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lich liegt die Ortschaft Jászómindszent, vvo Eisenspatbergbau ist.

Dér Siderit enthiilt Rematitemlagerungen. lm Hematit und Side-

rit kommt Pyrit eingesprengt vor. Auf Grund dér erzmikroskopi-

schen Untersushungen wurde festgestellt, dass dér Hematit aus

dem Magnetit durch Martitisierung entstanden ist. Dér Siderit

erlitt eine niclit allzu starke Pyrometamorphose und umwandelte

sieh demzufolge teilweise zu Rotspat. Die Ausscheidungsfolge dér

Erze ist: Pyrit, Magnetit, Hematit, Siderit.

# # *

Mineralogisch-petrograpliisclios Inslitut d. Kgl. I ng. Páz-

mány P. [Tniversitát zu Budapest.

TÁRSULATI ÜGYEK
GESELLSCHAFTSANGELEGENHEITEN

Jegyzkönyvi kivonat a Magyarhoni Földtani Társulat 1937. feb-

ruár hó 3-án tartott LXXXVTL rendes közgylésrl. Elnök: Ven dl

Aladár. Jelen van: 45 tag, 39 vendég. A közgylést elnök alábbi

megnyitóval vezette be:

Mélyen tisztelt Közgylés!

Tisztelettel üdvözlöm a Magyarhoni Földtani Társulat élete

iránt megértéssel érdekld miniszterek, intézmények és társulatok

képviselit: a m. kir. pénzügyminiszter úr képviseletében megjelent

B öli in Ferenc miniszteri tanácsos urat, a m. kir. iparügyi minisz-

ter úr és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület ne-

vében jelenlev Dr. Telegdi Rotli Károly miniszteri tanácsost,

egyetemi nyilv. r. tanár urat, a m. kir. földmívelésügyi miniszter ál-

képviseljét, Dr. Tomcsány i Gyula miniszteri tanácsos urat, a

Királyi Magyar Természettudományi Társulat nevében jelenlev Dr.

Gombocz Endre magyar nemzeti múzeumi igazgató, egyetemi e.

nyilv. rk. tanár urat, a Magyar Barlangkutató Társulatot képvisel
Dr. Kadié Ottokár egyetemi c. rk. tanár, ügyvezet elnök urat,

a Magyar Mérnökök és Fjoítészek Nemzeti Szövetsége nevében, meg-
jelent Pethe Lajos miniszteri tanácsos urat, a Társadalmi Egye-
sületek Szövetsége kiküldötteit: Bartóffy Miklós tábornok urat

és Majthényi Béla kormányftanácsos urat s a Budapesti Föld-
rengés! Obszervatórium vezetjét, Dr. Simon Béla megbízott igaz-

gató urat.

Melegen és szinte tisztelettel köszöntm a megjelent hölgyeket
és urakat.

A jegyzkönyv hitelesítésére felkérem Emszt Kálmán,
László Gábor és Beichert Róbert választmányi tag urakat.
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A természet örök rendje az elmúlt esztendben is megkövetelte

áldozatait társulatunktól.

Január 7-én 47 éves korában meghalt Lambrecht Kálmán
a pécsi egyetemen a néprajz c. rk. tanára, a palaeornithológia kivá-

ló mvelje, társulatunknak több éven éven át volt tagja.

Lambrecht Kálmán igen fiatalon, már 1909-ben a Magyar
Ornithológiai központ szolgálatába került. Madártani munkássága
mellett eleinte néprajzi megfigyeléseket is végzett: tanulmányozta az

alföldi szélmalmokat s Ernyei József biztatására megírta szélmalma-
ink történetét.

Csakhamar azonban egészen a madártannak élt. Tisztán látta,

hogy a mai madarakat csak a kihalt faunán keresztül lehet igazán

megérteni. Mikor a M. Kir. Földtani Intézetbe került, lassanként min-

dig jobban belemerült a fosszilis madárcsontok tanulmányozásába.
Megjelent tudományos munkái révén hamar tekintéllyé fejldött ezen

a téren s a legjobb külföldi szakemberekkel került kapcsolatba.

1933-ban jelent meg Berlinben legnagyobb alkotása, a „Hand-
buch dér Palaeornithologie", az els nagy kézikönyv a fosszilis ma-
darakról. Ez a hatalmas m 20 év munkásságának eredménye és va-

lóban alapvet fontosságú. A palaeornithologiát kritikailag tárgyalja,

kitér a részletkérdések megvilágítására s a legnehezebb kérdéseket is

kritikailag világítja meg gyakran teljesen eredeti gondolatmenetben.

