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4. 1921. S c h a f a r z i k F.: Visszapillantás a budai hévforrások fejl-

déstörténetére. (Hidrológiai Közlöny I. K.)

5. 1924 R o,z 1 o z s n i k P.; Nuinimilinák Mag'yarorszáií' óharinadkori

rétegeibl. (Földtani Szende I. K. 4. füzet.)

(!. 1925. K 1 a h n, H.; Verkieselunffen in Kaikén. (Zeit.schr. d. GeoL

Gesel lseh. Bd. 77.)

7. 1929. R o z 1 o z s n i k, P.: Studien über Nummulinen. (Geol. Hunga-

rica Fa.se. 2.)

8. 1933. Gripp, K.: Tunnelfáhrten ain^ Feuerstein und die Entstehung

des Feuersteins. (Mitt. d. Mineral.-Geol. Staatsint. Hamburír.)

9.1937. B a r t k ó, L.; Földtani és slénytani adatok Rákosszentmihály

és környékének olifíoeén-ndoeén-kori rétejíihez. (Dokt. Ért.)

10. 1938. Bódi B.: A Budapest-környéki harniadkori kavicsok kzet-

tani vizsgálata, különös tekintettel a levantei kavicsképzdiné-

nyekre. (Földt. Közi. 8. k.)

TÁRSULATI ÜGYEK.
GESELLSCHAFTSANGELEGENHEITEN.

A jVIafryarhoin Földtani Társulat LXXXIX. rendes közgylését
1939. II. 1-én 43 tajr, 16 vendéfí jeleidétében I)r. Vendl Aladár elnök

nyitotta meff.

Mélyen tisztelt Közfíylés!

Tisztelettel köszöidöin a Társidat iránt ndndenkor érdekld
miniszterek, intézmények és társulatok megjelent képviselit; a ni.

kir. pénzüíryminiszter nr képviseletében megjelent Böhm Ferenc nn-

niszteri osztályfnök urat, a m. kir. iparüfíyi miniszter úr és a debreceni

M. Kir. Tisza István-Tudományeffyetem Bölcsészettudományi Karának
képviseletében itt lev tele/jdi Roth Károly ár. miniszteri tan,ácsos,

eíryetemi nyilvános rendes tanár \irat, a földmvelésügyi miniszter urat

képvisel Holzwart Ferenc ár. miniszteri osztályfnök urat, a kísérlet-

üffyi fosztály fnökét, a Magyar Királyi Ferenc József-Tudomány-
egyetem Mathematikai és Természettudományi Karát képvisel Szent-

pcfcry Zsigmoná ár. egyetemi nyilvános rendes tanár urat, a Magyar
Királyi József Nádor Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-,

Kohó- és Erdmérnöki Karának képviseletében megjelent Vénái Miklós'

ár. egyetemi nyilvános rendes tanár urat, a Kar dékánját, Budapest
székesfváros polgármestere képviseletében Noyy Iván ár. fogalmazó
urat. a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet képviseljét, ár. Zucker
Ferenc kir. fövegyész urat, az Országos Magyar Bányászati és Kohá-
szati Egyesület nevében megjelent fíóth Flóris bányaügyi ftanácsos
és Henrich Viktor bányaügyi ftanácsos urat, a Magyar Mérnökök és

Építészek Nemzeti Szövetségét képvisel Pethe Lajos ny. miniszteri

tanácsos urat, az Országos Földrengési Obszervatórium képviseletében
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megjelent Simon Béla dr. igazgató urat, s a Magyar Barlangkutató
Társulatot képvisel Bogsch László dr. egyetemi magántanár urat.

iMelegen és szinte örömmel üdvözlöm a megjelent hölgyeket és

urakat.

A jegyzkönyv hitelesítésére felkérem Kocli Sándor dr., Horu-
sitzky Ferenc dr., Takáts Tibor dr. választmányi tag urakat.

Az elmúlt évben is több tagtársunktól örökre elbúcsúztunk.
Január lú-én halt meg Tiles János bányaügyi ftanácsos, a Ma-

gyar Általános Köszéubánya R. .T. igazgatója (szül. 1872-ben Körmöc-
bányán). Benne a régi bányásznemzedék egyik legmunkásabb, ders
kedély tagja tnt el. Xemcsak kiváló bányász volt, hanem kitn
ismerje a magyar bányászat történetének is. A selmeei diákszokások-
ról, a szápári bányászatról írt munkája, különösen pedig a Magyar
Általános Kszénbánya R. T. fejldéstörténetét tárgyaló mve és a

bányavárosok gazflaságtörténelmét a kuruckorszakban fejteget tanul-

mányai mind fontos forrásmunkái a magyar bányászat történelmének.
Társulatunknak 1908 óta A’olt buzgó tagja s a földtan fejldését mindig
nagy érdekldéssel kísérte nemcsak bányászati, hanem tisztán tudo-

mányos szempontból is.

