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ÉpiM'ii ezért a fáeies viszonyok is lassan változnak — következés-

képen nem niimliíí lehet éLesen elhatárolni az egyes emeleteket.

Tipikus délali)esi alsó triászra északal])esi .jellegíí középs és fels

triász következik, tehát az aniznsi emelettl kezdve a paleogeogra-

fiai viszonyok lényeges változásával kell számolnunk. Hasznosít-

ható anyagok közül a tiszta mészkövet, Özörény községben feltárt

ólom-cink ércet és plioeénkori tzálló agyagot említette meg. A ha-

talmas karsztos területen hanxit csak nyomokban található. Tekto-

nikai szempontból a Nagyhegy két részre tagolódik. Az É-i, alsó

és középs triász rétegekbl álló .szinklinális roncsára. D-rl irá-

nyuló erhatásra a fels triász rétegek felpikkelyezdnek, reáto-

lódnak a szinklinális l)-i részére. Merev mészkben n leírt pikkelye-

zdés közben és ntána, több É-l)-i és K-Ny-i irányi'i hasadás kelet-

kezik, a feltorlódott kzet így valóságos romhalmazzá vált. Ifj. Ló-

czy Lajos 1914-ben az Lszaknyngati Kái-pátok vizsgálata közben ki-

mutatta, hogy alpesi értelemben vett takaróredkkel a hegyszerke-

zet nem oldható meg. Ö az összegyrt és egymásra tolódott réte-

geket a Cseh masszivnm és a Kárpátok bels magvát képez gránit

és egyéb kristályos kzetek képezte masszivnm között elterül me-

dencébl származtatja. Legnté)bbi tektonikai dolgozatában a szó-

banforgó rétegeket parantoehton helyzeteknek tartja; ez a felfogás

felel meg a legjobban a bemutatott területre vonatkozóan is. Össze-

foglaló általános eredmények szempontjából, az eladó fontosnak

tartja Dein és a Szádelli völgy között, a Szilicei Fennsík É-i

részének és az ettl különvált, az alaphegység közvetlen közelében

lev mezozoé)s rétegek tanulmányozását, mert itt több tektonikai

kérdés is megoldást találhat.

r. Kulhay Gyula: A háromszéki földrengés földtani je-

lenségei. Az utóbbi vetített képekkel tartott eladás meglep pontos

adataival, s a vidék tektonikai viszonyaival egyez rengések fel-

derítésével általános figyelemben részesült, s fölidézte bennünk a

régebbi földrengési bizottság mködését.

Elnök köszönetét mondva az eladóknak tartalmas eladása-
ikért, az ülést berekeszti.

Kelt Budapesten, 1940 dee. 4-én. Jegyezte Bartkó Lajos titkár.

C) Választmányi ülések.

15. Jegyzkönyv az 1940 november 13-án tartott választmányi
ülésrl.

Elnök: Papp Károly. Megjelentek: Lóczy Lajos, Maiu’itz

Béla, Noszky Jen, Papp Ferenc, Sztrókay Kálmán. Takáts Tibor
választmányi tagok és Bartkó Lajos titkár. Távolmaradásukat ki-

mentették :Horusitzky Ferenc elsötitkár, Horusitzky Henrik, Papp
Simon, Schréter Zoltán és Vigh Gyula választmányi tagok.

Elnök az ülést megnyitja s a jegyzkönyv hitelesítésére fel-

kéri Lóczy Lajos és (Koszky Jen vál. tag urakat.
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I. Elnök jelenti, hogy utolsó ülésünk áfa, amely június hó 5-én

volt, a következ választmányi tagjaink hánytak el:

1. Június 20.-án Weszelszky Gyula, a Hidrológiai Szak-
osztály elnöke, 68 éves korában,

2. Július 1.-én Böhm Ferenc, a bányászati ügyosztály

fnöke, 59 éves korában,

8. Aug. 24.-én Rozlozsnik Pál, m. k. földtani intézet he-

lyettes igazgatója, 60 éves korában,

4. Sze])lember 9.-én Sajóbelyi Frigyes, nyng. fi’eál-

iskolai igazgató, 92 éves korában.

Elnök az ünnepi ülésen, mind a négy választmányi tagunk-
ról megemlékezett. Most indítványozza, hogy mind a négy választ-

mányi tagnak emlékét jegyzkönyvben örökítsük meg. A választ-

mány a javaslatot elfogadja.