Ilyen egészen új és valóban eredeti felfogásban tárgyalja a többi

között a struccok származását, a Arehaeopterix-kérdést is. A munkát
kiválóságánál fogva mindenhol a legnagyobb elismeréssel fogadták.

Munkásságának másik része a nagyközönséghez fordult azok-

ban a népszer közleményeiben, melyekben az élettudomány eredmé-

nyeit mutatta be mindenki számára érthet módon. Ezek a munkái

mind szinesek, könny stílusúak s nem egyszer költi lendiiletek.

Átfogó ismereteinél fogva könnyen írt a szkébb kutatási terü-

letétl távolabb lev tudmányok körébl is. Ez a képessége s a ter-

mészettudományok szintézise fele irányuló hajlama és kiváló stílusa

tükrözdött vissza a ,.Buvár“ lapjairól is. Ezt az 1935-ben meginduló

folyóiratot tervezte, irányította, szerkesztette és az ö páratlan lel-

kesedése szerettette meg a mvelt magyar közönséggel.

Lambrecht Kálmán tudományos munkásságának eredmé-

nyeit a magyar palaeontologia és a nemzetközi tudomány egyaránt

mindig értékesnek és alapvetnek fogja megbecsülni.

Május 19-én Ecsedi István egyetemi magántanár, ethnogra-

fus, a debreceni Deri-muzeum igazgatója — ki 1913 óta volt tagunk —
junius 7-én Mádai Lajos gépészmérnök és geológus — 1928 óta ta-

gunk — távozott el sorainkból. Mádai a budapesti melegforrásokról

közölt igen becses adatokat. December 8-án halt meg Saxlehner

Ödön, 1911 óta örökít tagunk, ki — bár nem volt geológus — mégis

mindig nagy figyelemmel kisérte a Társulat életét.

Emléküket mindig kegyelettel fogjuk megrizni!

Elvesztettük az elmúlt évben Szontagh Tamást, ki 1879 óta
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rendes, 1887 óta alapító, 1922 óta tiszteleti tagunk, 1916-tól 1920-ig el-

nökünk volt és Ilosvay Lajost, 1883 óta rendes, s 1913-tól tiszte-

leti tagunkat. Róluk külön emlékbeszédek fognak mindjárt megem-
lékezni.

Örömmel és bensöségteljesen üdvözlöm Litsehauer Lajos
nyugalmazott miniszteri tanácsos urat abból az alkalomból, hogy tár-

sulatunknak immár 50 éve tagja. Ö hivatalos teendin kívül hosszú

ideig volt az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

titkára s több, mint három évtizeden át szerkesztette a Bányászati és

Kohászati Lapokat. A földtan fejldését és társulatunk mködését ál-

landóan a legnagyobb érdekldéssel kisérte s igen sok tagtársunknak
földtani tárgyú cikkét közölte az említett folyóiratban. Szívbl kívá-

nom, hogy meg nagyon sokáig üdvözölhessük Öméltóságát tagtársaink

közt, s egyúttal kérjük, a jövben is tartsa meg társulatunkat jóin-

dulatában.

Mélyen liszt el I Közgylés!

Néhány napja múlt kétszázötvenedik évfordulója a mai kris-

tálytan s a mai modern földtan megalapítója, Steno Miklós ha-
lálának. Január elsején lesz háromszáz éve, hogy ez a nagy tudós
napvilágot látott. Ügy érzem, társulatunk nem mulaszthatja el az al-

kalmat, hogy errl a kiváló képesség, kétségtelenül rendkívül zseni-

ális tudósról meg ne emlékezzék Szükségesnek vélem ezt a megem-
lékezést azért is, mert nálunk róla — fként geológiai szempontból —
altalaban kevés szó szokott elhangzani.

