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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-
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re ne Földtani Intézeti asszisztens adjunktussá lepett el, Lóczy
Lajos egyetemi ny. r. tanár és a Földtani Intézet igazgatója az Ál-

landó központi talajvizsgáló bizottság, az Országos Iparügyi Tanács
bányászati és kohászati Osztályának, az Országos Ösztöndíj Tanács
és az Országos Természettudományi Tanács tagjává neveztetett ki.

ugyancsak — külföldi megbízatás folytán — Ecuadorba és Peruba
utazott petróleum geológiai felvételeinek kiegészítése miatt, Mottl
Mária a bécsi Quarter-kongresszusra küldetett ki, az Iparügyi mi-

nisztérium bányászati osztályán Pethe Lajos legfels kormányzói
elismerésben részesült, Rohr inger Sándor megyetemi ny. r.

tanárt a Tudományos Akadémia levelez tagjává választották meg,

Roth Flór is salgótarjáni központi igazgató a Magyar Érdemrend
középkeresztjét kapta, Rozlozsnik Pál a Földtani Intézet helyet-

tes igazgatójának az V. fiz. oszt. jellege adományoztatott, Sigmond
Elek a magyar érdemrend középkeresztjét kapta, Sümeghy Jó-

zsef II. oszt. fgeológussá neveztetett ki. Szentes F erenc német-

országi tanulmányúton volt, péteri Takáts Tibor a Széchenyi alap

Wehrlit pályázatának egyik nyertese lett, telegdi Roth Károly
egyetemi tanár az Iparügyi Minisztérium X. Szakoszályának fnöké-
vé neveztetett ki, Vigh Gyula fgeológus egyetemi m. tanári ké-

pesítését megersítették, Vitális István az Országos Természet-

tudományi Tanács tagjává neveztetett ki, Wein György tanárse-

gédi megbízatást kapott.

Örömmel jelenthetjük, hogy a Társulat munkássága iránt érdek-

ld jelentkezk közül a választmány a következket választotta meg,

i lletve ismerte cl rendes tagoknak: II e r m a n n M a r g i t és S z ii e s

Mária urhölgyeket, Rajkó Andor, Farkasfalvi Kornél,
G y u 1 a y Zoltán, László Mihály, Miskovszky M i k 1 ó

Ringeisen Antal, U 1 r i c h Henrik és Vecsey György ura-

kat, a M agyar Bányamvel r. t. és a Megyete m M s z a-

ki Mechanikai laboratóriumát. A tagok ajánlása egyesek érdeme,

így az elnökségen kívül: Bogseli László, Dinda János, Ku-
tas s y Endre, Le n g y e.l Endre, N o s z k y J e n, P a n t ó D ,e-

z s , Re i eh ért Róbert, Mayer Rezs, Ven dl Miklós és

Wein György vonták be érdemes ismerseiket. Külön ki kell emel-

ni a vidéki egyetemek és fiskolák segédtanerinek önzetlen példaadá-

sát. Ezek a kartársak jóllehet nincs mellékes keresetük s csak az ala-

csony állami fizetési osztály fizetésébl tengdnek — kivétel nélkül

tagjai Társulatunknak — ezzel szemben a fvárosban levk közül szá-

mottev szakember sokszor jelentékeny mellékjövedelem ellenére

még a Földtani Értesítre sem fizet el. Ez a kitérés csupán kérelem

akar lenni, melynek 'súlyt a jelen alkalom ad; kérjük tagtársainkat,

elssorban a vezetket, hogy hozzák a Társulat körébe azokat, akik

bizonyára nem robotból, kényszerségbl, hanem hivatásból mvelik
a geológiát , illetve kisegít tudományait.

A pénztári mérleg a tavalyinál 1505.64 P-vel nagyobb forgalom-

ról értesít, az összes bevétel 7,146.97 P, az összes kiadás pedig 6647.10
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P, ez egyrészt a tagtársak hségének érdeme, továbbá egyes közelálló

és megért államhatalom végrehajtóinak, vállalatoknak, illetve intéze-

teknek, másrészt a Társulat munkaköre kiszélesítésének tulajdo-

nítható. Ebben az évben az állam hathatós pártfogásán kívül a kö-

vetkez vállalatok, illetve intézmények járultak hozzá a Földtani Köz-

löny kiadásához MAGYAR ÁLTALÁNOS KÖSZÉNBÁNYA Rt. 30!) P,

SALGÓTARJÁNI KÖSZÉNBÁNYA Rt. 200 P, RIMÁMÉ RÁNY-SAL-
G ÓTARJÁN I VASM Rt. 100 P, ALUMÍNIUM ÉS BÁNYAÉRC Rt.

