
Társulati ügyek

Szakülések.

1950 január 4-én eladtak:

Meisel János: A hidasi neogén földtani felépítése.

Papp Ferenc: A mórágyvidéki gránitcikról.

Eladáshoz hozzászóltak: Vadász Elemér, Horusitzky Ferenc.

1950 január 18-án eladott:

Telegdi Koth Károly: A Darnó-vonal Bükkszék mellett-
Eladáshoz hozzászóltak: Schréter Zoltán, Horusitzky

Ferenc, Szalai Tibor, Jaskó Sándor, Balogh Kálmán,
Pávai Vájná Ferenc.

1950 február Kén eladtak

:

Balogh Kálmán: -Észak-Magyarország triaszképzdményei-
neik sztratigra fiája.

Szebónyi Lajos: Mikrotektonikai megfigyelések a Biikk-
hegység déli palavonulatában.

Seherf Emil: Geológiai és geomorfológiai megfigyelések a
Bükkhegység keleti részében.

Eladásokhoz hozzászóltak: Sdbréter Zoltán, Vadász Ele-

mér, Schmidt E. Bobért.

1950 február 15-én eladtak:

Bendefy László: Adatok a Kárpáti-hegyrendszer jelenlegi

mozgásainak ismeretéhez.
Balogh Kálmán: Módosított .szögfelrakó készítésének elve.

Eladáshoz hozzászólt: Egyed László.

1950 március 14-én, a szovjet-magyar barátsági hónap alkalmá-
val tartott ülésen eladtak:

Szörényi Erzsébet: Szovjet adatok az evolúciós paleontoló-

giához.
M. Rásky Klára: Szovjet kutatók az slénytanban.
Kertai György: O. J. Schmidt szovjet akadémikus új elmé-

lete a Föld keletkezésérl.
Jantsky Béla: Permjakov mikrotektonikai mérési mód-

szere.

1950 március 22-én eladtak:

Szentpétery Zsigmond: Az újhutai Lrincbegy diaházai a

Bükkhegyséigb-en.
Bogsch László: Az alföldi medencefenék triászának kifej-

ldése.
Szebónyi Lajos: Újabb megfigyelések a kaolin-keletkezés

kérdéséhez a Tokaji-hegységben.



slénytani szakosztály szak ülései.

1950 január 25-én eladtak:

Andreánszky Gábor és Sárkány Sándor: Adatok a hazai
köviilt fák ismeretéhez.

Reményi K. András: A Oanidák törzsfejldésének kérdései
és vázlata.

Eladásokhoz hozzászólt: Kretzoi Miklós.

1950 február 22-én eladtak:
M. Rásky Klára: Fosszilis Charopihytáik a Dunántúlról.
M. Rásky Klára: Tarrietia hungarica n. sp. elfordulása

Magyarországon.
Kolosváry Gábor: Újabb trópus-szubtrópusi elem a

mecseki miocén faunában.
Az eladásokhoz hozzászóltak: Andreiánszky Gábor és

Horusitzky Ferenc.

1950 március 29-án eladtak:

M. Rásky Klára: Fosszilis Charophyták a Dunántúlról II.

Strausz László: slénytani meghatározások értékjelölése II.

Véilasztniány 1950 január 4-én tájékoztató megbeszélést tar-

tott, melyen a választmányi tagokon kívül számos tag is részt-

vett. Ennek az értekezletnek ftárgya a „centenáris év meg-
ünneplésének kérdése” volt. Az értekezlet hosszabb megbeszé-
lés után háromtagú bizottságot küldött ki: Májzom László,
Kretzoi Miklós és Pantó Gábor választmányi tagok szemé-
lyében, hogy az értekezleten kialakult nézetek alapján, részle-

tes javaslatot terjesszem a január 18-án tartandó választmányi
illés elé.

Az 1950 január 18-án tartott választmányi ülésen a 'bizott-

ság javaslata szerepelt, mely a centenáris ünnepségeket két

részben kívánja tartani.

I. rósz az évi közgyléssel egybekapcsolt hazai ünnepség
lenine. Ezen, a szokott közgylési msor mellett a Társulat száz

évének történetét és a földtan különböz fejezeteinek hazai fej-

ldését. illetve jövend célkitzéseit tárgyalnák egyeis szak-
emberek. Ezt a jubiláns közgylést tavasszal, áprilisban tar-

tanák.
II. részét a centenáris ünnepségeknek nemzetközi nyilvá-

nosság számára, szeptember elején rendezné a Társulat. Ez több-
napos ülésszakiból állana, melyet megelzne, majd követne
bárom, hazánk különböz vidékeire rendezett többnapos kirán-

dulás.
Hosszabb vita után a választmány a bizottságot 5 tagra

emelte, akik Szalai Tibor társelnök vezetése mellett részletes

javaslatot dolgoznak ki, melyet majd a februári-máciusi
választmányi ülésen fog a válaszarány tárgyalni.

