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(rétegkomplexum) komplexus helyett, abnormális, abnormis helyett,

katasztrális hold kataszteri hold helyett, stb.

A külföldi tulajdonneveket írjuk magyar szokás szerint úgy,
hogy a keresztnév kerüljön a vezetéknév után. Még akkor is, ha a

keresztnévnek nincsen megfelel magyar neve. Helyesen tehát ezt ír-

juk: Daly Reginaid, Lacroix Alfréd, Laitakari Aarne, Stíllé János,

Suess Ede, Heim Albert, stb. Tóth Béla már 40 évvel ezeltt ezt a

felfogást vallotta.

Természetesen ugyanezen az alapon nem kívánhatjuk, hogy ma-
gyar nevünk idegen nyelven teljesen változatlanul, magyaros alakjában
kerüljön bele az irodalomba. Nevünk ilyen használata teljesen ellen-

keznék az idegen nyelv szellemével.

Az idegen városok, országok, földrészek nehányának a neve szó-

kincsünknek olyan része, akárcsak a közszók. A Bécs szó legalább hat-

száz éves nyelvünkben. Nemcsak Wien helyett használták évszádokon
keresztül, hanem magyar helységnevekben is. Déli és keleti szomszé-
daink nyelvébe is belekerült. Velence, Nápoly, Konstantinápoly, Lip-

cse, Prága, Ázsia, Svájc, Németország, Olaszország stb. is szerves része

nyelvünknek. Az ilyen helyneveket tehát magyar névvel jelöljük. Ne
írjuk, hogy a „wieni medence szerkezete", hanem a „bécsi medence
szerkezete". Régebben a Magyar Földrajzi Társaság Wient, Napolit,

stb. kívánt, késbb ezt a kívánságát sutba dobta.

A franciák Vienne-t, Londres-t, Venise-t, a németek Venedig-et,

Mailand-ot, stb. írnak. Ha nem akarunk a magyarban Clujt, Bratis-

lavat, Kosicet, akkor írjunk Bécset, Lipcsét, Prágát, stb.; együnk ez-

után is „bécsi szeletet" (és nem „wiener” szeletet) s igyunk hozzá raj-

namelléki” (és nem rheinmelléki") vörös bort.

Mélyen tisztelt Közgylés !

A mi édes anyanyelvnk a legtökéletesebb hangszer. A hozzáér-

t minden szín- és hangárnyalatot el tud belle varrázsolni. Ügyel-

jünk erre u finommv, kényes hangszerre, a legnagyobb nemzeti

kincsünkre, nehogy élsköd gombák lassanként elsorvasszák. Ta-

nuljuk meg minél tökéletesebben minden apró csínját-bínját.

Ezzel a Magyarhoni Földtani Társulat LXXVIII. közgylését

megnyitom.

Ezután Lóczy Lajos Heim Albert, Horusitzky Fe-
renc Maros I m re, P a p p Fere n c pedig Reichert Róbert
élete munkásságát méltatta (1. 1—32. old.), majd ezt kóvetleg Papp
Ferenc elstitkár terjesztette el titkári jelentését:

Mélyen tiszteli Közgylés!

Az 1937. év a szegényedés, a veszteségek ideje volt.

Tagjaink létszáma 316, a halál S-at ragadott el sorainkból, 4 ki-

lépett, tehát 4-el csökkent a taglétszám; ez utóbbiak közül különösen

fájlaljuk azok elhatározását, akiknek társadalmi helyzete, érdekldési

köre megengedné, megkívánná, hogy maradjanak. Érthet, hogy az

újak csatlakozásának nagy az értéke: Balogh Kálmán, Barna-
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b á s K á 1 m á n, B udeus A ! a d á r. Erdélyi .J á n o s, K á roly i

