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(a 125 éves MFT Ünnepi Közgyűlésén) 

dr. Dank Viktor 

Tisztelt Jubileumi Ülésszak ! 

Tisztelt Megjelentek ! 

Engedjék meg, hogy tisztelettel és szeretettel üdvözöljem a Magyarhoni 
Földtani Társulat alapításának 125. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi 
ülésszakunk valamennyi résztvevőjét. Külön köszöntöm a Társulat tagsága, 
választmánya és elnöksége nevében egyesületünk elöljáró-felettes szervei kép
viseletében megjelenteket: CSANÁDI György akadémikust, a Műszaki és Termé
szettudományi Egyesületek Szövetségének elnökét, E R D E I GRÚZ Tibor akadé
mikust, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, T U R I ISTVÁNNÉ elvtársnőt, 
az MTESZ főtitkárhelyettesét, LENGYEL Sándor professzort, az MTESZ 
elnökségének képviselőjét; a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti tagjait, 
Társulatunk elnökségét, szakosztályi elnökeit, a szomszédos országok társulatai
nak elnökeit, a társegyesületek képviselőit, Társulatunk tagságát és kedves 
vendégeinket. 

Rendkívül nagy örömömre szolgál, hogy az MTESZ-be tömörült egyesületek 
doyenjének huszonkettedik elnökeként üdvözölhetem a Műszaki és Természet
tudományi Egyesületek Szövetségét, fennállásának és gyümölcsöző együtt
működésünknek 25. esztendejében. 

* 

A számvetések, a jubileumok idejét éljük. Számos intézmény, szervezet 
most ünnepli fennállásának 25. esztendős évfordulóját a háború után talpra
álló fejlődésünk immár történelmi távlatú regisztrálásaként. 

Engedjék meg, hogy ismét emlékeztessem Önöket, hogy a Magyarhoni 
Földtani Társulat a legidősebb folyamatosan működő magyar tudományos 
egyesület 1848-as megalakulásával Európában a harmadik, az 1,807-ben meg
szervezett Geological Society of London angliai, az 1830-ban alapított Société 
Géologique de France francia földtani társulat után, és az ugyancsak 1848-ban 
létrehozott Deutsche Geologische Gesellschaft német társulatot megelőzve. 

1847. augusztus H-én Sopronban a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
VIII. vándorgyűlésén dr. ZIPSZER Keresztély András besztercebányai tanár 
vetette fel a Magyarhoni Földtársulat megalapításának gondolatát, ö a társu
lati gondolat atyja, melynek megvalósulásához a helyet és körülményeket 
Videfalván K U B I N Y I Ágoston és KTTBINYI Ferenc biztosították. Ők, és 
MARSCHAN József bányamérnök, PETTKO János Selmecbányái akadémiai ta
nár által képviselt bizottság az alakuló gyűlés megtartását 1848. augusztus 
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18 — 19-én tervezték megtartani, melyre a Szabadságharc eseményei következté
ben később, 1850-ben kerülhetett sor. ATársulat — bár forradalmi idők szülötte, 
az alakuló értekezlet egyik határozati pontja: ,,a Magyarhoni Földtani Társulat 
magánegylet szoros kapcsolatban van a bécsi cs. és kir. birodalmi földtani 
intézettel", világosan tükrözi a Szabadságharc leverése utáni helyzetet, és az is 
köztudott a földtani irodalom megsárgult lapjait forgatók körében, hogy a 
Társulat működéséből fakadóan 1869-ben létesített Földtani Intézet számos 
tagja németül beszélt. A ВАСН-korszak és egy magyar társulat viszonyában ez 
utóbbi határozat elméletileg a vegetálás sorsára kárhoztatást jelenti. Mégis 
megindult egyesület munkája és magyarrá alakítása, folyamatosan és 
feltartóztathatatlanul. 

A Magyarhoni Földtani Társulat célját első elnöke, K U B I N Y I Ágoston, így 
fogalmazta meg: „Az ország minden részeiben való földismei — bányászati 
megvizsgáltatása avégett, hogy mindennemű hasznavehető ásványok, főleg 
kőszén, tőzeg, nemes és nemtelen ércek, aranyos homok, építészeti, szobrá
szati, kőnyomati kövek, vízépítészeti mészkő, különféle savak, stb. felfedeztes
senek és hasznok vetessék." 

Tisztelt jubileumi Ülésszak ! 

A mi egyesületünk évfordulójához pontosan 100 esztendőt kell még hozzá
tennünk a számos negyedszázados fennállását ünneplő más szervezetekhez 
viszonyítva. A visszaemlékező értékelés terjedelme ezzel semmiképp nem lehet 
arányos, ezért sűrítésre törekvésünk, és nem felületességből fakadó felmérési 
hiba az oka a tömörítés során összevontan bemutatott eseményeknek. 

Az 50 éves évforduló alkalmából Közlönyünkben KOVÁTS Gyula, SCHMIDT 
Sándor, K O C H Antal egykori titkárok írták, hogy az első két évtized a magyar 
földtan kezdeti szakaszaként gyűjtő, leíró, úttörő jellegű volt. Természetesen 
ebben az időben összehangolt, koordinált munkáról még nem lehetett szó, de 
a földtan jelentőségének köztudati elterjesztése az egyénenkénti elszigetelt 
munkálkodás ellenére is sikerült. Sikerülnie kellett, hiszen ennek következ
ményeként, ilyen talajon kerülhetett sor a gyűjtött anyag Nemzeti Múzeumban 
történt tervszerű és rendszeres elhelyezésére. A Társulat könyvtára képezte a 
társulati elismert tevékenység következményeként alapított Földtani Intézet 
könyvtárát, és a Földtani Közlöny mindmáig legnépszerűbb, legelterjedtebb 
hazai és nemzetközi szócsöve a magyar geológiának. Ha figyelembe vesszük, 
hogy a kutatások, vizsgálatok magándotációból egyéni vállalkozásokat szol
gáltak, hogy rendszeres képzés nem volt, hogy nyelvi, nevezéktani nehézségek 
is fennálltak, akkor értékelhetjük igazán a Társulat kapcsolatfenntartó, össze
fogó erejét ebben az időszakban. 

Tételes összefoglalóját ismerjük 1848—1950. közötti működési szakaszának, 
dicséretes tárgyilagossággal, lényegretörő tömörséggel megírva, néhai VENDL 
Aladár, a Társulat egykori elnökének „A százéves Magyarhoni Földtani 
Társulat története" címmel megjelent könyvében. Minden jel arra mutat, hogy 
ennek folytatásaként napvilágot lásson az elmúlt 25 év eseményeinek, társu
lati életének bemutató összefoglalója is. 

125 esztendő már bőven történelmi távlat. Nemcsak egyesületi, de egy ország 
életének viszonylatában is igen jelentős idő. Önmagában természetesen a kor 
nem érdem, ahogy ma mondani szokás: egy állapot. A Magyarhoni Földtani 
Társulat esetében sem ezt a hosszú időt óhajtjuk méltatni csupán, hanem azt a 
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titkát, képességét, melynek segítségével változatos történelmi időkben sokszor 
igen nehéz körülmények között, mindvégig működő — és fejlődőképes maradt. 

A távolabbi idők történéseit könnyebb megítélni, nemcsak a megszépítő 
messzeség nehézségeket, kellemetlenségeket elnagyoló optikája miatt, hanem 
mert az akkori döntések, lépések értéke ma már nyilvánvaló. A közelebbi múlt 
racionális értékelését felgyorsult életünk segíti, de valójában a történettudo
mányos megalapozottságú teendők körvonalazásával e távlatban még beért
hetjük. 

A Társulat alkotói, a társulati tagok együttesében igen változatos utat járt 
be alapítása óta. Ez az út híven tükrözte a társadalom-átalakulási folyamatokat 
és a földtan szaktudományának fejlődését is. A társadalmi változásokkal együtt
járó tulajdonviszonyok változása számos vonatkozásban érdekellentéteket 
fakasztott, és a vezetés módszerei visszahatottak a földtani megismerésre, a 
kutatási, a tudományos szemléletre. Végső fokon tehát rendkívül változatos, 
kaleidoszkóp-szerű képsor összesítéséből adódik az az általános fejlődés, mely
nek nehézségei, sötét pontjai egyre inkább halványodnak, fényes szakaszait 
megújuló fejlődésünk haladó hagyományainak tekintjük. 

Az egyesület léte, fejlődése kezdetben tízek, majd százak, a MTESZ-ben 
tömörülés-óta ezrek—tízezrek s mindvégig az ország lakossága millióinak érdeme. 

