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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



Társulati ügyek 67

partja a miénk, a lielemba-garamkövesdi andezit hegyek, a nógrádi
bazaltvidék, a szilicei és pelsöci fensík darabjai, a Szepesgömöri Érc-
hegység egy része, a. kassai fillit és gránit, a Hegyalja andezit-riolit

vulkánjai, a Beregszászi hegység újra várják a magyar föld-, ásvány-,

kzet- és slénytankutatók jövetelét. Szaküléseink és szakfolyóirataink,

melyek lopva eddig is olykor közöltek felvidéki tárgyú értekezéseket,

most lijra nyíltan és büszkén adnak helyet a hazatért Felvidékrl
szóló tanulmányoknak. Az öröm teljességét megzavarja, mint a nap-

sütés fényét a felh, a sok értelemben vett hiány szomorú érzése.

341 tag volt résztvevje az elmúlt év eseményeinek. A személyi

hírek között szomoriiság és öröm váltakoznak. 5 elhúnyt tagtársunk

emlékét hivatottak méltatták már. Az élk dicsségérl és elrehaladá-

sáról kell most elssorban számot adni.

1938-ra emlékezve mindenekeltt tagtársaink diességteljes szerepe

ötlik szemünk elé. A Gondviselés rendelése, mely az igazságot meg-
közelít változásokat idézett el, tagtársaink közül többet is elhívott a

haza védelmére, így; Bartkó Lajos, Fekete Zoltán, Erdélyi Já-

nos, Posevitz Guidó, Riczek INIihály, S zalai Tibor, Takáts
Tibor, Teleki Géza, Tömör T h i r r in g János, Vitális Sándor

és W e i n György vonultak be katonai szolgálattételre. Hála és büsz-

keség’ tölt el, ha rájuk gondolunk.

1938 egyébként évfordulókban gazdag év volt.

A Debreceni Református Collégium fennállásának 4U0 éves év-

fordulóját ünnepelte. Ásványgyüjteménye, lelkes természettudósai hat-

hatósan járultak hozzá a hazai földtan fejldéséhez.

A debreceni kollégium és az ásvány-földtan kapcsolatáról felkéré-

sünkre Dr. Hoffer András egyetemi rk. tanár tagtársunk volt szíves

tájékoztató adatokat közölni: „Az ásvány-földtannak hat tanára volt:

Kerekes Ferenc (1823—1839), 'Csécsi Imre (1839—1847 ), Török
József dr. (1847—1856) a fiskolán, vagyis a még egységes kollégium-

ban, majd K o v á c s J á nos (1856—1896), Török Pét e r (1896—1913)

és Radó Endre dr. (1913—1924).*

Kerekes Ferenc az ásvány-kzettani gyjtemény megalapí-

tója, mely azóta örvendetes módon gyarapodott. Jelenleg állománya
meghaladja a 30,000 darabot. A gyjtemény legértékesebb darabjai a

2940 gr súlyú kábái meteorit (1. Hoffer A.; A kábái meteorit története.

Debreceni Szemle, 1928.), mely 1857-ben hullott le s melyben Wöhler
földiviasz szervesanyagot ismert fel. Elsrend darabjai közé tartoznak

a 27 mm átmérj Kai inkára való hauerit, néhány gyönyör nemes-
opál Opálbányáról. Csécsi Imre a Biharhegység barlangjaiból gyj-
tött néhány száz barlangi medve és több hiéna maradványa ugyancsak
becses darabjai a gyjteménynek. 1878-ban a híres Szönyi-féle gyjte-
mény is odakerült. Csécsi Imre írta meg az els magyar nyelven írt

földtant „Földünk és néhány nevezetesebb ásvány rövid természet-

* A jelenlegi tanár; Hoffer András dr. egyetemi rk. tanár.
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rajza“ 1842. Csécsi I. másik nevezetesebb dolgozata „Fürt kutak Debre-

cenben" címen a Debreceni Hetilapban jelent meg 1842. (43. sz.) Török
József munkái; ,.A két magyar haza elsrangú gyógyvizei és fürd
intézetei." Pest, 1848. Akadémiai pályadíjat nyert m. „Az iblanytar-

talmú gyógyvizek hazánkban." Orv. Hét. 1858. „A szkleTiói meszes hév-

vizek." FT. o. 1859. „A vihnyei meszes hévvizek." F". o. 1861. „A dadai

ásványvíz." U. o. 1866.

Török J. pontos adatokat közölt a kábái meteorit hullásáról.

Errl két dolgozata jelent meg: „Értesítés a kaba-dehreceni lebkrl‘
(A Magy. Tud. Akadémia Értesítje 1858-ról) és „A kaba-dehreceni

lebkben Wöhler göttingai tanár által fölfedezett szerves anyagról."

