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Vendl Aladár elnöki megnyitóbeszédé a Magyarhoni Földtani
Társulat XC. közgylésén.

A Magyarhoni Földtani Társulat XC. rendes közgylését 1940

február 15-én tartotta meg .57 tag és 18 vendég jelenlétében. A köz-

gylést Vendl Aladár dr. a következ szavakkal nyitotta meg:

Mélyen tisztelt közgylés! Társulatunk pártfogója, herceg
Esterházy Pál dr. úr Öföméltóságát, — aki betegsége miatt nem
jelenhetett itt meg — táviratban üdvözöltük.

Tisztelettel köszöntm a Társulat iránt mindenkor érdek-

ld miniszterek, intézmények és társulatok megjelent képviselit:
a m. kir. pénzügyminiszter úr képviseletében megjelent Bölnn
Ferenc minisizteri osztályfnök urat, a m. kir. iparügyi- és kereske-
delemügyi miniszter fir és a debreceni m. kir. Tisza István Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Karának képviseletében itt lev
telegdi Roth Károly dr, egyetemi nyilvános rendes tanár, minisz-

teri tanácsos urat, a földmvelésügyi miniszter urat képvisel
Orczy Béla dr miniszteri osztálytanácsos urat, a m. kir. vallás- és

közoktatásügyi miniszter úr képviseletében megjelent Ybl Ervin
dr minisztei tanácsos urat, a Magyar Királyi József Nádor M-
sziaki és Közgazdaságtudományi Egyetem Bánya- Kohó évs Erd-
mérnöki Karának képviseletében megjelent Vendl Miklós dr egye-

temi nyilvános rendes tanár urat, Budapest Székesfváros polgár-

mesterét képvisel Viola Rezs dr székesfvárosi mszaki ftaná-
csos urat, a Tudományos Társulatok és Intézmények Országos

Szövetsége nevében megjelent Németh Gyula dr egyetemi nyilvá-

nos rendes tanár urat, a Királyi Magyar Természettudományi Tár-

sulatot képvisel Mauritz Béla dr egyetemi nyilvános rendes tanár

urat és Koch Sándor dr egyetemi magántanár urat, a INIagyar

Mérnök és Éjjítészegylet képviseletében Pap Ferenc elnök urat, a

Székesfvárosi Vízmvek vezérigazgatóját és Frohner József titkár

urat, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület ne-

vében megjelent Roth Floris bányaügyi ftanácsos, elnök urat és

Káposztás Pál bányaigazgató urat, a Magyar Mérnökök és Építészek

Nemzeti Szövetségét képvisel Emszt Kálmán dr ny. m. kir. kísér-

letügyi figazgató urat, a Magyar Barlangkutató Társ\ilat nevé-

ben megjelent Bogseh László dr, egyetemi magántanár, titkár urat,

az Országos Eöldrengési Obazervatórium képviseletében Simon Béla

dr megbízott igazgató urat.

Táviratban üdvözölte a közgylést a M. Kir. Ferenc József

Tudományegyetem Matbematikai és Természettudományi kara,

mert képviselje: Szenti)étery Zsigmond egyetemi nyilvános rendes

tanár úr közlekedési akadályok miatt nem tudott ide utazni.

szinte örömmel, bcnsségteljesen üdvözlöm a nu'gjeh'nt

hölgyeket és urakat!

A jegyzkönyv bitelesítésére felkérem Lóczy Lajos és Kreybig
Lajos urat.

A t'M-mészet öi-ök rendje az elmúlt esztendben is megköve-
telte áldozi'itait Társnlatnidítól.
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Mefíhalt Tacyer Henrik dr ííyakorló gcolófíus inái-cius 23-án
és 'Signioiid Klek clr nu"u>}íyotenii nyilvános vcmuIps tanái’, relsöliázi

táti, viláfíliíní talajtudós, sziM)toinl)tM‘ 3l)-án. Érdemoiket ezen a köz-

ííynléson külön (Miilékbrszédí'k 1‘ofí.ják niéltalni.

Szoi)toinl)or 3-án Imnyt (d Becsejj Antal ííépészinérnök, ni. kir.

kormány lötanácscs:, a székosfvárosi közííynh's örökös la^ja. (szül.

