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nyeihez. Uííyancsnk az akvitánien alemeletbe lehet sorozni az els,
kis mérték miocén transzfíressziót követ szárazföldi (intramioeén)
idszakaszt is, a salfíótarjáni szénképzdmény szárazföldi eredésü
feküsorozatát. (Lehetséfíes azonban az a mofíoldás is, ha annak el-

lent nem mondanak a most fifíyelembe nem vett gerinces maradvá-
nyok, hogy az említett szénfekvö ten'esztrikns sorozat a salgótarjáni
szénképzödménnyel együtt, valamint az utóbbinak még tengeri fe-

dsorozatával is kiegészítve az alsó mediterrán burdigalien alemelet
idejét jelent üledéksoroz^it.) Kgycbként a burdigalien alemeletet a
második miocén transzgresszió megindulásának idejével kezdhetjük,
amely idpontot a salgótarjáni j)aralikus szénképzdmény kialaku-
lása jelenti. A miocén slír jelenti beosztásunkban a második mio-
cén transzgresszió teljessé válását, a fels mediterrán emelet helvé-

cien alemeletének idejét.

A dolgozatban érintettem egyébként az eocén és oligocén üle-

dékek elhatái olásának kérdésében elfoglalt újabb álláspontomat is.

III. TÁRSULATI ÜGYEK.

PÁRTFOGÓNK LEVELE TÁRSULATUNK ELNÖKÉHEZ.

Herceg Esterházy Pál fméltósága, a Magyarhoni Föld-
tani Társulat pártfogója, nagyobb adományt juttatott a Társulat
részére, Dr V e n d 1 Álad á r elnök köszönsoraira fméltósága
meleghangú levélben válaszolt, melyet hálásan és örömmel adunk
közre az alábbiakban:

Budapest, 1940. február 15.

Méltóságos Uram!

A ^lagyarhoni Földtani Társulat kilencvenedik évi közgy-
lése alkalmaival hozzám juttatott szíves megemlékezésükért fogad-

ják midnyájan leghálásabb köszönetemet.

Nagyon jól tudom értékelni azt a nemcsupán tudományos, de

nemzeti szempontból is oly fontos munkásságot, amelyet a Magyar-
honi Földtani Társulat kilencven éven keresztül kifejtett. — Bár
gyengélkedésembl kifolyólag, orvosi tilalom folytán nem vehettem
részt az ünnepi ülésen, de megragadom az alkalmat és biztosítha-

tom Méltóságodat, s kiváló személyén keresztül a bölcs vezetése

alatt álló Társulatot arról, hogy amiként Istenben boldogult seim,
xígy csekélységem is állandó érdekdéssel fogom kísérni nemes tö-

rekvéseiket, s tlem telhetleg a jövben is mindenkor segítségükre

kívánok lenni. Adja a Mindenható kegyelme, hogy a Társulat mun-
kásságát továbbra is bséges siker és dicsség övezze!

Arra kérve, hogy hálás köszönetemet a Társulat eltt külön
is tolmácsolni méltóztassék, fogadja, Méltóságos Uram, kiváló tisz-

teletem szinte kijelentését.

Esterházy Pál herceg s. k.
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Vendl Aladár elnöki megnyitóbeszédé a Magyarhoni Földtani
Társulat XC. közgylésén.

A Magyarhoni Földtani Társulat XC. rendes közgylését 1940

február 15-én tartotta meg .57 tag és 18 vendég jelenlétében. A köz-

gylést Vendl Aladár dr. a következ szavakkal nyitotta meg:

Mélyen tisztelt közgylés! Társulatunk pártfogója, herceg
Esterházy Pál dr. úr Öföméltóságát, — aki betegsége miatt nem
jelenhetett itt meg — táviratban üdvözöltük.

Tisztelettel köszöntm a Társulat iránt mindenkor érdek-

ld miniszterek, intézmények és társulatok megjelent képviselit:
a m. kir. pénzügyminiszter úr képviseletében megjelent Bölnn
Ferenc minisizteri osztályfnök urat, a m. kir. iparügyi- és kereske-
delemügyi miniszter fir és a debreceni m. kir. Tisza István Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Karának képviseletében itt lev
telegdi Roth Károly dr, egyetemi nyilvános rendes tanár, minisz-

teri tanácsos urat, a földmvelésügyi miniszter urat képvisel
Orczy Béla dr miniszteri osztálytanácsos urat, a m. kir. vallás- és

közoktatásügyi miniszter úr képviseletében megjelent Ybl Ervin
dr minisztei tanácsos urat, a Magyar Királyi József Nádor M-
sziaki és Közgazdaságtudományi Egyetem Bánya- Kohó évs Erd-
mérnöki Karának képviseletében megjelent Vendl Miklós dr egye-

temi nyilvános rendes tanár urat, Budapest Székesfváros polgár-

mesterét képvisel Viola Rezs dr székesfvárosi mszaki ftaná-
csos urat, a Tudományos Társulatok és Intézmények Országos

Szövetsége nevében megjelent Németh Gyula dr egyetemi nyilvá-

nos rendes tanár urat, a Királyi Magyar Természettudományi Tár-

sulatot képvisel Mauritz Béla dr egyetemi nyilvános rendes tanár

urat és Koch Sándor dr egyetemi magántanár urat, a INIagyar

Mérnök és Éjjítészegylet képviseletében Pap Ferenc elnök urat, a

Székesfvárosi Vízmvek vezérigazgatóját és Frohner József titkár

urat, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület ne-

vében megjelent Roth Floris bányaügyi ftanácsos, elnök urat és

Káposztás Pál bányaigazgató urat, a Magyar Mérnökök és Építészek

Nemzeti Szövetségét képvisel Emszt Kálmán dr ny. m. kir. kísér-

letügyi figazgató urat, a Magyar Barlangkutató Társ\ilat nevé-

ben megjelent Bogseh László dr, egyetemi magántanár, titkár urat,

az Országos Eöldrengési Obazervatórium képviseletében Simon Béla

dr megbízott igazgató urat.

Táviratban üdvözölte a közgylést a M. Kir. Ferenc József

Tudományegyetem Matbematikai és Természettudományi kara,

mert képviselje: Szenti)étery Zsigmond egyetemi nyilvános rendes

tanár úr közlekedési akadályok miatt nem tudott ide utazni.

szinte örömmel, bcnsségteljesen üdvözlöm a nu'gjeh'nt

hölgyeket és urakat!

A jegyzkönyv bitelesítésére felkérem Lóczy Lajos és Kreybig
Lajos urat.

A t'M-mészet öi-ök rendje az elmúlt esztendben is megköve-
telte áldozi'itait Társnlatnidítól.


