
TÁRSULATI ÜGYEK.
GESELLSCHAFTSANGELEGENHEITEN

I. Közgylés.

Jegyzkönyvi kivonat a Magyarhoni Földtani Társulat 1931. évi február
4-én tartott LXXXI. rendes közgylésérl.

Elnök: Mauritz Béla. Jelen van 42 tag és 8 vendég.

Elnök a Magyar Hiszekegy elmondásával a közgylést megnyitja s a
szokásos adminisztratív bejelentések után megtartja elnöki megnyitóját.

Mélyen tisztelt Közgylés!

Az elmúlt esztend a magyar geológusok számára a jobb jöv hajnal-

hasadásának jegyében indult meg. A M. Kir. Földtani Intézet geológusainak

munkaalkalmat és munkalehetséget biztosított, hogy bebizonyítsák és ki-

fejthessék tudásukat és hazafias érzéstl átitatott munkaszeretetüket. Meg-
indult a magyar föld nagymérv és mélyreható geológiai átkutatása. A tisz-

tára tudományos problémák megoldásával egyidejleg megkezddött a gya-

korlati feladatok megvalósítása is. A végs cél a magyar föld ásványos

kincseinek felkutatása és a magyar föld termelképességének fokozása.

Geológusaink olyan felkészültséggel és olyan anyagi eszközök birtokában

foghattak e munkához, amilyennel eddig még sohasem rendelkeztek. A rövid

ideig tartó, nem is egy egész nyárra kiterjed munka máris komoly ered-

ményekre tekinthet vissza: Baranvamegyében tekintélyes és értékes bauxit-

telepeket sikerült feltárni. Hisszük és reméljük, hogy a földi olaj és földi

gáz kutatásának terén, valamint a szikes talajok javítása tekintetében elbb-
utóbb ugyancsak meg fognak érleldni a szívós munka gyümölcsei. A nagy

cél sikerének megvalósítása érdekében a m. kir. kormány életrehívta a

geológiai tanácsadó bizottságot, melyben a M. Kir. Földtani Intézet javas-

latára Társulatunknak is méltó szerep jutott, amennyiben a Társulat min-

denkori elnöke a tanácsadó bizottságnak tagja lesz. A bizottság máris m-
ködésbe lépett és javaslatot tett a legközelebbi mélyfúrás helyének ki-

jelölésére.

Az elmúlt esztend egyik kimagasló geológiai eseménye volt a Francia

Földtani Társulat évszázados jubileuma, melyen a magyar geológusok, f-
képen a M. Kir. Földtani Intézet tagjai szokatlan nagy számmal voltak kép-

viselve; a rendkívül tanulságos kirándulásokról b tapasztalatokkal és érté-

kes gyjtési eredményekkel tértek vissza. A külfölddel való kapcsolatunk

nem csekély elnyünkre mind szorosabbá válik. Különösen fontos e célból a

külföldi tanulmányutak lehetvé tétele, de még fontosabb fiatal geológusaink-

nak külföldi egyetemeken és intézményeken való különleges továbbképzése. A
kormány bkezsége mindtöbb ifjú geológusnak nyújtott arra alkalmat, hogy

tanulmányait a bécsi és berlini magyar kollégiumokban minden anyagi gon-

doktól mentesen folytathassa, st többen már francia fiskolákra is eljutottak.

E helyeken nemcsak képzettségüket tökéletesíthették bizonyos speciális irá-
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nyokban, hanem egyben a világnyelvekben való jártasságukat is kell fokra

emelhették és számos értékes nemzetközi baráti kapcsolatot teremthettek.

Az örvendetes események mellett fájó szívvel kell megemlékeznünk azok-

ról a csapásokról is, amelyek társulatunkat oly érzékenyen sújtották. Különös

fájdalmunkra szolgál, hogy elvesztettük Pálfy MóRic-ot, aki hosszú év-

tizedeken át Társulatunknak egyik legbuzgóbb tagja, titkára, elnöke és tisz-

teleti tagja volt. Különleges érdemeirl külön fogunk megemlékezni.

