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Ez a m unka a M agyarhoni Földtani Társulat történetét tá r
gyalja a T ársulat magalakulásától 1950-ig. A  régibb időszakokat 
részletesebben, a későbbieket rövidebben. Igyekszik a krónikás 
szorgalmával összegyűjtött adatokat összeállítani m inden önkényes 
megváltoztatás és egyéni felfogás erősebb nyilvánítása nélkül. A 
Társulat megindítóiról kissé behatóbban emlékszik meg. Egyes 
évekről igen csekély adat m aradt meg írásban vagy esetleg nyom
tatásban, ezekről természetesen csak igen rövid közlés volt lehet
séges.

A forrásm unkák a következők voltak: a Magyarhoni Földtani 
Társulat összes kiadványai. A Társulatnak a  szerző elnöksége 
(1932—1940-ig) idején még megvolt iratai, jegyzőkönyvei és a ké
sőbbi évek némelyikéről m egmaradt feljegyzések. A bevezetésben 
a fontosabb m unkák név szerint kerültek említésre. A Magyar 
Hírlap és a Pester Zeitung 1849. és 1850. évi megfelelő cikke. A 
Magyar Tudományos Akadémia elhúnyt tagjai felett ta rto tt emlék
beszédek. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyű
léseinek m unkálatai (VIII—XVII). Zipser A.: Ödenburg und die 
alte Versammlung ungarischer Ärzte und Naturforscher im  August, 
des Jahres 1847. Pest, 1863. Knöpfler Vilmos: Elmékbeszéd boldo
gult Schmidt Adolf, Láng Ferenc és Zipser András Keresztély felett. 
Pest, 1865. Kubinyi Ferenc: Doctor Zipser Keresztély András élet
rajza. Pest, 1866. Zipser arcképével. A m unkát a szerző a Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók 1866-ban, Rimaszombatban tartott
XII. nagygyűlésének mély tisztelettel ajánlotta. Szabó József: A 
budapesti ásványtani intézet százados tö rténete és jelen állapota. 
Természettudományi Közlöny, Pótfüzetek, 1886. 49. 1. Chyzer Kor
nél: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűléseinek 
története 1840-től 1890-ig. Sátoraljaújhely. 1890. Réthly Antal: A 
Kárpát-medencék földrengései. Budapest, 1952. Bulla Béla: Néhány 
6zó a magyar földrajztudomány haladó hagyományairól. Földrajzi 
Közlemények. LXXVIII. II. 1954.

A kézirat 1956 végén készült el.
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Előszó





A f ö l d t a n  M a g y a r o r s z á g o n  a X V I I I .  s z á z a d  
v é g é n  és  a X I X .  s z á z a d  e l e j é n

„Lehajolhatsz te árva nemzet 
egész a fekete földig, széthull
hatsz, elolvadhatsz: — mikor 
legvégsőre jutottál, akkor is 
felébredsz újra s megújítod lételedet.” 

*■. (Jókai, IS57.)

I. Bevezetés
•  /

A XVIII. század utolsó negyedében s a XIX. század első évti
zedeiben a földtan (beleértve az ásványtant is) tudománya még 
csak gyermekkorát élte. Hazánkban főleg gyenge lábon állott. Noha 
a bányászat és a földtan között m a is szoros kapcsolatok épülnek ki, 
pedig ma ez a két tudom ány különvált és külön-külön specializá
lódott, mégis sokkal erősebb volt ez az összefüggés régebben. Wer
ner Ábrahám Gottlieb — ki a  földtant rendszerbe foglalta össze, s 
ezzel valódi tudom ánnyá avatta — bányász volt. Ekkor (a XVIII. 
század második felében) a bányászati főiskolákon a bányamívelési 
és az ásvány-földtani tárgyakat rendszerint ugyanaz a tanár taní
totta. W erner ezekhez még hozzácsatolta a geognóziát, mely las
sanként valódi geológiává fejlődött ki.

A hazai származású, rendkívül tehetséges Born Ignác Werner 
kortánsa volt. Bejárta Magyarország bányaterületeit, s  23 levélben 
írta le ennek az utazásnak a megfigyeléseit (Briefe über mineralo
gische Gegenstände auf einer R eise. ..  F rankfurt und Leipzig, 
1774.). Ezt a m unkát olyan fontosnak tarto tták , hogy francia, angol 
és olasz nyelvre is lefordították. Különösen a krassc-szörényi bá
nyaterületek ism ertetését becsülték igen nagyra.

1770-ben M ária Terézia a Selmecbányái bányásziskolát akadé
miává, vagyis főiskolává alakította át. Jaquin Vilmost a mineraló- 
gia és kémia tanárává nevezte ki, s feladatául tűzte ki azt is, hogy 
belföldi ásványokból és kőzetekből gyűjtem ényt állítson össze a 
főiskolának. Utóda dr. Scopoli János és Ruprecht Antal volt; mind
ketten ism ertek voltak bányászkörökben.
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A Selmecbányái akadém ián a bányamíveléstant eleinte a m eny- 
nyiségtan és a vegytan tanára felváltva tanította. A századforduló 
tájékán. Haidinger Károly (Haidinger Vilmos, a bécsi K. K. Geolo
gische Reichsanstalt első igazgatójának apja), m ajd Reichetzer 
Xavér Ferenc oktatta ezt a tárgyat. Később felállították a harm a
dik tanszéket a bányamíveléstan számára, s  ennek tanárává Delius 
Traugott Kristófot nyerték meg, akiben az akadém ia valóban ki
váló tudóst nyert. Ő addig bánsági bányaigazgató volt. Kiváló gya
korlati és elméleti tudását nemcsak Magyarország, hanem a kül
föld szakemberei is elismerték.

Delius irodalmilag is tevékeny volt. A prágai Kir. Cseh Tudo
mányos Társaság közlönyeiben „Nachricht von ungarischen Opalen 
und Weltaugen” című cikke jelent meg 1777-ben. „Anleitung zu der 
Bergbaukunst” című m unkája pedig Európa-szerte ismert volt.

Born Ignác ekkor m ár nemcsak Magyorországom, hanem álta
lában a bányászati, mineralógiai-geognosztikai ismereteknek egyik 
legszélesebb látókörű, lelkesedéssel te lt terjesztője. A m agyar bá
nyászat éléről 1776-ban Bécsbe hívták azzal a feladattal, hogy a 
cs. kir. udvari ásványtani gyűjtem ényt újból összeállítsa s teljesen 
rendezze. Nagy tudománya, széles látóköre s ritka szellemessége 
folytán ham ar a bécsi természettudományos körök egyik központi 
alakja lett. Az arany és ezüst érceinek amálgamálásával is foglal
kozott. II. Józseftől engedélyt kapott, hogy ezeket a kísérleteket 
Selmecbányán végezhesse. 1786-ban több szakem bert — főleg ve
gyészt és m ineralógust — hívott Selmecbányára, s  Szklenón (Sel
mecbánya mellett) bányászati-ásványtani kongresszust rendezett. Ez 
volt tulajdonképpen a nem zetközi földtani kongresszusok őse. Si
került itt egy olyan egyesületet megszerveznie, am ely valamennyi 
állam területének bányászatára s a rokontudományokra kiterjedt, 
és szakemberekből álló tagjait kiadványban megjelenő tudományos 
közleményekkel összekapcsolta. Ennek a nemzetközi társulatnak 
1789-ben jelent meg az első kiadványa egy kötetben Lipcsében.

Ebben a kötetben jelent meg Müller (cs. kir. gubernium -taná- 
csos s fő bánya- és sófelügyelő Zalatnán) cikke „Mineralgeschichte 
der Goldbergwerke in  dem Vöröspataker Gebirge in Siebenbürgen 
nebst einer Charte.”

Ugyanebben az időben a hazai földrengéseknek is akadt szor
galmas munkása: Sternberg Ignác, a prágai Kir. Cseh Tudományos 
Társulat közleményeiben közölte „Versuch einer Geschichte der 
ungarischen Erdbeben” című értekezését 1786-ban.

A hazai szerzők cikkei könnyen kaptak helyet a prágai kiad
ványokban. Born Ignác ugyanis a prágai Kir. Cseh Tudományos
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Társulat egyik alapítója volt s  bizonyosra vehető, hogy ő egyen
gette a m agyar szerzők m unkáinak, gyors megjelenésének útját. 
Maga is többször szerepelt e társulat kiadványaiban cikkeivel. A? 
1782-ben m egjelent 5. kötetben m agyar tárgyú értekezése látott 
napvilágot „Vom gediegenen Spiessglanzkőnig in Siebenbürgen” 
címen.

Mindezek a közlemények azonban főleg bányászati jellegűek 
voltak. A földtani szemlélet csak itt-o tt csillant ki belőlük.

1778-ban Pozsonyban és Lipcsében jelent meg Klein Mihály 
pozsonyi evangélikus lelkész „Sammlung m erkw ürdigster N atur
seltenheiten des Königreiches Ungarn” című m unkája, melyben ás
vány-, kőzet-, földtani ismertetések is foglaltatnak.

A század vége felé figyelemre méltó tevékenységet fe jte tt ki 
nemes Fichtel János Ehrenreich, erdélyi guberniumi tanácsos. 
Nagyra becsülték a „Mineralogische Bem erkungen von den K ar
pathen” című két részből álló m unkáját (1791), melyben a  kárpáti 
terület ásvány-földtani ism ereteit foglalta össze. Másik m unkája 
„Des H errn Johann Ehrenreich von Fichtel Beitrag zur M ineral
geschichte von Siebenbürgen. E rster Theil, welcher die Nachricht 
von den Versteinerungen enthält.” Ehhez csatlakozott a „Zweiter 
Theil, welcher die Geschichte des Steinsalzes enthält.” 1794-ben 
„Mineralogische Aufsätze” című könyve jelent meg, ennék legfon
tosabb s ta lán  legértékesebb része az Erdélyi Érchegység régóta h í
res aranyérces területének arany-előfordulásait tárgyalja.

Az első magyar nyelvű ásványtant Benkő Ferenc nagyenyedi 
tanár és reform átus lelkész írta, s  Kolozsvárott adta k i saját költ
ségén 1786-ban. ö t  évvel később Zay Sámuel tollából jelent meg 
magyar nyelvű minarológia Komáromban. Ez a m unka a kőzeteket 
is tárgyalja, s igen röviden és meglehetősen szűk felfogásban az 
ősmaradványokat, a „kővé váltak”-a t is érinti.

Windisch Károly Gottlieh, Pozsony polgármestere s több kül
földi tudományos társaság tagja, 1788-ban megindította az „Unga
risches Magazin oder Beiträge zur ungarischen Geschichte, Geo
graphie, Naturwissenschaft der dahin  einschlagenen L itteratur” cí
mű kiadványokat (1788). Ezekben néhány földtani vonatkozású cikk 
is megjelent, pl. az aggteleki barlangról („Nachricht von den Sauer
brunnen zu Herlan in der A baujw arer Gespannschaft und in der 
Gegend von Cservenitza, wo die berühm ten Opale gefunden w ur
den.”). Bartsch C. D. a Balatonról ír t („Bemerkungen über den 
Blattensee”).

Nemcsak magyarországiak, de külföldiek is sűrűn  foglalkoz
tak hazánk természeti kincseivel. A m agyar bányászat virágzó
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fejlettsége, hegységeink ásványvilágának gazdagsága és változatos
sága, bortermő vidékeink s Alföldünk rom antikája több külföldit 
vonzott ide. Közülük többen hosszabb időt töltöttek itt s mind az 
ország barátaivá váltak. Ferber Johann Jakob „Physikalisch-Metal
lurgische Abhandlungen über die Gebirge und Bergwerke” című 
m unkája 1780-ban jelent meg. Noha ez a m ű tulajdonképpen kohá
szati jellegű, ásvány-földtani vonatkozásokat is tartalmaz.

Townson Robert 1793-ban nagyobb utazást te tt hazánkban, s 
ú tjának  eredményei 1797-ben jelentek meg Londonban „Travels in 
Hungary w ith a  short account of Vienna in  the year 1793”. Ez az 
útleírás több ásvány-kőzettani s földtani megfigyelést is tartalmaz. 
Jelentőségét földtani szempontból fokozza, hogy a m ellékelt térké
pen hazánk meglátogatott területei földtanilag színezettek. Ez a tér
kép az első, melyen Magyarországon hosszabb útvonal szakaszait 
földtani térképvázlat tünteti fel.

A XVIII. század két utolsó évtizedében még néhány olyan 
m unka jelent meg, mely többé-kevésbé kapcsolatos a földtannal. 
Ilyenek: Scopali Giovanni: „Crystallographia Hungarica”, Hager 
János Dániel: „Über das Vorkommen des Goldes in  Siebenbürgen”, 
Buchholz Jakab: „Beschreibung des wundervollen Karpatischen 
Schnee-Gebirges”, Esmark Jeus: „Kurze Beschreibung einer mine
ralogischen Reise durch Ungarn, Siebenbürgen und das B anat” stb.

Mindezek a munkák azonban javarészben összefoglaló ismer
tetések. Csak néhány tartalm az önálló vizsgálatokon alapuló meg
figyelési eredményeket, így pl. Born és a selmaci tanárok munkái. 
A szerzők azonban lankadatlan buzgalommal s szeretettel igyekez
tek a még nagyon fejletlen földtant és rokon tudom ányait fel
karolni, s  minél nagyobb olvasó közönség között terjeszteni. Ezérl 
a m unkájukért elismeréssel kell adóznunk.

M indamellett azonban a XVIII. század végén hazánkban a tu
dományok terén némi pangás jelentkezett. II. József halála után 
megindult a nemzeti élet erősebb lüktetése. Különösen a m agyar 
nyelv ápolása kerü lt az érdeklődés középpontjába az elnyomás kor
szaka után. A m agyar tudósok szeme előtt tudós társaság meg
valósításának eszméje lebeg. Egy olyan társulaté, melynek egyik 
fő célja a m agyar nyelv ápolása, a m agyar nyelvészet fejlesztése 
lenne. 1802-ben gróf Széchényi Ferenc nagyon értékes könyvtárá
nak és gyűjteményeinek adományozásával m egvetette a Magyar 
Nemzeti Múzeum alapját. Az 1832/36. évi törvényhozás 500 000 
forintot szavazott meg a múzeum építésére. 1837-ben meg is kezd
ték a -mai múzeumi épület építését.

Közben a term észettudományi ism ertetések sem hiányoztak. 
1802-ben Schédius Lajos egyetemi tanár új folyóiratot indított meg
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a régiek helyett Pesten: „Zeitschrift von und für U ngarn zur Be
förderung der vaterländischen Geschichte, Erdkunde und L iteratur” 
címen. E folyóirat igen széleskörű, ennélfogva nagyon vegyes 
tartalm ú cikkek jelentek m eg benne, köztük néhány földtani vo
natkozású is. I tt lá to tt napvilágot a hazai tőzegekkel, első ízben 
kissé behatóbban foglalkozó Berzeviczy Gergely: „Über den Torf 
in Ungarn” című közleménye; Kitaíbél Pál egyik cikke „Allgemeine 
Ansichten der Oberfläche des Bodens von Ungarn”.

Bredetzky Sámuel kiadta Sopronban 1801-ben a „Topographi
sches Taschenbuch für U ngarn auf das Jah r 1802. Oedenburg 1801”. 
Ezt követte — ugyancsak Bredetzky  szerkesztésében — 1803/1805- 
ben a  „Beiträge zur Topographie des Königreiches U ngarn”, majd 
1807-ben a „Neue Beiträge zur Topographie und Statistik des Kö
nigreiches Ungarn”. Ezekben a gyűjteményes m unkákban több 
cikk foglalkozik hazánk természettudományi megismertetésével. 
Ezek közül a földtant legjobban érdeklik Bredetzkynek  azok a köz
leményei, melyekben földtani vonatkozású részleteket közölt: írt 
a Sopron környéki barnaszénről; megemlítette, hogy Sopron körül 
sok kövület található, Eszterháza vidékén tőzeg, Boz mellett láp- 
föld fordul elő. Egyik homokgödörben talált elefántfogról is ír; 
Nyék mellett szaponitot talált, tájékoztat a ritzingi széntelepről. 
A kőszegi hegy kőzetét gnájsznak tartja, a Sághegy bazaltját is 
felemlíti, a borostyánkői pszeudofitot is a helyszínen tekintette 
meg.

Bredetzky  „Reiseerinnerungen über Ungarn und Galizien” 
(Wien, 1809) című m unkájában az egyik külön fejezet (Geognos- 
tische Aussicht) a pozsonyi grán itta l foglalkozik, megemlékezik a 
lecsapolt Sur-mocsárról Szentgyörgy mellett s leírja, hogy a sze
pesi Magúra vidékének kárpáti homokkövét megfigyelve milyen 
egyhangúnak találta a homokkővonulatot.

A XVIIL és XIX. század közti forduló táján  keletkezett néhány 
ném et nyelvű folyóirat, melyben természettudományi cikkek is 
jelentek meg. Ezek a ném et közlemények a XIX. század elején fel
élénkülő nemzeti érzés idejében nagyobb olvasóközönségre nem 
számítottak.

Trattner János Tamás 1817-ben indította meg Pesten magyar 
nyelven a Tudományos Gyűjtem ény című lapot. Ennek a folyóirat
nak 1817—1841-ig 25 évfolyama jelent meg 300 kötetben. Címének 
megfelelően ez a lap is igen vegyes tartalm ú volt. Cikkei között 
néhány geológiai vonatkozású is akadt, pl. Partsch Pál és Ries Já
nos Ferenc közleménye a balatoni kecskekörmökről, Vásárhelyi Já
nos leírása a kalugeri dagadóforrásról stb.
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A század elején önállóan kiadott m unkák is jelentek meg. 
Ilyen volt Schönbauer József Antal: „Neue analytische Methode 
die Mineralien und ihre Bestandteile richtig zu bestimmen” ; Schön
bauer Vince: „Minerae m etallorum  Hungáriáé et Transilvaniae” ; 
Zipser Keresztéin András besztercebányai tanár m unkája: „Ver

such eines topographisch-mineralogischen Handbuches von Ungarn” 
című könyve (1817). Jónás József 1820-ban adta ki: „Ungarns Mine
ralreich . . .  dargestellt von Joseph Jónás, Custos der vereinigten 
Naturalien-Technologischen und M odellen-Kabinette im  ungari
schen National-M useum” c. könyvét, melyben a Szkleno vidéki üve
ges módosulatú eruptív  kőzetek leírása volt a legjelentékenyebb 
értékű rész.

1822-ben Kovács M ihály pesti egyetemi tanár „Lexikon Mine
ral ogicum Enneaglottum ” című m unkája jelent meg. A botanikus 
dr. Haberle Károly tan ár ásvány- és földtani közleményeket is kö
zölt: a Hesperus 1817. évi évfolyamában jelent meg: „Über vollkom
men dichten und vollkommen crystallisierten Olivin aus Ungarn” 
című cikke; az alunitró l ír t „Ueber den echten ungarischen Alaun
stein” címen a  Schweizers Journal folyóiratába, „Uber den dichten 
B itterkalk” című cikke Gilberts Annalenben, „Briefe über die un
garische Mineralogie” című közleménye 1823-ban jelent meg a 
Hespe rusban.

Katona Mihály ref. lelkész (1764—1822): „Közönséges termé
szetes földleírás” című 1824-ben Pesten m egjelent tankönyv jel
legű könyve egységes földtudományi összefoglalás. A könyv már 
kifejezte az aktualizm us elvét a Hutton-féle felfogás értelmében. 
A m unka hat szakaszra tagolódott: szárazföld, víz, levegő, a föld 
„produktum ai”, a  föld felszínén tö rtén t és történő változások, a 
föld form áltatásának története. Katona a felszínt alakító erők és 
folyamatok lényegét helyesen értelmezte. Részletesen foglalkozott 
a földrengésekkel, a vulkáni kőzetek képződését és a vulkáni je
lenségeket világosan jellemezte és helyesen magyarázta. Kiemelte 
a  földön végbemenő változások állandóságát. A hegységeket — 
anyaguk alapján — öt csoportba foglalta össze az akkori ném et be
osztás alapján. Önálló földtani vizsgálatokat nem  végzett.

Külföldiek is többen foglalkoztak ebben az időben hazánk ter
mészetrajzi viszonyaival. Ekkor a külföldi tudományos irodalom 
m ár terebélyes volt, s  külön-külön term észettudományokat ma
gukba foglaló speciális folyóiratok is virágzottak. Ilyen volt a 
„Taschenbuch fü r die gesammte M ineralogie. . . ” is, amelyet 
Leonhardt 1807-ben indított meg, s mely később „Neues Jahrbuch 
für Mineralogie, Geologie und Paleontologie” címen az egész vi
lágon nélkülözhetetlenné vált.
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A külföldiek önállóan m egjelent könyvei közül említésre méltó 
Stütz Andrásnak, a  bécsi K. K. Természettani és Természetrajzi 
Gyűjtemények igazgatójának kis könyve: „Physikalisch-mineralo
gische Beschreibung des Gold- und Silberbergwerkes zu Szeke
rembe bei Nagyág in Siebenbürgen. . . ” A lengyel Stan Staszie 
1806-ban kiadta „Carta geologica totdus Poloniae, Moldáviáé, Tran- 
silvaniae et partis Hungáriáé et Valachiae” című térképét. Meg
jelent még néhány útleírás is a  magyar bányavárosok meglátogatá

sának  kapcsán. (Sternberg Joachim: „Reise nach den ungarischen 
Bergstätten Schemnitz, Neusohl, Schmölnitz, dem Karpathengebirge 
und Pest im  Jah re  1787.” ; Becker W ilhelm Gottlieb „Journal einer 
bergmännischen Reise durch Ungarn und Siebenbürgen” Freiberg 
1816.)

Fontos és alapvető m unka volt Beudant Francois Sülpice 
„Voyage Mineralogique et Géologique en Hongrie” című, Párizs
ban 1822-ben m egjelent nagy munkája, mely 1818-ban hazánkban 
te tt utazásainak és megfigyeléseinek eredm ényeit foglalja össze. 
Ezt a m unkát a m agyar geológusok m ind ism erik és ma is igen 
nagyra értékelik, m ert ez volt az első olyan m unka, mely hazánk 
területének egész földtanát igyekezett összefoglalni. Még néhány 
külföldi közölt tapasztalatairól és észleléseiről kisebb-nagyobb 
m unkákat (Boué Ami, Pusch G. G., Sidow A lbert stb.), ezek azon
ban — földtani szempontból kis jelentőségűek Beudant nagy mű
véhez képest.

1826-ban Boué összeállította saját megfigyelésén s Lili von 
Lilienbach adatai alapján Erdély földtani térképét, mely azonban 
csak kézirat m aradt. Partsch Pál 1826/1827-ben Erdélyben végzett 
megfigyeléseket; jelentései azonban a bécsi irattárban  maradtak. 
Később Hauer Ferenc közölt ezen jelentésekből eredményeket.

1833-ban megjelent ' Lili földtani térképe a Kárpátokról 1823-i 
utazásai alapján a „Tafeln zur Statistik der Österreichischen Mo
narchie” című kiadványban, Boué összeállította Lili 1823-, 1825- 
és 1827-ben a Kárpátokban tett utazásainak jegyzetei alapján a 
közlésre kívánatos részeket, hozzácsatolta Erdély földtani térképé
nek vázlatát, s  e m unkát 1833-ban adta k i.

1845-ben Haidinger Vilmos kiadta a Geognostische Über
sichtskarte der österreichischen Monarchie” (Wien, 1845) című té r
képészeti m unkáját. Haidinger rendkívül term ékeny tudós volt, s 
1847-től 1851-ig még két gyűjteményes m unkát adott ki. Ezek- 
„Berichte über die M ittheilungen der Freunde der Naturwissen
schaften in  W ien” es „Naturwissenschaftliche Abhandlungen, ge
sammelt und durch Subskription herausgegeben”. Ezekben több,
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Magyarország különböző területeit érintő, természetrajzi közlemény 
jelent meg főként Pettkó János toliéból. A bécsi Tudományos Aka
démia kiadványaiban is található egy-két hazai vonatkozású cikk. 
Az 1835/1840-ben m egjelent „Annalen des W iener Museums der 
Naturgeschichte"’ két évfolyamában is akad magyar tárgyú köz
lemény.

Ezek voltak főbb vonásokban azok a m unkák és törekvések, 
melyek a magyarországi földtan és rokontudományai művelésére és 
terjesztésére nyom tatásban napvilágot láttak a XVIII. század m á
sodik felében s a XIX. század négy első évtizedében.

Aki a régi magyar viszonyokat nem  ismeri, annak méltán fel
tűnik, hogy a magyar szerzők — még ha jól tudtak is m agyarul — 
rendszerint nem magyar, hanem latin  vagy ném et nyelven adták 
ki munkáikat. Akkor azonban a m agyar nyelv — m int tudományos 
nyelv — parlagon hevert. Csak kivételesen jelent meg magyar 
tudományos munka, pl. Benkő Ferenc fentebb em lített ásványtana 
(Kolozsvár, 1786), Zay Sámuel ásványtani könyve (Komárom, 1791). 
A hivatalos nyelv, az ülések nyelve latin.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűléseinek 
első nagygyűlésén (1841. m ájus 29—31.) az elnöklő Bene Ferenc 
üdvözlő beszédét még latinul kezdte:

„Indulgentiam vestram  exoro gratissimam, ut mihi liceat salu- 
tem dicere collegis aestimatissimus congregatis, sermone dulcis- 
simo patrio” (Kegyes elnézésteket kérem, hogy az összegyűlt mé
lyen tisztelt kollégákat legédesebb hazai nyelven üdvözölhessem), 
s csak ezután folytatta beszédét magyarul.

II. A Magyarhoni Földtani Társulat megalakulása

1840-től kezdve — a nemzeti ébredés korszakában — nagy lel
kesedéssel indult meg a természettudományok felkarolása is. Bene 
Ferenc királyi tanácsos, egyetemi tanár, az egyetemi orvoskar el
nöke és az orvossebészeti tudományok igazgatója 1840-ben a Ma
gyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlésének megindí
tását szervezte meg. Az első nagygyűlést 1841. m ájus 29-, 30-, 31-én 
tarto tták  meg Pesten, a másodikat szintén Pesten, 1841. szeptember 
6—9-én. A Vándorgyűlések egyik eredménye volt a Természet- 
tudományi Társulat megalakulása 1841-ben. A "második Vándorgyű
lést követte évenként a többi. A nyolcadik Vándorgyűlés Sopronban 
ült össze 1847-ben. Ezen a nagygyűlésen határozták el, hogy föld
tani társaságot alapítanak.
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Érdemes hangsúlyozni, hogy valam ennyi tudomány között a 
földtani volt az első, melynek fejlesztésére és tám ogatására hazánk
ban külön, önálló társulat alakítását határozták el.

Sopron bennszülött lakosságának legnagyobb része_ abban az 
időben m ég német volt. Akkor o tt élt szemtanútól tudom azonban, 
hogy a város magyarosodása m ár igen erősen megindult. Ezt a ta 

nuló ifjúság részben tudatosan, részben öntudatlanul végezte. A 
diákság zöme Sopron megye magyar vidékéről került ki, ezek a 
magyar ifjak a soproni családok ifjú tagjait lépésről lépésre változ
tatták magyarrá. Már az 1820-as években sok polgár volt Sopron
ban, aki — noha nem tudott m agyarul — azt mondta, hogy ha 
nem is beszél magyarul, mégis m agyarnak vallja magát, gyerekei 
pedig m ár beszélnek magyarul.

A soproni fiatalságnak kedves kiránduló s majálisozó helye volt 
a diákok kú tja  a Felső-Lőverökben (ma Deákkút, 1. ábra). Ezeken
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a kirándulásokon, és majálisokon ism erték meg igazán a magyar 
ifjak a polgárság leányait s  ezekből az ismeretségekből nem egy 
házasság lett.

A Deákkút m a is a hazaszeretetei hirdeti feliratában is:
„Itt lobogott a Deákkúti vármegye zászlaja egykor,
Szelleme mostan is int: ifjú, szeresd a hazát.”

A város kifejlődőben levő erős m agyar érzéséből következett,, 
hogy a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlését 
nemcsak meghívta, hanem a  legnagyobb lelkesedéssel, ünnepélye
sen fogadta, s a nagygyűlés egész tartam a alatt magyaros vendég- 
szeretettel vette körül.

A soproni nagygyűlés

1847. augusztus 11-én a soproniak napsütéses, de nem forró 
napra virradtak. Már a kora délelőtti órákban ünnepien öltözött 
közönség tódult a kaszinó hatalm as termébe. Soproniak, m ás vá
rosból való magyarok, külföldiek igyekeztek helyet biztosítani a 
díszteremben, hogy részt vegyenek a Magyar Orvosok és Természet
vizsgálók nyolcadik nagygyűlésén. Köztük volt a „Fauna italica” 
híres szerzője: Bonaparte Lucian Károly, dr. Hauer Ferenc és dr. 
Hörnes Móric, a két bécsi geológus, dr. Zepharovich V iktor  bécsi 
mineralógus, Pettkó János selmeci professzor is.

Az emelvényen a nagygyűlés tisztikara foglalt helyet: herceg 
Eszterházy Pál elnök, K ubm yi Ágoston alelnök, Toepler Károly 
és Török János „titoknok”.

Az elnöki megnyitó u tán  a pályakérdések, az ügyvitel és a 
tudományos kérdések tárgyalása következett. Majd dr. Zipser Ke
resztéi y András besztercebányai term észetrajz szakos tanár lépett 
az előadóasztalhoz. „Javaslatok földismei bányász egyesület alapí
tására Magyarországon” című előadását tarto tta  meg (I. melléklet), 
melyben hangsúlyozta a hazai bányászat nagy fontosságát. Hiteles 
adatok alapján kiemelte, hogy 1740-től 1772-ig, tehát 32 év alatt 
a selmeci-körmöci bányákból százmillió értékű, Erdélyben és Nagy
bányán 50 millió pengő-forint értékű aranyat és ezüstöt termeltek. 
A bányászat azonban az utolsó négy évtizedben hanyatlott. Véle
ménye szerint a hanyatlást gátolni lehetne az ország területi föld
tani viszonyainak részletes ismeretével. „A gazdagságot a term é
szetben keresni fel: igazság és kötelesség.” Javasolta földtani-bá
nyászati egyesület alapítását, mely hazánk földtani tanulmányo
zását végezné.
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Zipser a soproni nagygyűlésen m int Beszterbánya szabad ki
rályi város küldötte és a szász altenburgi, az osterlandi s  a gör- 
litzi „természetvizsgáló társu lat” képviselője jelent meg.

Zipser előterjesztésében a következőket mondotta:
„Szép magyar hazám határszélein, a barátságos és természet szépsé

geivel dúsgazdag Sopron városában, mely a vándor vendégeket oly kész
séggel s előzékenységgel fogadta, szót óhajtok emelni — mégpedig ko
moly szót — oly jelentékeny tárgyban, hogy előre a tisztelt gyülekezet 
elnézését kell igénybe vennem, ha várakozásának a legjobb akarat mel
lett is teljesen meg nem felelhetek.