Erzsébet, Stille János (Berlin), gr. Teleki Géza és Vajk
Raul azok, akiket, mint új tagokat üdvözölhetünk. Különös öröm,

hogy a tagajánlók között Bogsch László, Fekete Jen, Férc n-

c z i István, Kutassy'E n d r e, L ó c z y L a j o s, R e. i c h e r t R ó-

b e r t, Stransz László, Szentes Ferenc, Takáts Tibor,
Tele g d i R o t h K á r o 1 y szerepelnek, tanúságot téve a Társulat

iránti hségükrl.
Kegye let es ünnepségekrl kell mindenekeltt megemlékeznünk,

mikor az év eseményeit áttekinteni akarjuk: október 24-én egy napon
és egy idpontban a magyar földtani kutatás két odaadó, nagyérdem
tagja emlékének adóztak a magyar geológusok. Messze tlünk, Zenn
lén vm-i Pusztafalun leplezték le a Szádeczky-em léktáblát, melyen e

kiváló család 3 tagjára, köztük S z á d e c z k y-K a r d o s s Gyula dr.-

ra emlékeztek a hálás utódok. A másik ünnepség ugyanakkor a Ba-

kony szivében, Veszprém városában zajlott le, ahol Laczkó Dezs
szobrát leplezték le, érdemeit meghitt ünnepség keretében méltatva.

Békésebb, boldogabb idk fáradhatatlan munkásai voltak k, emlékük

tovább él közöttünk.

Tagjaink közül többen elléptek, kitüntetést, illetve megtisztel

inegbizást kaptak. Az év elején V e n d 1 Alá d á r. Társulatunk elnöke

a Magyar Tudományos Akadémia képviseljeként a felsház tagjává

választatott. Böhm Ferenc min. tan., miniszteri osztályfnöki cí-

met kapta, Telegdi Roth Károly egyetemi tanár, miniszteri ta-

nácsos állami kszénbányászati igazgató lett, Lóczy Lajos egyete-

mi tanárt, a Földtani Int, igazgatóját az Orsz. Ösztöndíj Tanács tag-

jává nevezték ki. Még a nyár elején töltötték be a Debreceni Tisza

István tudományegyetem üresedésben lev tanszékét Ferenc zi Xst

v á n egyetemi m. tanár fgeológus tagtársunkkal.

H o f f e r András és K utassy E n d r e tagtársunk egyetemi

e, rk. tanári címet kaptak.

Pantó Dezs fbányatanácsos az érckutatás és ércbányászás

terén kifejtett munkásságáért legfels elismerésben részesült, Koch
S á n d o r, múzeumi titkár múzeumi tanácsosi címet nyerte el. Fék e-

t e Jen a geofizikai intézet vezetje fbányatanácsossa neveztetett

ki. Hercegi) József dr., a Borsodi Szénbányák h. központi bánya-

igazgatójának bányaügyi tanácsosi cím adományoztatok, dr. Jella-
chich Lajos tagtárs, bányahatósági segédtitkár, Sztrókay Kál-
in á n egyetemi adjunktus, Fekete Zoltán pedig egyetemi tanárse-

géd lett. Hermáim Margit dr. k. a, múzeumi segédrré, Endré-
d y Endre kisérletügyi vegyésszé neveztetett ki, Horusitzky Fe-
renc dr. kisérletügyi adjunktussá, Teleki Géza gróf dr.-t kisérlet-

ügyi tisztviselvé, Szentes Ferencet kisérletügyi asszisztenssé

léptették el. J a s k ó S á n d o r berlini, S z e 1 é n y i Tibor bécsi ösz-

töndíjat kapott.

Nem tartozik ugyan e jelentés keretébe, mert már 1938-as ese-

mény, mégis örömmel kell megemlítenünk, hogy W eszel szky



82 Társulati ügyek

(1 y n l.a dr. a Hydr. Szakosztály elnöke tanügyi ftanácsosi, Papp
Simon pedig bányaftanácsosi címet kapott. Mindketten mindenkép
megérdemelték e magas kitüntetést.

