
95-IK KÖZGYLÉS.

A közgylés 1945. szeptember 19-én az Állami Földtani Intézet eladóter-
mében d. u. 5 órakor kezddött. Megjelent 48 tag és 6 vendég.

Idsebb Noszky Jen, mint az 1945. augusztus 15-én tartott választmányi
ülés határozatából kiküldött közgylést elkészít hattagú bizottság elnöke,

a következ szavakkal nyitja meg a közgylést.
„Az elkészít bizottság nevében és megbízásából jelentem a Tagtársak-

nak, hogy az 1945. július 18-án kelt 20.165. számú belügyminiszteri rendelet
értelmében társulatunknak jelentést kellett adni utóbbi mködésérl és az új

idknek megfelelen berendezkednie. Ezért is az 1945. augusztus 15-én tar-

tott választmányi ülésen az eddigi tisztikar és választmány lemondott meg-
bízatásáról és a további ügyvitelre, illetve az új választás elkészítésére hat-

tagú bizottságot küldött ki. Az új választás keresztülvitelére kellett össze-

hívni a közgylést.
Most pedig legelssorban a kegyelet adóját kell lerónunk a múlt köz-

gylés óta elhúnyt tagtársaink emlékének, legalább is akiknek elköltöztérl
eddig tudomásunk van. Ügymint Horusitzky Henrik, Társulatunk érdemes
nesztora, Kulcsár Kálmán, a mélyfúrási laboratórium nagybuzgalmú munka-
társa, Kulhay Gyula, a Földtani Intézet korán elköltözött buzgó geológusa,
Dudichné Vendl Mária kiváló mineralógusunk és Vizer Vilmos MÁK vezér-
igazgató, nagyérdem választmányi tagunk emléke eltt.

Ezután indítványozom, hogy mivel az 1920. május 5-én tartott közgylés
politikai nyomás súlya alatt, az 1848-as alaptörvényeinkben lefektetett gon-
dolat- és szólásszabadság elvének megsértésével, 18 tagtársunkat részben
kizárta, rézben kilépésre kényszerítette, részben pedig dorgálásra ítélte; ennek
expiálására a jelen közgylés ezt teljes egészében hatálytalanítsa. Méltatlan
elbánásban részesült érdemes tagtársainkat a jogfolytonosság elve alapján
teljes jogaikba helyezze vissza. Mivel pedig közülük már többen azóta ei-

húnytak, ezek emlékét szintén örökítsük meg mai közgylésünk jegyzköny-
vében." (Az elhangzottakat a közgylés egyhangúlag elfogadja.)

Id. Noszky Jen bejelenti, hogy az elkészít bizottság a közgylésnek
tiszteleti taggá való megválasztásra ajánlja Emszt Kálmán ny. kísérletügyi
figazgatót, Gaál István ny. múzeumi igazgatót, Lczy Lajos egyetemi ny. r.

tanár, földtani intézeti igazgatót, Papp Simoní, Társulatnak eddigi nagybuz-
galmú elnökét, a MAORT igazgatóját és Szentpétery Zsigmond egyetemi ny.

r. tanár urakat. Az ajánlott urak tudományos munkássága a földtan- és

rokontudományokban a tagtársak mindegyike eltt ismeretes és ezért mell-
zik az ajánlólevelek felolvasását. A közgylés egyhangúlag fogadja el az
indítványt.

Szentpétery Zsigmond keresetlen szavakkal ajánlja a közgylésnek id.

Noszky jENönek tiszteleti taggá való választását, „melyet eddig közismert
szerénységével elhárított". A közgylés nagy tapssal fogadja el a bejelentést

Id. Noszky Jen elnök elrendeli az új tisztikar és a választmány meg-
választását.

Ezután Sümeghy József tartja meg emlékbeszédét Horusitzky Henrikrl.
Ezután az elnök felkéri Vadász Elemér tagtársat Vizer Vilmos választ-

mányi tagunkról szóló megemlékezés megtartására.
A nekrológok elhangzása után Jugovics Lajos, a kiküldött els szavazat-

szed bizottság elnöke, ismerteti a tisztikarra leadott szavazatok eredményét,
mely a következ:
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Elnök: Vitális István; alelnök: Tasnádi Kubacska András; els titkár:

Majzon László; másodtitkár: Reich Lajos; pénztáros: Ascher Kálmán.
1945-ik évre esedékes „Szabó József Emlékérem" kiadásáról úgy dönt a

közgylés, hogy ezt megfelel elkészítés után 1946-iki februári közgylés
adja ki az arra érdemes munkának. Ezzel kapcsolatban Szentpétery Zsigmond
tiszteleti tag indítványára a közgylés úgy dönt, hogy az Emlékérem ügy-
rendjének III. részének 6. §-a úgy módosítandó, hogy a jutalmazás évét meg-
elz figyelembeveend eddigi 6 év irodalma 9 (kilenc) év legyen.

Ezután Vajk Raul, kiküldött második szavazatszed bizottság elnöke,
kihirdeti a választmányi tagokra leadott szavazás eredményét, mely a követ-
kez: Bartkó Lajos, Földvári Aladár, Gedeon Tihamér, Horusitzky Ferenc,

'Jugovics Lajos, Koch Sándor, Kretzoi Miklós, Kreybig Lajos, Papp Ferenc,
Pávai-Vajna Ferenc, Schréter Zoltán, Strausz László

,

1 Sümeghy József,
Szalai Tibor, Szádeczky Kardoss Elemér, Szentes Ferenc, Sztrókay Kálmán,
gróf Teleki Géza, Telegdi Roth Károly, Vadász Elemér, Vajk Raul, Vendel
Miklós, Tokody László, Zsivny Viktor.

A közgylés a számvizsgálóbizottság munkájára Scherf Emil elnöksége
mellett Balyi Károly és Méhes Kálmán tagtársakat küldi ki.
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