Magyarhon — ezen gazdagon megáldott ország — bőviben van minden 
természeti kincseknek, melyeket alig képes Európában más valamely tar
tomány felmutatni; — Magyaország a maga nagyszerű bérceivel s zöldben 
viruló völgyeivel, termékeny lapályaival, melyeket hajózható folyók, 
néhány évvel ezelőtt csaknem hihetetlennek tartott élénkséggel szel- 
delnek keresztül, feleslegesen ellátva az anyaföld minden terményeivel, 
különféle nyelvű, szokású és erkölcsű lakóival, kiket azonban a közhaza 
és fejedelem szeretete egymáshoz kapcsol; — ezen szép ország a maga 
kellemetes vidékeivel, mennyi keresetforrással kínálkozik kereskedésre, 
forgalomra s egyes szorgalmas lakosok jólétére. Akár a munkás földmű
velőt, akár a tevékeny iparost, akár a merész bányászt tekintjük, sőt a 
természetbúvárnak, művésznek s az emberiség kifejlődését szemmeltartó- 
nak is annyi anyagot nyújt a táplálékra, önfenntartásra, jólétre, élvezetre 
és tanulságra, hogy mindezeket egyáltalában nem keli honunkon kívül 
keresnünk és ha jól fogjuk fel, nem leszünk elégséges teendők hijjával.

Áz áldott hon termékeny gazdag lapályai a maguk elévülhetetlen 
termékenységének kincseivel nem élelemtárházul szolgálnak-e mostoháb
ban ellátott hegyi vidékeknek? A különféle kézművek és művészetek nem 
foglalkoztatnak-e millió kezeket? S nem találnak-e serkentő ösztönre az 
életbeléptetett iparkiállításokon? S a bányászat, mely a föld gyomrában 
rejtett kincseket napfényre hozza, nem egyik forrása-e az általános jólét
nek, nem boldogabb jövendő csírája rejlik-e benne mind egyesekre, mind 
az egész nemzetre nézve?”

„A bányászat változatos szerencse viszonyok között, Mária Terézia. 
József császár, és Leopold koráig annyira virágzott, hogy csak nem egyen
lően jövedelmezett akármely Magyarországgal egyenlő terjedelmű dél
amerikai tartománnyal, a kincstárnak milliókra menő jövedelmet haj
tott, több magános vállalkozót meggazdagított, sok ezer szegény munkás
nak jó keresetforrást nyújott, a vidék terményeinek vásárpiacokat nyi
tott meg s ezer más utakon az egész ország jólétének felvirágoztatására 
jótevő hatást gyakorlott.

Fájdalom, mintegy 40—50 év óta mind a kincstári, mind a magán 
vállalkozók bányászata — kevés kivétellel — oly szorongatott helyzetbe 
jutott, hogy csaknem minden remény művelettel fel kellett hagyni és a 
bányászat biztosítása tekintete nélkül egyedül rabló bányaműveletre szo
rítkozni. Ennélfogva a magyarországi arany- és ezüstbányák eddig fényes 
s az egész államra jótékony hatású állapota olyan rendkívüli romlás
nak eredt, hogy az újabb felvirágoztatására rövid időn czélszerű intézke
dések nem tétetnek, csaknem egész megsemmisülésbe kell alá süllyednie.

A haszon, mely a bányamívelésből az egész államra háramlik, nagyon 
szembetűnő. Ez által mind a nemzeti tőke, mind az államerő növekedik,
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mert a népszaporodást előmozdítja; puszta, nagyrészben terméketlen hegyi 
vidékek lakhatókká lesznek, kényelmes lakásé mező-, sőt néha népes 
bányavárosok alakulnak. A bányászat által az állami kincstárba nem meg
vetendő pénzösszegek folynak be, melyek közül csak az egyenes adót em
lítem, de még ahhoz szükségképpen hozzá kell számítanunk a nemes ér
cek eladhatási jogát magasabb áron, mint amibe kerülnek; a főtámák 
(Erbstollen) haszonvételét, melyekből a bányarendeletek következtében 
heted, vagy kilenced jár; a vert pénz arányában a nyers arany- és ezüst
ércnek kevesebb árát. a némely bányákban szokásban levő Quatember 
fizetéseket s egyéb efféle rovatokat, melyek ott, hol a bányászat virág
zásban van, tetemes összegre mennek.

A bányászat az állam közös szükségeinek fedezésére az által is já
rul, hogy az általa megszaporodott népesség az államkincstárba közösein 
adózik. A  bányász ugyan Magyarországon nincs adó alá vetve, de mint 
háztulajdonos adózni tartozik. E mellett tekintetbe kell jőni azon népes
ségnek, melyet a bányászat magához von s annak üzlete és a szükséges 
munkások száma megkíván, miáltal nemcsak az, hogy az ipar többféle 
ágának táplálék nyújtatik, hanem ezen oldalról ismét mind a népesség 
szaporodására, mind a kincstárba befolyó pénzösszeg növekedésére kellő 
tekintettel kell lennünk.

A bányászat által szaporodik a nemzeti tőke, még pedig mind az 
arany és ezüst pénzzé veretese következtében, mind pedig az alábbvaló 
ércek s egyéb bányatermékek használata és forgalomba jövetele által. 
Hiteles adatok nyomán 1740-től 1772-ig a selmeci és körmöci bányákból 
közel 100 millió forint ezüstben és aranybán ásatott. ki és Körmöcön 
pénzzé veretett. Erdélyben és Nagybányán ugyanez idő alatt körülbelül 
50 milliót aranyban és ezüstben ástak ki, melyből látható, hogy Magyar- 
ország harminckét év alatt 150 millióval lett gazdagabbá. Ezen nyereség 
pedig még csak egyedül az arany- és ezüstbányászaton mutatkozik.

Ügy, de terem még ezenkívül réz, vas, ólom, dárdany, kékeny (ko
balt), higany, kőszén és kén, mégpedig oly bőségben, hogy velük keres
kedést lehet űzni, mi által tetemes pénzmennyiség részint az országban 
marad, részben befolyik. Csak a két elől nevezett ércnemekről kívánok 
említést tenni. A felső-magyarországi vagy szomolnoki járás összes rézter- 
melése az utóbb évek kimutatásai szerint kerekszámmal évenként 25 000 
mázsa rézre és 10 000 mázsa ezüstre becsültethetik. Mely is teszen, a réz
nek mázsáját 50 forintjával számítván 1 250 000 forint áru réztermelést — 
ehez adván az ezüstöt, márkáját 24 forinttal számítva, tehát 240 000 frtot, 
összesen 1 490 000 forint. Hozzávévén még a vastermelést is, melyet csak 
200 000 mázsa nyers és öntött vasra számítunk — jelenleg ennél maga
sabbra hágott — ami megint 100 000 Frt-ra rúg; s ha még végre a dárdányt 
és kobaltot is hozzá vesszük, — az egész bánya-termelés ezen vidéken 
egyáltalában nem túlzó számítással harmadfél millióra becsültethetik.

A bányászat a nyers érctermények napfényre hozatala által új ipar
ágakat ébreszt és léptet életbe. Ezüst-, rézhuták, és hámorok, gálic, tim- 
só, sárgaréz s egyéb gyárak, nem különben kisebbszerű műhelyek támad
nak, melyekben a bányatermények különféleképpen elkészíttetnek s en
nek folytában félreismerhetetlenül mindig nagyobb jólét terjed el, nem
csak azok között, kik közvetlenül a bányászattal foglalkoznak, hanem 
általában azon egész körben, mely a bányászattal közelebbi viszonyba és 
kapcsolatba lép.”

„A bányászat továbbá előmozdítja a hasznos tudományok s azzal
együtt a felvilágosodás továbbterjedését. Valamint igaz az, hogy az
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egész természetben egymástól független, önkényes vakeseményekre sehol 
sem találhatunk, szinte úgy igaz az is, hogy a bányatermények és keresett 
ércek holléte bizonyos törvényeknek van alávettetve, melyeknek kinyo
mozására és figyelembevételére a bányásznak különös gondot kell for
dítani, ami múlhatatlanul feltételezi, hogy a természettudományokban 
nem lehet egész járatlan s nem nélkülözhet némely földismei tapaszta
latokat, ha a használható ércek felkeresése körül sikeresen akar fára
dozni. A bányászat felnyitagatja maga körül a föld belsejét, amennyire 
abba embernek behatolni megengedtetett. Ez által nemcsak földünk hoz
záférhető ihéjjánák szerkezete leszen ismeretessé, ami egyszersmind az 
emberi tudás sokféle ágaira egészen új fényt derít, hanem olyan ércne
mek is fedeztetnek fel. melyek különben a tudományokban egészen isme
retlenül maradtak volna. A bányászat kútfeje mindazon tudományok
nak, amelyek az összes ásványtanra vonatkoznak, amelyek nemcsak a 
természettudományokban jelentékeny helyet foglalnak el, hanem a töb
biekkel is azonos kapcsolatban vannak; ezért is természettudományok 
alapos tanulmányozása, ami eddig inkább csak újságkívánás tárgya volt 
s inkább csak szenvedve volt, mintsem előmozdíttatott, nagy eredményű 
felfedezésekre vezet, a minthogy a tudományok között kölcsönös viszony 
és kapcsolat létezik, az innét származott lökések és hullámzások kihatnak 
más tudományokra — s a nemzeti gazdászatra is.”

„Világosan kimutatható tehát azon haszon és nyereség, amely a bá- 
nyamívelésfoől az államokra háramlik, mégis az utolsó évtizedekben félre
ismerhetetlenül hanyatlásnak indult, mert az akkor arany- és ezüst-bánya
művelés Magyarországon:

1. A maga legfőbb segédeszközeit illetőleg, melyekkel könnyen és ke
vés költséggel támogattathatott volna, már ekkor csaknem teljesen elha
nyagolás s okszerűtlen nyerészkedő, rendetlen rabló-mívelés következ
tében teljesen ki volt merülve.

2. Mert a nagy mélységekben kimondhatatlan fáradsággal és nagy 
költséggel folytatott bányamívelés Magyarországon, a könnyű dél-urali és 
észak-amerikaival a versenyt terményeinek sem olcsóságával, sem meny- 
nyiségévél ki nem állhatta.

Akármint legyen a dolog, csak az a kérdés, miképen kell és lehet 
a veszélynek elejét venni? Az álladalmat vagy a magánosokat illeti-e, 
hogy a hanyatlásnak indult bányamívelés újra felemeltessék s felvirá- 
goztassék? Hasznosabfo-e ha az uralkodó közvetlen bányamíveléssel fog
lalkozik vagy ha azt egyedül az alattvalók gondjaira bízza? Bármilyen 
ellenkezőnek látszanak is ezen nézetek egymással, mindkettő mellett nyo
mós okok hozatnak fel. Nekem nem célom sem egyik, sem másik mellett 
nyilatkozni, mert az messzire vezetne, azért is a feltett kérdés mellett 
maradok, kell-e gyámolítani a bányamívelést, s mik a célszerű segéd
eszközök?

„A közjólétet csak azáltal vívhatjuk ki, ha az ország előnyeit, föld
jének termékenységét, s a kincseket, melyek annak hegyeiben s bércei
ben rejlenek, ismerjük és magunkévá tesszük.

E tekintetben szép példával mennek előttünk Tyrol, Voralberg és 
Felső-Ausztria. Néhány év óta ugyanis az említett tartományokban úgy
nevezett földismei s bányászati egyesületek léteznek, melyeknek felada- 
tuk az, hogy a földismeretre és bányamívelésre kitelhető leg 
dot fordítsanak ott, hol még nincsen, életbe léptessék, vas 
előmozdítására minden kitelhető eszközökkel segédül /  
mulasszanak sem elméleti, sem gyakorlati tekintetből

2 A százéves Földtani Társulat 6335.



előhaladás ezen egyik igen jelentékeny ágát azon rangra emeljék, mely
nek elfoglalására a császári birodalomban hivatva van. Célul tűzték ki 
tehát a tartományok minden részeinek kikutatását, hogy minden nemű 
hasznos ásványokat, föld és ércnemeket, kőszenet, turfát, épülethez, szob
rászathoz s kőnyomatokhoz használható köveket fedezhessenek fel, meg
vizsgálják a különféle kőzeteket s mindezen felfedezésnek megbírálata 
s azoknak közzététele a bányászati, kereskedelmi s műiparos vállalkozá
sok megkönnyítése végett, — fő célja ezen egyesületeknek.

Ily célok munkábavételére tagadhatatlanul igaz, hogy sok erő és nagy 
áldozatok (kívámtatmak. De amazokat a minden szépet és hasznost meleg 
részvéttel ápoló magyar nemzetben könnyebb feltalálni, mint másutt; 
emezeket pedig dúsgazdag eredmények fogják koronázni. Ha csak egy 
futó pillanatot vetünk is a jelenkor nagyszerű vállalkozásaira, amelyek 
az idők viszonyainak szükségképpen beálló körülményeiből fejlődtek' ki, 
mily örvendetes jövendő tűnik fel előttünk, midőn azon meggyőződésre 
jutunk, hogy honunk nagyjai s mindenki, kinek a hon java szívén fekszik, 
tehetsége szerint közre fog működni, hogy a közjólétnek ezen hathatós 
emeltyűjét hozzájárulásával támogathassa.

A mit az említett tiszteletre méltó egyeseületek vállalkozásuk alapjául 
vettek, nálunk is ugyanez szolgálhatna alapul. Minden egyesületi tag kö
telezné magát öt ezüst forint lefizetésére. Az ekképen befolyó pénzösszeg, 
amelynek kezelésére egy különösen e végre kinevezett választmány 
ügyelne, elsőben is a kutatások költségeinek fedezésére fordíttatnék. A 
mi különösen ajánlható a következő okokból.

1. Nagyhírű mimeralógusolk, bányászok és huták felügyelőinek tanú
bizonysága szerint, mint Beudant, Humboldt, Isafkin, Rosa, Hansten, a 
magyarországi hegyek szerkezete igen nagyon hasonlít az Ural- s ki
váltképen a Cordillera-hegvekhez.

2. Magyarország ős hegyei századok alatt csaknem egyenlő meny- 
nyiségű nemes ércet szolgáltattak, mint a kiterjedésükre nézve velük 
egyenlő amerikai tartományok, sakkal többet pedig, mint Siberia min
den bányái mind e mai napig, noha nálunk nagy mélységekből, sok költ
séggel és fáradtsággal. De ha az ércgazdag Ural- és Cordillera-hegyek 
torlaszképződései gazdag arany-rakományokkal bővelködnek, miért nem 
szintúgy a hozzájuk hasonlító Kárpátok messzeterjedő lejtői és ágazatai?

3. Magyarország több folyói, melyekből mind e mai napig tetemes 
mennyiségű aranyat mosnak, kétségen felül helyezik, hogy az oiszág 
áradmányi képleteiben gazdag aranytermő fekvetéknek kell lenni.

4. Ezen fekvetek kipuhatolására a torlaszképződésekben még eddig 
kutatási kísérletek sem tétettek, még kevésbé bányászati vállalkozások.

5. Ha a megkezdett kutatásokból kitűnnék, hogy csak huszadrésznyi 
ércmennyiségre számíthatnánk is, mint amennyit eddig a tömeges he
gyekből nyertünk, ennek mívelése sókkal könnyebb lévén, aránylago- 
san sokkal jövedelmezőbb lenne, mint eddig az ős- és átmeneti-hegyek- 
ben.

6. Az aranykutatás közben más hasznos ásványok is fedeztetnének 
fel, milyenek a kőszén, vas, kén, turfa stb.

7. Ugyanannyi idő alatt, mint a tömeges hegyeknek csak egyike 
iránt is kielégítő részletes vizsgálatokat lehetne tenni, torlaszképződése
ket egész Magyarországon sokkal kevesebb költséggel át lehetne kutatni.

Azon reménnyel kecsegtetvén tehát magunkat, hogy nemcsak azon 
károkat, melyek a bányászat elhanyagolása miatt az országot fenyege
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tik, világosan kimutattam, hanem egyszersmind azzal is, hogy a miket
a torlaszképződések kikutatáséról elmondottam, helybehagyást és rész
vételt fogok gerjeszteni, előadásom további feladata, kimutatni azt is, 
hogy mi erővel és eszközökkel lehetne ezen vállalkozást életbe léptetni.

Valamint minden egyéb vállalkozásokat, amelyek több időt és tete
mes költséget kívánnak, csak társulatok hajthatnak sikeresen végre, 
úgy a magyar torlaszképződések kikutatását is csak egyesület vállal
hatja magára. Ha ezen egyesület 600 tagból álló számra növekednék s 
mindegyik azok ,közül öt forinttal járulna a közcél előmozdításához 
ezeket feltévén, 3000 pengő forintról lehetne rendelkezni s azzal a válla
latot megalapítani. Az utazási költségeken s két földfúró készüléken kí
vül 8—10 ölnyi mélységre, kívántatnék még két minden tekintetben 
biztos tisztviselő, és a napszámosok fizetésére:

1. Két tisztviselőnek havonként 50 forintjával,
a kettőnek összesen é v e n k é n t ............................  1200 írt.

2. Két aranyvonónak havonként 15 frt. külön
külön: mindkettőnek együtt évenként . . . .  360 írt.

3. Tizennyolc gödörásónak külön külön havon
ként 8 frt. Mindnyájuknak összesen 8 hónapra 1152 frt.

2712 frt.

A maradék elég lenne a fentebb említett megkívántaié készületek be
szerzésére, nemkülönben szerencsés esetek közbejöttékor a kezdeménye
zés költségeinek fedezésére.

A kutatás felügyelete Alsó-Magyarországon selmeci és körmöci 
szakértőkből álló választmányra bízatnék, Felső-Magyarországon pedig 
ugyanazt, az egyesületi szakértő választmány vezethetné, következő fel
tétélek alatt:

1. Meghatározná a kutatás alá veendő vidékeket.
2. A kutatások folyamatáról minden hónapban, a kebeléből. kikül

dött két egyén által, csupán utazási költségeik megtérítése mellett, 
szemmel látott tudomást szerezne magának.

3. A péztárt kezelné s  arról minden év végeztével számolna.
4. Minden hónapban, szabott napon tanácskozást tartana, a havi 

tudósításokat elfogadná és szükség esetén határozatokat hozna mind a 
további kutatások folytatáséra, mind pedig szerencsés felfedezések eseté
ben azoknak a legcélszerűbb használatára.

5. Mind a két igazgató-választmány, mind a felső-, mind az alsó
magyarországi, kitűzött helyen és napon összejőne, ezen összejövetelekre 
minden tagot meghívna, a pénztári számadásokat előmutatná, a követ
kező évben munkába veendő kutatásokat kijelölné s minden előadandó 
részletezések iránt az összegyűlt tagokkal együtt tanácskoznék és intéz
kednék.

A kutatást vezető tisztviselők kötelességei statútumokba foglaltat
nának s azokban feltaláltathatók lennének.

Egyébiránt, ha a javaslatba hozott egyesület gazdag bányászati 
termények felfedezése tekintetében fényes eredményekre nem jutna is, 
legalább haszonvehető földdsmei térképekre tennénk szert, a mi hasonló
képen nem volna megvetendő nyereség. Mert:
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„Wo ist wohl ein Land, so herrlich, wie es du meto Ungarn bist,
Das an selbst erkiesste Herzen sich voll reicher Liebe sdhliesst;
Was die Welt an allen Erden mitgetheilet schönes hegt,
Hat ein Gott verschwenderisch sammelnd, ganz in deinen

Schooss gelegt.”

Zipser indítványát nemcsak a tudósok — elsősorban a Magyar 
Tudományos Akadémia s a  Természettudományi Társulat képvise
lői —, hanem a jelenlevők m indnyájan nagy tetszéssel és lelkese
déssel fogadták. Az elnöklő Eszterházy Pál „minden jó, hasznos és 
közcélú” mozgalom „'bőkezű előmozdítója szívesen hajlott az alakuló 
társulatot pártfogása alá fogadni és ily célra évenként 400 pengő- 
forintot m egajánlani”. Az alakuló társu lat aláírási ívei csakhamar 
megteltek azok nevével, kik 5 pengő-forint évi hozzájárulással „a 
társulat ú tjá t előmozdítani óhajtják”.

Az indítványt oly határozat form ájában fogadták el, hogy a 
tervezett társulat a nagygyűlés m inden befolyása nélkül, teljesen 
függetlenül alakuljon meg. Ezzel Társulatunk, a Magyarhoni Föld
tani Társulat megalakulása biztosítva volt.

Ugyanezen nagygyűlés aug. 12-én Hauer Ferenc bem utatta az 
osztrák—m agyar monarchiának Haidinger vezetésével készült s ak
kor megjelent földtani térképét előadása kíséretében. Egyúttal re
ményét fejezte ki, hogy az előző napon megalakult Földtani Tár
sulatnak sikerülnie fog Magyarországon e tudományban új idősza
kot teremteni.

Aug. 12-én Zipser a sukorói „Kunhalmok”-ról értekezett, me
lyekről 1846-ban, dec. 21-én Sadler József m ár m int gránitról em
lékezett meg. A soproni nagygyűlésen jelenlevő bécsi geológusok 
Zipser előadását nagy köszönettel vették, m ert ezzel az előző nap 
bem utatott földtani térképnek egyik hiánya pótolható, mivel az 
em lített területen csak a harmadidő képződményei voltak a térké
pen kijelölve.

Ugyancsak 13-án — ism ét az ásványtani, földtani, vegyi és 
gyógyszertani szakosztályon, melynek elnöke K ubinyi Ferenc volt 
— Zipser értekezést olvasott fel „Néhány szó a ikalinkai kénbányá- 
röl” címen. A kénbányát 1841-ben újból megnyitották, s azóta a 
Würsching-féle táró t míveltók. Leírta a  bánya geológiai viszonyait 
s a kén t kísérő ásványokat.

Magyarország talán sohasem volt a természettudományokban 
annyira elmaradott, m int a  XIX. század első felében. De nemcsak 
ezen tudományokban, hanem más téren is sok tekintetben elma
radtunk. A külföldtől meglehetősen el voltunk zárva, gyakran még
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a külföldön tanulni óhajtóknak is nehéz volt útlevelet szerezniük. 
Féltek, hogy a hosszabb időre külföldre került fiatalok esetleg nem 
nagyon kívánatos politikai eszmék vagy újítások gondolatát hozzák 
haza. Külföldi könyvek többnyire szigorú ellenőrzéssel kerültek az 
országba. Bolyai állítólag 19 évig várt, hogy Gauss egyik m unkáját 
megkapja.

Lassanként azonban kezdett a  nem zet aléltságából m agára ta 
lálni. A megújhodás, a szebb jövőbe vetett h it a negyvenes évek 
elején m ár igen erős volt. Maga a  magyar társadalom vette kezébe 
az újításokat, m ert a korm ány lényegesebb segítségére nem lehetett 
számítani. Az 1826-ban m egalakult M agyar Tudományos Akadé
mia' 1832-ben megalkotta m atem atikai és természettudományi szak
osztályát, melyben hat rendes tagsági helyet biztosított fővárosi tu 
dósok számára. De még 1840-ben is csak egyetlen egy vérbeli, igazi 
természettudós volt a tagok között, a többi öt helyet kénytelen 
volt az Akadémia gyakorló orvosokkal és mérnökökkel betölteni.

1841-ben Bene Ferenc egyetemi orvostanár meghonosította a 
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűléseit, melyek
nek soproni nagygyűlése indíto tta ú tjára  Földtani Társulatunkat.

Noha ekkor m ár kezdett a  természettudományok hajnala de
rengeni hazánkban, valódi m agyar geológus-tudós — m iként az 
előző szakaszokból k itű n t — alig volt. Pedig elég nagy volt az ér
deklődés az ásványtan és földtan problémái iránt. így az 1794. 
december 8-án megalakult jénai ásványtani társulatnak mintegy 
40 magyar tagja volt, köztük Diószeghy Sámuel, Kitaibel Pál, Tes- 
sedik Sámuel. E társulat első elnöke gróf Teleki Domokos, a  két 
titkár közül az egyik a magyar Bredetzky Sámuel volt.

Az ásványtan és földtan irán t tanúsíto tt ilyen nagy érdeklődés 
magyarázza meg azt a hatalm as lelkesedést, mely Zipser javaslata 
nyomán a Magyarhoni Földtani T ársulat alapját rakta le. A Társu
la t további fejlesztését és szervezését, a nagygyűlés m agukra az 
alakuló társulat tagjaira bízta. K ubinyi Ágoston nemzeti múzeumi 
igazgató m in t a soproni nagygyűlés alelnöke, nagy odaadással és 
körültekintéssel vette kezébe a  T ársulat ügyeit.

Ekkor a  földtan m ór levetette gyermekcipőit s nagy lendület
tel fejlődésnek indult. 1807-ben m egalakult a londoni Földtani Tár
sulat (Geological Society of London). Sm ith  Vilmos m ár 1815-ben 
kiadta Anglia és Wales első földtani térképét. 1830-ban megala
kult a francia Földtani Társaság (Société Géologique de France) 
a m ár virágzó londoni társu lat m in tájára 1848-ban alapították a 
német Földtani Társaságot (Deutsche Geologische Gesellschaft).

21



A videfálvi gyűlés

K ubinyi Ágoston (I. tábla) m int a soproni nagygyűlés megbí
zottja több m agyar természetvizsgálót h ívott meg a Losonctól m in t
egy 3,5 krn-re északra fekvő Videfalvára (Nógrádi megye), saját 
otthonába, a  Társulat ügyeinek továbbvitele céljából. A kitűzött 
napon, 1848. január 3-án Kubinyi Ferenc táblabíró és földbirtokos, 
Marschan József bányamérnök, Pettkó János selmecx akadémiai 
tanár, bányatanácsnok és Zipser Keresztéig András jelent meg. Ez 
a bizottság Kubinyi Ágostont választván meg elnökének — tanács
kozott a Társulat megindításának módjáról.

Kubinyi Ágoston előterjesztette a leendő magyar földismei- 
bányászati egyletnek programját, melyet maga állított össze.

„Az egyletnek ritka becsét leginkább annak céljairól s a jósiker
nek valószínűségéből ítélhetni meg.

Főcélja: az országnak minden részeiben való földismei-bányászati 
megvizsgáltatása avégett, hogy mindennemű hasznavehető ásványok, 
főleg kőszén, tőzeg, nemes és nemtelen ércek, aranyos homok, építészeti, 
szobrászati, kőnyomata kövek, vízépítészeti mészkő, különféle savak stb. 
felfedeztessenek és hasznok vétessék.”

„Ezeknek következtében az egylet még azon legeslegcosszabb s nem 
is gondolható esetre is, hogy a hasznos ásványoknak semminemű telepe 
nem fogna fölfedeztetni: több mint kétségtelen, az egész nemzet érde
kében fekvő s általában oly becses eredményeket reményeltet, hogy 
azok az ez ügyben teendő költségéket már magukban is bőven kipó- 
tolandálk. Ide tartozik nevezetesen:

1. Honunknak részletes és pontos földismei térképe.
2. Hazánkban tökéletes ásvány-földismei és kövületi kópviseltetése 

a nemzeti museumban, mely csupán csak ily úton hozható részre.
3. Nem megvetendő adatok hazánk mind földének, mind Iákosainak 

történetéhez stb.
Miért is mindenki tisztelettel szólíttatik fel, hogy e reménydús 

társulatba egy, vagy mivel a haszon is a részvényék száma szerint lesz 
elosztandó, több részvénnyel tagul lépni szíveskedjék. Végre még tiszte
lettel megkéretmek az aláírók, hogy a f. év aug. 18-án és 19-én Pesten 
tartandó nagygyűlésre, hol az egyletnek alapszabályai tárgyalás alá vé
tetni, a kellő tisztviselőik megválasztatni fognak s általában az egylet 
életbeléptetendő lészen, minél számosabban szíveskedjenek megjelenni.

Kelt januárban, 1848.”
Ugyanez német nyelven is meg volt írva és a következőképpen alá

jegyezve:
„Videfalva den 3. Jänner 1848. August v. Kubinyi, kgl. Rath und 

Direct, d. umg. Nat. Mus.
Franz Kubinyi, Gerichtstaíel-Beisitzer
Johann Pettkó, kgl. Bergr. u. Prof. a. d. kgl. Bergakad.
Joseph Marschan kgl. Markscheider.
Dr. Andreas Zipser Prof. v. Neusohl.”
Később Haidinger levele erre hivatkozott.
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Később Haidinger levele erre hivatkozott.
Ugyanezen az ülésen elhatározták — Kováts Gyula, a Társulat 

első titoknoka szavai szerint — „először is  az országot a Társulat 
keletkezése és előnyeire hírlapok ú tján  figyelmeztetni, programot 
és aláírási íveket szótküldeni és végre 1848-iki aug. 18-ára és 19-ére 
Pestre egy közgyűlést h irdetn i”. Megállapodtak abban, hogy a köz
gyűlésig a Társulat ügyei vezérlete elfogadására a „hasonló válla
latoknál buzgalmáról hazaszerte ismeretes és szakjáratos gróf 
Andrássy Györgyöt kéri fel az ülés elnöke”. Ez meg is történt; 
Andrássy azonban 1848. március 1-én Pozsonyban írt levelében 
közölte Kubinyival, hogy a  m egtiszteltetést nem  fogadja el.

Az 1848—49. évi szabadságharc kitörése m iatt a többi határo
zat végrehajtására nem  került sor. A Magyarhoni Földtani Társulat 
további fejlődése is megállt.

A  Társulat végleges megalakulása

A két Kubinyi (Ferenc és Ágoston) állandóan napirenden ta r
totta a Földtani Társulat ügyét. Elsősorban a  Természettudományi 
Társulat tagjai közt terjesztették a Földtani T ársulat eszméjét; de 
máshol — társadalm i úton — is igyekeztek szorgalmazni, hogy a 
lényegileg m ár m egalakult Társulat ügyét felkarolják. Különösen 
Kubinyi Ágoston végzett lelkes m unkát a  Társulat eszméjének mi
nél szélesebb körben való megismertetésében. Főleg bányász isme
rőseit igyekezett a Társulat ügyének megnyerni. Bizonyosan meg
tárgyalta a Társulat szükségességét a Természettudományi Társu
latnak a földtan és rokontudományai iránt érdeklődő tagjaival is- 
Az ebben a Társulatban hathatós szavú, lelkes múzeumi igazgató 
eszmecseréi a társulati tagokkal erősen egyengethették azt az utat, 
melyen haladva az egyszer m ár m egalakult Földtani Társulat ügye 
csakhamar teljesen megoldódott.

A végleges megalakulást elősegítette a birodalom központosító 
törekvése is. 1849. december 1-én megkezdte m űködését a bécsi Cs. 
K. Birodalmi Földtani Intézet Haidinger Vilmos igazgatása alatt. 
Ez az intézmény az „összbirodalom” óriási területének földtani meg
ismerését tűzte k i céljául, am i rendkívül nagy feladat volt. A biro
dalom roppant nagy területe megkívánta, hogy a m ár meglevő, ki
sebb területre tóterjedő földtani magánegyletek (Felső-Ausztria, 
Morvaország, Tirol, Voralberg) továbbra is fennm aradjanak és le
hetőleg újak is létesüljenek, s  működésük támogassa, elősegítse a 
bécsi Földtani Intézet munkásságát.