Társulatunknak a közel jövben egy nagyon fontos és életbevágó kér-

déssel kell foglalkoznia. Szorgalmaznia kell, hogy a geológiának a középiskolai

tanításban mélyrehatóbb szerep jusson osztályrészül. A mai középiskola tan-

tervében a geológia igazán alárendelt szerepet játszik. A leánygimnázium 8.

osztályában még a közelmúltban a geológiát önálló tantárgyképen tanították

és pedig igen szép eredménnyel; az új tantervben már ez is megsznt. Jelen-

leg a földrajz keretében kapott a geológia némi kisebb szerepet; azonban a

geológiának a földrajz keretébe való beosztása egyáltalában nem mondható
szerencsésnek, amennyiben többnyire olyan tanárok tanítják, akik a történelem

és földrajzból nyerték szakképzettségüket és így az egyetemen geológiai el-

adást még csak nem is hallottak, a geológiából szakképzettséget egyáltalában

nem szereztek. Hogyan taníthat geológiát az a tanár, aki a Föld anyagi fel-

építésével, a kzetek összetételével nincsen tisztában és hogyan ismertesse a

kövületeket az a középiskolai tanár, akinek semmiféle zoológiái képzettsége

sincsen.

Társulatunk erkölcsi kötelessége, hogy az állapotok megváltoztatására

egész tekintélyét latba vesse. Célunk legyen, hogy a geológia a középiskola

valamelyik felsbb osztályában önálló tantárgyként szerepeljen és hogy olyan

tanárok tanítsák, akik megfelel képzettséggel és képesítéssel is rendelkeznek.

A másik cél. amelyre törekednünk kell. Társulatunk anyagi megersí-

tése. Anyagi helyzetünk nagyon szomorú. Csak a legnagyobb nehézséggel

tudjuk elteremteni azokat az összegeket, amelyek a Földtani Közlöny kinyom-

tatására szükségesek. Pedig Közlönyünknek 60. kötete van megjelenendben

magyar nyelven és idegen nyelv fordításban. A Közlöny, minthogy egy

világnyelven is megjelenik, a világviszonylatban is számottev folyóirat, mely

a cserepéldányok révén rendkívül értékes kiadványokkal szaporítja könyv-

tárainkat. Bevételeink nagyon elenyészek; az államsegély igen csekély, párt-

fogónk Esterházy Pál herceg megmagyarázhatatlan módon minden kapcso-

latot megszakított velünk. Nem tehetünk egyebet, minthogy azokhoz a válla-

latokhoz forduljunk, amelyek a geológiai szakkutatásoknak gyakorlati ered-

ményeit els sorban értékesítik és azoknak rögtöni hasznát látják.

Elismerésre méltó eredményekre tekinthet vissza Társulatunk Hydrológiai

Szakosztálya melynek elnöke, titkára és tisztikara fáradságot nem kímélve

buzgólkodnak a Szakosztály felvirágoztatásán.

A jobb jöv reményében azzal a fogadalommal nyitom meg Társulatunk

81. közgylését, hogy minden magyar geológus minden erejét és tudását latba

fogja vetni, hogy a magyar Föld ásványos kincseit kutatva, hazánk gazdasági

felvirágoztatását elmozdítsa.

Elnök meleg szavakkal köszönti a soproni Bánya- és Erdmérnöki F-
iskolát, a rokon intézményeket és egyesületeket, melyek a Társulat mai közgy-
lésén képviseltették magukat. A soproni Fiskolát Vitális István, az Orsz.

Magy. Bánv. és Koh. Egyesületet Schiwetz Ferenc és Pethe Lajos, a Magyar
Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetségét Emszt Kálmán, a M. K. Csillag-
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vizsgáló Intézetet Tass Antal, a Magyar Barlangkutató Társulatot Katiig

Ottokár képviseli.

Elnök lelszólítására ezután László Gábor tartja meg emlékbeszédét
néhai Pálfy Móric tiszt, tag fölött. (Az emlékbeszédet lásd 5. oldalon.)

