
TÁRSULATI ÜGYEK
GESELLSCHAFTSANGELEGENHEITEN

I. Közgylés.

Jegyzkönyvi kivonat a Magyarhoni Földtani Társulat 1933. évi február
1-én tartott LXXXIII. rendes közgylésérl

Elnök: Vend! Aladár. Jelen van 38 tag és 49 vendég.
Elnök a Magyar Hiszekegy elmondásával a közgylést megnyitja

és a szokásos adminisztratív bejelentések után megtartja elnöki meg-
nyitóját.

# # *

Mélyentisztelt Közgylési Mély tisztelettel köszöntm a Társuló
tünk tevékenysége iránt érdekld intézmények és társulatok kép-
viselit. Köszöntm a Magyar Királyi Bányamérnöki és Erdmérnöki
Fiskola képviseletében megjelent dr. Vend] Miklós fiskolai nyilv.

rendes tanár urat, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egye-
sület nevében megjelent Vizer Vilmos bányaügyi ftanácsos, bánya-
igazgató urat, a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége
képviseletében jelen lév Pethe Lajos miniszteri tanácsos, alelnök és
Szmodics Kázmér MÁV felügyel, ftitkár urat, valamint a Magyar
Barlangkutató Társulatot képvisel dr. Bogsch László egyetemi tanár-
segéd, titkár urat.

Bensségteljesen, lelkem egész melegével üdvözlöm a megjelent
hölgyeket és urakat.

A természet örök rendje szerint a mull esztend is megkövetelte
áldozatait Társulatunktól.

Mindjárt az év elején elhunyt Rakusz Gyula dr. fiatal tag-

társunk, kirl — mint a választmány volt tágjáról — külön emléke-
zünk meg.

Április havában elvesztettük Kalamaznik Nándor vízm-
építési vállalkozót, ki 1910 óta volt örökít tagunk.

Júniusban halt meg Dr. Fejér vári Géza báró, a pécsi
egyetem tanára, 1916 óta rendes, 1917 óta örökít tagunk. Ö biológus
volt. Paleobiológiai kutatásaival azonban szorosan belekapcsolódott a
földtan fejlesztésébe is. Megtalálta a Püspökfürd harmadkori békáját.
A Varanidák és Megalanidák-vól írt mongrafiájában kimutatta, hogy
a Varanidák nyugat felöl az seurópai kontinensrl jöttek, mely Ame-
rikával összefüggött.

Augusztus havában hagyott itt bennünket Petrik Lajos ny.
felsipariskolai igazgató, 52 éve rendes tagunk. Különösen a hazai
riolitokkal összefügg kaolinok kémiai tanulmányozásával járult hozzá
a magyar föld kincseinek megismeréséhez.

Október 3-án, kilencvennégyéves korában halt meg Tóth Mi ke
jézustársasági atya, a kalocsai fgimnázium tanára. Ö maga helyett a

kalocsai jézustársasági atyák fgimnáziumát léptette be tagunknak.
„Magyarország ásványai“ címen 1882-ben megjelent nagy munkája ma
is az egyetlen nagyobb topográfiai mineralógiai m, mely hazánk ásvá-
nyainak lelhelyeit az ásványok szerint csoportosítja.

Október 27-én vesztettük el Laczkó Dezs dr. kegyesrendi
tanárt, ny. kir. figazgatót, a Veszprémmegyei Múzeum igazgatóját,
1897 óta rendes, 1922 óta örökít tagunkat. Néhai Lóczy Lajosnak egyik
legkiválóbb munkatársa volt a Balaton környékének tanulmányozásé-
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bán. Legfontosabb munkája Veszprém városának és tágabb környéké-
nek geológiai leírása“. Az utolsó években fleg ásatásokkal foglalkozott
nagy sikerrel. Ö volt a Veszprémmegyei Múzeum megalapítója.

. . . Az elhunytak valamennyien odaadóan támogatták a Magyar-
honi Földtani Társulatot. És talán megérzik most ott lent a magyar
anyaföldben, — melynek titkait tanulmányozni segítettek. — hogy e
néhány szóban a Társulat irántuk érzett megbecsülésének és kegyeleté-
nek ad kifejezést.

* * *

Mélyentisztelt Közgy 1és

!

Ez az esztend jelents százéves forduló a geológia fejldésében.
Száz évvel ezeltt, 1833-ban jelent meg Lyell Charles .Principles
of Geology“ cím mvének befejez, harmadik kötete. Ez a munka, —
melynek els kötete már 1830-ban, második kötete 1832-ben napvilágot
látott. — a geológia történetében uj korszaknak, a modern geológia ko-
rának kezdetét jelentette.

Forgassuk visszafelé az id kerekét száz esztendvel s képzeljük el,

hogy a múlt század húszas éveinek a vég-e körül élünk. Ekkor Cuvier
tekintélyének súlya alatt a katasztrófaelmélet volt a geológia vezet
gondolata. Ez elmélet szerint a földön ma megnyilvánuló erk nem ele-

gendk a régi geológiai idszakokban végbement változások megmagya-
rázására. Hanem idnként nagy, hirtelen bekövetkez változások (ka-

tasztrófák) szakították félbe a föld fejldésmenetét. Ez elmélet szerint

e katasztrófák az éllények nagy részének pusztulását és a föld külsejé-

nek hirtelen módosulását idézték el. A katasztrófát okozó erk az elmé-
let értelmében minségileg és mennyiségileg is eltértek a ma mköd
erktl. Cuvier tanítványai mesterük gondolatát annyira túlzásba
vitték, hogy 27 teremtést állapítottak meg.

Ez elmélettel szemben Lyell munkájában kifejtette az aktualizmus
elvét, hogy a mai és a régi geológiai idszakokban mköd erk lénye-

gül,-ben ugyanazok. Ezzel Lyell a geológia modern alapjait vetette meg.
E gondolatot már az els kötetben kimondotta, a bizonyítékok zömét
azonban jórészben a késbbi kötetek közölték.

E gondolat lényegében nem volt új: Leonardo da Vinci,
11 u 1 1. o n .James, P 1 a y f a i r J o h n már ezt az elvet hangoztatta.
H o f f Adói í „Geschiclite dér durch Überlieferung nachgewiesenen
natiirlichen Veranderungen dér Erdgescliichte“ cím munkájának 1822-

ben megjelent 1. kötetében irodalmi adatok alapján kifejtette, hogy a

ma mköd erk elegendk a régi geológiai korok jelenségeinek meg-
magyarázó sára.

Lyell az aktualizmus elvének bizonyítékait saját megfigyelései-

bl gyjtötte össze s oly világosan és könnyen értheten adta el a

Principles of Geology-ban. hogy Werner óta senki sem volt oly hatás-

sal a geológia fejldésére, mint . E munkája tizenkét kiadásban jelent

meg (az utolsó 1875-ben) s az aktualizmus elve csakhamar minden geo-

lógust meghódított még Franciaországban is, hol Cuvier eszméi igen

mélyen gyökereztek.
Az aktualizmus elvét legrövidebben úgy fejezhetjük ki, hogy a

jelen a múlt kulcsa. Ez az elv a mai geológiának egyik alappillére.

Az aktualizmus egyik legkiválóbb képviselje volt Walther
J o h a n n e s. Ö ontológiai módszernek nevezte az aktualizmus elve

szerint való geológiai kutatást. Mi már ebben a szellemben szereztük

meg geológiai ismeretünket; ezért nekünk az aktualizmus elve magától

értetdnek tnik fel.

Régebben a hegységek képzdését két fázisban lefolytnak véltük.

Elször az üledékek képzdése ment végbe a süllyed medencében, a

geoszinklinálisban. A következ orogenetikils fázisban történt az üledé-

kek felgyrdése, esetleg áttolódásokkal s törésekkel. Az elgondolás az
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volt, hogy a felgyrdéskor a ráncok magasra felnyomódtak, azaz, hogy
a hegység már felgyrdése folytán elérte nagy magasságát.

Ekkor már ismeretes volt ugyan Celsius, Linné, Lyell s

részben de Geer felfogása alapján, hogy Fennoskandia emelkedik.
S u!ess Ede nagy tekintélye azonban sokáig háttérbe szorította ezt

a helyes felfogást.

Ismeretes, hogy Suess („Das Antlitz dér Erde“, 1888. II.) még
tag'adta a szárazföldek kiemelkedését. Szerinte a tenger tükre emelkedik
és süllyed. A skandináv félsziget emelkedését Suess úgy fogta fel, hogy
a látszólagos kiemelkedés onnan ered, hogy a Keleti-tenger medencéje
nyugat felé lassan kiürül.

Ma már De Geer, Brögger, Se dér hóim, W itting, H ö g-

bo'm s mások megfigyeléseibl kétségtelen, hogy Fennoskandia terü-

lete állandóan emelkedik. Azóta máshol is igen sok helyen pontos méré-
sek állapítottak meg emelkedéseket.