Kubinyi Ágoston  — a videfalvi határozat értelmében — tollal 
is küzdött azért, hogy a földtani m unka hazánkban is széles kör
ben meginduljon, az ország „földiáméi” rajza elkészüljön azzal az 
elgondolással, melyeket a két évvel előbb elvben m egalakult Föld
tani Társulat választmánya 1848. január 3-án megállapított. A Ma
gyar Hírlap 1850. március 8-i számában K ubinyi Ágoston  következő 
cikke jelent meg:

Tárca

Pest, március 7.

„A föld- és ásványkutatások szükségét és hasznát hazánkban is 
sokan átlátván, javaslatokat tetteik ez iránt, azonban költség hiánya 
miatt ez mindig csak pium desiderium maradt. Az 1847-ik évben Sopron
ban tartott m. orvosok és természetvizsgálók 8-ik nagygyűlésén a derék 
és köztiszteletű dr. Zipser Andor besztercebányai tanár, hazánk egyik 
leggyakorlottabb és tapasztaltabb földkutatója javaslatot tett egy föld
kutató bányászati társulat iránt, melynek célja lett volna: Az ország 
minden részei kikutatása és leírása, minden haszonvehető ásvány, föld- 
nem, de kivált kőszén, barnaszén, gyeptőzegnek (Torf) építészeti, szob
rászati vagy lithographiai kövek kikutatása, a hegyi képleték (Gebirgs- 
arten) vizsgálata; a felfedezések bírálata és mindezeknek a bányászati, 
műipari és kereskedelmi vállalatok könnyítésére szolgáló közzététele.

Az érintett nagygyűlés a hazafi indulaté férfi indítványát nagy 
örömmel elfogadta és kijelentette, hogy e fontos tárgyban egy magán- 
társulat alakuljon, mely pénzszükségeit aláírás útján, tulajdon társadtól 
nyerheti. Mi valóban még a gyűlés folyama alatt meg is történt, mert 
az alakuló társulat oly szerencsés volt herceg Eszterházy Pál, az akikori 
gyűlés első elnöke hatalmas pártolása alatt 1000 ezüst forintnál többre 
menő évi aláírást szerezni.

Hogy a nagy hasznot Ígérő társulat minél előbb létesülhessen, alul
írt mint az akkori nagygyűlés alelnöike, kevés hónappal később egy 
számra ugyan nem nagy, azonban szakértő és tapasztalt férfiakból álló 
választmányt hitt össze, mely programmjában kijelentette: »-Magyaror
szág minden részeinek a vógetti megvizsgáltatását, hogy mindennemű 
érc —• vagy egyéb ásvány, főleg kőszén — építő, vas, s  más kőtelepek 
felfedeztessenek, a felfedezmények basznavehetőségükre nézve megbí- 
ráltassanak s azután akár bányászát!, akár műbeli ipari vagy kereske
delmi vállalatuk könnyebbítéséül közhírré tétessenek, hogy hazánknak 
részletes földismei rajza létrehozassék, egyszersmind a nemzeti rnúseum 
honunkban található minden érc- és kőnemnek birtokába juttattassék: 
végre pedig a fölfedezményekből a részvényesek, mint biztosan remél
hetni, tetemes pénzbeli hasznot is húzzanak.« Ezt főcélul jelentvén ki a 
választmány, azt javasolta, hogy minden társ évenként 5 ezüst forintot 
fizessen egy részvényért.

Ezen az életműtlen (anorganácus) termékekben oly gazdag hazában 
oly nagyszámú bányászati szakférfiúk és kivált azon igaz jóakarat mel
lett, mellyel a magyar minden igaz és jó iránt viseltetik és az akkori
ban neki még tulajdon bőkezűségénél fogva, a legszebb reményeknek 
lehetett elébe nézni.
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Az idő szerencsétlen zavarai, melyekben hallatlanok történtek, nem 
egy hasznos vállalatot elfojtottak, fennálló társulatokat az ismeretes 
latin mondás szerint „inter arrna silent leges et artes” feloszlattak s a 
nagyszámú, nemes gondolkodású hazafiak legjobb szándékait megsem
misítették. Annál meglepőbb, örvendetesen olvastam, a múlt 1849. évi 
„Pester Zeitung” nov. 24-i és dec. 23-i számaiban azon tudósítást, mely
ben a földművelés és bányászati magas ministerium, egy birodalmi geo
lógiai intézet felállítása tárgyában tett javaslatát ő fölsége legkegyel
mesebben jóváhagyni méltóztatott. Megnyugtatta az alulírottat azon 
szerencsés eszme is, miszerint ezen birodalmi intézet igazgatójává Hai- 
dinger neveztetett, kinek ügyes tapintata és tudományos műveltsége 
alatt az intézettől a legjobb gyümölcsöket várhatni. Hála ezért a felsé
ges fejedelemnek.

Azonban engedelmet vett magának az alulírt, tiszta hazafi és tudo
mányos szempontból kiindulva, az egész intézetre nézve némely észre
vételeket tenni. Helyeselni lehet, hogy az intézet az egész birodalomra 
fciterjeszkedik és minden koronatartományban található ásvány, föld- 
ismei, őslénytani. . .  stb. gyűjteményeit, Béesben, mint a birodalom 
fő- és központi helyén fölállítandja, miután itt a legjobb és leggaz
dagabb kútfők és számos férfiak mellett a legjobb és legcélirányosabb 
siker várható. Azonban ‘kívánatos volna, ha:

1. A Becsben létező igazgatóságon felül minden koronatartomány
ban külön választmány állíttatnék fel, amely a körében működendő, tu
dósításait a központi igazgatóságnak adná be. 2. Ezen tartományi vá
lasztmány nemcsak ’központi, hanem a tartományi museumök bővítésén 
is működhetnék, miután a gyűjtésnél mindenkor több példány is sze- 
rezhetendő és így ezen tudományos jótéteményt nemcsak kirekesztőleg 
összpontosítaná .hanem ki is terjesztené. Mi azon kettős hasznot hajthatja, 
hogy a hasznos tudomány nemcsak terjedhet, hanem ha valamely tar
tományi museumot valami váratlan veszedelem ér, így rajta is köny- 
nyen segíteni lehet. 3. Az ásvány-, valamint kohtermények (Hütten Pro- 
ducte) vegytani kísérletei nemcsak a központi, hanem a tartományi mú- 
seumokban is történjenek. 4. Ne csak azok találmányai, vizsgálatai és 
munkái fogadtassanak el, akiik erre megbízattak, hanem azokéi is, kik 
saját ösztönöktől vezéreltetve jó kedvvel e tárgyban szorgalmatoskod- 
nak és működnek; s nagyobb ösztönzésül jutalmak osztassanak, hogy a 
hasznos cél annál inkább elérethessék. 5. Vizsgálatokra ne csak fiatal 
tisztviselők és bányagyakornokok használtassanak, hanem olyan férfiak 
is, kik a föld- és őslényismében jártasak és tapasztaltak, mint Zipser, 
Mikecz, Adler, Nendtvidh, Mihalka, Fauser, Kuíbinyi Ferenc, Pecz és 
mások. A gyűjtemények felállítására Magyarországra nézve legalkalma- 
tosabb volna Pest, hogy a nemzeti museum meglehetősen gazdag ásvány
gyűjteménnyel már különben is bír és ezen intézet őrei nagy költségek 
megkímélésével' az új gyűjteményi tárgyakat felállíthatnák és őrizhetnék. 
Itt 'történhetnének a vegytani kísérletek,, valamint szinte a földismei 
abroszok, irományok, melyek az országot tárgyazzák, mindenkor egy 
példányban itt őriztethetnének.

Majd minden koronatartománynak van museuma, hol ez és hason
lók többé vagy kevésbé célirányosan sikereltethetnének. Ez a termé- 
szettani tárgyak vizsgálatát már annál inkább előmozdítaná, mivel közel- 

áóte folytán nagyobb költségek kíméltetnének meg.
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Eszerint, legyen ugyan, kivált irányítás végett, összpontosítás, csak
hogy ebből mások ki ne rekesztessenek, hanem e jó és hasznos kedvez
mény hasomnemű intézeteknél felkelő s  melegítő nap sugaraiként az 
osztrák birodalom minden tartományára kiterjesztessék.

Kubinyi Ágoston s. k. 
a magyar nemzeti museum igazgatója.”

Haidinger Vilmos elgondolásával teljesen megegyezett Kubinyi 
cikke. Ezért örömmel felkarolta a Társulat ügyét, ö  mindig nagyra 
becsülte és tám ogatta a m agyar tudományos törekvéseket, amiben 
talán közrejátszott az is, hogy apja selmeci akadémiai tan ár volt. 
A Kubinj/i-családhoz is barátság fűzte s különösen K ubinyi Feren
cet kedvelte. 1850. április 1-én kelt levelében m egírta Kubinyi 
Ágostonnak, hogy nézetével teljesen egyetért. Hangsúlyozta, hogy 
a feladat nagysága megkívánja, hogy a Birodalmi Földtani Intézet 
mellett a koronaországokban a m ár meglevő magánegyletek fenn
maradjanak, s  a közös m unka és közös haladás nagy elve alapján 
működjenek,

Haidinger, az akkori bécsi földtani szakemberek vezére, a föld- 
mívelési és bányászati as. kir. minisztériumba benyújtott átiratá
ban kifejezte a  földtani társulatok szükségességét általában és ki
fejezte, hogy a  szükséges lépések megtétele bízassák a Cs. Kir. Bi
rodalmi Földtani Intézet igazgatóságára. Ezen az alapon meggyőzte 
az illetékes hivatali tényezőket arról, hogy kívánatos Magyarorszá
gon is olyan egyesülés működése, mely segítené a bécsi Földtani 
Intézet munkáját.

Haidinger sürgetésére, s Kubinyi Ágoston állandó ostromára a 
bécsi korm ány kijelentette, hogy hajlandó a magyar földtani tá r
sulat felállítását támogatni. Haidinger közbenjárására 1850. május 
második felében dr. Hömes Móric, a bécsi ásványgyűjtemény első 
őrsegéde m int a Birodalmi Földtani Intézet biztosa Pestre érkezett, 
hogy a m agyar szakemberekkel együtt az elvben m ár megalakult 
Társulat program ját véglegesen megállapítsa.

Az értekezletet 1850. m ájus 24-én tartották. Kubinyi Ágoston 
—• a videfalvi ülésen megválasztott elnök — távolléte m iatt ezen az 
ülésen nem tudott megjelenni. Jelen voltak: Engel Sándor, Fuchs 
Vilmos, Hörnes Móric, Kováts Gyula, K ubinyi Ferenc, Mikecz 
András, Nendtvich Károly, Petényi Salamon és Szabó Ferenc. A 
Társulat megindítója, az ekkor m ár aggastyán Zipser Keresztély 
András nem volt jelen.

Hörnes előre elkészített s  Haidingertől helyeselt munkaprog
ramot ajánlott a Társulat számára. A tanácskozás ezen m unkaterv 
alapján a következő feladatok kitűzését és megoldását határozta el;
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1. Földtanilag nevezetesebb vidékek (Budapest, Hegyalja, Bakony 
stb.) monográfiái és földtani leírása. 2. Magyarország fiatalabb kép
ződményeinek meghatározására nagyobb befolyással lehető helyek 
(Szob) m onográfiája és leírása. 3. A fiatalabb képződmények ős
m aradványainak állandó gyűjtése (Buda, Szob). 4. Bányavidékek 
monográfiája Cotta elméletének szem előtt tartásával. 5. Iparilag 
nevezetesebb kőzeteknek, pl. hazai építőköveknek, kőszénnek, bar
naszénnek, mészkőnek stb. leírása.

A tanácskozás még a következőket határozta el: 1. Kubinyi 
Ágostont kérik fel, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat műkö
désére felsőbb helyről a szükséges engedélyt szerezze meg. Dr. Ko- 
váts Gyula a  szükséges alapszabályok szövegét megszerkeszti s a 
közgyűlés elé terjeszti. Ebben — a Hörnestől bem utatott munkaprog
ram  figyelembevételével — a következők hangsúlyosán dók: a) a 
Magyarhoni Földtani Társulat magánegylet, szoros tudományos kap
csolatban a bécsi földtani intézettel; b) szoros összeköttetésben van 
a Magyar Nemzeti Múzeummal is, a begyűjtött és beküldött tá r 
gyak a Múzeum tulajdonába m ennek át, a Társulat tagjai azonban 
azokat tudományos célokra használhatják; c) a Magyar Nemzeti 
Múzeum a Társulatnak ingyen enged át megfelelő term et az ülések 
számára, megőrzi a Társulat iratait, és tisztviselői felajánlják szol
gálatukat a Társulat ügyei vezetésére és az „irományok vitelére” ; 
d) a Társulat pénze csak tudományos célra fordítható. A tagok 
a tudományos m unkát ingyen végzik, csak útiköltségeik és nap
számosbéreik téríttetnék meg; c) az engedély elnyerése u tán  azon
nal közgyűlést kell tartani, melyre az összes aláírók meghívandók, 
az elfogadandó alapszabályok azonnal kinyomandók; f) a végleges 
megalakulás u tán  a tudományos kutatások azonnal megkezdődnek.

A Pester Zeitung 1850. évi m árcius 19-i 62. számában a 296— 
297. lapon August v. Kubinyi aláírással m egjelent a következő 
című cikk: „Die geologische Reichsanstalt und die Landesmuseen”, 
melyben nagyjában ugyanazt írja  meg, am it a fenti programból 
m ár ismerünk.

A Pester Zeitung 1850. június 8-i számában, a 696. lapon a kö
vetkezőkről ad tudósítást a geol. Reichsanstalt m ájus 28-án tartott 
üléséről:

„Moriz H om es machte eine Mitteilung über den Erfolg seiner 
Reise nach Pest, welche derselbe im Interesse der. k. k. geol. 
Reichsanstalt unternom m en hatte, um die gesellschaftlischen Ar
beiten zur Förderung geologischer Untersuchungen an  frühere, 
seither unterbrochene Verhältnisse anzuknüpfen, und einen geolo
gischen Verein neuerdings ins Leben zu führen”.
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Az engedély leérkezte u tán 1850. július 6-án m egtartották az 
első közgyűlést, melyben „a társulat magát megalakultalak nyilvá
níto tta”. Felolvasták az alapszabályokat s  elnökül K ubinyi Ágos
tont választották meg, aki szívós kitartással és lelkesedésével Zipser 
álmát, a Magyarhoni Földtani Társulatot m ost m ár teljesen meg
terem tette (I. melléklet). T itkár le tt Kovács Gyula, aki m ár előbb is 
sokat fáradt a Társulat ügyeiben, pénztáros Wagner Dániel. Az 
alapszabályok megvizsgálását külön bizottság végezte. A szeptem
ber 3-án tarto tt második közgyűlés az alapszabályokat elfogadta. 
Ugyanekkor közfelkiáltással herceg Eszterházy Pált a Társulat 
pártfogójának nyilvánították. A július 6-án. tarto tt közgyűlés vá
lasztásának megerősítése után megválasztották a tisztikar többi 
tagját és a választmányi tagokat is: Kubinyi Ferenc alelnök, Szabó 
József m ásodtitkár lett, a választmányi tagok a tisztviselőkön kívül: 
Marschan József, M ikecz András, Nendtvich Károly és Petényi Sa
lamon. Megválasztották az első tiszteleti tagokat is.

Az 1850. júl. 6-án ta rto tt első közgyűlésen Gamperl Alajos vá
rosi tanácsos m int kiküldött polgári biztos jelenlétében megjelent:

Bene Ferenc 
Engel Sándor 
Kánya Pál 
Kováts Gyula 
Kubinyi Ágoston 
Marschan József

Mikecz András 
Nendtvich Károly 
Petényi Salamon 
Szabó János 
Szabó József 
Wachtel Dávid 

W agner Dániel

1851. március 31-én befejeződött a Társulat tagjául jelentkezet
tek jelentkezési ívének aláírása. Eddig az időpontig a Társulat első 
30 tagja jelentkezett, akiket a választmány felvett.

Ezzel befejeződött a tulajdonképpen m ár 1848-ban megalakult 
Magyarhoni Földtani Társulat hosszantartó kibontakozása.

Azóta egyfolytában működik a Társulat, s  a  legnehezebb idők
ben is híven teljesítette feladatát, a földtan művelését és fejleszté
sét. Zipser javaslata szerint a Társulat főleg kincskeresés céljából 
indult volna meg, javaslatának eredeti célja az volt, hogy a  Tár
sulat tevékenysége a bányászatot tegye gyümölcsözővé. Az első 
alapszabályokban sincs benne ez a cél.

Az alapszabályok a következők:

1. §•
A magyarhoni földtani társulat magám egylet, mely szoros tudo

mányos (kapcsolatban van a cs. k. birodalmi földtani intézettel.
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2. fi.

A földtani társulat célja Magyarország minden vidékeinek földtani 
kutatása és ennek következtében feltalálása mindenféle hasznos ás
ványoknak, érceknek, kőszeneknek, építésre és más műipari haszná
latra alkalmas köveknek.

3. §.
A magyarhoni földtani társulat szoros összeköttetésben van a ma

gyar nemzeti museummal, minden a társulatnak beküldött földtani 
példányok, ásványok, kövületek stb. a magyar nemzeti museum tulaj
donává válnak és az ásványtani osztályba tétetnek, joguk lévén a tár
sulat tagjainak azok tudományos használatára.

4. §.
A magyar nemzeti museum elleniben a társulatot ellátja ingyen 

gyűlésekre alkalmas teremmel, őrzi a társulat iratait és minden más 
ingó-tulajdonát, a magyar nemzeti múseum tisztviselői felajánlván kész
ingyen szolgálat jókat ügyei vezetésére és az irományok vitelére.

5. §.
A társulat pénze a nélkülözhetetlen házi szükségeken kívül csupán 

kizárólag utazásokra, kirándulásokra, ásatásakra, fúratásokra, szük
séges eszközök, földabroszok szerzésére, nyomtatására, szóval tudomá
nyos célra fordíttatik.

6. §.
Ezen társulat tudományos egyesület lévén, bányanyitási, vagy más 

nyerészkedő vállalatokba nem bocsátkozik, hanem azon remélhető eset
ben, ha utazói által akár hasznot ígérő ércek, akár kőszén-, kő-, tőzeg-, 
vagy más használható telepek tudomására és birtokába jutna, bánya
nyitásra a társulat tagjaiból más magán-egylet áll össze, mely egyletben 
való részvételre minden legalább hat hónappal azelőtt aláírt tagnak joga 
van; a választmány teendői körébe tartozván így a társulat kebléből 
keletkező egyletekkel a társulat jogai átengedése végett egyezkedni.

7. §.
A társulat a maga ügyeiben a legnagyobb nyilvánosság, pénzei ke

zelésében a legszigorúbb pontosság és felelősség elvét követi.

II. A társulat tagjai.

8. § .

A társulat tagjai háromfélék: a) rendesek, b) pártolók, és c) tiszte
letiek, mindnyájukat a társulat oklevelekkel látja el, melyékért semmi 
díjat nem követel.
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9. S-
A társulat rendes tagja lehet mindenki, aki ezen szándékát az elnök

ségnél, titoknoknál vagy a társulat közhírré teendő megbizottainál je
lenti, s az alapszabály szerinti kötelezettségeket pontosan teljesíti, ezen 
tagok mindenkor a közgyűlésnek bejelentetvén.

10. §.
A rendes tagok a társulatba léptük által kötelezik magukat a há

rom egymásután (következő évre a társulat költségei fedezésére évenként 
5 pengő forintot fizetni, ezen összeg minden tag beléptekor, azonkívül 
minden január hóban a pénztárnoknál vagy a biztosoknál pontosan 
fizetendő.

11.  § .

Azon tagok, kik három év lefolyta után akármi okból a társulat
ból kilépni szándékoznak, kötelesek ezt a társulatnak az utolsó év 
lefolyttá előtt hat hónappal írásban tudtára adni, kik ezt nem teszik, 
azok újabb három évre kötelezetteknek tekintetnek.

12. § .

Pártoló tagi okleveleket oly lelkes egyéneknek osztogat a társulat, 
kik ennek pénzerejét legalább száz pengő forinttal növelik és ezáltal a 
társulatot hasznos céljai elérésében hathatósan pártolják.

13. §.
Tiszteleti tagokul oly jeles bel- és külföldi egyéneket választ a tár

sulat, kik vagy a földtanban magúkat kitüntették, vagy pedig a társu
latnak célja elérésében lényeges szolgálatot tették, ezeket a nagygyűlés 
tagjai ajánlására szótöbbséggel választja.

14. §.
A társulat minden tagjai bírnak szavazási joggal és ezt a közgyű

lésekben gyakorolhatják.

15. §.
Azon tagok, káik jövő 1851-ik január elsejéig lépnek a társulatba, 

„alapítótag” címmel tisztelteinek meg okleveleikben.

III. A társulat belső elrendezése.

16. §.
Pártfogóul oly férfit választ és kér meg a társulat, ki a földtan 

iránt vonzalommal viseltetik és a társulat fényét és díszét emeli.

17. §.
A társulat választ elnököt, alelnököt, első és másod titoknokot és 

pénztámokot, mindeniiket három évre.

30



18. §.
A társulat tart köz-, szak- és választmányi gyűléseket.

19. §.

Az elnök köz- és választmányi gyűléseken az elnökséget viszi, a 
társulat pénzügyeiben ő a főfelügyelő, ő intézkedik a társulat pénzei 
biztos kamatoztatásáról, a választmány által rendelt pénzösszegek kifi
zetését ő utalványozza s mindezekért felelős.

20.  § .

Az alelnök az elnököt hatáskörében gyámolítja, és szükség esetében 
ennék helyét pótolja.

21 . § .

Az első titoknok viszi a gyűlésekben a jegyzőkönyvet, levelez a 
biztosokkal, a szakgyűléseken a beküldött tárgyakat bemutatja, a gyűlé
sek eredményeit a lapokban iktatja és az évenkénti közgyűlésben a tár
sulat tudományos munkálkodásáról értekezik.

22 .  § .

A másod titoknok az elsőt munkáiban segíti é* szükség esetében 
ennék helyét pótolja.

23. §.

A pénztáratok a társulat pénzeit híven kezeli, a választmánynak 
lévén felelős és ennek tartozván számadással.

24. §.

A társulat ügyeit a választmány vezérli, mely a tisztviselőséget is 
ide értve kilenc tagból áll.

25. §.

A választmányi tagok három évre választatnak a közgyűlés által, 
ezeknek szakértőknek és budapesti lakosoknak kell lenni.

26. §.

Halálozás vagy kilépés esetében a választmány a tagok közül ma
gát kiegészíti a jövő közgyűlésig.

27. §.

A választmánynak jogában áll gyűléseiben való részvétre a társu
lat bármely tagját is meghívni.

29. §.

A választmány határozza meg a teendő munkákat, a megvizsgá
landó vidékeiket, ez nevez ki e végre kiküldendő szakértőket, ez köt 
velők szerződéseket és ad nekik alkalmas utasításokat.

31



A választmányhoz intézik a kiküldött egyének és utazók tudósítá
saikat, ehhez küldik a gyűjtött tárgyakat, a választmány nevezi ki a 
megbízottiakat, ez határozza meg a társulat célja eléréséből eredő szük
ségeket és azok megvételét, milyenek szerszámok, földabroszok, köny
vek, a választmány körébe tartozik végre a nyomtatás és a kebeléből 
eredő magán egyletekkel való egyezkedés is.

30. §.

A választmány rendesen hónaponként egyszer jő egybe, azonkívül 
pedig valahányszor az elnök szükségesnek látja.

31. §.

A választmány szótöbbséggel határoz, a szavazat egyenlőségénél az 
elnök dönt, határozatok hozatalára legalább öt tag szükséges.

32. §.

A szákgyűlések nyáron hónaponként egyszer, télen pedig hóna
podként kétszer tartatnak, ezekben értekezések olvastatnak, új felfe
dezések közöltetnek, a titoknak az érkezett küldeményeket és levele
zést mutatja be a társulatnak. Ezen összejövetelek merőben tudomá
nyosak lévén, ezekben semmi szavazásnak helye nincs, a szavazást 
igénylő tárgyak a közgyűlés és választmány körébe tartozván.

33. §.

A szalkgyűlések eredményeit a titoknok a lapokba iktatja, és a tar
tott értekezéseket kivonatban a nagy közönséggel megismerteti.

34. §.

Közgyűlést a társulat rendesen minden évben egyszer tart tavasz- 
szal, de szükség esetén többször is, err§ a tagok hat héttel azelőtt 
lapok útján hívatnak meg.

29. §.

35. §.

A közgyűlés választja szótöbbséggel a tisztviselőket és a választ
mányi tagokat.

36. §.

A titoknok a közgyűlésnek a lefolyt évi eredményeket és a tudo
mányos vizsgálatokat kivonatban előadja, a választmány pedig az ál
tala megvizsgált számadásokat, és a választmányi jegyzőkönyveket ter
jeszti elő, (minden intézkedéseiről a közgyűlést tudósítva, és annak lévén 
felelős.

37. §.

A társulat alapszabályaiban minden három évben a közgyűlés te
heti a szükségesnek talált változtatásokat.
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Ha a társulat bármi okból feloszlik, minden vagyona a magyar
nemzeti museumra marad és az ásványtani osztály gyarapítására for-
díttatik.

A társulat tisztviselői, választmánya és tagjai.
Pártfogó: galántai herceg Esterházy Pál,
Elnök: felsőkubini és nagyolaszi Kubinyi Ágoston, királyi tanácsos, a 

magyar nemzeti múzeum igazgatója, a magyar tudós társaság tisz
teleti tagja.

Alelnök: felsőkubini és nagyolaszi Kubinyi Ferenc, a magyar tudós tár
saság tagja.

Ti toknok: kézdi-szantléleki Kováts Gyula, a növény-ásvány osztály őre 
a magyar nemzeti museumban.

Másod ti tóiknak: Szabó József bölcsészettudor, a pesti egyetemnél a vegy
tan és ásványtan h. tanára.

Pénztáratok: Wagner Dániel vegyésztudor, okleveles gyógyszerész.
Választmányi tagok: Marséban József volt selmeci cs. k. bányamérnök, 

Mikecz András volt cs, k. pénzügyi titoknok, Nendtvich Károly 
orvostudor, a József ipartanoda tanára, Petényi Salamon a gerinces 
állatok őre a magyar nemzeti museumban.

Tiszteleti tagok:
gróf Almósy Móricz 
gróf Andrássy György 
báró Geringer Károly 
Haidinger Vilmos 
Hauer József 
Russeger József 
Thinnfeld Ferdinánd 
gróf Thun Leo

Pártoló tagok:
gróf Andrássy György 
báró Podmaniczky János

Alapító tagok:
gróf Andrássy György
Balogh Pál orvostudor
Bene Ferenc orvostudor
Bezerédy István földbirtokos
Czanyuga József rn n. museumi irattárnök
Engel Sándor helytartósági tanácsos
herceg Esterházy Pál
Fridvalszky Imre orvostudor, a m. n. museum természeti osztá

lyának őre
Fuchs Vilmos bányatanácsos 
Gerenday József orvostudor, egyet, tanár 
Gottesmann Miklós kereskedő 
Haumann László pénzügyigazg. tisztviselő

38. §.
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Homes Móricz, orvostudor, cs. kir. udvari ásványgyűjtemény első 
őre

Irsay Pál földbirtokos
Kandó József földbirtokos
Kasnya Pál igazgató-tanár
Karácsony Mihály iparisk. volt igazgató
Kazinczy Gábor földbirtokos
Kovács Endre orvostudor
Kováts Gyula
Kubinyi Ágoston
Kubimyi Ferenc
Marschau József
Mifcecz András
Németh bajos gyógyszerész
Nendtvich Károly
Petényi Salamon
Poll áh József gyógyszerész
báró Prónay Gábor, a zenede elnöke
Szabó János orvostudor, volt országos szemész
Szabó József
Szinmay Ödön földbirtokos
Szőnyi Pál, a Természettudományi Társulat elnöke
báró Vay Lajos földbirtokos
báró Vécsey Miklós cs. k. kamarás
Wachtel Dávid orvostudor
Wagner Dániel orvostudor
Wagner István tanár az evang. tanodában

1850. és 1851-i tagok:
Andrae C. G. tudor és magántanító 
Benkenbergi Becker Károly 
Benedek József nevelő
Brünek József volt helytartósági tanácsnok
Czizek János cs. k. bányatanácsos, cs. k. birodalmi földtani inté

zeti segéd
Ettinghausen Constantin orvostudor, cs. k. birodalmi, földtani in

tézeti segéd
Foetterle Ferenc cs. k, bámyatanácsnok, a cs. k. földtani intézet 

főgeológusa
Hauer Ferenc cs. k. bányatanácsndk, a cs. k. földtani intézet fő

geológusa
Hausmann Ferenc orvostudor 
Heuffler Lajos VKM titkár 
báró Hingenau Ottó cs. k. bányatanácsnok 
Kanlka Károly orvostudor és országos szemész 
Kner Rudolf tudor és tanár
Kaudernatsch Jónás geológus a cs. k. földtani intézetben 
Lányi Sámuel
Leydolt Ferenc orvostudor, a bécsi politechnikai intézet tanára
Lőwe Sándor országos és íőpénzpróbáló
gróf Marschall Ágost, a cs. k. földtani intézet irattárnoka
báró Mednyánszky Dénes
Mezősi László közbirtokos
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Mihál ka Antal volt ipartanodái tanár 
Molnár József gyógyszerész 
Nagy Gida volt főispán
Sadher Károly cs. k. helytartósági tanácsnok
Scheucthenstuel cs. k. miniszteri tanácsnok
Simkó Dániel, a bécsi protestáns theologiad intézet tanára
Simony Ferenc cs. k. tanár Bécsben
Szatmáry Király Pál
Zekeli Frigyes tanár Bécsben

A Társulat mindennemű tagjainak száma 76 volt. Ezek között 
magyar szakember geológus csak egy volt: Szabó József és rokon- 
szakos volt Kováts Gyula. Zipser, a  Társulat eszméjének felvetője 
és indítványozója nem volt tag, noha a  videfalvi megalakuláson 
ott volt. Ekkor m ár olyan rossz anyagi viszonyok között élt, s any- 
nyira előrehaladt korú volt, hogy nehezen tudott volna a Társulat 
életében tevékenyen részt venni.

Zipser Keresztély András rövid életrajza

Zipser nem volt szakképzett tudós. Ilyen szakember hazánk
ban a XIX. század első évtizedeiben nem  is alakulhatott ki, külö
nösen nem  földtani téren. Mégis hálával és őszinte megbecsüléssé] 
kell rá gondolnunk. Ki tudja, hogy az ő lelkesedése nélkül Tár
sulatunk mikor alakult volna meg. Ezért vélem célszerűnek is
m ertetni rövid életrajzát, hogy abból az utókor lássa, milyen m un
kaszeretet és tudományos lelkesedés jellemezte Zipser egész életét.