Március 6-án vesztettük el Balás Jen bányamérnököt (szül. 1882-

ben Gyergyóremetén), a hazai aluminiumércbányászat egyik lelkes

hívét, 1909 óta tagtársunkat. Eg'ész életén át fáradhatatlan kutatója
volt a természet ásványi kincseinek és így természetesen a földtannak
és rokon tudományainak minden részlete közelrl érdekelte.

Május 31-én húnyt el Zsiymondy Dezs kormányftanáesos (szül.

1879-ben Budapesten), a Zsigmondy Béla R. T. vezérigazgatója. Mint

fúrómérnök és a mélyebb alapozási munkák kiváló szakértje (duna-

földvári híd, gyri híd, vásárosnaményi híd alapozási munkái, Horthy
^liklós híd budai pillérei stb.) a legszorosabb kapcsolatban volt mindig
a földtannal. Társulatunknak 1917-tl volt alapító tagja.

^lájus 24-én halt meg Kntassy Endre dr. egyetemi c. rk. lérár.

Róla mindjárt külön emlékbeszéd fog elhangzani.

Augusztus T2-én húnyt el Fiilöpp Béla dr. m. kir. udvari tanácsos,

volt miniszter (a szegedi kormányban), a lippai kerület volt ország-

gylési képviselje és kisebbségi szenátor a romániai felsöházban. (szül.

1863-ban, Oravieabányán) Az ásványok nagy rajongója volt s nagy
szeretettel gyjtötte az ásványvilág kincseit. Gyjteményébl sok darab-

bal gazdagította a magyar nemzeti múzeum ásványtárát, A nagy-

bányai Kereszthegybánya egyik ásványa; a fülöppit örökre megrzi
nevét.

INIélyen tisztelt Közgylés!

Az ezerkilencszázharniinckilencedik esztend százéves évfordulója

társulatunk két valóban kiváló tagja; Hoffmann Károly és Krenner
József születésének. Mind a két tudós a magyar tudomány örök dics-

sége; nevük mindig tündökölni fog az ásványtan és a földtan törté-

netében.

Hoffmann Károly (szül. 1839. november 27-én Ruszkabányán,
meghalt 1891. február 21-én Budapesten) a földtan és a bányászat szere-
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tett seitl örökölte, akik már a XVIII. században bányászatot ztek
Krassószörényben. A bányász-családnak vonzódása az exakt tudomá-

nyokhoz Hoffmann Károly tanulmányainak minden idszakában ersen

megnyilvánult. Ennek köszönte kiváló képzettségét. Bécsben az akkor

igen híres landstrassei és wiedeni freáliskolában, majd 1856/57-ben a

bécsi megyetem technikai osztályán, a következ évben a karlsruhei

megyetemen tanult. 1858 szétl két évig a, freibergi (Szászország)

bányászati fiskolán Breitliaupf és Cofta legjobb tanítványa volt. Ekkor

már érezte, hogy sem az ásványtant, sem a földtant nem uralhatja iga-

zán, ba vegytani elképzettsége nein elég tökéletes. Ezért 1860 szétl
1863 tavaszáig a heidelbergi egyetemen földtani és ásványtani tanul-

mányai mellett fként Biaiseti és Kirchhoff intézetében dolgozott.

Kirchítoff laboratóriumában végezte azokat a színképelemzési meg-

figyeléseket, amelyek eredményeit Kirchhoff saját vizsgálataival

együtt a berlini tudományos akadémián mutatta be. (Untersucbungen

übcr das Sonnenspeetrum und die Spectren dér chemiscben Elemente.

Abhandlungen d. kgl. Akad. d. Wiss. zn Berlin, 1862. évf.)

Másik fontos munkáját is még Heidelbergben kezdte el, de már
megyetemi tanár korában fejezte be. Ezt a munkát Thai) Károly

1868-ban mutatta be a. Magyar Tudományos Akadémián: Sóoldatok ele-

gyítésénél történhet cserebomlásról és ezen oldatok némely pbysikai

sajátságairól. (Poggendorffs Annáién 133. köt. 575—622.)