Ezek az adatok aktualisztikusan belekapcsolódtak a hegyképzdés
értelmezésébe. Nevezetesen a fiatal hegységekben igen sokszor találunk

egészen fiatal tercier, esetleg quarter tengeri üledékeket igen nagy ma-
gasságban s gyakran diszkordánsan. A Himalájában több ezer méter
magasan vannak ily üledékek; a Gurktáler Alpokban tereiér üledékek
1800 m magasságig felnyúlnak; a Keleti Alpok szegélyén a pannon réte-

gek 500—600 m magasan vannak, stb.

Mindezen adatok — aktualisztikus kapcsolatban a kiemelkedéseket
bizonyító mérések eredményeivel — kétségtelenül arra vallanak, hogy
ezek a hegységek a gyrdések s áttolódások végbemente után -magasra
kiemelkedtek. A Himalájában egyes 6000 m-en felül lev területek mai
magasságukat tercier utáni kiemelkedéssel érték el. A kréta végén gyr-
dött Andes-liegység hamar peneplénné tárolódott le s csak a harmadkor
végén és a negyedkor folyamán emelkedett ki a mai magasságáig.
Schuchert C. szerint ez a hegység a negyedkorban legalább 1600 mé-
tert emelkedett. A Déli Kárpátok az egész harmadkor folyamán kiemel-
kedtek s mai magasságukat csak a levantei id után érték el; valószín,
hogy még most is emelkednek.

így ma az aktualizmus elvének figyelembevételével a hegyképzdés-
ben, — bármelyik elméletbl is indulunk ki, — a részletektl eltekintve,
három fázist különböztetünk meg:

1. Az üledékek felhalmozódását a süllyed medencékben.
2. Az orogenetikus fázist, azaz az üledékek összepréseldését, gyr-

dését nagy nyomás alatt; ezek a mozgások jórészben a mélyben mentek
végbe, csak így érthet, hogy a kzetek gyakran metamorfizálódtak s a
rideg kzetek gyrdtek. A gyrdéssel kapcsolatban, vagy részben an-
nak következményeként alakultak ki a törések, gyakran lépcss ismét-
ldéssel. A gyrdéssel összefüggen mentek végbe az áttolódások is.

Az orogenezis mozgásainak hatása alig nyúlt magasabbra, mint a szára-
zulatok átlagos magassága. Ha eközben történt is nagyobb kiemelkedés,
utána rendesen süllyedés következett, pl. Németországban több helyen a
karbonban gyrt kzetek nyergeit és teknit az alsó perm üledékek
borítják diszkordánsan.

3. A harmadik fázis a gyrt terület magasra felemelkedése igen
lassan, úgyszólván észrevétlenül, epeirogenetikusán ment végbe. Néha
az igen lassú emelkedést igen rövid ideig tartó gyorsabb szinorogeneti-
kus mozgás szakítja meg. Ez a lassú kiemelkedés a hegységek reliefjé-

nek kialakításában fontosabb szerep, mint maga az orogenezis. Ügy
látszik, ezek az epeirogenetikus kiemelkedések igen hosszú ideig —
geológiai korszakokon át — tartanak mindaddig, míg az izosztatikus
kiegyenlítdés el nem áll. E kiemelkedés folyamán az emelked föld-

kéregrészlet szerkezete lényegében nem változik meg, csak a küls alak
módosul. A hegységek lassú kiemelkedését ilyen értelemben a többi közt
Daly és Seidlitz ersen hangsúlyozza.
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A kiemelkedés — mint mondottuk — általában lassan megy végbe.
Egyes helyeken azonban elég gyorsan, pl. az Alpokban a Leclital fels
részében és a Flexenpass környékén 8 év alatt 51.5 mm emelkedést mér-
tek. Ez az emelkedés 100.000 év alatt 1700 métert tenne ki.

A letárolás hatása lassúbb, mint a kiemelkedés; ellenkez esetben
nem maradna meg a fiatal hegység, hanem elpusztulna.

Némelyik geológus a L y e 1 1-féle elv értelmezésében tovább ment
s az „aktualizmus elméletérl" beszélt, mint K a y s e r Emánuel,
Köbér L. csaknem egyenesen az aktualizmus törvényérl szól, Sa l-
ni o n-C a 1 v i W. egyenesen kimondotta, hogy a legrégibb archaikum
után mindegyik kzet a föld minden idszakában képzdhetett. Szerinte
„nem jogos a múltban oly folyamatokat feltételezni, melyeket a jelenben
nem észlelünk, vagy kisórletileg nem utánozhatunk". E kijelentés szerint
az archaikumtól kezdve semmi olyan nem történt a földön, ami a mai
korban lejátszódó folyamatoktól minségileg eltér. Késbb (1920.) azon-
ban e nézeteit kissé módosította.

A részletes, megbízható geológiai megfigyelések mintegy 100—150

évre nyúlnak vissza. Azaz a föld történetébl csak ilyen nagyon rövid
idszaknak közvetlen jelenségeit ismerjük annyira, hogy felhasználhat-
juk ket régibb jelenségek értelmezésére.

Kérdés, hogy vájjon minden folyamat a föld egész történetén át.

szakadatlanul tartott-e? Kérdés, hogy az utolsó egy-ket században való-

ban mindegyik ermegnyilvánulás jelentkezett-e legalább is egyszer?
Vagy vannak talán oly folyamatok, melyek annyira ritkán mennek
végbe földünkön, hogy például ma nem is észlelhetjük ket?

Általában, a legtöbb munkában alig találjuk meg annak hangsúlyo-
zását, hogy az élet fejldésével karöltve bizonyos fokig egyes geológiai
folyamatok is módosultak, ha esetleg másban nem is, de gyakran rész-

leteikben. Azt sem igen szokták emlegetni, hogy némely folyamat csak a

föld történetének bizonyos szakában, vagy csak ritkábban nyilvá-

nult meg.
Ha e kérdésekkel és elgondolásokkal foglalkozunk, szemünkbe fog

tnni, hogy a geológiai múlt jelenségeinek magyarázásában néha nagy
körültekintéssel kell alkalmaznunk az aktualizmus elvét. Ha nem járunk
Így el. esetleg túl lövünk a célunkon.

Ilyen túlzás például az említett felfogás, hogy minden kzet minden
idszakban képzdött volna. Az aktualizmus elvének túlzásával Ver-
nadsky is kissé merész következtetéseket vont. Óriási érdeme, hogy az
utolsó évtizedben végzett becses vizsgálatai alapján az organizmusok-
nak a föld mai felületén észlelhet hatását átvitte a föld múltjára. Túl-
zott azonban akkor, amikor aktualisztikus alapon megállapítani vélte,

hogy a különböz geológiai korokban képzdött ásványok lényegileg
mindig ugyanazok voltak. St az ásványok paragenezise és relatív

mennyisége is minden geológiai korban ugyanaz lett volna.
Már Walther, Andrée Károly, Kai ser Eri eh utalt —

másokkal egyetemben — arra, hogy az aktualizmus elvét néha csak
bizonyos körültekintéssel lehet alkalmazni. Mindig elttünk kell lebeg-
niük az elbb említett kérdéseknek.

A ma mköd vulkánok jelenségei a szemünk eltt játszódnak le,

ismerjük az él vulkánok centrális kitöréseit, a hasadókvulkánokat, a

vulkáni exhalációk ásványképz hatásait, stb. Mégis ez ismereteink alap-

ján nem tudjuk pontosan, hogy a föld felszíne alatt végbemen vulkáni
jelenségek, az inlrúziók részleteikben miként játszódtak le. Nem tudjuk
egész pontosan, hogy milyen mérték beolvadások mentek végbe, min
anyagvándorlások történtek stb. Petrográfiai, kémiai és fizikai vizsgá-

latok alapján megközelítjük ugyan e folyamatokat, de a mai vulkánok
alapján összes részleteikben nem tudjuk a jelenségeket értelmezni.

A ma szemünk eltt lejátszódó vulkáni jelenségek nem egészen
egyenl értékek azokkal a folyamatokkal, melyek a magmáknak a föld



Társulati ügyek — Gesellschaftsangelegemheiten 103

színe alatt történ kikristályosodásakor nyilvánulnak meg. Ezért a két
jelenség részletei sem azonosak s ezért az él vulkánok mködése csak
körültekintéssel, óvatossággal használható fel a mélyben lejátszódó
vulkáni folyamatok értelmezésére.

Vájjon akkor, mikor a földön még nem volt növényi élet, éppen
olyan volt-e a lepusztulás és az üledékek képzdése, mint ma?

Walther élénk színekkel, megkapóan festette meg ennek az si,
növényzetnélküli sivatagnak a képét. Nem tett azonban különbséget a
nedves és száraz éghajlatú területek közt. Kai ser Eri eh hangsú-
lyozta elször, hogy a növényzet megjelenése eltti „ssivatag“ humid
területei nem hasonlíthatók össze közvetlenül a mai száraz sivatagokkal.