É letrajzát Kubinyi Ferenc, a Magyarhoni Földtani Társulat 
akkori alelnöke írta  meg, s azt a M agyar Orvosok és Természet
vizsgálók 1886-ban Rimaszombatban ta rto tt XII. nagygyűlésének 
ajánlotta. A 20 lapos munka Pesten 1866-ban jelent meg Zipser 
arcképével, m elyet Rohn és Grund nyom dájában készítették (2. 
ábra).

Dr. Zipser Keresztély András 1783. nov. 25-én született Győ
rött. Édesapja libetfoányai származású volt, m int kitűnő katona 33 
évig szolgált. Nagyapja, András, Libetbányán volt orvos, 1777. aug. 
27-én halt meg.

Zipser a  bazini evangélikus iskolában kezdte meg iskoláit, s 
Besztercebányán folytatta. M ajd négy évig Pozsonyban, az evangé
likus líceumban tanu lt bölesószetet és teológiát; kitűnő eredmény
nyel végzett. Tanítással tarto tta  fenn m agát, szülei segítségét nem 
fogadta el. M int teológus Németországba készült utazni, mikor 
Brünnbe hívták meg az evangélikus iskola tanítójának. Brünnben 
nevelőintézet is működött, ebben az intézetben is tanított. Ennek 
az intézetnek az igazgatója André, író is volt, folyóiratot adott ki,
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Zipser ebben m unkatársa volt Andrénak. André nevelőd működése
nagyon hatott Zipserre. Valószínű, hogy később Besztercebányán ala
pított és virágzó nőnevelői intézetének kitűnő vezetésében André 
hatása is tükröződött. Brünnben az iparosok vasárnapi iskolájában

is tanított, tanítványait gyakori kirándulásokon m egtanította a te r
mészet szépségeinek és kincseinek megismerésére.

Az austerlitzi csata időpontjában (1805. december 2-án) kíván
csiságból a tűzvonal közelébe merészkedett, itt egy visszapattant 
puskagolyó jobblábába fúródott. Szerencsére hamarosan meggyó
gyult.

Öreg édesapjának egy kívánsága volt, hogy halála előtt fiát 
láthassa, s  hogy ezt teljesíthesse, Besztercebányára sietett. I tt  az
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egyik leányiskolában vállalt tanítást. Harmincéves korában nőül 
vette a kitűnően képzett Kolbányi Katalint, egy bányatanácsos 
leányát. Besztercebányán leánytanító és nevelőintézetet alapított, 
melynek vezetését nemcsak maga, hanem a felesége is végezte.

A virágzó intézetet azonban majdnem tönkretette az új intéz
kedés, mely a katolikus nők nevelését ebben — az evangélikusok 
által vezetett intézetben — megtiltotta. Tetőzte Zipser balsorsát az 
is, hogy felesége 1859-ben meghalt. Ekkor annyira megtört, hogy 
az amúgy is tengődő intézetet megszüntette.

Zipser a besztercebányai evangélikus iskolában 1810-től kezdve 
ásványtant tanított, tanítványaival gyakran járt kirándulásokra, s 
buzdította őket gyűjtésre és a kőzetek formatizálására is.

1817-ben jelent meg Sopronban a m ár em lített „Versuch eines 
topographisch 'mineralogischen Handbuches von U ngarn’! Ezt a 
könyvet az egész m űvelt világ szakemberei használták ajm últ szá
zad közepe tájáig. 1815-ben és 1817-ben bejárta gyalog Lengyel- 
országot és Poroszországot. Tanulmányainak eredményeiből fakadó 
cikkei a „Leonhard Tasohenbuoh der Mineralogie”, „Magazin der 
Pharm atie” és az „Iris” című folyóiratokban, valam int az Ersch— 
Gruber-féle Enciklopédiában jelentek meg.

Igen sok szakemberrel és szakegyesülettel volt csereviszonyban, 
s így híres és gazdag ásványtani, kőzettani és őslénytani gyűj
tem ényt állított össze a saját gyűjtésével együtt. Ha valaki kül
földről Besztercebányára érkezett, legelőször Zipser gazdag gyűj
teményét látogatta meg- S nemcsak Európa valamennyi tájáról, 
hanem Észak-Amenkából, Brazíliából, Szibériából is érkeztek tu 
dósak Besztercebányára, hogy a szép gyűjtem ényt megismerjék. 
A gyűjteményből megismerkedhettek hazánk ásványaival, kőzetei
vel és részben ősmaradványaival is. A gyűjteményen kívül a világ 
sok részébe küldött gazdag cserepéldányai ism ertették meg legelő
ször a régi Magyarország gazdag és változatos ásványvilágát.

Gyűjteménye mintegy 12 000 darabból állt, s  40 év szorgalmas 
és gondos gyűjtő m unkájának eredménye. Gyűjteményében ven
dégkönyvet vezetett, mely 1815. június 1-én kezdődött és 1862. 
szeptember 9-ig tartott. A könyv K ubinyi Ferenc birtokába került, 
aki szerint „nevezetes külföldiek neve” fordul elő a vendégkönyv
ben. Az 1845—i tűzvész azonban Zipser házát is elemésztette, s a 
gyűjtemény legnagyobb részét elpusztította.

Az iránta érzett tisztelet és szeretet nyilvánult meg akkor, am i
kor háza elpusztult részének újjáépítésére a besztercebányai pol
gárok fá t s egyéb szükséges anyagokat ajándékoztak.
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A gyűjtem ény m egm aradt részének további sorsáról Kubinyi a 
következőket írta: „ - . .a z  ásványgyűjtemény az a veszteségem, 
melyet 1849. évben a losonczi tűzvész alkalmával . . .  annyira szen
vedtem, hogy ifjúságom óta a szerencsétlen napig nagy szorgalom
mal összegyűjtött több ezer példányból állott föld-, ásványtani s 
egyéb gyűjtem ény a láng és a  préda m artalékává lett, némi pótlé
kául és azon kegyeletnél fogva, mellyel Zipser András egykori ta 
nítóm és barátom  eránt viseltettem, 1865-iki évben kész pénzen 
megvettem — most a gyűjtem ény ládába pakolva Pesten egy boltba 
letéve lévén —• vajha utolérhetném  azon pillanatot, midőn célszerű 
szekrényékben rendszeresen felállítva nemcsak gyönyörűséggel él
vezhetőknek közszemlére kitelhetném!!!”

Zipser a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyű
lésein kezdettől fogva lelkesen részt vett egészen haláláig. A besz
tercebányai gyűlés előtt Zólyom megyét, a kolozsvári előtt Bán
ságot, Sopron megyét járta  be. Gyűjtött példányait a Nemzeti Mú
zeum s a  kolozsvári m úzeum  őrzi. Az 1863-ban Pesten ta rto tt nagy
gyűlésen is jelen volt tele lelkesedéssel, de m ár betegen. Itt szólalt 
fel utoljára a nyilvánosság előtt. Az egykori jegyzőkönyv szerint 
„Doctor Zipser Endre hazánk fia és tudósaink jeles veteránja szót 
emel, mondván, hogy bár ném et nyelven és ném et ruhában szól. 
azért m agyar érzet lakik s magyar szív dobog keblében, 80 éves 
munkásságát is azon m agyar hazájának óhajtja szentelni, melynek 
emlékét m agával viendi azon útjára is, h onnét m ég senki sem 
tért vissza. E meleg szavakat harsogó éljen követé. Mély csend 
követte a lelkesedés eme kitörését, m ert hálakönnyekkel telt meg 
a legtöbb szem, látva m in t hozza az érdem ekben megőszült aggas
tyán utolsó erejét a haza oltárára”.

Ekkor m ár erősen gyengült. 1864. február 20-án csendesen el
hunyt, utód és végrendelet nélkül. Kis vagyonkája távoli rokonára 
szállott.

A Magyar Orvosok és Természetvi zsgálók 1864. augusztus 
24-től szeptember 2-ig M arosvásárhelyt ta rto tt nagygyűlésén Knöpf- 
ler Vilmos titká r olvasott fél rövid amlékbeszédet róla. Ugyanez 
az ülés Kubinyi Ágoston indítványára elhatározta, hogy Zipser em
lékezetére közadakozásból síremléket fognak felállítani. A kivitelt 
a központi bizottságra ruházták, s  a befolyó összegen állítandó sír
emlék elkészíttetését id. K ubinyi Ferencre bízták.

' Zipser többször részt vett a német örvösök és termószetvizsgá- 
lók gyűlésein is. Az 1833-ban Boroszlóban ta rto tt gyűlés tartamára 
— Humboldt Sándor javaslatára — az egyik ásvány- és földtani 
szakosztály elnökévé választották meg. Ugyanezen gyűlés ídőszaká-
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ban az egyik szakülésen sok magyarországi ásványt, főleg félopálo
kat m utatott be. A példányokat a berlini ásványgyűjtemény számára 
Humboldt Sándornak adták.

Zipser az 1836-ban Jénában tarto tt nagygyűlésen is jelen volt 
Kubinyi Ferenccel együtt. A gyűlésen Zipsert és Kubinyit azzal 
tüntették ki, hogy nevükről egy-egy georginát neveztek el azon Geor
gina variábilis kitenyésztett változatai közül, melynek magvait Hum
boldt Sándor Mexikóban gyűjtötte, s  a berlini botanikus kertnek 
adományozta.

Zipser m int pedagógus kiváló volt. Női nevelőintézetében 50 
évnél tovább (működött mint vezető és oktató. Eközben igen sok 
tapasztalatra te tt szert, és ezek alapján m egírta Kassán 1822-ben 
megjelent m unkáját: „Lehrbuch zum Gebrauch für Tochterschulen”. 
Ez a könyv akkoriban nagybecsű volt. Széleskörű érdeklődését és 
kritikáját jellemzi a statutioról írt m unkája. (Über die Statution 
in Ungarn veranlasst durch gesetzliche Verleihung der weiland 
fürstlich von Kohárysohen Güter an Sr. Durchlaucht den Herzog 
Ferdinand von Sachsen Coburg-Gotha zu M urány am 5.-ten De
cember 1831”)

Zipser nem  volt szakember a mai értelmezésben. Hiszen akkor
— a m últ század első felében —■ még nem  lehete tt senki sem szak
ember hazánkban, főleg nem  az ásványtan és földtan terén. De 
természetrajongó volt, k i lelkesedéssel csodálta az ásvány- és kő
zetvilág nagyszerűségét. Éles szeme m inden jellemzőt észrevett s 
közreadott m unkáiban igyekezett saját észleléseivel is kiegészíteni 
az akkori ismereteket. Legnagyobb érdeme, hogy helyes érzéke 
meglátta olyan társulat szükségességét, mely a  földtan céljait szol
gálja. Ennek az eszmének sikerült m egnyernie két volt tanítvány ál 
és jó barátját: Kubinyi Ferencet és K ubinyi Ágostont, akik társa
dalmi összeköttetéseik és nagy befolyásuk segítségével ham ar meg
valósították Zipser javaslatát.

Igen nagy érdeme még, hogy a külföldet megismertette hazánk 
ásványvilágával. Személyes ismeretsége igen sok külföldi barátul 
nyert meg a magyarságnak. Annyira ism ert volt külföldön, hogy a 
sehneci bányaterületre került bányász, természetvizsgáló, politikus 
okvetlenül felkereste őt. Érdemeit külföldön is elismerek, s tudósok, 
intézetek dicsérő iratai és oklevelei fejezték ki nagyrabecsülésü
ket. Fejedelmek is kitüntették. Ezek közül Kubinyi néhányat fel
sorolt: ,,1817-hen a porosz király, Frigyes Vilmos egy 50 aranyat 
nyomó éremmel, 1819-ben a varsói kir. lengyel egyetem 20 aranyat 
nyomó éremmel, 1820-ban a svéd király az északi csillagrenddel.
— a wünsttemibergi király ugyanezen évben a polgári érdem arany



éremével, — Sándor császár nagy értékű gyémánt gyűrűvel, — a 
porosz király ismételten az I. rendű érdemrenddel, -— Frigyes 
Ágost szász király .. . egy gyémántos gyűrűvel, — a nassaui u ra l
kodó herceg 1823-ban 22 aranyat nyomó éremmel, — 1825-ben Lajos 
badeni nagyherceg a polgári érdem aranyérmével, — 1826-ban La
jos hesseni nagyherceg az I. rendű Lajos-renddel, — 1827-ben a 
bajor király tulajdon arcképével díszített nagy értékű porcelán 
edénnyel, — 1830-ban Miklós cár egy különös értékű gyémántos 
gyűrűvel, — 1832-ben Keresztély Frigyes dán herceg egy arany 
burnótszelencével, 1833-ban a porosz király m ár harmad ízben a 
veres arany sas III. rendű renddel ajándékozta meg; — a szász al- 
tenburgi uralkodó herceg által pedig még 1828-ban hercegi taná
csosul neveztetett ki”.

Zipser sorsa azonban — ennyi elismerés ellenére is — csak jel
legzetes magyar sors volt. Nevelőintézetének megszűnte után csak 
igen szűkösen élt, s  az em lített értékes ajándékokat lassanként 
kénytelen volt értékesíteni, hogy betevő falatját biztosítsa. Nevelői 
és tanítói működése eredményeinek elismeréséül a magyar király 
a Ferenc József-renddel tün tette ki. Halála előtt két évvel — noha 
nem volt állami szolgálata — nyugdíjat is kapott, ami megkönnyí
tette ugyan sorsát, de legyengült szervezetén m ár nem sokat se
gített.

Ö volt hazánkban az első, aki m int tudós tenmészetvizsgáló egy 
egész testülettől síremléket nyert. A Magyar Orvosok és Természet- 
vizsgálók Marosvásárhelyen 1865-ben tarto tt nagygyűlésén Kubi- 
nyi Ferenc javaslatára elhatározták, hogy Zipser munkássága szín
helyén, Besztercebányán, sírem léket fognak felállítani. A sírem 
lékre akkora összeg gyűlt össze, hogy a költségek fedezéíb u tán  még 
annyi m aradt meg, hogy az — tőkésíttetvén — „a bejövendő ka
matok elegendők lesznek az emlék fenntartására”. A mauthauseni 
gránitból készült gúla alakú sírem léket Gerenday Antal készítette 
360 forintért. A gúla szemközti lapjára gazdagon aranyozott betűk
kel a következő felirat volt vésve: „A Magyar Orvosok és Termé
szetvizsgálók X. gyűlése határozatából dr. Zipser Andrásnak 1865. 
Született 1773. nov. 25. Meghalt 1864. febr. 20.”

A síremlék későbbi sorsáról nincsenek biztos adataink. A ma
gyar geológusok, bányászok kegyeletes hálával emlékeznek meg 
Zipser Andrásról, a Magyarhoni Földtani Társulat megalapítójáról. 
Chyzer Kornél Zipsert „hazánk geológiájának m egalapítója” néven 
említá.
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A két Kubinyi életének vázlata

A  Magyar Tudományos Akadémia megalapítása utáni években 
a természettudományok hazánkban nem gyökeresedtek meg. Sem 
intézetek, sem tudósok nem voltak, ahol és akiktől ilyen ismerete
ket lehetett volna szerezni. Csak néhány tanár foglalkozott, külön 
anyagi támogatás nélkül, természettudományi kérdésekkel. Csodál
koznunk kell, hogy ilyen viszonyok mellett mégis akadtak olyanok, 
akik a tudományok önzetlen művelését tűzték ki életcélul. Ehhez 
valóban rajongó tudom ányszeretet és nagy önmegtagadás szüksé
ges, lemondás minden anyagi előnyről, sőt a  méltányos elismerésről 
is. Ilyen volt a két Kmbinyi-testvér is, m indkettő jogász, m indkettő 
tele izzó szeretettel és lelkesedéssel a term észet minden szépsége 
iránt.

A két Kubinyi (Ferenc és Ágoston) a természettudományok te r
jesztésében és meghonosításában hazánkban páratlan lelkesedéssel 
és ernyedetlen kitartással buzgólkodott M indketten jogászok, tábla- 
bírák voltak ugyan, de felismerték a természettudományok nagy 
jelentőségét, legyőzték azt az előítéletet, hogy a tudomány nem 
úrnak való, és hogy a tudósok mind szegények. Mindent megtettek, 
hogy a természettudományokat magasabb társadalmi körökkel is 
megkedvelteseók, s evvel egyúttal a tudományos munkának tám o
gatást is szerezzenek.

A két Kubinyi volt a Természettudományi Társulat, a Magyar
honi Földtani Társulat, az Archeológiái Társulat alapítója, lanka
datlan támogatója. Ök voltak a Magyar Orvosok és Természetvizs
gálók nagygyűléseinek leglelkesebb, leghűségesebb, legkitartóbb tá 
maszai. Nem volt olyan közhasznú, a  tudom ányt előmozdító, a m ű
veltséget gyámolító társulat az országban, amelynek ha nem is 
alapító, de legalább pártfogó tagja ne lett volna a két testvér.

Mind a ketten Videfalván születtek (Ferenc 1786. március 21-én, 
Ágoston 1799. május 30-án) előkelő családból. Apjuk, András, föld
birtokos, anyjuk Prónay Éva Amália volt. A szülői házban nyeri 
első oktatásukat 1808—1811-ben a besztercebányai gimnáziumban 
folytatták. Itt ismerkedtek Petényi Salamonnal, akinek hatására 
kezdtek erősen érdeklődni a természettudományok iránt. Zipser 
András magánórákban ásványtanra tanította őket. 12 és 14 éves 
korukban Zipser vezetésével beutazták Gömör, Szepes és Torna 
megyéket. Betléren megnézték gróf Andrássy Lipát gyűjteményeit, 
s m ár ekkor elhatározták, hogy ők is fognak gyűjteményeket ösz- 
szeállítani.
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Zipser lelkes magyarázatai annyira megragadták a két ifjút, 
hogy vele később tudományos összeköttetésben m aradtak, s szoros 
barátság fejlődött ki köztük.

Három évet ezután a debreceni Kollégiumban tanultak, hol 
főleg Sárvári fizikai előadásait élvezték. 1814 nyarán néhány hetet 
Bécsiben töltöttek atyjukkal a bécsi kongresszuson. 1815-ben a pesti 
egyetemen jogra iratkoztak. 1816 szünidejében nevelőjükkel, Ra- 
góczy Istvánnal Galícia több részét bejárták, s  itt főleg a vielicskai 
sóbányászat ragadta meg figyelmüket. Pesti jogász korukban igen 
sok időt töltöttek az egyetemi fűvészkertben s a Nemzeti Múzeum
ban. 1819-ben tanulm ányaikat befejezték, s  kétévi joggyakorlat 
után királyi táblai jegyzőkké avattattak  fel.

Ettől fogva a két, egymást nagyon szerető testvér életpályája 
szétvált. Amint Nendtvich  mondotta: „a hevesebb vérmérsékletű a 
ideálokért küzdő Ferenc életét inkább az ébredő nemzeti politikai 
életnek szentelte. A szelídebb, békésebb Ágoston inkább szűkebb 
körben, a megyei közigazgatásban fáradozott”. Mind a kettő meg
tartotta azonban továbbra is rajongó szeretetét a természettudomá
nyok s főképpen az ásványtan és földtan iránt.

1821-ben Ferenc Pest megyébe, Ágoston Nógrád megyébe ne
veztetett ki aljegyzőnek. Ferenc azonban ham ar visszatért szülő- 
megyéjébe s m int Nógrád megye szolgabirája szolgált.

Ferenc három  országgyűlésen (az 1833—1843 és 1847-in) mint 
Nógrád megye követe vett részt. A szabadelvű párt tagja volt, s 
mindig az ország jogai és a művelődés érdekében harcolt. A nép 
megértő, igazi barátja volt s erős dem okrata hajlama igen sokat 
segített a nép helyzetén (Nógrád megye építette az első közös mag
tárt, a rabok számára életbeléptette a dolgozó rendszert). A közjó 
érdekében m inden pártoskodáson felül állt (pl. protestáns létére a 
katolikus nemzeti iskola felállításáért szállt síkra).

Politikai hitvallását következő sorai foglalják össze: „az em
beriség végcélját nem  az egyes osztályok számára fenntartott pri
vilégiumok, de a  közszabadság és törvény előtti egyenlőség képe
zik. Az 1843/44—i országgyűlésen nem juto ttak  ugyan a kívánt cél
hoz, de az 1848-ik évben leráztuk az oligarchia bilincseit és a nagy 
Isten megjutalmazá fáradozásainkat, m ert azóta egyénileg milliók 
lettek e hazában szabad emberekké. A harc azonban — fájdalom 
— még most is ta rt; a nép követeli állampolgári jogait, követeli a 
szabadságot! Hasztalan kapaszkodnak az oligarchák önzésüknek 
kedvező dicasteriális rendszere felé — a végdiadal a népé lesz!”

Nagyon szerette a természettudományokat, elsősorban az ás
ványtant és földtant, melyek szeretetét Zipser indította meg. Gaz-
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dag gyűjtem ényt állított össze ásványokból és kőzetekből. Szerette 
a régiségtant is, ilyen gyűjtem ényt is megalkotott otthonában. Az 
em lített losonci tűzvész u tán  sem csüggedt el, hanem folytatta gyűj
téseit. Közvetlenül halála előtt, 1873-íban Pest megyeházában az ér
dekesebb darabokat a közönség számára kiállította.

Az 1832-i országgyűlés Kubinyi Ferenc indítványára szavazta 
meg a Nemzeti Múzeum épületének felépítését s  a múzeum alapját 
megvető Jankovich-féle gyűjtem ény megvételét.

Ferenc, öccsével együtt a Természettudományi Társulat egyik 
fő oszlopa volt, s 1848-ig egyik legbuzgóbb tagja. A M agyar Orvo
sok és Természetvizsgálök Vándorgyűléseit is felkarolta, a temes
vári, kolozsvári és egri gyűléseknek elnöke volt. A soproni nagy
gyűlés Kismartomban ta rto tt harm adik közgyűlésén a Baranya m e
gyei híres beremendi kőbányában Petényi Salamonnal együtt te tt 
földtani észleléseiről számolt be, s  javasolta, hogy az előkerült 
csontmaradványokat szakértő tudósok határozzák meg. A nagygyű
lés a m argitai kőbányát is m eglátogatta, s ott „Kubinyi Ferenc tábla- 
bíró adott magyarázatot”. Ugyanezen vándorgyűlésen aug. 16-án a 
szakosztályi ülésen Buda környékének néhány ásványát s az addig 
meghatározott rétegsort m utatta  be.

1840-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává, 
1858-ban tiszteleti tagjává választotta. Mikor az Akadémia mate
matikai és term észettudományi bizottsága megalakult, ő t válasz
totta meg elnökének. Ezt a tisztséget 1870-ig viselte, amikor ön
ként mondott le, s  kérés ellenére sem fogadta el újra.

Nemcsak a természettudományokért, de a művészetért is lel
kesedett. Sokat te tt ezen a téren  is. Segített fiatal festőket, anya
gilag támogatta őket, utazásaik költségeit fedezte.

A mai nemzedék legtöbbje nem  tudja, hogy Kubinyi Ferenc 
mű vésze tszeretetének és áldozatkészségének örök emlékét hagyta 
az Akadémiának két tájképpel. Ezeket a -nagy értékű olajfestmé
nyeket Ligeti festette, s  Kubinyi 2000 forintnál többet áldozott.

Az 1848—49-i események megrendítően hatottak a hevesvérű 
férfiúra. Az 1846-i országgyűlésen Nógrád megye követeként jelent 
meg. Az 1848. márciusi eseményekben is élénken részt vett. Az 
első pesti országgyűlésen a losonci választókerületet képviselte, s 
eleinte a Batthyány-m inisztérium m al tartott. Ennek óvatos és lassú 
haladásával azonban nem volt megelégedve, s ezért á tté rt Kossuth 
gyors ütemű politikájára. A szabadságharcban végig részt vett. 9 
évi várfogságra ítélték. De rövid idő múlva kegyelmet nyert, főleg 
barátjának, Haidinger Vilmosnak, a bécsi K. K. Geologische 
Reichsanstalt igazgatójának közbenjárására. Ezután m inden idejét
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a tudományok propagálásának szentelte. Mikor a várva várt re- 
ményteljesebb korszak 1861-ben bekövetkezett, a losonci kerület 
ismét őt választotta meg a pesti országgyűlésre, ekkor a „hatá
rozati párthoz” csatlakozott. Később m ár nem jelent meg ország- 
gyűlésen.

1862-ben Ipolyi Arnold és Henszlman Imre barátaival Kons- 
tantinápolyba utazott az ott levő corvinák megnézésére s vissza
szerzésére. Sikerült is az Akadémia könyvtárát néhány drága cor
vinával gyarapítania. A rájuk fordított fáradságot és költséget ev
vel bőven „megtérültnek tarto tta”. 1863-ban Hollandiába utazott. 
Leideniben meleg barátságot kötött Schlegel-lél, a természettudo
mányi múzeum aligazgatójával.

Ezután teljesen visszavonult, s  kedvenc gyűjteményeivel fog
lalkozott. Halála elő tt néhány héttel rendezte az im ént em lített ki
állítást, hol a megjelenőket személyesen kísérte és magyarázott.

1874. március 8 -án elhunyt.
Kubinyi Ferenc őszinte, szókimondó, cselszövést nem ismerő 

ősi jellemek közé tartozott. Heves vérmérsékletű, de alapjában jám 
bor és páratlanul jószívű volt. Tudta, hogy a hazát s  a magyarsá
got csak tudomány és nagy műveltség teheti naggyá. Ezért külö
nösen a természettudományokat, s azok között is elsősorban az ás
ványtant és a földtant mindig pártolta és terjesztette. „Ezekért ál
dozott, s  vagyona nagy részét ezekre költötte.” Mindig igazi önzet
len volt. Jutalm at, elismerést senkitől sem várt; minden címet, min
den kitüntetést elháríto tt magától.

Kubinyi Ágoston megyei politikai és közigazgatási pályáját 
Nógrád megyében mint aljegyző kezdte, csakhamar m int megyei 
főbiztos folytatta 1842-ig. 1827-ben protestáns iskolai, majd 1837- 
ben esperességi felügyelőnek választották meg. A nógrádi esperes- 
ség a magyarosodás ügyében elismerten elöljárt. Egyházi könyvtárat 
alapított, mely a losonci evangélikus iskolában nyert elhelyezést. A 
könyvtárral olvasó társulatot kapcsolt össze, mely jutalomkérdéseket 
tűzött ki, s m unkálatait ki is adta.

A népnevelés és a magyar nyelv terjesztésére Nógrád megyé
ben „nemzeti intézet” felállítását javasolta, melynek alaptőkéje 
1876-ig 40 000 Ft-mál többre szaporodott.

Zipser és bátyja hatására Kubinyi Ágoston is rajongott a ter
mészetért és a természettudományokért. Az 1841-ben alakult Ma
gyar Örvösök és Természetvizsgálók Vándorgyűléseit lelkesen tá
mogatta. Mindegyik nagygyűlésen részt vett, többször m int elnök 
és alelnök.
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A Természettudományi Társulat alapításában is részt vett báty
jával együtt. A pártoló és örökítő tagok jegyzékén 500 forint jegy
zésével szerepel. E Társulatnak alelnöke (1841— 1853), m ajd elnöke 
(1844— 45) is volt. Saját 6000 kötetes könyvtárát, gazdag érem- és 
m adártojás-gyűjtem ényét sokan megszemlélték videfalvai otthoná
ban.

1841-ben nehány ívnyi önálló m unkát bocsátott közre: „Ma
gyarországi m érges növények” címen. 1842-ben több külföldi tudo
mányos társulat oklevelét nyerte el. Horváth István, a Nemzeti Mú
zeum igazgatójának halála u tán József nádor múzeumi igazgatóvá 
Kubinyi Ágostont nevezte ki 1843-ban.

Ebben a minőségben sok vezető embert m egnyert a Nemzeti 
Múzeum és a természettudományok iránti érdeklődésre.

Igazgatód működése első teendője volt, hogy a néhai Pyrker 
László egri érsek által a múzeumnak ajándékozott képtárt felállít
tatta. Ebben azonban csak kevés magyar művész m unkája volt kép
viselve. Kubinyi a  nádor 50 éves hivataloskodásának megünnep
lésére a nádor arcképét megfestette m agyar festővé^ s a képet a 
múzeum képtárának ajándékozta. A kép költségeit aláírás útján 
biztosította. A fennm aradt pénz „a m agyar nemzeti képcsarnok) 
egyesület” alaptőkéje lett. Ennek célja volt: m agyar művészek alko
tásait megszerezni s a Nemzeti Képcsarnokban felállítani. Az alap
tőkét további adakozásokkal 24 000 forintra növelte.

Az Akadémia 1843-ban tiszteleti tagjává, m ajd 1853-ban igaz
gató tagjává választotta. 1845-ben királyi tanácsos lett, s ő volt az 
első, aki erről magyar oklevelet kapott. 1849-ben sikerült a Múzeu
mot megmentenie.

1850-ben a Múzeum épületében virág- és term énykiállítást, 
hangversenyeket rendezett. A befolyt összegből beszerezte a Múzeum 
számára szükséges szekrényeket, s  a Múzeum „sivatag és puszta 
küludvara” csinos kertté  varázsolódott. Sikerült „részint az említett 
módon, részint adakozások segítségével, a múzeum felszerelésére” 
92 000 forintot gyűjtenie.

A losonci tűzvészben (1849) elpusztult könyvtár pótlására lelkes 
tevékenységet fejte tt ki. Maga kezdte az adakozást 200 nyom tatott 
munkával, s néhány hónap alatt annyi pénzt és könyvet gyűjtött 
össze, hogy nagy városi könyvtár alakult, melyben a könyvek 
száma ham ar elérte az ötvenezret.

1854-ben Berlinbe utazott, s  a porosz király több értékes bronz- 
és kőkorszaki tárgyat ajándékozott a Nemzeti Múzeumnak. 1857-ben 
Belgiumot és Hollandiát utazta be. A scheweningeni tengeri fürdő
ben Sina Sámuel báróval találkozott, kitől 1000 forintot kapott a
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Múzeum gyűjteményei számára. E pénzen o tt helyben könyveket, 
molluszkákat, csontvázakat és kitöm ött állatokat stb. vásárolt.

1869-ben nyugdíjazták, s egyidejűleg a Vaskorona-rend har
madosztályú keresztjével tün tették  ki. Ekkor teljesen visszavonult 
életet kezdett s  utolsó éveiben csak a Magyar Orvosok és Termé
szetvizsgálók Vándorgyűlésein jelent meg. Gyakran látta a választ
m ány tagjait saját házánál vendégül. Egészsége érdekében utolsó 
éveiben kénytelen volt külföldi fürdőket látogatni. Szervezete azon
ban mégis egyre gyengült. 1873. szeptember 19-én elhunyt.

Kubinyi Ágoston nyájas, szelíd természetű volt, m inden izga
tottságot, minden hirtelenkedést, lelki háborodást került, s  „azért 
haragban alig tö rt k i valaha”. A  legerősebb vitákban is higgadt 
m aradt, nyugalmát mindig megőrizte. A leghevesebb szócsatákban 
még hangját sem emelte, annyira tudott uralkodni magán. Ezért 
kedvelték mindenhol mint elnököt, aki az értekezleteket s  a  legna
gyobb tanácskozásokat egyaránt a legnagyobb szelídséggel és lelki 
nyugalommal vezette.