Ez, ha nem is ebben a formában, több helyen olvasható a Társulatot érintő 
feljegyzésekben, irodalomban. Azt hiszem, nem járunk messze az igazságtól, 
ha úgy véljük, hogy a Társulat tagjai általánosságban mindig, bármilyen körül
mények között reálisan értékelték a végzett munkákat, a sikerek közt nem 
lettek önelégültek és a megpróbáltató kudarcok nem termeltek kishitűséget, 
megtalálták minden esetben a megoldás kulcsát. Mindig voltak, ha a föld alá 
kényszerítve is, az alapítási eszméért, a nagyszerű útmutatás valóraváltásáért 
munkálkodó tagtársak, a megpróbáltatásokat, mellőztetéseket is vállaló, élő 
lelkiismeretei Társulatunknak. 

Tisztelt jubileumi Ülés ! 

1945-tel új kor köszöntött be, és ez az új rend nemcsak ünnepelte az évfor
dulókat, de sorra megvalósította, továbbfejlesztette az 1,848-as alapítás cél
jait. 

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (MTESZ) a 
Magyarhoni Földtani Társulat 1.948-tól alapító tagja. A Társulat tagsága, köz
gyűlése, vezetősége ekkor ismét jól ismerte fel a helyzetet, és csatlakozásának 
helyességét az elmúlt 25 esztendő igazolta. Megszűnt a sokszor nyomasztó 
magárahagyatottság. A megváltozott tevékenység leglényegesebb jellemzője, 
hogy lehetőséget, vitafórumot teremt a szakembereknek a gyors, közvetlen 
információcserére. Áttekintés szerezhető a legidőszerűbb tudományos és gazda
sági kérdésekről. Lehetőség nyílik, hogy a tudományos egyesületek tagjai 
egymással vitázva elmondják véleményüket és javaslataikat az országos ter
veket, távlati fejlesztési koncepciókat illetően. Ezzel a tudományos egyesület 
segít az állami szerveknek, hatóságoknak a helyes döntés előkészítésében. 
Az elmúlt negyedszázad azt bizonyította, hogy a minisztériumok, főhatóságok, 
vezető állami szervek ezt a tevékenységet egyre jobban igénylik és döntéseik
nél figyelembe veszik. 

A társadalmi politikai változásokkal megindul az iparosodás és ennek kap
csán a hazai nyersanyagkutatások. Folynak a kőszénkutatások a Mecsekben, 
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Bakonyban, a Mátra környékén. Egyre megalapozottabb készletekre számít
hat az ipar kenyerének előteremtője, a szénbányászat. Ujabb területek kap
csolódnak be a kőolajtermelésbe. Szervezetten indulnak a bauxit, színesérc
kutatások, köztük az uránérckutatás és országosan megindul az ország termál-, 
ipari- és ivóvízkészletének felmérése. A rohamosan növekvő építkezési ütem 
soha eddig nem hallott mennyiségű cementet, építőanyagot, kohászati, kerá
miai alapanyagot követel. 

A földtani tudományos és az operatív geológiai munka az ország építésének 
szerves, elválaszthatatlan része. Középtávú terveinkben az ország számít ezekre 
a munkákra és eredményeire. Megindul és egyre intenzívebbé válik a földtani 
térképezés, mely rövid idő alatt több évtizedes mulasztást pótol. 1950. évben 
többet térképeztek, mint a megelőző 45 esztendőben összesen. 

A tervszerűséghez tartozik az utánpótlás nevelése. A geológusképzés meg
teremtése egyúttal az egyetemi szakbázisok folyamatos tevékenységét is biz
tosítja és lehetőséget nyújt a tanszékeknek a kutatási tevékenységbe bekapcso
lódni. Az elmélet és gyakorlat, az oktatás és az ipar, gyümölcsöző kapcsolatai 
napjainkban hosszúlejáratú szerződésekben, műszaki fejlesztési kooperációk
ban általánosan elterjedtek, és hatásuk a hallgatók képzésében is pozitíven 
nyilvánul meg. 

A társulati tagok azonban a fejlődés ellenére felismerik, hogy a szaksajtót 
részeredmények töltik ki, szintézisekre van szükség és a továbbképzést is 
rendszeressé kell szervezni. Különösen jelentős ez a törekvés, mert a geológus
képzés során vidékre, bányákhoz, kutatóterületekre, az ipar egyéb területére 
kerülő geológusokat a Társulat továbbra is aktivizálni óhajtotta és értékes 
megfigyeléseiket, ismereteik közkinccsé tételét biztosítani akarta, őszintén 
be kell vallanunk, ez kezdetben számos gátló értetlenség miatt nem sikerült. 
Eleinte a vállalatok nem nagyon akarták befogadni a geológusokat a terme
lésre, és munkatempóra hivatkozva a tudomány számára végzett vizsgálatokat 
termelésgátlónak és fölöslegesnek tartották. Később egy ideig nem rendeltetés
szerűen adtak munkát nekik, különböző bánya-adminisztrációval stb. bízták 
meg őket. A statisztikai kimutatásokkal, termelési részproblémákkal való 
elfoglaltság mellé lakás, elhelyezés, munkahelyi és közlekedési problémák 
járultak, így hát szegény fiatal új,j ambiciózus geológusunk dehogyis juthatott 
el a társulati ülésekre, rendezvényekre, könyvtárba, vándorgyűlésekre. Ma 
már persze ez régen a múlté. A területi szakosztályok a társulati életet, a 
közlekedés fejlődése a távolságok leküzdését lehetővé teszik, de azért fentiek 
csökevényeit vagy más formában történő megjelenését ma is megfigyelhetjük 
egyes helyeken. 

A kutatásokra az állam hatalmas összegeket áldoz. A kutatás többé nem 
magánügy, vagy helyi mecénás nyújtotta lehetőség, hanem tervszerű tevékeny
ség. Egy tudományos egyesület értékét tagjai munkáinak összértéke fejezi ki 
legjobban. E vonatkozásban is szédületesen gyors volt a fejlődés, egyre-másra 
jelennek meg az alapvető munkák a nyersanyagokról, az egyetemi tankönyvek, 
tágul a földtani vizsgálatokba vont társtudományok köre. 

Az ipari körök felismerik a földtan hasznát, egyre erősebb ipari földtani 
szervezet jön létre, és helyzete az új bányatörvényben rögzítést nyer. Megerő
södik a képzés, növekszik a létszám, és egyre tervszerűbbé, rendszerezettebbé 
válik a földtani munka. Jelentősebb szintézisek jelennek meg a vidéken az 
iparban működők tollából is, az ipari geológusok már nem csak adatszállítók 
vagy „bedolgozók" a nagy összesítésekbe. Számos vonatkozásban lehetővé 
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válik a látókörnövelés, KGST témák, ENSZ, F AO, TESCO, OMFB, GEOMIN-
CO, CHEMOKOMPLEX külföldi munkavállalások lehetőségeivel. A Társulat 
ismét felismeri a tennivalókat, nyelvtanfolyamokat és külszolgálatra előkészítő 
előadássorozatokat szervez az egyetemekkel, iparral, főhatóságokkal, társ
egyesületekkel karöltve. Közben szakosztályok szűntek meg és szakosztályok 
jönnek létre, esetleg ugyanazon szakosztályok. És nincs ebben semmi különös. 
Ha még nem értek meg a feltételek valamelyikére, jobb, ha megszűnik, az élet 
megkövetelte szükséglet újra létrehozza, ha kell. Én ezt is a Társulat erényei 
közé sorolom, s egyik olyan tulajdonságának tekintem, mely hosszú életét 
alapvetően meghatározta. 

Javul ós elmélyül a kapcsolat a MTA-val, az OMFB-vel, a MTESZ-szel, és 
ez számos közös rendezvényen jut kifejezésre. 

A rendezvények egyébként szintén jól regisztrálják a kor, az élet követel
ményeit. Az oktatási és könyv-ankétok korszerű művekről, nevelési törekvé
sekről adnak számot. Kőszénterületeinken, kőolajmezőinken, bauxitelőfordu
lásaink, színesércbányáink, vízföldtani, mérnökgeológiai problémák objektumai 
környékén rendezett vándorgyűlések igen gyümölcsözőek. Bemutatják a tudo
mányos és gyakorlati vizsgálatokat, összegeznek és iránytmutatók. 

Néhány adat: 
1851-ben a Társulat 76 tagot számlált, 
1900-ban 31.0 tagot tartott nyilván. 
1950-ben a Társulat taglétszáma 248, 

szakülések száma 7 
1960-ban a Társulat taglétszáma 662 fő 

szakülések száma 36 
előadások ,, 88 

1970-ben a Társulat taglétszáma 942 fő 
szakülések száma 86 
előadások ,, 198 

A fejlődés nemcsak a taglétszám, a szakülések és az előadások számának 
növekedésével mérhető — bár azok is fontos mutatók, — hanem az előadások 
tárgy választásával, társegyesületi, akadémiai közös rendezvények, külföldi 
elismerések egyaránt jelzik azt. Engedjenek meg néhányat felsorolni az elmúlt 
25 esztendő terméséből: 

1951. — A MTA nagygyűlésén 16 tagtársunk tartott előadást az alap- és 
az ipari kutatások helyzetéről, tennivalóiról. 