Ha ezeket a régi humid területeket vizsgáljuk, melyeken növény
még nem élt, akkor is az aktualizmus elve alapján dolgozunk, de bizo-

nyos körültekintéssel. Ez a régi, növényzetnélküli térszín ersen ki volt

téve nappal a napsütés hatásának, éjjel ers volt a kisugárzás. A kzetek
küls részének összehúzódása s kitágulása és a fagy hatása nagyobb
volt, mint ma. Azaz a kzetek legküls része a fizikai mállási folyamat
folytán sokkal nagyobb fokban felaprózódott, mint ma a dús növényi
takaró alatt.

A kzettörmelék nagy mennyiségben csúszott a lejtn lefelé, mert
nem volt növényzet, nem volt gvökérzet, ami lefelé való gyors mozgását
gátolta volna. A törmelék apróbb részét az akkori szélrohamok felkap-

ták, a szél tovább szállította, esetleg szélárnyékos helyeken lerakta, majd
újból felkapta; végre a finom törmelékek vízmedencékbe hullottak, s ott

megfeneklettek. Általában a defláció hatása ekkor igen ers lehetett.

Mivel növényzet nem volt, a csapadék sokkal nagyobb része folyt

le közvetlenül a felszínen s kisebb volt a beszivárgás, mint ma a növény-
zettel borított területeken. Ennek folytán a hegyekrl lerohanó víz igen
sok törmeléket ragadott magával, nagy törmelékkúpok képzdtek. A
hegyeket nagy terjedelm törmelékmezk vették körül, melyek lényegé-
ben mind a fizikai mállási folyamatok révén állottak el. Ezek azonban
nem maradtak meg, hanem a következ hirtelen záporszer es folytán
a gyorsan mozgó víz a törmelék legnagyobb részét tovább szállította a
medencékbe. Közben a legapróbb részeket a szél vette szárnyaira.

Ma is látjuk, hogy az erdktl megfosztott csapadékdús hegységek-
ben milyen nagy törmeléktömegek mozognak lefelé.

Végeredményben ebben a növényzetnélküli idszakban a törmelék
túlnyomó része a vízzel borított medencékbe került. A mai növényzet-
szegény sivatagokon jórészben törmelék-felhalmozódás megy végbe s a

hegységek lábánál igen lapos törmelék-lejtk alakulnak ki.

A csapadék egy része ebben a régi idben is beszivárgott a föld
kérgébe. A beszivárgott víz kioldott bizonyos vegyületeket s hidrolitos
bomlásokat idézett el. A víz egy része ismét a felszínre kerül források
alakjában.

Hiányzott azonban ebben az idben a széndioxidnak az a mennyi-
sége, mely ma az organizmusok oxidációja folytán áll el. A beszivárgott
víz CO.,-tartalma tehát kisebb volt, mint ma. Ennek megfelelen a víz oldó
képessége is kisebb volt. Mivel hiányoztak az organikus testek, hiányoz-
tak a hiimuszrvegyü letek is. E vegyületek hiánya folytán a fels mállási
zóna nagyobb fokú kilúgzása és kifakulása is elmaradt.

Ezek szerint az organizmusok hiánya a mállás fizikai és kémiai le-

folyását, a lepusztulást s egyúttal a képzd üledékek minségét is

ersen befolyásolta.

A geológiai régibb ókori és ókor eltti agyagpalák nagy része
alkálidús, fleg nátrondús; a fiatalabb agyagpalák és agyagok ellenben
kevesebb alkáliát tartalmaznak. K a i s e r E r i c h szerint az említett
igen régi agyagpalák fként a fizikai mállás folytán elállott nagyon
finom kzetlisztbl képzdtek: a finom kzetliszt a szél szárnyain tovább
szállítódott, míg végre valamely tóban, vagy csendesebb tengeröbölben
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megfeneklett. Elzetesen azonban nagyobbfokú olclási folyamatok nem
hatottak rá, tehát az aránylag könnyebben oldódó alkáliák megmarad-
tak bennük. E mellett természetesen tisztán kémiai mállás útján képz-
dött anyagok is ülepedtek le abban az idben is, ezek azonban Kai ser
szerint nem annyira egyenletes szemeséinek.

Az algonkíumi üledékek több helyen igen földpátdúsak (norvégiai
sparagmitok, skót torridon-homokkövek, a délafrikai „Nama“-formáció
némely kzete stb ). Kai ser szerint a földpát jó megtartása e kzetek-
ben is arra vall, hogy képzdésükkor a kémiai mállás hiányzott, vagy
csak kisfoka volt.

E példákból az is kitnik, hogy nem mindegyik fajta kzet képzd-
hetett minden geológiai idben.

E néhány adatból látjuk, hogy abban az idben, mikor még növény-
zet nem volt, a lepusztulás és az üledékképzdés bizonyos mértékig más
volt, mint ma. Egyúttal az is kitnik, hogy ezek az srégi humid sivata-
gok valóban nem hasonlíthatók össze közvetlenül a mai sivatagokkal,
hanem csak bizonyos megfontolásokkal. A mai sivatagok s a régi humid
növényzetnélküli területek nem teljesen egyenl értékek; ezért nem
lehet a mai sivatagokon észlelt jelenségeket közvetlenül átvinni a tár-
gyalt régi területekre.

A növényzetnélküli régi humid területekkel talán még legjobban
egyenl értékek a mai humid vidékeken lev igen magas sztrátóvulká-
nok fels, növényzetnélküli csúcsrégiói. Itt a növényzet a dús csapadék
mellett sem tud huzamosabban megtelepedni, mert a kiszórt vagy kifolyt
tömegek betemetik. Itt megvan az alkalom a törmelék lecsúszásához, a
szél és csapadékvíz munkájának érvényesüléséhez.

Az aktualizmus elvének alkalmazásában tehát legfontosabb, hogy
az összehasonlított jelenségek lehetleg egyenl értékek legyenek. Ha
a jelenségek egyenl értékek, akkor a mai folyamatokból közvetlenül
következtethetünk a föld régibb idejében lejátszódott jelenségekre.

Tudjuk, hogy a föld normális éghajlata a pleisztocén eltt geológiai
idszakokon át melegebb volt, mint ma. Colemanés Brookes szerint
a mai klíma hidegebb, mint a föld normális éghajlata. Ma még a pleisz-
tocén jégkorszak utolsó fázisában élünk. Ma még a föld nem melegedett
annyira fel, hogy a poláris területeken dús növényzet fejldhetett volna,
mint például Grnland és a Spitzbergák területén a harmadkorban s a
régibb korokban. A mai felfogás szerint a jégkorszakok csak rövid meg-
szakításai a normális melegebb éghajlatnak.

Mivel ma a földön glaciális klíma utolsó fázisában vagyunk, köny-
nyen tanulmányozhatjuk a magas hegységekben s poláris vidékeken a
gleccsereket. Ezért könny a mai jéggel borított területek alapján a
velük teljesen egyenl érték régi jégkorszakokat, különösen a pleiszto-
cén eljegesedést helyesen megítélni. Hogyan tudnók azonban a régi el-

jegesedések nyomait értelmezni akkor, ha olyan klímában élnénk, mint
amin az óharmadkorban volt, amikor talán nem is voltak gleccserek?
Ekkor nem lennének szemünk eltt egyenl érték jelenségek, nem
ismernénk gleccsereket, tehát a régi eljegesedések értelmezése is nehéz
és tökéletlen volna.

Mé 1yen t i sztelt Közgylés!
E néhány példán figyelemmel kísértük az aktualizmus elvének

alkalmazását. l áttuk, hogy ez elv lényege abban rejlik, hogy csak
egyenl érték jelenségeket s egyenl érték területeket lehet közvetle-
nül összehasonlítani. így gondolta Lyell is, mikor a jelenségek „con-
formity“-jérl szólt. Az igen régi geológiai korokban a föld egy-egy
területén végbement változások értelmezésekor azonban néha kénytele-
nek vagyunk szükségképpen a mai nem teljesen egyenl érték, hanem
csak rokon, vagy közelálló területeken lejátszódó folyamatokat aktu-
•'lisztikusan felhasználni a múlt magyarázására. Ebben az esetben azon-
ban körültekintéssel és óvatossággal kell eljárnunk, mert ekkor már
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tulajdonképpen többé-kevésbbé csak megközelítéssel tudjuk alkalmazni
Lyell eredeti elgondolását. Ekkor természetesen az elérhet eredmé-
nyek is kevésbbé pontosak lesznek.

Ha mindezeket szem eltt tartjuk, az aktualizmus elvének alkalma-
zása a föld történetének kutatásában a jövben is, mindenkor megren-
díthetetlenül biztos alap marad. E kutatási módszer részletes kifejtése

és elterjesztése Lyell érdeme. És ez az érdeme nevét és emlékét a geo-
lógia történetében örökre meg fogja rizni.