(U. o. 1859-rl.) Irt azután egy áttekint értekezést a magyar meteori-

tekrl is: .,A IMagyar Birodalom meteoritjai" címen (Természettudo-

mányi Közlöny. XIV. köt. 1882).

Kovács János sokat kutatott (Petényivel együtt is) a bihari

barlangokban, s a Sebes és Fekete Körösök közötti területet földtani-

lag térképezte. Olyan szép eredményeket ért el, hogy ezeknek alapján

a bécsi földtani társulat 1. tagjául választotta. Két ásvány-földtani

munkája; .,A marosnjvári sósziklákról és bányákról" (A Magyar Orv.

és Termvizsgálók IMunkái. V. 1845.) és „Földtani kirándulások Bibar-

megyébe" (M. Földtani Társulat Munkái. II. 1863.). Ez utóbbiban a

Bihar hg. barlangjairól ír. Készletesebben azoknak csont, különösen

medvecsont leleteirl, amelyekbl több mint 300 darabot gyjtött s

ajándékozott a M. X. Miizeumnak."

130 éve múlt, hogy a Nemzeti Miizeum ásványtárát gróf Szé-
chenyi F e r e n c n é megalapította, azt az elmúlt 4 és )4 emberölt
alatt ugyancsak érdemes kezek munkája, fáradsága emelte Eurói)a leg-

jobb ásványgyüjteményei közé. szinte örömmel emlékezve erre, kíván-

juk, hogy zavartalan legyen ez a szép fejldés.

1939-et elérve, mint az események nyilvántartójára, rám hárul az

a kötelesség, hogy a Földtani Intézet 70 éves fennállásáról megemlé-
kezzem.

Az elmúlt id Magyarország legboldogabb és legszerencsétlenebb

idszakának történetét egyesíti. A dics múlt fénye elhomályosítja

tekintetünket, elhalványodnak a részletek és a komoly, önfeláldozó

törekvések szép eredményét látjuk most csak. Sokezer oldalas könyvek
Iiosszú sora, térképek hirdetik azt a gyakorlati és tudományos mun-
kásságot, amelynek végzése hivatás és amelynek eredményeibl csak

áldás fakadt. Magyarhoni Földtani Társulat mélyen átérzi ennek

az évfordulónak jelentségét, szinte szerencsekívánatait fejezi ki a

T\I. kir. Földtani Intézet minden egyes tagjának és a további eredmé-

nyes munkásságiikhoz a Mindenható segítségét kéri.

A nagy számok árnyékában meghúzódik a soproni megyetem
közleményeinek 10 éves évfordulója. Jóllehet az id nem nagy, mégis

az odaaJó munkának oly szép példája, hogy ki kell térni reá. Hazai

földtani vonatkozási) irodalmunk legértékesebb tanulmányai közé tar-

toznak a bányamérnöki kar közleményei. Az elmúlt 10 év alatt 700

oldal terjedelm földtani, teleptani és ásványtani vonatkozású cikk
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jelent meg, mely a földtani kutatásnak mind megannyi maradandó
értéke lesz.

Visszatérve az örvendetes személyi hirekre, jelenthetem, hogy
megérdemelt kitüntetéssel jutalmazta a Kormányzó nr a Hidrológiai

Szakosztály elnökét, W e s z e 1 s z k y Gyulát, mikor évtizedes egyetemi

és tudományos munkásság jutalmazásaként a tanügyi ftanáesosi,

igazgatói címet nyerte el. Papp Károly egyetemi ny. r. tanár tag-

társunkat a köz bizalma a Szent István Akadémia ftitkárává válasz-

totta meg. Vizer Vilmos bányaügyi ftanácsos tagtársunkaV a

Magyar Általános Kszénbánya mszaki vezérigazgatójává nevezték

ki. Papp Simon bányatanácsos a földgáz és ásványolajkntatás terén

kifejtett mnkássága teljes elismeréséül bányafötanácsosi címet kapott,

basonlókép bányaügyi ftanácsosok lettek B o r t n y á k István és

jM e i 11 b a r d t Vilmos. Pantó Dezs fbányatanácsosi címmel és jel-

leggel felruházott bányatanácsos fbányatanácsos, dr. S c h r é t e r Zol-

tán I. oszt. címmel felruházott II. oszt. fgeológus I. oszt. fgeológus,

Marzsó Lajos II. oszt. fgeológus lett. Dr. Tokody László egyetemi

magántanár tagtársunkat eredményes tudományos munkássága elisme-

réséül c. egyetemi nyilvános rendkívüli tanári címmel tüntette ki a

vallás- és közoktatásügyi miniszter. Dr. Schmidt E li g i u s Róbert

Róbert mezgazdasági kísérletügyi adjunktus osztálygeológussá, dr.