Legyen szabad e helyen szomorúan jelenteni, hogy a szegedi
polgári tanárképz fiskolán az ásvány- és földtan-tudomány cg'y

tanszéket vesztett. Ez a megállapítás távolról sem akarja az újonnan
kinevezett tanár személyét támadni, aki mint chemikus a legjobbjaink
egyike, hanem azt akarjuk hangsúlyozni, hogy nem szerencsés egyik
legfontosabb fiskolán az ásvány- es földtani szakot elnyomni; azt

külön kell választani a chémiától, a Polg. Tanítóképz Fiskola soha-

sem volt középiskola jelleg, egy ilyen intézkedés azonban nem fej-

ldést, hanem sorvadást jelent.

E helyen mindig felemeljük szavunkat az slénytani tanszék
betöltése érdekében; eddig azonban hasztalan, a kérdés megoldatlan,
gazdátlan maradt.

Szaküléseinken 15 eladó 17 tanulmányt mutatott be, ?—2 ela-

dást tartottak Balyi Károly és Mauritz Béla, 1—leladással
szerepeltek : B a r t k ó Lajos, Bulla Béla, Edelstein Miksa,
Jaskó Sándor, v. Lengyel Endre, Majzon László, M i-

h í'i 1 1 z I s t v á n, M o 1 1 1 Mária, Pávai Vájná Ferenc, S i g-

m o n d Elek, Szcs M á ria, és Vajk B a u 1. Népszer eladó ülé-

seinken Reichert Róbert, Papin Ferenc és telegdi Róth
Károly voltak az eladók. Lift a Aurél elnöklete alatt megala-

kult, S c h r é t e r Zoltán, Fekete Jen és Simon Bé 1 a közre-

mködésével a geofizikai és seismologiai bizottság, ennek volt egyik

maradandó megnyilatkozása Fekete Jen geofizikai módszerek el-

adás-sorozat els eladása,

A társulat tudományos munkásságának h tükre a Földtani

Közlöny LXVIL kötete 336 lapon 15 táblával 64 szövegközti ábrávaLA
szaküléseken és eladó üléseken elhangzott eladások, továbbá az ott

he nem mutatott Földtani Közlönyben megjelent cikkek tárgykör sze-

rint a következkép oszlottak meg: ásványtani 7, slénytani 7, kzet-

tani 6, földtani 6, geofizikai 3, agrochemiai 1. tektonikai 1, geomorfo-

lógiai 1, vegyes 1.

A Földtani Értesít II. új évfolyama az állandósulás örvendetes

jelét árulta el. Diákok, bányászok, könyvtárak, tanárok írtak; ezek

közül legyen szabad kiragadnom néhány levelet messze idegenbe sza-

kadt véreinktl.

Elsk közt távol Indiából Gedeon Tihamér írt és szinte

örömmel fogadta az újítást a hazai földre emlékeztet hírnököt. Az-

óta maga is emeli az Értesít tartalmának értékét.

Dél Amerikában Buenos Aires, Sao-Paolo és Montevideo 3 is-

kolájába, továbbá az uruguayi Magyar Kör és Magyar Otthon és a

Chilei Magyar Egyesülethez juttattuk el a Földtani Értesítt. Onnan
valók a következ levelek:
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Buenos-Aires. 1S37. II. 4.

„A Földtani Értesítt nagyon köszönöm. Gondosan áttanulmá-

nyoztam és megindítását igen szerencsés gondolatnak találom. A mi

brasil viszonyainkat tekintve nagyon is szükségesnek találom, hogy a

mindennapi élethez annyira közelálló folyóiratot tanítóink is kézhez

kapják. Benne a legmodernebb földtani kérdésekkel ismerkedik meg
az olvasó szinte játszva és ami a legfontosabb, az édes magyar haza

földtani viszonyainak megismerését is lehetvé teszi. A szakkifejezé-

sek magyarázása a klasszikus mveltséggel nem rendelkezknek nyújt

nélkülözhetetlen útbaigazítást. A F. É. gondos olvasása valósággal é-

letre kelti elttünk a földet és felkelti iránta az érdekldést. A ma-

gyarázóképek annyira tökéletesek, hogy ezek alapján minden különö-

sebb nehézség nélkül felismerhetk a hasonló alakulatok s nemcsak
az iskolában értékesíthetk, hanem az iskolán kívüli népoktatásban is.