100 P, a BUDAPEST SZÉKESFVÁROSI KÖZSÉGI TAKARÉK-
PÉNZTÁR Rt. 100 P, MAGYAR ÁLLAMI VAS-, ACÉL ÉS GÉPGYÁ-
RAK 20 P.

A múlt évben 7 szakülésen 16 eladás Hangzott el, mégpedig ge-

ológiai vonatkozású 6, kzettani 4, ásványtani 3, slénytani 1, tekto-

nikai 1, geofizikai 1; 2 eladással szerepelt vitéz Lengyel Endre
dr.; 1—1 eladást tartott: Bog seb László, Brumm er Ern, Fe-
kete Jen , Hanvoo d H. F., Herrma n n M a r g i t, H o r u s i t z-

k y H e n r i k, K c r t a i G y ö r g y, K u 1 h a y Gyula, L ó c z y L a-

j o s, M a u r i t z B é 1 a, M a yer I s t v á n, M o 1 1 1 M á r i a, S z á d e e z-

k y K. E lemé r és T o m o r T h i r r i n g J á n o s.

Az elmúlt évben 3 eladó ülést rendeztünk a mvelt nagyközön
ség részére: Mauritz Béla tiszteleti tag Földünk anyagi alkatáról,

Horusitzky Ferenc,: „Amirl Budapest kövei beszélnek/
1 Ka-

dic Ottokár pedig Budapest a barlangok városa címen 250—300

hallgató eltt számolt be vetített képekkel, legjobb tudása szerint a

felvetett kérdésrl. Ép az eladó ülések sikere, továbbá az, hogy a

földtan körébe tartozó ismeretek terjesztése a mveltség és a gyakor-
lati élet szempontjából fontos, érlelte meg azt az elhatározást, hogy
a Társulat régi, népszer folyóiratát, a Földtani Értesítt újra kiadja-

A Magyarhoni Földtani Társulat mködését figyelve kitnik,
hogy az ketts: uralkodó volt a földtan körébe vágó tudományos szak-

munkák eladása és közlése, emellett azonban a múlt törekvése is az

volt, amit az 1880-as évek egyes közleményei s az alapszabályok is

' ilágosan kifejeznek, hogy a földtant és rokontudományait népsze-

rsítse. A Társulat feladata 1850-ben a mai Nemzeti Muzeum ásvány
és slénytárának, továbbá a Földtani Intézetnek feladatához volt ha-

sonló. A megalakulás idején a Társulat célja Magyarország minden
vidékének földtani átkutatása, feltalálása mindenféle hasznos ásvány-

nak, ércnek, kszénnek, építésre és mipari használatokra alkalmas

köveknek és ezek megismertetése volt. Ezeken kívül földtani felvéte-

lek, gyjtés a Nemzeti Muzeum számára és az eredmények ismertetése.

Idk folyamán, az állam bels berendezésének fejldése révén,

Semsev Andor, a földtan nemeslelk pártfogójának bkez áldo-

zatkészsége folytán megalakul a Földtani Intézet, átveszi a Társulat

feladatkörének egy részét és ebben az idben újra fogalmazott célki-

tzése így hangzik: A Magyarhoni Földtani Társulat tudományos
egylet, melynek célja: a földtan mi velse és a földtani ismereteknek

az országban való terjesztése. Tehát a Társulat feladata mindig két-
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ts: a tudományt önálló megfigyelések révén mvelni, és terjeszteni.

Ez a gondolat ól ma is alapszabályainkban és 1935 szétl kezdve a

választmány határozata folytán a valóságban is. Az els lépés a nép-

szer eladások rendezése volt, a másik az 1880-ban megindult nép-

szer folyóiratnak, a Földtani Értesít-nek, újbóli kiadása. A vá-

lasztmány mind a két javaslatot egyhangú határozat alapján igyek-

szik megvalósítani. A népszer eladó ülések, a Földtani Értesít
mgjelenése a természettudományi társulatok és folyóiratok érdeke;

szerepük olyan, mint azoknak az alig látható parányi szervezeteknek,

melyek a természetben a magasabbrend élet számára készítik el a

talajt. Az eladóülések és a Földtani Értesít arra az indokolatlan

elnyomásra való visszahatás, mely a természettudományokat s köztük

elssorban a földtant, az utóuhi idben érik és amelynek következmé-
nye, hogy az egyetemeken és a fiskolákon nem töltik he az slény-
tani s Szegeden a polgári tanárképz fiskola ásvány- és földtani

tanszékét, ami miatt Középeurópában az egyetlen állam vagyunk,
ahol a katonai hadigeológiát nemcsak, hogy nem fejlesztik, de egy-

