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munka elé tornyosul. Kövid, általános áttekintés után megismer-
teti olvasóival Németország legnevezetesebb kövületlelöhelyeit réteg-
tani sorrendben. Alsó-Szilézia kövületes alsókambriumából indul ki.

Szép képekkel ólénkíive leírását végighalad a mezozoikumon és kai-
nozoikumon egészen a neandervölgyi emberig.

A következ 75 oldal a legszükségesebb slénytani ismereteket
foglalja magába. Részletesen ismerteti a kihalt növények és gerinc-
telenek morfológiáját és nagyvonalú rendszertanát, nem feledkezve
meg az sélettanról sem. A gerinces állatokkal aránylag gyorsan
végezve az sember-kutatásra tér át. Végül áttekint táblázatot

közöl a jégkorszakról.

Azt hiszem, hogy a magyar könyvkiadók som járnának rosz-

szul hasonló könyv kiadásával, msrt nem egy alkalommal tapasz-

taljuk, hogy hazánkban is nagy az érdekldés a régnnilt idk növé-

nyei és állatai iránt. Hennig megmutatta, hogy nemcsak a gerin-

cesekkel lehet a nagyközönség érdekldését felkelteni az slénytan
iránt, hanem a sokkal gyakoribb alacsonyabbrendeket is lehet ér-

dekesen ismertetni. Különösen akkor tarthat érdekldésre számot

az ilyen könyv, ha ez, az olvasó hazájának viszonyait tartja

szem eltt.

Bartkó Lajos dr.

IV. TÁRSULATI ÜGYEK.

J) Ünnepi ülés.

12. Jegyzkönyv a Magyarhoni Földtani Társulatnak 1940 no-

vember 13-án, szerdán délután 5 órakor az egyetemi ásványtani in-

tézet tantermében tartott ünnepi ülésérl.

Elnök: Papp Károly egyetemi ny. r. tanár. Megjelentek:

Balogh Kálmán, Bartha Ferenc, Bartkó Lajos, Bogseh László,

Emszt Kálmán, Fekete Zoltán, Gedeon Tihamér, Ilampel Ferenc,

Hegeds Gyula, Horusitzky Henrik, Jaskó Sándor, Jugovics I^ajos,

Lineberger Márta, Lóczy Lajos, Major István, IMajzon László, ISÍé-

hes Kálmán, Meznerics Ilona, Mottl Mária, Noszky Jen, ifj. Noszky
Jen, Pantó Gábor, Papp Ferenc, Pa])]) Károlyné, Pékár Dezs, Po-

sewitz Guido, Ráskay Klára, Reich Lajos, Schmidt Lajos, Sik Ká-
roly, Szebényi Lajos, Szentes Ferenc, Takáts Tibor, Tasuádi Ku-
bacska Andi'ás, Tokody László, Vadas Anna, Vizer Vilmos társulati

tagok; özv. Böckh Hugóné, Poich Lórándné Böckh Ella, ifj. Poicb

Lóránd, ifj. Böckh dánosné, ifj. Böckh János, Böckh Lászlóné,

br. Fejérváry Gézáné, dr. Fekete Zoltánné, Koch Ferencné, Koch
Sándorné, telegdi Róth Margit, dr, Schafaizik Ferencné, Szilágyi

Mai'git és Vadas Lajosné, mint vendégek.

1. Elnök hoszámol Csonka hazánk fokozatos brülésérl. \'á-

zolja az 1940 augusztus 30-án hozott bécsi döntbírósági ítéletet,

amelynek folytán Kelet Magyarország és a Székelyföld 43.732 km'
területe, 2,395.000 lakossal keiül t vissza hozzánk. Az c'gész terüle-
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l('t a mafíyar lia(ls(>r(*{í lí)4() szei)t. 4, szopt. K5 között nictíszállotta

:

i'uíy. liojíy llortliy Miklós. Maííyin-orszáfí römóltósáííi'i Konnány/Aja

1940 sz(‘i>t(’inl)(‘r lá-óii. vasniap dólolött a magyar liadscroíí (‘Umi 1)c-

voimlt K(iI()7sv in-a. ahol t nróf Teleki Tál m. kir. M iidsztcvídnök

lojíadta. Majd j('l(Miti. liojíy a Mafíyar Földrajzi Társas.-'m 1;M() ok-

lóhor ‘2.')-i idósón a Nafíy Fi drosza 'iöO') in ormát Horthy-osúcsra

változtatta, s indítványozza, houy a Mafíyarlioni Földtani Társu-

lat a Poi) Inni 1940 ni inajías hátát a Miniszlí'rclnök Úr tisztcdctán*

Tilí’ki Pót (iroiiiiKili m*V(*zz(*. Isnn'rtidi ezután Kelet Majíyarorszaií

és a Széktdyl’öld leíílontosahh ásványi kincseit és pedifí a) Najíy-

hánya vidékúiek arany, ezüstös, óloin-éreeit. h) az izaszalesali és

sóisinezi kolaj teleix't és e) az erdjlyi Mezsejí löldifíaz-t(*l(*p('i.

