípusai (Az F3iia 1928 novemberi

kitörésének vetitettképes bemutatásával.) (26. old.)

Hozzászólt: Mauritz B.

2. Papp Ferenc dr. és Reichert Róbert dr. : A mórágyvidéki gránitok (35. old.)

Hozzászóltak: Szentpétery Zs., Mauritz B.

3. ScHERF Emil dr. : Morfológiai, geológiai és talajtani megfigyelések a Üuna-

Tisza közén. (Jelentés az 1928. évi felvételrl.)

6
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Hozzászóltak: Treitz P., Horusitzky H.

1929 május hó 1-én:

1. Mauritz Béla dr.: Új phillipsit lelet a diszeli bazaltbányából.

Hozzászólt: Liffa A.

2. Noszky Jen dr. : A Magyar Nemzeti Múzeum érdekesebb új geológiai és

paleontologiai szerzeményei. (Bemutatásokkal.) (42. old.)

3. Éhik Gyula dr. ismerteti Gaál István dr.: Az els erdélyi sembermarad-

ványok a középs diluviumból c. dolgozatát. Eredeti cime: Dér erste mitteldiluviale

Menschenknochen aus Siebenbürgen.

Hozzászólt: Pálfy M.

1929 június hó 5-én:

Kirándulás: A csillaghegyi fürd melletti kfejtk megtekintése. (A kis-

celli agyag közvetlen települése a nummulinás mészkre. Flexurás vetk a Rókatiegyen.

Fiatal flexura, mely a pleisztocént is érintette.)

Vezet: Rozlozsnik Pál. Résztvettek: 16-an.

1929 október hó 2-án:

Kirándulás: A pacsirtahegyi (Budafok) oligocén-miocén feltárások meg-

tekintése.

Vezet: Noszky Jen dr. Résztvettek: 11 -en.

1929 november hó 6-án:

1. Mauritz Béla dr. : A zalaszántói és vindornyaszllsi zeolitek.

Hozzászólt: Liffa A.

2. SüMEOHY József dr. : Két alföldi artézi kút (Kunszentmiklós és Szeged)

faunája. (52 old.)

Hozzászólt: Miháltz 1.

3. Endrédy Endre dr.: A talajkémia újabb haladása. (Részben beszámoló a Nemzet-

köziTalajtaniTársaságll. bizottságának 1929júliusban tartott budapesti konferenciájáról.)

Hozzászólt: Zsivny V.

1929 december hó 4-én:

1. Mauritz Béla dr.: Új zeolitek a sümegi bazaltbányából.

Hozzászólt: Liffa A.

2. SzALAi Tibor dr.: Paleogeografiai és paleobiologiai feladatok. Egy új kotyházai

Prodinotherium hungaricum Éhik és egy új csillaghegyi Mustodon alapján.

Az eladó bemutatta a Salgótarjáni Kszénbánya R. T. kotyházai bányájából

az aquitan szénfekübl egy újabban elkerült Dinotherium leletet, mely áll két

agyarból és a következ fogakból: ms az alsó állkapocsból, a pa és mi a fels

állkapocsból. A fogak kopottak. Ez a lelet az Éhik által feldolgozottól (Geologica

Hungarica. Series Paleontologica. Fasciculus 6.)1', 2 m távolságra feküdt agyagsirjában.

Az új lelettel is elkerült az alsó állkapcsi ms; tehát kétségtelen, hogy ez a fog és

valószín, hogy a felsorolt többi fog és agyar is nem Éhik originális leletéhez tar-

tozik. Ezen kivül bemutatta a csillaghegyi Bivalyosból elkerült Mastodon arnveniensis

Croizet et Jobert jobboldali ma fogát. Ez a fog nem kopott.

Az említett leletek kapcsán arról szólt, hogy mily fontos feladat lenne, minél

nagyobb földterületekrl sföldrajzi térképek készítése. Ezek a térképek sok lokális

képzdmény hovátartozását eldöntenék. Földünk fejldéstörténeti mozzanatairól alko-

tott képünk tisztább lenne, mert amíg sok részletadat birtokában nem vagyunk, nem
oldhatók meg az olyan problémák, amelyekkel legutóbb Köppen és Wegener foglal-

koztak, amikor az aequatorok korábbi helyzeteit igyekeztek megállapítani, slény-

tani anyag revíziójának kérdésével foglalkozott, mégpedig egyrészt bizonyos terület-
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egységeken belül, másrészt bizonyos területegységeknek egymásközti összevetésével.

(Pl. Európa, Amerika.) Megemlítette, hogy ezek a paleogeográfiai térképek az állat-

és növényelterjedési térképek elkészítését is megkönnyítenék.

Sokszor azt látjuk, hogy a paleontologiai irodalom azokon a lelhelyeken, ahol

valamely genus képviseli nagy egyedszámmal lépnek fel, a genusnak számos faját

különbözteti meg. Az irodalomnak ilyetén megállapítását az eladó helytelennek tartja.

Mert ug>'anazon a milin semminem ható er nem léphet fel, amely a különböz

fajok kialakulásához vezetne egy genuson belül. Abban az esetben pedig, hogy ha

ezek a fajváltozatok odavándorlás következményei, akkor is ezek újabb keresztezdés

folytán megváltoznának és genus fajai egységessé válnának. Ez az eset a mátravere-

bélyi Antedonoknál is, amelyek ott hatalmas tömegben gyjthetk. Ennek a visszás

állapotnak az az oka az Antedonok esetében, hogy ezek a maradványok a karok

ízülési helyeinek alapján vannak elkülönítve. Az ízülési felületek alakja pedig a karok

fejlettségi fokával egyenes arányban változik. Ennek a megállapításnak következménye,

hogy a fossilis Crinoideaknál, ha csak azok kelyhei állnak rendelkezésünkre — a

tercier alakoknál fként ez a helyzet —
,

faji hovátartozásukhoz szükséges egyetlen

jelleg sem áll rendelkezésünkre, a kehely alsó részérl pedig már kimutatta (Földt.

Közi. 25. kötet.), hogy annak determinációs jellege nincs.

3. ifj. Finály István: Adatok a pécsvidéki gömbszenek ismeretéhez. (60. old.)

Hozzászóltak: Pálfy M. és Szentpétery Zs.

III. Választmányi ülések.

A Választmány a folyó évben ülést tartott: január hó 9-én és 30-án, március

hó G-án, április hó 10-én, május hó 1-én, november hó 6-án és december hó 4-én.

A választmányi ülések jegyzkönyveit a nyomdaköltségek megtakarítása végett

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

sére állanak.

Az 1929. évben befolyt nagyobb adományok:

M. kir. áll. Vas-, Acél- és Gépgyár Bpest 40 peng
Vallás- és közokt. ügyi m. kir Minisztérium államsegélye .500 „

Angyalföldi r. k. Egyházközség hozzájárulása 150 „

Földmv. ügyi m. kir. Minisztérium államsegélye 800 „