Steno Miklós (családi nevén Niels Stensen) Kopenhágában
született 1638 január 1-én. Apja aranymves volt s szerette volna, ha
gyenge szervezet lia is ezt a pályát választja. Ö azonban a termé-
szettudományokhoz vonzódott. Szülvárosa egyetemén kezdte meg a
természettudományi tanulmányait 1656-ban s itt ismerkedett meg
B e r t h e 1 s e n nel (Erasmus Bartholínussal ), a kaiéit ketts fénytö-

résének felfedezjével. Orvosi és kémiai tanulmányait Hollandiában
íolytatta s miután itt fontos anatómiai es élettani eredményeket kö-

zölt (orvosi munkásságát nem lehet célom méltatni), 1664-ben vissza-

tért Kopenhágába. Majd nagyobb tanulmányutat tett Franciaország-

ban, hol fleg Párisban végzett vizsgalatokat. 1665 tavaszán Toscaná-

ba, Firenzébe érkezett. Itt sok neves olasz tudóssal ismerkedett meg
(Carlo l)ati, Francesco Redi. Vineenzo Viviani. Lorenzo Magalotti,

slb.), kiknek javaslatára a /oáduai egyetemen anatómiai eladásokat

is tartott. Majd II. Ferdinando de' Medici nagyherceg meghív-

ta udvari orvosnak s tudományos kutatásait a Sta Maria kórházban

anyagilag is támogatta. Itt indult meg ásványtani és földtani mun-

kássága, mikor a toscanai harmadkon rétegekben talált fosszilis cá-

pafogakat kezdte tanulmányozni s eredményeit az 1667-ben megjelent,

az izmokról szóló korszakalkotó orvosi munkájában összefoglalta.

1667-ben lutheránus vallását a római katholikus vallással cse-
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j'élte fel. A következ évben ITT. Friedrich hívta, hogy Kopenhá-
gaba térjen vissza. A hívásnak engedett s haza indult; de Ausztrián,
1* ranciaorszagon át csak Hollandiába jutott el. -Itt megtudta, hogy a
dán király halálán van s így nem is ment tovább. Csakhamar meg-
tudta azt is, hogy II. Perdinando súlyosan megbetegedett s erre
azonnal visszatért Toscanába. A nagyherceg 1670 május 24.-én meg-
halt. Utóda, III. Cosimo de’ Medici nagyherceg kérésére Steno
újból Toscanában telepedett le s Marcell.o Malpighivel is szo-

rosabb barátságot kötött. Csak két évig folytatta azonban itt kuta-
tásait, mert V. Kér észté ly dán király meghívására 1672 július 3.-

án elfoglalta a kopenhágai egyetem anatómiai tanszékét. A király
tudományos munkásságát anyagilag is ersen támogatta s megenged-
te, hogy szabadon gyakorolhassa katholikus vallását. Nem sokáig
volt azonban nyugalma szülvárosában, mert sokan támadták és
nyugtalanították ezért, hogy a katholikus hitre tért át. Ekkor újra
visszatért második hazájába, barátai körcbe, III Cosimo de’ Me-
dici meghívására s a nagyherceg legidsebb fiának nevelje lett.

Nemsokára azonban abbahagyta eddigi lankadatlan természettudomá-
nyi munkásságát, búcsút mondott a világi életnek es 1675-ben pappá
szentelték fel.

Kiváló képességénél fogva új hivatásában is ersen kiemelke-

dett és mint püspök és apostoli vikárius élt Hannoverben, Münster-

ben, Hamburgban és Schwerinben. 1684-ben megüresedett a livornói

püspökség és III. Cosimo de’ Medici szerette volna Stenot eb-

ben a püspöki székben látni. Ö azonban erre nem vállalkozott. Három
évvel késbb, 1686 december 6.-án meghalt Schwerinben.

Olasz barátainak és tisztelinek szeretete nyilvánult meg akkor

is, mikor III. Cosimo intézkedésére tetemét Firenzében, a Szent

Lorenzo bazilika, sírboltjában helyezték örök nyugalomra.

A sírjára helyezett eredeti felirat megemlékezett papi érdeme-

irl, de még egy szót sem szólt tudományos mködésérl. Mikor G i-

o v a n n i Capellini, társulatunk egykori tiszteleti tagja, 1869 de-

cember 23.-án a sírt kereste, a kolostor papjai sem azt nem tudták,

ki volt Steno, sem azt, hogy hol nyugszik. Capellini azonban a

sírboltban megtalálta a helyet és felhívta rá a figyelmet.