II. Elnök már az ünnepi ülésen jelentette, hogy a Magyar
Nemzet c. napilap 1940 szept. 28-i számában egy lelkes magyar tu-

rista felvetette a gondolatot, hogy a máramaros vármegyei Nagy
Pietrosza 2305 m orma Horthy-csúcs és a Pop 1 van 1940 m háta

Teleki Pál-ovom nevet viselje. A Horthy-csúcs elnevezést a Magyar
Földrajzi Társaság 1940 okt. 25-i ülésén elhatározta. A Teleki Pál-

orom elnevezést most választmányunk elé terjeszti. Lóczy Lajos v.

tag az indítványt helyesli, mert gróf Teleki Pál iigy is, mint föld-

ra.jztudós, úgy is mint államférfi hervadhatatlan érdemeket szerzett

csonka hazánk fokozatos megnagyol)bodása körül.. A választmány
egyhangúlag helyesli a javaslatot, s ez ügyben átír a M. Földrajzi

Társaság elnöké.nek.

III. Ugyancsak az ünnepi ülésen az Elnök már elterjesztette,

hogy az si székhelyére hazatért kolozsvári ni. k. Ferenc Jéjzsef tu-

domány egyetem matematikai és természettudományi karán Kor-

mányzó lir 1940. október 19.-én az ásványtani tanszékre' dr. Szent-
péteri Z s i g in o n (1 n,\'. r. tanárt ugyanez. 'ii minségben meg-
ersítetle és dr. Balogh Ern kolozsvári közéiiiskolai tanárt, a

földtani tanszékre nyilvános rendes tanárrá, míg a lokon tanszékek

során dr. I’ r i n z Gyula jiécsi m. kir. Erzséliot tudomány-egye-

temi ny. r. tanárt az általános és fizikai földrajzi tanszékre ny. r.

tanárrá kineve'zte.

Az újonnan létesített Erdélyi Tudományos Intézet létszámá-

ban a m. k. Vailás ás Közoktatáisügyi Minisztc'r Ur gróf széki
T (* I o k i Géza doklort intéizeti tanárrá kini'vezte, s a gazdasági

g('ológiai eladásával nu'gbízta.

A szegedi in. k. Horthy .Miklós tudomány-egyetemen az ás-

ványtani taii'^zékri' dr. Kocli Sándor elnöki tanácsosi eímim'l fel-

rnliázot.t I. o-ztályú iirigyai' m’inzeti inúzi'umi rt nxilvános rendes

tanárrá é's a földlani tanszéki!' dr. K e r (' n e i István (h'bri'ci'iii

ny. rk. tan irt n.vilvános rendes tanárrá kinevezti'.

lázen kinevezési'kkel a m. k. Vallás é's Közoktatásügyi Minisz-

t('r Úr t('ljesít('tt(' régi kívánságunkat, hogy az ásványtan a föld-
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tantól külön választassék. Sajnos, lioííy a (lel)roeeni és pécsi tan-

székek betöltésére, a karok inefíszüntetése miatt a közel jövben
alifília kerül sor.

,

Az ülés a felsorolt kartársakat választmányunk nevében kö-

szönti.

Ezzel kapcsolatban elnök méíí ejíy örvendetes eseményrl szá-

mol be. rfíyanis a királyi József Xádoi- mszaki és fíazdasáfítudo-

mányi efí.vetem az 1940— tanévre dr. \' e n'd 1 Aladár ny. r.

tanár urat líector .Mafínificusává választotta. Kívánja, bofíy mafías

méltósájíát minél iía:iyobb sikerrel töltse be. A választmány VA' n d 1

A 1 a d á r volt elnök urat eííybanfíúlají köszönti.

1\'. a \idéki eüyetí'ini kinevezcsekkel kapcsolatban Lóczy
Lajos váli'sztmányi tají fölemlíti, hoííy Társulatunk elnökséfíe ez-

eltt efíy hónappal a m. k. földtani Intézet ifíazííatósá síával ejí.vütte-

sen javaslatot készített a tanszékek elválasztása és szapoiítása üjíyé-

ben. A liirtelenül történt kinevezések miatt azonban a javaslat fel-

t e rjesz t éséve l elkéstünk.