Külföldi tanulmányai idejében közvetlen megfigyeléssel igen kü-

lönböz területek földtani felépítését is megismerte (Freiberg kör-

nyéke. Schwarzwald, Kaiserstubl. Eifel, Odemvald stb.).

Képzettsége tehát biztosította számára az alapos természettani,

vegytani és ásványtani tudóst s a földtani ismereteket egyaránt. Nem
c.'-odálható tehát, hogy Heidelbergbl hazatérve a fiatal bölcsészdoktort

a megyetem ásvány- és földtani tanszékének tanárává nevezték ki

1864-ben. Ez az intézet azonban akkor — két évvel megalapítása után —
még igen hiányosan felszerelt volt. Ezért Hoffmann 1869-ben az akkor

felállított M. kir. Földtani Intézet egyik fgeológusi állását fogadta el.

Ásványtani, kzettani, földtani munkáit itt, a Társulatban mind-

nyájan jól ismerjük, ezért külön-külön nem kell szólnom róluk. INIeg

kell azonban említenem, hogy valamennyi munkáját a legnagyobb töké-

letességre, a legtisztább exaktságra való törekvés jellemzi. Ezért érté-

kesek munkái még ma is. Lényegükben még azok a közleményei is

helytállók ma is, amelyek a mainál sokkal tökéletlenebb módszerek és

mszerek segítségével készült eredményeket foglaltak össze. így pél-

dául kzettani miinkái az akkori aránylag igen tökéletlen módszerek-

kel is helyesen állapították meg a lényeget.

Földtani térképeit is ugyanez a törekvés a legtökéletesebbre jel-

lemzi. Böckh János szerint: „Az lelkiismeretes, buzgó és szakavatott

eljárása e téren (t. i. a földtani térképezés terén) oly remek alkotások

elé állít bennünket, hogy ezek örökké a hazai geológia büszkeségét fog-

ják képezni."

Hoffmann kétségtelenül a legnagyobb magyar tudósok egyike.

Zaitalanul, feltnést nem keresve, a tudós igazi elmélyedésével csak a
tudománynak élt. Eredményeit nagy tehetségének és tökéletes alapú
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elképzettségének köszönte. Kitn kémiai és fizikai képzettsége min-

dig megóvta öt a kell alap nélküli következtetésektl s igen ers
nbírálattal fegyverezte fel.

A földtan a természettan, a vegytan és a biológia törvényeit al-

kalmazza. Nyilvánvaló, hogy a földtannal tudományosan foglalkozónak

alapos természettani és vegytani ismeretekre van szüksége. S mégis az

utolsó években gyakran láttuk, hogy a földtanból doktori szigorlatot

tevk némelyike vegytant, természettant nem tanult komolyan s szigor-

lati tárgyaiból hiányzott az ásvány-kzettan (a vegytan vagy a ter-

mészettan). Az ilyen elképzettség kétségtelenül kevésbbé elnyös a

földtan fejldése szempontjából. Nagy hátrány a földtani képzés szem-

pontjából nálunk, hogy az slénytannak nincs külön tanszéke.

INlélyen tisztelt Közgylés!

Másik nagy tudósunk Krcnncr József (szül. 1839. március 3-áu

Budán, meghalt 1920. január 16-án) tudós és mvész volt. Rajzoló- és

festökészségét egyetemi tanítványai is jól ismerték. Arról azonban már
kevesebben tudnak, hogy a hegednek is mestere volt. Többször ját-

szott az operában is olyankor, mikor valamelyik els hegeds meg-
betegedett s hirtelen helyettesíteni kellett; az eladás kezdetekor érte-

sítették Krennert. hogy volua-e szíves játszani? S miként maga mon-
dotta — azonnal elfoglalta a hiányzó els hegeds helyét.

Kiváló képességeit már gimnazista koráhan annyira hecsülték,

hogy báró Eöti'ös József fiának, Lorámínak szellemi irányítását Kren-
}ierrc hízta azzal, hogy Lorándhól tudós munkás s ne politikus váljék.