1881 szén tartották Bolognában a második nemzetközi geológi-

ai kongresszust Capellini elnöklésével. Az indítványára a kon-

gresszus tagjai október 4.-én Firenzében felkeresték Steno sírját,

hogy kegyeletüket kifejezzék. A kriptában W a 1 d e m ár Se h m i d t

kopenhágai egyetemi tanár méltatta röviden Steno érdemeit sok

geológus jelenlétében. A magyarok közül Szabó József, Hant-
id c n M i k s a, Koch Antal, M.a 1 1 y a s o v s z k .y J a k a b volt

jelen. A Capellini kezdeményezésére megindult gyjtés összegébl

késbb márványtáblát helyeztek cl Steno sírjára a bolognai geoló-

giai kongresszus tagjai nevében. Ezzel rótta le az utókor háláját, el

ismerését és kegyeletét.
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Steno alapvet munkája 1669-ben Firenzében a következ cí-

men jelent meg: „Nicolai Stenonis de soliclo intrci solidum naturali-

ter contento disserlationis prodromus“. Eredetileg tehát ez a közle-

mény egy nagyobb munka bevezetése gyanánt látott napvilágot. A
tervezett nagyobb munka azonban nem jelent meg Steno életkörül-

ményeinek megváltozása folytán. A nagy munkájához való írásait

összegyjtve és ábrákkal is ellátva barátjának, Jacobaeus H o 1-

ge rnak adta át. A kézirat azonban többé nem került el s már L e i fa-

li i t z is hiába kereste.

Tíz évvel késbb, 1679-ben a „prodromus“-t Leydenben újra ki-

nyomtatták. Mégis már a XVII. század végén nagy ritkaság volt ez

a munka, úgy, hogy tulajdonképen Élie de Bénámon t 1832-ben

megjelent francia fordítása révén vált igazán ismertté. A m érdeme-

it késbb többen méltatták, közöttük Lyell is.

Steno munkájában az ásványtannak és a földtannak sok álta-

lános érvény alapelvét állapította meg. Olyan eredményeket közölt,

melyek alapján kétségtelenül egyik legzseniálisabb mineralogusnak

és geológusnak kell tekintenünk.

Ismeretes, hogy a régi görög és a középkori tudósok a kristá-

lyokon semmiféle lényeges törvényszerséget nem tudtak megállapí-

tani, noha a geometria akkor már ersen kifejldött volt. Ennek a

körülménynek az oka abban keresend, hogy a kristályok lapjainak

nagysága és alakja -— a növekedéskor lerakodott anyag egyenltlen
mennyisége folytán, — látszólag szabály nélkül változó.

Steno igen részletesen tanulmányozta a hegyikristályt; meg-
állapította, hogy két hatszögletes piramis veszi körül, néha ezen kívül

még egy hatoldalú prizma is. Sem a piramisok, sem a prizma lapjai

egymásközt nem egyenl nagyok, mert a kristályos anyag nem rakó-

dott le rájuk egyenl mennyiségben. St ugyanazon a lapon is látha-

tók egyenltlen növekedés nyomai.

Steno tehát kimondotta, hogy a kristályok az éllényektl el-

téren növekednek. Világosan felismerte az egyenl érték kris-
tálylapokat sa kvarckristály piramislapjainak egyenetlenségeit

helyesen értelmezte.

Megállapította a kvarckristályon, hogy a piramislapoknak is,

meg a prizmalapoknak is mindig állandó az egymáshoz való hajlás-

szöge, bármilyen nagyok, vagy bármilyen alaknak is a lapok. Ennek

a törvényszerségnek az általános érvényességét több elnyúlt kvarc-

kristály metszetein bemutatta ábrákon s összehasonlította az ideális

kristály adataival. Kimutatta, hogy a prizma élére merleges kereszt-

metszeteken a prizmalapok mindig 120 fok alatt hajlanak egymáshoz

és hogy két, a csúcsával szemben fekv piramislap bezárta szög is

mindig ugyanakkora, bármin is legyen a lapok alakja és nagysága.

Ezzel Steno a lapszögek állandóságának törvényét
m ondta ki s egyúttal a geometriai kristálytan alapját
rakta le.
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Tudjuk, hogy Romé de l’Isles több, mint száz évvel késbb
a Carangeot-tól készített érintési goniometerrel igen sok kristá-

lyon megállapította a Steno féle tétel helyességét.