szeren megszüntették; ahol az irányító körök igen tartózkodók a

természettudományokkal szemben; mind erre él cáfolat akar lenni

az újra megindított népszer folyóirat: közszellemet, közvéleményt

akarunk kialakítani, amely a földtant illet természeti jelenségek meg-
magyarázása, h leírása révén bizonyítja, hogy a gazdasági élet, a

szellemi vagy fizikai munkától elfáradt ember nem nélkülözheti a

népszer természettudományi közleményeket. A Földtani Értesít új-

ra megindítását osztatlan megértéssel fogadta eddig a közönség, leg-

alább is arra vall a 700-nál több elfizet. Az elfizetk foglalkozása

igen különböz: a legtöbb geológus, bányász, tanár és tanuló, arány-

lag kevés az egyházi ember, tanító, turista és katona, pedig ezek

mindegyike h segíttársat kapna munkájához. Hogy a költséges hir-

detések nélkül eljutott az emberekhez, ez egyesek érdeme.

20-nál több elfizett szereztek: Albel Ferenc, Bd a A u-

t a.l, B r u m mer E r n , Horusitzky Henrik, Kéri I s t v á n,

Kulhay Gyula, Mayer Rezs és Símkó G y u 1 a.

10-nél több elfizett ajánlott: Ili a Miklós, Dózsa Károly,
Yavrjnecz G a b o r.

Legalább 5 elfizet csatlakozását érték el: Kocsi Márton,
Noszky Jen, Papp Károly, P a n t ó Dezs, Schréter
Zol tán, V e n d 1 Miklós, V i z e r Vilmos, Z s i v n y V i k t o r.

Kívülük még igen sokan, majdnem minden választmányi tag

ajánlott érdekldket. E helyen kell különös köszönetünknek kifeje-

zést adni, hogy a Vallás- és Közoktatásügyi miniszter Úr Önagy-

raéltósága népszer folyóiratunkat ajánlani kegyeskedett a középisko-

la knak és elemi iskoláknak. A Földtani Értesít 4. sz. 132 oldal terje-

delemben jelent meg 11(1 eredeti fényképpel, illetve rajzzal. Tárgykör
szerint a következképen oszlottak meg a nagyobb közlemények: ál-

talános földtani 6, bánya- és telepismerettani 6. ásványtani 4, hidro-
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logiai 3, kzettani 1, barlangtani 3,; a hírek: teleptani 4, hidrológiai 3,

ásványtani 1, vegyes 5.

Általánosságban örömmel lehet megállapítani, hogy a hivatott

intézmények felkarolták a tanulmányok közlésének ügyét s bár a

terjedelem egyáltalában nem lehet minséget kifejez érték, mégis

megemlítjük, hogy 1936-ban tárgykörünkbe tartozó közlemény mint-

egy 101 ív, 1660 oldal alakjában jelent meg. Az elmúlt években is

az Akadémia Mathematikai és Természettudományi Értesítje, a

Nemzeti Múzeum Annalesei és a Földtani Intézet kiadványai érdemel-

nek különös figyelmet.

A titkár méltatja Benk István 1786-ban — 150 éve — meg-

jelent ..Magyar ásványtan 41

e. munkát, majd a fontosabb hazai szak-

értekezéseket ismerteti 1. Bibliographia Geologiea Hungarica 1930.

Legyen szabad ezzel kapcsolatban külön kiemelni annak a sze-

rény, fáradhatatlanul gondos névtelen közremködnek, Dömök Te-
réz kisasszonynak az érdemeit, aki a Bogsch dr .ábráinak egy ré-

szét elkészítette s több mint egy évtizede végzi azt a munkát, amely
már annyi tanulmány értékét növelte, teljessé tette. Az ilyen munkát
lehet robotszerííen, kedvtelénül végezni; és örömmel, teljes odaadás-
sal; aki látta a Dömök kisasszony kezébl kikerült, minden apró
részletet feltüntet, fényképfelvételeket, az bizonyára felismeri azok
igazi értékét.

Mieltt a földtani események más vonatkozásaira áttérnék, rö-

viden emlékezzünk meg a Barlangkutató Társulat 19 éves fennállásá-

nak jubileumáról is. Csak elismerés illetheti a testvér társulatot, amely
sok küzdelem után megállapodott és komoly tudományos munkát is

végez. Ebben nagy része van Cholnoky Jen elnöknek, Kadie
Ottokár ügyvezet elnök és lelkes híveinek Mottl Mária, Kes-
1 e r H u b e r t és J a s k ó Sán d o r tagtársainknak.

A ni. kir. Földtani Intézet 193C> évi mködése.

Az Intézet múlt esztendejét a gyakorlati feladatkör újabb nagy-
arányú fellendülése jelemzi. A csekély szánni intézeti geológus leg-

többje 5—

5

1
/., hónapot töltött künn felvételen, megerltet kemény

munkát végezve s emellett küls munkatársakat is alkalmazott az

Intézet.