II o r 11 s i t z k y Ferenc földtani intézeti adjunktus c. osztálygeológussá

lépett el, dr. Földvári Aladár megyetemi tanársegédet mezgazda-
sági kísérletügyi asszisztenssé nevezték ki. Az iparügyi miniszter dr.

Rihmer László oki. bányamérnököt ideiglenes minség bányabató-
sági titkárrá nevezte ki.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. B o g s c b László és

Szalai Tibor tagtársaink egyetemi m. tanári kéiiesítését tudomásul
\ette és megersítette. Külföldi kutató ösztöndíjat kaptak: Posevitz
Guido és Sztrókay Kálmán tagtársaink.

Társulatunk új tagjai : Apor Oszkár, B a b a r c z y .József,
B a r t k ó Lajos, B ó d y Béla, B r u g g e r Frigyes, B u d a i

G y ö r g y. Bulla Béla, É b é ii y i Gyula, Fa r a g ó IM á r i a.

Gebei Ervin, II a n Ferenc, K é z d i v á s á r h e 1 y i S z t s

E n d r e. Láng S á n d o r. P e j a Gyz, P o s e w i t z G u i d ó, R a-

g á n y i Géza, R i e z e k M i b á 1 y, R b i e m e r L á s zl ó, S i k K á-

r o 1 y. Sugár Vilmos, S z u r o v y Géza, Török L á s z 1 ó, F d-

a r házi J ó z s e f, V i g b G u s z t á v, W i t k o v s z k ,y E u d i- e.

Különös érdemeket szereztek az új tagok ajánlásánál K r e y b i g
Lajos és Rozlozsnik Pál, akik 8 új tagot ajánlottak; M a u-

r i t z Béla, aki 6 tagot, N o s z k y Jen, Pantó Dezs, Szent-
pétery Z s i g m o n d, Vigb Gyula Kulb.ay Gyula, akik
ugyancsak hozzájárultak a tagok toborzásához. I^j tagjainkat meleg
szeretettel köszöntjük sorainkban és kívánjuk, hoyjj ne csak n ni/ilván-
inrtáshdn, hanem a Társulat szellemi és (jazáasáuji életében is tevéke-
nyen résztveyyenek

Jóllehet, 25 uj tagot üdvözölhetünk sorainkban, mégis egyrészt
a taglétszám apadó irányzatára, másrészt arra kell rámutatnunk, hogy



70 Társulati ügyek

kutató iiitézményeiuk, vállalataink és középiskolai tanáraink közül

sokan, akik tagjaink lehetnének, távol maradnak a Társulattól.

A taglétszám apadó irányzatának bénító hatását növeli az a kö-

rülmény, hogy tagjaink közül sokan nem tesznek eleget elemi kötele-

zettségeiknek és nem fizetnek tagdíjat.

Kutató intézményeink, vállalataink vezetit, azok választmányi,

illetve bizottsági tagjait kérjük, igyekezzenek odahatni, hogy munka-
társaik a Társulat tevékeny tagjaivá váljanak. Különösmód fájlaljuk,

hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztérium a középiskolák számára
ajánlott folyóiratok közül a Földtani Közlönyt kihagyta. A Földtani

Közlöny mostoha sorsa mellett népszer folyóiratunk, a Földtani Érte-

sít sem részesül a kultuszkormány részérl megfelel támogatásban.
Az elmúlt évben is megkíséreltük megnyierni az illetékes jóindulatát

és a Középiskolai Irodalmi Tanácshoz küldtünk beadványt, mellékelve

az eddig megjelent számokat, hogy az állami iskolák számára fizes-

senek el. Évi 2 P csekély összeg. Választ sem kaptunk. Ebben az

évben is törekednünk kell tehát megnyerni az illetékesek jóindulatát,

erre van remény, különösen, ha az illetékesek összefognak az ügy ér-

dekében.

Ami a lényeget illeti, a Társulat életében 5 szakülés, 3 külön geo-

fizikai ülés, 1 vándorgylés, 1 eladóülés keretén belül 18 eladás hang-
zott el, ezek közül 4 ásványtani, 3 földtani, 2 slénytani, 1 hidrogeoló-

giai, 2 geomorfológiai és 1 vegyes tárgyú.