Ünnepi lu'szédének ez a része megjelent a I'öldtani Krtesít

1940. évi 9- 4. számának ntols(') oldalain 22 ábrával.

Beszéde további folyamán a következket mondotta:

Aliííbofíy bevonult a maííyar badsere^í Kolozsvárra, a ma-

fías kormány visszaállította a ni. kir. Ferenc .Ii'izsid tndomany-efíyi*-

lemet. s :;z összes faknltá.sokra kinevezte a tanárokat.

A fxeolófíiai szakot érint kinevezé.sek a következkép;'” «z(')l-

nak: A m. kir. vallás és közoktatásütíyi miniszter Ur i'xídlenciá-

jának elterjesztésére Kormányzó Úr Ofméltósáiía 1940 október

19-én az si székhelyre liazatért koloszvári in. k. Ferenc dózsef tn-

domány-eííyetem iiiafeiiKitikai és teniié’szettudoiiiéiniji kaiáii az ás-

ványtani tanszéken dr. Szentpétery Z s i fi m o n d ny. r. tanárt

mefíersítette. míg a földtani tanszékre dr. B a 1 o g b E r n kolozs-

vári középiskolai tanárt ny. rendes tanárrá kinevazte. A rokon tan-

székek során ugyancsak Kolozsvárott dr. P r i n z (1 y u 1 a pécsi in.

k. Erzsébet tndoinány egyetemi ny. r. tanárt az általános és fizikai

földrajzi tanszékre ugyancsak ny. r. tanárrá kinevezte. A m. kir.

Vallás és Közoktatásügyi ^Miniszter Úr azonkívül Kolozsvárott Er-

déljji Tudom áll fjos Intézetet létesített és tagjai közé széki gróf T e-

leki Géza doktort intézeti tanárrá kinevezte.

Végül a Kormányzó Ür a rokoiiszakbeli kartársaink sorából

Bartucz Lajos egyetemi magántanárt a budapesti néprajzi

múzeum igazgatóját a szegedi m. k. Horthy Miklós tudomány egye-

tem matematikai és természettudományi karán az embertani tan-

székre nyilvános rendes tanárnak, míg M alán Mihály buda-
jiesti egyetemi adjunktust és magántanárt a m. k. kolozsvári Ferenc
József tudományegyetem matematikai és természettudományi ka-

rán az embertani tanszékre nyilvános rendkívüli tanárnak kinevezte.

Továbbá ugyanezen kelettel Kormányzó Ür Öfméltósága a

szegedi ni. kir. Horthy Miklós tudomány-egyetem matematikai és

természettudományi karán az ásványtani tanszékre dr. K o c b

Sándor elnöki tanácsosi címmel felruházott I. osztályú inag> ar

Nemzeti múzeumi rt, míg a földtani tanszékre dr. F e r e n c z i

István debreceni ny. rk. tanárt nyilvános rendes taui.rokká ki-
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nevezte. Kinevezett niineralógus, geológus, geográfus és antropoló-

gus kaiTársaink munkálkodásához Társulatunk legjobb kívánságait

küldjük! Ilymódon két egyetemünkön megvalósult Társulatunknak
azon régóta óhajtott kívánsága, hogy az ásványtan a földtantól el-

különíttessék.

Sajnos a debreceni és pécsi egyetemen egyelre szünetel a
földtan tanítása, reméljük azonban, hogy idvel ezen egyetemek is

megkapják tanáraikat.

II. Ünnepi ülésünk második pontja elhunyt választmányi tag-

jaink bejelentése.

Az elmúlt nyár folyamán négy kiváló tagtársunk költözött el

az örök hazába.

Június hó 12-én tartott utolsó ülésünkön még körünkben tisz-

telhettük Böhm Ferenc és Rozlozsnik Pál kartársainkat, s ime rö-

vid id mfilva mindketten örökre eltávoztak körünkbl.
1. Böhm Férne, a m. k. pénzügyminisztérium bányászati

ügyosztályának fnöke, jiilius hó 1.-én, 59 éves korában Gyöngyösre
tett hivatalos utazása közben váratlanul elhunyt. Jvilius 4-én tör-

tén temetésén Társulatunk küldöttségében L ó e z y Lajos és

Vitális István választmányi tag urakkal együtt még B o z-

lozsnik Pál kartársunk is részt vett.

2. S ime augusztus 24.-én Rozlozsnik P á 1, á m. k. föld-

tani intézet helyettes igazgatója is itthagyott bennünket. A munkás-
sága tetpontján álló 60 éves tudós geológust a m. kir. földtani inté-

zet elcsarnokából kísértük utolsó útjára. Ravatala felett a búcsú-

beszédet Lóczy Lajos intézet igazgató és Telegdi Rótb
Károly miniszteri tanácsos urak, valamint a Földtani Társulat

elnöke tartották.

