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Február 2.

KRÓNIKA AZ 1981. ÉVRŐL 

Összeállította: Dr. Csiky Gábor

A Társulat márciusban tartandó tisztújitó közgyű
lésére a szakosztály vezetőségválasztó ülést tar
tott. Először a titkár beszámolt az elmúlt trien
nium alatti működésről, majd sor került az új ve
zetőség megválasztására, az eddigiektől eltérően 
ezúttal 5 éves ciklusra, melynek eredménye: elnök 
Allodiatoris Irma, titkár Csiky Gábor és 14 veze
tőségi tag: Bidló Gábor, Bogsch László, Dobos Ir
ma, Dudich Endre, Fejér Leontin, Kriván Pál, Papp 
Péter, Póka Teréz, Rónai András, Székyné Fux Vil
ma, Sztrókay Kálmán, Varga Gáborné, Vitális György, 
és Kaszap András, mint új tag. A február 2-i Föld
tani Tudománytörténeti Nappal kapcsolatban a tit
kár közölte, hogy a meghivó elkészült, és postázá
sát megkezdték. - Ezenkivül Csiky Gábor előadást 
tartott, "Ferdinando Marsigli, a magyar föld fel
fedezője /megemlékezés halálának 250. évforduló
ján/" cimmel.

A II. Földtani Tudománytörténeti Nap megrendezé
se, "A hazai földtudományok egyes ágainak törté
nete kezdettől a felszabadulásig" cimmel, a szak
osztály megalakulásának 10. évfordulója alkalmá
ból, melyen 7 előadás hangzott el az alábbiak sze
rint :

Allodiatoris Irma: elnöki megnyitó.
Csiky Gábor: Visszapillantás a szakosztály 10 é- 

ves működésére- 
Sztrókay Kálmán: Ásványtan.
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Március 2.

Székyné Fux Vilma: Kőzettan-geokémia
Bogsch László: Őslénytan
Végh Sándorné: Alkalmazott földtan
Dobos Irma: Vízföldtan
Juhász József: Műszaki földtan

Sajnálatos, hogy a földtudományok ágai közül a 
rétegtan és a hegységszerkezettan történetének 
a bemutatására vállalkozó-előadó hiányában nem 
került sor.

A Szakosztály vezetőségi ülést tartott, melyen 
értékelte a Tudománytörténeti Nap eredményét. 
Megállapitást nyert, hogy egyes előadók szokat
lan módon, próbára téve a hallgatóság türelmét, 
túl hosszúra nyújtották előadásukat. A vezetőség 
állást foglalt az előadások időtartamát illetően: 

a jövőben korlátozni kell 20 percre, kivételesen 
30 percre, és ezt minden esetben, mind szóban 
/az elnöklő személy/, mind Írásban /a meghívóban 
avagy programban/ jelezni kell. Ezt elsősorban a 
nagyobb rendezvények esetében kell betartatni, 
amikoris több előadás hangzik el egy adott, ál
talában rövid idő alatt. Mindezekben az előadók 
önfegyelmezésén túl fontos szerep vár az elnöklő 
személyre is, aki ezentúl határozottabban éljen 
őt megillető jogával. Ezenkívül titkár ismertette 
a Központi Földtani Hivatal elnökének a Társulat 
elnökségéhez, ill. a társulati kiadványok szer
kesztőihez intézett levelét, melyben a publiká
ciós tevékenység általános felülvizsgálata céljá
ból a szerkesztőbizottságok közreműködésével fel 
kivánja méretni a jelenlegi helyzetet és össze
hangolt lépéseket kiván tenni a földtan és a geo
fizika publicitásának érdekében. Első lépésként
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egy űrlapot kellett kitöltenie, mint szerkesztő
nek, a Szakosztály kiadványára, az ÉvKönyvre vo
natkozó adatokkal és megküldte a Központi Föld
tani Hivatalnak. - Dudich Endre, a jövő évi buda
pesti INHIGEO Szimpózium szervező bizottságának 
titkára beszámolt az előkészítő szervezési munká
latokról és bemutatta a végleges első körlevelet, 
melyet a tagságnak és külföldre már postáztak is.

Március 16. A Szakosztály ülésén előadást tartottak:
Póka Terén: A kőzetkémia története 1930-tól. 
Müller Pál: Alfred Wegener emlékezete,
Detre Csaba: P. Teilhard de Chardin és az evolu- 
cióelmélet /Megemlékezés születésének 100. évfor
dulóján/.
Az előadóülés előtt tartott vezetőségi ülésen a 
tagság a következő döntést hozta a múlt évben 
Mauritz Béla professzor centenáriumi emlékülésé
vel kapcsolatos tárgyalások és viták nyomán: te
kintettel arra, hogy az emlékülést illetően ezi- 
dáig megkeresés az illetékesek részéről nem tör
tént, a Szakosztály májusi előadóülésén megemlé
kezik Mauritz professzorról és megkoszorúzza a 
sirját.

Március 18. A Társulat tisztújító küldött közgyűlésén, Rónai 
András vezetőségi tagunk tartotta a múlt évben 
elhunyt Szalai Tibor, volt vezetőségi tagunk nek
rológját. - Székyné Fux Vilma vezetőségi tagunkat 
a Társulat tiszteleti tagjává választotta.