Eladóink voltak; 3 alkalommal; Fekete Jen, 2 alkalommal
M a u r i t z Bél a, B a 1 y i K á r o 1 y és M o 1 1 1 M á r i a, 1—1 alkalom-

mal L á n g S á n d o r, L ó c z y Lajos, P e j a Gyz, T e 1 e g d i-

B o t h K á 1 - o 1 y, S i m o n Ferenc, S z a 1 k a y Ferenc, S z t r ó-

k a y K á Imán, XT d v a r h á z y József és Vitális S á n d o r.

Társulatunk szellemi életérl csak akkor lesz b képünk ha

a Földtani Közlöny és a X"öldtani Értesít cikkeit is tekintetbe vesz-

szük. A X^öldtani Közlöny 268 oldal terjedelemben jelent meg, 55 ábrá-

val és 5 táhlamelléklettel. A 17 nagyobb cikk közül 3 földtani, 4 ás

A ánytani, 3 kzettani, 2 slénytani. 2 földrengéstani és 3 emlékheszcd.

A 124 oldal terjedelm Iföldtani Értesít 22 cikket közöl, ezek közül

8 földtani, 6 ásvány-, illetve kzettani, 5 hidrológiai, 2 slénytani és

1 barlangtani vonatkozású, mindezeket 82 ábra teszi szcmléltetvé.

A szellemi tevékenység, a szorgalom, az egészség, az értelem,

a küls körülmények és ezek között nem utolsó az anyagi fedezet függ-

vénye. Ezek között legyen szabad a szorgalom és egészség munkára
bató tényezkre röviden kitérni. A szorgalom, a munkakedv velünk

születik, mint a folyóvíz számára az esés, olyan a szorgalom szerepe

a munkánál. Mint mindent, úgy ezt is lehet szabályozni, fokozni. Át-

nézve a Jelenteti iveket, eUUtdómk névsorát, szomorúan tapasztalhat-

juk, hofDj sokan, akiknek élethivatásuk lenne a kutatás, eleinte, mint

elöaáéjk, késid) mint jelenlevk maradnak el. Itt a baráti szónak, az

egyéni rábeszélésnek nagy szerepe lehet. Végül is mindenek felett

közügy az, hogy a társulati élet zavartalan és tartalmas legyen.

Szomorú eseteket látva, fiatal, nagytudású, vasszorgalmú kartár-

saink korai összeomlását szemlélve, önként felmerül a gondolat, vaj-
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jón nem lenne-e közérdek, intézményesen elrendelni hogy a fokozott

testi és szellemi munkát végz geológusok és miueralógusok, ideértve

természetesen nemesak a hivatalosakat, hanem az egyetemeken és a

múzeumban, valamint a vállalatoknál tevékenyked kartársainkat is,

évente kötelez orvosi vizsgálatra berendelni. Ez az ellenrzés az egyén

és a köz, a munka alatt lév dolgozatok és így a Társulaton át a tudo-

mány érdeke is.

6440 P 58 f az 1938. évi pénztári forgalom eredménye. Az állam
tényezi, mint a múltban, ez évben is méltányolták a Társulat törek-

véseit. A földtani kutatások gyakorlati eredményeit felhasználó vál-

lalatok közül egyesek bálára köteleznek adományaikkal, így a MAGYAR
ÁLTALÁNOS KÖSZÉNBÁNYA R. T. 300.— P-s, a SALGÓTARJÁNI
KÖSZÉNBÁNYA 200.— P-s, az EUROGASCO 150.— P-s, a RIMAMIJ-
RÁNY-SALGÓTARJÁNI VASM 100.— P-s, az ALUMINIUMÉRC-
BÁNYA és IPAR R. T. 100.— P-s a BUDAPEST SZÉKESFVÁROSI
KÖZSÉGI TAKARÉK 100.— P-cs hozzájárulás hathatós segítség volt

a Földtani Közlöny kiadására.

Sajnos, nagyon sok vállalat nemcsak nagyobb adománnyal nem
adja jelét érdekldésének, hanem még csak a tagok sorába sem lép.

Különösen sajnáljuk szénbányáink, kfejtink üzmeiuek távolmaradá-

sát. A gyakoí'lati élet és a kutatás egymásra iitaltak szellemi és

anyagi vonatkozásban egyaránt. Mi igyekszünk újabb és újabb ada-

tokkal elmozdítani a földtan és rokon szakmák elrehaladását —
Tigyauezt azonbaTi, sajnos, sok esetben a gyakorlati élet képviselinél

nem lehet tapasztalni.

