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amelyeknek magyarázó füzetében találjuk

a

talajszel vény vázlatokat.

Ezután áttért eladó Alsodabas és Ráckeve 1 20.000 méret térképlapjainak talajtani
ismertetésére és 34 általa készitett,
részben
szines fényképfelvételen mutatta be egyrészt a vidék arculatát, másrészt az elforduló jellegzetes talajszelvényeket. Zárószavaiban baiifrsúlyozta, hogy az egyes vidékek talajtani leirásánál nélkiilözbetetlen
néhány jó fényképfelvétellel kiegésziteni az elmondottakat, mert igy
feltétlenül mélyebb betekintést nyerünk a talajtani és növénytermesztési viszony-okba, mintha csak puszta leirást aduidí.
:

3.

A

harmadik eladó

Krös sy

László megyetemi

tanár-

segéd volt, aki „llernádzsadány

környékének földtani viszonyai*' címen tartotta Társulatunkban els eladását. (Az eladás teljes szövege Közlönyünk jelen füzetének 83—105). oldalain jelent meg
ábrával.) K
r ö s s y L á s z ó eladásához K u b a y
a dr. a következ szavakat fzte:
Örömmel hallotta K ö r ö s s y eladását, melyet a legnehezebb id5)

1

1

Gyl

ben. még a cseh megszállás alatt kezdett vizsgálatairól bemutatott.
Területen a Hátbegységbez nagyon hasonló viszonyokat talált. Az említett Phrygnmdhim maradvány arról tanúskodik, hogy a szarmata
tenger ekkor már csaknem kiédesedett.

Elnök a magas színvonalú

mond S z

a

a

Tibor, Sík

hozzászólásokat

Károly

lezárva,

Körössy

köszönetét

Lá

s z ó eladó uraknak, valamint a hozzászólásokban résztvev összes tagtárs
uraknak, s megköszönve a tagok szíves érdekldését a szakülés tárgyai iránt, az ülést berekeszti.
1

i

3.

a

és

1

Jegyzkönyv.

Magyarhoni Földtani Társulat választmányának

1940.

március hó

6-án tartott ülésérl.

Elnök P a p p Károly.
Jelen voltak: Horusitzky Henrik szakosztályi elnök, Telegdi Kóth Károly másodelnök, Horusitzky Ferenc elsötitkár, Bartkó Lajos másodtitkár, Ascher Kálmán pénztáros; továbbá Böhin Ferenc, Fekete Jen,
Lóczy Lajos, Noszky Jen, Papp Simon, Rozlozsnik Pál, Scbi-éter Zoltán. Sümegby József, Sztrókaj' Kálmán. Vígh Gyula. Vitális István,
Zsivny Viktor választmányi tagok.
Távolmaradásukat kimentették
Emszt Kálmán és Pávai Vájná Ferenc választmányi tagok.
Elnök az ülést megnyitva, a jegyzkönyv hitelesítésére felkéri
Lóczy Lajos és Rozlozsnik Pál választmányi tag urakat.
:

—

1. Elnök amidn az 1940 február 14-i
közgylés határozata alapján az elnöki tisztséget elfoglalja, iigy a maga, mint elnöktársa és
a titkárok nevében kéri az igen tisztelt Választmánytól a tisztikar
támogatását. A tisztikar
megbízatása csak az 1940-ik polgári évre
szól, minthogy a három éves ciklus a következ évi közgylé.sen jár
le, amikor a tisztikar és a választmány tagjainak választása együtie-

sen történik.
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Elnök bejelentését a választmány egyhangúlag tudomásul veszi.
2. Elnök ezután a lemondott Elnök
urak kitüntetése ügyében a
következ javaslatot terjeszti el:
V e n d 1 Aladár megyetemi tanár lir Öméltósága 8 éven keresztül viselte az elnöki tisztséget, olyan fáradhatatlan buzgalommal,
hogy mindannyian fejet hajtunk mködése eltt. Ugyancsak nagy
elismeréssel szólhatunk Liffa Aurél másodelnök iir Öméltóságáról, aki bámulatos szorgalommal és szeretettel az 1923. év óta viselte
a másodelnöki tisztséget, tehát Mauritz Béla és Vendl Aladár
elnök urak mellett 17 év óta egyfolytában mködött. A legnagyobb
kitüntetés, amelyet Társulatunk adhat, a tiszteleti tagság. Erre nézve
Alapszabályaink 13 §-a olykép intézkedik,' hogy a tisztöTeti 'tágok
ajánlását november hó 1-ig kell az elnökséghez írásban benyújtani, s
azután a választmány terjeszti az ajánlást a közgylés elé. Elnök indítványozza, hogy úgy
Vendl Aladár, mint Liffa Aurél
Öméltóságáik tiszteleti taggá való ajánlását- már a mai ülésünkön
javasoljuk
r

i t

z

s

Béla

az

M

ajánlás részleteinek kidolgozására kérjük fel
a utag és Telegdi Róth Károly másodelnök

tiszteleti

Tirakat.