Fontosak a piriten (szerinte ,,Marcasites“) végzett vizsgálatainak

eredményei is. A pirít hexaederes kristályain kimutatta, hogy a koc-

ka mindegyik lapján ugyanazok a növekedési jelenségek mutatkoz-

nak, mégpedig sávok, melyek lefutása a szemben lev lapokon párhu-

zamos, a szomszédos lapokon egymásra merleges. Tehát helyesen ál-

lapította meg a szabályos rendszer kristályokra jellemz egymásra
merleges három irány egyenlértékségét.

Steno a Toscanában talált fosszilis cápafogakat összehasonlí-

totta a ma el cápák fogaival. Az összehasonlítás eredményeként ki-

mondotta, hogy a fosszilis cápafogak s a kagylók és csigák kövületei

mindannyian egykor élt állatok maradványai. Ezt ugyan már Leo-
nardo da Vinci is megállapította, de állítását általában nem hit-

ték el, s úgy gondolták, hogy a kövületeknek nincs közük régebben

élt éllényekhez, hanem csupán csak véletlenül emlékeztetnek éllé-

nyekre s a „természet játékai.
4 *

Majd a vízben képzdött kzetekrl közölt fontos eredményeket.

Kimondotta, hogy a különböz kzetrétegeknek porszer anyaga va-

lamikor vízben — tengervízben, vagy folyók, tavak vizében, — hosz-

szabb-rövidebb ideig lebegett, majd leülepedett.

Steno szerint az eredetileg az egész földet borító vízbl ülepe-

dett le az a kzet, melynek szemcséi teljesen azonos tulajdonságúak
és igen kicsik. Azok a rétegek ellenben, melyekben más réteg törme-

lékei vagy állatok és növények maradványai fordulnak el, nem so-

rolhatók az elbbi kzetcsoportba. A kzetben elforduló tengeri só,

tengeri állatmaradvány és általában a mai tengerfenékhez hasonló

összetétel arra vall, hogy azon a területen valamikor tenger terült el.

Viszont a rétegekben lev fnem növények, kaka, fatörzsek és faá-

gak arra utalnak, hogy az illet területet édesvíz borította.

Mikor Steno a mai tengerfenékhez hasonló összetétel réte-

gekrl szól, lényegében már az aktualizmus gondo Ka-

tát hangsúlyozza, amit — miként ismeretes — Ht tón nyo-

mán (1795), a XIX. században Hoff, majd Lyell fejtett ki részlete-

sen.

Steno azt a megfigyeléseibl vont következtetést is hangsú-

lyozza, hogy, ha ugyanazon a területen minden réteg megegyez ösz-

szetétel, akkor a folyadék, melybl ezek a rétegek leülepedtek, nem
keveredett különböz területekrl származó más összetétel vízzel. Ha
ugyanannak a területnek a rétégéi különbözk, akkor kétféle eredet

lehetséges: 1. különböz sajátságéi folyadékok különböz idben és

különböz helyekrl folytak össze, vagy 2. különböz srség anya-

gok kerültek a vízbe, hol elször a nagyobb srségek, majd a ke

vésbbé srk rakódtak le. Ilyen változásokat heves záporok, vagy az

évszakok változása idézhetett el.
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Ez a gondolat tula.jdonképen már a fácies mai fogalmát is ma-
gában foglalja.

A rétegek telepedési viszonyait is részletesen vizsgálta s ered-

ményeit néhány tételben foglalta össze. Ezek lényege, hogy minden
réteg szilárd alapra, illetleg megszilárdult másik rétegre rakódott rá,

hogy minden réteget más szilárd testek határolnak, vagy esetleg e-

gyes rétegek az egész földet borítják. Továbbá, hogy a réteg képz-
dése közben fölötte csak folyadék volt s így a felül lev rétegek nem
lehettek már akkor meg, mikor az alul lev réteg képzdött.

Ezek a megfigyelései és következtetései tehát a rétegek idrendi
egymásutánját állapították meg.

A továbbiakban Steno a rétegek helyzetével foglalkozik. Meg-
állapította, hogy mindegyik réteg — a legalsót kivéve — két párhuza-
mos síkkal határolt; ezek a síkok eredetileg vízszintesek voltak, tehát

a nagy medencékben a rétegek eredeti helyzete vízszintes volt. Ahol

a rétegek nem vízszintesek, hanem dltek, vagy függleges helyzet-

ek, akkor ott a rétegek az eredeti helyzet ii k b ö 1 utólag
mozdultak k i.