1S71 dofPinlx'r IS-án Pozsonyban). A budaiiosti innefíyotcinon szo-

ri'zto inofí fíópészniérnöki oklovolét Í1S!)4), azután a imíojíyplcnuui a

fíóiiszerkozeltani tanszék tanárspfíéd.jo volt. 3\Iajd a Székesfváros
szolííálatában nuiködött. 1!)03 óta önálló mérnöki irodája volt. A
Maiíyar ]\Iérnök és Éiiítészoííylet {íépészinérnöki szakosztályát, mint
e’nök is irányította, töveken át ta<:ja volt a Fvárosi Közmunkák
Tanácsának.

Társnlatunkmak 191S óta volt rendes tagja s különösen a

Hidrológiai Szakosztályban fejtett ki tevékenységet töbli éven át.

mint választmányi tag. „A szombathelyi vízvezeték hidrológiai

e’tannlmányaii’ór’ eímíí munkáját a szakosztályban ismertette.

^Mérnöki tevékenységében bennünket legjobban érdekelnek
azok a munkái, amelyekben igen sok magyar város és község
(Temesvár, Fiperjo.s, Kimaszombat, Szekszárd, Szombithely, stb.)

vízmüvét, részben csatornázását tervezte meg, illetleg készítette el.

A Kissármá'S-torda-marosjvári földgázvezeték éjiítését is irányí-

totta. Lelkesen felkarolta a budapesti melegforrások ügyét s buzdí-

tott arra, bogy a hévforrások vizét ftésre is felhasználjuk.

Elhaltjaink emlékét a Társulat mindig kegyelettel fogja meg-
rizni.

Örömmel emlékezem meg arról, hogy Mouritz Béla dr egye-

temi nyilvános rendes tanár, tár.*ulatunk tiszteleti tagja az elmúlt

évben töltötte be egyetemi tanári mködésének huszonötödik évét.

A :magyarhoni Földtani Társulat választmánya már 1939 november
8-i ülésén elsnek üdvözölte Öméltóságát jubileuma alkalmából,

ünnepélyes keretek között. ^Megragadom azonban itt is az alkal-

mat, hogy jókívánságainkat újból kifejezzem.

Méltóságos Fram!
Huszonöt év a földtanban röpke pillanat, de az ember éle-

tiben nagy id. Még nagyobb id egyetemi tanszéken. A Mindenható
olyan isteni szikrával ajándékozta meg Méltóságodat, hogy már
fiatalon egyetemi tanár lehetett. ^léltóságod ezt a szikrát magasan
lobogóvá tette s tudományos munkásságának eredményei mindnyá-
junk eltt jól ismertek. A tanítványok hosszú sora gondol szere-

tettel a pontos, szigorú, de mindig jószív tanárra.

^léltóságodban azonban nemcsak a tudóst s a tanárt ünne-
r>“ljük itt, hanem Társulatunk lelkes támogatóját is. A Társulat

minden ülésén Méltóságod vendégszeretetét élvezi, s ha tanácsra

vagy segítségre van .szükségünk. Méltóságod mindig szeretettel

támogat bennünket. Szívbl kívánjuk, hogy mint tudóst és tanárt

igen sokáig üdvözölhessük körünkben és kérjük, hogy a jövben
is tartsa meg szeretetében Társulatunkat.
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Mélyen tisztelt közgylés!
A múlt század negyvenes éveiben, abban az idben vagyunk,

mikor a földtan már elhagyta gyerekcipit s nagy lendülettel fej-

ldésnek indult. Három évtizeddel elbb, 1807-ben megalakult a

Geological Society of London. A platonisták és neptunisták harca
már elült. Sniith Vilmos már 1815-ben kiadta Anglia és Wales els
földtani térképét, amely lényegében már a mai sztratigrafia alap-

ján készült. A Cuvier-íélQ katasztrófa-elmélettel szemben o. Hoff
1822-ben kimondotta az aktualizmus elvét. Lyell az 1830—33-ban
megjelent Principles of Geoiogy müvében a Hoff féle gondolat-
hoz hozzáfzte még, hogy a hosszú geológiai idk folyamán a kis

változások összeadódnak s végeredményben nagy változások alak-

jában mutatkoznak. 1830-ban megalakult a Societé Géologique de
Fr,ance a már fejldésnek indult londoni társulat mintájára.