1953. — Magyar Szovjet Barátsági Hónap ünnepi előadóülésén tagtársaink 
a szovjet földtudományok különböző ágazatait ismertetik a hazai vonatkozá
sokkal összefüggő elemzésekben. Kőszénföldtani vándorgyűlés Salgótarjánban, 
karsztankét a Hidrológiai Társasággal közös rendezésben, Miskolcon. 

1959. — Megalakul a Társulat első területi csoportja Pécsett. Ugyanez 
évben rendezi a 90 éves MAFI a nagysikerű nemzetközi mezozóos konferenciát 
a Társulat aktív közreműködésével. 

1961. — Megalapítják a tagok a Társulat középdunántúli, majd észak
magyarországi csoportját. 

1962. — Mérnökgeológiai szakcsoport alakul. Ugyanezen évben az Energia
gazdálkodási Tudományos Egyesület, Magyar Kémikusok Egyesülete és az 
Országos Bányászati és Kohászati Egyesülettel közösen Miskolcon Országos 
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Földgáz Ankét tárgyalja a hazai földgázforrások, azok bányászati, valamint 
energetikai és kémiai felhasználásának problémáit. Ősszel Kőolaj bányászati 
Tudományos Ülésszakon széleskörű elemzés alapján alakították ki tagjaink e 
tárgyban véleményüket és álláspontjukat. 

1963. — Az ELTE Természettudományi Karával nyilvános vitaülés rende
zése a geológus szakképzéssel kapcsolatos kérdésekről. Szimpózium a közép
dunántúli ásványi nyersanyagbázis helyzetéről^ és kilátásairól, a Közép
dunántúli Csoport rendezésében. Ünnepi ülés az Északmagyarországi Csoport, 
az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület és a Magyar Kémikusok Egye
sülete rendezésében, Miskolcon. 

Bányavédelmi ankét a Magyar Hidrológiai Társasággal és az Országos Bányá
szati és Kohászati Egyesülettel közös rendezésben, Edelényben. 

1964. — A Magyar Állami Földtani Intézet és a Magyar Eötvös Lóránd 
Geofizikai Intézet beszámolóülése a Társulattal közös rendezésben. Ankét a 
műrevalóság földtani és bányaművelési vonatkozásairól, az Országos Bányá
szati és Kohászati Egyesülettel közös rendezésben, Miskolcon. Magyar-
jugoszláv geológus találkozó Pécsett. 

1965. — Nemzetközi Szénkőzettani Bizottság magyarországi ülésszaka. 
1966. — Bauxitvándorgyűlés Balatonalmádiban. 
1967. — Hidrogeológiai Konferencia a Hidrológiai Társasággal közös rende

zésben, a Borsodi Műszaki Hetek keretében, Miskolcon. 
Szénhidrogénföldtani Kollokvium, Budapest. 
Gépi adattárolás és adatfeldolgozás a földtani kutatásban, a Geofizikai 

Egyesülettel közös rendezésben. 
Ankét az ózdvidéki kőszénmedencéről, az OMBKE-vel közös rendezésben. 
Földtani Hét a TIT budapesti szervezetével közös rendezésben, Budapesten. 
Az Osztrák Ásványtani Társulat tanulmányútja. SZIDOEBNKO A. V. szovjet 

geológiai miniszter előadása a szovjet geológia 50 éves fejlődéséről, MTA-val 
közös rendezésben. 

Ankét Budapest mérnökgeológiai problémáiról, az Építőipari Tudományos 
Egyesület és a Magyar Urbanisztikai Társasággal közös rendezésben. Észak
magyarországi Kőszénföldtani Vándorgyűlés Salgótarján—Gyöngyös—Mis
kolc. 

1968. — Szegedi vándorgyűlés. Szakmai kirándulás az ország legnagyobb, 
1965-ben felfedezett kőolaj- és földgázelőfordulására. Ankét Pécs—Baranya 
fejlesztésének gazdasággeológiai lehetőségeiről. 

Automatizálási és információfeldolgozási ankét a Geofizikai Egyesülettel 
közösen. 

1969. — Rendkívüli ünnepi közgyűlés a MÁFI 100 éves fennállása alkalmá
ból, Budapesten. 

Magyar—jugoszláv geológus találkozó Szegeden. 
Neogén nemzetközi kollokvium, Budapest. 
1971. — Tiszántúl felszíni és mélyföldtanával foglalkozó vándorgyűlés. 

Szellemi exportlehetőségek a földtani kutatásban. Ankét a Társulat Ifjúsági 
Bizottsága, a KFH és a Geominco Bányászati Rt. közös rendezésében. Modern 
térképészeti módszerek a földtani kutatás szolgálatában c. tanfolyam, az 
Ifjúsági Bizottság rendezésében. 

Az üledékes petrológia újabb eredményei c. tanfolyam az Ifjúsági Bizottság 
rendezésében. Létesítmények építése, üzembehelyezése és üzemeltetése a fej
lődő országokban c. MTESZ Konferencián tagjaink előadásai. 
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1972. — A geológusképzés és továbbképzés tapasztalatai és jövője címmel 
rendezett ankét. 

Tudománytörténeti Bizottságunk beszámolt az MTESZ Tudomány és 
Technikatörténeti Bizottságán. 

A Bányászati Kohászati Egyesülettel közös rendezésben Országos Bányakár 
Konferencia Balatonfüreden. 

Gyakorlati eredmények bemutatása az üledékföldtan tárgyköréből című 
ankét Pécsett. 

Kőszén és bauxitkészletek gazdaságosságának és műrevalóságának értéke
lése címmel ankétot tartottunk a Veszprém megyei műszaki hónap keretében. 

A 24. nemzetközi Geológiai Világkongresszus (Montreálban). 
1972-ben a MTESZ VIII. Közgyűlésén áttekintést kaptunk a Szövetség 

társadalmi, tudományos tevékenységéről, nemzetközi kapcsolatairól, oktatási 
munkájáról, a fiatal szakemberek részvételéről az egyesületi munkában, gazda
sági és technikai problémákról. Tájékozódhattunk a tagegyesületek, MTESZ 
társaságok, bizottságok, területi szervezetek, központi szervezetek tevékenysé
géről. Megismerhettük és mások is megismerték, hogy e keretben Társulatunk 
tagsága érzi munkájának jelentőségét, a tudományos közvélemény erejét, 
részt kért és kapott az országos kutatási tervek kidolgozásából és bírálta is 
azokat. 

Társulatunk belső szervezeti felépítése ezt a fejlődést is tükrözi. 

A Társulat szakosztályai és szakcsoportjai 
(alapítási évük sorrendjében) 

1. Déldunántúli területi szakosztály 1959 
2. Agyagásványtani Szakosztály 1960 
3. Északmagyarországi Szakosztály 1961 
4. Középdunántúli Szakosztály 1961 
5. Mérnökgeológiai-Építésföldtani Szakosztály 1962 
6. Ásványtan Geokémiai Szakosztály 1963 
7. őslénytani Szakosztály 1963 
8. Délalföldi Területi Szakosztály 1966 
9. Gazdaságföldtani Szakosztály 1967 

10. Általános Földtani Szakosztály 1969 
11. Matematikai Földtani Szakcsoport 1970 
12. Tudománytörténeti Szakcsoport 1970 
1.3. Ifjúsági Bizottság 1970 
14. Ásvány Gyűjtők Klubja 1971 

E néhány kiragadott példa — melyet CSIKY Gábor választmányi tagunk 
összeállításából vettem — is mutatja, milyen sokrétű és hol differenciálódóan 
részletező, hol integrációs átfogó tevékenységre van szükség mindékor azonban 
a fő cél a hazai nyersanyagforrások felderítése, felmérése és az ország számára 
rendelkezésre bocsájtása. 

A társegyesületekkel karöltve közös célunk az ország jólétének, boldogulásá
nak megalapozása a geokutatások tudományosan alapozott gazdasági ered
ményeinek hátterével. Fel kell mérnünk, mink van. Racionális, tárgyilagos 
prognózisok alapján javaslatot kell készítenünk lehetőségeink kiaknázását 
megvalósító műszaki-technikai — káderkapacitások kialakítására, az arányok, 
irányok meghatározására. 
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Társulati elismerésként: 
A SZABÓ József emlékérmet első ízben 1900-ban adta ki a Társulat, azóta 

25 tagtársunk kapta meg. 
A HANTKEN Miksa emlékérmet 1963-ban ítélték oda első ízben, azóta 4 tag

társunk mondhatja magáénak. 
А K O C H Antal emlékérem első ízben 1969-ben került kiadásra. Két tagtár

sunk kapta meg. 
A Jubiláris Érmet 5 tagtársunknak ítélte oda a bizottság. 
A Társulat Emlékgyűrűjének 1,966 óta 16 tulajdonosa van. (A mostani 16-al 

együtt 32.) 
A VENDL Mária Emlékalapítványdíj 1965-től két ízben került kiadásra. 
Pontosabban fogalmazva: az emlékérmek és az Emlékalapítvány mindig 

munkát értékel. A Társulat keretén belül külön e célra létre hozott elnökségi 
Bizottságok tevékenysége során történik a számba jöhető tudományos munkák 
vizsgálata, összehasonlító kritikai értékelése és az odaítélési javaslat. Belföldi 
tiszteleti tagjaink száma 8. Külföldi: 19. A földtani munka állami részről 
történt elismeréseként tagjaink között 20 Kossuth- és 2 Állami díjat tartunk 
számon. 