Az emlékbeszéd elhangzása után elnök rövid szünetre a közgylést fel-

függeszti. Az ülés újból való megnyitása után elnök bejelenti, hogy a Tár-
sulat elstitkára Sopronba távozott, ahol az áll. reálgimnázium tanára lett, az
elstitkári tisztségrl távozása miatt lemond. Beterjeszti a Yálaszmány indít-

ványát, mely szerint a közgylés a folyó triennium utolsó évére válassza meg
elstitkárnak Reichert RóBERT-et, az eddigi másodtitkárt, másodtitkárnak
pedig Sztrókay KÁLMÁN-t, az eddigi megbízott titkárt. A közgylés a jelölést

egyhangúan elfogadja, elnök a nevezetteket megválasztottaknak jelenti ki.

Elnök felszólítására Sztrókay K. felolvassa a távollev Zeller Tibor
elstitkár jelentését. A jelentés röviden beszámol a Társulat 1930. évi mködé-
sérl. Az év folyamán 6 szakülés volt, melyen 11 eladó 15 dolgozatot muta-
tott be. A dolgozatok közül geológiai tárgyú volt 5, paleontológiái 1, petrogra-

fiái 3, szedimentpetrografiai 3, ismertet 1. A választmány az év folyamán
7-szer ülésezett. Tagjaink sorába léptek 4-en, ezek:

IFJ. KENDI Finály István, vegy. mérnök, Budapest.

Dr. Michnay árpád, min. tanácsos, Bpest.

Sztrókay Kálmán, egyet, tanársegéd, Bpest.

Tóth László, tanár, Rákosszentmihály.

Az év folyamán meghalt 2 tag, kilépett 3. A közgylés a titkár, a Hidro-

lógiai Szakosztály, valamint a pénztárvizsgáló bizottság jelentését elfogadja.

A Társulat bevétele az 1930. év folyamán 5883 P 90 f., kiadása pedig 3059 P
46 f. volt. A közgylés a pénztárosnak a felmentést megadja, neki, továbbá a

pénztárvizsgáló-bizottság tagjainak köszönetét szavaz. A folyó 1931. évre a

pénztárvizsgáló-bizottságba ismét Maros Imre, Timkó Imre és Koch Sándor
urakat küldi ki.

Végül elnök elterjeszti az 1931. évi költségvetést, melyet a közgylés el-

fogad.

Indítvány nem lévén, elnök a közgylést berekeszti.

II. Szakülések.
1951. január 7.

1. Mauritz Béla dr.: Thaumasit a sümegi bazaltbányából. Hozzászólt.

Liffa A.

2. Maier István dr.: A Szerencs-pataktól keletre: Abaujkér, Sima, Mád
és Szerencs közé es terület földtani felépítése. — Hozzászóltak: Böckh H.

és Mauritz B.

1951. március 4.

1. Kubacska András dr.: Kóros elváltozások magyarországi smarad-

ványokon. I. rész.

2. Szörényi Erzsébet dr.: Néhány új Sepia-faj hazánk tercier üledékeibl.

3. Maier István dr.: Az Ursus spelaeus R. tejfogazata.

1951. április 8.

1. Hojnos Rezs dr.: a) Algák a botfalusi jurában. — Hozzászóltak:

Mauritz B., Böckh H. b) Adatok Celebesz mikropaleontológiájához.

2. Pávai Vájná Ferenc dr.: Üj kzetelfordulás és tektonikai megfigye-

lés a Gellérthegyen. Hozzászólt: Böckh H.
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3. vitéz Lengyel Endre dr.: A magastátrai gránitok rendszertani helye.

—

Hozzászóltak: Böckli H. és Szentpétery Zs.

4. Kubacska András dr. : Fossilis rájatojás Magyarországról. — Hozzá-

szólt: Vitális István.

1931. május 6.

I. Franz X. Schaffer dr.: Die Anderungen dér Grossformen dér Erdrinde.

1931. október ?.

1. Papp Ferenc dr.: Ércvizsgálatok hazai elfordulásokon. — Hozzászól-

tak: Vitális István és Mauritz B.

2. Reichert Róbert dr.: Rövid jelentés a drezdai mineralógiai évzáró

ülésrl.