Különös szaktudományt ő sem művelt. Fő érdeme volt — 
éppen úgy, mint bátyjának —, hogy a term észettudományokat tár
sadalmi úton terjesztete s a „táblabírót a tudóshoz közelítette”.

Tudományterjesztő m unkásságát belföldön is, külföldön is 
nagyra becsülték, miről elismerések és kitüntetések tanúskodnak: 
1847-ben megkapta a hessen-darmstadti nagyherceg Lajos-lovag- 
rendjét. 1852-ben a portugál „Mária fogantatás! de villa vicosa lo
vagrend” vitéze, 1859-ben a porosz Szent János-lovagrend tisztelet
belivitéze lett. 1875-ben Ferenc József királyi kam arásnak nevezte ki, 
m ajd gyémánt gyűrűvel ajándékozta meg. A bécsi földtani, föld
rajzi, állattani társulat, a regensburgi fűvészeti, a nassaui természet- 
tudományi, az amsterdami „Natura artis M agistra” állatkert, a 
luxemburgi régészeti társulat tiszteleti taggá, a m ajna-rajnai, a 
szász-altenlburgi. a koppenhágai északi, a római archeológiái társu
lat és a görlitzi tudományos társaság levelező tagjává választotta.

Kubinyi Ferenc és Kubinyi Ágoston lelkében megfogant az a 
mag, melyet Zipser lelkes tanítása ültetett beléjük: a term észettu
dományok, s elsősorban az ásványtan és földtan szeretete. Mind a 
két tanítványból a természettudományok terjesztésének valóságos 
apostola vált. Az új eszméknek s a nálunk még újszerű földtan
nak olyanokat is megnyertek, kiknek „csatlósai be sem bocsátották 
volna a szerény leány tani tót a  fényes, de csak jogot és történelmet 
tudománynak elismerő palotába”.

A Kubinyiak  előkelő társadalm i helyzetüknél fogva valóban 
olyanokkal is meg tudták kedveltetni a természettudományokat, ki
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két szerényebb társadalmi állású, náluk talán természettudomá- 
nyilag képzettebb tudósok sem tudtak volna annyira megközelíteni 
az érintkezési pontok hiánya miatt.

A Kubinyi testvérek életének rövid vázolása itt nemcsak azért 
látszik kívánatosnak, hogy kegyelettel adózzunk Társulatunk meg
alapításában s zsenge korában kifejtett fáradhatatlan munkássá
guknak, hanem más szempontból is. Nevezetesen az ő életük fo
lyása kis m agyar kortörténeti kép a XIX. század első évtizedeiről. 
E képből kitűnik, hogy akkor a természettudományok az előkelőbb 
társadalmi körökben valóságos terra incognita voltak, s  a szélesebb 
társadalmi rétegekben nem volt igazi szeretet a tudományok iránt. 
Kitűnik azonban az is, hogy fáradhatatlan, lelkesítő munkával 
sok embert meg lehet nyerni a földtan s más természettudományok 
szeretetére. E képből az is látszik, hogy az állam akkor alig áldo
zott ilyen célokra. Adakozásokból gyűltek össze olyan összegek, 
melyek kulturális célokat szolgáltak. Ezen adakozásokban a két táb
labíró — K ubinyi Ferenc és Ágoston —- mindig elölj árt, s magával 
ragadott más táblabírókat s főnemeseket is.

III. A Magyarhoni Földtani Társulat hőskora

A Társulat megalakulása után azonnal megkezdte munkássá
gát az alapszabályokban körvonalazott elvek szerint, s ham ar bebi
zonyította életrevalóságát, noha igen nehéz helyzetben volt.

A Társulat első két évtizedében a hazai földtani munkásság tel
jesen úttörő jellegű volt: legelőször adatokat kellett gyűjteniök 
nagy szorgalommal. A T ársulat geológusainak előadásaiban — me
lyeket a szaküléseken tarto ttak  meg — és a közölt értekezésekben 
is főleg kőzettani, őslénytani gyűjtések eredményei, egyes vidékek 
főként kőzettani leírásai és őslénytani munkák szerepeltek. Ezek
ben a közlésékben azonban a tisztán tudományos munkásság gyak
ran erősen gyakorlati jellege is sokszor megfelelően kidomborodott.

Az első években gyűjtött igen értékes kőzetek és ősmaradvá
nyok a Magyar Nemzeti Múzeumba kerültek a Társulat alapszabá
lyai értelmében, vagy esetleg a bécsi múzeumiba a Társulat első 
hónapjában.

A Társulat 1850-ben kiküldötte másodelnökét, K ubinyi Feren
cet és első titkárát, Kováts Gyulát a Hegyaljára gyűjtési célból. A 
kiküldöttek Erdőbányán és Tállyán pompás növényi ősmaradványo
kat találtak, ezekből gazdag gyűjtem ényt s ezen kívül még 2697 
darab kőzetpéldányt hoztak. A példányok közt sok az idomított
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kőzet, közvetlen kiállításra alkalmas. Kiküldetésük eredményéről 
szakülésen számoltak be.

Marschan József és Mikecz András a Társulat megbízásából 
Budapest vidékét tanulmányozta, s  földtani térkép készítésén fára
dozott. Az eredményeket szakülésen m utatták  be.

A hegyaljai növényi m aradványokat itthon nem lehetett meg
határozni összehasonlító anyag s kellő képzettségű szakember hiá
nyában. Ezért Kováts Gyula a Társulat megbízásából Bécsben vé
gezte a m eghatározást a bécsi Földtani Intézet gazdag tudományos 
felszerelése segítségével. Ugyanott készültek a növények rajzai is.

Kubinyi Ferenc k é t ízben: 1850-ben és 1857-ben a Recsk és 
Párád környéki terü le te t tanulmányozta, két előadásban számolt 
be az eredményekről.

1851-ben Kováts Gyula folytatta Budapest környékén a gyűjté
seket. Az év szeptemberében Telkibánya vidékén kőzeteket és ős
maradványókat talált.

1850-ben és 1851-ben a Társulat a Magyar Nemzeti Múzeum 
gyűjteményeit a következő 'tárgyakkal gyarapította:

idomított kőzetdarabok: 400 darab a hegyaljai területről 1850- 
ben; 200 a Hegyaljáról és Telkibányáról 1851-ben; 50 a Mátrából. 
60 a budai vidékről. Ősmaradványok: 600 Erdőbányáról és Tállyá- 
ról 1850-ben, 800 ugyanonnan 1851-ben, 300 Budáról, 107 faj francia
országi palogén molluszka, m elyeket a társu lat a bécsi földtani in
tézettől kapott cserébe a hegyaljai anyagért.

A Múzeumnak adott tárgyak értékét Kováts Gyula 514 forintra 
becsülte.

Választmányi határozat folytán mindazok a példányok, me
lyekre a Múzeum nem  tart igényt, más egyleteknek, intézeteknek és 
iskoláknak szétosztandók. A bécsi Földtani Intézet, a pesti egye
tem, a József Ipartanoda, a brünnd W erner Társulat stb. részesült 
a Társulat ajándékában.

A Társulat hónaponként egy vagy két szakülést tartott, me
lyeken kizárólag tudományos előadások és hozzászólások hangzot
tak el.

A Társulat 1851. július 15-én tarto tta első szakülését, melynek 
előadói voltak: Haidinger Vilmos, Kováts Gyula és M ednyánszky 
Dénes.

Elhatározta a Társulat még 1850-ben, hogy a szaküléseken ta r
tott tudományos értekezéseket m agyarul és ném etül kinyomatja, 
mihelyt anyagi helyzete ezt megengedi. Addig, míg a m unkák kia
dására nem kerül sor, a Társulat titkára jelentését adta ki 1852-ben 
két előző évi működéséről.
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A Társulat felhívására többen kőzetek, ásványok és ősmaradvá
nyok ajándékozásával gazdagították a Társulatot s közvetve a Ma
gyar Nemzeti Múzeum gyűjteményeit.

A Társulat két első évében ezek szerint főként gyűjtő munka 
folyt, kiegészítve a gyűjtött anyag egyik részének rendszeres fel
dolgozásával.

A Társulat pénzügyi helyzete a tagok számához (76) képest 
elég jó volt az adományok folytán. Erről tájékoztat az 1851. decem
ber 31-i mérleg:*

1. Esterházy Pál herceg pártfogói díja 1850-re 400 írt.
2. Esterházy Pál herceg pártfogói díja 1851-re 400 frt.
3. Andrássy György gróf mint pártoló tag 100 frt.
4. Podmaniczky János báró mint pártoló tag 100 frt.
5. Geringer Károly báró ajándéka 30 írt.
6. Vécsey Miklós báró 1850-ben 15 frt.
7. 37 rendes tag díja 1850-re 185 frt.
8. 64 rendes tag díja 1851-ben 320 frt.
9. kamatok 20 frt. 05 kr.

összesen 1570 frt. 05 kr.

Kiadás

1. Tudományos kutatások
2. Szerszámok és eszközök
3. Oklevél
4. Házi (kiadások
5. Hátralékos tagdíjak 1850-re
6. Hátralékos tagdíjak 1851-re
7. Kamatra kiadva
8. Készpénz

összesen 1570 frt. 05 kr.

500 frt. 19 kr.

289 frt. 51 kr. 
10 frt.
85 frt.

5o0 frt.
135 frt. 35 kr.

Ez a pénztári forgalom azonban nagyon kicsi volt ahhoz, hogy 
ebből tudományos m unkákat adjanak ki.

A kép teljessége kedvéért megemlítendő még, hogy a Társulat 
a lcövetkező m unkákat kapta ajándékul:

1. E rster Bericht des geognostisch^momtanistischen Vereins für 
Innerösterreich und das Land ob der Enns. Gratz, 1847.

2. D ritter B erich t. . .  Gratz, 1849.
3. V ierter B e ric h t... Gratz, 1850.

* Néhány pénztári kimutatás, eleinte több, később kevesebb, némileg tájé
koztat a Társulat anyagi helyzetéről.

4 A százéves Földtani Társulat — C335. 49
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4. Statuten des geognostisch-montanistischen Vereins fü r Inner
österreichs und das Land ob der Enns. Gratz, 1844.

5. S tatuten des Vereins zur geognostisohe-montanistischen 
Durchforschung des Landes Tirol und Voralberg, Innsbruck.

6 . Achte General-Versammlung des geognostisch-montanisti- 
schen Vereins fü r Tirol und Voralberg. Innsbruck, 1846.

7. Neunte General-Versammlung .. . Innsbruck, 1847.
8 . Schmidt, A. R.: Voralberg nach den von dem geognostisoh- 

montanistischen Vereine fü r Tirol und Voralberg veranlass ten 
Begehungen geognostisch beschrieben und in einer geognostischen 
K arte dargestellt. Innsbruck, 1843.

9. Morlot, A.: Geologische K arte der Umgebungen von Leoben 
und Judenburg.

10. Jahrbuch der kais. königl. geologischen Reichs-Anstalt 
Wien. Jahrgang 1850. und Jahrgang 1851.

11. Schedius Ludwig und Blaschneck Sam: Vollständige Gene
ralposten und Strassenkarte des Königreichs Ungarn. (8  B lätter 
auf Leiniwand aufgezogen.

12. Zeuschner. L.: Über den Bau des Tatragebirgs und der Pa
rallelen. Hebungen. St. Petersburg, 1848.

13. Zeusohner L.: Opis sikál plutanicznych i prezobrazinach 
wraz ich pokladami melaliczuemi w Tatrach i w pasnach przy- 
leglych.

14. Zeuschner, L.: Rzut öka na budowoa geologiczna Tatrow i 
wznicsen od nich row e—  edlegtych, tudziem porowmanie ich skal 
wasstwowych z Alpejskiemi.

15. Zeuschner L.: O seli i jej produktyi na Swiecie a miamo- 
vicie w europie.

16. Zeuschner L.: O wzglednym vieku piaskovca karpatowego 
i ogniwach wehodzacych de jogo skladu.

17. Zeusohner L.: Opis geologiczny sokladu siarki w swoszo- 
wicach pod Krakowen.

Í 8 . Zeuschner, L.: O Skamienialosciach.
19. Zeusohner, L.: Geognostische Beschreibung des Salzlagers 

von Wieliczka.
20. Naturwissenschaftliche Abhandlungen, gesammelt und 

herausgegeben von Wilhelm Haidinger. 1—4. Bd. Wien, 1847—1851.
21. Beriohte über die M ittheilungen von Freuden der Naturwis

senschaften in Wien, gesammelt und herausgegeben von Wilhelm
er. 1—7. Bd. Wien, 1847—1851. 

gyónt helyzet adatai jól megvilágítják Társulatunk kezdeti 
nehézségeit.



A Magyarhoni Földtani Társulat — mint nagyobb birodalomra 
kiterjedő földtani egyesülés — az alakulás sorrendjében a harm a
dik, ha az alakulás első évét, 1847—1848-at vesszük alapul, s  a ne
gyedik, ha az alakulás utolsó éve: 1850 a  kiindulópontuk. Csak az 
angol Geological Society of London (1807), a francia Société Géolo- 
gique de Francé (1830), s esetleg a ném et Deutsche Geologische 
Gesellschaft (1848) előzte meg.

A kezdeti nehézségek tekintetében azonban Társulatunk leg
elöl volt. Kováts Gyula a fentebb em lített „Első je len té s ib en  a
VII. „Visszapillantás” című szakaszban szó szerint a következőket 
mondotta:

„A magyarhoni földtani társulat eddigi munkálkodásaiból látható, 
hogy a társulat mindent iparkodott tenni, amit csekély pénzereje meg
engedett, de az is kitetszik, hogy oly csekély eszközökkel a minőkkel 
eddig rendelkezhetik, kitűzött célját, Magyarország földtani életvizs- 
gálását aligha elérheti, ugyan azért óhajtandó, hogy mind a magyar 
kormány közhasznú társulatunkat évenki-nti nagyobb összeggel segí
teni kegyeskedjék, mind pedig, hogy mind azon egyesek, kik a tudo
mányt becsülik, kiknek szeretett hazánk virágzása szívükön fekszik, 
mint tagok a társulathoz csatlakozzanak és ezáltal a társulat mind szel
lemi, mind pedig anyagi pénz-erejét hatalmasan neveljék, mit a tár
sulat annál inkább vél megérdemelni, minthogy, nyerészkedésre nincsen 
alapítva, hanem minden erejét a tudomány és közjóiét' előmozdítására 
szenteli; tisztviselői ingyen szolgálnak, mi által a társulat azon kelle
mes állásba jön, hogy minden pénzét tudományos czélofcra fordíthatja, 
végre semmit maga számára nem gyűjt, hanem mindent a m. museum- 
nak ajándékoz, a museumra nézve fölösleges tárgyakat pedig más inté
zeteknek és iskoláknak szétosztja.”

Az alapszabályok szerint a Magyarhoni Földtani Társulat a 
bécsi Cs. K. Birodalmi Földtani Intézettől nem függött ugyan, de 
vele nagyon szoros kapcsolatban volt. Természetes, hogy tudom á
nyos rokonintézmények között kívánatos a 'kapcsolat s az érin tke
zés, az esetleges közös m unka fontos tudományos és gyakorlati 
eredményekhez vezethet. Az akkori elnyomatási idők ránk nézve 
nyomasztó politikai viszonyai közt azonban igen szoros kapcsolat 
még sem volt kívánatos. Ennek az ólomsúllyal ránk nehezedő1 poli
tikai légkörnek sorvasztó befolyását a Társulat alapítói közvetlen 
szemléletből észlelték. Ezért igyekeztek a bécsi Reichsanstalttal való 
kapcsolat kedvezőtlen hatását ellensúlyozni m ár az alapszabályok
ban is. A harmadik cikk ugyanis kimondja a Társulat szoros össze
függését a Magyar Nemzeti Múzeummal, evvel a tisztán és való
ban nemzeti intézményünkkel. így a Társulat és a Múzeum karöltve 
m unkálkodhatott nemcsak tudományos téren, hanem hazafias 
nemzeti törekvésekben is megóvhatta tisztán magyar jellegét. Ké
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sőbb — az 1856. június 5-én ta rto tt közgyűlésen elfogadott új alap
szabályok életbelépése u tán —  a bécsi Reichsanstalt kapcsolata tel
jesen megszűnt. Sajátságos, hogy addig, m íg a Társulat alakilag 
összefüggőt Béccsel, alig volt valami kapcsolat a Reichsanstalt s a 
Társulat között. Az alapszabályok módosítása u tán  azonban, mikor 
a kényszer megszűnt, élénkebb tudományos kapcsolat alakult ki a 
Birodalmi Földtani Intézettel s  Bécs más tudományos köreivel is 
a tudomány és a Társulat javára egyaránt. Az új, módosított alap
szabályokat a közgyűlés 1856. június 5-én fogadta el.

A Magyarhoni Földtani Társulat alapszabályai
1. §. A magyarhoni földtani társulat tudományos egylet, mely szo

ros kapcsolatban van a magyar nemzeti museummial.
2. §. Minden, a társulatinak beküldött, vagy költségén gyűjtött föld

tani példányok, ásványok, kövületek, a magyar nemzeti museum tulaj
donává válnak, s amennyiben a museum gyűjteményei nagyítására 
szükségesek, az ásványtani osztályba tétetnek, joguk lévén e társulat 
tagjainak azok tudományos használatára, a többiekkel a társulat más 
egyleteknek, tudományos intézeteknek, iskoláknak stb. rendelkezik.

3. §. A museum ellenben ellátja a társulatot gyűlésekre alkalmas 
teremmel, őrzi a társulat iratait s  minden más ingó tulajdonát, a mu
seum illető tisztviselői. felajálnván szolgálatjokat a társulat ügyei ve
zetésére s az irományok vitelére.

II. Célja
4. §. A társulat célja Magyarország minden vidékeinek földtani át

kutatása s ennék következtében feltalálása s megismertetése minden
féle hasznos ásványoknak, érceknek, kőszénnek, építésre s más mű
ipari használatokra alkalmas köveknek.

III. Eszközök
5. §. A jelentékenyebb eszközök: 1. Geológok utaztatása. 2. Szak- 

gyűlésék tartása. 3. Munkálatok kiadása. 4. Geológiai tárgyak gyűjtése. 
5. Geológiai könyvtál' szerzése.

IV. Tagok
6. §. A társulat tagjai: a) rendesek, b) pártolók és c) tiszteletiek, 

mindnyájukat a társulat oklevéllel látja el, melyekért a tag egyszer 
mindenkorra 2 pfrtot fizet.

7. §. Rendes tag minden állampolgár lehet, ki a geológiát kedveli, 
s szándékát vagy maga, vagy más rendes tag által a titkároknak be
jelenti, s az alapszabályban foglalt költségeket pontosan teljesíti, az 
új tagok a közgyűlésnek lévén bejelentendők.

8. §. A rendes tagök a társulatba léptűik által kötelezik magukat 
hat egymásután következő esztendőben a társulat költségei fedezésére
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évenikint január ihóbam 5 pfrtot fizetni, a hat év lefolyta után a tár
sulattól kilépni szándékozók ezt egy félévvel előbb kötelesek a titkárral 
írásban tudatni, ha ezt elmulasztják, újabb hat évre kötelezetteknek 
tekintetnek. x

9. §. Pártoló tagi okleveleket olyan lelkes egyéneknek osztogat a 
társulat, kik ennek pénzerejét legalább 100 forinttal nevelik, s ez ál
tal a társulatot hasznos céljai elérésében hathatósan pártolják.

10. §. Tiszteleti tagokul oly jeles egyéneket választ a társulat, kik 
vagy a földtanban magukat kitüntették, vagy pedig a társulatnak célja 
elérésében lényeges szolgálatot tettek, ezeket a nagygyűlés valamely 
tag ajánlatára általános szótöbbséggel választja.

11. §. A társulat minden tagja szavazati joggal bír, melyet a köz
gyűlésekben gyakorolhat, ezenfelül a társulat által kiadandó munká
latokból ingyen példányt kap, s  a társulat könyveit használhatja.

V. Ügyvezetés és igazgatás
12. §. Pártfogóul oly férfit választ és kér meg a társulat, ki a föld

tan iránt vonzalommal viseltetik, s  a társulat fényét és díszét emeli. 
Ezen állás élethosszig tart, választása általános szótöbbséggel történik 
a közgyűlésben.

13. §. A társulat ügyeit választmány intézi, mely az elnökből, al
elnökiből, első és másod titkárból, pénztárosból s még más hat választ
mányi tagból áll.

14. §. Az elnök képviseli a társulatot a hatóságok és más személyek 
irányában, a társulat gyűléseiben elnököl, a közgyűlésekben a társulat 
általános állásáról tudósít, a társulat pénzügyedre felügyel, a választ
mány által rendelt pénzösszegeik kifizetését utalványozza, a titkár áltál 
vezetett jegyzőkönyvet és társulati határozatokat ellenjegyzi, a választ
mányi és közgyűléseket összehívja, s szükség esetében rendkívüli gyű
léseket is tarthat, szavazatok egyformaságánál döntő szavazattal bír.

15. §. Az alelnök az elnököt hatáskörében gyámolitja, s szükség 
esetében ennek helyét pótolja.

16. §. Az első titkár viszi a levelezést s  a gyűlésekben a jegyző
könyvet, gondoskodik a szalkgyűlések tudományos tárgyairól, szerkeszti 
az évikönyvet és más kiadandó munkálatokat, a gyűlések tartásáról tu
dósítja a tagokat, a beküldött tárgyakat bemutatja, a gyűlések ered
ményeit a lapokba iktatja, felvigyáz a könyvökre s folyóiratokra, róluk 
jegyzéket visz és a tagoknak térítvény mellett kiadja, a tagok számát 
a pénztámokfcal együtt evidenciában tartja és az évenkénti közgyűlés
ben a társulat munkálkodásáról tudósít.

17. §. A másod titkár az elsőnek segít, szükség esetében helyettese.
18. §. A pénztáratok a társulat pénzeit és ezzel rokon iratait kezeli, 

beszedi a tagoktól a dijakat, naplót visz a bevétel és kiadásról, a vá- 
1 asztmánknak számol és ennek felelős.

19. §. Az elnökök, titkárok, pénztárnak és választmányi tagok, kik
nek szakértőknek és budapesti lakóknak kell lenni, hat évre válasz
tatnak a közgyűlésen általános szótöbbséggel s  titkos szavazattal.
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20. §. A választmány határozza meg a teendő munkáikat, a meg
vizsgálandó vidékeiket, ez nevezi ki az e végre kiküldendő szakértőket, 
ez köt velők szerződéseket, és ad nekik alkalmas utasításokat, ez hatá
rozza meg a társulat célja eléréséből eredő szükségeket, s azok megvé
telét, milyenek: szerszámok, földabroszók, könyveik. A választmány kö
rébe tartozik végre a nyomtatásügy is. A választmány ellenőrzi a pénz
tári kezelést, s  azt minden évben legalább egyszer megvizsgálja, joga 
lévén az elnöknek egy választmányi tag kíséretében a pénztárt bármily 
időben is .seonlriroz.ni. — Végre a választmány intézi el azon, a társulati 
tagok között netalán felmerülő viszályokat, melyek a társulatot ér
deklik.

VI. Választmány

VII. Gyűléseik
21. §. A társulat tart köz-, szak- és Választmányi gyűléseket.
22. §. Közgyűlést a társulat rendesen minden évben tart tavasszal, 

szükség esetében az elnök rendkívüli közgyűlést is tarthat, de ekkor 
szükséges, hogy a tagok 4 héttel előre lapök útján meghívássának.

23. §. A közgyűlésekben választatnak a tisztviselők és a választ
mányi tagok, a társulat anyagi állásáról és szellemi működéséről téte
tik tudósítás, tiszteletbeli tagok választatnák. A határoza,tokát a jelen
levő tagok általános szótöbbséggel hozzák.

24. §. A választmányi gyűlés rendesen hónaponként egyszer jön 
egybe, általános szótöbbséggel határoz, melynek hozatalára legalább 
öt tag szükséges.

25. §. A szákgyűlésekben tudományos értekezések tartatnak, a tit
kár a küldeményeket mutatja be. Rendesen télen minden 14 nap, 
nyáron pedig augusztus és szeptember havaikat kivéve, hónaponként 
egyszer tartatnak.

VIII. Társulati vagyon
26. §. A társulat jövedelmét teszik a) pártfogó herceg őmagassága 

évi 400 pfrtnyi adománya, b) a rendes tagok 5 pírt. évenkénti fize
tése, c) az oklevelekért bejövő két pfr-tnyi összeg, d) a pártoló tagoktól 
remélhető járulékok, e) remélhető ajándékok.

IX. Alapszabályok változtatása
27. §. A társulat alapszabályaiban minden hat évben a közgyűlés 

teheti szótöbbséggel a szükségesnek talált változtatásokat, melyek hely
hagyás végett felsőbb helyre terjesztendők.

28. §. A társulat önkéntes feloszlását csak a közgyűlés mondhatja 
ki, az összes rendes tagok három negyedének kívánatára.

X. Feloszlás
29. §. Ha a társulat bármi okból feloszlik, minden vagyona a m. 

nemzeti museumnak marad és az ásványtani, földtani és paleontológiái 
gyűjtemények gyarapítására fordítandó.
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A Társulat az alapszabályok szerint szorosan össze volt fű
ződve a Múzeummal. Csaknem az egész első évtizeden á t a Múzeum 
adott helyiséget Társulatunknak. Tisztviselői közül többen a Mú
zeumban teljesítettek szolgálatot (Kubinyi Ágoston, Kováts Gyula). 
A gyűjtéseken összegyűlt ásvány-, kőzet- és ősmaradványanyag a 
Múzeumiban nyert elhelyezést.

Az első éviben nagy lendülettel megindult társulati tevékenység 
az alapszabályok szerint télen havonként kétszer, nyáron havonként 
egyszer ta rto tt szaküléséken kívül sikeres gyűjtésekben is megnyil
vánult. Ez a  kezdetben lobogó lelkesedés azonban — úgy látszik — 
csak szalmaláng volt. A Társulat első kiadványa 1852-ben jelent 
meg az addigi működésről. Ezt a kiadványt azonban három  éven 
keresztül nem  követte újabb közlemény. Ez a pangás az általános 
érdeklődést osökentette. A földtantól távolabb levők úgy látták, 
hogy a Társulat alig teszi meg kötelességét, vagy legalábbis nem 
tud feladatának elég tökéletesen megfelelni. Csak a földtannal lel
kesedésből és elhivatottságból foglalkozó geológusok és bányászok 
kitartása és biztatása m entette meg ekkor a Társulatot.

A lanikadást részben az is előidézte, hogy a Társulat akkori 
titkára: Kováts Gyula múzeumi őr m unkája a Múzeumban annyira 
megduzzadt, hogy csak nagy erőfeszítéssel tudta a Társulat adm i
nisztrációját elvégezni.

Az 1855. március 22-i választmányi ülés elhatározta „évköny
vek” kiadását magyar és ném et nyelven. A megvalósuláskor az év
könyv helyett a „M unkálatok” címet használták.

1856-ban a Társulatnak egy kötet kiadványa: „A Magyarhoni 
Földtani Társulat M unkálatai” egy füzetben megjelent ugyan (3. 
ábra) — a tervezettnek csak az első fele — de 1863-ig semmi 
kiadvány nem kötötte össze a távolabb álló tagokat a Társulat 
életével. Főleg a vidéki tagok nem kaptak semmi hírt a Társulat 
életéről, s  ezért lassan meg is feledkeztek róla. így történt, hogy a 
nyilvántartott tagok egy része tagsági díját nem fizette meg, s evvel 
a Társulat anyagi alapja is erősen megrendült.

A társulati tagok főleg a közlemények teljes hiányát joggal ki
fogásolták. Hiszen a Társulat tudományos munkássága nyom tatás
ban m egjelent közleményekben tükröződik vissza. A tudományos 
szaküléseken elhangzott értekezések, a hozzájuk fűzött hozzászólá
sok, viták elhangzanak sokszor minden nyom hátrahagyása nélkül. 
Az előterjesztett tudományos m unkák talán még nem  is teljesen le
zártak. Gyakran a tudományos m unka tárgya olyan, hogy szakülé
sen előadva részleteiben alig követhető.
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Csak a nyom tatásban megjelent tudományos dolgozatok végle
ges jellegűek, csak azokat lehet kritikailag érdemlegesen méltatni 
A kiadványok szüneteltetése ezenkívül még a társulati tagok közti

kapcsolatot is megszüntette, m ert hiányzottak a Társulat életét 
visszatükröző értesítések.

A csaknem kátyúba került Társulat csak akkor kezdett újból 
előrehaladni, m ikor Szabó József erősebben kezdte szorgalmazni a
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társulati működés élénkebb ütemét. Szabó a Társulat életébe 
1852-ben kapcsolódott bele erőteljesebben.

1851. augusztus 21-én Esterházy Pál herceg levelet írt, melyben 
saját „jószágainak” földtani átkutatását kérte. A Társulat — hálá
ból pártfogója, Esterházy Pál herceg iránt — elhatározta, hogy az 
ipolypásztói és véghlesi hercegi uradalm at földtani szempontból — 
különös tekintettel az értékesíthető ásványokra, kőzetekre — meg
vizsgáltatja. Ezt a m unkát Szabó Józsefre bízták, ki többedmagá- 
val (Kováts Gyula, K ubinyi Ferenc, Wagner Dániel) ezt a feladatot 
sikeresen meg is oldotta. 1852. augusztus 23-tól szeptember 18-ig 
dolgoztak. Az itt szerzett tapasztalatokat a társulati kiadványok szá
m ára le is írta. (A Magyarhoni Földtani Társulat M unkálatai. II. 
kötet). A helyszíni tanulm ányok költsége 114 forint 50 krajcár volt.

Jellemző volt, hogy a Társulat első évtizedeiben a  tisztikar 
igen nagy áldozatkészséggel segítette elő a társulati munkát. Ez az 
áldozatkészség sokszor nemcsak odaadó, erős tevékenységben nyil
vánult meg, hanem pénzáldozatban is. Megemlítem a következő 
áldozatkészséget.

Kubinyi Ferenc önként vállalta, hogy 1865 őszén az ország- 
gyűlés megnyitása előtt a Nemzeti Múzeumban összeállítja Magyar- 
ország földtani gyűjtem ényét megyék szerint. Ezt a m unkát in
gyen el is végezte, kiegészítvén a gyűjtem ényt saját gyűjtem ényé
nek sok darabjával. A múzeumi gyűjtemény nagy része a Társulat 
tagjainak gyűjtéséből származó anyag volt, melyet főleg Szabó Jó
zsef, Hantken Miksa, Kováts Gyula, Kubinyi Ágoston, Nendtvich 
Károly, Zsigmondy Vilmos gyűjtött, részben a  Társulat pénzén. 
Kubinyi Ferenc a gyűjtem ény felállítására 900 forintot költött a 
sajátjából. Ez az összeg akkor igen nagy érték volt.