A továbbiakban a Földtani Közlöny megjelenéséinek kérdé-
sét, illetve a Tudományos Folyóiratkiadó Nemzeti Vállalat-
tal kötend szerzdés kérdését tárgyalta a választmány.
A szerzdés tisztázásra szoruló és a Közlöny sorsában, az eddigi
állapottal szemben, lényeges változást jelent részeinek tisztá-

zására az elnökséget kérte fel a választmány.
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A Közlöny 1949. évi utolsó (9—12.) füzete már a nyomdába
került és rövidesen megjelenik. Az 1950 évfolyam, a SO-ik
kötet négy részben fog megjelenni.

A METESz felhívására a választmány a tagdíj kérdésé-
ben bizonyosfokú emelést javasol a közgylésnek, mely szerint:

rendes tag évi díja lenne .... 36 Ft
nyugdíjas tag évi díja lenne ... 12 Ft
egyetemi hallgató évi díja lenne . 10 Ft
elfizetési díj évi . 80 Ft

Elnök jelenti a választmánynak, hogy 1950 január elsején
248 rendes tagja van a Társulatnak, ezenkívül 34 elfizetje.

1949. év végéig a tagok 74 százaléka fizette ki a tagdíját.

Elnök bemutatja Petraschek, W. leobeni professzornak
üdvözl sorait, a Társulat 100 éves jubileuma alkalmából.

1950 február 15-én tartott választmányi ülésen ismét a een-
tenáris közgylés és a szeptemberi kongresszus kérdésével
foglalkozott a választmány. A kormányzati szervek szükséges
hozzájárulása, az anyagi eszközök megszerzése, továbbá a
beutazási engedélyek idejében való engedélyezése végett szük-
séges, a teljes msor összeállítása és publikálása. Csak ezek-

után lehet gondolni a meghívások idejében való elindítására.

A választmány abban megállapodott, hogy egy kirándulást
rendez a Mecsekliegységbe, másikat a Balaton-fel vidk re, bazalt-
területre, egyet a Bakonyba. A kongresszust befejez kirándu-
lásuk északmagyarországi területeinkre, nevezetesen: Biikk-

heaység, borsodi szénmedence, esetleg a rudabányai vasérc-

trületre irányulna. A választmány a bizottságot a tervek és

költségvetés kidolgozására kéri fel, melynek birtokában Vadász
Elemér elnök biztosabban tudja a tervet az Akadémia eltt
képviselni és a támogatást megszerezni.

.

A Magyarhoni Földtani Társulat 1950 április 30-án tartott

jubiláns közgylése.

Jelen vannak: Vadász Elemér elnök. Szuroyy Géza titkár

Schweitzer Rudolfné, Gárdots Emil. a MTESZ képyiseltetáben, 5 áss

József a Kutató Intézet képviseletében. Vitális Sándor a Földtani

Intézet képv.- Strausz László a MAORT képv., Szádeczky-Ivardoss
Elemér a Miskolci Mszaki Egyetem képv . Koeh Sándor a Szegedi
Természettudományi Egyetem képv., Földvári Aladár a Debre-
ceni Tudományegyetem képv.. Tokody László a Nemzeti Múzeum
képv.. Mcisonyi Emil a Hidrológiai Társulat képv. Székely Dezsné
a Bányászati és Kohászati Egyesület képv., Renner József a Geo-
f'zikai Int. képv. Irmédi Molnár László a Térképészeti Int. képv.,

Vendel Miklós a Soproni Mszaki Egyetem, Telegdi Roth Károly
a. PPTE slénytani Intézet Szirclkay Kálmán PPTE Ásvány-Kzelt-
tani Intézet, Egyed László PPTE Földtani Intézet, Bulla Béla
PPTE Földrajzi Intézet képviseletében. Csajághi Gábor. Pantó
Gábor Ajtay Zoltán. Pákozdi Veronika Kertai Györgvné, Kertai
György Kocb Nándor. Haltenberger Mihály. Zsivny Viktor,
Meisel János- Székyné Fux Vilma- Papp Ferencné, Papp Ferenc,
Pojják Tibor. Jantsky Béla. Semptey Ferenc. Radnóti Egon, Mezsi
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József, Reieh Lajos Majzom Lászlómé, Majzon László, Kretzói IMik-

lós. Benk Ferenc, Beuk Ferencné. Vitális György, Ivanov
Aranka, Biró Ern, Zilahy Lídia Szöts Endre, Szabó Józsefné.
Darányi Ferenc, Oravetz Valéria. Pap Lajosáé Tolmár Gyula,
Balogh Valéria. Bodnár Lajos, Gedeon Tihamér. Pantó Dezs,
Völgyi László. Mészáros Mihály Willems Tibor, Gombos Jolán.