Ez alkalomból újból haiifísnlyozza. boííy a már részben mcfí-

történt tanszék szétválasztásokon kívül szükséfíes leend méíí az s-
Icnytani tanszék és a líeofizikai tanszék mielbbi visszaállítása il-

letleg újból való szervezése.

A gerinctelen állatokkal foglalkozó ösl('iiijt(tni tanszék felállí-

tása és betöltése legsikeresebben a budapesti Pázmány Péter tudo-

mány-egyetem bölcsészettudományi karán történhetik, ahol az s-
lénytani múzeum gazdag anyagával amúgy is megvan, s az slény-

tan tanítása itt megbízás útján, állandóan folyik.

A gerinces ösléngek tanszéke pedig Kolozsvárott volna fel-

állítható.

Azonkívíil a geofizikai tanszék felállítása a Pázmány-egyetem
bölcsészettudományi karának a feladata, minthogy innét indultak

ki báró Eötvös Lóránd alapvet vizsgálatai, s minthogy a földtani

L ó ( z L j o s Í!;dítványát a választmány egyhangúlag
helyeli.

y. A folyó ügyek sorából elnök jelenti, hogy Hóman Bá-
li ii t m. k. vallás és közoktatásügyi ^Miniszter Úr Öexellenciája 1940.

szeptember lO-tn magához kérette a INIagyar Tudományos Akadé-
mia, a Szent István Akadémia és a Tudományos Társulatok Szö-

vetségének képviselit.

Az értekezleten G a j z á g ó L á s z ! ó vk. követ, mint a Szövet-

ség elnöke, X" é m e t h G y u 1 a egyel.mi tanár, mini a Szövetség al-

eluöke, Kib.'di Varga Sándor c. rk. tanár, az Akadémia f-
titkári hivatalának vezetje és Papp Károly, mint a Szent

István Akadémia ftitkára vettek részt. A Miniszter Úr azt kérte,

hoge 5 nagyobb erdélyi könyvtái’nak ajánljuk fel ajándék gyanánt
az I. világháboná óta megjelent kiadvánvainkat. A földtani társulati

elnöktl i'Jlda adás céljf’ból a társulati kiadványokat is kérte.
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Ezért a Földtani Közlöny 20 utolsó kötetét és a Földtani Ér-

tesít 4 kötetét 5—5 példányban felajánlotta, s már el is küldötte

október 1-én Pasteiner Iván úrnak, az Erdélyi Osztály Esterházy-

utca 30. sz. helyiségébe.

A választmány az elnök intézkedéseit utólag jóváhagyta.

VI. Elnök jelenti, hogy az 1940 március hó 6-án tartott vá-

lasztmányi ülés határozata alapján felkérte Telegdi Róth Ká-
roly úr Öméltóságát, hogy Vendl Aladár volt elnök iir tiszteleti

taggá való ajánlására a méltató beadványt elkészíteni szíveskedjék.

Telegdi R ó t h Károly úr 1940 október 9-én kelt levelében eme
tisztséget nagy elfoglaltságára való hivatkozással elhárította ma-
gától. Erre felkérte Papp Ferenc választmányi tag urat, aki

azonban, minthogy hivatali fnökének ajánlásáról van szó, szin-

tén kitért a megbízatás alól. Ezek után Bogsch László egye-

temi magántanár urat kérte fel, aki az ajánlást október 28-án l)c

is adta. Ezzel kapcsolatban Mauritz Béla tiszteleti tag Öméltó-

ságát is felkérte, hoigy Liffa Aurél volt alelnÖk úr tiszteleti

taggá való ajánl 'sát szíveskedjék elkészíteni. Minthogy M a ii r i t z

tanár úr Liffa Aurél kívánságára az ajánlást elhárította magá-
tól, azért Jugovics Lajos fiskolai tanár úr, rendes tagot kérte

meg, aki október 20.-i kelettel a jelentést el is készítette.

Ilymódon úgy Vendl Álad á r, mint L i f fa A réi volt

elnök uralmak tiszteleti tagul való ajánlása, az alapszabályaink

13. §-a szerint esedékes november 1.-ig beérkezett.

A választmány hosszabb eszmecsere után úgy határoz, hogy
az elnök útján megkérdezi Vendl A 1 a d á r és L i f f a A u r é 1

volt elnök urakat: vájjon a tiszteleti tagságot elfogadni bnjlan-

dók-e.