Világosan kifejtette ezzel, hogy a dlt réteg állás utólagos moz-

gás eredménye. Ezekkel a megállapításaival volt a tektonika
megalapítója. Tehát Steno már 19Í) évvel Werner eltt

kit a németek a „geológia atyjának*4 neveznek — kimondotta, hogy a

hajolt rétegzdés és vetdésekkel szabdalt kze-
tekbl felépített területeken a földkéreg m o z g á s o-

kat végzett.

A rétegelmozdulások okát fleg vulkáni jelenségekben, a föld bel-

sejébl kifelé ható lökésekben, a löld alatti erózió okozta beszakadá-

sokban és kimosásokban látja. (Steno, miként Leibnitz s mások
is, úgy gondolta, hogy a víz mindig nagyobb üregekben és járatok-

ban helyezkedik el a felszín alatt.) Ha ezek a jelenségek beállnak, ak-

kor a rétegek összetörnek, egyik részük dlt, vagy függleges hely-

zetbe kerül, vagy pedig ívszeren meggörbül. Ezek a megállapítások

a vetdések és a gyrdések lényegét szabták m e g..

Szerinte ilyen elmozdulásokkal a hegységek és völgyek képzdése
könnyen megmagyarázható. Hegyek képzdhetnek azonban a földa-

latti tz, azaz a vulkáni mködés belülrl kifelé irányuló hatására is,

amely hamut, szikladarabokat hoz ki a felszínre. Végül a völgyek és

kiemelkedések a felszínen lev víz kimosó hatására is elállhatnak,

úgy, hogy a víz a — meleg és hideg váltakozásának hatására — lel

lazult, vagy már eredetileg laza szerkezet rétegeket elmossa.

Ezek a gondolatok lényegileg ugyanazok, mint amelyekkel a

föld felszíni formáinak nagy részét ma igyekeznek megmagyarázni.

Steno szerint a hegyek emelkedhetnek, sülyedhetnek, átbuk-

hatnak szomszédos területre. A föld megnyílhatott s ismét záródha-

tott egyes helyeken. Általában olyan jelenségek játszódhatnak le, ame-

lyeket sokan — az akkori ismereteknek megfelelen — nem is hinné-
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nek el s mesének tartanának. „Pro fabulis habent, qui creduli nmén
évi taré student.“

Régebben úgy vélték, hogy az éllények — állatok és növények
- csak a hegyek és völgyek kialakulása után jelentek meg a földön,

ö ismerte fel legelször, hogy hegységek az éllények megjelenése

után is képzdtek.

S t e n o foglalkozott az érctelérek és a melegforrások képzdésé-
nek kérdésével is. A telérek képzdését úgy magyarázta, hogy azok a

hasadások töltdnek ki, melyek a földkéreg beszakadásakor keletkez-

tek. Azaz tektonikus eredetre vezette vissza ket, amint az ma sok

helyen teljes biztonsággal meg is állapítható.

Mindezek az általános geológiai megállapítások ina is érvénye-

sek, s ezek egyúttal az általános geológia alappillérjei. Élesen meg-
különböztetett \ ulkáni és üledékes kzeteket; az üledékek között a

régi kövületmentes, és a fiatal, kövületes rétegcsoportokat helyezte

egymással szembe. A földkéreg mozgásait, a vetdéseket, gyrdéseket
felismerte, úgy, hogy t tekinthetjük nemcsak a tektonika meg-
alapítójának, hanem a mai geológia megindít ó j á n a k

i s.

Steno eredményeit különösen olaszországi megfigyelései alap-

ban szrte le s a „Prodromus“-ban toscanai példákon mutatja be

megállapításait. Rár ezekben a leírásokban a mai szemmel nézve még
sok naiv elgondolás látszik, az említett megállapításokra vonatkozó
példák helytállók.

Nevezetes, hogy Toscana földjének történetét hat vázlatos dia-

grammban is szemléltette. Ezeket a geológiai szelvények
si kísérleteinek tekinthetjük*

Steno világosan látta, hogy a föld történelmét a hozzáférhet

területek összetételébl és szerkezetébl meg lehet állapítani. Els
volt, ki induktív úton kereste a földtan problémáinak megoldását
s evvel mintegy két századdal megelzte kortársait.