Meizl István, Dubay László. Imreh László, Nyir Réka, Gaál Ist-

ván, Kovács Zsolt, Majer István. Csepreghy Béláné, Józsa Ist-

ván Hermáim Margit, ‘ Zsombor László, Szép Bé'a. Kaszanitzky
Ferenc, Zolnai Gergely, Sípos Zoltán, Ottlik Péter, Dank Viktor.
Illés Gyula Boda Jen, Erdélyi Mihály. Trege le Kállmán. Hegeds
Gyula Balogh Kálmán, Kiss János. Miksa Mária Czimboray
Lajos. Szabó Imre, Barabás Andor, Deres Ferenc. Németh Gusz-
táv, Dallos Ern, Teplánszky Eriika, Csillag Pál. Mohi Rezs,
Magas István. Sass Mártonná Lakatos Tibor. Liffa Aurél, Emszt
Kálmán, Mauritz Béla, Ballenegger Róbert. Bogsch László, Pávai
Vájná Ferenc. Horusiízky Ferencné Horusitzky Ferenc, Varga
Sarolta, Földvári Aladárni* Jugovics Lajos, Vigh Gyula, Sümeghv
József. Scherf Emil. Marót Károly, Szénás György, Ács Emil,
Tömör János, Jaskó Sándor. Hojnos Rezs Lengyel Endre,
Szörényi Erzsébet. Pálfalvv István- Högyes Ilona S’dó Mária,
Visovszky György, Vargámé Csury Ilona. Szurovy Gézámé,
Xoszky Jen. Venkovits István, Vámos Lili, Bem Boleslav, Schmidt
Eligius Róbert, Káposztás Pál, Bertalan Károly, Szalay Tibor,
Meisel Jánosné-

Elnök megállapítja a közgylés határozatképességét és meg-
nyitja a közgylést-

Elnöki megnyitó (teljes szövege a 3— oldalon közölve) után
elnök felkéri Szurovy Géza titkárt, hogy tartsa meg titkári
beszámolóját.

Szurovy: Tiszteilt Közgylés! Társulatunk életét épúgy, mint
népünk életének bármelyik vonatkozását, az általános fellendülés,
megizmosodás, élénk fejldés jellemezte az elmúlt esztendben.
Népünk életének és népgazdaságunknak fejldése, gyorsütem

ü

haládása a szocializmus felé, 100 éves egyesületünk fejldésére is

rányomta bélyegét. Ma ünnepre gyltünk itt össze és büszkén
állapíthatjuk meg. hogy eldeink száz évvel ezeltt megkezdett
munkáját gyümölcsözen folytattuk tovább. Az elnök úr elbb
elhangzott eladásában világosan elénk rajzolta azt az utat ami
a mai fejldéshez vezetett.

Utolsó közgylésünk óta. amelyet 1949 február 16-án tartottunk
taglétszámunk 115 fvel gyarapodott. Ezek közül tiszteleti tag: 1,

rendes tag: 34, ifjúsági tag pedig: 89. Nagy súlyt helyeztünk a
fiatal nemzedék beszervezésére, szakmai és társadalmi felkarolá-
sára, mert hiszen az ifjúság a nemzet jövje. Tagságunkban
örvendetesen n az esti mszaki fiskolán tanuló munkáskáderekbl
kikerült ifjúsági tagok száma. Erfeszítéseinket tovább kell fokoz-
nunk abban a tekintetben, hogy a tudományunk megismerése
iránti vágyat minél szélesebb tömegekben ébresszük fel és minél
nagyobb tömegeket kapcsoljunk be Társulatunk munkájába.

Társulatunk megizmosodása és a mindinkább szerteágazó tudo-
mányunk szakosítására irányuló törekvés szükségessé tette, hogy
a Társulaton belül önálló slénytani szakosztályt alakítsunk. Az s-
lénytani szakosztály 1950 január 7-én alakult meg.

Az elmúlt esztendben az slénytani szakosztállyal együtt 22
szakülést tartottunk, 48 eladással. Az eladásokhoz 77 tagtársunk
szólt hozzá. Szaküléseink július augusztüs és szeptember hónapok-
ban szüneteltek, mivel tagságunk legnagyobb része küls terep-
munkákkal volt elfoglalva. Eladásaink zöme a három, illetve
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ötéves terv kérdéseivel foglalkozott és túlnyomókig- a szakmánkat
érint gyakorlati kérdéseket tárgyalta.

Választmányunk öt ülésben -foglalkozott a Társulat életét

érint kérdésekkel.

Szaküléseinken kívül 4 ünnepi ülést tartottunk. A Hidrológiai
Társulattal együtt ünnepi ülést rendeztünk január 4-én. az ötéves

terv megindulásával kapcsolatban. Hároméves tervünk sikerei és

ötéves tervünk jelentsége közismert. Eladásainkban rámutat-
tunk arra, hogy mit ad szaktudományunk ia népgazdaságnak az
ötéves terv folyamán, megállapítottuk feladatainkat és célkitzé-
seinket. Ötéves tervünk végrehajtását, fokozódó ásványi nyers-
anyagigényt jelent. Hazai nyersanyagkészleteinket maradéktalanul
fel kell kutatnunk, fel kell tárnunk. Ebben a munkában a tudo-
mánynak szervesen össze kell fonódnia a gyakorlattal. Általában
mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy a földtan letér-

jen az öncélú, a midennapi élettl elvonatkoztatott áltudományos-
eág útjáról és minden tekintetben a való élet igényeit szolgálja.

