Krónika az 1980. évről
Összeállította: Dr. Csíky Gábor

Január 28.

A szakosztály vezetőségi ülést tartott, melyen a
titkár által előterjesztett munkaterv javaslat
alapján, az első félévi előadóülések programját
állították össze. Ezenkívül megvitatták a MTESZ
által ezévi szeptember havában rendezendő nemzet
közi konferenciára jelentkezett szerzők által
megadott előadástémákat, a Társulat elnökségével
való közlés céljából., Titkár beszámolt a Bacsákemlékülés szervezéséről. Végül Dudich E. beszá
molt az ezévi 26. párizsi Nemzetközi Geológiai
Kongresszus szervezési fejleményeiről, úgyszintén
az 1982. évi X. INHIGEO rendezvény előkészületei
ről .

Február 18.

A szakosztály ülésén előadást tartott:
Barátosi József: Emlékeim a budapesti Szabó Jó
zsef Geológiai Technikumról.
Az előadóülés előtt tartott vezetőségi ülésen
Csiky G. titkár beszámolt a Bacsák-emlékülés
szervezéséről és közölte, hogy remélhetőleg sike
rül azt júniusban, születésének 110 . évforduló
ján megtartani. Ezzel kapcsolatban a vezetőség
vita után megfogalmazta az emléktábla feliratát.
Titkár beszámolt arról, hogy a MTESZ Tudomány- és
Technikatörténeti Bizottsága, a szeptemberi kon
ferenciára a szakosztály által bejelentett előa
dásokat elfogadta, továbbá közölte, hogy a no
vember havában rendezendő II. Földtani Tudománytörténeti Napra az előadók előzetes szóbeli fel
kérése némi huzavona közepette folyamatban van.
Végül kéri a jelenlévő szerzőket, hogy a 7. számú
Évkönyv számára, a kéziratanyagot mielőbb leadni
szíveskedjenek.
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Március 17.

A szakosztály ülésén előadást tartottak:
Papp Péter: Szemléletbeli változások a magyar
földtani monográfiákban.
Bidló Gábor: Schmidt Sándor életműve.
Varga Gyula: 100 éve született id. Noszky Jenő.
Az előadóülés előtt tartott vezetőségi ülésen
titkár bemutatta a MTESZ nemzetközi konferencia
megérkezett 2 . s z . körlevelét, továbbá beszámolt
a Bacsák-emlékülés sízervezéséről. A vezetőség
összeállította a május havi előadóülés programját.

Április 14.

A szakosztály vezetőségi ülésén Csiky G. titkár
bejelentette, hogy a Bacsák-emlékülés időpontját
a család kérésére el kell halasztani éspedig au
gusztus végére, ill. szeptember elejére. Ezenkí
vül beszámolt a Földtani Tudománytörténeti Nap
szervezési nehézségeiről, ugyanis a betervezett
8 előadásból ezideig csak 4 előadásra van elő

adónk. . Dudich E. beszámolt a X. INHIGEO Szimpó
zium előkészületeiről, továbbá bemutatta a
Newsletter 12. számát, mely március hó végén ér
kezett.
Április 23.

A Budapesti Területi Szervezet rendezésében sor
került a 26. Nemzetközi Geológiai Kongresszusra
bejelentett hazai előadások bemutatására. A szak
osztály részéről a Csiky G.-Dudich E.-Póka T.Zsámboki L. szerzőegyüttes által bejelentett elő
adást, "Francia-magyar kölcsönkapcsolatok a földtudományok területén 1832 előtt" cimen, Dudich E.
mutatta be.

Május 19.