Kiléptünk már az elmaradott országok sorából, tovább fejlődve folyamatosan 
előrébb akarunk lépni. Az ásványi nyersanyagkincsekben viszonylag szegény 
ország is megtalálhatja a fejlődési lehetőséget ezen a vonalon. Áz elmúlt 25 
esztendő a legjobb példa erre. 

Bár a múlt hagyományainak ápolása méltó külsőségeket is igényel, tudomá
nyos hagyományainknak tisztelő tovább fejlesztését mindenekelőtt a tettek 
márkázzák. Mi így fogjuk fel a Társulat hagyományainak megbecsülését, ünne
pünk tartalmát így kapcsoljuk össze az ünneplés külsőségeivel. A legjobban 
szerkesztett beszéd, a legcsillogóbb külsőségek sem pótolhatják az el nem 
végzett munka, vagy a szakmaiatlanul, lélek nélkül végzett látszat-tevékeny
ség okozta hiányt. 

A mi jubileumunk nem táplál a múlt iránt hamis nosztalgiákat. Mi tisztelettel 
és kegyelettel emlékezünk 1848. alapítóira, tudományunk nagy alakjaira, 
művelőire, tovább fejlesztőire, egységesen Társulatunk alkotó tagságára. Külö
nösen azokra, akik meghatározó jellegű útmutatást adtak, a haladás irányába 
ható tevékenységükkel jelentősen befolyásolták Társulatunk fejlődését. 

Az elődök iránti tisztelet, a kutató érteni-akarás vezérel minket, amikor 
ennek a csodálatos vitalitásnak forrását megjelölni és méltatni kíséreljük. 
Nem csupán stílus szempontból, sem nem véletlenül hangzanak ezek a mon
datok többesszám első személyben. Úgy gondolom, úgy gondoljuk sokan mi 
társulati tagok és mások, hogy közös alkotásokról, közös területünkről nem 
szabad másként szólnunk, csak többesszámban, mindazok nevében, akik tet
tek is érte valamit. A „mi" itt most azt a teremtő-alkotó, fenntartó-tovább 
fejlesztő, türelmetlenség motorjától hajtott és a higgadt bölcsességgel szabá
lyozott közösséget jelenti, akik magukat a föld titkainak megismerésének nehéz 
hivatásával jegyezték el. 

És ime, az öreg társulat ma is funkcionál, ma is jelentős társadalmi-szakmai 
tényező változatlanul a rendkívül kockázatos, mindenkor nagy költségigényű, 
de országos kihatású földtani kutatások területén. Hagyományainkhoz híven 
tagjai ma is hűek az anyagi világ megismerésének elvéhez, s e nemes törekvéssel 
együtt járó mellékutakkal, tévedésekkel együtt vállalják a múltat, és kritikai 
értékű tanulságfelismerésük biztos iránytű lesz a jövőben. 
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Tisztelt jubileumi Ülés ! 
Személyi felsorolásokban, nevek idézésében szándékosan szegényes az elnöki 

méltatás. Nem mintha nem lenne bőven, egy külön ülésszakot kitevő mennyi
ségben elhunyt és élő tagtásaink által végzett kimagasló tevékenység, melyet 
ez alkalommal is elismeréssel és köszönettel külön személyekhez rendelve ki 
ne emelhetnénk, de ez majd a Krónikás feladata lesz. 

Nyugodt lelkiismerettel elmondhatom, hogy a Magyarhoni Földtani Tár
sulat tagsága az alapítás 125. évfordulóján egységben és cselekvő összefogásban 
munkálkodik hazánk földjének megismerésén, természeti erőforrásaink fel
kutatásán és feltárásán. Baráti és testvéri egyetértésben és együttműködésben 
küzd a MTESZ-be tömörült többi egyesülettel, nemzetközi kapcsolatai révén 
a közeli és a távolabbi, a KGST és azon kívüli országok társegyesületeinek 
tagságával, a tudományos megismerések fejlesztéséért, az eredmények ismer
tetése, a tapasztalatok cseréje útján a nemzetközi tudományos kapcsolatok 
kiszélesítéséért, elmélyítéséért. 

Éljen és virágozzék a Társulat ! Lendítsék előre fejlődését tagjai a további 
évtizedek során eredményekben gazdagodva újabb jubileumok felé ! 

Eröffnungsrede des Vorsitzenden 
an der festlichen Generalversammlung der 125-jähringen 

Ungarischen Geologischen Gesellschaft 
Dr. V. Dank 

Verehrte Jubiläumssitzung ! 
Verehrte Anwesende ! 

Gestatten Sie mir, bitte, alle Teilnehmer unserer, anlässlieh der 125-jährigen Jahres
wende der Gründung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft veranstalteten Jubi
läumstagung mit grösster Verehrung und Wärme zu begrüssen. Gesondert begrüsse 
ich im Namen der Mitglieder, des Ausschusses und des Präsidiums der Gesellschaft 
die hier anwesenden Vertreter unserer vorgesetzten Organe: den Akademiker György 
C S A N Á D I , Vorsitzenden des Verbandes der Technischen und Wissenschaftlichen Verein 
Ungarns (MTESZ), den Akademiker Tibor E R D E I G B U Z , Präsidenten der Ungarischen. 
Akademie der Wissenschaften, die Genossin Istvánná Tuai, Stellvertreter des Gene
ralsekretärs des MTESZ, den Professor Sándor L E N G Y E L , Vertreter des Präsidiums 
des MTESZ — Ehrenmitglieder der Ungarischen Geologischen Gesellschaft; das Prä
sidium unserer Gesellschaft, die Vorsitzenden ihrer Sektionen, die Vorsitzenden der 
Gesellschaften der Nachbarländer, die Vertreter der Brudervereine, die Mitglieder 
unserer Gesellschaft und unsere hochverehrten Gäste. 

Es freut mich ausserordentlich, dass ich als zweiundzwanzigster Vorsitzender des 
Doyens der im MTESZ vereinigten Gesellschaften den Verband der Technischen und 
Wissenschaftlichen Vereine im 25. Jahre seines Bestehens und unserer fruchtbaren 
Zusammenarbeit beglückwünschen kann. 

Wir leben in einer Zeit der Rechensehaftsgebungen und Jubiläen. Zahlreiche Insti
tutionen, Organisationen feiern jetzt die 25. Jahreswende ihres Bestehens, als einen his
torischen Meilenstein auf dem nach dem Weltkrieg neu eigeschlagenen Wege unserer 
Entwicklung. 

Es sei mir erlaubt, Sie wieder daran zu erinnern, dass die Ungarische Geologische Ge
sellschaft als der älteste, kontinuierlich funktionierende, ungarische wissenschaftliche 
Verein, mit ihrer Gründung in 1848, nach der 1807 in England organisierten Geological 
Society of London und der 1830 in Frankreich gegründeten Société Géologique de France, 
als die dritte geologische Gesellschaft in Europa zu verzeichnen ist, deren Gründung sogar 
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jener der ebenfalls in 1848 gegründeten Deutschen Geologischen Gesellschaft vorange
gangen war. 

Den ersten Antrag zur Gründung eines geognostisch-montanistischen Vereines für 
Ungarn stellte Dr. András Keresztély Z I P S Z E R , Professor von Besztercebánya, in der 
im Jahre 1847 in Oedenburg (Sopron) abgehaltenen VIII. Versammlung Ungarischer 
Aerzte und Naturforscher. Er ist der Anreger der Idee der Gesellschaftsgründung, für 
deren Verwirklichung Stelle und Bedingungen von Ágoston K T J B I N Y I und Ferencz Ku-
B i N Y i in Videfalva gesichert wurden. Diese Herren sowie der durch den Markscheider 
József M A R S C H A N und János P E T K Ó , к. u. к. Bergrat und Professor an der Schemnitzer 
Bergakademie, vertretene Ausschuss hatten vor, die Gründungssitzung am 18 — 19. 
August 1848 abzuhalten, die jedoch — den Ereignissen des Freiheitskampfes zufolge — 
erst später, in 1850 zusammengerufen werden konnte. Obwohl die Gesellschaft in Revo
lutionszeiten ins Leben gerufen wurde, widerspiegeln ihre Statuten: »Die geologische 
Gesellschaft für Ungarn ist ein, mit der к. k. geologischen Reichs-Anstalt in innigem 
wissenschaftlichen Verband stehender Privat-Verein« — klar die nach der Niederlage 
des Freiheitskampfes bestandene Lage, und es ist auch für diejenigen, die die vergilbten 
Folianten des geologischen Schrifttums blättern allgemein bekannt —, dass viele 
Mitarbeiter sogar der im Jahre 1869 — als Ergebnis der Tätigkeit der Gesellschaft — 
gegründeten Ungarischen Geologischen Anstalt deutschsprachig waren. Die soeben 
erwähnte Festlegung der Statuten bedeutet theoretisch, dass eine unter dem BACH-Regi-
me gegründete ungarische Gesellschaft auf das blosse Dahinvegetieren verwiesen war. 
Trotzdem fing die Arbeit und die Umgestaltung zu einer ungarischen Gesellschaft an. 
Dieser Vorgang ging ununterbrochen und unaufhaltbar vor sich. 