Ünnepi ülésben emlékeztünk meg 1949 november 4-én id. Lóczy
Lajosról, méltatva Lóczy úttör érdemeit.

1949 november 4-én az 0. M. B- K. E.-tel együttesen Miskolcon
tartottunk vándorgylést, a miskolci szocialista mszaki egyetem
megnyitása alkalmából. Miskolcot és vidékét, a barnakszénben
gazdag Sajóyölgyet ötéves tervünk során az ország legfontosabb
nehézipari bázisává építjük ki. Maga a város országunk második
városává fejldik. Az újtípusú mszaki egyetem hallgatóságának
zöme a bányavidék és a környékbeli nehézipari üzemek munlkás-
ifjúságából kerül ki.

.,A munkásosztálynak meg kell teremtenie a maga számára a

saját mszaki értelmiségét", mondotta Sztálin. Hazai viszonylatban
ezen az úton dönt jelentsége van a Miskolci Mszaki Egyetem
©létrehívásának.

1949 december 21-én díszülésen emlékeztünk meg J. V- Sztálin-
nak. a haladó emberiség bölcs vezérének, a marxizmus-len i nizmus
zászlóvivjének, a békéért folytatott harc erskez vezetjének,
népünk nagy barátjának 70. születésnapjáról. E helyrl is kifeje-
zésre kell juttatnunk népünk forró vágyát, hogy vezesse tovább
is Sztálin elvtárs töretlen ervel a békéért vívott harcot, a dolgozó
emberiség felszabadításának végs gyzelméig.

Szakfolyóiratunk, a Földtani Közlöny, az elmúlt évben 29.5 ív
terjedelemben, 470 oldalion jelent meg-

, 20 térképm el . ék 1 ettel, 35
fényképtárával és 79 ábrával.

Adminisztratív vonalon rendeztük a tagnévsort, pótoltuk a

Földtani Közlöny négy régi évfolyífmának tartalomjegyzékét,
fejlesztettük a folyóiratcserét és igyekeztünk odahatni, hogy tag-
díjfizetés terén is jobb eredményeket érjünk el.

Társulatunk tagsága élénken résztvett a rokonegyes iiletek
—

- Hidrológiai Társulat. 0. M. B. K. E., MTESZ, s a Természet-
tudományi Társulat, valamint a Magyar Tudományos Akadémia
munkájában. Tagjaink közremködésével készült el a geológus-
képzés tanmenete is, ami biztosítja friss, fiatal kádereink meg-
felel nevelését.

Ezeket a sikereket egymagunk nem tudtuk volna elérni, segít-
ségünkre volt kormányzatunk és Pártunk megért támogatása.

Dönt jelentsége ezen a téren az új Magyar Tudományos
Akadémia megalakulása. Az Akadémia átvette az egykori Tudo-
mányos Tanács ügykörét és Mszaki Osztálya Jámbor Miklós
vezetésével hathatós támogatást nyújtott Társulatunknak, mind
anyagi, mind pedig erkölcsi tekintetben-



A Mszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségével
fennálló szoros kapcsolatainkat igyekeztünk még szorosabbá
tenni. Az MTESZ 1VÍ* éves fennállása bebizonyította, hogy meny-
nyire szükség van egy — az összes tudományos egyesületeket
magábanfoglaló — központi szervre. Kétségtelen, hogy kezdetben
voltak nehézségek, amelyek fleg a túlméretezett adminisztráció-
ban és a sablonizálásban nyilvánultak meg. A nyert gyakorlati
tapasztalatok feltétlenül megfontolandóvá teszik azt a kérdést,

hogyanéin vlolua-o célszerbb a MTESZ kebelébe tartozó egyesüle-
teket* két csoportra és pedig 1. mszaki és 2. természettudományos
egyesületek csoportjára bontani. Kezdetben kétségtelenül helyes
volt az öncélú tudományostkodiásra inkább hajlamos természettudo-
mányos egyesületeknek a gyakorlati élethez szorosabban kapcso-
lódó mszaki egyesületekkel történ ersebb összefogása, de a mai
fejldés és a mind nagyobbmérv szakosítás már meghaladta ezt

az álláspontot. A szétkiilönítés megszüntetné a sablonizálást, a

rugalmasabb, egyszerbb ügykezelést, jobb és gyorsabb munkát
biztosítana.

Meg kell emlékeznünk a Tudományos Folyóiratkiadó N. V.
munkájáról is. Ez a vállalat nagymértékben leveszi rólunk a Föld-
tani Közlöny megjelentetésével kapcsolatos terheket. Ebbl követ-
kezleg az elfizetés a jövben a Tudományos Folyóiratkiadó N.
V.-nál történik. Külföldi cserepéldányainkat továbbra is magunk-
nak tartjuk fönn, aminek kiviteli módjára megfelel megoldást
fogunk találni. A Földtani Közlöny egyetlen olyan Lszaiklapunk,

amelyért csereiképpen biztosítani tudjuk hazai tudományunk
részére a nélkülözhetetlenül szükséges szakirodalmat. Ezidszerint
57 külföldi tudományos egyesülettel és intézménnyel állunk csere-

viszonyban és már többszáz könyvet, folyóiratot és monográfiát
kaptunk csereképpen a Földtani Közlönyért. A külföldi szaklapok
nagyrésze könyvkereskedelmi úton nem szerezhet be, kizárólag
csere útján biztosítható. Feltétlenül szükséges, hogy ezt a cserét,
amely könyvállományunk külföldi irodalommal történ gyarapítá-
sának ezidszerint egyetlen járható útja, magunk intézzük.