A szakosztály ülésén előadást tartottak:
Balogh Kálmán-Kecsketémi Tibor: Rozlozsnik Pál
életműve születésének 100 . évfordulója al
kalmából .
Nagy Béla: A nagybörzsönyi ércbányászat története
/1135-től/.
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Az előadóülés előtt tartott vezetőségi ülésen,
titkár bejelentette, hogy a Bacsák-család végre
közölte az emlékülés végleges időpontját: augusz
tus 29-én. Továbbá közölte, hogy az emléktábla
megrendelése megtörtént, úgyszintén az érintett
egyesültek, intézmények értesítése. Ezek a követ
kezők: Magyarhoni Földtani Társulat, M.Á. Földta
ni Intézet, Központi Földtani Hivatal, Magyar
Földrajzi Társaság, MTA Földrajztudományi Kutató
Intézete, Magyar Meteorológiai Társaság, Országos
Meteorológiai Szolgálat, Balaton Intéző Bizottság
és Fonyód Község Tanácsa. Titkár közölte, hogy a
novemberben tervezett Tudománytörténeti Napra a
hivatalos felkéréseket előadás tartására elküld
ték. Ezenkívül megsürgette a 7.. sz. Évkönyv számá
ra az előadások kéziratanyagának a leadását. Vé
gül javaslata alapján összeállították a II. fél
évben tartandó előadóülések programját.
Augusztus 29. A Magyarhoni Földtani Társulat, ill. annak Tudo
mánytörténeti Szakosztálya rendezésében, Bacsák
György halálának 10., születésének 110. évfordu
lója alkalmából Alsóbélatelepen, egykori lakóhá
za falán elhelyezett emléktáblát, a fent felsorolt
egyesületek, intézmények képviselői és a család
jelenlétében, ünnepélyes keretek közt leleplezték.
A leleplezést a Társulat nevében Rónai András
tiszteleti tag, vezetőségi tagunk végezte és tar
tott emlékező beszédet.
Szeptember 16-19. Részvétel a MTESZ Tudomány- és Technikatörté
neti Bizottsága által Budapesten rendezett,

"A

természettudományok és a technika fejlődésének
kérdései Közép-Európában 1848-1918 között" cimü,
nemzetközi konferencián, melyen a szakosztály ré
széről 6 előadás hangzott el az alábbiak Szerint:
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Allodiatoris I.-Bogsch L.: Hantken Miksa jelentő
sége a magyar bányászat, földtan és őslény
tan fejlesztésében.
Csiky G.-Dudich E.-Póka T.: Az első magyar termé
szettudományos szakegyesület és az első ter
mészettudományi kutatóintézet /Magyarhoni
Földtani Társulat és Magyar Királyi Földtani
Intézet/ szerepe.
Csiky G.: Eötvös torziós ingájának jelentősége és
Böckh Hugó szerepe.
Dobos I.: A rétegvizfeltárás hatása a Kárpátokon
belüli nagy medencék földtani fejlődéstörté
netének szemléletére.
Póka T.: A XIX. századi magyar földtani iskola
hatása a polgári fejlődésre /Szabó József
iskola/.
Vargáné Majzik A.: A Magyar Állami Földtani Inté
zet szerepe, hatása a természettudományok
hazai fejlődésében.
Október 10.

A szakosztály vezetősége ülést tartott, melyen
Csiky G. titkár beszámolt azokról a nehézségekről,
melyek a novemberben tervezett II. Földtani Tudo
mánytörténeti Nap megrendezését lehetetlenné te
szik és elhalasztását javasolja. Ezek nyomán a
vezetőség úgy döntött, hogy a rendezvényt a jövő
év február havában tartja meg. Ezenkivül titkár
ismertette Kiss János professzor levelét, melyben
a szakosztály elnökével közli, hogy a jövő évben
Mauritz Béla professzor centenáriuma alkalmából
emléktábla elhelyezését tervezik és kéri ezzel
kapcsolatban a szakosztály vezetősége véleményét,
állásfoglalását. A szakosztály vezetősége, miután
teljes mértékben egyetért az elgondolással, fel
kéri a szakosztály elnökét, hogy a Társulat el
nökségét ilyen értelemben levélben tájékoztassa
és kérje az elnökséget, hogy döntéséről Kiss János
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professzort értesítse. Dudich E. bejelentette,
hogy a budapesti X. INHIGEO Szimpózium szervező
bizottsága junius 19-én megtartotta alakuló ülé
sét, melyen az első számú körlevélnek, Párizsban
a IX. INHIGEO Szimpóziumon átadandó tervezetét
jóváhagyták. A szervező bizottság összetétele:
elnök Alföldi László, titkár Dudich Endre, tagok:
Csiky Gábor, Géczy Barnabás, Kecskeméti Tibor,
Póka Teréz, Varga Gáborné. Ezek után röviden be
számolt a párizsi 26. Nemzetközi Geológiai Kong
resszuson, a tudománytörténeti szekció keretében
megtartott IX. INHIGEO Szimpóziumról, melyen rajta
kivül résztvett Póka Teréz és Csiky Gábor. Az itt
hon, április 23-án bemutatott előadást angol nyel
ven Dudich E. adta elő. Ezenkívül mindhárman résztvettek az INHIGEO julius 10-én megtartott tiszt
újító közgyűlésén, melyen a vezetőséget újabb 4
évre, változatlan összetételben megválasztották.
Az uj vezetőség megismételte az előző, VIII.
INHIGEO Szimpóziumon tett felkérését, hogy a X.
INHIGEO Szimpóziumot, 1982-ben Magyarország szer
vezze meg. Végül a titkár javaslata alapján össze
állították az októberi és decemberi előadóülés
programját.
Október 14.