Elnök javaslatához a Választmány egyhangúlag hozzájárul.
hálás köszönettel adózik Papp Ferenc elsötitkár
3. Elnök
úrnak, aki a ftitkári tisztséget az 1934-ik év óta viselte, s aki a Tárkörül kiváló
felvirágoztatása
sulatnak úgy anyagi, mint szellemi
érdeme a
maradandó
egyik
érdemeket szerzett. Ftitkári tisztségének
Földtani Értesít új folyamának megalapítása 1936-ban, amely immár
négy évfolyamával bebizonyította életrevaló, szükséges voltát.
Papp Ferenc volt elsötitkár úr érdemeit közgylésünk
már is jutalmazta azzal, hogy öt választmányi taggá választotta.

Elnök bejelentését az ülés egyhangúlag

helyesli.

folyamán a
jelenti, hogy a február íi-i választások
4. Elnök
hely,
választmányi tagsági helyek közül megüresedett még egy
Vendl
javasolja
jelöltet,
nyert
amelyre mint legtöbb szavazatot
Aladár volt elnök úr behívását
Elnök javaslatára az ülés úgy határoz, hogy a megüresedett
helyre meghívja
.0.

Elnök

Vendl Aladár

jelenti,

volt

elnök urat.

hogy Társulatunk

Hidrológiai

Szakosztálya,

Weszelszky Gyula elnök lemondása után egyhangúlag H o r usitzky Henrik tagtársunkat választotta meg szakosztályi elnöhátralev 1 évére.
Minthogy Alapszabályaink 20

kül a triennium

^-alapján

a

szakosztály

elnöke

tagja a választmánynak, azért Horusitzky Henrik
szakosztályi elnök urat már a mai választmányi ülésre meghívta.
hivatalból

Fllnök köszönti a szakosztályi

Elnök urat,

s

munkásságára a

jó Isten

áldását kéri.

Elnök kéri a szakosztályi Elnök urat, hogy a Hidrológiai
Szakosztály ügyeirl a jöv ülésen jelentést tenni szíveskedjék.
5a.
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Elnök jelenti, hogy Alapszabályaink 23 '§-a alapján a választévcnkint pénztárost választ. Elnök kéri a jelenlev Ascher
K á 1 m á n megyetemi gazdasági igazgató urat, hogy eme nehéz
tisztséget továbbra is elvállalni szíveskedjék. Alapszabályaink 24 §-a
alapján a pénztáros rzi a Társulat vagyonát s teljesíti a rizetések-et
az elnöktl és titkártól ellenjegyzett .számlákra. Minthogy az elmúlt
kezelték iigy az
tulajdonkép a titkárok
évtizedekben a pénztárat
anyatársulatban, mint a szakosztályban, s minthogy most a csonka
megválasztott
tisztikarnak
év nehéz gazdasági viszonyai között a
fokozott éberséggel kell a pénzügyek felett rködnie, azért arra kén
a pénztáros urat, hogy a takarékkönyveket és a nagyobb összegeket
a pénztárban rizze; míg a titkár urak csak kisebb, mondjuk 200 pengig terjed összegeket tartsanak maguknál az apróbb kiadások fedezésére. Havonkint egyszer azután a nagyobb számlákat a pénztáros
úr fizesse ki. Ilymódon eleget tennénk Alapszabályaink rendelkezésének, s emellett társulatunk mozgékonysága, fürgesége sem gátoltatG.

mány

nék.

Elnök javaslatára az ülés pénztárosnak egyhangiilag Ascher
megyetemi gazdasági igazgató urat választja meg, aki

Kálmán

a megválasztást elfogadja.

Imre
7. Elnök
kéri a választmányt, hogy boldogult T m k ó
fölállítása céljából gyjtést
engedélyezni
kartársunk síremlékének
szíveskedjék. Ugyanis a Boldogult családja nincs olyan helyzetben,
hogy díszesebb síremléket állíthatna a családfnek, s így Társulatunkra hárul a feladat a síremlék felállítására.
i

Elnök javaslatára a Választmány elhatározza, hogy boldogult
választmányi tagunk siremlékének költségeire gyj-

Timkó Imre
tést indít.