A Magyar Tudományos Akadémia már hatalmasan meger-
södött. A Királyi Magyar Természettudományi Társulat ekkor már
legyzte a kezdet nehézségeit s a természettudományok iránt na-

gyobb mértékben megindult az érdekldés.
Nem csodálkozhatunk a földtan fellendülésének ebben a kor-

szakában azon, hogy Zipser András besztercebányai tanár, a ma-
gyar orvosok és természetvizsgálók Sopronban tartott nyolcadik
nagygylésén, 1847 augusztus 11-én felszólalt „egy magyarhoni
földismei-bányászati tái’sulat” alapításának érdekében. Javaslatát

nagy lelkesedéssel fogadták s a kibocsátott ívek hamar megteltek

azok nevével, akik 5 forint évi tagsági díj kötelezettségével a tár-

sulat tagjaiul jelentkeztek. A nagygylés elnöke Esterházy Pál

herceg — a természettudományok lelkes pártfogója — biztosította

a megalakuló társulatot támogatásáról.

1848 január 3-án Kubinyi Ágostonnál Videfalván (Nógrád-

mcgye) folytak tanácskozások a társulat megindulásának miként-

jérl (Kubinyi Ágoston, Kubinyi Ferenc, Marschán Józ.sef, Pettkó

János, Zipser András), miként errl az ugyanakkor írt jegyz-
könyv tanúskodik. Ez a tanácskozás elhatározta, hogy 1848 augusz-

tus 18. és 19-én a fvárosban közgylést fognak tartani. Az 1848

—

1849-

ben lefolyt események a társulat végleges megalakulását

1850-

re tolták ki. Ekkor Haidinger Vilmos az 1849 december else-

jén felállított bécsi birodalmi földtani intézet igazgatója egyengette

az utat a bécsi kormánynál. Ekkor — a leveretés után — szükség

volt erre a támogatásra. Az közben iárására Hörnes Móric, a bécsi

császári ásványtár segédre, — mint a birodalmi földtani intézet

biztosa. — Budanestre érkezett. Az 18.50 máius 24-én Eiigel Sándor,

Fuchs Vilmos, Hörnes Móric, Kubinyi Ferenc, Kováts Gyula,

Mikecz András, Ncndtvich Károly, Petényi Salanion és Szabó Jó-

zsid’ részvételével megtartott ülésen megái la.))odtak az alai)ítandó

társulat tervezetében és felkérték az akkor jelen nem lev Knl)inyi

Ágoston, kii'. tanácsost, nemzeti múzeumi igazgatót, hogy a tár-

sulat alai)ítására szükséges engedélyt legfels helyen elnyerie.

Knhinyi Ágoston a rábízott feladatot hamar megoldotta s

az 1850 július (5-án tartott els közgylésen a társulat megalakult.
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Moííválasztották olnökiiok Kubhiiji Jgostont, titkárnak Kováts
Gjjiilút és pénztárnoknak dr ]Vagner Dánielt. Az ala])szal)ályokat

a szeptemlijr 3-án tartott gylés fogadta el. Ez tulajdonképen a
júliusi közgylés folytatásának tekinthet, mert ekkor választották
meg a tisztikar többi tagját: Kubingi Ferencet alelnöknek, Szabó
Józsefet másodtitkárnak, Mlkecz Andrást, Peténiji Salamont, Nendt-
x'lch Károljjt és .Marschan Józsefet váhusztnianyi tagnak. Ugyan-
akkor herceg Esterházy Pált, aki már 1847-ben megigérte párt-

fogását, a társulat i)ártfogójának nyilvánították ki, A herceg Ester-
házy család mindenkori feje azóta is állandóan társulatunk párt-

fogója volt; erkölcsi és anyagi támogatásuk lényegesen hozzájárult

a társulat hatalmas kifejldéséhez.

Az országos jelleg födtani társulatok között a ^lagyarhoni
Földtani Társulat volt sorrendben a negyedik. (A londoni 1807,

a párisi 1830, a berlini 1847 és a budapesti 18.70.)