Az október 6-án elhunyt Barnabás Kálmán temetése
Jászapátiban, melyen Társulatunk részéről Bogsch
László és Csiky Gábor vettek részt és helyeztek
koszorút a sirra.

Október 15.

A szeptember 29-én elhunyt Szalai Tibor vezetősé
gi tagunk temetése a farkasréti temetőben. A Tár
sulat nevében Hámor Géza főtitkár búcsúzott az
elhunyttól.

Október 20.

A szakosztály ülésén előadást tartottak:
Póka Teréz: A földtudományok rendszerének törté
neti fejlődése.
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Zelenka Tibor: 50 éve hunyt el Pálfy Móric.
Bidló Gábor: Loczka József emlékezete.
November 3.

Id. Noszky Jenő születésének 100. évfordulóján,
sashalmi lakóháza falán elhelyezett emléktáblát
leplezte le a XVI. kerületi Tanács és a Földtani
Társulat. A Társulat nevében Bartkó Lajos tartott
emlékbeszédet.

November 17.

A szakosztály vezetőségi ülést tartott, melyen
Csiky G. titkár ismertette a Társulat elnöksége
válaszát a Mauritz centenárium ügyben, mely sze
rint a szakosztályt felkérte a közvetlen kapcso
lat felvételre Kiss János professzorral. Ezek
után a szakosztály elnöke és titkára felkereste
Kiss Jánost és megállapodott abban, amennyiben
sor kerül a centenáriumi emlékülésre, a szakosz
tály kész együttműködni az ásványtani tanszékkel
és részt venni annak megrendezésében. Ezek után
a titkár előterjesztette a szakosztály 1981 évi
munkatervének javaslatát; a vezetőség a javasla
tot megvitatta, majd jóváhagyta. Végül titkár
közölte, hogy sikerült az Évkönyv 7. száma kéz
iratanyagát leadni.

December 15.

A szakosztály évzáró ülésén az alábbi előadások
hangzottak el:
Allodiatoris Irma: 125 éve hunyt el Petényi
Salamon.
Csiky Gábor: Beszámoló és megemlékezések az 1980.
évről.
Dudich Endre: Beszámoló a 26. Nemzetközi Geológi
ai Kongresszusról /Párizs/.
Az előadóülés előtt tartott vezetőségi ülésen el
sősorban a jövő évi tisztujitás előkészitésével
foglalkoztak és megválasztották a jelölő bizott
ságot. Tagjai: Dudich Endre /elnök/, Bidló Gábor
284

és Székely Ágnes. A szakosztály vezetőségválasztó
ülését január 19-én tartja. Ezenkívül a jövő évi
február 2-án tartandó II. Földtani Tudománytörté
neti Nap szervezéséről számolt be Csiky G. és a
végleges programot terjesztette elő, melyet a ve
zetőség jóváhagyott. Dudich E., a budapesti
INHIGEO Szimpózium szervező bizottságának titká
ra beszámolt az előkészítő szervezési munkálatok
ról .
—

x —

A Magyar Geológia halottai;
Barnabás Kálmán /1910— 1980/
ifj.Lóczy Lajos /1891— 1980/
Győrffyné Mottl Mária /1906— 1980/
Szalai Tibor /1900— 1980/
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