Den Zweck der Geologischen Gesellschaft für Ungarn formulierte ihr erster Vor
sitzender Herr Ágoston K T T R I N Y I wie folgt: » . . . die geologische Durchforschung aller 
Gegenden Ungarns, und in Folge dessen die Auffindung und Bekanntmachung von allerlei 
nützlichen Mineralien, Erzen, Steinkohlen, und zum Bau und anderen technischen 
Zwecken tauglichen Fossilien . . .«. 

Verehrte Jubiläumssitzung ! 
Verglichen mit den zahlreichen Organisationen, die ihren Viertel]ahrhundert langen 

Bestand feiern, können wir unserer Gesellschaft ruhig noch rund 100 Jahre dazugeben. 
Der Umfang einer solchen zurückblickenden Einschätzung kann mit dieser langen Zeit
spanne keineswegs proportioniert sein. Daher ergibt sieh die Kondensierung der 
Geschichte nicht aus Nonchalance sondern aus der kompakten Schilderung der Ereg-
nisse. 

Zum Anlass des 50-jährigen Jubiläums stellten die damaligen Sekretäre Gyula Ko-
V Á T S , Sándor S C H M I D T und Antal K O C H in der Zeitschrift unserer Gesellschaft fest, 
dass die ersten zwei Jahrzehnte, als die Anfänge der ungarischen Geologie, eine sammelnde, 
beschreibende Tätigkeit kennzeichneten. Selbstverständlich konnte damals noch von keiner 
zeitlich abgestimmten, koordinierten Arbeit die Rede sein, dennoch gelang es, die 
Bedeutung der Geologie — trotz den individuellen, isolierten Tätigkeiten — gemeinkundig 
zu machen. Dies musste gelingen, denn auf diesem Grunde konnte letzten Endes die 
planmässige und regelmässige Abgabe des am Gelände gesammelten Materials im Un
garischen Nationalmuseum erzielt werden. Die Bibliothek der Gesellschaft war die 
Grundlage für die Errichtung der Bibliothek der neugegründeten Ungarischen Geolo
gischen Anstalt, und die Mitteilungen der Gesellschaft, die »Földtani Közlöny«, sind nach 
wie vor das populärste, meist verbreitete, vaterländische und internationale Organ der 
ungarischen Geologie. Nur wenn wir in Betracht ziehen, dass die Forschungen und 
Untersuchungen aus Privätdotation, im Dienste von privaten Unternehmen erfolgten; 
dass eine systematische Bildung von Geospezialisten fehlte und dass man dabei noch 
auf nomenklatorische Schwierigkeiten stossen musste, können wir richtig verstehen, wie 
lebenswichtig die verbindende und die Kontakte aufrechterhaltende Funktion der Ge
sellschaft in dieser Periode war. 

Ein ausführlicher Ergebnisbericht über die Tätigkeitsperiode 1848 — 1950 ist mit 
lobenswerter Objektivität und Pregnanz im Buch »Hundert Jahre der Ungarischen Geolo
gischen Gesellschaft« aus der Feder von Aladár V E N D L erschienen und uns allen bekannt. 
Nun wäre es erwünscht, als Fortsetzung, an dieser Stelle eine Zusammenfassung der Ereig
nisse, des Lebens unserer Gesellschaft in den vergangenen 25 Jahren vorzutragen. 

125 Jahre stellen ja wohl schon eine historische Perspektive dar. Nicht nur in Relation 
einer Gesellschaft, sondern auch im Leben einer Nation sind es eine beträchtliche Zeit
spanne. Natürlich ist das Alter in sich selbst noch kein Verdienst, es ist eher, wie man 
sagt: ein Zustand. Auch im Falle der Ungarischen Geologischen Gesellschaft wünschen 
wir diese lange Zeit nicht zuwürdigen, sondern wollen wir eher auf jenes Geheimnis, jene 
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Fähigkeit der Gesellschaft aufmerksam machen, mit welcher sie in ereignisvollen his
torischen Zeiten unter oft sehr schwierigen Verhältnissen, ohne Unterbrechung zu 
funktionieren vermochte und entwicklungsfähig blieb. 

Die Geschehnisse der grauen Vergangenheit können leichter beurteilt werden, nicht 
nur wegen der die Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten verschleiernden Optik der 
Ferne, die alles verschönert, sondern weil der Wert der damaligen Entscheidungen, Vor
haben heute schon offenbar ist. Eine rationelle Einschätzung der näheren Vergangenheit 
wird durch unser beschleunigtes Leben gefördert, doch bei dieser Perspektive können wir 
uns eigentlich mit einer schematischen Schilderung der historisch begründeten Vorhaben 
begnügen. 

Seit der Gründung hat unsere Gesellschaft, bezüglich ihrer Mitglieder einen mannigfal
tigen Weg hinter sich gelassen. Diese Laufbahn widerspiegelt treu die Prozesse der sozia
len Umwandlungen und auch die Entwicklung der Fachwissenschaft Geologie. Die 
Veränderung der Eigentumsverhältnisse infolge der gesellschaftliehen Veränderungen hat 
viele Interessengegensätze hervorgerufen und die verschiedenen Methoden der Leitung 
hatten eine Rückwirkung auf die geologische Erkennung, auf die wissenschaftliche und 
Forschungs-Anschauung. Letzten Endes ergibt sich also die allgemeine Entwicklung 
aus einer äusserst mannigfaltigen, kaleidoskopartigen Reihe von Bildern, wobei die dunk
len Flecken immer mehr erblassen, während wir die glänzenden Abschnitte als die 
progressive Tradition unserer, sich erneuernden Entwicklung betrachten. 

Die Existenz und die Entwicklung der Gesellschaft, war zu Beginn der Verdienst von 
Duzenden, dann von Hunderten und die seit der Vereinigung im MTESZ schon von 
Tausenden, ja sogar Zehntausenden von Mensehen, und von Beginn bis zur Gegen
wart ist diese Entwicklung Millionen der Bevölkerung von Ungarn zu verdanken. 

Dies ist, wenn auch nicht in dieser Form, in mehreren Notizen, und in der Literatur 
über die Ungarische Geologische Gesellschaft zu lesen. Ich glaube, wir stehen der 
Wahrheit, nahe wenn wir feststellen: die Gesellschaftsmitglieder haben das Getane unter 
allen Umständen immer, realistisch beurteilt; die Erfolge haben sie nie selbstgefällig 
gemacht und die Misserfolge haben keine Kleingläubigkeit gezeugt. Man versuchte 
immer den Schlüssel zur Lösung zu finden. Es gab immer »lebende Gewissen« der 
Gesellschaft, die trotz allen Heimsuchungen und Zurücksetzungen, für die Gründungs
ideen, für die grandiosen Vorhaben eintraten. 

Verehrte Jubiläumssitzung ! 
Mit 1945 kam die neue Zeit die die Jahreswenden nicht nur feierte, sondern die in 

1848 festgelegten Gründungsziele, der Reihe nach verwirklichte und weiterentwickelte. 
Die Ungarische Geologische Gesellschaft ist seit 1948 Gründermitglied des Verbandes 

der Technischen und Wissenschaftlichen Vereine Ungarns (MTESZ). Damals, in 1948 
hatten Mitglieder, Generalversammlung und Vorstand die Situation wieder richtig er
kannt: das haben die vergangenen 25 Jahre bewiesen. Die Beklommenheit der Zeiten, 
als die Geologen ihre Forschungstätigkeit oft auf sich selbst gewiesen treiben mussten, 
war vorbei. Kennzeichnend für die geänderte Gesellschaftstätigkeit ist, dass die Gesell
schaft den Fachleuten ein Forum ist, wo sie die Informationen rasch und unmittelbar 
austauschen können und dadurch Übersicht über die aktuellen Fragen der Wissensehaft 
und Wirtschaft gewinnen. Die Mitglieder der wissenschaftlichen Vereine können ihre 
Meinung und Vorschläge in Bezug auf die Staatspläne und die Konzeptionen der pers
pektivischen Entwicklung vorlegen und besprechen. Damit hilft der wissenschaftliche 
Verein den Staatsorganen und Behörden in der Vorbereitung richtiger Entschlüsse. Das 
vergangene Vierteljahrhundert hat bewiesen, dass die Ministerien und die höheren 
Staatsorgane diese Tätigkeit in immer grösserem Mass beanspruchen und bei ihren 
Entscheidungen berücksichtigen. 