Ezzel a Magyarhoni Földtani Társulat LXXXII1. közgylését meg-
nyitom.

Elnök felkérésére ezután Ferenczi István tartja meg emlékbeszédét
néhai Rakusz Gyula választmányi tag fölött. (Az emlékbeszédet lásd 5.

oldalon.)

A közgylés egyhangú lelkesedéssel választotta meg ezután Mauritz
Béla egyetemi ny. r. tanár urat, a Társulat 9 éven át tevékeny elnökét

tiszteleti taggá, és Aarne Laitakari helsinkii egyetemi tanár urat, nem-
zetünk igaz barátját, levelez taggá.

A , Szabó-em lékérem“ ezúttal néhai Lrenthey Imre „Die fossilen

Decapoden dér Lander dér Ung. Krone.“ c. munkája jutalma lett. Az
elnök az elhunyt kartárs kiváló érdemeit méltatva nyújtotta át az érmet
a kitüntetett özvegyének.

Majd Reichert Róbert dr. cl t'tkár terjeszti el évi jelentését.

Mélyentisztelt Közgylés!

Manap mindenki, akinek valamely szellemi vagy anyagi vagyon
egy esztend alatt szenvedett változásáról beszámolót vagy jelentést

kell írnia, szorongással veszi kezébe a tollat. A körülmények általános

nyomasztó hatása nem, csupán gazdasági téren érezhet, megviseli az

a nemzet szellemi tevékenységének megnyilvánulásait is. Tisztában

volt ezzel most egy éve a Társulat újonnan, megválasztott vezetsége
s mindenre elkészülve, st a lehetség szerint felkészülve indult neki

a társulati élet új esztendejének. És ma — amikor erre az esztendre
mint múltra tekinthetünk vissza, — úgy érzem, bizonyos megkönnyeb-
bülést érezhetünk.

Az elmúlt év eredményeirl hazai és külföldi folyóiratok, továbbá
tartalmas és terjedelmes kiadványok tesznek tanúságot. Lássuk az ered-
mények néhány példáját, hogy tudatosítsuk azokat az objektív értékeket,
melyeket a magyar kutatók, majd kivétel nélkül tagtársaink, múlt évi
munkája juttatott a tudományos világnak, anélkül, hogy itt a teljes-

séget megközelíthetniük.*

Hazánknak annyira átkutatott és monografikusán feldolgozott
területérl, a Balaton felvidékrl egyre újabb és ritkább ásványérdekes-
ségek kerülnek el. E bazaltvidéket zeolitjai a világ egyik legérdekesebb
ásványlelhelyévé avatják. 1 A desmin, phillipsit, chabasit, apophyllit,

A felemlített munkák az 1932. évben nyomtatásban megjelent
dolgozatoknak csujpán egy részét teszik, rajtuk kívül még számos kiváló
dolgozat jelent meg, melyeket a jelentés korlátolt terjedelme miatt nem
ismertethettünk. A hidrológiai tárgyú dolgozatok itt nem szerepelnek.
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natrolith, heulandit, thaumasit sorához újabban a gismondin csat-

lakozott.

A veszdyitct illetleg számos kétség volt a mineralógiában. Még
a kémiai összetétel ismerete is tévés volt. A vaski anyagon véghezvitt

kimerít vizsgálat tisztázta a veszelyit kristálytani állandóit, a mono-
klin rendszerbe való biztos tartozását, hat új formát ismert fel rajta

és megállapította kémiai összetételét. A veszelyit bázisos réz—cinkfoszfát

és az arakawait és kipushittal együtt egy izomorf sort alkot,

2

A hessit-rl azt tartották, hogy szabályos, újabban, hogy rombos.

Röntgen kiástál vtani vizsgálatából kitnt, hogy az alacsony hmérsék-
leten stabil modifikációja monoklin. Magas hmérsékleten szabályos

kristályalakban képzdik, azonban alacsony hmérsékleten térrácsa

monoklin tércsoport szimmetriájának megfelelen alakul át, ez az Ag2
Te

stabil végállapota .
3

A magyar kutatók munkaterülete nem terjedhet csupán a trianoni

határokig. Különös fontosságot kell tehát tulajdonítanunk annak, hogy

az elcsatolt területek ásványi, kzet- és földtan-slénytani érdekességeit

magyar szakemberek dolgozzák fel. Az abszolút tudományos szemponton
kívül ebbl a szempontból is jelentsek a dognáeskai zöld-gránát, a vas

hegyi millerit és piritpszeudomorfózák* továbbá a menyházai limonit-

pszeudomorfózák'' vizsgalati eredményei. A bánsági és erdélyi bányák,

számos felvidéki és magyar-középhegységi lelhely érceit a legújabb

ércmikroszkópiai módszerekkel dolgozta fel egyik tagtársunk. Eredmé-
nyeinek egy része francia folyóiratban jelent meg.®

Budapest közvetlen környékérl különleges kifejldés borit-kris-

tályokat ismertünk meg .

7 Több magyar ásványról újabb elemzések ke

szültek, így többek között a felsbányái metacinnábarit, a szomolnoki

antimonokker, a rakováci miemit (dolomit) összetételét illeten nyertünk

újabb adatokat.

8

Hatalmas munka írja le a szászvárost és szebeni havasok metamorf

kzeteit se hegységek földtani felépítését .
9 A csillámpalák, külön-

böz gneiszek, pegmatitok és aplitok, továbbá amfibolitok, piroxenitok

és peridotitok, az utóbbiak metamorfózisa révén keletkezett grammati-
tok és szerpentinek, végül a kvarcporfiritok és különböz fillitek ásvány-

elegyrészeinek vizsgálata részben a legújabb Fedorow-íéle módszerrel

történt. A kzetek összetételérl nem csupán kémiai elemzések, hanem
az ásványelegyrészek mennyiségi eloszlását kifejez térfogatszáza lék-

számok adnak abszolút pontos képet. A Déli-Kárpátok kzetei metamor-

fózisának folyamatát a tudomány jelenlegi állása szerint világítja meg.

Különös értéke e munkának, az elfordulás körülményeinek ''észletes

leírása, továbbá a genetikai és tektonikai megállapítások.

Lillafüred környékének kzetei nélkülözték eddig az újabb szem-

pontok szerinti petrográfiai vizsgálatot. Az év folyamán megjelent

munka e környék dolomitjairól, továbbá az itt elforduló porfiritoidok-

ról és oligoklaszporfiritrl ad részletes képet es megállapítja e kzetek

kémiai rokonságot .
50 — Ugyancsak számos új eredményt hozott a Csík-

gyergyói, Máramarosi és a híres Alacsonytátrai diabázok vizsgálata.

Ez utóbbiak a bükki diabázokkal rokonok, ezeknél valamivel savanyúb-

bak. Az Alacsonytátra ú. n. „melafir-vidékérl“ származó kzetek az
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újabb vizsgálat szerint éppen nem bizonyultak melafiroknak .

11

Sok új adatot szolgáltatott a Magas-Tótra gránitjainak kutatása,

12

melyek azonban részben még folyamatban vannak.

A Börzsöny-hegység változatos kzeteirl egymás után jelennek

meg értékes leírások. 1 "

A nógrádi Várhegy dáoitja sokoldalú vizsgálatnak volt alávetve .

14

Kzete a yoseinitites magmához tartozik. A Börzsöny-, általában a Ma
gyar-Ivözéphegység és Erdély dácitjai a k varcdioritos, granodioritois és

plag'ioklászgránitos magmákhoz sorozandók .

15

A Cserhát-hegység piroxénandezitjainak ftípusaii ól. azok kémiai

viszonyairól és e kzeteknek a pannóniai medence északi szegélyén

helyet foglaló harmadkori eruptívumokhoz való rokonságáról új szem-

pontok szerint összeállított monográfia ad számot. A Cserhát kzeteinek

differenciációja ersen paci fikus jelleg .

16

Az erdélyi dácitok es andezitek földpátjairól (Nagybánya, Rodna,

Hargitta, továbbá Abrudbánya, Nagyág és Déva környékérl) sajnos,

idegen szerz közöl fontos optikai adatokat,
17

A kiscelli agyag szedi m e n t p e t r o g r á f i a i vizsgálata kideri

tette, hölgy nem mély, hanem sekélytengeri üledék. Ásványos össze-

tétele a zsámbek-hiai medence helyén volt kristályos hegység kétségtelen

létezésé' e utal. A pirít bomlása következtében az üledékben bekövetkez
kémiai átalakulások és a mállás folyamata részletes tisztázást nyertek .