Az idén tehát társulatunk megalakulásának kilencvenedik
esztendejét üunepeiljk itt, magunk között, a legnagyobb csendben.

Társulatuidv a kezdet nehézségeit hamar legyzte s gyorsan
hatalmas fejldésnek indult. Történetének részletei ismeretesek;

különösen a harminc, ötven és hetvenöt éves jubileum alkalmából
írt munkák a Társulat fejldését igen részletesen méltatták.*

Ezek a munkák azonban talán kevésbbé feltnen ismertették

társulatunk szerepét a külföldi kapcsolatok szempontjából.
Mélyen tisztelt Közgylés! A földkerekség mindegyik geoló-

gusa forrón szereti hazáját. Szereti mindenek eltt azzal a szere-

tettel, amellyel minden ember tartozik hazájának. És szereti azon-

kívül egy egészen különös szeretettel, amely aközben fejldik ki,

mikor a haza földjét részletesen tanulmányozza. Ennek a földnek

feláldozza tanulmányai folyamán egész valóját, fizikai és szellemi

képességeit egyaránt. Jól tudja azonban azt is, hogy a földtani

formációk nem ismernek politikai határokat. Még akkor is, mikor
a haza területén belül csak kisebb terjedelm vidék felépítését

tanulmányozza, szükséges tudnia, hogy mi van a politikai hatá-

ron túl. így alakult ki minden nemzet geológusai közt a baráti

kapcsolatok sok szála. Akárhová is kerülünk, mindig barátainkra
találunk, mert mindegyik geológus jól tudja, hogy tudományunk-
ban nincsenek mesterségesen megrajzolt határok.

• Kováts Gyula: Els jelentés a Magyarhoni Földtani Társulatról.

Pesten 1852. (németül)

Kubiuyi Ferenc: A Magyarhoni Földtani Társulat 16 évi mkö-
désérl szóló jelentés. Munkálatok. III. Pest, 1867. 46.

Schmidt Sándor: A Magyarhoni Földtani Társulat 30 évi mun-
kássága. Földtani Értesít. I. 1880. 2.

Koch Antal: A Magyarhoni Földtani Társulat 50 éves mködésének
története. Földtani Közlöny. XXXII. 1902. 165.

Mauritz Béla: Visszapillantás a Magyarhoni Földtani Társulat

múltjára. Földtani Közlöny. LV. 1926. 5.
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A földtani társulatok folyóirataik, kiadványaik, kirándulá-

saik és személyes kapcsolataik segítségével mégjobban összekötik

az egymástól távol él, politikai határokkal elválasztott szak-

embereket. Ebbl a szempontból társulatunk már igen korán he-

lyesen felismerte a nemzetközi kapcsolatok szorosabbá fzésének
a fontosságát. Ezért már 1879 február 23-án elhatározta, hogy
szakfolyóirata, a Földtani Közlöny értekezéseit ezentiil német,
francia, vagy angol nyelven is közli. 1879 óta, azaz több mint hat-

van esztendeje szakfolyóiratunkban társulatunk állandóan tájékoz-

tatja idegen nyelven megjelent értekezéseivel a külföldi szakembe-
reket. Ezzel megnyertük magunknak a külföld állandó érdekldését.

Az 1917-ben megalakult, — ma csaknem független — Hidroló-

giai Szakosztály, Hidrológiai Közlöny-ének idegen nyelv cikkei is

lényegesen fokozták külföldi kapcsolatainkat. Elértük azt is, hogy
alig van hazánkban olyan tudományos társulat, amelynek mkö-
dését olyan régóta és olyan részletesen ismernék s annyira becsül-

nék a külföldiek, mint épen tái’snlatunk életét. Társulatunk mkö-
désének ez a megbecsülése a külföld részérl, s az a baráti kap-

csolat amely épen a folyóirataink révén a külföldi szakemberek-
ben kialakult, annyira emelte a társulat tekintélyét mindenhol,

hogy ma a Magyarhoni Földtani Társulat szakfolyóirataival együtt
külföldön is igen nagyra becsült. A Földtani Közlönyben és a
Hidrológiai Közlönyben megjelent idegennyelv cikkeket lépten-

nyomon idézik a külföldiek. Ezt az eredményt itthon talán nem
is méltányoljuk eléggé.