Mivel folyóiratunk csereként külföldre is kimegy, legnagyobb
súlyt kell helyeznünk az éberség kérdésére. Szerzinknek továbbra
is gondosan kell ügyelniük arra, hogy közléseik semmiféle bizalmas
adatot ne tartalmazzanak és minden tekintetben megfeleljenek népi
demokráciánk követelményeinek.

A magam munkája fölött önbírálatot gyakorolva meg kell álla-

pítanom, hogy igyekeztem jó munkát végezni mindaddig amíg
Pártunk és Kormányzatunk bizalma nem állított nehéziparunk
egyik legfelelcsebb posztjára. Ezzel kapcsolatos elfoglaltságom
megakadályozott abban, hogy a Társulat életében továbbra is az
eddigi aktivitással vegyek részt. Helyettesítésemet adminisztratív
téren Jugovics Lajos kartársam a legnagyobb körültekintéssel és

ügybuzgósággal látta el, amiért az egész Társulat nevében kö-szö-

netemet fejezem ki.

Holnap ünnepeljük a nemzetközi proletariátus nagy ünnepét,
május 1-ét. Május 1-én fiO éve dobban a világ sokmillió dolgozójá-
nak ütemes lépése az utcák kövezetén, megremegtetve az imperia-
lista tkés elnyomók palotáit. Nem volt még olyan május 1-e,

amikor nem ömlött volna, a dolgozók vére egyik vagy másik város-
ban, faluban az utcák kövezetére. Ez kötelez. Ezen a napon még
fokozottabb figyelemmel fordul felénk a Föld már felszabadított
és még elnyomott dolgozóinak figyelme. Ezért tovább kell fokoz-
nunk erfeszítéseinket, hogy méltó tagja és ers bástyája lehessünk
a haladó emberiségnek. Most, midn fölmentésemet kérem, ennek



jegyében kívánok jó és eredményesebb munkát a megválasztandó
líj tisztikarnak.

Elnök megköszöni a titkár beszámolóját és felkéri Bogseh
László kartársat, tegyen jelentést ag slénytani szakosztály eddigi
mködésérl

.

Bogseh: Tisztelt Közgylés! A Magyarhoni Földtani Társuat
életében 1949 folyamán csöndes, de jelentségteljes esemény volt

az slénytani Szakosztály megalakulása. A korszellemnek meg-
felelen szükségesnek látszott, hogy a Társulat óriási mértékben
fellendült életében megvalósuljon a szakosítás. Ennek egyebek
között az is egyik célja volt, hogy az élettel foglalkozó tudományok
közé tartozó, de a földtannal mégis elválaszthatatlanul egybeforrott
slénytan mveli számára megfelel id és tér álljon rendelke-
zésre tanulmányaik bemutatására, úg3

' azonban, hogy ezzel a Tár-
sulat tudományos mködésében ne okozzanak fennakadást. Hiszen
a Társulatunk most már havonta kétszer tart szakülést s bizony
az élénk vita és kritika mellett szinte azt mondhatnánk, hogy még
ez a havonkénti két ülés is kevésnek bizonyul-

Az slénytani Szakosztály 1949 június 7-én tartotta alakuló
ülését, amely Társulatunk elnökének javaslatára Telegdi-Roth
Károly egyetemi ny. r. tanárt elnökké. Bogseh Lászlót pedig tit-

kárrá választotta. A Szakosztály tulajdonképpen munkaközösség,
amelynek célja a Társulat keretein belül az slénytan mvelése.

Az alakuló ülésen Telegdi-Ro'.h Károly elnök vázolta a Szak-
osztály megalakulásának szükségességét s kitzte mködésének
irányvonalát.

A megalakulást azonnal szkülések követték, úgyhogy az elmúlt
1949. év folyamán Szakosztályunk máris 4 szakülést tartott és
pedig június 7-én, majd a nyári szünet után október 12-én, novem-
ber 9-én és december 14-én. E négy szakülésen összesen 7 eladás
hangzott el. Ezek közül Kolosváry Gábor 2 eladást tartott.

Andreánszky Gábor, Kretzói Miklós, Rotarides Mihály, Strausz
László és Szörényi Erzsébet tagtársaink pedig egyet-egyet.