\ Társulat tagjainak áldozatkészsége teljes eredménnyel és meg-
ható módon nyilvánult meg jM a r o s Imre és Reiebert Róbert
korán elbúnyt tagtársaink síremlékének felállítása, értlekébon meg-
indított gyjtés alkalmával. Reiebert Róbert tagtársunk síremlé-

két június 1-én, l\r a r o s Imre tagtársuukét i)edig szeptember 27-én

adtuk át, meghitt ünnepség keretében hozzátartozóiknak.
*

f.egyen szabad, mint minden évben, röviden ismertetnem a Tár-

sulathoz b'gközelebb álló intézmények földtani kutatásainak eredmé-
nyérl szóló jelentéseket.

A M. Kir. Földtani Intézet 193H. évi mködése dr. Létezi/ Lajos

ifjazíiató úr adatai alapjétn a következkben fof/talliaté) össze:

A Földtani Intézet tagjai folytatólag végezték a hegyvidéki fel-

vételeket, folytatta a barlangkutatást és a talajvízmegfigyel kutak

telepítését. Agrogeológusai a Nagyalföld térképezését végezték tovább

odaadó buzgalommal. Az Intézet l)ekai)esolódott a m. kir. ürsz. Öntözés-

ügyi Hivatal tiszalöki duzzasztó müve környékének tanulmányozásába.

A végzett bányaföldtani felvételek közül a legjelentségteljeseb-

bek a szénhidrogénkutatások. Ezeket a Mátra-hegység É-i, ÉNY-i és

NY-i környékén, a Cserhát-hegység DNY-i, a Börzsönyi-hegység K-i

részén, továbbá Budapest környékén, valamint a Tisztántúl (Hajdii-

dorog. Meztúr és Szolnok) vévezték teljes odaadással. Bányaföldtaui

szempontból vizsgálták Reesk, Szabadbattyáu, Zire éreelfordulásait.
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Térképezték Mór határát is a széiielí'ordulás inegisnierése érdekeDen.
Rendszeres hegyvidéki földtani felvétel folytatódott a Bükk-hegy-

ség, Gerecse-, Keszthelyi-, Velencei-, Cserhát-hegység, továbbá a Kaszál
és Szendrö környékén. A Balatonfelvidéken, Sáinsonházán, az Istállós-

közi barlangban rendszeres gyü.itést végeztek.

Az Alföldön a talajvizet, Debrecen, Hajdúszoboszló, Püspökladány,
Karcag és Derekegybáza környékén pedig az artézikutakat tanulmá-
nyozták. Uélsoniogy ])leisztocén képzdményeit ugyancsak megvizs-
gálták.

Tiszalue környékén és a Bodrogközben részletes földtani vizsgá-
latokat végeztek.

A mélyfúrási laboratórium Bükkszék, Recsk, Nagybátony, Mez-
kövesd, Komló, Budafapuszta mélyfúrásának anyagát vizsgálta meg.

A kémiai laboratórium érc-, víz-, szén- és közetelemzéseket vég-

zett a legújabb módszerek alkalmazásával.

Lóczy Lajos és Teleki Géza Tbráciában petróleumkutató felvéte-

leket végzett a török kormány felkérése folytán. A Fekete-tenger, Xe-
rosi-öböl és a IMárvány-tenger által határolt területen petróleumkutatá-
son kívül fontos tudományos megállapításokat is tettek, miáltal a 70

évvel ezeltt Hochxfetter osztrák geológus által készített geológiai tér-

kép reambulációjáboz hozzájárultak.

Az minisztérium X. (háuiiászuti) szakosztniji/áuak 1938. évi

mködésére vonatkozó adatokat dr. Telegdi liolh Káról i/ egyetemi
tanár, miniszteri tanáesos úr volt szives rendelkezésre bocsátani.

Az iparügyi minisztérium X. szakosztályának ügykörébe két je-

lentsebb állami bányaüzem vezetése tartozik; a recski ércbányáé, va-

lamint a komlói állami szánbányáé.

A recski ércbánya mködését, az abban foglalt aránylag gyenge
érc kitermelését és feldolgozását már 19o7. évben sikerült gazdaságossá

teni. A bányából termelt nyersércet , annak felzuzatása után, úgyneve-

zett úsztató eljárással két termékre dúsítják, az egyikben a réz és arzén,

a másikban pedig a kén nagyobb része foglaltatik, arany és ezüst pe-

dig mind a kettben van. Ezt a kétféle u. n. színport a Metallocbemia

R. T. nagytétényi kohója dolgozza fel, ahonnan átlagban havonta 13 kg
arany, 120 kg ezüst, 25 tonna réz és 160 tonna kén kerül ki.

A komlói kszénhánya termelését sikerült az 1938. évben annyira

felfokozni, hogy elérte kapacitásának maximumát, évi 1,800.000 q-t. Az
itt fekv tekintélyes szénvagyon a most folyó kutatások alkalmával

mind nagyobb mértékben bontakozik ki.