Közben társulatunk anyagilag is megersödött. 1918 elején

a társulat Auigyona az ingóságokon kívül elérte a hetvenezer

(75 084.31) koronát. Ennek az összegnek nagyobb része éidéki)a])í-

rokban, kisebb ré.sze takarékbetétekben volt elhelyezve. A nagy
világháború után ez a vagyon úgyszólván tökéletesen megsemmi-
sült s a gazdag társulat egyszerre koldusszegénnyé vált.

Társulatunk elé ekkor lijból a kezdet nehézségei tornyosul-

tak. Elvesztettük az elcsatolt területeken lakó tagtársainkat. xVnya-

gilag töidíretetten, megfogyatkozva, az utolsó húsz évben újra kel-

lett építeni a társulatot. Ennek az építmunkának nagy nehézsé-

gekkel kellett megküzdeni. A nehézségek több okra vezethetk
vissza.

Az egyik fok abban rejlik, hogy mveldési és társadalmi

viszonyaiidí gyors ütem fejldésével kai)c.colalban több és nehe-

zebb feladat terheli tái's.ulalmunk nagyon mvelt részét, a közép-

osztályt. Ez a társadalmi rétegünk támogat minden tudományos,

irodalmi és jnvészeti törekvést, saját magától vonván meg a szük-

séges összeget. Sajnos, ennek a minden áldozatra kész közéi)osz-

táilynak az anyagi foi'rásai nemcsak, hogy nem növekedtek az

igénybevétellel ai’ányosan, hanem az utolsó idben igen ersen

csökkentek. Ennek következtében a földtantól távolabb levk lassan-

ként visszavonultak, azéi't, hogy inkább a hozzájuk közelebb lev
mveldési ágakat támogassák.
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A másik ok a középiskolai tanítás tökéletlensége. A földtan

és az ásványtan középiskoláinkban teljesen háttérbe szorul. A kö-

zépiskolát végzettek tehát e.saknein tökéletesen tájékozatlanok ezen

a téren. Találkoztam elkel állásn emberekkel, kik nem is sejtet-

ték, hogy mi a földtan célja. Pedig a fiatal lélekben megvan a nagy
érdekldés a természet iránt. Méltóztassék megkérdezni a közép-
iskolai tannlókat, hogy mi érdekli ket jobban: a növények, az

állatok, az ásványok, a kövületek, a kémiai, fizikai kí.sérletek, stb.,

vagy bármelyik nyelvnek a nyelvtana?

Ennek a középiskolai tanításnak az eredménye .sok helyen
igen szomonian tükrözdik vissza. Például az Üj Idk 1!)3!) július

9-én megjelent számában Jajczoy János „A Szent Gellértheyy"
címen a (lellérthegy történeti mnltjáról festett képeket. A többi

között a 4S. lapon a (íellérthegyrl a következket közölte: „Azt
mondják, vulkánikus eredet. iMinden bizonnyal ezért ilyen fleg-

matikus. Annál nagyobb dolog, mint a tzhányóból való születés,

nem történhetik vele.” Aki a Clellérthegyen járt s mégis ezt írta,

földtani szempontból olyan hibát követett el, mintha azt állította

volna, hogy Mátyás király a X\'ll században élt. Igaz, hogy köl-

ti szabadsággal némi eltérés a valósi'igtól megengedett. Akkora
eltérés azonban történelmi hátter közleményben, hogy Mátyást
a XVII. századba ülte.ssük át. mégiscsak hiba volna.

Ne felejtsük el, hogy az Üj Idk a legjobban elterjedt szép-

irodalmi, mvészeti hetila]) és egynttal kritikai szemle is. iSIvelt-

ségünk mai beállítása azonban olyan, hogy a Gellérthegyet vul-

kánnak tartani nem tudatlanság; de báirmelyik történelmi személy
életének nem ismerése nagyfokú mttveletlenség.

Xem vethetünk azonban sem a cikk írójának, sem az Üj
Idknek szemére semmit. k legjobb tudásukat nyújtották. Az
iskolai oktatás felels az ilyen tévedésekért.