S z e 1 e c i A mól d“
# # *

Sao-Paolo.

„A Földtani Értesít-ben közölt cikkek kiválóan alkalmasak a

nemzeti öntudat felébresztésére, mert a népet egyszer, érthet alak-

ban megismerteti hazánk kincseivel, gazdagságával, értékeivel.

Egyes cikkei, mit pl. Barlangok világa felébreszti az olvasóban

a természet szabad szemlélése iránti vágyat, amely így egészségesebb,

jobb életmódot biztosít, mert aki egyszer is megizlelte a szabad ter-

mészetet és megtanul látó szemmel a szabadban járni, az mindunta-

lan vágyik ismét erre az élvezetre. Hazai kincseink értékelése, meg-
becsülése, melyhez a F. É. elvezeti az olvasót, a nemzeti öntudatot

nagy mértékben ápolja és fejleszti.

G á 1 o s R e z s
' * # #

Ankara.
„A F. É. az ankarai magyar kolóniában élénk érdekldést keltett

és alkalmas a külföldön él magyarokban hazai föld iránti érdekl-
dést felkelteni." V.

* * *•

Ypirangai magyar iskola.

A Földtani Értesít c. népszer folyóirat 1936 évi els számát
elolvastam és véleményemet a következkben foglalhatom össze:

1. A természettudományi ismeretekben járatlan s különösen a

geológiai kutatásokban tájékozatlan olvasóközönség ismereteinek a

gyarapítására, a természettudományi alapmveltség elsajátítására

mindenképpen szükséges, hogy egy alaposan szerkesztett, tervszeren
felépített, szemléletes illusztrációkkal, ábrákkal, grafikonokkal és a

megértést megkönnyít más oktatási eszközökkel felszerelt népszer
tudományos geológiai folyóirat jelenjen meg, szerintem ne csak ne-

gyedévenként, hanem amennyiben az anyagi eszközök engedik, két

havonként, vagy havonként.
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2. Szerintem szükséges volna, hogy az altalános, egyetemes vo-

natkozású földtani, ásványtani, kzettani, slénytani stb. alapfogal-

mak tisztázása után vagy közben idnként középeurópai vonatkozású
cikkek is jelennének meg; pl.: A Közéjpdunamedeuce geológiai kiala-

kulása. Az Alföld skora. Középeurópa geopolitikai egysége. A Kár-

pátok koszorúja. Földrajzi egység és népi sors a magyar medencében.
Geológia és filozófia,A föld és a kultúra. Természettudomány és vi-

lágnézet, Vallás és geológia. A Föld teremtése stb.

3. Az ilyen irányban szerkesztett Földtani Értesítt minden kö-

zép és szakiskola ifj. olvasóköre számára kötelezvé tenném, a falusi

olvasókörök, népkörök, ifjúsági egyesületek számára pedig egy-két

példányszámban ingyen megküldeném. Az ehhez szükséges anyagi a-

lapot a kultuszkormány fedezné.

Kordás Ferenc Julián tanító.