18

Csekély anyagok iszapolással történ mechanikai analízisére ma-
gyar autor új készüléket konstruált. Ezzel a készülékkel az ülepedés

folyamatának tömeg-id görbéje az eddigieknél sokkal egyszerbb és

könnyebb módon határozható meg.
19

Kavicsok és konglom,érátok szedimentpetrográfiai vizsgálatából

újszer következtetéseket von egyik szaktársunk a denudációs terület

felépítésére, az ebben résztvev kzetek egykori kiterjedésére, az egyes
kavicsoknak szállítási távolságára, továbbá a törmelék képzdésének
körülményeire vonatkozóan .

20

A Magyar-Középhegység ÉK-i része miocén rétegeinek geoló-
giai vizsgálata a miocén rétegek gazdag és változatos fáciesét állapí-

totta meg. Kifejldésük a hécs-soproni medencével mutat ers egyezése-
ket. Viszont tagolhatóságuk és változatosságuk alapján a bécsi meden-
cébl vett régi általánosításokat revízió alá kellett venni .

21

Budapest környékén a pannon rétegsora egyes lelhelyeken bizo-

nyos eltéréseket árul el. Újabb kutatás ezeket az eltéréseket egységes
paleogeográfiai alapon oldotta, meg.

22

A Bakony bauxitjai állandóan az érdekldés középpontjában álla-

nak. Az egyes bauxitfajták pontos kémiai és ásványos összetétele, ke-

letkezésük magyarázata, ritkább alkatrészeik vizsgálata több szerzt
toglalkoztatott .

23 A Halimba-vidéki bauxitok vizsgálatából kitnt, hogy
mint alumíniumércek a jelenlegi feldolgozási módszerek mellett nem
értékesíthetk, azonban a pizolitos rész megfelel eljárások mellett

dúsítható, s mint nemesített anyag, vagy dúsított vasérc értékesíthet

vojlna .
24

A paleontologia tudományát számos alapos, nagyterjedelm
munka gazdagította. Magyar szerz tollából jelent meg a Fossilien
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Katalog „Lamcllibranchiata“ cím hézagpótló kötete.25 Hazánkban eddig

elhanyagolt paleobiologiai kutatás szemszögei alapján egyik tagtársunk

smaradványokon végzett patológiai, paleoneurologiai vizsgálatokat és

az shalak szaporodásának kutatásával értékes eredményekhez jutott. 26

A hódmezvásárhelyi Kökénydomb neolitkori telepének gerinces

faunája a vártnál sokkal érdekesebbnek bizonyult. Vizsgálója a fauna
összehasonlító adatai alapján fontos következtetésekre utal a tiszavidéki

neolit ember életmódját illeten. 27

A püspökfürdi Somlyóhegy felspliocén faunájából kutatójuk 10

emlsfajt ír le.
2? Igen érdekes leletnek bizonyult egy exkluzív víziéletet

él, preglaciális pézsmacickány.29 Számos általános paleontologiai érték
megállapítást nyertek a szakkörök a Dobsina környéki karbon,30 a Plneo-

chelys-koponya,31 az /gn'c-barlang medvekoponyáinak32 és a Pannonictis

pliocaenica
"

részletes tanulmányozásából.

A Nagy Magyar Alföld öntözésének kérdésében gyakorlatilag is

nagyjelentség az a megállapítás, mely a talaj-klimatikus és légköri

klimatikus tényezk között fennálló összefüggéseket tisztázta. E ténye-

zk irányítják a különböz talajtípusok kialakulását. 34

Plivatottabbakra tartozik annak az eredményes munkának a mél-

tatása, mely a barlangoknak, különösen az Aggteleki-barlang-nak kuta-

tásával foglalkozott,35 s melyben számos kivaló szakember vett részt.

Végül ez áttekintés befejezéseképen több dolgozatról kell megem-
lékeznünk, melyek a modern természettudományi múzeum kérdésével és

megoldásának módozataival foglalkoztak.36

A közzétett eredmények azonban csupán a mar kész, feldolg' zott

munkáról tanúskodnak. Az elmúlt évben ezenkívül tovább folytak a

kutatások nemcsak a laboratóriumokban, hanem kint a terepen is. A
Földtani Intézet bányageológiai felvételeket végzett a Tisza-

Szamos szögletben, a Tokaj Hegyalján, a Bükk déli részén, a Duna men-
tén, a Börzsöny-hegységben és a Bakonyban. Hidrogeológiai kutatások

voltak Budapest környékén, Baranya- és Somogy megyében, továbbá
Pécsett. A Cserépfalu környékén végzett barlangkutatások alkalmával
nagyon értékes sember-maradványok kerültek el, melyek hasonló
magyar leletek között eddig páratlanul állanak. Végzett az Intézet még
agrogeológiai felvételeket is az Alföld tiszavidéki területein.

A Földtani Intézet eme munkássága nemcsak tudományos, de

gyakorlati jelentség is. Elssorban az feladatává vált hazánk még
rejtett és gazdasági szempontból annyira fontos természeti kincseinek

felkutatása. A régóta folyó szénhycLrogén-kutatásokon kívül az hatás-

körébe kell majd sorozni folyóink homokjában feltételezett arany fel

kutatásának és kivizsgálásának feladatát is.

Az elmúlt évben több köztiszteletben álló tagtársunkat érte kitünte-

tés. Emszt Kálmán vál. tagunk kisérletügyi figazgató lett, alelnö-

künk, L i f f a Aurél es a pénztárvizsgáló bizottságunk régi tagja.

Timkó Imre a gazdasági ftanácsosi címmel tiintettettek ki. Zimá-
nyi Károly tiszteleti tagunk pedig legfelsbb kormányzói elismerés

ben részesült. Ö még az év elején vonult nyugalomba a Magyar Nemzeti

Múzeum osztályigazgatói székébl. Örökét, mint a múzeum Ásvány-s-
ténytárának adminisztratív igazgatója, Z s i v n y Viktor vette át. Ami
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kor ez ellépésekrl és kitüntetésekrl szinte örömmel emlékezünk

meg, tehetjük ezt annál is inkább, mert mindnyájan érezzük, hogy kitün-

tetés náluknál érdemesebbeket nem érhetett volna s személyükben az

igazi szaktudás, a tudományos munkának való önzetlen odaadás és a

lankadatlan szorgalom nyertek hivatalos, legmagasabb elismerést.

Különös eseménye az elmúlt esztendnek, hogy a Földtani Intézat

igazgatói teendinek ellátásával az elmúlt év közepe táján vál. tagunk,

Lóczy Lajos bízatott meg. Amikor t Társulatunk új és felelsség-

teljes megbízatásában e helyen is ünnepélyesen üdvözli, bizalommal és

várakozással tekint munkatervére, melynek úgy a magyar földtani

kutatás tudományos elmélyítésére, mint a magyar föld kincseinek raci-

onális kiaknázására kell irányulnia. De bizalommal és várakozással

tekint személyére is, mert reméli, hogy teljesen helyre fogja állítani azt

a szoros viszonyt, mely régebben a Földtani Intézet és a Társulat között

fennállott, továbbá, hogy a kezebe adatott hatalomnál fogva mindent el

fog követni a Társulat életének és folyóiratának támogatására.

A budapesti Pázmány Péter Tudomány Egyetem speciális szak-

oktatása az év végén értékes ervel gazdagodott, amikor a Bölcsészeti

Kar kiváló tagtársunkat, Szádeczk y-K ardnss Elemé r-t a szedi-

mentpetrográfia tárgykörébl magántanárrá habilitálta.

A társulati élet semmit sem vesztett élénkségébl. Az 1932. év folya-

mán 7 szakülést tartottunk, melyen 16 eladó 19 eladással szerepelt. Az
eladásokat legtöbbször tanulságos és érdekes hozzászólások kisérték,

nem egyszer élénk vita fejldött ki. Az eladók közül Bogsch László,
Györki József, Kovács Lajos, vitéz L e n g v e 1 E n d r

N o s z k y Jen, Reichert Róbert, Rozlozsnik Pál. Rózsa
Mihály, S c h m i d t E. Róbert, S ii m e g h y József, S z á d e c z k y
K a r d o s s Elemér, Sztrókay Kálmán, V í g h Gyula egy-egy,

míg Földvári Aladár, P a p p Ferenc és Pávai Vájná
Ferenc két-ket eladást tartottak. Tárgyi szempontból az eladások
következkép oszlottak meg: ásványtani és ércvizsg. tárgyú volt 5, kzet-

tani 2, szedimentpetrografiai 2, geológiai 6, paleontológiái 2, emlékbeszéd

1 és egyéb 1 eladás.

A Társulat anyagi helyzetét illeten a kép távolról sem oly bizodal-

mas vagy megnyugtató. Az 1931. évrl visszamaradt anyagi teher miatt

az elmúlt évben kiadott 61. kötete a „Földtani Közlönyének jóformán

csak füzet-számba ment, terjedelme 8 ív volt. Hogy a Társulat régi tarto-

zását rendezhette, és ezt a— bár vékony— kötetet egyáltalában kiadhatta,

az nem saját anyagi erején múlott. És itt a legszintébb hála hangján

kell megemlékeznünk arról, hogy a Vallás- és Közoktatásügyi-, a Föld-

mvelésügyi- és a Pénzügyminisztérium a Társulat támogatására síelit.