A szakosztály feladatainak egyik legfontosabbja pillanatnyilag

a hazai olajkutatás és termelés problémája. A hükkszéki olajterületen

1937. májtisában megindult olajtermelés kezdetben napi fél vagon körül

ingadozott, 1938. év tavaszán felment 1 vagonra s ugyanezen év júniu-

sában elérte a mn)i 2 vagon átlagot. A Párád vasúti állomásról elszál-

lításra kerül olajmenyiségeket az összes hazai finomítók között ará-

nyosan osztjuk el. Amellett, hogy újabb és újabb fúrások lemélyítése
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révén állandósítottuk a bükkszéki termelést, moííszakítás nélkül foly-

tattunk Bükkszék környékén új olajmezö feltárására irányuló kutatá-

sokat is. Ezenkívül líKlS. év szén két új, a fíeofizikai és K'eolós'iai el-
munkálatok alapján reményteljesnek mutatkozó nafí'y esTséfr felkuta-

tását is megindítottuk, egy-egy l.OO m-re tervezett kutató fúrást indí-

tottunk el Nagybátony mellett a Mátrában, valamint Mezkövesden.
Ezek a mélyfúrások jelenleg folyamatban vannak.

A Magyar Amerikai Olajipari R. T., mely az államtól a Dunántúl
területét kapta termelési részesedés fejében ásványolajkutatás és ter-

melés céljaira, a liispe—Szentadorján mellett folyó olajtermelését foko-

zatosan fejleszti újabb és újabb fúrások lemélyítése által. Jelenleg

már a 14. és 15. fiirások lemélyítése folyik a lispei területen, az olajter-

melés pedig elérte a napi .30 vagon mennyiséget.

A Felvidék visszacsatolásával új feladatok várnak a bányászati

osztályra, miután a Gömör—Szepesi—Érchegység déli részének egyes

bányavidékei visszakerültek az anyaországhoz. Ezek között az állam

tulajdonában lev bányák is vannak. Minthogy ezen a hazai bányászat

szempontjából igen fontos területszakszon a határ végleges megállapí-

tása jelenleg is még folyamathan van, az itteni helyzet végleges tisztá-

zódását kell megvárni ahhoz, hogy a bányászati osztály itt is akcióba

léphessen.

«

A Magyar Amerikai Olajipari liészvéyiytársaHÚg dammtúli olaj- és

földgázkutatásai 1938. évben.

Átnézetes földtani felvételeket ebben az évbíui a IVIecsek Hegység
és a Duna közötti területen, a Mecsektl délre es vidéken, majd a

Villányi Hegységben, továbbá a. Vértes déli peremén és végül a Tété-

nyi platóhoz nyugat fell csatlakozó területen végeztek dr. Strausz

László és dr. Kretzói Miklós vállalati geológusok. E munkálatok folya-

mán ismét sok új becses adat lett ismeretes, amelyek egy késbbi id-
pontban fognak a. nyilvánosság elé kerülni.

Az átnézetesen felvett terület nagysága mintegy 2000 km.- A ne-

hézségi mérések Szomhathely, Szentgotthárd környékére, továbbá a

Duna mentére, szorítkoztak és több olyan földalatti szerkezet megisme-
rését eredményezték, amelyeknek nagy jelentségük lesz a további ku-

tatások folyamán. E munkálatokat most is dr. Vajk Raul, Oszlaczki

Szilárd, Facsiiiay László és Kántás Károly magyar geofizikusok vé-

gezték.

Az ezévi szeizmikus munkálatok Inke, Görgeteg, Kurd, Magyar-
szentrniklós. Újudvar, Hahót-Gelse vidékére szorítkoztak. Ezek a szeiz-

mikus munkák a korábbi években nehézségi mérésekkel megállapított,

olaj és földgáz felhalmozódására alkalmas szerkezetek pontosahh körül-

határolására és ellenrzésére készültek. Inke, Kurd, Magyarszentmik-
lós. Hahót és újudvar környékén csakugyan olyan szerkezeti viszo-

nyokat tártak fel, amelyek minden valószínség szerint újahb olaj-

és gázkutak megfi'irására alkalmasak. Ezekben a szeizmikus munkála-
tokban az amerikai Carter Oil úo. felszerelésével amerikai és magyar
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g'eofizikusok és mérnökök mködtek közre.

