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kárrá H o r u s i t z k y Ferenc dr-t s másodtitkárrá 13 a r t k ó L a-

j o s dr.-t választotta meg a közgylés.

Vendl Aladár dr. üdvözli az újonnan megválasztott tisz-

tikart, s dr. Papp Károly elnököt, akiben az ország egyetlen

kizárólag geológiai tanszékének vezetjére esett a közgylés vá-

lasztása. Mködéséhez a Társulat jókívánságait tolmácsolja. Ami-
kor a Társulat élérl távozik, szinte köszönetét fejezi ki munkatár-
sainak, elnöktársának Liffa Aurél dr.-nak, s dr. P a p p F e-

r e n c elstitkárnak, fáradhatatlan, odaadó, önzetlen közremködé-
sükért. A Társulat köszönetét is tolmácsolja M a u r i t z Béla dr.-

nak, aki az Egyetemi Ásványtani Intézetben a Társulatnak otthont

adott.

Az elnök szavai után Papp Simon di-. tolmácsolja dr.

Vendl Aladár távozó elnök úrnak a Társulat köszönetét, amiért

a Magyarhoni Földtani Társulat munkáját nyolc esztendn át oly

kitünen s önzetlen fáradozással vezette. Vendl A 1 a d á r dr. kö-

szön szavai után a közgylés véget ért.

IV.. AZ IPARÜGYI MINISZTÉRIUM BÁNYÁSZATI SZAICOSZ-

TALYÁNAK MKÖDÉSE AZ 1939. ÉVBEN.

Az iparügyi minisztérium báró Eötvös Lóránd geofizikai in-

tézete által és a minisztérium megbízásából a m. kir. földtani inté-

zet által végzett geofizikai és geológiai vizsgálatok 1939-ben úgy-
szólván kivétel nélkül a visszatért Felvidéken és Kárpátalján mo-
zogtak.

Torziós ingainérések végeztettek a Fels-Tisza völgyében és

annak északi mellékágaiban, mely mérések nemcsak az aknaszlati-

nai sótömzs tipikus sóekcéméra valló geofizikai képét állapították

meg, hanem Aknaszlatinától északnyugatra két sorban tOA’ábbi, az

aknaszlatinaival feltnen megegyez, tehát nagy valószínséggel
szintén sóekcémákra utaló geofizikai szerkezeteket is kimutattak.

A földtani intézeti geológiai felvételek a Kárpátalja és a
visszatért Felvidék részeire terjedtek ki. A Kári)átaljáii egyrészt

a nehézségermérésekkel karöltve a Fels-Tisza völgyében folytak

földtani vizsgálatok, valamint a flisöv régismert olajkutahisi terü-

letein (Krösmez, Uzsok vidéke) tájékozódó felvételek, másrészt
pedig a Barió-, Hát- és Szinyák-hegységek andezittufáiban felléi>

vasércterületek, valamint a rahókörnyéki éi’cesedésck közclcl)bi el-
fordulási viszonyait tisztázni kívánó vizsgálatok. A földtani inté-

zeti geológusok másik csoportja a visszatért Felvidéken a Gömör-
Szepesi Érchegység állami crckutatási jogosítványának területén

kezdett részletes tanulmányokat. Külön bányagoológiai vizsgálatok

vé‘geztettek a kincstár által megvásárolt csiicsomi ércbánya, vala-

mint a p('lscardói cinkelfdrdulás vidékén. H z á. d o c z k y-K a r-

dos Eleméi- belejezte a Kcsztbelyi-bcgység környékén az ottani

markazitelfordulás közelebbi körülményeit tisztázó vizsgálatait.
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A visszatért aknaszlatinai sól)ánya a i)éiizü{íymiuisztériiun

liatáskörélu' utaltatott, a rozsnyói állami vaséu-chányászat pedifi a

m. kir. állami vas-, és acéljíyárak ügykörébe. Az iparügyi minisz

tórium bányászati osztálya megvásjírolta, reorganizálta és üzembe
helyezte a esuesomi antimou-aranybányát és helyreállító munká-
latokat kezdett a esehek által beszüntetett aranyidai ércbányászai-

nál, ezek az iijranyitási mveletek máris elérték egészen az ércte-

lepekig és azzal a reménnyel bizUvíuak, hogy az aranyidai bányászat

talán újból fel éleszthet.

A kincstár olajkutatási és termelési üzemei a Bükkszéken
lehetséges szerény keretek között továbbfolytatódtak. Egy a mez-
kövesdi geofizikai maximumon lemélyített mélyfúrás csak olajnyo-

mokat kapott és az alaphegységbl hatalmas (.áüO liter/pere) mennyi-
ség gyógyvizet tárt fel. A Kárpátalja kiürítése alkalmával a

cseh kincstár által Krösmezn hátrahagyott üzemképes fúróberen-

dezést a bányászati osztály átvette, s a fúrást folytatja. A nagy-
bátonyi mélyfúrás az oligocén alsó zónáiban 1300 m alatt mozog,
de eddig csak olajnyomokat kapott.

A Szabadbattyán mellett emelked Szárhegyen ólomérckuta-

tást kezdtünk és olyan biztató nyomokra akadtunk, amelyek indo-

kolják azt, hogy a kutatá.sok tovább is folytattassanak.

V. A GEOFIZIKAI KUTATÁSOK
A báró Eötvös Lóránd geofizikai intézet szeizmikus, reflexiós

mérésekkel ellenrizte a még maga báró Eötvös által Bugyi, Nagy-
krös, Kecskemét vonulatában végzett nehézséger mérések ered-

ményeit.

A Magyar Amerikai Olajipar B. T. lispei ásványolajtcrmelése

a folyó évben már számottev nemzetgazdasági tényezvé fejldött

az Iparügyi minisztérium ellenrzése és támogatása mellett.

Az Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet 1939-ben Dr. Fekete
Jen összeállításában közreadott jelentésébl komoly munka el-

végzésérl lehet tudomást szerezni. Szerény, de öntudatos történelmi

visszapillantáson kívül a fejldés határozott jeleit látni, mikor meg-
tudni, hogy rendszeres torziós-, graviméteres-, földmágneses-, elekt-

romosmérésekkel veszik fel a bányászati szempontból fontos helye-

ket. Arról is értesülni, hogy a fúrólyuk ellenállásának és porozitá-

súnak mérését is végzik már nálunk. Büszkeséggel és elismeréssel

kell gondolni az országnak az egyik legfontosabb kutató intézetére,

melyhez a kölcsönös egymásrautaltság szoros szálai fznek.

VI. A BAELANGKUTATÁSOK.
Borlangkiitatás terén a letnt évben jelents haladásról szá-

molhatok be, amennj'iben barlangkutató egyesületeink és egyes bar-

langkutatóink mködésükkel minden irányban szép eredményeket
értek el.

A Várhegyi barlangot az Uri-utca délkeleti irányában öt új
terem feltárásával és idegenforgalmi rendezésével bvítették. Az