A nagyarányú küls munkát a,z Intézet fkén a Földmívelésügyi
Minisztérium, részben pedig az Iparügyi Minisztérium megbízásából

végezte.

A Földmívelésügyi Minisztérium megbízásából hegyvidéki rc-

ambulációs geológiai felvételeket, paleontológiái gyftjfutakat, bar-

langkutatást, síkvidéki geológiai és talajismereti felvételeket, vala-

mint hidrogeológiai kutatásokat végzett az Intézet.

IJj munkát jelentett a dunántúli löszkutatások újbóli megindí-

tása is, amelyet az elmúlt sszel lezajlott bécsi quatrárkongresszusra

való tekintettel vett fel az Intézet programmjába. Tudományos fel-
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vételek fleg azokon a vidékekéi:' végeztettek, ahol bányageológiai
szempontból kutatások nem folynak, viszont nagyobb földrajzi egy-

ségek földtani térképeinek kiadása szempontjából erre szükség van.

Az Intézet szaktisztviseli által végzett bels munkák közül ki-

emelend a hidrológiai osztályé, mely az elmúlt évben 968 ügyiratot

dolgozott fel, az elmúlt évek alig 40—60 ügyiratával szemben. Ez a

többletmunka az artézi kútfúrások újbóli nagyarányú megindulásával

kapcsolatos s arra a földmí velésiigy i miniszteri rendeletre vezethet

vissza, mely minden vízre való fúrás engedélyezését igen helyesen a

Földtani Intézet szakvéleményétl teszi függvé. A munkának ilyen

óriási megnövekedése azonban igen súlyos feladat elé állítja a kis

szaktisztviseli létszámmal bíró intézetet, melyet Dr. Schmidt Fi.

Róbert., nagy odaadással végzett Dr. Marzsó Lajos és Dr.

Szentivány i Ferenc segítségével.

Jelents bels gyakorlati és tudományos munkát végzett továb-

bá a kémiai és agrogeológiai osztály, valamint a fúrólaboratorium.

Végül a lehetségekhez képest folytatta az Intézet gyjtményanyagá-
nak leltározását és átrendezését is.

Az Intézet tudományos munkásságát, valamint a felvételeket

igazgatója, dr. lóczi Lóczy Lajos egyetemi ny. r. tanár irányítot-

ta és ellenrizte, az elmúlt esztendben összesen 16 hivatalos kiszállá-

son véve részt, miközben vasúton, kocsin és gyalog összesen 6739 km-
nyi utat tett meg.

Seb r éter dr. Mátráderecskétl ÉK-re gyenge minség földes

mangánércet is talált.

Dr. Horusitzky Ferenc adjunktus a Cserhátban végzett

geológiai felvételeket, azonkívül Szirák és Bér vidékén tett tektonikai

cs hegyszerkezeti megfigyeléseket.

A Cserhát D-i oldalán, egészen a gödöll-hatvani vonalig dr.

Szentes Ferenc végzett részletes kutatásokat.

Békésmegye fontosabb gázos artézi kútjait dr. Lóczy Lajos
igazgató vizsgálta meg Szelén yi Tibor segédvegyész kíséretében.

A gázos kutak azon az É—D-i csapásirányú területsávon találhatók,

amely Csorvástól Magyarcsanádig követhet. E területsáv mélyén egy

elsrend hegyszerkezet tételezhet fel, amely alkalmas lehet a földi

-

gáz akkumulációjára. A kutak földgázait — keletkezésüket illetleg

3 típusba sorolja: alluviális, levantei és pannoniak illetve ezeknél

idsebb rétegekbl származókra.

A Velty István által bejelentett lovasi, alsórsi és almási

ércelfordulást dr. Lóczy Lajos igazgató vizsgálta meg, dr. Szen-
tes Ferenc kíséretében. A pannonjai rétegek legfels részében, va-

lamint az ópaleozoikus fülitek és oermi homokkövek érintkezésén fel-

lép igen csekély érckészletnek gyakorlati jelentsége nincsen. Az
úrkúti magánbánya környékének részletes földtani felvételét Dr.

Vigh Gyula fgeológus végezte, i f j. Noszky Jen dr. közre-

mködésével. Dr. Vigh kutatásai alapján öt olyan területet jelölt
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meg, amelyen az alsókréta barremien emeletbe tartozó manganréteg

csoport kifejldése valószín.

A komlói kincstári szénterületet Rozlozsnik Pál h. igaz-

gató tanulmányozta és elkészítete annak 1 : 5.000-es méret részletes

bányageológiai térképét. Eddig még nem ismert, kiterjedt új szén-

terület lehetségeire mutatott rá.