Ezen kívül az elmúlt évben a Társulat céljaihoz és a „Földtani Közlöny 4 '

kiadásához a Rimamurány-Satgótarjáni Vasm 166 P. a Magyar Általá-

nos Kszénbánya R.T. 366 P, a Nagybatóny-UMaki Egyesüli Iparmvek
R. T. 50 P es a Salgótarjáni Kszénbánya R. T. 150 P adományukkal

járultak hozzá.

Adakozásukkal arról tettek tanúságot, hogy a Társulat múltját,

mködését és céljait ismerik, megbecsülik és továbbra is segíteni kíván-



110 Társulati ügyek — Gesel lschaftsangelegeüheiten

ják abban a kutató munkában, mely eddig annyi természeti kincset tárt

fel hazánk területén, és juttatott — ba közvetve is — vállalkozásuk

felvirágoztatására kezükbe. Hálával gondol a Társulat azokra is, akik

ez adományok kiutalását közbenjárásukkal elmozdították. így köszö-

nettel tartozik a Társulat Mauritz B

é

1 á -nak. Vitális István
nak, Vizer Vilmos -nak és Bor t.nyák István. -nak, a Társulat

érdekében kifejtett lelkes tevékenységükért, továbbá a nevezett vállala-

tok vezérigazgatóinak. Legyen szabad itt annak a reményünknek kife-

jezést adni, hogy támogatásukat a jövben sem fogják a Társulattól

elvonni, nemes példájukat pedig más bánya- és nagyipari vállalatok V
követni fogják.

Köszönetünkkel fordulunk e helyen azokhoz az örökít Inc/jóinkhoz

is, akik — bár jogi kötelezettségük nincsen — évrl-évre legalább is a

tagdíjnak megfelel összeggel segítik a Társulatot és annak folyóiratát.

A mindennapi kiizködes gondja, a lét és nemlét kérdése sötét

árnyainak kisertése közepette .nem kiméltetett meg a Társulat még a

gyász keserségétl sem! Tagjaink sorából elragadta a halál Ilakusz
Gyulát. Kalamaznik Nándort, br. Fejérv ár y Gézát,
P e t r i k Lajost, Laczkó Dezst és g'r. \V e n ck h e i m G e i z á t.

Megil letudott leiekkel emlékezünk meg róluk! Elhunyt szaktársainknak
érdemeit ünnepélyesebb formában, hivatottabbak méltatták, mi csupán

az emberi szív szinte kegyeletének egyszer virágait helyezzük hant-

jaik fölé . . .

Tagjaink számában az 1932. év, folyamán örvendetes gyarapodást

jelenthetünk. Új tagok: Adorján Henrik bányafmérnök, Altai Nándor
bányaigazgató, Bed Zoltán fmérnök, Dsida József bányamérnök,
Fischer Ferenc bányamérnök, Györki József vegyészmérnök, Hegyi
Kálmán bányamérnök, Kiss Pál bányamérnök, Kovács Lajos dr. tanító-

nképzint. tanár, Kreybig Lajos dr. vegyészmérn., Krupár Géza bánya-

fmérnök. Lénáird Károly bányaigazgató, Lux Kálmán dr. megyet. m.

tanár, Missuth Kálmán b. fmérnök, Molnár András b. igazgató, Nagy
Lajos kszénbányatulajd., Tisza István Tud. Egyetem Ásvány-földtani

Int., Varga József dr., megyetemi tanár, Va.vrin.ecz Gábor vegyész-

mérnök, Zombory László dr. máz. gyakornok.

Az év folyamán meghalt (5 tagunk, kilépett 10, háromévi tagsági

illetmény be nem fizetése miatt a választmány törölt 14 tagot. Az összes

fogyatkozás tehát 30.

Az újonnan belépett tagok számával való egybevetésbl kitnik,
hogy a Társulat taglétszáma végeredményben 10 fvel fogyott. Amikor
ezt szomorúan kell megállapítanunk, tisztelettel felhívjuk minden egyes
tagtársunkat arra, hogy iparkodjék Társulatunknak minél több új,

olyan tagol szerezni, aki a Társulat mködése iránt érdekldik és mun-
kakörébe hajlandó maradandóan bekapcsolódni. Sajnálattal látjuk,

hogy az egyes Minisztériumoknak a Társulat munkakörével rokon szak-

osztályai, azoknak vezeti és tisztviseli még nagyon elenyész számban
foglalnak helyet tagjaink között. A bányamérnökök számának örvende-
tes gyarapodásával szemben a bányatulajdonosok, fleg a kfejtk.
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mészk-, márga- és agyagbányák jóformán egyáltalában nincsenek kép-

viselve tagjaink között.

Amikor a mélyen tisztelt Közgylés útján fordulunk mégegyszer

tagjainkhoz, hogy új tagok felkérésére támogatásukat kérjük, különös

hálával és elismeréssel mondunk köszönetét N o s z k y Jen vál.

tagunknak, aki odaadó közbenjárásával egymaga 12 új tagot szerzett

Társulatunknak.

Mélyen tisztelt Közgylés! Beszámolóm végéhez értem. Köszönettel

tartozom a Társulat vezetségének és választmányának, hogy titkári

mködésem folyamán mindig bizalmában és támogatásában részesített.

Különösen köszönöm titkártársamnak, Sztrókay Kálmán kollé-

gámnak önzetlen, áldozatkész segítségét, mellyel az idk mostoha,saga
miatt egyre több gondot jelent titkári teendk ellátásában mindenkor
támogatott.

Mélyentisztelt Közgylés! Rajtunk múlik, hogy a magyar tudomá-
nyos mozgalmak, hazánk kultúrájának eme drága virágai, melyeket
seink jövbe vetett bité ültetett, gondos keze generációkon keresztül

ápolt és nevelgetett, a jelen mostohaságának fagyában talán örökre el

ne pusztuljanak. Érezzük át feladatunk jelentségét és sáfárkodásunk
felelsségét, mentsük át a megpróbáltatás nehéz évein drága örökségün-
ket, a Társulatot is, az si magyar kultúra egyik gyöngyszemét.

Kérem titkári jelentésem elfogadását.

IRODALOM—LTTERATUR.
1. Mauritz B.: Die Zeolithniineralien dér Basalte des Plattensee-

gebietes in Ungarn. (N. Jb. F. Min. Beik Bd. p. 477.—494.)

2. Zsivny V.: Über den Veszelyit vion Vask (Moravieza). (Z. f.

Krist. A. Bd. 82. p. 87—110.)

3. Tokody L.: Über Hessit. (Z. f. Krist. A. Bd. 82. p. 154—157.)

4. Zi mányi K.: Mineralogische Mitteilnngen. (Centrbl. f. Min, A.
1932. p. 78—82.)

5. Tokody L.: Über die Limoni tpseuidomorphcsen naeh Pyrit von
Menyháza. (Centrbl. f. Min. A. 1932. p. 83—87.)

6. Papp F.: Examen microscopique des minerais métalliques de
Hongrie. (Bull. Soc. Franc. Mineral. T. 55. p. 93—99.)

7. Koch S.: Üjabb elfordulású barytkristályok Óbudáról és Kap-
nikbányáról. — Neuere Vorkomnisse von Barytkristallen Imi Óbuda
und Kapnikbánya. (Annales Müsei Nat. Hung. Bd. XXVII. p.
247—251.)

8. Vavrinecz G.: Ásványelemzések. — Mineralanalysen. (Magyar
Chemiai Folyóirat. XXXVIII. p. 140—144.)

9. V e n d 1 Aladár: A szászvárosi és szebeni havasok kristályos
területe. — Das Kristallin des Sebener- und Zibins-Gebirges. (Geo-
logica Hung. Ser. Geol. Tóm. IV. p. 1—365. Tafel I—X. tábla. Fig.
1—82. ábra.)

10. S z e n t p é t e r y Zs: Neuere Beitrage zr Petrologie des Lilla-
füreder Savóstales. (Acta Litt. etc. Szegediensis. Chemica etc. Tóm.
II. p. 24—46.)
Szentpétery Zs.: Quarzporphyr d. Bagolyberges bei Lilla-
füred (Acta etc. Tóm. II. p. 109—150.)

11. Szentpétery Zs.,: Daten zr Physiographie dér Mesoeruptive
einiger Hochgebirge. (Acta etc. Tóm. II. p. 186—229.)
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12. vitéz Lengyel E.: A magastátrai gránitok rendszertani helye.
(Földt. Társ szakülésén elhangzott eladás.)