Ettl a pillanattól kezdve a nevel és a tanítvány közt hensséges, éle-

tük végéig tartott, szinte barátság fejldött ki. A hetvenes évektl
kezdve a harmadik lett ehhen a baráti körben Semsey Andor, az ás-

ványtan és a földtan lelkes mecénása. Ebbl a hármas barátságból a

magyar tudománynak s egyúttal a magyar nemzetnek igen nagy haszna
fakadt.

Krenner is igen széles természettudományi alapon építette fel

képzettségét. .\z ásványtanban különösen Brezhw volt kiváló mestere.

A doktori fokozatot Tübingában, a valóban világhír Qnensfedfnél sze-

rezte meg. Ez a széleskör természettudományi alap és vérbeli tudós

egyénisége volt a rngója annak a szigorú önhírálatnak, amely mun-
káit annyira jellemezte. Tehetségén kívül fként ennek köszönhette,

hogy a legtökéletesebb exaktságra törekv vizsgálatainak eredményei

örökbecsek. Ebbl fakadt végs eredményben kiváló ásvány-ismer’

készsége is.

Eredményeit mindig csak lassú fontolgatás után közölte. Néha
évek hosszú sora eltelt, míg többszörösen ellenrzött megállapításai

megjelentek. Evvel a szigoréi önhírálatával igen hamar elérte, hogy ás-

ványtani eredményeit mindenki a legmeghízhatóhhaknak tekintette.

Ásványtani közleményeiben nem is talált tévedést vagy hibát senki.

Minden közleménye a lehet legrövidebben, de egyúttal a leg-

világosabban fejezte ki vizsgálatainak eredményeit; nem volt bennük

egyetlen felesleges kifejezés sem, de nem is lehetett bellük elvenni

még csak egy szót sem.
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A nemzeti múzeum ásvány- és öslénytárának volt az igazgatója

s az ásványtárat —- fként Scmsey Andor bökezüség'éljöl — ö fejlesz-

tette világhírvé. Rengeteg ásvány fordult meg a kezében a múzeum-
ban s tehetségén kívül részben talán ez a körülmény is hozzájárult

kiváló ásványismerö képességének tökéletesítéséhez. Ennek a kiváló

képességének köszönhet, hogy annyi új ásványfajt állapított meg
(semseyit, krennerit [= bunseninj, avasit, kornelit, rhomboklas, szo-

molnokit, lorandit, andorit, széchenyiit, warthait, fizélyit, sehafarzikit,

dognácskait, pulszkyit, sjögrenit).

Igen sok közleményében régi téves megállapításokat javított ki.

8ok ismert ásvány új lelhelyét fedezte fel, különböz ásványelfordu-

lásokat ismertetett és sok ismert ásvány pontosabb jellemzését közölte.

IMindezeket a munkáit a Társulat legtöbb tagja jól ismeri.

Megyetemi, majd egyetemi katedráján is mindig megmaradt a

külsségeket, a nagyképsködést elkerül igazi tudósnak. Mint mind-

egyik igazi ' nagy tanár, is egyéniségével hatott. Eladásában nem
ismerte a sablont, a merev szabályokat. Mindig friss leveg s üde
érdekldés vette körül. Közvetlen, keresetlen, rövid mondatú eladásai
nem törekedtek hatáshajhászásra, de annál közvetlenebbül lopóztak a

hallgatóság elméjébe és szívébe. A táblára vetett pompás rajzai néha
valóságos tájképek voltak s iiagyban hozzájárultak tanításának sike-

réhez.

Hoffmann is, Krenner is tisztán a tudománynak élt, a tudományt
magáért a tudományért mvelte.

A mai fiatalabb nemzedék — a negyven évesnél fiatalabb —
alig ismerhette, hogy milyen volt a tudományos élet szelleme a múlt
század második felében s ennek a századnak az elején a világháboriiig.

Ebben az idben a tudósok valamennyien ideálisták voltak, a tudo-

mányban minden anyagi elny reménye nélkül lelték örömüket. Néhai
Böckh Hugó mesélte a következt: Mikor az Eötvös-féle inga gyakor-
lati felhasználásáról gondolkodott, felkereste Eötvös Loránd bárót s

kifejtette elgondolását és közben az anyagi kereset lehetségét is em-
lítette. Ezért Eötvös annyira megharagudott, hogy — Böckh Hugó
szava szerint — „majdnem kidobta” öt.

Ebben a valóban tudós légkörben élt Hoffmann és Krenner is s

ez az igazi tudós környezet nevelte az akkori idk fiataljait is. Bel-
lük is ideálista tudósok fejldtek ki.