Kubinyi Ferenc á gyűjtem ény felállításának befejezése után, 
1886. február 14-én írt jelentésének végén a következőket mondot
ta: , , . . .  szerencsémnek tartom , hogy ezáltal a m úzeumnak és így 
nemzetemnek tudományos és ipari tekintetben némi szolgálatot te
hettem ”.

A Társulat akkori vezetőségeinek lelkes és áldozatkész felfogása 
tükröződik vissza Kubinyi Ferencnek „A Magyarhoni Földtani Tár
sulat 16 évi működéséről szóló jelentés” című összefoglalójából is. 
(Munkálatok III. kötete, 46—61.) Ebben lemondott alelnöki tisztsé
géről: „ . . .  nem azért, m intha megúntam  volna hivataloskodáso
mat, de tisztelve a törvényt a társu la t statútum ai értelmében. Fo
gadja a tisztelt társulat irántam  oly gyakran bizonyított határtalan 
bizalm áért és kegyességéért hála és alázatos köszönetemet; — midőn 
ekképpen hivatalomtól búcsút vennék, ünnepélyesen kijelentem, hogy
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bár ki alatt is, m in t a tisztelt társulatnak egyik legcsekélyebb köz
legénye és napszámosa, költséget és fáradságot nem kímélve, a 
tisztelt társulat, következőleg a hazai ipar és Magyar Nemzeti Mú
zeumnak érdekében ezentúl kettőzött erővel és áldozattal működni 
egyik legforróbb feladatomnak és szent kötelességemnek tartani el 
nem mulasztandom.”

IV. A társulat megerősödése Szabó József tevékenységének
h atásá ra

Szabó 1862-ben mint a Társulat másodtitkára, a választmány 
megbízásából, fáradtságot nem ismerő, rendszeres munkával kez
dett hozzá a Társulat szunyófélben levő életének megélénkítéséhez. 
Megindította m indinkább erősebbé váló széleskörű toborzását és 
hangulatkeltését a Társulat érdekében. 1863-ban az ő szerkeszté
sében jelent meg legnagyobb részben Sina Simon  báró 500 fo
rintos ajándékából „A Magyarhoni Földtani Társulat M unkálatai” 
második kötete. Ekkor a Társulat újból m egjelent ebben a kiad
ványban a  társulati tagok előtt, s így életképességét is igazolta. E 
m unka szerkesztői előszavában kifejtette a Társulat szükséges
ségét, felhívta a Társulatra a figyelmet, ezúttal nyíltan rám utatott 
az eddigi pangás okaira: a nemtörődömségre — a közösség részé
ről; s  a lankadásra — a Társulat részéről. Sürgette a teljes meg
újhodást szervezetileg is.

Közben jogerőre emelkedett a Társulat új alapszabálya. Ennek 
igen lényeges eredménye, hogy megszűnt a kapcsolata a bécsi Cs. 
K. Birodalmi Földtani Intézettel. Ezen alapszabály szerint a Társu
lat „tudományos” egylet. Célja a haza m inden vidékének földtani 
tanulmányozása, s  evvel összefüggésben feltalálása s megismerte
tése a hasznos ásványoknak, érceknek, kőszénnek s bármely ipari 
célra használható kőzeteknek. Ez olyan nagy feladat, melynek csak 
részben való megoldása sokkal nagyobb anyagi felkészültséget kö
vetel meg, m int a Társulat vagyona és bevétele. A Társulat anyagi 
erejét főleg gyűjtésekre költötte el, és a Múzeumot erősen gazda
gította gyűjtéseivel. Ezzel azonban saját magát gyengítette, s  tagjai 
iránt volt mostoha. Így történt, hogy a gazdag gyűjtések mellett 
nem jelenhetett m eg érdemleges közlemény. Noha Szabó Józsefnek 
sikerült a M unkálatok II. kötetét kiadni 1863-ban, mégis a Társulat 
alig fejlődött.

Az új alapszabályban az eszközök sorában a földtani könyvtár 
szerzése is szerepel. A tisztviselők megbízása hat évre szól. Az
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alapszabályok is csak hat év után módosíthatók. Mindez a megkötött
ség bizonyosan hozzájárult ahhoz, hogy Szabó József erélyes és lel
kes titkári tevékenysége u tán  is 1865-ig a Társulat éppen csak hogy 
élt. Szabó sürgette a megújulást. Végre az átalakulás az 1866. m ár
cius 14-én tarto tt közgyűlésen megindult. Ekkor elhatározták, hogy 
a Társulat érdekében az egész országban hangulatot fognak kel
teni, az alaptőkét félre fogják tenni. Az alapszabályok azonban vál
tozatlanul m aradtak, a Nemzeti Múzeummal szemben erkölcsileg 
vállalt kötelezettség továbbra is fennm aradt.

A következő években K ubinyi Ferenc, m ajd Reitz Frigyes el
nök és Hantken Miksa titkár lelkes, odaadó tevékenységére a Tár
sulat helyzete kezdett lényegesen javulni, s evvel együtt műkö
dése is lüktetővé vált, a tagok száma nőtt. A taglétszám kezdetben 
64 volt, lSöS-ban 190. Az első tizenöt évben ez volt a legnagyobb 
létszám. 1865-ben csak 80 tag volt, 1866-ban azonban m ár 174 s 
a következő években is gyarapodott.

A Társulat kiadványainak sorát az említett, 1852-ben megje
lent „Első jelentés a Magyarhoni Földtani Társulatról” című, közel 
két ívnyi füzet nyitotta meg. „Szerkesztő: Kováts Gyula társulati 
titoknok.” Ez a kis m unka a Társulat megalakulásának történetét, 
addigi m unkáját ismerteti. Mintegy függelékként közli a Társulat 
alapszabályait, tisztviselőinek és tagjainak névsorát, az 1851. de
cember 31-i pénztári kim utatást, a Társulatnak ajándékozott köny
veket, kőzeteket, kövületeket szám szerint. Ez a — németül is 
megjelent — ismertetés csak a Társulat szempontjából fontos.

A Társulat tudományos m unkáinak kiadása „A Magyarhoni 
Földtani Társulat M unkálatai” kiadványsorozatban indult, meg. Az 
első kötetet Kováts Gyula, a Társulat első titkára szerkesztette, s 
1856-ban jelent meg Pesten, nyomatott Herz Jónásnál. A címlapon 
még a  következőt olvassuk: „A társu lat megbízásából szerkesztő 
Kováts Gyula, társulati első titkár. I. füzet, 1 földtani m appával és 
8  kőre m etszett táblával.” A kötet 72 lap (4,5 ív) terjedelmű. A 
második lapon a Társulat pártfogójának, Esterházy Pál hercegnek 
van ajánlva.

A bevezetésben Kováts a következőket írta: „Ezen füzettel 
kezdi meg a magyarhoni földtani társulat tudományos m unkálatai
nak kiadását, melyek vagy tagjaitól származtak, vagy megbízásából 
készültek. Mint tagjai évi járandóságára alapított magánegyletnek, 
működései csak szerények lehetnek és legfeljebb belbecsük által 
érdekesek. Fényes kiadásokat csak az állam által pénzzel segített 
testületek eszközölhetnek, s  még ezen kiadás is lehetetlenné vált
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volna, ha ezt magas pártfogójának, herczeg Esterházy Pál őnagy- 
méltóságának fényes bőkezűsége lehetővé nem  teszi.

Mennyire igyekezett legyen társulatunk kettős czélja elérését: 
ú. m,. a m agyar nemzeti museum gyűjtem ényei szaporítását s Ma
gyarország földtani vizsgálatát eszközölni részben a nyom tatás
ban m ár m egjelent „Első jelentés”-ből kivehető, de még tökélete
sebben látható leend a  rövid időn kiadandó „második jelen tésibő l, 
mely ezen kívül még tagjai névsorát, pénztára állapotát stb. tartal- 
mazandja.

Végre még azon kérést intézzük a velünk hasoncélú társula
tokhoz: szíveskedjenek működéseinket barátságosan fogadni, s ben
nünket czélunik elérésében főképpen nyom tatványaink kicserélése 
által gyámolítani.

Pesten, a Museumban, Szt. István király napján 1856
Kováts Gyula.”

Érdemes ezekbe a régi kiadványokba belepillantani. Az első tu 
dományos közlemény Kováts Gyulának az „Erdőbényei ásatag vi- 
rány” című 7 tábla mellékletes m unkája volt. Ebben az Erdőbénye 
melletti Barnamáj nevű hegy egyik árkában feltárt számáciai kár
tyapala flóráját írta  le. Kováts ezt az anyagot Kubinyi Ferenccel 
együtt gyűjtötte 1850 szeptemberében. Mind a ketten a Társulat 
megbízásából gyűjtöttek a hegyaljai vidéken.

A második m unka Kováts Gyulának: „Tállyai ásatag virány” 
című közleménye volt, 1 . táblával, melyben a  tállyai szármáciai 
flóra leírását közölte. Ezt az anyagot is K ubinyi Ferenccel együtt 
gyűjtötte Kováts részben 1850 őszén, főleg pedig 1851 szeptemberé
ben.

A harm adik közlemény: „Jelentés Magyarországnak March fo
lyóval határos részéről, mellyet a m agyarhoni földtani társulat 
megbízásából 1852 őszén földtani vizsgálat alá vett” Pettkó János 
cs. k. bányatanácsos és selmeci akadémiai tanár tollából. A mun
kához egy földtani térkép is tartozik. Érdekes, hogy ez a munka 
az Egbell vidéki petróleumról is megemlékezik: „Holies és Egbell 
közt Kojatjn nevű erdő szélén néhány lépésre az országúitól van 
egy forrás (ún. K ojatjni forrás), melynek vizén földolaj hártya vo
nul el és belőle könszéneg (hydrocarburet) buborékok szállnak el”. 
Driz orvos szerint, ki idevezette Pettkót, e buborékok „csendes idő
ben” meggyújtva égnek (ottlétükkor az idő viharos volt, s a meg
gyújtás nem sikerült). Szurdák nevű falu (egy órára Szeneitől) fü r
dőjének vizéről Pettkó  a következőket írta: „A víz színe a felső s az
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alsó kútban barnás. A víztükrön opalizáló hártya terül e l . . .  Naphta 
jelenléte kétséget nem szenved. A felszálló gázok m eggyújthatók”.

Ugyanitt jelentek m eg Pettkónak  a Kis Kárpátokban, a Fehér
hegységben, a Javornica-hegyláncban s a szomszédos medencék
ben barométer magasságmérési eredményei.

Ez a kötet ném etül is m egjelent: Arbeiten der geologischen 
Gesellschaft fü r Ungarn. I. Heft. Pest, 1856. Az egész kiadvány 
megjelenését a ném et természetvizsgálók és orvosok Bécsben tartott 
ülése segítette elő. Ezen az ülésen Társulatunk m ár tudományos 
eredményeket ak art bem utatni.

A Munkálatok első kötetének megjelenésekor Kováts Gyula 
már betegeskedett, s lassanként m unkakörét teljesen Szabó Józsej 
másodtitkár vette át. Szabó lelkesedése páratlan volt, s mivel c 
volt az egyetlen tágabb látókörű geológus az országban, lassanként 
az ő kezében összpontosult a magyarországi földtan irányítása.

Szabó földtani tanulm ányait m int bányászhallgató Selmecbá
nyán kezdte meg. Erős önképzéssel m ár akadémikus korában, még- 
imkább bányamérnöki oklevelének megszerzése után, olyan föld
tani ismeretekre te tt szert, amilyenek egyik akkori magyar term é
szettudósban sem voltak meg. Látókörét az is bővítette, hogy jo
got is végzett.

A m últ század hatvanas éveiben Szabó hatására a geológia 
kezd nálunk is lassanként nagyobb m értékben teret hódítani. Az 
egyetemen ekkor m ár többen voltak, kik  Szabó professzor hatásá
ra kezdtek behatóbban érdeklődni a földtan iránt. A m agyar tá r
sadalomiban a XIX. század első felében ez a tudomány meglehető
sen ismeretlen, vagy legalábbis újszerű volt. Szabó József tanítá
sára azonban általánosabb érdeklődés kezdett jelentkezni főleg ak
kor, miikor a hatvanas-hetvenes években tanítványai szerte az or
szágban szétszéledtek.

Szabó Jó zse f és a Társulat

Szabó József 1822. m árcius 14-én Kalocsán született. Édesapja: 
Szabó József (szül. 1788-ban) érseki uradalmi főpénztámok. Érde
kes, hogy a Szabó rokonság tagjai közt sokan természettudományi 
életpályát választottak (geológus, vegyész, orvos, gyógyszerész).

Szabó József életrajzának részletei jól ismerték, ezekre itt  nem 
térek ki. Csak annyit kell i t t  szemmel tartani, amennyi a hazai 
földtan és a Magyarhoni Földtani Társulat fejlődésével függ össze.

A kalocsai gimnázium elvégzése u tán 1837 őszén a pesti egye
tem re iratkozott be, s a filozófia kétévi, majd a jus két évfolyamát
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1841-ben fényes eredménnyel bevégezte. Selmecen Hánrich Ferenc 
kir. főkamaragrófi hivatali ülnök és a kincstári uradalm ak főügy
védjénél joggyakornokoskodott. Selmecen azonban megszerette a 
természetet és a  bányászéletet, s  az 1842/1843. tanévben megkezdte 
a természettudományok tanulását m int bányászakadémikus a sel- 
meci akadémián. Kiváló képességeivel és szorgalmával csakhamar 
elérte, hogy bányászati királyi ösztöndíjjal 1846-ban befejezte a 
négy tanévet s október 4-én abszolutóriumot kapott. Elkészült azon
ban az ügyvédi vizsgára is. Ügyvédi oklevele 1846. december 19-1 
keltezésű. A jogot azért tanulta — saját szavai szerint — ,,mert 
első honpolgári kötelességének tartá  hazájának törvényeit ismerni”. 
Az ügyvédi oklevélről pedig azt írta, „hogy az inkább használhat, 
mint nem.”

1840-től kezdve igen szorgalmasan tanulta a  fontosabb európai 
nyelveket. Beszélt és írt németül, franciául, angolul, értett tótul, 
olaszul, görögül. (A Szabó-rokonság legtöbb tagja kitűnő nyelv
érzékű volt)

Az 1844. évi szünidőben Ferenc öccsével (később orvos Kalo
csán) Morvaországot, Galíciát, Sziléziát, Porosz- és Oroszország ha
táros részeit beutazta, s  e területek kohóit, ipartelepeit megláto
gatta. Üti tapasztalatait rajzokkal ellátott naplószerű feljegyzések
ben rögzítette.

Először Zsarnócán az ezüstkohó üzemben, m ajd Felsőbányán 
kapott alkalmazást. 1847. június 3-tól kezdve a pénzügyminiszté
rium bányászati osztályán dolgozott Kossuth Lajos pénzügyminisz
ter meghívására.

1849-ben Kossuth Pest kerület salétrom-főfelügyelőjének ne
vezte ki Szabót. Ekkor kezdette meg helyszíni földtani megfigyelé
seit: a nyári k é t hónapban bejárta az ország akkor még salétrom- 
termelő helyeit. (Salétromtermelés Magyarhoniban. Kir. M. Termé
szettudományi Társulat Évkönyve. II., 1845—50. Pest, 1851. p. 232.)

A szabadságharc u tán  Szabó a pesti egyetem ásványtani tan
székének helyettes tanári állását kapta meg. 1851. m ájus 4-én kelt 
filozófiai doktori diplomája. 1853. január elejétől az év végéig az 
egyetemen a kémiai tanszéket is ellátta. Az akkori osztrák kormány 
azonban nem  tarto tta  az izzón magyar érzelmű Szabót németesítő 
rendszerébe beillőnek. Ezért 1855. október 19-én — a középiskolai 
tanári vizsga és a próbaév elengedésével — a budai főreáliskola 
rendes tanárává nevezték ki. Egyetemi utódja Peters Károly volt, 
akinek tudományos érdemeit Szabó mindig hangoztatta.

Az 1857/58. tanév végén a pesti Kereskedelmi Akadémia kémiai 
és kísérleti fizikai tanári állását fogadta el. 1860. szeptember 30-án a
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Kereskedelmi Akadémia igazgatójává választották meg. 1860/61 
tanév végén a pesti egyetem újból megbízta a Peters Károly távo
zásával megüresedett ásványtani tanszék vezetésével, helyettesi mi
nőségben. 1862-ben az ásványtani tanszék rendes tanárává nevez
ték ki.

Szabó sokoldalú tevékenysége és kiváló képességei folytán 
igen széleskörű tudományos ism eretekre te tt szert, amelyeket 
utolsó kinevezésétől kezdve speciális ásványtani és földtani irány
ban igen erősen kibővített. Csakhamar a magyar földtan „atyja” 
névvel tisztelték meg.

Szabó a Társulatnak megalakulásától kezdve, tagja volt, s már 
1866. március 14-én a választmány tagjává választották meg. A 
Társulatban azonban m ár jóval előbb élénk tevékenységet fejtett 
ki a titkári teendők intézésében. Lassanként a Társulat irányítója 
és éltetője lett, m ert sokáig ő volt az egyetlen, aki páratlan  képes
ségeinél fogva ham ar alapos ásványtani és földtani ism eretekre tett 
szert, amit sok külföldi tanulm ányútja és nagy nyelvismerete is 
elősegített.

Első nyilvános szereplése: 1845-ben m int bányászhallgató a 
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Pécsett ta rto tt 6. Vándor- 
gyűlésén „Némely általános nézetek a bányászatról” című érteke
zését adta elő. Űj eredm ény nem volt benne, m ert az egész csupán 
a bányászati oktatás folyamán nyert gondolatoknak az összefogla
lása, de eredeti elgondolásban. A nagygyűlés jegyzőkönyve szerint 
„az előadás a szakosztály tetszését annyira megnyerte, hogy a köz
gyűlésen felolvasásra méltónak ítélte tett”. Ehhez kétségtelenül hoz
zájárult Szabó kellemes modora és elegáns megjelenése is.

Első szereplése u tán  mintegy 10 évig csupán a bányászat, ás
ványtan és vegytan gyakorlati irányainak ismertetését tartalm azó 
m unkákat írt. Csak egyetemi tanári működésének megkezdése óta 
kezdett a tudomány problémáival foglalkozni önálló vizsgálatok 
alapján.

A Társulat első néhány évében — akkor még Kováts Gyula 
titkár vezette a Társulat ügyeit — Szabó többször adott elő a Tár
sulat ülésein geológiai tanulm ányainak eredményeiről. Kováts 
Gyula betegeskedése m iatt 1862-ben Szabó egészen átvette a Tár
sulat ügyeinek intézését. Szerkesztette a „Munkálatok” II. kötetét. 
Az 1866. március 14-én ta rto tt közgyűlésen a Társulat ügyeit ren
dezve átadta a titkárságot az új titkárnak: Hantken Miksának. 
Szabó m aradt azonban továbbra is a Társulat legfőbb buzdító, esz
m éket sugalló, mozgékony szelleme. Egyéni tulajdonságai valóban 
vezérlő szerepet biztosítottak számára a Társulat életében. A Tár-
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sulatban n a n  nagyobb munkáinak közlésével m űködött közre, eze
ket a m unkáit főleg a Magyar Tudományos Akadémián terjesztette 
elő. Főként sok kisebb előadásával és rövidebb értekezéseivel ta r
to tta ébren a Társulat tudományos szellemét. Időközben az egye
temről több tanítványa kerül ki, akik közül sokan a Társulat lelkes 
tagjaivá váltak. Vidéki földtani tanulm ányai közben sok nem szak
ember érdeklődését felkeltette a geológia iránt. Ezek közül is töb
ben beléptek a Társulatba.

Szabó hatására a Társulat tudományos élete lüktetőbb, élén- 
kebb tevékenységben nyilvánult meg. Az egyetemről kikerült ta 
nítványok m ár többé-kevésbbé specializálódott irányban kezdtek 
tudományosan dolgozni, ami főleg a Földtani Közlöny megjelenése 
óta mind jobban kidomborodott. Szabó irányító, vezető szerepe ter
mészetesen még jobban érvényesült akkor, am ikor — 1883-tól 
1894-ig — a Társulat elnöke volt.

Számos külföldi (európai és észak-amerikai) utazása és a  kül
földi szakemberek sok kiválóságával való ismeretsége révén a Tár
sulat működését külföldön is sóik helyen ism ertté tette. (Megemlí
tem, hogy 1870-ben a „Geological Society of London” levelező kül
tagjának, 1871-ben a ,,K. Leopold Carolinisohe Deutsche Akademie 
der Naturforscher” in Halle kültagjává, 1877-ben az „Academy of 
Natural Sciences of Philadelphia” levelező tagjává választotta. 1881- 
ben a párizsi egyetem „Officier d ’Academie”-jának nevezte ki. Az 
edinburgi és a bolognai egyetem tiszteleti doktorrá avatta. Ezeken 
kívül még néhány külföldi tudományos egyesületnek volt tiszteleti, 
levelező vagy kültagja.

Szabót a Társulatban nagy szeretet és tisztelet vette körül. 
Nagyszerűen vezette az üléseket. A választmányi és közgyűléseken, 
magvas, eszmékben gazdag beszédeiben mindig kristálytisztán ki
domborította a lényeget. Termékenyítő, egészséges eszméit és el
gondolásait világosan és tömören fogalmazva ad ta elő az üléseken, 
s ezzel a Társulatnak és egyúttal az egész hazai geológiának újabb 
és újabb lendületét indította meg. És mindezt te tte  nemes egy
szerűséggel, nem várt érte elismerést, még kevésbé hízelgést.

Noha Szabó József még az ötvenes évek végén átvette Kováts 
munkakörét, anyagi fedezet hiánya m iatt a M unkálatok folytatása 
csak 1863-ban jelent meg Szabó József m ásodtitkár szerkesztésé
ben. Ez a második kötet 2,5 számozatlan lapon előszót, 218 lapot és 
egy földtani térképet tartalmaz.

Az első kötet megjelenését a bécsi ülés siettette. A második kö
tet megjelenéséről a szerkesztő az előszóban a következőket írta: 
„ . . . mentői inkább kötelessége a társulatnak arról gondoskodni,
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hogy az idén Pesten tartandó s a soproni u tán a legelső gyűlésen, 
hol a soproninak határozatai között fel fog m erülni a földtani tár
sulat alakítása is, valamivel fellépjen s sáfárkodásáról őszintén szá
mot adjon”. Főként ennek a körülménynek tulajdonítandó, hogy a 
M unkálatok folytatása megjelent.

A kötet a következőket tartalm azta:
lapszám

Szabó József: Földtani kirándulás az ipolypásztói és wégiilesy
uradalm akba   1

Szabó József: Timsókő és timsógyártás honunkban . .  . . 27
B. M ednyánszky Dénes: Jegyzetek néhány hazai kövületlel-

helyről .................................................................................... 29
Petényi Sálamon: Acerotherium incisivum ........................... 37
Kubinyi Ferenc: A Vág áradásai ........................................... 39
Kubinyi Ferenc és Kováts Gyula: Földtani kirándulás a Ti

szára és a H e g y a l já r a .......................... ' .............................. 47
Kováts Gyula: Abaúj-szolnoki ősoson tok ................................... 51
Kováts János: Földtani kirándulások Bihar megyébe . . . . 54
Szabó József: Szekszárd környékének földtani leírása, egy

geológiai térképpel ...........................................................  65
Kubinyi Ferenc: Az Ó-Buda kiscelli mésztuffban 1856-ban

talált csontmaradványok ..................................  . .  . .  73
Kubinyi Ferenc: Ajnácskői ősemlősök ................................... 77
Schvarz Gyula: Ember ásatagok ........................................... 90
Szabó József: Köveink s kövezetünk P e s t-B u d á n ................... 112
Kubinyi Ferenc: Romhány új leihelye negyedkori ősállatok

nak ............................................................................................ 124
Gr. Vass Samu: A  nyugat-indiai s z i g e t e k ........................... 129
Rosty Pál: Üti vázlatok ...........................................................  160

A társulat ülései . .  , .........................................................  186
Az alapszabályok ...................................................................  198
Az ügyvezetők és tagok névsora ................................... 202
A pénztár állapota ...........................................................  207
A társulat könyveinek je g y z é k e ...........................................  208

Ebben a kötetben tehát m ár van egy valóban földtani érte
kezés (Szekszárd környéke Szabótól). A  legtöbb cikk azonban ős
lénytani vonatkozású vagy útleírás jellegű.
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A „társulat ülései” című részben Szabó József közölte a tár
sulat üléseinek jegyzőkönyveit 1850-től 1863-ig.

E kötet adatai szerint a pénztári elszámolás 1862. december 
31-én a  'következő volt:

Bevétel

1. Pénztári maradvány az 1861. é v r ő l ........................  87 írt. 81 kr.
2. Rendes tagok évdíjai, bevétetett 1867-b en ............... 143 írt. 50 kr.
3. Kiadott tőkék v is s z a f iz e té s e ....................................  1315 frt. — kr.
4. K a m a to k ...................................  ..........................  ■ ■ . .  5? frt. 52 kr.

Ö sszesen . 1603 fr t .  83 kr.

\

Kiadás

1. Kezelési k ö lt s é g e k ...........................................................  149 frt. 17 kr.
2. Tudományos segéd eszk özök .......................................... 166 frt. 23 kr.
3. Tudományos kiküldetések . .  ..  . .    425 frt. 60 kr.
4. Kamatra kiadva ..................................................................  700 frt. — kr.
5. K é s z p é n z .............................................................................  162 írt. 83 kr.

összesen 1603 frt. 83 kr.

Vagyon

1. Készpénz ...................................................................................  162 frt. 83 kr.
2. Kamatra kiadva ..................................................................  908 frt. 98 kr.
3. Egy alapítási kötelezvény Papi Balogh úrtól . .  . .  200 frt. — kr.

összesen  1271 fr-t. 81 kr.

Ezeken kívül a rendes tagok tartozásai:

1852 évről . .  1 évdíj
1853 évről ..  5 évdíj
1854 évről . .  21 évdíj
1855 évről . .  26 évdíj
1856 évről ..  36 évdíj
1857 évről ..  61 évdíj •
1858 évről . .  82 évdíj
1859 évről . .  84 évdíj
1860 évről . .  102 évdíj
1861 évről ..  150 évdíj
1862 évről .. 167 évdíj

összesen 735 évdíj

A hátralékos tagdíjak összege tehát 5.735 =  3675 frt. volt. Ez 
a szám arra vall, hogy 'bármily nagy örömmel és önzetlen lelkese
déssel is fogtak hozzá a T ársulat vezető tagjai Társulatunk felvirá
goztatásához, a tagok érdeklődése csökkenőben volt. Egyúttal arra

66



is felhívja a figyelmet, hogy a tagsági díjak rendezésében a választ
m ány a legnagyobb türelm et tanúsította.

Megemlíti még a (kötet, hogy a Társulat könyvtárában 163 m unka 
volt.

Az 1850-től 1863-ig belépett összes tagok száma, beleértve a 
pártfogót, a tisztikart, a  tiszteleti, pártoló, alapító tagokat: 181 volt.

A Munkálatok III. kötete Hantken Miksa titkár szerkesztésé
ben 1867-ben jelent meg Pesten, Herz János és Társa kiadásában. 
A kötet Esterházy Pál arcképét, két földtani térképet és több ra j
zot tartalmaz.

A másfél lapos (számozás nélküli) előszóban a szerkesztő kije
lentette, bogy a Társulat 1866 óta megerősödött szellemileg és anya
gilag úgy, „hogy nemcsak annak fennállása, de egyszersmind kie
légítő működésének feltételei is biztosítvák”.

„Elvárjuk a társulat egyes tagjaitól, hogy m indenki erejéhez 
és működési köréhez képest közös feladatnak megoldásához járulni 
fog, Ez kettős kötelességükké vált, m ióta az ország politikai hely
zete szerencsés átváltozásának beálltával mind azon akadályok el 
vannak hárítva, melyek eddigelé a szabad tudom ányú működést 
sok tekintetben gátolták”,

A kötet 215 lap terjedelm ű és a következő tudományos cik
keket tartalmazza:

Kubinyi Ferencz: A recski term és rézről Heves megyében és 
a Diorit képletről, m elyben réz találtatik. Kubinyi Ferencz: Terhe
lődi és lázi oszlopos bazaltcsoportozatok Nógrád megyében 1858-iki 
év nov. 22-éről (3 kőmetszetű táblával). Kubinyi Ferencz: Demény- 
falvi cseppkő- és jégbarlang Liptó megyében, tekintettel hasonló jég- 
barlangok-bani jég képződményről. Kubinyi Ferenc: „Paläonto
logie Südrusslands” című m unkának megismertetése. K ubinyi Fe
rencz: A Magyarhoni Földtani Társulat 16 évi működéséről szóló 
jelentés. Koch Antal: Beocsin környékének földtani leírása (1 geo
lógiai térképpel és fametszettel). Hantken Miksa: A z  ipolysági tá - 
lyak mikroscopi faunája. Hantken Miksa: A  tajték  új leihelye 
Boszniában. Hantken Miksa: A  diósjenői homokkő és a puszta lökösi 
tályag. Hantken Miksa: Az ajkai kőszénképlet geológiai viszonyai. 
Bernáth József: A  pogányvári bazaltok vizsgálata. Bernáth József: 
A  vöröspataki kőzet vegyelemzése. Hantken Miksa: A  pomázi Mes- 
saliahegy földtani viszonyai. Krenner József: Ajnácskő és emlősei 
2 kőmetszetű táblával s  6 fametszettel). Szabó József: Földtani 
jegyzetek Batina- Bán és a mohácsi szigetről (1865. április 3—5). 
Szabó József: Bazaltok quarz-zárványa. Szabó József: A  Tokaj 
Hegyalja obsidianjai. Reitz Frigyes: A  magyarhoni barnaszén telepek
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fontossága iparos tekintetben. Végül következnek a „Társulati 
ügyek” s ez a rovat m indegyik M unkálatok végén visszatér.

Az 1865. m árcius 14-én ta rto tt közgyűlésen K ubinyi Ágoston 
lemondott az elnökségről gyengélkedése s nagy elfoglaltsága miatt.

A közgyűlés m egtárgyalta és elfogadta a m ár előzetesen ki
küldött albizottság javaslatát, melynek lényege a következőkben 
foglalható össze: Felhívás új tagok toborzására; a szakértekezések 
a Társulat közlönyében azon a nyelven közlendők, melyen beadat
tak; a jegyzőkönyv a Közlöny számára m agyarul és ném etül közöl
tessék; az első évnegyedben be nem küldött tagdíjak postai utánvé
tellel beszedendők, Ez a közgyűlés új tisztikart választott:

Elnök: Kubinyi Ferenc (II. melléklet); alelnök: Reitz Frigyes; 
első titkár: Hantken Miksa; m ásodtitkár: Bernáth József; pénz
táros: Dr. Wagner Dániel; könyvtáros: Czanyuga József.

A  választmány tagjai: K ubinyi Ágoston, dr. Szabó József, dr. 
Hausmann Ferenc, Zsigmondy Vilmos, Frivaldszky János, Hofmann 
Károly, választmányi póttag: dr. Nendtvich Károly, H unfalvy Já
nos.