Sajnos, ennek a rendkívül nagy tehetség tudósnak a munkáját
- épen újszerségénél fogva — a kortársak alig értették meg s így

eredményeit úgyszólván teljesen elfelejtették. Csak a XIX. század is-

merte fel megállapításainak rendkívüli, alapvet jelentségét.

Mélyen tisztelt Közgylés!

A tudományok történeti fejldésének jelentsége mindinkább

kezd elterbe nyomulni. Nem holt adatok és tudományos eredmények

idrendi sorrendjére gondolok, hanem arra, hogy a tudomány él,

folyton változó szervezetének a kialakulását megismerjük, s ebbe kap-

csolódva fejlesszük tovább ezt a szervezetet.

A tudomány eredményei nem függetlenek egymástól, hanem a

múlt eredményeinek alapján nyert megállapítások. Csak akkor ért-

jük meg ket igazán, ha keletkezésüket, fejldésüket ismerjük. Csak
akkor tudjuk az eredményt helyesen értékelni, ha ismerjük, hogy mi-
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lyen elzmények vezettek hozzájuk, ha ismerjük, hogy eldeink min
gondolatokkal fzték össze a megfigyelést a magyarázattal.

A történelmi kapcsolat talán egyik természettudományban sem
olyan hasznos, mint a földtanban. A mi tudományunk tárgyai gyak-

ran nem tárgyalhatok elég cxakt alapon, matematikai forinulázásuk

ma még sokszor nem lehetséges. Épen ezért a földtan eredményei és

következtetései néha csak valószínségek. A jelenségek leírásában és

értelmezésében az egyéni felfogás sokszor igen fontos szerep. Ezért

a mai megállapítások holnap esetleg megváltoznak. Ez a bizonytalan-

ság különösen a szkébb látókör kutatót néha igen sajátságos spe-

kulációkra ösztönzi. Ezért a geológiában elég gyakori a feltevés és

elmélet, melyek gyakran hiányos megfigyeléseken s fként csak az

íróasztal mellett elgondolt megállapításokon alapszanak. Ez az oka

részben annak is, hogy néha olyan megállapításokat is igyekeznek új

eredményeknek feltüntetni, melyek — ha talán kissé más alakban is

— már régebben rögzítdtek.

A (pontos, részletes megfigyelés az alapja eredményeinknek s

óvakodnunk kell korai következtetésektl és elméletektl. Élesen kü-

lönbséget kell tennünk a tények és a hozzájuk fzött magyarázataink

közt. Szeré yeknek kell lennünk a természet rejtélyeivel szemben. Há-

lával és elismeréssel kell gondolnunk eldeinkre, ismernünk kell gon-

dolatmenetüket és értékelnünk kell helyes megállapításaikat. Tlük
kell átvennünk a tudomány ég fáklyáját s ezt a fáklyát az igazság

füzével magasan lobogóvá téve kell átadnunk azoknak, kik utánunk
jönnek.

Ezzel a Magyarhoni Földtani Társulat LXXXVII. közgylését
megnyitótínak nyilvánítom.

# # m

Ezután László Gábor dr. Szontagh Tamás, Ernszt
Kálmán dr. pedig Ilosvay Lajos tiszteleti tag élete munkássá-
gát méltatta. Papp Ferenc dr. elstitkár jelentése következett ez-

után :

Melyen lisztéit évzáró Közgylés!
1936-ban a Társulat életrevalóságáról kellett tanúságot tenni; a

tagtársak s a kívülállók néztek egymás énjébe és igyekeztek megis-
merni, meggyzni egymást.

328-an vettek részt a Társulat életében; közben 11 tagtárs ha-

gyott el, 12 lépett a helyükbe. Az elmúlt év eredményei híven tanú-
sítják, hogy a kötelességek odaadó végzésének eredménye igen sok-
szor: a küls elismerés és jutalom; így tagtársaink közül elismer
megbízatásban, kitüntetésben, elmenetelben illetve kinevezésben volt

részük a következknek: Ilosvay Lajos tiszteleti tag még az év
elején az T. oszt. érdemekeresztet kapta meg, M auritz Béla tisz-

leti tag az Országos Természettudományi Tanács igazgatója lett,

Ballenegger Róbert egyetemi m. tanár egyetemi rk. tanári cí-

met kapott. Bed Zoltán bányafmérnök bányafelügvelvé nevez-

tetett ki, D u d i c h E n d r e ny. r. tanárrá lett, Horusitzky Fe-