3. Balás Jen: A gánti bauxit-telepek és felfedezésük. — Hozzászóltak:

Szentpétery Zs., Noszky J., Horusitzky H.. Vörös E. és Vitális István.

1931. november 4.

1. Pávai Vájná Ferenc dr.: Üjabb bizonyítékok a pleisztocén és ó-holocén

rétegek gyrdöttségére. — Hozzászóltak: Lóczy L., Gaál I., Mauritz B.

2. Földvári Aladár dr.: Pannonkori mozgások a Budai hegységben és

a fels-pannon tó partvonala Budapest környékén.

3. Györki. József: A bauxitokról. — Hozzászóltak: Balás J., Vitális I.,

Gedeon T. és Mauritz B.

1931. december 2.

1. Mauritz Béla dr.: Benda László dr. „Iskolai talaj-, kzet- és ásvány-

gyjtemények" c. könyvének kritikai ismertetése.

2. Zsivny Viktor dr.: Egy délnyugatafrikai meteorvas bemutatása.

3. Szalai Tibor dr.: Biomechanikai vizsgálatok a testudinaták vállövén.

4. Gedeon Tihamér: A pizolitos bauxitok keletkezése. — Hozzászóltak:

György A., Györki J.. Pávai Vájná F. és Rozlozsnik P.

5. Szádeczky-Kardoss Flemér dr.: Adatok a folyókavicsok ismeretéhez.

Ili. Választmányi ülések.

A választmány a folyó évben ülést tartott: január 7-én és 28-án, március

4-én. április 8-án. október 7-én, november 4-én.

A választmányi ülések jegyzkönyveit a nyomdaköltségek megtakarítása

végett nem közöljük, de azokat a titkárságnál a t. tagok bármikor meg-

tekinthetik.

k k

I. Generalversammluns'.

Kurzer Auszug aus dem Protokoll dér am 4. Február 1931 abgehaltenen

LXXXI. ordentlichen Generalversammlung dér Ungarischen Geologischen Ge-

sellschaft.

Vorsitzender: Prof. B. Mauritz. Anwesend sind 42 Mitglieder und S Gaste.

Vorsitzender eröffnet die Generalversammlung mit dem ungarischen Credo

und halt nach Erstatten dér administrativen Berichte seine Eröffnungsrede.

In dér Eröffnungsrede wirít Vorsitzender erst einen Rückblick auf die

erfreuende Erfolge dér geologischen Forsehungsarbeit des vergangenen Jahres.
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Die in grossen Ziigen vorsehreitenden Aufnahmarbeiten habén schon zu manche
schöne Ergebnisse geführt: im Komitat Baranya wurden reiche Banxitlager

entdeckt. die Tiefbohrungen in dér Grossen Ung. Alföld schlossen machtige,

warme Wassermengen anf. die von Erdgas heraufgetrieben werden und teil-

weise auch als Heilwasser verwendbar sind. Hoffentlich wird die Forscliung

nach Öl und Erdgas einen ahnlichen Erfolg habén. Die Freundschaft mit den
auslandischen wissenschaftlichen Kreisen vvurde im verflossenen Jahre ver-

tieft. An dem lOOjahrigen Feier dér Französischen Geologischen Gesellschaft

nahmen ungarische Fachleute in einer hübschen Anzahl teih Junge Forscher

ergánzen ihre wissenschaftliche Bildung als Staatsstipendianten und Mitglie-

der dér Collegium Hungarieum an den Universitaten Berlin. Wien und Paris.

Neben den erfreulichen Momenten wurde die Gesellschaft auch von
Schmerz und Trauer nicht geschont. Sie verlor ihr tiitiges Ehrenmitglied, ehe-

maligen Sekretíir und Prásidenten, em. Chefgeologen und Direktor Móric von
Pálfy. Seine Würdigung wird an dicsér Hauptversammlung in feierlicher Weise
geschehen.

In weiteren befasst sich die Eröffnungsrede mit den znkünftigen Aufga-
ben dér Ung. Geol. Gesellschaft. Unter anderen hebt sie hervor. dass die Ge-

sellscháft trachten muss im Unterricht dér höheren Schulen fiir die Geologie

einen grösseren Stundenzahl durchsetzen.