Mit den sozialen-politischen Veränderungen wird das Industrialisierungsprogramm 
lanciert und die Erkundungs- und Sucharbeiten auf vaterländische Lagerstätten nutz
barer Bodenschätze werden erneut in Angriff genommen. Es erfolgen Suche auf Kohle 
im Mecsek, Bakony und am Fusse des Mátra-Gebirges. Der Kohlenbergbau kann auf 
immer begründetere Vorräte rechnen, und das tägliche Brot der Industrie verschaffen. 
Neuere Gebiete beteiligen sich an der Erdölproduktion. In gut organisierter Form wer
den die Sucharbeiten auf Bauxite und Bunterze (Uranerze mit einbegriffen) vorgenom
men und in nationalem Massstab fängt man an, die Termal-, Industrie- und Trink
wasservorräte der Republik zu berechnen. Das zunehmende Tempo der Realisierung 
von Bauprojekten erfordert nie gehörte Mengen von Zement, Baustoffen, hüttenmän
nischen und keramischen Rohstoffen. 

Die geologischen Forschungs- und Erkundungsarbeiten sind nunmehr ein organischer, 
untrennbarer Teil des Aufbaues der Volkswirtschaft. In ihren mittellangfristigen Plänen 
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rechnet sie schon mit diesen Arbeiten und den Ergebnissen. Es begann die geologi
sche Kartierung und wurde immer intensiver, um binnen ganz kurzer Zeit die Versäu
mungen von mehreren Jahrzehnten nachzuholen. In 1950 hat man mehr kartiert, als in 
den vergangenen 45 Jahren insgesamt. 

Zur Planmässigkeit gehört auch die Erziehung des Nachwuchses. Die Organisierung 
der Geologenbildung sichert zugleich die kontinuierliche Tätigkeit der Universitätsfach-
basen und bietet den Lehrstühlen die Möglichkeit an sich an Forschungen beteiligen zu 
können. Die fruchtbaren Beziehungen zwischen Theorie und Praxis, Unterrichtswesen 
und Industrie sind in langfristigen Verträgen, im Rahmen der technisch-wissenschaft
lichen Kooperation allgemein verbreitet und ihre Wirkung äussert sich positiv auch 
in der Bildung von Geowissenschaftlern. 

Die Gesellschaftsmitglieder wissen aber, trotz der Entwicklung, dass die Frachpresse 
lediglich mit Teilergebnissen ausgefüllt ist: es braucht Synthesen und auch die Weiter
bildung der Spezialisten muss auf systematischer Basis organisiert werden. Diese Anstre
bung ist besonders wichtig, da die Gesellschaft bemüht ist, die Geologen, die nach Ver
lassung der Universität weit von Budapest, an die Bergwerke, Erkundungsbetriebe und 
andere Bereiche der Industrie geraten waren, auch weiterhin zu aktivisieren und ihre 
wertvollen Beobachtungen und Kenntnisse für die Wissenschaft und Volkswirtschaft 
nutzbar zu machen. Wir müssen jedoch ehrlich gestehen, dass diese Bemühungen früher, 
wegen zahlreicher hemmender Unverständnisse, misslangen. Damals kamen die Betriebe 
den Geologen gar nicht gern entgegen und man hielt die wissenschaftlich orientierten 
Unternehmungen für produktionshindernd und überflüssig: das beschleunigte Tempo der 
Produktion und Planerfüllung wären dadurch gefährdet. Später wurden zwar die Geo
logen ohne Hemmungen empfangen, doch belastete man sie eine Weile mit Aufgaben, 
die nicht ihrer Bestimmung, ihrem Beruf entsprachen: verschiedene Bergwerkadministra
tionen usw. Zu den Beschäftigungen mit statistischen Nachweisen, Teilproblemen der 
Förderung usw. kamen noch Probleme wie Wohnung, Unterkunft, Dienststelle und 
Verkehr hinzu. Wie hätte denn unser armer, junger, neugebrandter, ambitiöser Geologe 
sich an den Sitzungen, Wanderversammlungen und anderen Veranstaltungen der Gesell
schaft beteiligen oder die Bibliothek der Geologischen Anstalt in Budapest besuchen 
können? Natürlich ist das alles heute schon lang vorbei. Die regionalen Sektionen 
ermöglichen die Teilnahme am Gesellschaftsleben, die Entwicklung des Verkehrs fördert 
die Bekämpfung der Entfernungen; trotzdem können an manchen Stellen noch Rück-
bleibsel der Obigen erkant werden. 

In die Erkundungs — und Sucharbeiten investiert der Staat ungeheuere Sum
men. Die geologische Erkundung ist nicht mehr eine Privatangelegenheit oder von einem 
Mäzen angebotene Möglichkeit, sondern eine planmässige Tätigkeit. Den Wert eines 
wissenschaftlichen Vereins zeigt am besten die Gesamtheit der von seinen Mitgliedern 
durchgeführten Arbeiten zum Ausdruck. Auch in dieser Hinsicht war die Entwicklung 
schwindelhaft schnell : ab und zu erschienen grundlegende Arbeiten, Universitätslehr
bücher über mineralische Rohstoffe, und der Kreis der an geologischen Untersuchungen 
beteiligten Schwesterwissenschaften erweitert sich. 

Die industriellen Kreise erkennen das Nutzen der Geologie, der geologische Dienst 
der Industriezweige wird immer stärker und sein juridischer Status wird im neuen Bergbau
gesetz festgelegt. Die Bildung verstärkt sich, die Zahl der Geologen nimmt zu und 
die geologischen Arbeiten werden immer planmässiger und systematisierter. Bedeu
tendere Synthesen entpriessen auch der Feder der in der Provinz, in der Industrie Täti
gen: der Industriegeologe ist nicht mehr ein blosser Datenlieferant oder »Beitragender« 
zu grossen Synthesen. In vielen Bereichen entsteht die Möglichkeit für die Ausweitung 
des Sichtskreises: RGW, UVN, FAO, TESCO, OMFB, GEOMINCO, CHEMOKOMPLEX 
und drgl. Organisationen bieten die Möglichkeit für Auslandsarbeiten an. Die Gesellschaft 
erkennt wiederum, was sie zu tun hat: sie organisiert Sprachkurse und Vortragsserien 
zur Vorbereitung zum Auslandsdienst in Kooperation mit Universitäten, hohen Staats
organen, Brudervereinen. Inzwischen wurden Sektionen aufgelöst und Sektionen gegrün
det, eventuell gar dieselben Sektionen. Und da finden wir nichts Besonderes. Waren 
die Bedingungen für die Existenz für irgendwelche von diesen noch unreif, war es besser, 
die betreffende Sektion aufzulösen, denn die Bedürfnisse des Lebens werden sie sowieso 
erneut ins Leben rufen, sobald das nötig ist. Auch dieses Merkmal rechne ich zu den 
positiven Eigenschaften der Gesellschaft und bin der Meinung: das ist eine derjenigen 
Beschaffenheiten, denen das lange Leben der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 
zu verdanken ist. 

Die Beziehungen mit der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, der Staatlichen 
Kommission für Technisch-Wissenschaftliche Entwicklung (OMFB) und dem MTESZ 
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verbessern sich und werden immer tiefer, und das kommt in zahlreichen gemeinsamen 
Veranstaltungen zum Ausdruck. 

Die Veranstaltungen registrieren übrigens auch genau die Anforderungen von Zeit 
und Leben. Die Enqueten über TJnterrichtswesen und Fachpresse geben von modernen 
Büchern und Erziehungsmethoden Rechenschaft. Die in den Kohlenbecken, Erdölfeldern 
der Umgebung von Bauxitlagerstätten, Bunterzbergwerken, hydro- und ingenieurgeo
logischen Objekten gehaltenen Wanderversammlungen sind von hoher Effektivität-
An diesen werden Berichte über wissenschaftliche und praktische Arbeiten vorgetragen, 
die Ergebnisse summiert und die Richtlinien festgelegt. 

* 
Einige Angaben: 

In 1851 zählte die Gesellschaft 76 Mitglieder. 
In 1900 wurden 310 Mitglieder in Evidenz gehalten. 
In 1950 war die Mitgliederzahl 248, 

die Zahl der Fachsitzungen: 7. 
In 1960 betrug die Zahl der Mitglieder 662, 

Zahl der Fachsitzungen: 36, 
Zahl der Vorträgen: 88. 

In 1970 erreichte die Mitgliederzahl 942, 
Zahl der Fachsitzungen: 86, 
Zahl der Vorträgen: 198. 