Május 4. A Társulat nevében a Szakosztály vezetősége meg
koszorúzta Mauritz Béla professzor sirját a rá
koskeresztúri temetőben születésének centenáriuma 
alkalmából.
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Május 18. A Szakosztály előadóülésén az alábbi centenáriumi
megemlékezések hangzottak el:
Sztrókay Kálmán: Emlékezés Mauritz Béláról 
Jánossy Dénes: Emlékezés Kormos Tivadarról 
Széles Margit: Emlékezés Méhes Gyuláról 
Füköh Levente: Emlékezés Legányi Ferencről

Az előadóülés előtt tartott vezetőségi ülésen a 
titkár által javasolt II. félévi programot a tag
ság elfogadta. Ezenkívül javaslatot tett az 1982- 
ben tartandó III. Földtani Tudománytörténeti Nap
ra, melynek programját az 1980. évi MTESZ konfe
rencián elhangzott földtani előadások adnák. Vi
ta után a javaslatot a tagság elfogadta. 
Bejelentette, hogy az Évkönyv 7. száma megjelent. 
Dudich Endre beszámolt az INHIGEO Szimpózium szer
vező bizottsága aznap tartott üléséről, melyen 
megalakult a bizottság két albizottsága, a szak
mai /vezetője Dudich/ és a technikai albizottság 
/vezetője Alföldi L./, a sokrétű feladatok zavar
talan lebonyolítása érdekében, továbbá bemutatta 
az INHIGEO Newsletter megjelent 14. számát.

Május 29. Résztvettünk a M. Hidrológiai Társaság Vizügyi
Történeti Bizottsága által Esztergomban rende
zett Vízügyi Történeti Napján, melyen Dobos Ir
ma vezetőségi tagunk is tartott előadást.

Június 10. Résztvettünk az 0. M. Bányászati és Kohászati
Egyesület történeti bizottsága által, a dorogi- 
medence szénbányászatának 200. évfordulója alkal
mából rendezett ünnepi ülésen.

Június 22. A Társulat választmányi ülésén Dudich Endre tá
vollétében Csiky Gábor, mint a szakmai albizott
ság tagja, ismertette az INGHIGEO Szimpóziumot
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előkészítő munkálatok állását.

Szeptember 3. Résztvettünk Vitális István születése 110.évfor
dulóján, a nagyegyházi bányában felállított em
lékművének avató ünnepségén.

Szeptember 28. A Szakosztály vezetőségi ülést tartott, melyen 
egyetlen, fontos napirendi pont szerepelt, a 
Központi Földtani Hivatal elnökének, Fülöp Jó
zsefnek, "A magyar földtani, geofizikai folyói
ratok publikációs jellemzői" cimü tanulmányának 
megtárgyalása. Csiky G. titkár ismertette a Tár
sulat elnökének, Dank Viktornak kisérő levelét, 
melyben kéri a tanulmánynak, mint vitaanyagnak 
az áttanulmányozását, és az észrevételeknek, ja
vaslatoknak Írásban való megküldését. A vezető
ség a tanulmányt megvitatta, és megbízta Csiky 
Gábort az észrevételek és javaslatok Írásban va
ló megtételére és megküldésére. - Ez.en kivül 
Csiky G. beszámolt a Bukarestben augusztus 26. - 
szeptember 3. között rendezett XVI. Nemzetközi 
Tudománytörténeti Kongresszusról, melyen Póka 
Terézzel együtt vett részt és előadást is tar
tottak; Csiky G.:"Eötvös L. torziós ingájának 
jelentősége a földtani kutatásban", Póka T. "A 
természettudományok szerkezeti és genetikai rend
szerezése a földtudományok példáján" cimmel. To
vábbá résztvettünk M. Guntau, az INHIGEO főtit
kára által tartott bizottsági ülésen, ahol beszá
moltunk a budapesti szimpózium folyamatban levő 
szervezésének problémáiról.

Október 19. A Szakosztály ülésén előadást tartottak:

Dudich Endre: 100 éve született Taeger Henrik.
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Október 30.

December 14.

Csiky Gábor: Az első hazai természettudományos 
mozgalom /A Magyar Orvosok és Ter
mészetvizsgálók Vándorgyűlései/.

Papp Péter: 200 éves J. E. Fichtel müve, "Beitrag 
zur Mineralgeschichte Siebenbürgens".

Az előadóülés előtt tartott vezetőségi ülésen, 
titkár előterjesztette az 1982. évi előzetes mun
katervet; a tagság megvitatta és az összeállitást 
jóváhagyta. A III. Tudománytörténeti Nap témaköre: 
"A hazai földtudományok fejlődésének néhány fon
tosabb eseménye az 1848-1918. közötti időszakban", 
időpontja, február eleje, még nem végleges. Ezen
kívül Dudich E. beszámolt az INHIGEO Szimpózium 
szervezési munkálatainak állásáról.

A Társulat választmányi ülésén megvitatásra ke
rült a Központi Földtani Hivatal elnökének fen
tebb emlitett tanulmánya, mellyel kapcsolatban 
Csiky Gábor a Szakosztály részéről megtette ész
revételeit és javaslatait. Ezenkívül beszámolt a 
bukaresti XVI. Nemzetközi Tudománytörténeti Kong
resszusról.

A Szakosztály évzáró ülésén az alábbi előadások 
hangzottak el:

Dobos Irma: A két Horusitzky szerepe a hazai 
vízföldtanban /Horusitzky Ferenc 
születésének 80. évfordulóján/.

Csiky Gábor: Beszámoló és megemlékezések az 1981. 
évről.

Bogsch László: Szalai Tibor emlékezete- 
Bidló Gábor: A Magyarhoni Földtani Társulat

földrengési bizottságának alapítása 
és működése.
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Az előadóülés előtt tartott vezetőségi ülésen, 
titkár javaslatára az 1982. évi munkaterven még 
némi kiegészítést, módosítást tettek. Titkár be
jelentette, hogy a Tudománytörténeti Nap végle
ges időpontja február 3., továbbá sürgette az Év
könyv 8. számára az előadások kéziratanyagának a 
leadását. Dudich E. beszámolt az INHIGEO Szimpó
zium szervezési munkálatai állásáról.
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