I)r. Vigli Gyula fgeológus 3 hónapon át mszeres reambulá-

ciós hegyvidéki geológiai felvételt végzett a Gerecse-hegységben,

Dr. M a j z o n László, Dr. Szenti v á n y i F e renc és Dr. ifj.

N o s z k y Jen segítségével. Id. X o s z k y Jen múzeumi igaz-

gató-r 6 héten át a Cserhát- hegység Ny-i részén végzett reambulá-

"iós felvételt. Dr. Jugovics Lajos fiskolai tanár Salgótarján

környékén a bazalt-elfordulásokat tanulmányozta. Dr. S eh erí

Emil osztálygeológus folytatta dunántúli löszkutatásait. Dr. Mottl
Mária a Szeleta-barlangban ásatásokat végeztetett s azt térképezte.

Értékes és a barlangból eddig ismeretlen paleontológiái anyagot

gyjtött he. Dr. Szörényi Erzsébet a Dunántúl fontosabb eocén

lelhelyein értékes paleontológiái anyagot gyjtött be. Dr. Kutassy
Endre egyetemi m. tanár a bakonyi triász kövületeit gyjtötte.

Az Intézet igazgatósága az 1Í)2Í! óta szünetel síkvidéki geoló-

giai kutatásokat újra megindította, amelyekkel Dr. Siimeghy
József fgeológust bízta meg. Ezek a kutatások már is meglep,
gyakorlatilag is igen jól értékesíthet paleogeografiai eredményekre

a ezettek.

Az alföldi talajismereti és termeléstechnikai felvételeket Dr.

Kreybig Lajos gazdasági ftanácsos, c. fgeológus vezetése mel-

lett Dr. Endrédy Endre, Ébényi Gyula, Sík Károly, Dr.

W'itkowsky End r e, Dr. II a n F eren c, Dr. Török L á s z 1 ó,

Buday György és Babarczy József végezték. 24 drb. 25.000-

es lépték katonai lapot térképeztek. 2.5 millió holdat térképeztek olyan

részletességgel, amely megengedi, hogy mind a kormány illetékes

szervei, mind a gazda közönség okszer reális alapokra fektetheti a

termelést. A külön magyarázó az útbaigazításon kívül sok vizsgálati

számadatot lartalmaz. Üj talajnemeket észleltek és más megvilágítás-

ban látják az Alföld talaj kérdését. Horusitzky Henrik ny.

földtani intézeti h. igazgató folytatta az artézi kút kataszter kiegé-

szítését. Dr. Sehmidt Eligius Békés vármegyében rendszeres

hidrológiai tanulmányokat végzett; az artézi kutakat térképezte s

azok hidrológiai adatait határozta meg. A vízpazarlás megszüntetésére

módosító javaslatot dolgozott ki. Dr. Scherf Emil és Dr.

Siimeghy József a Földmívelésügyi Minisztérium Vízrajzi

Osztályával egyetértleg talajmegfigyel kutakat állítottak le az Al-

föld déli részén.

Az ásvány-kémiai laboratórium munkájában Kárpáti Jen
dr. kisérletügyi figazgató vezetése mellett, dr. Emszt Kálmán ny.

in. kir. kisérletügyi figazgató, Szelényi Tibor segédvegyész,

Csajág hy Gábor és Vogl Mária napidíjas vegyészek vettek
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részt. A vizsgált anyagok száma 709 db., amely a következképen osz-

lott meg:
Gáz 18, víz 19, ásványvíz 3, nyersolaj 6, bitumen 9, barnaszén 1,

érc ?5, ásvány 3, kzet 20, agyag 3, talaj 3. A faj súlymeghatározásot

száma pedig 589 volt. E vizsgálatok során meghatározott alkotórészek

száma ló99-et tett ki.

A fúrási laboratórium az elmúlt esztendben részletesen feldol-

gozta az rszen nniklósi I„ a parádi 1. és II., a pereeestemploinvölgyi

V., a kurdi I., a fiizérradvány i I., a debreceni I., a esomádi I. számú
kincstári fúrásokat továbbá a gürgetegi I., az mkei I. Eurogasco fú-

jásokat, valamint a részben a városligeti, a kispesti és sikátorpusztai

próbafúrások anyagát. E munkát végezték. Dr. Sümeghy Jó-
z s e f, Dr. Kulcs á r K á 1 m á n, Dr. M a j z o n L á s z 1 ó, dr. N o s z-

k y J e n , Dr. Szörényi Erzsébet, Dr. Szeutiványi F e-

renc és október óta mint volonteur dr. gróf Teleki Géza. 1936.

júniusában a fúrólaboratoriumot Dr. Schmidt vezette.