A lelkiismeretesen és hozzáértéssel végzett elökészitö munkálatok
ez évben a fúrások eredményeiben megtermették gyümölcseiket. A
budafapusztai szerkezeten 8 mélyfiírás készült el. Az összes fúrási tel-

jesítmény három Rotary berendezéssel, 10,263.50 méter volt. Örvendetes,

hogy ezek közül a fúrások közül egy sem volt medd és hogy a napi

olajtermelés december hó végén elérte a napi 22 vagont. December
31-éig úgyszólván egy év alatt a vállalat összesen 3862 vagon olajat

és 17.304,322 köbméter földgázt termelt. Minden eljel arra mutat, hogy
az 1939-ik év folyamán a budafapusztai mez olajtermelését 100 %-kal

lehet fokozni. Ez azt jelenti, hogy a napi olajtermelés elérheti a 45

—

50 vagont.

Az 1938-ik év januáriusábau fejezte be a vállalat a Mihályi 2-ik

számú kút fúrását. Ez a fúrás 2507 méter mélységével Magyarország
legmélyebb fúrása. Ez a fúrás 2497 méterig pliocén rétegeket és azon

túl kristályospalákat tárt fel. Olajat és földgázt kereskedelmi mennyi-
ségben nem talált.

*

A Mayyar Barlangkutató Társulai a letnt évben fleg a buda-
vári barlangpincék feltárásával foglalkozott. Míg a minisztériumok

megbízásából történt feltárások tudományos célokat szolgálnak, addig

a székesfváros támogatásával végzett barlangkutató munkálatok tudo-

mányos és idegenforgalmi szempontból történtek. A Tárheggl barlang

új, korszeren kiépített lejárata teljesen elkészült, maga a barlang pe-

dig két nagy teremmel bvült. A múlt évben megindult propaganda
révén a barlangot 8,000 látogató kereste fel a Eöld minden részébl.

A várbeli munkálatokon kívül a Társulat felügyelete alatt a Bál-

völggi harJa.nghan is jelents újítások történtek; nevezetesen a Szín-

házba vezet lépcsket átépítették. A Társulatnak végül sikerült a

„Barlangkutatás“-hó\ egy újabb füzetet kiadni; ez a Felstárkány vidé-

kéhez tartozó barlangok monográfiái leírását öleli fel. A „Barlang-

'v\lág“-hó\ két füzet jelent meg.
*

Az elmúlt év irodalmi tevékenységét áttekintve a Társulaton

belül, mint láttuk az egyes szakcsoportok értekezései a múlthoz ha-

sonló arányban jelentek meg. Üj irány képviseli a szeizmológiai tár-

gyú eladások és dolgozatok, melyeket a szeizmológiai és geofizikai

bizottság felállítására és mködésére vezethetünk vissza. E helyen kell

külön szinte köszönettel megemlékeznünk arról, hogy a Földtani Köz-

löny idegen nyelv értekezéseinek felülvizsgálatát nyelvhelyességi és

egységesítési szempontból Dr. Herczegh József igazgató úr volt

szíves vállalni, köszönetünk hálával párosul, mikor az tudásának és

szívességének közlönyünk szerkesztésében való mködését elismerjük,

A Társulaton kívüli szakirodalom egyes részleteit ez alkalommal

mellzve csupán rövid összegezést kísérlek adni a szellemi tevékenység

megörökített eredményeirl.
(Ezután az 1938. évi szakirodalom ismertetése következett.)

A sok érdekes és értékes munka közül 2-t mégis kiemelek. Mesz-

sze tlünk él egy magyar geológus tanár, akinek két otthona és két
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hazája van. A. meg'hitt családi körön kívül várja a havasok sok érde-

kes kincse, barlangok, ásványlelhely, és ö diákjaival rendszeres fel-

fedez utakra jár, gyjt, jegyez és elkészíti az utat a jöv részlet-

kutatói számára. Szenvedélye, hogy közölje megfigyeléseit, saját költ-

ségén kis lapot ad ki, melyben megjelent cikkeinek különlenyomatából

8 év eredményeit összegezve 1 könyvet adott ki, mely Herbich mellett

mindenkor az adatok gazdag tárháza lesz. Fáradhatatlan tagtársunk

szép könyve a mi örömünk is.