Ennyit a távollev idealistákról. A valóság az, hogy a Földtani

Értesít II. ríj évf. 182 lapon jelent meg 115 eredeti ábrával-fénykép-

pel. A 25 nagyobb cikk tárgy szerint a következkép csoportosítható:

földtani vonatkozású 10, hidrológiai 0, ásványtani 4, slénytani 2, k-
zettani 2, geofizikai 1. A gazdag tartalom és az említett lelkes érdek-

ldés biztató jelenségei mellett vannak lehangoló tünetek; néhányat
ízelítül megemlítünk: az egyik legnagyobb sajtóterjeszt vállalatunk

vezetségéhez intézett kétszeri — az utolsó ajánlott — levélbeli meg-
keresésre az Értesít ügyeit intéz egyik tagtársunk eljutott a válla-

lat irányító vezetjéhez. Ez átlapozva a mellékelt számokat elismer-
en nyilatkozott, de kijelentette, hogy utcai árusító forgalomba nem
hozhatja, mert ezért bebörtönöznék.* Nem sikerült eddig elérni ismételt

közbenjárásokkal, hogy az iskolák egy-egy példányban megrendeljék;

az 55 állami iskolának ez mindössze 110 pengt jelentene.

A folyóiratok megjelenését nagy mértékben megkönnyítenék a

hirdetések, lapunk nagy példányszáma miatt ez gazdaságos is; mégis

több mint 70 levelet irtunk hirdetések érdekében s azok úgyszólván

mind eredménytelenek maradtak, 2—3 tagtárs közvetlen kapcsolatai

alapján sikerült csak néhány hirdetést szerezni.

A pénztári forgalom P 7,377.77 bevételt és P 7,008.77 kiadást jelez.

Külön hálával kell megemlékezni az állami támogatásért, mellyel

méltányolva a 100.000 a K. alaptkénk hadikölcsönbe való fektetését,

a tudományos munkának segítséget nyújtottak, továbbá a következ
pártfogó vállalatok megért támogatásáért: MAGYAR ÁLTALÁNOS
KSZÉNÉANYA Rt. 300 peng, SALGÓTARJÁNI KÖSZÉNBÁNYÁ
Rt. 200 peng, EUROPEAN GAS AND ELECTRIC CO 150 peng,
R IMAMURÁN Y-SALGÓTA RJAN I VASM Rt. 100 peng, ALU-
MINIUMÉRCBÁNYA és IPAR Rt. 100 peng, BUDAPEST SZÉ-

KESFVÁROSI KÖZSÉGI TAKARÉKPÉNZTÁR 100 peng adomá-

* Nings utcai árusításra való engedélyünk.
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nymairól. Ezek nélkül a Földtani Közlöny kiadása nem lett volna le-

hetséges.

Jóllehet Társulatunk tisztán a földtan és rokontudományok m-
velésével foglalkozik, mégis szinte örömmel kell elismernie a gya-

korlati geológiai kutatások sikereit — , nemcsak, mert ezek a föld a-

nyagával kapcsolatosak, és így újabb tudományos vizsgálatok tárgya-

ivá válnak, hanem mert a gyakorlati eredmények tulajdonképen lát-

ható gyümölcsei az egyetemi, illetve fiskolai képzésnek, továbbá an-

nak a szorgos kutató munkának, mely Társulatunk minden egyes tag-

jának egyik legszebb feladata. E pillanatban az Eurogasco és az álla-

mi szénhidrogén kutatások reményteli eredményeire gondolunk. Ott,

ahol sok a fény, nem tnik fel, ha az ersbödik, de ahol csak homály
dereng, ott minden láng, mely felgyullad, öröm.

A bükkszék! szerényebb eredmények, valamint a lipsei is, a ma-

gyar geológusok, bányamérnökök és geofizikusok évekre visszanyúló

együttmunkálkodásának köszönhetk, a Magyarhoni Földtani Társu-

latot e pillanatban ugyanaz a büszke öröm ‘ölti el, mint egy iskolát,

talán azt is mondhatnám, mint egy családot, mikor az latja érvénye-

sülni buzgó és becsületes tagjait. Köszönet és elismerés illesse az e-

i s akaratú vezetket, a fáradhatatlan felvevket és a névtelen kivi-

telezket. Az erre vonatkozó irodalom saját kiadványainkon kívül a

Bányászati és Kohászati Lapok, a Természettudományi Közlöny, a

Technika és Ásványolaj 1937. évi számaiban olvashatók: a re-

mény és a kétség, a szigorú tárgyilagos bírálat, adatok, számok küz-

denek itt egymással; a harc még áll. de annyi már is kétségtelen,

hogy sikerült a hazai földbl két vidéken, Zala megyében és Bükk-
szék határában szénhidrogéneket termelésre érdemes mennyiségben
a napvilágra hozni.