A gyjtemény-osztály Vigh Gyula fgeológus vezetése alatt

áll. lleosztottak dr. Mottl Mária, dr. Szörényi Erzsébet,
Haberl Viktor preparátor és- D ö m ü k Teréz rajzoló és idle-

gesen ifj. dr. Noszky Jen. Az anyag leltározásával és a modern
tudományos és gyakorlati igényeknek megfelel átrendezésével van-

nak megbízva. Az anyag 730 drb.-al szaporodott.

Az Intézetnek 1935/36 évben megjelent kiadványainak száma 5.

Az Intézet könyvtára 1935/36-ban 842 kötettel 10.481 P értékben szapo-

rodott. Ezáltal könyvtárunk állománya 41,856 kötetre emelkedett.

Tájékoztató adatok a m. kir. iparügyi minisztérium X. szakosztályá-

nak (Bányászati kutatás, állami érc- és kszénbányászat) az 1936. év-

ben végzett bányászati , mélyfúrási és geológiai munkálatairól.

/. Bányászati és geológiai kutatások.

a) A földtani intézel által az iparügyi minisztérium X. szakosz-

tályának utasítására és terhére végzett geológiai felvételek:

1. lí o z 1 o > s n i k Pál fgeológus kijelölte a parádkörnyéki, pa-

rádóhutai és lahocai mélyfúrások helyét. 2. dr. Schréter Zoltán
fgeológus csoportja a Mátra északi oldalán Bükkszék és Pétervására

környékén végzett felvételeket. 3. dr. Fér e nézi István fgeoló-

gus csoportja Sósbartyán, Ipolytarnóc, Balassagyarmat és Szécheny

között folytatta az elz évben megkezdett sókutatásait és geológiai

felvételeit. 4. A budapestkörnyéki felvételeknél dr. Pávai V a j n a

Ferenc fbányatanáesos-fgeológus, dr. Szentes Ferenc egy.

tanársegéd es dr. Horusitzky F e r e n .c mködtek közre.

b) Külön megbízatások:

5. Az iparügyi minisztérium külön megbízta dr. Ven dl M i k-

1 ó s egyetemi ny. r. tanárt a nézsai vasérc elfordulás feldolgozásá-

val. 6. Dr. Lóczy Lajos földtani intézeti igazgató kutatásokat vég-

zett Balatonalmádi, Felsörs, Alsóörs vonulat állítólagos vasércelfor-
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dulásának megállapítása céljából. 7. Eozlozsnik Pál aligazgató

rendkívüli megbízatásként feldolgozta az állami kszénbányászat

komlói szénmedencéjének geológiai viszonyait és szénkutatásokat vég-

zett. 8. P a n t ó Dezs m. kir. fbányatanácsos és R o z 1 o z s n ; k

Pál aligazgató közösen tanulmányozták és felvették a martonyi vas-

ércelfordulást. !). Az iparügyi minisztérium külön megbízatása foly-

tán dr. Vigh Gyula m. kir. fgeológus egyetemi magántanár és

ifj. Noszky Jen. geológus feldolgozták az urkuti mangánércbánya

környékének földtani viszonyait.

c) Bányászati kutatások.

10. Az iparügyi miniszter, fleg vitéz Petncházy államtitkár

kezdeményezésére becslések végeztettek a szarvaski webrlit ineny-

nyiségének megállapítása céljából és a Szécheny Tudományos Társa-

ság útján az iparügyi miniszter pályázatot irt ki a wehrlit gazdasá-

gos kohósítása és értékesítése céljából, amelynek számos pályázója

akadt. A laboratóriumi kísérletek és kohópróbák folyamatban vannak
11. A hosszú idk után víztelenített gyöngyösoroszi ércbányában meg-

indult a kutatás és az érc vájástérdemlségének megállapítása cél

jából a szakszer próbavétel. A próbák feldlgozása a földtani intézet

kísérleti állomásán folyamatban van. 12. Dr. L i f f a Aurél ny. m.

kir. fbányatanácsos az iparügyi miniszter megbízatása folytán or-

szágos viszonylatban végezte a tzálló agyag- és kaolinelfordulások

felvételét és feldolgozását. 13. A kincstári bauxi tzártkutatmányokát

bérl Magyar Bányamível Rt. nagyharsányi területén 1936. év tava-

szán megkezdte három szinten a feltárási munkálatokat; a bakonyi

alsóperepusztai területen pedig folyamatban vannak a részletes ku-

tatási munkálatok, kutató aknákkal és eralius fúrásokkal.

II. Kincstári mélyfúrások.

1. 1936 augusztus hóban fejezdtek be be az 1780.90 m mélység
tardi mélyfúrás részletes vizsgálatai és kezdetét vette a leszerelés.