8. Elnök
jelenti, hogy megkeresés érkezett a kir. magyar. Természettudományi Társulattól. Ugyanis a svábhegyi Xormafa és a
báró Eötvös lit között lev területen öröklakásos szállodát terveznek,
amely tönkre tenné a gyönyör kilátást és akadályozná a turistákat
s üdülket pihenésükben. A Természettudományi Társulat választmánya a Természetvédelmi Törvény alapján kéri a Xormafa vidékének

védetté nyilvánítását s így a szállodai épitkezés tervének elutasitását.
A választmány a javaslathoz egyhangúlag hozzájárul.

Elnök

a m. k. Földtani Intézet jelenlev igazgatóját:
választmányi tag úr Öméltóságát, hogy a Földtani
Közlöny számára az intézet hivatalos közleményeit idközönkint átadni szíveskedjék.
Ugyancsak kéri a Választmány azon tagjait, akik egyéb állami
intézmények és minisztériumok vezet állásait töltik be, továbbá az
Eurogasco igazgatóját, hogy idközönkint azokról a kutatásokról,
amelyek közzétételét egyéb magasabb érdekek nem tiltják el, közléseiket a Földtani Társulat titkárságának átadni szíveskedjenek, hogy
ezeket részben a Földtani Közlönyben, részben a Földtani Értesítben közölhessék.
9.

felkéri

Lóczy Lajos
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10. Kapcsolatban ezzel Vigh Gyula választmányi tag lir kéri
a szerkesztséget, hogy a Földtani Közlönyben állitsa vissza a könyvismertetéseket, miként az régebben volt.
A javaslatot a Választmány egyhangúlag elfogadja.

Elnök kéri Vitális István választmányi tag úr Ömélhogy a múlt héten megjelent „Magyarország szénelforduldsai“ cím nagy munkájával kapcsolatban. Társulatunkban népszer
11.

tóságát,

eladó

estélyt tartani sziveskedjék.

A Választmány Vitális István

egyetemi tanár úrnak beeladását köszönettel fogadja.
rendes tagul
jelentkezett
12. Ftitkár jelenti, hogy
Jakóby
L á s z ló, a M. Bányászati és Kohászati Egyesület ftitkára. A választmány illusztris kartársunkat egyhangúlag rendes taggá választja.
Elnök megköszönve a Választmány tagjainak huzgó mködéjelentett

sét,

az ülést berekeszti.

Kelt Budapesten,

március 6-án

1940.

Lói tóm.

Hitelesitik:

Lóczy Lajos

és Rozlozsnik Pál

Papp Károly

Dr.

vál. tagok.

elnök.
4.

Jegyzkönyv.

a Magyarhoni Földtani Társulat választmányának
tartott ülésérl.

Elnök:
Megjelentek:

1940.

3-án

április

Papp Károly.

Böhm Ferenc, Emszt Kálmán, Fekete Jen, Koch Sándor,
Noszky Jen, Papp Ferenc, Papp Simon, Pávai Vájná Ferenc, líozlozsnik Pál, Schréter Zoltán, Sümeghy József, Sztrókay Kálmán, Takáts
Tibor, Vigh Gyula, Vitális István, Vizer Vilmos, Zsiyny Viktor választmányi tagok, Horusitzky Ferenc ftitkár, Bartkó Lajos másodtitkár. — Távolmaradásukat kimentették Lóczy Lajos és Vendl Aladár
választmányi tag urak.
Elnök üdvözölvén a szép számmal megjelent választmányi tag
urakat, az ülést megnyitja, s az ülés jegyzkönyvének hitelesítésére
,

_

felkéri

Pávai Vájná Ferenc

és

Schréter Z o

1

t.á.n

.

választ-

mányi tag urakat.
1.

Elnök

jelenti,

hogy az

határozata alapján felkérte

1934.

március

Vendl Aladár

Választmányban megüresedett tagsági helyet

6-i

volt

választmányi ülés
Elnök urat, hogy a

elfoglalni

szíveskedjék.

Vendl Alá d á r megyetemi

tanár úr Öméltósága
Eme
kijelentette, hogy a választmányi tagsági helyet örömmel elfogadja s a
társulatot a jövben is készségesen támogatja. A Választmány Vendl
felkérésre

Aladár

úr elhatározását örömmel tudomásul veszi,
tásáért elre is köszönetét mond.

s

Ígért

támoga-

Elnök jelenti, hogy Telegdi Róth Károly másodelnök
úr 1940. március 7-én kelt levelében másodelnöki tisztségérl lemondott. A lemondás indokolásául azt írja, hogy a februári közgylésen
történt puccs-szerü választást, amely a választmány által jelölt tiszti2.