* * #

Van szerencsém tájékozásul Lóczy Lajos Földi. int. igazgató

úr Öméltóságának szives elzékenysége folytán tájékozásul rendelke-

zésemre bocsátott az 1937. évi mködésrl szóló jelentést felolvasni:

A M. Kir. Földtani Intézet az 1937. évben is folytatta szokásos
mködését. A hegyi geológusok túlnyomórésze a M. Kir. Iparügyi
Minisztérium számára végzett gyakorlati irányú felvételeket, másik
része pedig tudományos felvételei! folytatta. Folytatta azonkívül az

Intézet a síkvidéki geológiai felvételeket, a barlangkutatást, a talajvíz-

megfigyel kutak telepítését és a muzeális anyaggyjtést. Az öntözés-
ügyi Hivatal megbízásából a tervezett öntözcsatorna Tiszafüred-ken-

dérési szakaszán a rétegek vízáteresztségének megvizsgálása céljából

próbafúrásokat végzett. A talajtani osztály teljes ervel folytatta

a Nagyalföld talajtani térképezését. Ez a nagy programul annyira
igénybe vette az Intézet geológusait, hogy többen még a kés szi hó-

napokat is felvételi területükön töltötték.

A bányageológiai kutatások súlypontja ez évben is a szénhidro-

génkutatásokra esett, amelyeket a múlt év els felében nagy jelent-
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ség siker koronázott amennyiben május elején Bükkszéken a kincs-

tári túrások feltárták a csonka ország els kitermelésre érdemes pet-

roleumterületét. Az Intézet ez évben is folytatta a Mátra É-i oldalán,

úgyszintén a Cserhát területén, valamint Budapest—Gödöll közölt a

szénhidrogének utáni kutatást, amelyek során a geológusok részint úi

boltozatokat mutattak ki, részint a régebben kimutatottakat dolgoz-

ták- ki részletesen. Végül tanulmányozta az Intézet a Békés és Bihar

vármegyei gázos kutakat is.

Az érckutatások szerényebb keretek között folytak ez évben. Vizs-

gálat alá kerültek a gyöngyösoroszii ércelfordulások és a Bihar vár-

megyei Nagyiéta- Bagamér közötti gyepvasércterület.

Folytatta az Intézet a kaolin és a tzállóagyag-elfordulások ta-

nulmányozását is. Elbbieket a Tokaj-hegyaljaihegysegben, utóbbia-

kat fkép a Dunántúlon. Sajnos, egyik sem járt kedvez eredmény-
nyel. A tudományos földtani felvételeket, amelyek régebben az Intézet

fmunkakörét alkották, az elmúlt évben az Intézet az elz évekénél

nagyobb keretek között indította meg. A Dunántúlon a Balatonfelvi-

déken és a Gerecsehegységben, a Duna bal partján pedig a csvári
rögökben folytatott részletes rétegtan i és mikrotektonikai felvételeket,

míg a Cserhátban szénelfordulásokra vonatkozó, valamint kzettani

és vulkanológiai viszgálatokat kezdett meg. A Bükkhegységben szép

eredménnyel folytatta az Intézet a barlangkutatásokat, a Balatonfel-

vidék DNy-i részében pedig a kösszeni rétegek faunájának begyjté-

sét. Az Alföld ÉK-i részében folytatta a talajvizszint ingadozások

megfigyelésére szolgáló kutak felállítását. A Nagyalföld Tiszántúli

részének földtani viszonyait is több geológus tanulmányozta, részben

30 m-es fúrásokkal tárva föl az altalaj rétegeit. Az Intézet talajtani

osztálya megvizsgálta az 1930. évi termeléstechnikai felvételek folya-

mán begyjtött 20.082 talajmintát és ezek alapján 23 lap termeléstech-

nikai térképét szerkesztette meg. A nyár folyamán nedig 19 további

térképlapot vettek föl, viszont nyomtatásra 24 térképlapot készítettek

el.