A tagok összes száma ekkor 211, beleértve természetesen a 
tisztikart is. A tagok közül 7 tiszteleti, 6 pártoló (közülük egyik 
tiszteleti tag), 21 alapító tag (közülük 1 pártfogó, 3 tiszteleti, 1 
pénztáros, 1 elnök, 1 könyvtáros, 2 választmányi, 1 választmányi 
póttag).

Az 1865. december 31—i pénztári elszámolásból kitűnik, hogy a

Vagyon'
1. K é s z p é n z ..................................................................................... 180 írt. 25 kr.
2. Kihelyezett tőkék* ...........................................................  2028 frt. — kr.

Ezenkívül
1. Egy alapítványi kötvény Papi Balogh Péter úrtól 200 írt.
2. Ugj amilyen Svarcz Gyula úrtól 300 frt.

összesen 500 frt.

Nagyobb összeget Sina Simon adományozott. A Sina-családot 
Kubinyi Ágoston nyerte meg a természettudományoknak Scheve- 
ningenben 1854-ben.

* A tőke szaporításához járultak 
gróf Andrássy György 
báró Geringer Károly 
Kiss Miklós 
báró Sina Simon 
báró Vécsey Miklós 
Benedek József

100 frt.
60 frt.

100 frt.
500 frt.
75 frt.
68 frt. 48 kr.
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A Társulat könyvtára ekkor 194 m unkát tartalm azott.
Az 1866. április 25-4 választmányi ülés úgy határozott, hogy a 

szakülések tárgyai közül csak azokat nyom tatják ki, m elyeket a vá
lasztmány erre érdemesnek tart. Ezzel erős kritikai szellem meg
valósulását tették  lehetővé a  Társulatban. Ez a kritikai szellem az 
első világháború idejében sorvadni kezdett. A megjelenő értekezé
sek kritikai értékelése mindenkor a szerkesztőktől, illetőleg a szer
kesztő bizottságtól függött. A Munkálatok IV. kötete szintén Hant
ken  szerkesztésében jelent meg a Légrády testvérek kiadásában két 
táblával és egy földtani átmetszettél 1868-ban.

Az előszóban Hantken  felhívja a geológia gyakorlati alkalma
zásával foglalkozó vidéki tagokat — elsősorban a bánya-tiszteket —, 
hogy földtani észleleteiket közöljék a Társulattal minél részle-te- 
sebben, „hogy ezen közlönyben megismertessenek s ezáltal az or
szág földtani viszonyainak ismerete minél tágasabb körben terjesz
tessék a tudom ány s a hazai ipar érdekében”. A Társulat vállalja 
a kövületek meghatározását.

A kötet az előszó nélkül 122 lap (7,62 ív).
Tudományos jellegű cikkei: Hantken Miksa: Ismertetése Suess 

Ede tanár „Über die Bedeutung der sogenannten brackischen 
Stufe” című értekezésének. Koch Antal: Földtani tanulmányok 
Eperjes környékén. Hofmann Károly: A szigligeti bazalttuffok és 
a leányvári palagonit tartalm áról. Hantken Miksa: Jelentés a m a
gyar barnaszéntelepek átkutatásának eredményéről. Hantken Miksa: 
Lábatlan vidékének földtani viszonyai. Hofmann Károly: Az e-rdély- 
honi Zs'ilyvölgy harmadképleti szénmedencéjének a magyar földtani 
társulat megbízásából történt földtani megvizsgálása feletti jelen
tés: Hantken Miksa: A bremnbergi barnaszén-képlet. Hantken Miksa: 
A kiscelli tályag fora-miniferái.

A kötet vége ismét a „Társulati ügyak”-et tartalmazza.
Az értekezések közül főleg Hantken és Hofmann  szénterületi 

vizsgálatainak eredményei fontosak. Reitz Frigyes másodelnök in
dítványára az 1867. május 22-én ta rto tt közgyűlés 900 forintot utal
ványozott barnaszéntelepek tanulmányozására, s  a m unkával Hant
ken Miksát, Hofmann Károlyt és Krenner Józsefet bízta meg.

A Társulat az országgyűlés képviselőházába folyamodványt 
nyújtott be, hogy a korm ány a Társulatot évente segélyezze. Be
jelentette az elnök is, hogy a Társulat pénzügyi viszonyai kedve
zőbbek, m ert a  tagsági díjak befolynak.

Esterházy Miklós herceg elvállalta a Társulat pártfogóságát s  az 
avval járó kötelezettséget is, éppen úgy, m int az -édesapja.

1867-ben 10 szakülést tartottak, melyeken úgy m int eddig, ön
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álló dolgozatok, néha ismertetések, gyakran bemutatások kerültek 
sorra.

A Társulat m ár első éveiben több intézménynek, főleg iskolák
nak küldött gyűjteményeket ajándékul. Így 1866-ban érkezett Kiss 
János pápai reform átus főiskolai igazgató levele, amelyben meg
köszönte az ajándékul kapott gyűjtem ényt. Szeptember 19-én kapta 
meg a  Társulat P éterfy  József, a  keszthelyi országos gazdasági in
tézet igazgatójának levelét, melyben megköszönte az intézetnek 
ajándékozott 300 darabból álló gyűjteményt.

A pénztári elszámolás 1866. december 31-én a következő volt:

1. Kezelési k ö ltségek ..............................................................  180 frt. 62 kr.
2. Tudományos segédeszközök...............................................  77 írt. 60 kr
3. Tudományos kirándulások . .  . .  ................. . . .  190 írt.
4; Pesti takarékpénztárba e lh e ly ezv e ................................  350 frt.
5. Kihelyezett tőke ..............................................................  700 írt.
6. Készpénz .............................................................................  175 frt. 83 kr.

összesen 1674 frt. 05 kr.

Azonkívül 156 200 írtról szóló kötvény Balogh Péter úrtól és i db 300 
forintos kötvény Schvarcz Gyula úrtól.

A tagok száma 272, ebből rendes: 249, pártfogó: 1, elnök: 1, á l
éinak: 1, titkár: 1, m ásodtitkár: 1, pénztáros: 1, választmányi tag: 
6, választmányi póttag: 2, tiszteleti: 9, pártoló: 7 (ebből 1 tiszteleti), 
alapító: 22 (ebből 1 pártfogó, 4 tiszteleti, kik közül az egyik pár
toló is, 1 pénztáros, 1 elnök, 2 választmányi tag).

A M unkálatok V. kötete, szintén Hantken Miksa szerkesztésé
ben, négy táblával és több fametszettel 1870-ben jelent meg a Lég- 
rády testvérek kiadásában. Terjedelme 230 lap, előszó nélkül.

Cikkei a következők: Hofmann Károly: A Zsily völgyi szén- 
teknő; Schröckenstein Ferenc: Die geologischen Verhältnisse des 
Ban ater Montandistriktes. (Ez több m int két ív terjedelm ű, igen 
fontos munka, csak ném etül jelent meg.) Szabó József: Oligoklas 
Ajnácsikő vidéke bazaltjaiban. Szabó József: A lbit ohalybittel. 
Szabó József: Antim onit Opálérben Erdőbényén. Haniken Miksa: A  
kiscelli tályog elterjedése Nógrád megyében. Hantken Miksa: A 
hárshegyi Ammonitok a Bakonyban. Szabó József: Álgyest földtani 
viszonyai Arad megyében. Társulati ügyek.
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K észp én z .................................................................................... 175 frt. 83 kr.
Kamatra k ia d v a ..............................................................  .. 3078 frt. 98 kr.

összesen 3254 frt. 81 kr.

Vagyon



A szakülések száma 1868-ban 8 volt.
Az 1869. február 27-én ta rto tt közgyűlés megnyitójában Ku- 

binyi Ferenc elnök kiem elte a Társulat kedvező anyagi helyzetét, 
„melynél fogva az utolsó két évben nagyobb m érvben működhe
te tt”. Örömmel üdvözölte az önálló Állami Földtani Intézet létesí
tését.

A tagok száma 1868 végén 237 volt. A tagok közt már-anár 
m agyar királyi „geolog” és m. kir. „főgeolog” is szerepel. A „Mun
kálatok” utolsó kötetében m ár képzett geológusok: Hantken, H of
mann, Koch, Szabó m unkái szerepelnek. Ezek jelzik a földtan fej
lődését hazánkban.

Az V. kötettel a  „M unkálatok” befejeződött.
1869-ben 6 szafcülést tarto ttak .
1869—70-ben a tisztikar a  következő volt. Elnök. K ubinyi Fe

renc, alelnök: Reitz Frigyes, titkár: Hantken Miksa, m ásodtitkár: 
Bernáth József, pénztáros: Czanyuga József, választmányi tagok: 
Kubinyi Ágoston, Szabó József, Frivaldszky János, Hausman Fe
renc, Hofmann Károly, Zsigmondy Vilmos, választmányi póttagok: 
Nendtvich Károly, H unfalvy János. Tiszteletbeli tagok: Alm ásy Mó
ric gróf, Andrássy György gróf, Geringer Károly báró, Haidinger 
Vilmos, Hauer József, Thunféld Ferdinánd lovag, Thun Leo gróf, 
Hauer Ferenc. Pártoló tagok: Andrássy Gyula gróf, Papi Balogh 
Péter, Ittebei Kiss Miklós, Podmaniczky János báró, Sina Simon 
báró, Schvarcz Gyula, Dräsche Henrik.

1869-ben a pénztári helyzet:
Bevétel

1. Pénzmaradvány 1868-ról ..................................................  429 írt. 47 kr.
2. Esterházy Miklós herceg adománya ..........................  420 írt.
3. Évi járulékok és ók m án yd íjak ..........................................  588 írt,
4. Földhiiteláintézeti záloglevelek k a m a t a i ..........................  181 frt. 50 kr.
5. A takarékpénztárból visszavett p é n z ..........................  620 frt.
6. A takarékpénztárban levő pénz ................................ .. 530 frt.

Összes bevétel 2768 frt. 97 kr.

Kiadás

L Igazgatási költségek ..........................................  . .  . .  493 frt. 24 kr.
2. Kiküldetések (u taztatások)..................................................  425 frt.
3. Fuvarok és p óstab érek ..........................................................  18 frt. 45 kr.
4. Ideiglenesen a takarékpénztárba adatott ®. .. .. 1150 frt.______

összesen 2086 frt. 69 kr. 
Pénztármaradvány 682 frt, 28 kr.

összesen mint fönt 2768 frt. 97 kr.
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Vagyonkimutatás
1. Földhitelintézeti záloglevelek ..........................................  3300 írt.
2. Hantken Miksa alapítványa, takarékpénztári

könyvben ..........................................................................  105 írt.
3. Schvarcz Gyula k ö te le z v é n y e .............................................  300 írt.
4. Papi Balogh Péter „ ........................................... 200 írt.
5. T akarékpénztárban.................................................................  530 írt.
6. Készpénz ...................................................................................  152 írt. 28 kr.

összesen 4587 írt. 28 kr.

Az eddig közölt pénztári adatokból kitűnik, hogy valóban lé
nyegesen megerősödött a Társulat, vagyona elég tekintélyes volt. 
Ezek az adatok a későbben közlendő néhány pénztári helyzet ösz- 
szehasonlításánál lesznek felhasználhatók. Ezek alapján kitűnik, 
hogy a Társulat további fejlődése milyen kiadásokat idéz majd elő, 
s hogy a bevételek forrásai is lassanként lényegesen meggyara
podnak.

Az V. kötetben a magyar nyelvű cikkeken kívül magyar cik
kek közé foglalt ném et közlemény is van.

Nagy jelentőségű volt a Társulat működése ebben az úttörő 
szakaszban más szempontból is: lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy 
a földtan tudományos és gyakorlati jelentősége a köztudatban mi
nél jobban elterjedjen. Fontos volt a Társulat szerepe azért is, m ert 
a földtan rendszeres művelésére alapított intézmények megalapítá
sában m int megindító, irányító vagy tanácsadó állandóan igen eré
lyesen közreműködött. A Földtani Intézet m egalapításában is ki
vette részét.

A bécsi K. K. Geologische Reiohsanstalt a m agyar birodalom 
területén való m unkálkodását folytatni kívánta a kiegyezés u tán is, 
s ilyen irányban te tt  előterjesztést a m agyar korm ánynak. Ajánlatá
nak lényege az volt, hogy a földtani átnézetes felvételt a mi költ
ségünkre tovább folytatják, s a gyűjtött másodpéldányokat a Pesten 
felállítandó gyűjtem énynek adják. Szabó Józsefnek, Zsigmondy 
Vilmos bányamérnöknek és Fest Imre állam titkárnak ez az osztrák 
terv nem  tetszett. Javaslatukra Gorove miniszter elfogadta azt a 
tervüket, hogy Magyarországot magyar geológusok kutassák és ve
gyék fel.

Az 1868. február 12-én ta rto tt szakülésen felolvasták Gorove 
István m. kir. földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszternek 
a Társulathoz intézett Stiratát. Ebben a m iniszter közölte, hogy az 
ország földtani megismerését a tudományos cél m ellett közgazdá
szat! szempontból is fontosnak tartja. Ezért kötelességének tartja  a 
földtani felvételek előmozdítását, hogy az ország a tudományos
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eredmények felhasználásában minél előbb részesüljön. Felkérte a 
Társulatot, hogy a földtani kutatások érdekében a m agyar viszo
nyoknak megfelelő javaslatot tegyen. A Társulat felfogása és javas
lata egyezett Szabó és társai javaslatával.

Az 1868. február 26-án ta rto tt választmányi ülés foglalkozott a 
földtani felvételek ügyével Gorove miniszter felszólítására. A Tár
sulat akkor elhatározta a következőket: „1. az ország földtani »fel
vételét« a korm ány által kinevezendő országos geológusok végez
zék; 2. a bécsi földtani intézettel a tudományos összeköttetés fenn
tartandó ugyan, de a felvételek teljesen önállóan és függetlenül tör
ténjenek; 3. a földtani felvételek tudományos fövezetese a Társu
latra  bízassák; 4. a fölvételek költségeinek fedezésére évenként 
12 000 forin t biztosíttassák”. A végleges javaslatoknak ezeken az 
alapokon való elkészítésével Szabó Józsefet és Hantken Miksát bízta 
meg a választmány.

A feladat sürgősségét és fontosságát az egész korm ányzat át- 
érezte, s a földtani felvételek ügye olyan gyorsan fejlődött, hogy a 
M. Kir. Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi M inisztérium ke
retében 1868 júliusában külön működő földtani osztály dolgozott. 
Egy év múlva, 1869. június hó 18-án megkezdte működését az ön
álló Magyar Királyi Földtani Intézet.

Ez az intézkedés Schmidt Sándor szavai szerint: „levetette a 
társulat bilincseit”. A Földtani Intézet működési köre megszabadí
totta a Társulatot a fölvételek, gyűjtések munkájától, melyet az ala
pítók legjobb hazafias érzésükből vezetve, és igyekezve a napról 
napra erősebben jelentkező szükségletek kielégítését előmozdítani, 
önmagukra vállaltak. Ez a vállalt feladat azonban a  Társulat erőit 
erősen felülmúlta.

1869. július 18-tól kezdve a hazai szervezett földtani kutatás 
szálai s a gyakorlati földtani kérdések főként a M. Kir. Földtani 
Intézetben futnak össze. A súlyos feladatok egy részétől megsza
badult Társulat ékkor alkalmazkodott m unkakörében a Földtani 
Intézethez.

Az az átalakulás, melyet Szabó m ár régebben sürgetett, most 
el is következett. Az átalakulással és fejlődéssel az 1870. november 
9-i közgyűlés foglalkozott, ú jra  átvizsgálták az alapszabályokat, s 
a módosított harm adik alapszabályokat 1871. április 12-én h irdet
ték ki. Az új alapszabályok szerint a Társulat tudományos egylet, 
célja kimondottan a földtan művelése és a földtani ism eretek te r
jesztése.

Ettől kezdve a Társulat sikeres fejlődésnek indult. A rendszer
telenül megjelenő és az értekezések előadásának időpontjához mér-
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ten késedelmes évkönyvek helyett kisebb terjedelmű, de sűrűn — 
lehetőleg havonként — megjelenő füzetek" kiadását határozták el. 
Ezek a füzetek — a  megállapodás szerint — közlik a tudomány és 
az irodalom haladását, figyelemmel kísérik a m agyar tudományos 
intézetek működését, s  a szaküléseken elhangzott előadásokat köz
lik a  tagokkal. Ilyen m űsorral alakult s  indult meg a Társulat folyó
irata, a Földtani Közlöny. Az önálló vizsgálatokon alapuló érteke
zéseket világnyelven is közli. Eleinte az értekezések németül je
lentek meg fordításban, később azonban más (francia, angol) nyel
ven is.

A Társulat a M. Kir. Földművelés-, Ipar- és Kereskedelmi Mi
nisztériumhoz beadvánnyal fordult. Ennek lényege az volt, hogy a 
Társulat szorosabb kapcsolatot óhajt a M. Kir. Földtani Intézettel. 
Ennek elérésére felajánlja a gyűjtött és ajándékul kapott tárgyakat 
a Földtani Intézetnek. Viszont kérte, hogy a  Földtani Intézet kiad
ványaiból 200 példányt a  társulati tagok számára ingyen, az ezen 
felüli példányokat pedig a  kiállítási áron megkapjon. A miniszté
rium  az 1871. április 24-én kelt 4421. számú átirata szerint a Tár
sulat tervét örömmel fogadta, s  arról a Földtani In tézetet is érte
sítette.

Ettől kezdve a Magyarhoni Földtani Társulat és a M, Kir. Föld
tani Intézet egymást kiegészítve és tám ogatva fejlődött tovább. A 
minisztérium ajándéka évről évre nagyobb példányszámmal támo
gatja a Társulatot (pl. 1880-ban 400 példány). Így a társulati tagok 
csupán a M. Kir. Földtani Intézet kiadványaiban olyan becses mun
kákat kapnak, m elynek bolti ára tetemesen nagyobb az évi tagsági 
díjnál.

Az 1870. november 9-én ta rto tt közgyűlésen K ubinyi Ferenc 
korára és beteges állapotára hivatkozva lemondott az elnökségről. 
Szabó József indítványozta, hogy a Társulat K ubinyit „kitűnő ér
demeinek elismerése jeléül” tiszteleti elnöknek válassza meg, és 
ebbeli határozatát vele küldöttséggel tudassa. Az indítványt egy
hangúlag elfogadtatván, a küldöttség (Reitz Frigyes másodelnök, 
Szabó József, H antken Miksa) átadta a közgyűlés határozatát.

Az utolsó — 1869. február 27-i — közgyűlés óta volt 10 szak
ülés.

A közgyűlés megválasztotta az elnökséget. Elnök: Reitz Fri
gyes (II. melléklet), másodelnök: Szabó József, első titkár: Winkler 
Benő.

Ugyanezen a közgyűlésen Hantken  indítványt tett, hogy a cél 
sikeresebb elérésére, és a földtani tudományok szélesebb „körben 
való terjesztése tekintetében a vidéki helyeken, jelesen a bánya
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városokban tartassanak vándorgyűlések”. Ezek a jövő évben Sel
mecbányán induljanak meg. Az indítványt a közgyűlés lelkesedés
sel elfogadta, s a kivitelt a választmányra bízta.

A vidéken tartandó szakgyűlések célja kettős: „1. alkalom 
nyújtása a tagoknak, hogy a nevezetesebb hazai bányavárosokká] 
és érdekesebb geológiájú vidékekkel megismerkedjenek; 2. a vi
déki tagokkal szorosabb barátságos összeköttetésbe lépni, több ta
got -szerezni, s a tagokban a földtan irán ti nagyobb érdeklődést s 
egyesített tevékenységet fokozni, és ezzel az ország földtani viszo
nyait gyorsabban s kim erítőbben felderíteni”.

„Kívánatosnak tartja  a társulat, ha a vidéken egy városban 
lakó tagok talán fiókegylet néven időnként összegyűlnének s az 
anyaegylettel is levelezési közlekedésben m aradnak. A társulat 
reméli, hogy fiókegyletekkel hazánk földtani kutatása gyorsab
ban és kim erítőbben bevégezhető, m int ezt a jelen körülmények 
között a társulat, meg a M. Kir. Földtani Intézet közegeivel teljesí
teni képes volna.”

A Társulat 1870-ben tudományos vizsgálatokra összesen 400 
forintot utalványozott. Mégpedig 300 forintot a magyarországi 
trachitok folytatólagos tanulmányozására Szabó Józsefnek és 100 
forintot a Kárpátokban végzendő kövületgyűjtésre Themák Ede 
egyetemi tanársegédnek.

A  Földtani Közlöny megindítása. Kapcsolat a Magyar Királyi 
Földtani Intézettel

Az 1870. novem ber 9-én ta rto tt közgyűlés elhatározta — a  vá
lasztmány előterjesztésére — a  Földtani Közlöny megindítását, ami 
a következő évben meg is történt.

A Földtani Közlöny m ár az eredeti elgondolások szerint is 
tudományos földtani folyóirat. A tervezet szerint lényegileg há
rom-három részre tagozódik mindegyik füzetében. Ez a három 
rész: 1. értekezések, vagyis önálló vizsgálatokon alapuló cikkek; 2. 
irodalom, vagyis a Magyarországot közelebbről érdeklő fontosabb 
megjelent m unkák ismertetése; 3. vegyesek, és ezek után a társu
lati ügyek: közgyűlés, szakülés, választmányi ülések és egyéb tá r
sulati ügyök.

A Földtani Közlöny eleinte csak m agyar nyelven jelent meg. 
Csakhamar azonban kétségtelenné vált, hogy a fontosabb cikkek
nek —• az értekezéseknek — idegen nyelvű közzététele is kívána
tos, m ert mádként a külföld szakemberei nem  fogják megismerni
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a közlönyben megjelenő m unkák eredményeit. Ennek megvalósítá
sára azonban csak 1878-ban került sor.

A Földtani Közlöny első kötete 1871-ben indult meg és 1872- 
ben jelent m eg (4. ábra), I—X. számból állott, 2 kőnyomatos táb 
lával és a szövegbe nyom ott egy fametszettel, 16,375 ív (262 lap) 
terjedelemben. A választmány megbízásából szerkesztette Winkler 
Benő társulati első titká r (április hó végéig), azután Bernáth Jó
zsef és Koch Antal társulati titkárok.

Az első cikk, az előszó, melyet W inkler írt 1871. február 2R-án, 
a Magyarhoni Földtani T ársulat tagjaihoz szólt:

„Midőn a  Magyarhoni Földtani Társulat m últ évi november 
0-én tartott közgyűlésének határozata következtében a Földtani 
Közlöny első számát előterjeszteni szerencsém van, szabad legyen 
egy pár szóval indokolni: m i indította a társulatot ennek kiadá
sára, s mit k íván ezáltal elérni.

A társulat szerény anyagi helyzete nem engedi, hogy m unká
latait minden éviben rendesen kiadhassa és azokat a  tagoknak, m ű
ködésének bizonyítékául, átnyújthassa; nem csuda tehát, hogy a 
vidéki tagok közül számosán, nem  lévén rendesen értesülve a tá r
sulat működéséről, ennék kebeléből vagy egészen kiléptek, vagy 
fennállása irán t kevés érdekeltséget m utatnak.

A m. kir. földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszté
rium  tervbe vette  egy önálló M. Kir. Földtani Intézet szervezését. 
Ezzel az intézkedéssel lehetővé vált, hogy a hazánk földtani viszo
nyaira vonatkozó vizsgálatok eredményei az intézet kiadványaiban 
megjelenhessenek. A társu lat teh á t ettől m entesíttetett s  azt véli, 
hogy célját eléri, ha havi füzetekben rövid kivonatokban és cikkek
ben közölni fogja az irodalom s általában a tudomány te rén  történt 
haladást és felfedezéseket, figyelemmel kíséri a hazai tudományos 
intézetek működését, szakgyűléseket rendez s az ezekben előadott 
tárgyakat a tagok tudom ására hozandja.

Ezen havi füzetek által a társulat kettős célt remél elérni: egy
részt erejéhez képest igyekezni fog a földtani tudományok iránt 
szélesebb körökben is kedvet és érdekeltséget gerjeszteni, másrészt 
a külső tagokkal is folytonos összeköttetésben lóvén, inkább lesz al
kalom azök nézeteit és kívánalm ait megismerni, s  azokat lehetőleg 
teljesíteni.

A M. Kir. Földtani Intézet által kiadandó évkönyv is a társu
lat tagjai között évi illetmény gyanánt fog kiosztatni.”

A Földtani Közlöny a szünidei hónapok kivételével m inden hó
napban egy-egy füzet alakjában jelent meg. A Társulat „Tudomá
nyos közege” (Földtani Közlöny) a m egtartott szakgyűléseknek

76



4. á b ra  (*/3 n agyság)

77



részletes jelentéseit s egyéb társulati folyó ügyeiket, valam int a 
szaküléseken ta rto tt értekezéseket gyorsan hozza, ezeken kívül 
„Irodalom” című rendes rovatában a földtan és ásványtan körébe 
vágó irodalmi term ékek ism ertetését s  kivonatait közli, „fősúly fek- 
tettetvén azokra, melyek hazánkra is vonatkoznak”.

1871 elején — a körülm ények változásával — szükségesnek 
tartotta a Társulat az alapszabályok megváltoztatását. Ezek a  mó
dosított, s a Belügyminisztériumtól m ár 1871. március 8-án jóvá
hagyott alapszabályok lehetővé teszik, hogy a Társulat a  2. §. alap
ján szorosabb összeköttetésbe kerüljön a M. Kir. Földtani Intézet
tel. Az 1871. április 12-én tarto tt rendkívüli közgyűlés kihirdette 
a megerősített alapszabályokat, s foglalkozott ezen összeköttetés 
megvalósításával. A M. Kir. Földművelés-, Ipar- és Kereskedelem
ügyi Minisztériumba kérvényt nyújtottak be 1871. április 13-án, 
melynek lényege a következő: A M. Kir. Földtani Intézet igazga
tója 1870. április 13-án tarto tt szakülésben értesítette a Társulatot, 
hogy ő (az igazgató) meg van bízva a minisztérium részéről, hogy 
értesítse a Társulatot az intézet felállításáról, s  nyújtson alkalm at 
a Társulatnak, hogy a közte s az intézet közt megállapítandó viszony 
iránt kívánságait s  ajánlatát a minisztérium elé terjessze. A kér
vény hivatkozik az em lített 2. §-ra.

Az összeköttetés feltételeit — egyetértőleg a  M. Kir. Földtani 
Intézet igazgatójával — a következőkben állapították meg: A Tár
sulat a hozzá beküldött vagy saját költségén gyűjtött őslénytani 
tárgyakat, kőzeteket, ásványokat stb. a M. Kir. Földtani Intézetnek 
adja, s erejéhez képest az intézet működését mindenben elősegíti. 
A Földtani Intézet pedig kiadandó „Évkönyve” 200 példányát a 
Társulatnak — tagjai számára — ingyen átengedi. Ha a társulati 
tagok létszámának növekedése m iatt több példány volna szüksé
ges, a többletet az intézet az előállítási áron engedi á t a Társulat
nak.

Ezt az egyezményt a M. Kir. Földművelés-, Ipar- és Kereske
delemügyi Minisztérium elfogadta.

így a Társulat 1871-i tagjainak a Földtani Közlönyön kívül a 
M. Kir. Földtani Intézet első évkönyvét is nyújthatta.

A beadott kérvényben azt is kérte a Társulat, hogy folyóirata 
a tagoknak a postán ingyen szállíttassák. A minisztérium azonban 
ezt a kérést nem  teljesíthette, m ert ez a kedvezmény a postatörvé
nyek szerint m agántársulatoknak nem adható meg. Ellenben a T ár
sulat részesülhet abban a kedvezményben, m elyet a Természettudo
mányi Társulat is élvez „s mely a Társulat Közlönyét havi füze
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te k b e n  m in d e n  21/2 la t  u tá n  e g y  ú jság jeg g y e l (1 k r .  d íj m e lle tt)  
k ü ld h e ti sz é t”.

A Földtani Intézettel m egkötött kapcsolat mind a két intéz
ményre előnyös volt. A Társulatra nézve főleg azért, m ert így a 
tagok több kiadványt kaptak, m in t azelőtt.

1871-ben a Társulat 400 forintot költött földtani tanulm ányokra. 
Ebből 200 forintot Szabó József kapott, a Börzsöny—Nagymaros 
környéki eruptív kőzetek tanulmányozására. Felét pedig Koch A n 
tal használta fel a Fruska Gora egyik részének megvizsgálására.

Az 1871. április 26-án tarto tt rendes közgyűlésen kerü lt sor a 
tisztújításra. A megválasztott tisztikar a  következő volt: elnök: 
Reitz Frigyes, alelnök: Szabó József, első titkár: Bem áth József, 
másodtitkár: Koch Antal, pénztárnok: Czanyuga József. Választmá
nyi tagok: Böckh János, Bruimann Vilmos, Frivaldszky János, 
Hantken Miksa, Hofmann Károly, Hunfalvy János, Kuncz Péter, 
Péch Antal, Tóth Ágoston, Wartha Vince, W ettstein Antal, Zsig
mondy Vilmos.

A  Földtani Közlöny 1872-ben m egjelent első kötetét érdemes 
megnézni azért, hogy fogalmunk legyen akkori változatos tarta l
máról. A kötet tartalomjegyzéke a  következő:

Értekezések

Szabó József: A w ehrlit m int összetett kőzet. — Böckh János: 
A Bakonyhegység trias-képletének taglalása. — Hantken Miksa: A 
budai A lbrecht-úton feltárt m árgarétegek faunája. —> W inkler 
Benő: A  verespataki aranybányászat viszonyai. — Koch Antal: A  
csobánkai és solymári barlangok. Bruim ann Vilmos: A  tokodi sújtó
lég fölrobbanása. — Koch A.: A  Bakonyhegység északnyugati ré 
szének Nummulit képlete és fiatalabb képződményei. — Szabó Jó
zsef: A z  ajkai kőszéntelep a Bakonyban. — Pávai Elek: A  Kolozs
vár és Bánffy-Hunyad közti vasútvonal ingadozó talajának geoló
giai szerkezete. — Themák Endre: Az igritzi csontbarlang. — 
Hantken Miksa: Esztergommegye barnaszén területének bányászati 
viszonyai. — Pettkó János: Észrevételek Selmecz vidékének geoló
giai térképéhez. — Pettkó János: Érdekesebb geológiai pontok Sel
mecz környékén. — Platzer Ferenc: A  Selmecz vidéki érotelérek 
viszonyai. — Szabó József: Oszlopos elválást idom téglákon. — 
Koch Antal: A  bogdányi Csódihegy és környékének földtani viszo
nyai. —■ T. Roth Lajos: A  Felső Örs m elletti forráshely lejtőjének 
geológiai átmetszete. — Szabó József: Chabazit a szobi trachytban. 
— Tóth Ágoston honvédezredes és a m. kir. helyszínrajzi hivatal
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igazgatójának jelentése az Antwerpenben tarto tt nemzetközi geogra- 
phiai congressusról. Közli Bernáth József.