VII. Elynök jelenti, hogy 1940. nov. 12.-i kelettel a magyar kir.

Fö'dtani Int'zet tagjaitól Mottl Mária, Szentes F <* r e n c,

]\í a j z o n László, Szálai T i b o r és Kerekes J ó z s e f alá-

írásával beadvány érkezett, amelyet Vigh Gyula választm imyi

tag úr ellenjegyzect és Jugovics Lajos fiskolai tanár úr sze-

méi vesen adott át. A beadvány Kfvs^t és Jvgkorkutntó Szakosztály

felál 1 ítás i t javasolja.

Elnök kifejti, hogy a javasolt Szakosztály megalakításának

elvi akadályai nincs, minthogy Ala))szabályaink 4. és 30. §-ai alap-

ján a Társulat közgylése fiókegyesületeket és szakosztályokat ala-

kíthat. Jelen esetben annyival könnyebb a megoldás, niinthogy a ter-

vezett szakosztály a megsznt Barlangkutató Szakosztály helyébe

léphet.

Indítványozza, hogy a beadványt jelentés végett adjuk át egy

bizottságnak, amelynek t'>gjaiul javasolja Lóczy Lajos, Sebre-
ter Zoltán, S ü ni e g h y József és Vigh Gyula választ-

mányi tag urakat.

A választmány az eladványt nevezett A’álasztmányi tag urak-

hoz utalja jelentéstétel céljából.
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Vili. Elnök jelenti, liofíy GO éves tafísáfíuk alkalmából kö-

szöntöttük;

Kossneh János gyáros urat és

Kilián Frigyes Cég könyvkereskedését.

A választmány a bejelentett üdvözléseket örömmel tmlomásnl

veszi.

Új tagoknl jelentkeztek: 1. Stefániái V i 1 m o s bánya-

igazgató Scniosk', bndajjesti eíme: llée.vi-nt 4. szám, Moktár. 2.

Hampel Ferenc m. kir. százados, XI 1., Terncséni-út .ál). 3. V a-

d a s A n n a (íyöngyös, Köznzótelei). Ajánlják: .1 u g o v i e s L a j o s

r. tag és Noszky ,1 e n ö vál. tag, Kásky Klára és Bártk
L a j o s.

A választmány mindhármat rendes tagul választja.

X. Elnök jelenti, hogy 1940 június 27-é» a hudapesti Vili.

kerületi Elüljáróság számvizsíTálója pénztár vizsgálatot tartott,

amelyen Elnök és Aseher pénztáros iir beterjesztette a fkönyvet,

s ezt a számvizsgáló némi formai helyesbítéssel rendben találta.

XT. Elnök jelenti, hogy 1940 jiinius .-i vál. ülésüidv óta a kö-

vetkez nagyobb adományok érkeztek: ^T. k. liiarügyi Minisztérium

2(M) P, Salgótarjáni Kszénhánya R.T. 200 P, Magyar Általános

Kszénbánya R.T. 300 T’, Rimamurány Salgótarjáni ICszénhánya
R.T. 200 P.

A választmány az adományokért nevezett inCzményeknek
köszönetét mond.

Egyéb tárgy híján, elnök köszönetét mondva a megjelent vá-

lasztmányi tag uraknak Imzgó mködésükért, az ülést hezárja.

Kelt Budapesten, 1940 novemher 13-án.

Jegyezte: Láttam:
Dr. B a r t k ó Lajos Hitelesítik : Pap j) K á r o 1 y

titkár. Lóczy Lajos és elnök.

Xoszky Jen
választmányi tagok.

16. Jegyzkönyv
a Magyarhoni Földtani Társulat választmányának 1940 december

hó 4-én tartott ülésérl.

nára. Megjelentek: H o r u s i t z k y Henrik, Lóczy Lajos,
M a u r i t z Béla, P a p p Ferenc, P a p p Simon, Pávai
Vájná Ferenc, Schréter Zoltán, Sztrókay Kál.m/á.n,
Takáts Tibor, Vendl Aladár, Vigh Gyula választmányi
tagok, Bartkó Lajos titkár.

Elnök üdvözölve a \lálasztmányt. az ülést megnyitja és a
jegyzkönyv hitelesítésére felkéri Pávai Vájná Ferenc és

Schréter Zoltá választmányi tag urakat.

I. Elnök jelenti, hogj^ választmányi tagjaink közül a legutóbbi

idkben ketten magas kitüntetésben részesültek.