2. A tardi mélyfúráshoz hasonlóan a pénzügyminiszerium által kez-

deményezett rszentmiklósi gázkutató mélyfúrás 948 m mélységben
állt meg május hó elején. 3. 1936. szeptember hó elején fejezdött be

1228.2 m mélységben a Székesfehérvár szab. kir. város részére és költ-

ségére állami garnitúrával végzett melegvízkutató mélyfúrás. Az ered-

mény negatív volt. 4. Füzérradványban gróf Károlyi László uradal-

mának kérésére és anyagi támogatásával 1936. évi augusztus és szep-

tember hónapokban 433.4 m mélységig fúrtunk le vtznyerés céljából,

negatív eredménnyel. 5. Rozlozsnik Pál aligazgató mátrai, pa-

rádkörnyéki felvételei nyomán 1936. év nyarán mélyítettük le a Pá-

rád I. számú 342.7 m mély és a Párád II. számit 262.7 m mély tájékoz -

lató feltáró-fúrólyukakat. 6. Az iparügyi minisztérium folytatta a

pestkörnyéki tervszer földgázkutatási programúi ját, és rszentmik-

lósi fúrógarnitúráját Csornádra helyezte át, ahol a fúrólyuk mély-

sége, 1936. december hó 31-ével 781.8 in volt. 7. Az 1936. évi geológiai
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és geofizikai felvételek nyomán legreményteljesebbnek látszó terüle-

ten, a Mátrában 1936. december havában két nagyteljesítmény furó-

garnitúra kezdte meg üzemét. Egyik a Lahoca hegyen, a Párád III.

sz. fúrás ola.ifeltárás és a recski ércbánya ércvagyonának megvizsgá-

lása céljából. Mélysége december 31-én 12.75 m. 8. A másik mátrai fú-

rásunk a bükkszék!, I. számú olaj- és gázkutató mélyfúrás, melynek

mélysége december hó 31-én 64.15 m mélységben állott. 9. Az 1936. év

utolsó napjaiban kezdte meg üzemét az iparügyi minisztérium egyik

furószerelvénye Pécsett a város terhére, melegvíz feltárása céljából.

III. Az European Gas and Electric Co. dunántúli mélyfúrásai.

1. 1936. elején fejezdött be a görgetegi mélyfúrás 2059 m mély-

ségben. 2. A miliályi mélyfúrásból feltör szénsavgáz részletes tudo-

mányos vizsgálatát és felhasználhatóságának lehetségeit végezte a

vállalat az év folyamán. 2. Az mkei mélyfúrás az év végével elérte a

2140.5 m mélységet és olajos sósvizet, valamint methánt és szénsavgázt

produkált. A furóteehnikai és laboratóriumi vizsgálatok most folynak.

4. A budafaipusztai, lispei fúrása az Eurogasconak az 1936. év végével

1764 m mélységig haladt elre, benne olajos sósvizet és gázt találtak.

IV. A báró Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet mérései,

a) Reflexiós szeizmikus mérések.

A m. kir. iparügyi minisztérium 1936. év elején elkészíttette és

beszerezte a báró Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet részére dr. Pogány
Béla megyetemi ny. r. tanár szeizmikus berendezését, amellyel ered-

ményesen az alábbi felvételeket végezte: 1. Örszentmiklós vidékén

próbamérések. 2. Kapuvár környékén ' próbamérések. 3. Fót—Rákospa-
lota—Újpest határában szeizmikus felvételek. 4. Püspökladány—Haj-
dúszoboszló—Debrecen vonalon szeizmikus felvételek.

b) Torziós ingamérések.

A báró Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet torziós ingával dolgozó

expedíciója az 1936. év nyarán és szén a Mátrában, Párád, Recsk, Sí-

rok, Mátraballa, Bükkszék környékén végzett ingaméréseket.

V. Állami köszénbányászát.

A m. kir. állami kszénbányászat komlói kszénbánya üzeme és

elektromos centráléja 1936.-ban változatlan létszámmal és üzemi vi-

szonyok mellett folytatta üzemét és az év folyamán 1.259,164 q ksze-

net és cca 7,727.528 kWó áramot termelt.

A külföldi bennünket is érdekl cikkek közül legyen szabad csak

kettt kiragadnom.