13. Papp F.: A Börzsönyi-hegység eruptív kzetei. — Die Eruptív-
gesteine des Börzsöny-Gebirges. (Mát. és Térni tud. Értesít. XLIX.)
LT z o n y i R . : Beitrage zr Petrographie des nördlichen Teiles
des Börzsönyei’ Gebirges. (Acta Szegediensis etc. Tóm. II. p. 46—56.)

14. Papp F.: Über die Dacite vöm Börzsönyer Gebirge (Ungarn.)
(Centrbl. f. Min. A. 1932. p. 264—269.) és 1. 15. alatt.

15. Jugovics L.: Dazitvorkoinmen im Börzsöny-Gebirge (Ungarn).
(Min. u. Petr. Mitt. Bd. 43. p. 156—174.)

16. Ve ndl Aladár: Über die Pyroxenandesite des Cserhátgebirges
(Ungarn). (Min. u. Petr. Mitt. Bd. 42. p. 491—549.)

17. P a 1 i u c G.: Untersuchungen dér Plagioklase einiger tertiarer

Ergnssgesteine Siebenbiirgens mittels dér Universaldrehtisch-
methode. (Schweiz, Min. u. Petr. Mitt. Bd. XII. p. 423—449.)

18. V e n d 1 Alá d á r : A kiscelli agyag. (Földt. Int. Évkönyve, XXIX. p.

97—152.)
19. Ve ndl Miklós: Eine Vorriehtung zr Sehlámmanalyse kleiner

Substanzmengen. (Mitt. d. berg. n. hiitt. Abt. a. d. k. ung, Hochsch,
etc. Sopron, Bd. IV. p. 104—119.)

20. S z á d e c z k y - K a r d o s s E.: Flussschotteranalyse und Abtra-
gungsgebiet. (Mitt. d. berg-u. hiitt. Abt. etc. Sopron. Bd. IV. p,
204—241,)

21. Noszky J.: A Magyar Középhegység ÉK-i részének oligocén-
mioeén rétegei: II. A miocén. — Die oligocen-miocen Bildungen
in dem NO. Teile des Ung. Mittelgebirges: II. Miocén. (Annales
Musei Nat. Ilung. XXVII. p. 159—236.)

22. Földvári A.: Pannonkori mozgások a Budai-hegységben és a
felspannón tó partvonala Budapest környékén. — Pontische Bewe-
gungen im Budaer-Gebirge und Strandlinie des oiberpontischen Sees
bei Budapest. (Földtani Közi. LX1. p. 51—63.)

23. G y ö r k i J . : Dehidratációs kísérletek bauxitokkal és bauxitás-
ványokkal. — Die Dehydratation dér Bauxite und Bauxitminera-
lien. (Földtani Közi. LXI. p. 64—94.)

Györki J

.

: A bauxitok vasvegyiiletei. (Bányász, és Kohász.
Lapok. LXV. p. 196—199.)

Gedeon T

.

: A pizolitos bauxitok keletkezése. — Die Entstehung
pisolithischer Bauxite. (Földtani Közi. LXI. p. 95—102.)

Gedeon T.: A magyar bauxit járulékos elegyrészeirl. — Über
die accessorischen Gemengteile des ungarischen Bauxits. (Mag’yar
Chem. Folyóirat, XXXV11L. p. 134—140.)

24. Vitális István: A halimbavidéki bauxitok és hasznosításuk.

(Bány. és Koh. Lapok. LXV. p. 362—368. és 386—392.)

25. Kutas sy E.: Lamelllbranchiata triadica. (Fossilium Catalogus
I. Animalia. Pars. 55.)

26. Kuba cs ka A.: Paleobiológiai vizsgálatok Magyarországról.
(Geol. Hung. ser. pal. 10. p. 1—86. 8 tábla.)

27. G a á 1 I . : A hódmezvásárhelyi neolitkori telep gerinces maradvá-
nyai. — Knochenreste dér neolitisehen Ansiedelung von Hódmez-
vásárhely. (Annales Musei Nat. Hung. XXVII. p. 259—277.)

28. Kormos T

.

: Diagnosen neuer Saugetiere aus dér oberpliozánen
Fauna des Somlyóberges bei Püspökfürd. (Ann. Mus. Nat. Hung.
XXVII. p. 237—246.)

29. Kormos T.: Desmana thermalis n. sp. eine neue praglaziale
Bisamspitzmaus aus Ungarn. (Ann. Mus. Nat. Hung. XXVII.
P. 1-19.)

30. R a k u s z G y . : Dobsinai és nagyvisnyói felskarbon kövületek.
(Geol. Hung. ser. pal. 8. p. 1—282. 9 tábla.)
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31. Hen e: Placochelis koponya újabb tanulmányozásának eredmé-
nyei. (Geol. Hung. ser. pal. 9. p. 1—34.)

32. Mottl M.: Az Igric-barlang medvekoponyáinak morfológiája.
(Földt. Int. Évk. XXIX. p. 177—230.)

33. K o r m o s - E d i n ge,r,: Pannonictis pliocaeniea. (Földt. Int. Évk.
XXIX. p. 159—173. 1 tábla.)

34. Sclierf E.:A talajklimatikus és a légköri klimatikus tényezk
versenye a talajtípusok keletkezésénél. (Földt. Int. Évk. XXIX. p.

1—87. 1 tábla.)

35. D u d i c h E . : Biologie dér Aggteleker Tropfsteinhöhle „Baradla“
in Ungarn. (Spelaol. Monographien Bd. XIII.) 19 tábla, 22 ábra és

22 táblázat, p. 1—246.

36. N o s z k y J . : Természetvédelmi feladataink a geológia terén. —
Unsere Natúrschutz Aufgaben im Gebiet dér Geologie. (Földt. Közi.
LXI. p. 103—108.)
K o c h S . : Az ásvány-kzettani múzeumokról. (Debreceni Szemle.)
Fejérváry G. Gy. br.: A természettudományi múzeum kérdése.

(Kiadta a Magyar Nemzeti Múzeum.)
* * *

Az elnök köszönetét fejezi ki, a közgylés pedig elfogadja az els-
titkár jelentését. A másodtitkár felolvassa a Hidrológiai Szakosztály
évi jelentését, amellyel kapcsolatban az elnök szinte elismerését fejezi

ki Weszelszky Gyula elnök úrnak, valamint munkatársainak.
A másodtitkár ezután a pénztárvizsgáló bizottság jelentését ter-

jeszti el, melybl kitnt, hogy a bevétel 4390 P 65 f, a kiadás pedig
3641 P 53 f volt az elmúlt évben. A közgylés a jelentést tudomásul véve,
a pénztárosnak a felmentést megadja, neki, valamint a pénztárvizsgáló
bizottság tagjainak köszönetét fejezi ki. A folyó, 1933. évre a pénztár-
vizsgáló bizottságba ismét Koch Sándor, Maros Imre és Timkó Imre
urakat küldi ki.

Majd az elnök az 1933. évi költség-vetés elterjesztése után rámutat
a Társulat válságos anyagi helyzetére s köszönetét fejezve ki a választ-
mánynak és munkatársainak támogatásukért, a jövre vonatkozólag
fokozott mértékben kéri azt.

Több tárgy nem lévén, az elnök az ülést berekeszti.

# * #

A Földtani Közlöny LXII., Zimányi Károly jubileumi kötetét az
ünnepeltnek a Társulat nevében Vendl Aladár elnök és Reichert Róbert
elstitkár f. évi április hó 15-én adta át a Nemzeti Múzeumban. Az elnök
rámutatott arra, hogy a Társulat kedves kötelességének tett eleget,
mikor Zimányi Károly 70. évének betöltése alkalmával a Földtani Köz-
löny most megjelent kötetét róla nevezte el. Egyben annak a kívánságá-
nak adott kifejezést, hogy az ünnepelt még sok éven át vegyen jóegész-
ségben tevékenyen részt a Társulat életében. Zimányi Károly dr. meg-
illetdötten köszönte meg a közbizalom és szeretet eme megnyilatkozását.

II. Szakülések.

19 3 3. január 4.

1. Tokody László dr.: Néhány újabb hazai ásványelfordulásról.
Hozzászólt: Vendl A.

2. Reichert Róbert dr.: A badacsonyi aragonit.
3. Gedeon Tihamér: A gánti bauxit-telep fedrétegének vizsgálata.

Hozzászólt: Vendl A.
1 9 3 3. m á r c i u s 1.

1. Vigh Gyula dr.: Adatok a Magyar Középhegység északi része

felstriászkori képzdményeinek földtani és slénytani ismeretéhez.
Hozzászóltak • K u t a s s y E., L ó c z y Lajos, Vendl A.
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Kutassy Endre dr.: Adatok a magyarországi fdolomit faunájá-
nak ismeretéhez.

•3. Schmidt Eligius B.: Adatok a Csepel-sziget É-i részének geo-
lógiai és tektonikai viszonyaihoz. Hozzászóltak: Vitális I, Ven d l A.
19 3 3. április 5.