A másik m 320 oldalas, 34 táblát és 118 ábrát tartalmazó hatal-

mas munka jelent meg a Mussolini barlangról a Földtani Intézet ki-

adásában, a Geologiea Hungarica series paleontologica sorozatban. E
hely nem alkalmas arra, hogy részleteiben ismertessem ennek a rend-

kívül értékes munkának helyrajzi, morfológiai, rétegtan i, sembertan i,

srégészeti, slénytani fejezeteit. Ilyen összefoglaló munka páratlan

még a világirodalomban is, éppen ezért aTiiilyeu öröm, amilyen érték,

hogy megjelent ez a tanulmány, annyira foTitos és kívánatos lenne,

idegen nyelven való közreadása is. Talán szokatlan és nem is helyén

való, hogy e 320 oldalas vaskos tanulmánysorozathól egy jelentéktelen

részletet ragadok ki: „az ifjúság természetes kutatókedve kell vezetés

mellett megbecsülhetetleu szolgálatot tesz a tudománynak. Szülföld-
jük romemlékeit, ekeforgatta stelepeit egyformán sziunreveszik s a

felszínre került leletek begyjtésével nem egy értékes lelethelyre hív-

ják fel a kutatók figyelmét. A iirehisztorikus kutatás is sokat köszön-

het a diákok növekv érdekldésének.‘‘ Ezután ]iedig a fejezet írója

felsorolja azokat a fontos lelhelyeket, amelyeket nz rf/ri diákok fe-

deztek fel.

A diákok, akiknél a szív, a lelkesedés a vezérl er, valóban igen

alkalmasak a tudományos munkák anyagának felkutatására. Az fo-

kc'zottabh bevonásuk ketts érdek; az igazi jó munka gyakorlására
legszebb alkalom a gyjtés, a szakemberek meghízható, önzetlen segí-

ttársakat kapnak. Azután pedig lehetséges, hogy egy-egy érdekes lelet

feltalálta tiszta öröm, eltérít igazi tehetséget szabványos átlagpályára
való lépéstl és megment egy jövend természettudóst a jogi, vagy
más pályától, melyre úgyis a kelleténél többen özönlenek.

*

Jóllehet vem tartozik szorosan a titkári jelentés tárpi/ához, méqis
átolvasva a dolgozatokat elszomorodhídank azok helgtelen magj/arsága
miatt. A midt évben a legilletékesehh helyrl hangzott el itt hiráhd és

nyomban ntána helyes kifejezések és szavak, hosszéi sora. Sajnos nem
látni a hatást, st ellenkezleg hanyag fogalmazás, idegen szavak indo-
kolatlan használata, mint a gyom a kertet, éigy éktelenUi el vagyont
sok dolgozat értékét.

Yolt olyan szerz, aki 1-1 oldidon 6-8 felesleges idegen széwal fe-

jezte ki gondolatát. A sok közül néhérny igen gyakran elforduló kife-
jezést kiragadok, mondatot költve bellük: a vertikális pozieió tipiisa.

a kultúra problémája. Ilestaurálva a nivót ma.ximális reflexió perio-
dikus primitiv oscillációja a genezis oly perspektiváját nyéijtotla,
hogy... ne folytassuk toi'ább, a legtöbben magamat is beleértem, vé-
tünk a nyelv helyessége ellen, de törekedni kell az ellenkezjére.
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Ha szokás a sajtóhibákat külön feltüntetni, vájjon nem lomé
indokolt pellengérre állítani azokat a kifejezéseket és szavakat, ame-
lyek helytelenek. Kivánatos, hoyy a szerzk adják át dolgozataikat köz-

lés eltt barátaik)iak, akik tallózva a mondatok között bizonyára ész-

reveszik a hibákat.

19;?8. hosszú évek után az els év, amikor öröm is köszöntött ránk.

Hazatért a Felvidék egy része. Vájjon kinek lehet ez a helybelieken

kívül a legigazibb, a legnagyobb öröm? Mindenesetre azoknak, akik

a Föld tulajdonságainak megismeréséért élnek; nekünk; és mikor fog

állandósulni csak ez az öröm? Ha a megismerés teljes lesz; ha nem-
csak gondolatban keressük fel a régi ismers helyeket, hanem a való-

ságban is és gyjtve, figyelve, feldolgozva az anyagot újabb és újabb
adatokkal járulunk hozzá a hazai föld megismeréséhez.

Ezután Dr. Takáts Tibor a Hidrológiai Szakosztály jelenté.sét

olvasta fel, melyet a közgylés Dr. Weszelszky Gyula elnöknek
mondott köszönettel vett tudomásul. M o 1 1 1 á r i a dr. a pénztárvizs-

gáló bizottság jelentését terjesztette el, melyet a közgylés elfogadott

és a pénztárosnak, valamint a választmánynak a felmentést megadta.

A közgylés a pénztárvizsgáló bizottság tagjaivá Fi a 1 y i Károly,
Káposztás Pál és Mottl ^lária tagtársakat választotta. Böhm
Ferenc a Társulat köszönetét fejezte ki Vendl Aladár elnöknek és

ezután a közgylés befejezdött.

A Magyarhoni Földtani Társulat Szabó József emlékéremmel kitüntetett

munkák szerzi. — Verzeichnis dér mit dér Szabó-Medaille dér Unga-
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