Endlich spricht Prasident von den Problemen dér Zeitschrift „Földtani

Közlöny'
-

, die bei den gegenwartigen wirtschaftlichen Verhaltnissen zu lösen

sind. Er meldet mit Freude, dass die Hydrolögische Sektion dér Gesellschaft

im vergangenen Jahre einen weiteren Aufschwung nahm. Zum Schluss begrüsst

er die Yertreter dér Hochschnlen und befreundeten Gesellschaften. bzw. Á er-

einigungen und meldet die LXXXI. Generalversammlung dér Ung. Geol. Ge-

sellschaft eröffnet.

Pliernach verliest Chefgeologe G. v. László seine Gedenkrede iiber das

Ehrenmitglied Móric v. Pálfy. (Die Gedenkrede siehe Seite 5— 14.)

Nach Beendigung dér Gedenkrede verordnet Vorsitzender eine kurze

Pause. Nach Neueröffnung dér Generalversammlung meldet dér Prasident, dass

dér bisherige erste Sekretíir dér Gesellschaft, T. Zeller, seine neue Stelle in

Sopron antretend. von seiner Betrauung in dér Gesellschaft zurücktritt und

abdankte. Gleichzeitig legt er den Yorschlag des Ausschusses dér Hauptver-

sammlung vor. demnach als erster Sekretíir Univ. Assistent R. Reichert, dér

bisherige zweite Sekretíir, und als zweiter Sekretíir Univ. Assistent K. v. Sztró

kay gewahlt werden. Die Versammlung wahlt beide Sekretíire einstimmig.

Hiernach wird dér Bericht des ersten Sekretíires, Tibor Zeller; verlesen.

Dér Bericht meldet, dass im verflossenen Jahre 1950 die Gesellschaft 6 Fach-

sitzungen abhielt. In den Fachsitzungen wurden von 11 Vortragenden 15 Ab-

handlungen vorgelegt. Die Yortrage habén sich anf die verschiedenen Fácher

folgendermassen verteilt: I. geologischen Inhaltes waren 5: II. paleontologischen

Inhaltes 1; III. petrographischen Inhaltes 5: IÁ. sedimentpetrogr. Inhaltes 5:

V. referierender Vortrag war 1. Dér Ausschuss hielt im vergangenen Jahre 7

Sitzungen. In dér Reihe unserer Mitglieder geschah keine bedeutende Á er-

anderung. Neue Mitglieder sind:

v. Finály, Stephan jun., Dipl. Ing. Chem. Budapest,

v. Dr. Michnay, árpád. Ministerialrat. Budapest,

v. Sztrókay, Koloman. Univ. Assistent. Budapest.

Tóth, Ladislaus, Dipl. Höhereschulen Lehrer. Budapest.
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lm verflossenen Jahre wurden durch den Tód 2 Mitglieder entrissen.

Ihren Austritt meldeten 5 Mitglieder.

Die Generalversammlung nimmt den Bericht des ersten Sekretárs, sowie

dér Hydrologischen Sektion und dér Kassenkontrollkommission zu Kenntnis.

Laut dem letzteren betrug die Summe dér Einnahmen dér Gesellschaft im

Jahre 1950 P. 3885.90, die Summe dér Ausgaben P. 5059.46. Die Kommission

fand die Kasse in grösster Ordnung und beantragt die Entlastung des Kassen

führers. Die Generalversammlung erteilt dem Kassenführer Entlastung und

dankt ihm, sowie den Mitgliedern dér Kontrollkommission fiir die geleistete

Arbeit. Für das nachste Jahr, 1931 werden abermals die Herren Alexander
Koch, Emerich v. Maros und Emerich Timkó in die Kontrollkommission

delegiert.

Nachher legt Vorsitzender das Budget fiir das Jahr 1931 vor. welches von

dér Generalversammlung angenommen wird.

In Ermanglung weiterer Vorschlage sehliesst Vorsitzender die General-

versammlung.