Hogy Szakosztályunk megalakítása mennyire indokolt volt,

mutatja, hogy alig volt olyan eladás, amelynek nagyon élénk
visszhangja ne lett volna- A 7 eladáshoz ugyanis nem kevesebb,
mint 18 hozzászólás hangzott el. Ez a pezsg tudományos élet is

'bizonyítja az slénytani Szakosztály megalakításának szükség-
szerségét és igazolja egyiíttal azt is hogy az slénytan mveli-
nek munkaközössége nálunk is fokozott ervel és tudományos ter-
meléssel veszi ki részét az építmunkából. Reméljük, hogy a kez-
deti lendület tovább ersödik és szakunk mveli egyre fokozódó
munkával fogják gazdagítani a tudományt.

Beszámolóm végén kedves kötelességnek teszek eleget, amidn
a Szakosztály meleg és hálás köszönetét tolmácsolom az Állattani
Intézetnek azért a vendégszeretetért, amellyel tantermét üléseink
céljára átengedni szíves volt.

Elnök ezután közli - a. díszközgylés résztvevivel, hogy a

választmány — az alapszabálytól eltéren — a Szabó-érem kiadását
a jubiláris közgyléssel kapcso atícsan határozta el. külön ,cente-
náris Szabó-érem“ megjelöléssel. A kiküldött bizottság Vendel
Miklós kartársat jelölte erre a kitüntetésre s ezt a jelölést a választ-
mány egyhangúlag megszavazta- A díszközgylés is elfogadja.

Elnök ezután üdvözli Vendel Miklós kartársat és átnyújtja a

centenáris Szabó-érmet, melyet Vendel Miklós keresetlen szavak-
kal köszön meg- Egyúttal üdvözli a Társulatot százéves fennállásá-
nak alkalmából a Soproni Mszaki Egyetem nevében.

Ezekután elnök kiosztja a jubiláris emlék-plaketteket, melyek-
kel a választmány azokat a tagokat tünteti ki. akik mködésükkel



a Társulat eredményes elmenetelét elsegítették s a Társulat szel-

lemét tovább fejlesztették. Ilyen kitüntetésben részesültek Balogh
Kálmán. Pánté Gábor. Papp Ferenc. Stransz László és Vitális Sán-
dor. Vitális Sándor kartárs valamennyiök nevében megköszöni a

kitüntetést. A jubiláns emlék-plakett képét a VI. táblán közöljük.

A pénztárvizsgáló bizottság jelentése alapján a Társultat 1949-

évi számadása és könyvelése rendben találtatott.

Pénztáros felolvassa az 1950. évi költségvetést, mely nem tekin-

tend azonban véglegesnek, miután az módosul még a különböz
állami támogatásokkal.

Ezek után sor került az új tisztikar választására.

A megválasztott áj tisztikar:

Elnök:
Társelnök:

Titkár és felels szerkeszt:
Szerkeszt:
Jegyz:
Ellenr:
Aktivá:

Szovjet felels:
Oktatási felels:
Sajtóidéi,s:

A Társulat

1. Balogh Kálmán
2. Bartkó Lajos
3. Bogseh László
4. Gsajág-hy Gábor
5. Egyed László
6. Földvári Aladár
7. Gedeon Tihamér
8. Horusitzky Ferenc
9. Jakucs Lászlóné

10.

Jantsky Béla
11- Jámbor Miklós
12. Káposztás Pál
13. Kocli Sándor
14. Kretzói Miklós
15. Majzon László
16- Meisel János
17. Meisel Jánosné
18. Noszky Jen
19. Oszlaczky Szilárd
20. Pantó Gábor
Pénztárvizsgálók :

Pénztáros:

Vadász Elemér
Szádeeky-Kardos elemér, Ács
Ern

Kertai György
Jugovics Lajos
Kiss János
Visovski József
Hegeds Gyula
Balogh Kálmán
Szurovy Géza
Sándor Gáspár
Kertai György
Jámbor Miklós és
az elnökség
Jantsky Béla
Kretzói Miklós
Pap Ferenc

választmánya:

21. Papp Ferenc
22. Beich Lajos
23. Renner János
24. Scherf Emil
25. Schmidt Elegius
26. Strausz László
27. Siimeghy József
28. Szalai Tibor
29. Szentes Ferenc
30. Székyné Fux Vilma
31. Szörényi Erzsébet
32. Sztrókay Kálmán
33. Szurovy Géza
34. Telegdi Roth Károly
35- Tokody László
36. Tömör János
37. Vass József
38. Vendel Miklós
39. Vigih Gyula
40. Vitális Sándor
Hegeds Gyula
Ferencz Károly
Csépreghyné Meznerics Ilona
Ascher Kálmán
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Indítványok: Vadász elnök indítványozza, hogy a Társulat
elavult régi nevét: Magyarhoni Földtani Társulat, Magyar Föld-
tani Társulatra változtassa. Az indítványt a közgylés elfogadta.

Ezek után fölveti a tagdíjemelés kérdését, indítványozza, hogy
ezután a tagsági díj évi 36.— forint legyen a rendes tagoknál és
10.— forint az ifjúsági tagoknál, 12— forint a nyugdíjasoknál.
A közgylés ezt is elfogadta.