A nagy világháború után hallatszottak olyan kijelentések is,

hogy a háboriik, az anyagiak utáni törekvések okai a természet-

tudományok és a bellük rohamosan kifejldött technikai vív-

mányok volnának. Ezért vissza kellene térnünk a tiszta humanista
álláspontra s arra kellene törekednünk, hogy a régi görög és római

világ lebegjen a szemünk eltt, amikor nem volt technikai fejlett-

ség. Mert akkor mindenki a szeretet jegyében élt, nem volt háború,

nem volt öldöklés, nem tették ki a gyenge csecsemket a Tájgé-

toszra, nem volt rabszolga, nem marcangoltattak szét embereket

vadállatokkal a cirkuszokban, stb.

Olyan hangok is megcsendültek, hogy a természettudomány
anyagi felfogásii, ellensége a vallásnak s Istent elkerüli.

Az ilyen hangok azonban egészen téves elgondolásokból ered-

nek. A természettudós sokkal hamarabb belátja, mint bárki más,
hogy tudása igen parányi. Ha tudományunkat, alkotásainkat össze-

hasonlítjuk a természet törvényszerségeivel, azonnal kitnik,
hogy nincs to\"ább. Az irodalomtörténész, a kritikus, a nyelvész

gyakran az okok egész sorozatával magyarázhat; mi azonban ha-
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mar érezzük gyarlóságunkat, paránjT voltunkat; hamar ott va-

gyunk, ahonnan nem tudunk tovább haladni s meghallunk Isten

végtelen nagysága eltt.

Az említettek mind hozzájárultak ahhoz, hogy az összeomlás

után elszegényedett társulatunk csak lassan tudott újból életerssé

válni. Az 1920—1930 között lefolyt évek küzdelemmel voltak tele.

Mikor 1932-ben a mai tisztikar és a választmány a társulat irányí-

tását átvette, még súlyos adóssággal küzdöttünk. Minden kiadás

csökkentésével kellett az anyagi megersödést elsegíteni. A másod-
titkári helyet néhány évig nem töltöttük be. Az adminisztrációs

költségeket csökkentettük, A titkári és pénztárosi teendket lelkei

tagtársak önzetlen munkával látták el olyan csekély tiszteletdíj

ellenében, amilyent sehol sem találunk. Olcsó, de megbízható nyom-
dában nyomtattuk a Földtani Közlönyt. Közben sikerült lijabb ta-

gok szerzése is.

Rövid id múlva elértük, hogy bevételeink fedezték a kiadá-

sokat. Ekkor a másodtitkári helyet betöltöttük. Majd foglalkozni

kezdettünk avval a tervvel, hogy a társulat hatáskörét nagyobb
területre kellene kiterjeszteni. így alakult ki az eladóülések tar-

tásának gondolata. Ezizel egyidben arra is gondoltunk, hogy a
mvelt nagyközönség számára népszer földtani folyóiratot kellene

megindítani.

A választmány mind a két tervet örömmel felkarolta, s 193.5

december 11-én megtartottuk a nagyközönségnek szánt els eladó-
ülést. 1936 március 4-én a választmány elhatározta, hogy megindítja
a nagyközönség számára a Földtan'} Értesítt. Ma ezt a folyóiratot

nyolcszáznál többen olvassák rendszeresen. Az eladóülések is er-
sen látogatottak.

Örömmel hangsúlyozom, hogy a Földtan'} Értesít olva.sói

közt igen sokan a földtantól távol lev foglalkozásnak; tanítók,

jogászok, mezgazdák, stb. A nagyközönség tehát élénken érdek-

ldik a földtan iránt. Csak fel kell hívni a figyelmét erre a tudo-

mányra, amelyrl az iskolában vajmi keveset tanult.

Mélyen tisztelt Közgylés! Társulatunk tehát ismét meger-
södött. Szellemi életére fényt vetnek a kétféle üléssorozatban el-

hangzott eladások és hoizizászólások s a folyóiratainkban megjelent
cikkek. A pénztári kimutatás tanúsága szerint az utolsó években
kis összeget meg is takarítottunk; ezt ala])tkcsítettük. A Hidroló-

giai Szakosztály a Székesfváros segélyét a múlt évre, eddig még
nem kapta meg; ezért múlt évi mérlege nincs teljesen egyensúly-

ban. Biztos, hogy a megersödés a jövben még jobban fokozódni

fog.