1. Kubacska András dr.: Paleopatológiai vizsgálatok magyaror-
szági smaradványokon. IV. rész. — Hozzászólt: Ven dl A.

2. Clauder Ottó dr.: Néhány tellurásvány elemzése és új tellur-meg-
határozási módszerek.

3. Gedeon Tihamér: Magyarországi agyagok és bauxitok Be-tar-
talma. — Hozzászóltak: Lócz y L.. P a p p G y ,

P e k á r D., Vendl A.
4. Horusitzky Ferenc dr. és Vigh Gyula dr.: Az ó-harmadkori vul-

kánosság újabb nyomai a budai hegységben.
19 3 3. május 3.

1. Kubacska András dr.: Az sgerinces maradványok kutatásának
megszervezése hazánkban. (W. Weiler: Két ólig. haífauna Magyar-
országról.) — Hozzászóltak: NoszkyJ., PávaiVajna F., Vendl A.

2. Szelényi Tibor dr.: a) Fúrásminták fajsúlyának meghatározása,
kapcsolatban az Eötvös-inga mérésekkel, b) Adatok a hélium elfordu-
lásához és meghatározásához. — Hozzászóltak: Pávai Vájná F.,

Vendl A.
3. Zsivny Viktor dr.: Egy katangai új ásvány bemutatása.
4. Földvári Aladár dr.: A Dunántúli Középhegység eocéneltti

karsztja. (Fényképek bemutatásával.) — Hozzászóltak: Gedeon T.,

J a s k ó S., Pávai Vájná F., Vendl A.

III. Választmányi ülések.

A választmány 1933. év els felében ülést tartott: január 4-én és 18-

án, március 1-én, április 5-én és május 3-án. Súlyos gazdasági helyzetünk
miatt a jegyzkönyveket nem közöljük, azokat a t. tagtársak a titkárság
irattárában megtekinthetik.

# #

I. Generalversammlung.

Auszug aus dem Protokoll dér am 1. Február 1933 abgelialtenen 83

ordentlichen Generalversammlung dér Ungarischen Geol. Gesellschaft.

Vo/rsitzender: Prásident Aladár Vendl. Anwesend: 38 Mitglieder,

49 Gaste. Vorsitzender eröffnend die Generalversammlung begrüsst die

erschienenen Reprasentanten, Mitglieder und Gáste und halt sodann
seine Eröffnuogsrede. Nach Hervorhebung dér wichtigsten Momente
des letzten Vereinsjahres überging er auf den Hauptgegenstand seines

Vortrages: auf die Würdigung des Aktualismus und des grossen Geo-

logen Ch. Lyell (Siehe ung. Text. p. 100.)

Hiernach hált István Ferenczi seine Gedachtnisrede iiber unser
verstorbenes Mitglied Gyula Bakusz. (Deutscher Auszug, Seite 4.)

Die Generalversammlung wáhlt sodann elén 9 Jahr hindurch tatig

gewesenen Prásidenten dér Gesellschaft. Herrn Prof. Béla Mauritz mit
einstimmiger Begeisterung zum Ehrenmitglied dér Gesellschaft, Herr
Aarne Laitakari, Prof. am Polytechnikum Helsinki, dér sich als auf-
richtiger und uneigenniitziger Freund unserer Nation erwiesen hatte,

wurde zum Korrespondierenden Mitglied dér Gesellschaft erwáhlt.
Die allé 3 Jahre zr Ausfolgung gelangende „Szabó Gedank-

medaille“, die weil. Prof. Imre Lörenthey als Anerkennung für seine

grosse Monographie - „Diee fossilen Dekapoden dér Lánder dér unga-
rischen Krone“ zugeurteilt wurde, übernahm die Witwe des liervor-

ragenden Forschers.



Társulati ügyek — Gesellschaftsangelegenheiten 115

Aus (lem Berieht des I. Sekretars nahm die Generalversammlung
zr Kenntnis, dass im Laufe des verflossenen Jakres iu Fachsitzungen
19 Vortrage gehalten wurden. Nach dem Geg’enstand verteilte sicli die

Vertragé wie folg’t : Mineralogie 5. Petrographie 4, Geologie 6. Paláon-
tologie 2, Varia 2. (Sieke Verzeichnis dér Fachsitzungen p. 115.) — lm
laufe des Jakres sind 20 neue Mitglieder keigetreten (Sieke png.
Text. p. 110.)

Vorsitzender fordert den II. Sekretár, K. v. Sztrókay, auf den Be-
rickt dér Hydrologiseken Sektion und dér Kassenprüfungskomission
zu vorlesen. Beide werden durck die Generalversammlung zr Kennt-
nis genommen, dem Kassenfükrer wird Entlastung erteilt, und dem
Prasidenten dér Hydrologiseken Sektion, Herrn Prof. Gyula Weszelszky,
dem Kassenfükrer, sowie den Mitgliedern dér Prüfungskomission dér
Dank dér Generalversammlung ausgesprocken. Für das laufende Jaki’

1933 delegiert die Generalversammlung abermals die Herrn Imre Timkó,
Imre v. Maros und Sándor Koch in die Prüfungskomission. Sckliesslick
wird das den wirtsckaftlicken Verliáltnissen angemessene, nock starker
reduzierte Budget dér Gesellsehaft für das laufende Jakr gebilligt.

Hiernach wurde die Tagesordnunv erschöpft und die Generalversamm-
lung dureh den Vorsitzenden gescklossen.

II. Fachsitzungen.

Am 4. Janner 1933.

1. L. Tokodm: Ü. einige Mineralvorkomnisse in Ungarn. — Zum
Thema sprach: A. Ven dl.

2. B. Reichert: Dér Aragonit von Badacsony.
3. T. Gedeon: Untersuckung dér Hangendsckickt des Bauxitlagers

von Gánt. — Zum Tliema sprack : A. V e n d 1

Am 1. Márz 1933.

1.

Gy. Vigh: Beitrage zr geologischen und paleontologiscken Kennt-
gebirge. — Zum Thema spraohen: E K u t a s s y. L. L ó c z y, A. Ve n d 1.

2. F. Kütassy: Beitrage zr Kenntnis dér Fauna des ung. Haupt-
dolomits.

3. E. B. Schmidt: Beitrage zr Kenntnis dér geologisehen und tek-

tonischen Verhaltnisse des N-lichen Teiles dér Csepel-Insel. — Zum
Thema sprachen: I. Vitális, A. V e n d 1.

Am 5. April 1933.

1. A Kubacska: Paleopatologische Untersuchuugen an ung. fossilen

Tieren. TV. Teil. — Zum Thema sprach: A. Ven d 1.

2. O. Clauder: Analysen einiger Tellur-Minerale und neue Methodeu
zr Bestimmung des Tellurs.

3. T. Gedeon: Dér Be-Gehalt dér Tone und Bauxite. — Zum Thema
sprachen: L. L ó c z y, Gy. P a p p, D. Pékár, A Vend 1.

4. F. Horusitzky und Gy. Vigh: Neue Spuren des altterziáreu Vul-
káni smus im Budaer Gebirge.
Am 3. Mai.

1. A. Kubacska: Organisierung dér Erforsckung dér fossilen Wir-
beltiere Ungarns. (W. Weiler: Zwei Olgozáne Fischfaunen aus Ungarn.)
— Zum Thema sprachen : J. N o s z k y, F. Pávai Vájná, A. Ve n d 1.

2. T. Szrlényi: a) Bestimmung des spezifischen Gewichts von Bokr-
proben im Zusammenkang mit den Messungen mittels dér Eötvös-Tor-
sionswage. b) Angaben ii. d. Vorkommen von He und die Bestimmung
desselben. — Zum Thema sprachen: F. Pávai Vájná, A. Ven dl

3. V. Zsivny: Vorführung eines neuen Minerals von Katanga.
4. A. Földvári: Das voreozáne Karst des Transdanubischen Mittel-

gebirges. — Zum Thema sprachen : T. G e d e o n, S. J a s k ó, F. Pávai
Vájná, A. V e n d 1.
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III. Ausschuss-Sitzungen.

In dér ersten Halfte des Jahres 1933 hat dér Ausschuss den 4. u.

18. Jan., 1-n Marz, 5-n April u. 3-n Mai Sitzungen gelialten. Wegen dér
schweren wirtschaftlichen Lage können die Protokolle nicht mitgeteilt
werden, sie stehen bei dér Schriftleitung zr Verfíigung.

* * *

Dér LXII. Zimányi Károly jubilarische Festband dér Geologischen
Mitteilungen (Földtani Közlöny) wurde im Narne dér Gesellscliaft

yom A. Vendl Prásidenten und R. Reicjhert I. Sekretár am 15. Apr.
des laufenden Jahres im Nationalmuseum unserem Ehrenmitgiied
überreicht.

Felels kiadó : Reichert R. dr

Mérnökök Nyomdája. Budapest, 1, Bertalan u. 9 Telefon: 59-5-73,

t