A világháborxi tartama s az utána következ id különös id-
szak. A tülekedésnek, a könyökölésnek, a nyereséghajhászásnak, az

egymásragázolásnak ekkora fergetegét ember még talán soha sem
érte meg. Mindez éppen most, amikor nem is volna szabad másra gon-
dolni, mint a világháború okozta sebek tökéletes meggyógyítására. A
tudományok több ágában is megindult több helyen az anyagi érdek
eltérbe-tódulása.

A földtan gyakorlati vonatkozásainál fogva különösen sok irány-
ban kapcsolódhatik az anyagi érdek szolgálatába. Amikor kiforrott,
egyensúlyozott tudós kapcsolódik bele a gyakoidati kérdésekbe, semmi-
féle hátrány nem származhatik a tudományra; st a közös munka a
gyakorlati élet embereivel együtt a tudomány nagy hasznára is lehet.
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Sajnos, azonban ez a mai általános hajsza az anyagiak után gyak-
ran annyira eltérben van, hogy egészen fiatal, kezd emberek szeme
eltt — tisztelet a kivételeknek — csak az anyagi haszon bizonytalan

fénye lebeg. Az ilyenek sokszor a tudományt tisztán anyagi elnyök
biztosításáért igyekeznének mvelni. Az igyekezetbl néha más nem is

marad meg, csak a hajsza a kétes csillogású elnyök után. Vájjon az

ilyen kezdet nem lehet-e néha a tudomány kárárai

Abban a reményben nyitom meg a Magyarhoni Földtani Társulat

LXXXIX. közgylését, hogy ezek a kilengések lassanként megsznnek
s minél elbb, njból teljesen a régi, ideális tudós légkör fog kialakulni

mindegyik tndomány teljes területén.

# « #

Ezután I)r. Bogsch László egyetemi m. tanár K u t a s s y
E n d r é-röl mondotta el emlékbeszédét. Majd Ven dl Aladár elnök

a következ szavak kíséretében adta át a Szabó Józse f-emlékérmet
R a k u s z Gyula özvegyének:

Rakusz Gy ha, kedves barátom, akivel annyi idt töltöttem

együtt s akinek kristálytisztán átlátszó nemes, puritán lelkét annyira
megismertem, te az önzetlen tudományos munka embere voltál. Mvel-
ted a tudományt, mert örömed telt benne s mert istenadta tehetséged

arra ösztökélt. Ha onnan, ahol most vagy ide lehetne látni, bizonyosan

figyelemmel kísérted munkásságunkat azóta is, hogy elhagytál ben-

nünket. Magam eltt látlak, amint véghetetlen szerénységgel pirulva

hallottad a választmány, illetleg a közgylés határozatát, hogy a Tár-

sulat a Szabó József-emlékéremmel tüntette ki a te — sajnos — nagyon
rövid, de szédületes fényben felfelé ível tudományos munkásságod
kiváló eredményeit. Te jól tudod, hogy ennek az ezüstéremnek az anyagi

értéke csekély, de azt is tudod, hogy ez a legnagyobb erkölcsi érték,

melyet magyar geológus elnyerhet. Magam részérl még hozzáfzhe-

tem: úgy érzem, hogy mindazok, akik Téged ismertünk az éremhez még
irántad érzett legszintéhb tiszteletünket és szeretetünket is hozzá-

fzzük.

iVléltóságos Asszonyom! Midn a Szabó József-emlékérmet átadom,

kérem, méltóztassék azt nemzedékek hosszú során át megriztetni. Ez
az emlékérem nem csupán csak Rakusz Gyula tudományos eredményei-

nek nagyságát fogja hirdetni idtlen-idkig, hanem buzdító példa lesz

cl Rakusz-nemzedékek számára, hogy a tehetséggel párosult za’jtalan

munka elnyeri erkölcsi jutalmán.

Rozlozsnik Pálné megboldogult férje családja nevében mély meg-

illetdéssel és nagy hálával vette át az érmet.

Ezntán Gr. Papp Ferenc titkár olvasta fel jelentését.

1\I élyen tisztelt Közgylés!

1938, a magyar vágyak részbeni teljesedésének éve, nekünk örömet

jelent. Örömet, mert eldeink munkáinak hosszú sorozatával már jól

ismert drága föld egy része hazatért. Az aranyat rejt Duna mindkét