Indítványozza az enök továbbá még azt, hogy küldjünk
üdvözl táviratot Rákosi Mátyás miniszterelnötkhelyettes elvtárs-

nak a következ szöveggel: ,A Magyar Földtani Társulat százéves
fennállása alkalmából tartott díszközgylése tiszteletteljes üdvöz-
letét küldi országunk szeretett vezérének/4

Ger Ern a Népgazdasági Tanács elnökének a következ
távirat elküldését indítványozza: ,,A százéves Magyar Földtani
Társulat ünnepi közgylése tiszteletét és köszönetét küldi népün-
ket szolgáló tudományos munkájának támogatásáért.

“

A Magyar Dolgjczók Pártja Központjának a következ távirat
elküldését javasolja: „A Magyar Földtani Társulat fennállásának
századik évében tartott díszközgylése hséggel adózik tudomá-
nyos munkájának megért támogatásáért. ‘‘ Közgylés a táviratok
elküldését megszavazza-

Högye Ilona megemlékezik a békéért folytatott harcról és java-
solja egy békebizottság megalakítását. A bizottság megalakul,
Telegdi Roth Károly elnök vezetése alatt.

Földvári Aladár kartárs a Debreceni Egyetem Tanácsa nevé-
ben üdvözli a százéves Magyar Földtani Társulatot, sok sikert és
szerencsés fejldést kívánva.

Mosonyi Emil kartárs a Magyar Hidrológiai Társulat nevében
mond köszönetét a Társulat eddigi támogatásáért.

Szörényi Erzsébet kartárs javasolja, hogy küldjünk üdvözl
táviratot id. Noszky Jen kartársunknak, aki mindig élénken vett
részt Társulatunk életében és jelenleg betegsége akadályozza, hogy
a közgylésen résztvegyen. A közgylés a távirat elküldését meg-
szavazza.

Az ehlök bejelenti, hogy még négy tagtársunkat kell jelölnünk,
akik a MTESZ közgylésén a Magyar Földtani Társulatot kép-
visel ^fogják. A közgylés a következ négy tagtársunkat küldi ki

a MTESZ közgylésére: Vadász Elemér. Szádeczky Kardess Ele-
mér, Kerted György és Viflovszky József.

A Magyarhoni Földtani Társulat jubiláris kirándulása a Velencei-

hegységbe 1950 április 29-én.

Jantsky Bála.

Április 29-én, ragyogó tavaszi napon, reggel 7 óraikor 55 sze-

mélyes autóbuszt és 5 személygépkocsit megtöltve a Sztálin téri

autobusz-állomásról indult a kirándulók csoportja, összesen 75

résztvevvel.
A kirándulás vezetje nagy vonásokban ismertette a hegység’

kzettani és földtani fölépítését, majd a velencei közös bányában
a pneumatolitos injekciós kontaktmetamorf luxullianitokat. A tisz-

tán termikus kontaktmetamorfózis által keletkezett csomós agyag-
palák és csomós csillámpalák andaluzitja, szilimanitja és biotitja

a feltör gzök és gázok hatására elbomlott és az új kzet kvarcos-
turmalinos erekkel' átjárt és ezekbl a kzetbe infiltrálódott kvar-
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Kirándulók
csoportja

az egyik

gránit

kfejtben

con és turmalinon kívül a kzet kizárólag- szericitbl és kivált

ércekbl áll. Az elszericitesedett nagyobb andaluzit-, szi limarii t-

szemek körvonalai még láthatók. A turmalin-kvarc telérkék és erek
vastagsága a hajszálnyitól a 20—30 cm-ig változik. Ezek minden
irányban futnak és sokszor teljesen behálózzák a palás kzetet.
Ilymódon turmalin-kvarcos arteritek is keletkeznek. Ennek a

bányának a környékén aplit-injekciók nem találhatók,
A kfejt Ny-ti végétl pár m-re ersen elkvarcosodott. gáz-

iiregekkel átjárt, ersen hematitos, limonitos, pirites gránitot talá-

lunk. A közvetlen érintkezés a palákkal a kfejt Ny-i végében
már egyes kézi példányokon is szemlélhet. A gránit a mellékkze-
tet, illetve annak darabjait magába zárja, az érintkezés tehát
primr magmás állapotban jött létre. A gránitban, iá közvetlen érint-

kezés övében, elvétve turmalin is található.
A szlikbe vezet mélyúton haladva, a metamorf kzetet harán-

toljuk, köztük két vastagabb és számos apró turmalin-kvarc telért

is melyek a metamorf kzet csapására merleges irányban futnak
keresztül. Az egyik itteni borpincében helytálló bázisos kikiilö-

niildést találunk. Ez a kzet sötétzöld, aprószem, egyes helyeken
azonban durvaszemcsés ofitos szerkezet. Ásványi elegyrészei:
földpát (labrador). diopszid, melynek szemcséit szélükön zöld
amfibol veszi körül, ilmenit és kivált ércek. A kzet összetétele
szerint diorit.