Die Entwicklung ist nicht nur mit dem Zuwachs der Mitgliederzahl, der Fachsitzungen 
und Vorträgen messbar — obwohl auch diese wichtige Kennzeichen sind —, sondern 
davon zeugen sowohl die Gegenstandsauswahl der Vorträge, als auch die gemeinsamen 
Veranstaltungen mit Brüdervereinen und der Akademie, sowie die Anerkennungen im 
Ausland. Gestatten Sie mir, einige Ereignisse der vergangenen 25 Jahre anzuführen: 

1951. — An der Grossversammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 
halten 16 Gesellschaftsmitglieder Vorträge über den Stand der Grund- und industriellen 
Forschungen sowie über die uns bevorstehenden Aufgaben. 

1953. — An der Tagung anlässlich des Monats der Ungarisch —Sowjetischen Freund
schaft berichten unsere Gesellschaftsgenossen über die in den verschiedenen Disziplinen der 
Geowissenschaften erzielten sowjetischen Ergebnisse im Zusammenhang mit ihrem 
Einfluss auf Ungarn. Kohlengeologische Wanderversammlung in Salgótarján, Karsten
quete in Miskolc, veranstaltet gemeinsam mit der Hydrologischen Gesellschaft. 

1959. — Die erste Regionalgruppe der Gesellschaft wird in Pécs gegründet. Im gleichen 
Jahr veranstaltet die Ungarischen Geologische Anstalt, mit aktiver Beteiligung der 
Gesellschaft, eine internationale Konferenz über das Mesozoikum, die grossen Erfolg ern
tet und zum Anlass des 90-jährigen Bestehens der Ungarischen Geologischen Anstalt 
organisiert wird. 

1961. — Die Regionalgruppe Mitteltransdanubien und dann die Gruppe Nordungarn 
werden aufgestellt. 

1962. — Eine ingenieurgeologische Fachgruppe (Sektion) wird organisiert. Im gleichen 
Jahr wird die sog. Nationalenquete über Erdgas — veranstaltet gemeinsam vom Wissen
schaftlichen Verein für Energiewirtschaft, vom Verein der Ungarischen Chemiker und 
vom Ungarischen Berg- und Hüttenmännischen Verein — in Miskolc organisiert, wo 
die Probleme der ungarischen Erdgasressourcen sowie deren Förderung und energetischen 
und chemischen Nutzung besprochen werden. Im Herbst, an der Wissenschaftlichen 
Tagung über die Erdölindustrie legen die Mitglieder der Gesellschaft ihre Meinung und 
ihren Standpunkt aufgrund einer weitgehenden Analyse fest. 

1963. — Öffentliche Diskussionssitzung über die Fragen der Fachbildung von Geologen, 
veranstaltet gemeinsam mit der Fakultät für Naturwissenschaften der Eötvös Lóránd 
Universität (ELTE). Symposium über den Stand und Aussicht der mineralischen Roh
stoffbasis von Mitteltransdanubien, veranstaltet durch die Regionalgruppe Mitteltrans
danubien. Festsitzung in Miskolc, organisiert gemeinsam durch die Regionalgruppe 
Nordungarn, den Ungarischen Berg- und Hüttenmännischen Verein und den Verein der 
Ungarischen Chemiker. 

Enquete über die Fragen von Schutzmassnahmen in der Bergbauindustrie, ver
anstaltet gemeinsam durch die Ungarische Hydrologische Gesellschaft und den Ungari
schen Berg- und Hüttenmännischen Verein, in Edelény. 
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1964. — Berichtsitzung der Ungarischen Geologischen Anstalt und des Ungarischen 
Eötvös Lóránd Geophysikalischen Institutes, organisiert gemeinsam mit der Ungarischen 
Geologischen Gesellschaft. Enquete über die geologischen und förderungstechnischen 
Fragen der Bauwürdigkeit in Miskolc, organisiert gemeinsam mit dem Ungarischen 
Berg- und Hüttenmännischen Verein. Treffen von ungarischen und jugoslawischen Geolo
gen in Pécs. 

1965. — Session der Internationalen Kommission für Kohlenpetrographie, in Ungarn. 
1966. — Wanderversammlung über Bauxite in Balatonalmádi. 
1967. — Hydrogeologische Konferenz in Miskolc, veranstaltet gemeinsam mit der 

Hydrologischen Gesellschaft, im Rahmen der Borsoder Technischen Wochen. 
Kolloquium über die Geologie von Kohlenwasserstoffen, Budapest. 
Datenspeicherung und Datenverarbeitung mit Hilfe von Rechenautomaten in der 

geologischen Forschung und Erkundung, veranstaltet gemeinsam mit dem Geophysikali
schen Verein. 

Enquete über das Kohlenbecken von Ózd, organisiert gemeinsam mit dem OMBKE. 
Geologie-Woche, organisiert gemeinsam mit der Budapester Organisation des TIT, 

in Budapest. 
Studienreise der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft. 
Vortrag von A. W. S I D O R E N K O , Minister der Geologie der UdSSR, über die 50-jährige 

Entwicklung der sowjetischen Geologie, veranstaltet gemeinsam mit der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften. 

Enquete über die ingenieurgeologischen Probleme von Budapest, organisiert gemein
sam mit dem Wissenschaftliehen Verein für das Bauwesen und der Ungarischen Urbani
stischen Gesellschaft. 

Wanderversammlung über die Kohlengeologie von Nordungarn: Salgótarján —Gyön
gyös —Miskolc. 

1968. — Wanderversammlung in Szeged. Faehexkursion auf die grösste, 1965 ent
deckte Erdöl- und Erdgaslagerstätte Ungarns. Enquete über die wirtschaftsgeologischen 
Möglichkeiten für die Entwicklung von Pécs — Baranya. 

Enquete über die Probleme der Automatisierung und Datenverarbeitung, organisiert 
gemeinsam mit dem Geophysikalischen Verein. 

1969. — Ausserordentliche Jubiläumsgeneralversammlung anlässlich des Zentenariums 
der Ungarischen Geologischen Anstalt. 

Geologentreffen Ungarn — Jugoslawien in Szeged. 
Internationales Neogen-Kolloquium, Budapest. 
1971. — Wanderversammlung über die Oberflächen- und Tiefengeologie von Tiszántúl 

(Raum östlich von der Theiss). Möglichkeiten für geistigen Export in geologischer 
Forschung und Erkundung. Enquete, organisiert gemeinsam durch die Jugendkommis
sion der Gesellschaft, das Zentralamt für Geologie (KFH) und die Geominco A. G. Moderne 
kartographische Methoden im Dienste der geologischen Forschung und Erkundung: ein 
Kursus, organisiert durch die Jugendkommission. 

Lehrgang »Neue Ergebnisse der sedimentären Petrologie«, organisiert durch die Jugend
kommission. Vorträge von Gesellschaftsmitgliedern an der MTESZ-Konferenz über den 
Aufbau, die Inbetriebsetzung und Inbetriebhaltung von industriellen-technischen Objek
ten in Entwicklungsländern. 

1972. — Enquete über die Erfahrungen der Bildung und Weiterbildung von Geologen 
und künftige Perspektiven. 

Bericht unserer Wissensehaftshistorischen Kommission an einer Sitzung der MTESZ-
Kommission für die Geschichte von Wissenschaft und Technik. 

Konferenz über Bergschäden in Ungarn, organisiert in Balatonfüred, gemeinsam mit 
dem Ungarischen Berg- und Hüttenmännischen Verein. 

Vorlegung praktischer Ergebnisse im Bereiche der Geologie von Sedimentgesteinen 
im Rahmen einer Enquete in Pécs. 

Enquete über die Einschätzung der Wirtschaftlichkeit und Bauwürdigkeit von Kohlen-
und Bauxitvorräten, organisiert im Rahmen des Monats der Wissenschaft und Technik 
vom Komitat Veszprém. 

In 1972, an der VIII. Generalversammlung des MTESZ erhielten wir Übersicht über 
die sozialen-wissensehaftlichen Tätigkeiten des Verbandes, über seine internationalen 
Beziehungen, seine Arbeit im Bereich des Unterrichtswesens, über die Beteiligung junger 
Spezialisten an den Tätigkeiten des Verbandes sowie über ökonomische und technische 
Probleme. Man wurde informiert über die Tätigkeit der Mitgliedvereine, der Gesellschaf
ten, Kommissionen, Regionalorganisationen und zentralen Organe des MTESZ. Wir 
erfuhren, dass sämtliche Mitglieder unserer Gesellschaft der Bedeutung der MTESZ-Tä-
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tigkeit und der Kraft der wissenschaftlichen Öffentlichkeit bewusst sind und dass sie 
die Teilnahme an der Erarbeitung von nationalen Forsehungsplänen beanspruchen und 
sich an der Diskussion und Kritik beteiligen. 

Die innere Struktur unserer Gesellschaft widerspiegelt auch diese Entwicklung. 