Résztvett az Intézet az elmúlt esztendben a Párisban megtar-

tott II. nemzetközi petroleumkongresszuson is, ahol Lóczy Lajos
igazgató részletes eladásban ismertette a Földtani Intézet által vég-

zett kincstári petroleumkutatásokat, valamint a biikkszéki petróleum-

elfordulást. Majd tanulmányozták az elszászi Peehelbronn-i olajterü-

leten a galériákkal való petróleum bányászáét, Résztvett az Intézet a

bécsi nemzetközi talajtani konferencián, azonkívül tanulmányozta a

Fert K-i partján elterül „tózug“-ot is. A M. Kir. Orsz. Öntözési Hi-

vatal megbízásából okt.— dec. közepéig a Tiszafüred—Kenderes között

létesítend öntöz fcsatorna útvonalának technikai geológiai vizsgá-

latát végezte el. Hasonló technikai geológiai vizsgálatokat végzett a

József Megyetem közvetlen környékén is. A mélyfúrási laboratórium

a biikkszéki 25 és a lispei 1. sz. fúrások mintáin kívül még több más

mélyfúrás rétegminta anyagát dolgozta föl. Az Intézet hidrológiai

osztálya igen eredményes mködést fejtett ki az elmúlt évben is az
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oktalan vízpazarlás és az artézi kutak engedély nélküli fúrásának

megszüntetése, valamint a meglév kutak kataszterének összeállítása

körül. Egyedül Békés vármegyébl 17G0 kút adatait sikerüli összegyj-

tenie. Az ásvány-clmm iái laboratórium teljesítképességét nagyban

fokozta a polarogral' és spektrográf készülékek beszerzése és munkába
állítása. Csak így volt lehetséges, hogy a kis létszám mellett a 3000-t

meghaladó érc- ol aj-gáz-ásványvíz-kzet- és egyéb vizsgálatot elvégez-

hette.

Ez elmúlt évben megjelent az Intézet 1929—82 évekrl szóló vas-

kos évi jelentése. Eme örvendetes ténnyel ismét nagj lépéssel közele-

dett ahhoz a célhoz, hogy behozza az Intézet évi munkásságát feltün-

tet évi jelentésekben az összeomlás utáni évek pénztelensége miatt

bekövetkezett elmaradást. Megjelent azonkívül az Év könyvek soroza-

tában Kreybig Lajos tollából az Intézet talajfelvételi, vizsgálati

és térképezési módszereinek ismertetése, nemkülönben 10 db 1:25.000

méret termeléstechnikai talajtérkép és 4 magyarázó füzet. Amily ör-

vendetes az Intézet mködésének minden vonalon való szép fejldése,

ép annyira sajnálatos, hogy az Intézet épületének oly igen szükséges

helyreállító munkálatainak folytonos késése miatt az Intézet múzeu-
ma immár 2 év óta állandóan zárva van és nem teljesítheti az any-

nyira szükséges földtani nevel hatást, mivel 2 év óta az iskolák szo-

kásos látogatását is be kellett az Igazgatóságnak szüntetnie. Ennek
ellenére sem szünetelnek a múzeum átrendezési munkálatai, mert ö-

rönimel állapíthatjuk meg, hogy a muzeum nagy tudományos értéket

képvisel originálisainak összeírása és külön, könnyen kezelhet gyj-
teménybe való összeállítása is kezdetét vette, továbbá azt, hogy a ki-

állított gerincesek gyjteménye egy pleistocénkon kszáli kecske tel-

jes csontvázával gyarapodott, melynek ismertetése legutolsó ülésünkön

hangzott el.