Az útbevágás további szakaszán a gránit és a köpenyként bur-
koló metamorf kzet hullámzó érintkezését, majd a gránitba be-
nyomult andezitet, a hegy tetején pedig- mellékkzetbe hatoló
laplitinjekciókat láttunk. Ugyanitt a hegy tetején látható egy
andezit-apofizis is, amely a metamorf kzetbe nyúlik bele, azonban
azt teljesen átütni nem tudta. Megállapítható az is, hogy az andezit
a kontakt-palára semmiféle hatással sem volt, a kontakt-zóna alig
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pár em-uek mondható. Ezzel .szemben az andezit ersen mállott
ami a kontaktus mentén cirkuláló vizek másodlagos hatásának
tulajdonítható.

A nadapi andezitbányákban az andezit és a gránit érintkezé-
sét és az andezit kzetét látjuk, amely egyes helyeken ersen piri-

tes és fluoritot, továbbá zeolitokat tartalmaz. Az érintkezés zóná-
jában az elkaolincsodáson és a vékony pados elmádáson kivit a

gránitban más elváltozás nem tapasztalható. Ezek a jelenségek
azonban minden bizonnyal a harmadkori vulkanizmust kísér
pneumatolitos: de fleg hidrotermális hatás termékeiként tekint-
hetk.

Az andezitbányáktól visszafordulva, az Enyedi-féle gránitk-
fe.jtt, annak hidrotermálisán elbomlott kzetét a közvetlen kör-
nyék pegmatitos részeit, majd az úton lefelé haladva a Retezi-féle
kfejtt és annak ersen piritesedett részeit tekintettük meg-
Az országúira érve, gépkocsin folytattuk utunkat Sukoróig a

baritbányászat megtekintésére. A sukorói legeln végighaladva,
már morfológiailag is feltnik, hogy más gránitfajta zónájában
vagyunk. Ez bictítban gazdag, minden utólagos hatástól mentes
gránit. Ez az splutón, mely csupán egyes helyeken maradt meg
eredeti összetételében. Feljebb érve a terület csupa kis domb, ami
jellegzetessége az egész hegységnek. Ilyen kis dombokkal van
teleszórva a hegység egész nyugati és északnyugati része. Ott
jelennek meg. ahol az splutón elkvarcosodása a legintenzívebb
volt. A sukorói és környéki barittelérek a Meleghegy elkvarecso-
dott gránitját veszik körül és mindig egy-egy ilyen kis domb
kvarcosodott gránitjával kapcsolatban jelennek meg. A barittelé-

rek jellegzetessége az, hogy a mélységgel arányosan, vastagságuk
csökken és [helyüket egy fluoritos. kvareos érces ásványtársaság
foglalja el, amelyben a barit csak másodrend ásvánnyá válik.

Így a megtekintett lencseszer barittelér is, . amely a felszínhez
köze] es részen 30 cm vastag is volt, 15 m mélységben már telje-

sen eltnt.
Az ércesedés nem csupán a baritos-kvarcos-fluoritos telérekre

szorítkozik, hanem a környez gránitban is tapasztalható és ennek
intenzitása a mélységgel arányosan növekszik. Így a most K—Ny
irányban hajtott ereszkében mintegy 30 m hosszúságban találtak
ilyen sötétszín ércesedett gránitot. Az ércesedés a kvarcosodás.
kísér jelensége, ami mikroszkópiailag igen jól látható. Tehát a

hegységre jellemz elkvarcosodás kísér jelenségeként tekinthet.
Az ércesedett barittelérek és az ércesedett gránitban a színkép-
elemzés a következ kationokat mutatta ki: Ba. Sr. Li (sok), Pb, Ag,
As Fe. Ca. Ezek alapján a sukorói Meleghegy-környéki baritok
keletkezését és a fluoritos ércesedést nem a harmadkori vulkaniz-
mussal. hanem a pátkai és a Pákozdtól ÉXy-ra, továbbá a székes-
fehérvári szlikben is tapasztalható nagyarányú elkvarcosodás-
sal, a kontaktkzetek csaknem egész övezetében, tehát, a csalai
fels malomtól a velencei temetig tapasztalható kvareos turma-
linos pneumatolizis&el és a pátkai fluoritos ércesedéssel kell kap-
latba hoznunk.

A kirándulás befejez részében a Meleghegy gránitjának el-

kvarcosodását és a Meleghegy D-i oldalán gránitból és turmalinos
kontaktpalákból álló tektonikus breccsákat tekintettük meg.

Felels szerkeszt: Kertai György. — Feleld kiadó: Tudományos Folyóirat-
kiadó Nemzeti Vállalat Vezjérigazgatócia. — Szerkesztség: VIII.. Múzeum körút
1 A. — Kiadóhivatal: Tudómén vos Frdvóirat'lriadó X. V. Budaipest. V.. Szalav utca
F — Telefon: Központ: 113—074, 112—681, 312—345. Elfizetés: 122—299. — Magyar
Nemzeti Bank egyszámla-szám: 936.5159 — Kultúra Nyomda NV. VIII., Conti u. I.

Feleld nyomdavezet: Heitter Imre.
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