II. Fachsitzungen.

Am ?. Janrier 1931:

í. B. Mauritz: Thaumasit aus dem Basaltsteinbruch bei Sümeg (Kom.

Zala). — Zuin Thema sprach: A. Lifea.

2.

St. v. Maier: Dér geologische Aufbau dér Gegend östlich von Szerencs-

Bach: Abaujkér, Sima, Mád und Szerencs. — Zum Thema sprachen: H. v.

Böckh, B. Mauritz.

Am 4. Márz 1931:

1. A. Kubacska: Krankhafte Veránderungen an ungarischen Petrefak-

ten. I. Teil.

2. Elisabetíi Szörényi: Einige neuen Sepia-Arten aus den tertiaren Sedi-

menten Ungarns.

5. St. v. Maier: Uber Milchzahne des Ursus spelaeus R.

Am 8. April 1931:

1. R. Hojnos: a) Algen aus den Juraschichten von Botfalus. — Zum Thema
sprachen: B. Mauritz, H. v. Böckh. b) Daten zr Kenntnis dér Mikropaleonto-

logie von Celebes.

2. Fr. v. Pávai \ajna: Neuer Gesteinsfundort und neue tektonische Be-

obachtungen am Gellérthegy bei Budapest. — Zum Thema sprach: II. v. Böckh.

3. A. v. Lengyel: Die systematische Einordnung dér Gránité dér Hohen
Tátra. — Zum Thema sprach: H. v. Böckh. S. v. Szentpétery.

4. A. Kubacska: Ein fossiles Rochenei aus Ungarn. — Zum Thema
sprach: St. Vitális.

Am 6. Mai 1931:

Fr. X. Schaffer: Die Anderungen dér Grossformen dér Erdoberflache.

(Siehe S. 37.)

Am ?. Október 1931:

1. Fr. v. Papp: Erzuntersuchiingen von ungarischen Fundorten. — Zum
Thema sprachen: St. Vitális, B. Mauritz.

2. R. Reichert: Bericht iiber dér Jahresversammlung dér Deutsclien Min.

Gesellschaft in Dresden.
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3.

E. Balás: Die Bauxitlnger von Gánt und ihre Entdeckung. — Zunr

Thema sprachen: S. v. Szentpétery. E. Noszky, H. Horusitzky, E. Vörös,

St. Vitális.

4.

November 1931:

1. Fr. v. Pávai Vájná: Neuere Beweise zr Faltung dér pleistozanen und
altholozánen Schichten. — Zum Thema sprachen: L. v. Lóczy, St. v. Gaál,

B. Mauritz.

2. A. Földvári: Pontische Bewegungen im Budaer-Gebirge und Stnand-

linie des oberpontischen Sees bei Budapest. (Siehe S. 51.)

5.

J. Györki: Uber die Bauxite. — Zum Thema sprachen: E. Balás,

St. Vitális, T. Gedeon, B. Mauritz.

2. Dezember 1931:

1. B. Mauritz: Kritische Bemerkungen zum Büchlein Dr. L. Benda’s: Uber
Bódén-, Gesteins- und Mineraliensammlung für Schulen.

2. V. Zsivny: Ein machtiges Meteoreisenstück von SW-Afrika.

3. T. Szalai : Biomeclianische Untersuchungen am Schultergürtel dér Testu-

dinaten.

4.

T. Gedeon: Die Entstehung pisolitischer Bauxite. (Siehe S. 95.) — Zum
Thema sprachen: A. György, J. Györki, Fr. v. Pávai Vájná, P. Rozlozsnik.

5. E. v. Szádeczky-Kardoss: Dateu zr Kenntnis dér Flussschotter.

III. Ausschuss-Sitzungen.

Dér Ausschuss hatte im laufenden Jahre Sitzungen: am 7. und 28. Janner,

am 4. Mfirz, am 8. April, am 7. Október und 4. November.

Um die Kosten des Druckes zu vermeiden, werden die Protokolle dér

Ausschuss-Sitzungen hier nicht publiziert, sie stehen aber beim Sekretariat den

geehrten Mitgliedern behufs Einsichtnahme zr Verfügung.