A M. Kir. Iparügyi Minisztérium X. Szakosztályának 1937. évi

tevékenysége.

Álljon itt a másik illetékes szerv, az Iparügyi minisztérium X.

szakosztályának 1937.-rl szóló mködésérl szóló tájékoztató is.

Az iparügyi minisztérium kebelében mköd bányászati kutatás

szakosztálya a vonatkozó tárcaközi megállapodás alapján ebben az

évben is kiterjedt mértékben foglalkoztatta a földtani intézetet. A geo

lógiai munkálatok az intézet igazgatójának a vezetése mellett egyrészt

a már régebben ismert kaolinelfordulások tüzetesebb megvizsgálásá-

ra terjedtek ki, másrészt és fleg a folyamatban lev olajkutatással

állottak kapcsolatban és a bükkszéki olajterület távolabbi környeze-

tére, a Mátrától északra fekv vidékre, a Cserhát hegység részleteire,

valamint Budapest vidékére terjedtek ki. Az iparügyi minisztérium

kebelébe tartozó báró Eötvös Loránd geofizikai iniezet az olajkuta-

tással kapcsolatos elkészít munkáit mindjobban táguló keretek kö-

zött végzi. A régebben egyedül használt Eötvös féle torziós ingán ki

vül az intézet ma már egyéb geofizikai vizsgálati eszközök egész so
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rát is alkalmazza. így a nehézségi erk közvetlen meghatározására
szolgáló grav imétert, a szeizmikus reflexiós mszer Pogány; Béla
professzor által konstruált változatát, fúrólyukakba leereszthet ellen-

állást- és porozilásmeghatározó elektromos mszert és kipróbálás a-

latt áll egy ugyancsak Pogány professzor által konstruált elektro-

mos ásványkutató mszer is.

A kincstári olajkutatás Párád vidékén, Bükkszék község mellett

ért el elször eredményt a múlt év áprilisa végén. A bükkszék i olaj-

termelés azóta fokozatosan fejldik, eddig 20 befejezett fúrás közül
13-at lehetett produktív olajkúttá kiképezni. A napi olajtermelés 1

/Q

1 vagon között ingadozik, az összes termelés 1937. végéig 140 vagon
nyersolaj.

Az iparügyi minisztérium ellenrzése mellett végzi a Dunántúlon
kutató és termel munkáját az European Gas &. Electric Com|oany.
Ennek Szentadorjan mellett elért eredménye közismert, a szentadorjá-
ni II. sz. kút a múlt év december eleje óta állandóan napi 4— vagon
olajat termel.

Az elmúlt év a veszteségek, elszegényedés idszaka: csökkent a

taglétszám, keveshbedett a vagyon, az üléseken nélkülöztünk sokszor
olyanokat, kiket a hivatás is odaszólítana; szomorú tünet, hogy mikor
kevés a teljes képzettség munkaer, a meglevk közül nem egy mé-
gis figyelmen kívül marad, nagy, megbecsülhetetlen veszteség, hogy
két kitn, Társulatunk törekvését odaadással támogató tagtársat szó-

lított el körünkbl a Gondviselés. A jelen állapotát figyelve, nehéz

egy jobb jöv körvonalait felismerni. Lovagias gondolkodásmód, to-

vábbképzés és odaadó munka lehet csak az alapja a mindenki által

várt, áhított szebb jövnek; ezt megfontolva, követve, közeledhetünk

csak feléje; szintén kívánva ezt a Társulat minden tagjának, kérem
jelentésem tudomásul vételét és elfogadását.

A közgylés ezután a titkári jelentést, valamint a Hidrológiai

Szakosztályi és a pénztárvizsgáló bizottság jelentését egyhangúlag tu-

domásul vette.
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