Sektionen und Fachgruppen der Gesellschaft 
(in Reihenfolge des Gründungsjahres) 

1 Regionalgruppe Südtransdanubien 1 9 5 9 
2 Tonmineralogische Sektion 1 9 6 0 
3 Regionalgruppe Nordungarn 1 9 6 1 
4 Regionalgruppe Mitteltransdanubien 1 9 6 1 
5 Ingenieurgeologische-baugeologische Sektion 1 9 6 2 
6 Mineralogische-Geochemische Sektion 1 9 6 3 
7 Paläontologische Sektion 1 9 6 3 
8 Regionalgruppe Südalföld 1 9 6 6 
9 Wirtschaftsgeologische Sektion 1 9 6 7 

1 0 Sektion Allgemeine Geologie 1 9 6 9 
1 1 Fachgruppe Geomathematik 1 9 7 0 
1 2 Wissenschaftshistorische Fachgruppe 1 9 7 0 
1 3 Jugendkommission 1 9 7 0 
1 4 Klub der Mineralsammler 1 9 7 1 

Auch diese einigen Beispiele, die aus der Zusammenstellung unseres Ausschussmit
gliedes Gábor C S I K Y , herausgegriffen worden sind, zeigen uns, welch mannigfaltige, bald 
differenzierend detaillisierende, bald umfassende, integrierende Tätigkeit jeweils er
forderlich ist; trotzdem bleibt aber das Hauptziel die vaterländischen Rohstoffquellen 
zu erkunden, einzuschätzen und der Volkswirtschaft zur Verfügung zu stellen. 

Gemeinsam mit den Brudervereinen bezwecken wir, die Grundlage für die Wohlfahrt 
der Nation an Hand der wissenschaftlich begründeten Wirtschaftsergebnisse der Geofor-
schungen zu erschaffen. Wir müssen einschätzen, was wir haben. Aufgrund rationeller 
objektiver Prognosen müssen wir Vorsehläge zur Sicherstellung von technischwissen
schaftlichen Kadern, die die Ausbeutung der Ressourcen unseres Landes realisieren 
können, sowie zur Bestimmung der Proportionen und Richtungen, erarbeiten. 

Auszeichnungen seitens der Gesellschaft: 
Die S Z A B Ó József Erinnerungsmedaille wurde das erste Mal in 1 9 0 0 von der Ungarischen 

Geologischen Gesellschaft ausgehändigt. Seitdem haben 2 5 Mitglieder diese werte Aus
zeichnung erhalten 

Die H A N T K E N Miksa Erinnerungsmedaille wurde zum ersten Male in 1 9 6 3 heraus
gegeben. Seitdem können sie 4 Mitglieder als ihr eigen betrachten. 

Die K O C H Antal Erinnerungsmedaille wurde zuerst in 1 9 6 9 ausgehändigt. Zwei Mit
glieder haben sie bisher erhalten. 

Die Jubiläumsmedaille wurde durch die Kommission 5 Mitgliedern zugesprochen. 
Der Besitz des Erinnerungsringes der Ungarischen Geologischen Gesellschaft ist seit 

1 9 6 6 1 6 Kollegen zuteil geworden. (Zusammen mit den jetzigen 1 6 erreicht die Zahl der 
Ausgezeichneten 3 2 . ) 

Der V E N D L Mária Gedenkstiftungspreis wurde seit 1 9 6 5 zweimal ausgehändigt. 
Genauer formuliert: die Erinnerungsmedaille und die Gedenkstiftung würdigen immer 

eine geleistete Arbeit. Im Rahmen der Gesellschaft werden die in Rechnung kommenden 
wissenschaftlichen Arbeiten durch spezielle Präsidialkommissionen geprüft, einer verglei
chenden kritischen Auswertung unterzogen und Vorschläge betreffs Zuerteilung erarbei
tet. Die Zahl der inländischen Ehrenmitglieder der Ungarischen Geologischen Gesell
schaft beträgt 8, die der ausländischen: 1 9 . Als Annerkennung der geologischen Arbeiten 
seitens der Regierung werden 2 0 Kossuth- und 2 Nationalpreisträger unter den Geolo
gischen Gesellschaftsmitgliedern in Evidenz gehalten. 
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Die Zeit, als Ungarn zu den unentwickelten Ländern zählte, ist vorbei. Uns weiter 
entwickelnd, wollen wir kontinuierlich vorwärts schreiten. Auch ein an nutzbaren Boden
schätzen verhältnismässig armes Land kann die Möglichkeit der Entwicklung in diesem 
Bereich finden. Die vergangenen 25 Jahre sind das beste Beispiel hierfür. 

Obwohl das Pflegen der Traditionen der Vergangenheit selbstverständlich bestimmte, 
wohlverdiente Äusserlichkeiten beansprucht, werden die den Traditionen erwiesene Ver
ehrung und die Weiterentwicklung dieser Traditionen vor allem durch konkrete 
Taten markiert. Wir fassen also die Achtung und Schätzung der Traditionen unserer 
Gesellschaft so auf, und verbinden auf diese Weise den Inhalt unserer Feier mit den 
Äusserlichkeiten der Huldigung. Selbst die best geprägte Rede, die glanzreichsten 
Äusserlichkeiten können eine undurehgeführte oder eine ohne Geist und Sachverständ
nis erledigte Arbeit nicht ersetzen. 

Unser Jubiläum hegt keine falsche Nostalgie bezüglich der Vergangenheit. Wir geden
ken der Gründer von 1848, der grossen Gestalten, der Pfleger und Entwickler unserer 
Wissenschaft mit Stolz und Erfurcht, und einheitlich zollen wir den gründenden Mit
gliedern unserer Gesellschaft Pietät. Besonders stolz sind wir derer, die die Laufbahn der 
Gesellschaft bestimmt und durch ihre progressiv orientierte Tätigkeit die Gesellschaftsent
wicklung wesentlich beeinflusst haben. 

Ehre den Vorfahren, Verständnislust und Wissbegierde sind die Motiven, womit 
wir die Quellen dieser wunderbaren Vitalität nachzuweisen und zu würdigen versuchen. 
Weder aus stilarischem Grund, nich zufälligerweise lauten diese Sätze in »Majestätsplu
ral«. Ich und viele Gesellschaftsmitglieder, wie auch andere meinen, dass wir von den 
gemeinsamen, kollektiven Errungenschaften, unserer gemeinsamen Geschichte nicht 
anders, als nur im Plural reden dürfen, im Namen aller, die für die Gesellschaft etwas 
auch geleistet haben. Das »Wir« bedeutet hier jetzt jenes schaffende-aufbauende, aufrech-
terhaltende-weiterentwickelnde, vom Motor der Ungeduld angetriebene und mit nüch
terner Weisheit gesteuerte Kollektiv, dessen Mitglieder sich auf den schweren Beruf 
der Erkennung der Geheimnisse der Erde engagiert haben. 

Und siehe, die alte Gesellschaft funktioniert nach wie vor, ist immer noch, unge-
ändert ein bedeutender sozialer-fachlicher Faktor im Bereich der äusserst riskanten, 
stets einen grossen Aufwand beanspruchenden, doch dabei die ganze Volkswirtschaft 
beeinflussenden geologischen Forschung und Erkundung. Den Traditionen getreu befür
worten ihre Mitglieder, nach wie vor, das Prinzip der Erkennbarkeit der materiellen Welt 
und trotz den Nebenwegen und Irrtümern dieses edlen Bestrebens nehmen sie die Ver
gangenheit an, und diese kritisch gesinnte Moral des Kollektivs dient als sicherster 
Richtungszeiger für die Zukunft. 
Verehrte Jubiläumssitzung ! 

Mit Absieht ist die Anführung von Persönlichkeiten, die Zitierung von Namen in der 
Rede des Vorsitzenden ziemlich beschränkt. Man könnte ja eine Sondersitzung zusammen
rufen, um die hervorragende Tätigkeit unserer verstorbenen und lebenden Gesellschafts
mitglieder zu würdigen. Die Aufgabe einer solchen Würdigung je nach Personen, mit der 
ihnen gebührenden Anerkennung und Dankbarkeit, verlassen wir jedoch den Chronisten. 

An der 125. Jahreswende der Gründung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 
kann ich mit ruhigem Gewissen sagen dass sich die Mitglieder einheitlich und unermüd -
lieh bemühen, um den Boden unseres Vaterlandes zu erkennen, seine Ressourcen 
zu erkunden und aufzuschliessen. In freundschaftlichem Einverständnis und brüder
licher Zusammenarbeit mit den im MTESZ vereinigten anderen Assoziationen sowie 
— dank ihren internationalen Beziehungen — mit den Brudervereinen der benachbarten 
und weiter von uns gelegenen, dem RGW angehörigen und anderen Länder kämpfen sie 
für die Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und durch die Bekanntmachung 
der Ergebnisse und den Austausch der Erfahrungen streben sie an, die internationalen 
wissenschaftlichen Beziehungen auszuweiten und zu vertiefen. 

Es lebe und blühe die Ungarische Geologische Gesellschaft ! Mögen die Gesellsehafts-
mitglieder, mit den Ergebnissen weiterer Jahrzehnte bereichert, ihre Entwicklung gegen 
neuere Jubiläen fördern ! 