3. Még elbb, június hó 20.-án húnyt el We szelsz ky
Gyula tanár, az egyetemi radiológiai intézet igazgatója 6S éves

korában, aki mint a Hidrológiai Szakosztálynak 5 éven át elnöke,

szintén válaszmányi tagjaink sorába tartozott. Temetésén Társula-

tunkat Horusitzky Henrik szakosztályi elnök i'ir képvisel ic,

aki megható beszédben vett búcsút boldogult Kartársunktól.

Mind a három elhúnyt tagtársunk ravatalára koszorúi helyez-

tünk, özvegyeikhez, részvétiratot intéztünk, s Közlönyünk 7- 9. fü-

zetében, a 157—163'. illetleg 215—222. oldalakon röviden életrajzukat

is közöltük, arcképpel magyar és német nyelven.

4. Szeptember hó 9.-én elhúnyt Sajóhelyi Frigyes nyu-

galmazott székesfvárosi freáliskolai igazgató, 92 éves korában.

Társulatunk legidsebb tagja, egykoron titkára és választói tnyi

tagja volt.

A pestvármegyei Ácsán, 1848 február 16.-án született. 4' igja-

ink sorába 1871-ben lépett be és 1872-tl 1876-ig Böckh 3 á n o s s a 1

és Kocb Antallal együtt, mint titkár szerkesztette a Föhltani

Közlöny TI—VI. köteteit. 1877-tl 1881-ig választmányi tag volt, de

már 1889-ben kiléiiett a tagok sorából. Pkuníive: Geológia 2 füzeiben
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I

a Stainpl'pl-fók* Tiuloinúnyos Zsebkönyvtái' (152—155. sz.) kiadásban

1905—19()4-b('u Pozsonyban jelent nioíí. 1905-ben i(/nz(/(ifói cínnnel

nj/it(/(líjba lépett. Benne Sajóhelyi István nyufí. miniszteri lanáítsos.

Sa jóhelyi Sándor Beszkárt ifíazfíató és C s i 1 1 é r y Béla
miniszteri osztályfnök neje, atyjukat gyászolják. Temeté.sén Tár-

sulatunkat Hojnos Rezs dr. tagtársiink a V’^örösmarty Mihály
gimnáziumban 4-ik tanszéki utódja képviselte. S a j ó b e 1 y i F r i-

g y e s életrajzát Közlönyünk jelen számának 254—257 oldalain is-

mertetjük. Elhúnyt választmányi tagjaink fölött érzett részvétünk-

nek és tiszteletünknek feirdíássixl adjunk kifejezést.

Adjon nekik a iSíindenbató Isten örök nyugodalmat, s az örök

világosság fényeskedjék a túlvilágon nekik!

III. Ezzel elérkeztünk tárpjjsorozatunk 3-ik pontjához:

Megendékezés Böckh János volt elnökünkrl, születésének

100 éves fordidója alkalmálxól.

Böekb János született 1840 október 20-án, meghalt 1909 május
10-én, tehát október 20-án volt születésének száz éves fordulója.

A megemlékezést teljes egészében Közlönyünk jelen számá-
nak 245—254. oldalain magyarul és a 350—3.59. oldalakon német
nyelv kivonatban közöltük. Az ünnepi ülés végeztével az Elnök
köszönetét mond a széj) számmal megjelent tagoknak és vendégek-
nek. akiknek sorában özvegy dr. Böckh Huyóné, Poirh Lóránáné
Böekb Ella, ifjii Poleh Lóránd, ifjabb Böckh János, ifjabb Böckh
Jánosné, Böckh Lásztné, dr. Héhelt Ede. dr. Héhettné Iloffmann

Vilma, mint a Böekh-család képviseli jelentek meg.

B) Szakiitések.

13. Jcfijjzkönyv az 1940 november 13-án tartott szakülésrl.

Elnök: Papp Károly a földtan egyetemi ny. r. tanára,

^legjelentek ugyanazok, mint a közvetlen eltte tartott ünnepi ülé-

sen.

Elnök az ünnepi ülés xitán 10 perc miilva megnyitja a szak-

ülést, s felkéri az eladókat eladásaik megtartására.

1. Jaskó Sándor megtartja a Rima és Tárná közének oti-

gocén rétegei és kövületei c. eladását, amely Közlönyünk jelen

füzetének 294—317 cldalain jelent meg az 56. ábrával és a VITT

—

XIII. táblákkal illusztrálva.

Hezzászólás.

Az elhangzott eladáshoz M a j z o n László dr. a következ-
ket mondotta:

Mindenekeltt a „foraminiferás” jelz alkalmazása a kattiai-

korú rétegeknél könnyen tévedésekre vezethet. Ugyanis ezek az üle-

dékek nem olyan gazdagok foraminiferákban, hogy mint foramini-
ferás rétegekrl beszéljünk róluk. A faunalisták több lelhelyrl
származó faunácskái esetleg adhatnak 50—60 fajból álló jegyzéket,

de ez még messze elmarad az igazi foraminifera-gazdag üledékek