Ezzel a Magyaidioni Földtani Társulat kilencvenedik köz-

gylését megnyitom.

*

Az elnöki nuígiiyitó után dr. Eóczy Lajos dr. Taeger
Henrikrl, a dunántúli középhegység lelkes kutatójáról, s dr.
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K r e y l) i g L a .jós ’S i fi in o n d K lekrl, a talajtan viláfíhíríí

tudósáról mondott einlékbeszcdet.

Az emlékbeszédek elhuiifíziisa után dr. V e n d l Alá d á r el-

nök az idszaki választás inofíejtésére kéri a közfíylést. Dr. Lóczy
L a j o s kéri dr. V e n dl A 1 a d á r elnököt és az egész tisztikart,

hogy maradjanak továbbra is a Társulat élcíi, annyival is inkább,

mintán a Társulat ügyvitele kifogástalan, s a tisztikar a Társulat

osztatlan bizalmát élvezi.

Vendl Aladár dr. elnök, megköszöni a bizalmat, de nem
változtatja meg elhatározását. Nyolc évvel ezeltt vállalt feladatát,

a Társulat anyagi ügyeinek rendezését, s zavartalan mködésének
biztosítását befejezte, tehát tisztil^ariiv-al a Társulat vezetésétl

visszavonul. A szavazatszed bizottság elnökéül D m s z t K á 1 m á n

dr.-t, tagjaiul Majzon László dr.-t és Kulhay (1 y u 1 a dr.-t

kéri fel, majd az új tisztikart megválasztó szavazás idejére a köz-

gylést felfüggeszti.

Píipp Ferenc ehtUkár jelentése.

Mélyen tisztelt Közgylés !

Az 1939 év a muidva idszaka volt. xVz elmúlt évi ünnep után

munkás hétköznapok következtek. — A szakirodalomban a rendezi

munka tnik ki, rOszletadatok a földtan, kzettan és teleptan körébl
rég várt összefoglaló munkákban jelentek meg; mindazok érdekét,

javát szolgálva, akik a földtant s rokon tudományait mvelik, meg-
ismerni óhajtják, illetve kedvelik. Fáradságot nem ismer komoly
munka folyt kint a terepen is, a fiatalabb tagtársak eltt új rész-

letek, hatalmas méretek jelentek meg, az idsebb nemzedék pedig

a múlt tapasztalatainak biztosságával folytatta munkáját ott, ahol

2 évtizeddel ezeltt kényszerségbl abba kellett hagynia.

Ezek ellenére a Társulat fennállásának 90.-ik esztendeje soha

nem érzett nyomasztó gondok idszaka volt.

A Társulat életében 336 tag vett részt, közülük hárman jobb

létre szenderültek. Társulatunk ez évben megválasztott tagjai a

következk : H a j ós Márta, R á s k y Klára, D ó c z y Lajos
báró, Imre Endre, J a n t s k y Béla, K r ö s s y László,
Szalánczy György és Szecsdy Gy. József.

A tagok ajánlása a jöv biztosítása, ennek érdekóben jártak

el és különös érdemeket szereztek: B a r t k ó Lajos, B o g s c h

László, Fekete Zoltán, Mauritz Béla, Noszky Jen,
Szurovy Géza és Vendl Aladár.

A többiek sáfárkodását az alábbiakban foglalom össze: Vol-

tak, akiknek érdemeik alapján a szerencse kedvezett, a betrendes
névsorból egyet — méltóztassék megengedni, hogy mégis kiemeljek.
— Harmat István bányaigazgató tagtársunk a legönzetlenebb,

legszorgalmasabb s hozzátehetjük, legszerényebb gyjtk egyike,

legfelsbb kormányzói elismerésben részesült, signum luudist ka-

pott 1939 szeptember havában. Harmat igazgató úr már Salgó-

tarjánban nagy odaadással gyjtött. A példásan szép, nagy tudomá-