Az egyik Poposcu Voitest.i munkája, mely Románia (bele-

értve Erdélyt is) földtani fejldés történetét adja közre. Anélkül, hogy

érdemi méltatására vállalkoznék szomorúan jelezhetem, hogy a szer-
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y.ö nem függetleníti magát a küls élettl és a magyar kutatók mun-

kásságát alig veszi tekintetbe. Az irodalom összeállítása a legsajátsá-

gosabb és eddig még egyedülálló, u. i. a munka végén az irodalom

helyén: 102 értekezést sorol fel, kizárólag saját magától. Az ellenkezre

is van példa: Paul Krusck, berlini egyetemi tanár, a porosz Föld-

iáin Intézet ezidszerinti igazgatója a rudai 12 apostol bánya földtani

viszonyairól írt érdekes tanulmányában nemcsak a legutóbbi magyar

szerzk munkáit említi meg, hanem még Szabó József megfigye-

léseinek helyességét is elismeri. Mikor ezt jóles érzéssel vészük tudo-

másul egyúttal nem szabad áltatnunk magunkat, hogy a külföldi tu-

dományos szakkörökkel való kacsolatainkat illetleg sok a kívánni

való: a külföldre vezet szálak sajnálatos belföldi és külföldi okok

miatt lazultak. Mindent el kellene követni, hogy ezek a szálak ersöd-
jenek. Két mód áll erre rendelkezésre, az egyik az egyéni külön lenyo-

matcsere kiépítése, sok érdemes szerznk egyáltalában nem tördik
ezzel, a másik lehetség, hogy elszigeteltségünk csökkenjék a velünk
rokonszenvez külföldi szakemberek megfelel módon való hozzánk
kapcsolása és a velünk együttérz államok szakintézményeivel való

szorosabb kapcsolatielvétel. Magyarázzák ezt a megállapítást az aláb-

biak:

A tagok nyilvántartását áttekintve a 328 tag közül 2 él külföldi

tagunk van. Amikor Olaszország Abesszínia megszállását megkezdte,
a világ népei és hivatalos képviseli elítélték e lépést, Magyarország
volt tulajdonképen az egyetlen állam — jóllehet lakosságának 1/3-a

kisebbségi sorsban él, — mely nyíltan Olaszország mellé áll*. Anél-
kül, hogy e kérdésnek és lépésnek erkölcsi értékelésébe bocsátkoznánk:

megállapíthatjuk, hogy a magyar geológusok (földvizsgálók), bánya-
mérnökök nem tudták felvenni a kapcsolatot úgy Olaszországgal, hogy
annak valószer reális értéke is lett volna.

Zárjuk le a múlt év sok tétel mérlegét és érezzük mindannyian,
hogy adósok vagyunk. Tlünk a múlt, a sok nagy eld még több, még
jobb munkát vár. Ránk figyelnek, tlünk sokat várnak, az énünkbe
néznek, ezt bizonyítja az általános érdekldés, mely a földtan kérdései

iránt megnyilvánul a sajtóban és nem utolsó sorban a Földtani Érte-

sít 700-nál több elfiztje részérl. De nemcsak szellemileg vagyunk
mi adósok, hanem más tekintetben is; nekünk ki nem egyenlített tar

tozásaink vannak a fiatalok kiképzését illetleg és azoknál, akik távol

vannak, még mostohább sorsban élnek, kzködnek; mindezeken kívül,

mindezek fölött odaadást és áldozatkészséget vár mindnyájunktól: a

Társulat is. E kérdések es gondok elintézése részben tlünk függ: se-

gítsük el tehát azok megoldását munkával és szívvel.

Ezután péteri Takáts Tibor a Hidrológiai Szakosztály je-

lentését terjesztette el, amit a Közgylés azzal vett tudomásul, hogy

Weszelszky Gyula szakoszályi elnöknek köszönetét fejezte ki az

ügybuzgó vezetésért. Dr. Káposztás Pál a számvizsgáló bizottság

jelentését olvasta fel, melyet a Közgylés elfogadott és a pénztáros-
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nak, valamint a választmánynak a felmentést megadta. L i f f a Au-
rél másodelnök meleg szavakkal üdvözölte az elnököt abból az alka-
lomból, hogy a FePház tagja lett. Ven dl Aladár elnök osztatlan

éljenzés és taps közben köszönte meg a figyelmet és biztosította a

Társulatot, hogy a tudomány érdekeit fogja képviselni a rendelkezés-

re álló korlátolt lehetségek között.

Ezután Bohra Ferenc indítványozta, hogy a Társulat fejezze

ki elismerését és köszönetét a kitn vezetésért az elnöknek. Ven dl
Aladár elnök a közgylés egyhangú elismerését megköszönve Ma-
uritz Béla tiszteleti tag úrnak a terem átengedéséért fejezi ki há-

láját.

ülBLI0GRAPHIA GEOLOGICA HUNGARTCA 1935.

Szádeczk y-K ardoss Elemér: Adatok a görgetési határ kérdé-
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LXV. 1935. p. 38—50.
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tung insbesonders bei fluviatilen Ablagerungen (Mit. d. berg- u.
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Szcs Mária: A Dobogók környékének kzettani viszonyai. (Böl-
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