Ezek u tán  következik az Irodalom, című rész, melyben 28 Ma
gyarországot érdeklő, javarészben külföldi szerzőktől származó köz
lemény ism ertetését olvassuk.

Végül a „Vegyesek” rovatában apró földtani tárgyú cikkek kö
vetkeztek. Ezeket a Társulati ügyek  követik: Szakülések, közgyűlés 
stb. és az alapszabályok.

A Társulat tagjai a Földtani Közlönyt örömmel fogadták, m ert 
evvel m egkapták azt, amit óhajtottak: a tudományos értekezéseken 
kívül irodalmi ismertetést és állandó kapcsolatot a Társulattal, ami 
azelőtt hiányzott.

Az 1871. évtől kezdve tehát a Földtani Közlöny volt a Társulat 
tudományos munkásságának tükre és lényeges eszköze. Önálló ki
sebb havi füzetekben jelent meg, m elyek évenként külön-külön kö
tet alakjában voltak összefoglalhatók. Ez a folyóirat önálló kutatáso
kon alapuló értekezéseket, kisebb közleményeket, irodalmi ism erte
téseket tartalm azott kezdettől fogva. Egyúttal a  Társulat életét: a 
szaküléseket, választmányi üléseket s a közgyűlést is ismertette. Ez 
a folyóirat eleinte csak magyar nyelven jelent meg. Az 1878. évi 
március hó 5-én ta rto tt rendkívüli közgyűlés határozata szerint az 
önálló vizsgálatokon alapuló eredeti értekezések a magyaron kívül 
még egyik világnyelven is megjelentek. Evvel a határozattal a Föld
tani Közlöny belekerült a világirodalomba, s így Schm idt Sándor 
akkori társulati titkár szerint „A hazai tudományos törekvések a 
megillető helyet a hazán -kívül is akadály nélkül elfoglalhatják, míg 
az előbbeni idők viszonyai szerint ez csak esetlegessé vált”.

Ettől az időtől kezdve folyóiratunkat a külföld is megismerte, 
s lassanként m indinkább megbecsülte és nagyon értékelte Társula
tunk működését.

Az utolsó nyolcvan éven át a Földtani Közlöny köteteiben gyűl
tek össze a legfontosabb eredeti kutatásokon alapuló földtani érte
kezések; a  nagyobb monográfia jellegű m unkák és az állami fel
vételek eredményei kivételével. Noha a M. Kir. Földtani Intézetnek 
külön kiadványai voltak, az intézet geológusai mégis szívesen kö
zöltek a  Közlönyben rövidebb értekezéseket. Ez a folyóirat ugyanis 
— éppen folyóirat-jeli egénél fogva — mozgékonyabb volt, ham a
rább jelent meg évi tizenkét füzetében, m int a Földtani Intézet na
gyobb kiadványai.

A Közlöny megindulásakor a Nemzeti Múzeum természettudo
mányi folyóirata: „Annales Musei Nationalis Hungariei” még nem 
volt meg. Ekkor a geológusok munkái a  Földtani Közlöny-ben, az
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Akadémia közlésében és a Földtani Intézet akkori két kiadványá
ban: az ,,Evkönyve”-iben  és az „Évi jelentés”-eihen jelentek meg. 
Az „Évkönyve”-k  időhöz nem  kötve nagyobb terjedelm ű, önálló vizs
gálatokon alapuló m unkákat közölt magyar és ném et kiadásokban 
külön-külön füzetekben. Az egyes m űveket egy-egy kötetben lehe
te tt összesíteni. Az „Évi je le n té s iek  az évenkénti földtani felvéte
lek — többnyire még nem teljesen feldolgozott anyag alapján — 
összesített eredményeit közölte. A Földtani Közlönyben a rövidebb, 
de szigorúan tudományos m unkák eredményei lá ttak  napvilágot.

A  selmeci fiókegylet

Az 1870. nov. 9-i közgyűlés határozatát csakham ar te tt  kö
vette: M egtartotta a  Társulat első vidéki gyűlését Selmecbányán 
1871. augusztus 6—12. közt. A program a következő volt:

Aug. 6-án vasárnap este érkezés Selmecbányára. Hétfőn dél
előtt gyűlés, délután: a  Kálvária bazaltja, Kisiblye és kőbányák 
megtekintése

Kedden, 8-án délelőtt csoportokba szétosztva a fém telérek is
mertetése a külszínen és bánya jár ássál: Mihály- és Pacher-tárna, 
Ferenc-akna. Délután a selmeci akadémia és a főhivatal gyűjtemé
nyeinek megnézése.

Szerdán, 9-én délelőtt a Hodrusi völgy és csoportokban az Ó- 
Mindszenttelér, a M odertárnai altám a, Alkotás és Jánostárna, majd 
találkozás az Égervölgyben (Erleingrund). Délután a hágón át Vih- 
nyére.

Csütörtökön, 10-én délelőtt a fürdő környékének tanulm ányo
zása, majd át a szklenói fürdőbe. Délután a  Geletneki völgy, a ma
lom-kőbánya.

Pénteken, 11-én délelőtt: zárógyűlés.
Szombaton, 12-én délelőtt a szliácsi fürdő és Baczur-Dubó meg

tekintése, majd találkozás Zólyomban s onnan vasúton hazautazás 
Budapestre. _

A selmeci gyűlésen részt vettek a Társulat részéről: Reitz Fri
gyes elnök, miniszteri tanácsos, Bruimann Vilmos bányakapitány, 
Hantken Miksa, a M. Kir. Földtani Intézet igazgatója, Kubinyi 
Ágoston nyug. m. nemzeti múzeumi igazgató, M ednyánszky Dénes 
főbányagróf, Méray Ferenc miniszteri számtiszt, Pettkó János aka
démiai tanár, Rombauer Emil nyug. erdőtanácsos, Sajóhelyi Frigyes 
tanársegéd, Wieszner Adolf bányaigazgató, Zsigmondy Vilmos bá
nyamérnök, Bernáth József első titkár, Koch Antal másodtitkár.
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Mint vendég volt jelen Selmecbánya és vidékéről: Angyal Jó
zsef tanársegéd, Biebiczky  lelkész, Borubszky bányamérnök, Cseh 
Lajos bányatiszt, Domokos Jenő gimn. tanár, Faller Gusztáv bá
nyatanácsos, Farbaky István  akadémiai tanár, Fekete Lajos aka
démiai tanár, Fischer gimn. tanár, Frank nyug. pénztárnok, Fritz 
Lipát erdőrendező, Fuchs Sándor girnn. tanár, Goldbrunner Sándor 
városi főispán, Gretzmacher Gyula bányamérnök, Hellvoig Ferenc 
gépfelügyelő, Hermann Emil tanársegéd, dr. Hézsay orvos, Jezso- 
vics Károly líceumi tanár, Illés Nándor akadémiai tanár, Kachel
m ann Vilibald kohógondnok, Kerpely Antal akadém iai tanár, Kos- 
tenszky Adolf kir. számtiszt, K raft János bányatanácsos, Szérch 
bogschani erdőmester, Szisetzay Ferenc kir. fogalmazó, Litschauer 
Lajos akadémiai tanár, dr. Máltás Károly főorvos, Nedoly gimn. 
igazgató, Pintér Elek gimn. tanár, Platzer Ferenc bányafőnök, Pong- 
rácz Ernő bányatanácsos, Pöschl Ede akadémiai tanár, Richter 
György bányakapitány, dr. Rombauer főorvos, Rónay Ferenc bánya- 
tanácsos, dr. Schillinger Ferenc főorvos, Schőber bányatanácsos, 
Scholz bányatanácsos, Schwarz Ottó tanársegéd, Steinhaus Gyula 
bányatiszt, Sulzer Ferenc bányamérnök, Szilniczky Jakab bánya
igazgató, Vezmás Károly és még egyéb vendég, s  több akadémiai 
hallgató.

Augusztus 7-én a főkamarai épület ülésterm ében ta rto tt ülésen 
Hantken Miksa javasolta, hogy Selmecen fiókegyesület alakíttas- 
sék. Az indítványt nagy tetszéssel fogadták, s  bizottságot küldték 
ki a módozatok megállapítására. A bizottság tagjai voltak Hantken 
vezetésével: Faller Gusztáv, Kerpely Antal, Pettkó János, Platzer 
Ferenc, Wieszner Adolf, Zsigmondy Vilmos.

Ez a bizottság augusztus 10-én Vihnyén tarto tta tanácskozását. 
A bizottság helyesnek tartotta, ha a Magyarhoni Földtani Társu
lat, melynek ekkor Selmecen sok tagja volt, ezen tagok által kép
zett fiókegyletet „alakultnak tekinti”, az összeköttetés módját a 
fiók- és anyaegylet között „szabadon megállapítja, de  a fiók egylet 
belszervezetébe ne avatkozzék”.

Az augusztus 11-én tarto tt záró szakgyűlésen felolvasták a Vih
nyén tarto tt bizottsági ülés jegyzőkönyvét, s megállapodtak abban, 
hogy a Tánsulat „selmeci” tagjai fiókegyletté alakulnak és a búvár- 
latokat a legjobb belátásuk szerint teljesítik, a nyert eredményt 
pedig az anyaegylettel közük.

1872. január 6-án W inkler Benő megbízott ideiglenes titkár 
értesítette a Társulat elnökét, hogy Selmecen m egalakult a fiók- 
egylet, melynek ő lesz a titkára. A fiókegylet program ját is kö
zölte:
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1. A Magyarhoni Földtani Társulat Selmecbányán és vidéken 
lakó tagjai fiókegyletet alakítanak.

2. A fiókegylet a Magyarhoni Földtani Társulat kitűzött cél
ját m inden kitelhető erejéből tám ogatni óhajtván, evvel a legszoro
sabb öisezéköttetésben akar m aradni és ennek alapszabályait álta
lánosságban elfogadja.

3. A fiókegylet célja azonos a főegyletével, tevékenysége azon
ban csak Selmecbánya legközelebbi vidékére szorítkozik.

4. A fiókegylet választ kebeléből elnököt, alelnököt, titkárt, 
pénztárnokot, ezenkívül még négy tagot, kik a  fentebbiekkel egy 
bizottságot képeznek. Ezen (bizottságnak feladata lenne kitűzni a 
teendőket és kérdéseket, melyeknek megfejtése a bányászat vagy 
általában a  geológia érdekében kívánatosnak mutatkozik.

5. Az elnök, alelnök és a titkár hatáskörére nézve mérvadók a 
főegylet alapszabályai. A pénztám ok beszedi a tagdíjakat, s  azokkal 
a főegyletnek számol el.

6. Gyűlések időnként fognak tarta tn i, legalább egyszer évne
gyedenként, melyeken a Társulat ügyei s egyéb tudományos kérdé
sek jönnek megvitatás alá.

Az 1871. október 21-én ta rto tt választmányi ülés határozata ér
telmében Reitz Frigyes elnök felkérte körlevelekkel a szénbánya
vállalatokat, hogy az 1873-ban tartandó bécsi világkiállításon egy 
közös széngyűjteménnyel részt vegyenek. A Társulat m ár az 1867. 
évi m ájusi közgyűlésen két indítványt fogadott el:

1. Kőszéntelepeink beható tanulmányozását különös feladatai 
közé sorolja azért, hogy a telepek pontos és részletes geológiai vi
szonyait megállapítsa, s  az eredmények a további kutatásoknak 
biztos vezérfonalai legyenek.

2. Az eredményeknek a legtágasabb érdeklődő körökben való 
elterjesztése céljából használtassák fel a legelső alkalom arra, hogy 
valamely belföldi iparkiállításnál a Társulat közreműködése mel
lett az ország összes szénbánya vállalatai k iállítást rendezzenek.

A Társulat az 1. ponthoz m ár közölte az eddigi eredményeket 
a M unkálatok IV. és V. kötetében. Az időközben felállított M. Kir. 
Földtani Intézet a m unka folytatását vállalta.

A 2. ponthoz a legalkalmasabb volna a bécsi kállítás. A M. Kir. 
Földtani Intézet igazgatója késznek nyilatkozott, hogy a közös ki
állítás rendezését vállalja, ha a bányavállalatok támogatják.

Ezért felkéri a szénbányák birtokosát, bérlőjét, vezetőjét, hogy 
aki a  bécsi kiállításon részt akar venni, szándékát december 15-ig 
jelentse a M. Kir. Földtani Intézetnél (Sándor utca 9), s „A bekül
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dendő tárgyak, valamint többi közlendők iránt a nevezett intézet
hez” forduljon.

Az 1871. november 8-án ta rto tt szakülésen felolvasták a m. 
kir. földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter két leira
tát, mely felszólítja a Társulatot, hogy az 1873. évi bécsi világkiál
lításra tagokat kiszemeljen és bejelentsen.

Az 1871. december 22-én ta rto tt választmányi ülés foglalkozott 
a Társulat ném et nevével, s  úgy döntött, hogy ném et neve 
..Ungarische Geologische Gesellschaft” (s nem Geologische Gesell
schaft fü r Ungarn) legyen.

1872. január 24-én tarto tta  a Társulat századik szakülését.
Az 1872. m árcius 13-án ta rto tt közgyűlés a választmány javas

latára az 1873. évi bécsi világkiállítás m agyar bizottságába a követ
kezőket javasolta: Bieltz Albert, Hantken Miksa, Riegel Antal, Volny 
József, Zsigmondy Vilmos.

A földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter a felter
jesztettek közül hárm at választott ki: Reitz Frigyest, Hantken M ik
sát és Zsigmondy Vilmost.

Ugyanezen a közgyűlésen Szabó József indítványára elhatároz
ták, hogy „levelező” tagok is legyenek választhatóik: „oly nem  ren
des tagok, kik a társulatnak különösen földtani tárgyak gyűjtése 
vagy ajándékozása által szolgálatot tesznek”. Az alapszabályokat en
nek megfelelően módosítani kell.

Tiszteleti taggá választatott meg: Heer Oswald zürichi egyetemi 
tanár és Stur Dénes, a bécsi Földtani Intézet igazgatója.

A selmeci fiókegylet 1872. március 11-én tarto tta  alakuló ülését. 
Jelen voltak: Wieszner Adolf m int az elnök helyettese, Pöschl Ede, 
Kerpely Antal, Platzer Ferenc, Kachelmann Vilibald, Rónay Gyula, 
Steinhaus Gyula, dr. Kubacska Hugó, dr. Wagner Dániel, Gretzma- 
cher Gyula, W inkler Benő stb. A helyettes elnök felolvasta a meg
jelenésében akadályozott Reitz Frigyes elnök levelét, melyben a 
fiókegylet felterjesztett „programmja tudomásul vételén az alakuló 
gyűlés jegyzőkönyvének beküldése k ívántatik”. Az alakuló ülés vá
lasztásának eredménye a következő volt: elnök: M ednyánszky Dé
nes báró, alelnök: Wieszner Adolf, titkár: W inkler Benő; választmá
nyi tagok lettek: Pettkó János, Platzer Ferenc, Richter György, 
Pöschl Ede, Gretzmacher Gyula. A jegyzőkönyvet márc. 20-án 
Wieszner Adolf helyettes elnök és W inkler Benő m int jegyző írta 
alá.

A belügyminisztérium 1872. április 28-án 10 953. szám alatt jóvá
hagyta a  módosított alapszabályokat. A módosított alapszabályok il
lető §-ai a következők: 4. §. A Társulat tagjai: a) tiszteletiek, b) párt
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fogók, c) alapítók, d ) rendesek, e )  levelezők , m indnyájokat a Tár
sulat o k levélle l látja el, m elyekért a  rend es tag egyszer s  m inden
korra 2 forin tot fizet. 5. §. T iszteleti tagoku l o ly  je le s  egyén ek et vá 
laszt a Társulat, k ik  a földtanban m agukat k itüntették; ezek et a 
közgyűlés va lam ely  tag  ajánlatára általános szótöbbséggel választja. 
8 1 /2 .  §  Levelező tagokul o ly  egyéneket vá laszt a  Társulat, kik a  Tár
sulat céljainak elérésében  lén yeges szolgálatot tettek .

A  M a g y a r h o n i  F ö l d t a n i  T á r s u l a t  ú j  a l a p s z a b á l y a i

I. Czélja
1. §. A magyar Földtani Társulat tudományos egylet, melynek czélja: 

a földtan mívelése és a földtani ismereteknek az országban való ter
jesztése.

2. §. Ezen czél biztosabb elérhetése végett jogéban áll a magy. 
Földtani Társulatnak más hasonnemű tudományos társulatokkal szoros 
összeköttetésbe lépni, mely viszonyok külön egyezmények által fognak 
szabályoztatok

II .  E s z k ö z ö k

3. §. A jelentékenyebb eszközök: 1. szakgyűléseik tartása. 2. Föld
tani Közlöny kiadása. 3. Föld- és őslénytani tárgyak gyűjtése. 4. Egyes 

vidékek földtani átkutatása. 5. Fiók egyleték létesítése.

111. Tagok
4. §. A Társulat tagjai: a) tiszteletiek, b)  pártolók, ej alapítók, d ) 

rendesek, mindnyájokat a Társulat okleveleidre! látja el, melyekért 
a tag egyszer mindenkorra 2 forintot fizet.

5. §. Tiszteleti tagokul oly jeles egyéneket választ a Társulat, kik 
vagy a földtanban magukat kitüntették, vagy pedig a társulatnak célja 
elérésében lényeges szolgálatot tettek, ezeket a nagygyűlés valamely 
tag ajátoatára általános szótöbbséggel választja.

6. §. Pártoló tagi okleveleket oly egyénieknek osztogat a Társulat, 
kik ennek pénzerejét legalább 200 írttal nevelik.

7. §. Alapító tag az, ki egyszerre 100 forintot fizet be a társulati 
pénztárba.

8. §. Rendes tag mindenki lehet, ki ebbéli szándékát vagy maga, 
vagy más rendes tag által a titkárnak bejelenti, s  az alapszabályokban 
foglalt kötelességeket pontosan teljesíti, az új tagok a szákgyűlésnek 
lévén bejelentőn dők.

9. §. A rendes tagok a Társulatba lépték által kötelezik magukat 
a  Társulat költségei fedezésére évenként 5 o. é. forintot fizetni, a Tár
sulatból kilépni szándékozók ezt egy félévvel előbb kötelesek a titkárral 
tudatai.

10. §. A tagsági díj minden óv első negyedében fizetendő vagy egye
nesen a titkárnál, vagy a Társulat szolgája által, kinek a helybeli 
tagok díjainak nyugtái ét lesznek e  végre adva.

11. §. Ha valamely fel nem lépett tag évi díját az első negyedben 
be nem fizette volna, akkor a Társulat az Illető összeget postai után
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vétel útján fogja beszedetni, hol természetesen a  postai költséget a 
hátralékos tag tartozik fizetni. — Az utánvételes levél el nem foga
dása esetében az illető a tagok sorából kilépettnek fog tekintetni.

12. §. A  Társulat minden tagja szavazati joggal bír, m elyet a köz
gyűléseken gyakorolhat, ezen felül a Társulat által kiadandó munkála
tokból ingyen példányt kap s a Társulat könyveit használhatja.

IV .  Ü g y v e z e t é s  é s  i g a z g a t á s

13. §. Pártfogóul oly férfit választ és kér fel a Társulat, ki a föld
tan iránit vonzalommal viseltetik és a Társulat fényét és díszét emeli. 
Ezen állás élethosszig tart, választása általános szótöbbséggel történik 
a közgyűlésen.

14. §. A  Társulat ügyeit a választmány intézi, mely az elnökből, 
albínókból, első és másodtitkérból, pénztáratokból s  m ég más 12 vá
lasztmányi tagból áll.

15. §. Az elnök képviseli a Társulatot a hatóságok és  más szemé
lyek irányában, a  Társulat gyűléseiben elnököl, a közgyűlésekben a  Tár
sulat állásáról tudósit, a  Társulat pénzügyeire felügyel, a választmány 
által rendelt pénzösszegek kifizetését utalványozza, a titkár által veze
tett jegyzőkönyvet és társulati határozatokat ellenjegyzi, a választmányi 
és közgyűléseket összehívja, s szükség esetében rendkívüli gyűléseket 
is tarthat, szavazatok egyformaságánál döntő szavazattal bír.

16. §. Az alelnök az elnököt hatáskörében gyámolítja, szükség ese
tében ennek helyét pótolja.

17. §. Az első titkár viszi a levelezést, s  a gyűlésekben a jegyző
könyvet, gondoskodik a szakgyűlések tudományos tárgyairól, szerkeszti 
a kiadandó munkálatokat, s  a gyűlések tartásáról tudósítja a tagakat, a 
beküldött tárgyakat bemutatja, a gyűlések eredményeit a lapokba ik
tatja, felvigyáz a könyvek és folyóiratokra, róluk jegyzéket visz, a ta
gok számát evidenciában tartja, beszedi lazáktól az évdíjafcat, melyeiket 
a pénz tárnoknak átad és az évenkénti közgyűlésen a Társulat munkál
kodásáról tudósít.

18. §. A  másodtitkár az elsőnek segéde, szükség esetéiben helyettese.
19. §. A ipénztámok a  Társulat pénzeit és ezzel rokon iratait ke

zeli, naplót visz a bevétel és kiadásról, a választmánynak számol és 
ennek felelős.

20. §. Az elnökök, titkárok, és pénztáratok és választmányi tagok, 
kiknek szakértőknek és budapesti lakóknak kell lenni, 3 évre válasz
tatnak a közgyűlésen általános szótöbbséggel, s titkos szavazattal.

V, V á l a s z t m á n y

21. §. A választmány határozza a teendő munkákat, a megvizsgá
landó vidéket, az nevezi ki az e  végre kiküldendő szakértőket, köt velők 
szerződéseket és ad nekik alkalmas utasításokat, ez határozza m eg a 
Társulat célja eléréséből eredő szükségeket s  megvételét, milyenek: 
szerszámok, földabroszök, könyvek-, a választmány körébe tartozik 
végre a nyomtatás ügye is.

A  választmány ellenőrzi a pénztári kezelést, s  azt minden évben  
legalább egyszer megvizsgálja, joga lévén az elnöknek egy választmányi 
tag kíséretében a pénztárt bármely időben scontrirozni. Végre a vá
lasztmány intézi el azon társulati tagok között netán felmerülő viszá
lyokat, melyek a  Társulatot érdeklik.
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VI. Gyűlések

22. §. A Társulat tart köz-, szak- és választmányi gyűléseket.
23. §. Közgyűlést a Társulat rendesen évemként egyet tart, tavasz- 

szal, szükség esetén az elnök rendkívüli iközgyűlést is tarthat, de ez 8 
nappal előbb a tagok tudomására adandó.

24. §. A közgyűléseken választhatnak a tisztviselők és a választ
mányi tagok, a Társulat anyagi állásáról és szellemi működéséről téte
tik jelentés, tiszteleti tagok választatnak. A határozatokat a jelenlevő 
tagok általános szótöbbséggel hozzák.

25. §. A választmányi gyűlés rendesen havonként egyszer jön egybe, 
általános szótöbbséggel határoz, m elynek határozatára legalább 5 tag 
jelenléte szükséges.

26. §. A szakgyűlésekben tudományos értekezések tartatnak, a tit
kár a  Iküldeményéket mutatja be, rendesen minden 14 nap, kivéve 
Juli us, Augustus, September, Octóber hónapokat, a melyekben gyűlé
sek nem  tartatnak.

V II. T á rsu la ti v a g y o n

27. §. A Társulat jövedelmét képezik: a) a  rendes tagok 5 frbnyi évi 
díja, b) az oklevelekért 'bejövő 2 írt. összeg, c) a pártfogótól, és a pár
toló és alapító tagoktól remélhető járulók és  ajándékok.

V i l i .  A la p s z a b á ly o k  v á lto z ta tá sa

28. §. A Társulat alapszabályaiban csak a rendes közgyűlés teheti 
szótöbbséggel a szükségesnek talált változásokat, melyek helybenhagyás 
végett felsőbb helyre tér j esztendőik.

29. §. A Társulat ömkénytes feloszlását csák a rendes közgyűlés ha
tározhatja el a  jelenlevő tagok két harmadának szótöbbségével.

IX. Feloszlás
30. §. Ha a  Társulat bármely okból feloszlik, minden vagyona egy 

a közgyűlés által kijelölendő tudományos célra fordítandó.
Böckh János s. k. Reitz Frigyes s. k.
társulati első titkár társulati elnök

10953. Háttá a  magyar királyi belügyminiszter, Budán, 1872. évi április 
hó 28-án.

1872-ben a Társulat Iglón ta rto tt vándorgyűlést. Itt Neubauer 
Ferenc m. fcir. bányakapitány ném et nyelven ta rto tt előadást Igló 
környékének általános geológiai és bányászati viszonyairól.

A Földtani Közlöny második évfolyamának utolsó füzete 1873- 
ban jelent meg. Ezt az évfolyamot Böckh János, Koch Antal és 
Sajóhelyi Frigyes titkárok szerkesztették. A kötet 245 lap terje
delmű, 6 18 fametszetet' tartalm az.

A választmány határozata szerint július, augusztus, szeptem
ber és október folyamán nincsenek ülések, m ert ekkor a  geológusok 
legtöbbje külső felvételi m unkát végez.
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Az 1873. január 19-én tartott, választmányi ülés elhatározta, 
hogy a budapesti tagoknak nem küldenek meghívást, m iután az 
ülések sorrendjét a következő egész évre megállapították. Az elő
adások címét hírlapokban előre közük.

Az 1873. január 22-i közgyűlés a lemondott első titkár (Böckh 
■János) s a Kolozsvárra egyetemi tanárnak kinevezett Koch Antal 
helyébe első titkárnak Telegdi Roth Lajos m. kir. osztálygeológust 
választotta meg. A választmányi tagságáról lemondott A ht Antal 
Hantken Miksa és Pávai Vájná Elek helyébe Böckh János, Hantken 
Miksa és Krenner .József Sándor került a  választmányba.

A Földtani Közlöny III. évfolyamát Sajóhelyi Frigyes és T. 
Roth Lajos szerkesztette. Terjedelme 254 lap, négy kőnyomatú táb
lával. Ebben a kötetben jelent meg Szabó József értekezése: ,,A 
tratíhitok osztályozása természetes rendszer szerint”, ami annak 
idején alapvető eredményeket közölt.

Az 1874. január 28-án ta rto tt közgyűlésen az elnök közölte,, 
hogy a Társulat megnövekedése következtében nem elég a földtani 
intézeti „Évkönyv” engedélyezett 200 példánya. Ezért a miniszté
riumtól a példányszám felemelését kérte. A válasz 1873. évi 5701 
szám alatt érkezett: „hogy a  Magyarhoni Földtani Társulat és a 
M. Kir. Földtani Intézet közötti szorosabb viszony tekintetbe vétele 
s további fenntartása céljából a társulatnak a földtani intézet kiad
ványai — évenkénti előleges bejelentés u tán  — a tagok létszámához 
képest egész 300 példányig terjedő példányban engedélyeztetnek.”
1873-ban m ár 260 példányt kapott a Társulat.

Az elnök jelentette, hogy a M. Kir. Főp>ostahivatal megengedte 
a Földtani Közlöny szállítását újságjeggyel. Ez a szállítási mód úgy 
lehetséges, hogy a Közlönyt évi 12 számban kell szedni — a vá
lasztmány határozata szerint számonként legalább 1 ív tartalommal 
—, amit az 1873. évi választmányi ülés m ár az 1873. évre is érvény
re emelt. A november 20-án ta rto tt választmányi ülés elhatározta, 
hogy a Közlöny az eddiginél szebb kiállításban, különösen jobb pa
piroson jelenjék meg. Ez meg is történt, m ert az 1874. évi 1. szám 
m ár nem  a régi m intára, hanem eltérő kiállításban jelent meg.

A tisztikar megbízatása lejárt, és a közgyűlés új tisztikart vá
lasztott a következő eredménnyel:

Elnök: Reitz Frigyes, — alelnök: Szabó József, — első titkár: 
Sajóhelyi Frigyes, — másodtitkár: Telegdi Roth Lajos, — pénztá
ros: Czanyuga József. Választmányi tagok: Ballus Zsigmond, Bel- 
házy János, Böckh János, Bruimann Vilmos, Hantken Miksa dr., 
Hofmann Károly dr., H unfalvy János, Krenner József Sándor dr., 
Splényi Béla báró, Wartha Vince dr., W ettstein Antal, Zsigmondy 
Vilmos.
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Ugyanezen a közgyűlésen Sajóhelyi titkár jelentette, hogy a 
szakülések látogatása s a tagok számának növekedése „után ítélve 
félreism erhetetlen azon rokonszenv, melyet a földtani tudományok 
lassanként bár, de ellenállhatatlanul a nagyközönségben ébreszte
nek”. Az elmúlt évben belépett 46 rendes tag, 1 alapító, 1 pártoló és 
2 levelező tagot választottak. Levelező tagok: Beszédes Kálmán Esz
tergomból és Majláth Béla Liptószentmiklósról.

A Földtani Közlöny 1874. évi negyedik évfolyamát Sajóhelyi 
Frigyes és Telegdi Roth Lajos szerkesztette. K iadta a Légrády test
vérek, két számozott térképpel, egy földtani átm etszettél és három 
kőnyomatú táblával (kettő színes). Terjedelme 314 lap. Fontosabb 
cikkei: Balló M átyás: A Duna-folyam vegyi viszonyairól Buda
pestnél. A Duna vizének első részletesebb kémiai vizsgálata és iszap
jának  mérése. Hantken Miksa: A zirczi eocén rétegek. Koch Antal: 
Adatok Kolozsvár vidéke földtani képződményeinek pontosabb ism e
retéhez. Hofmann Károly: A déli Bakony bazaltjai.

A bécsi világkiállítás ügyében a szénbányavállalatok készséggel 
engedtek az előző évi felhívásnak s a M. Kir. Földtani Intézet igaz
gatója a hazai széntelepek földtani viszonyait oly szép eredménnyel 
m u tatta  be, hogy a Társulatot a zsűri a haladási éremmel tüntette ki.

A Társulat a kiállított összes irodalmi m unkálataiért még az ér
demérmet is megkapta. A bécsi kiállításon nyert érm eket a Nemzeti 
Múzeum „érem- és régiségtárában” helyezték el.

1873-ban vándorgyűlés nem  volt, részben a kolerajárvány miatt, 
részben, m ert a tagok egy része a bécsi kiállítással volt elfoglalva.

A Társulat üléseit ebben az évben is — m int eddig mindig — 
az Akadémia üléstermében tarto tta. A selmeci fiókegylet rendes 
szaküléseket tartott, melyeken főleg Selmec környéke szerepelt.

A Közlönyre a Pénzügyminisztérium rendelete folytán az alája 
tartozó bányaigazgatóságok s a bánya- és kohóvállalatok m ár 1873- 
ban előfizettek, s továbbra is m egm aradtak rendes előfizetőnek.

A tagok száma 284 volt 1874. január 28-án (1 pártfogó, 7 tisz
teleti, 5 pártoló, 6 alapító, 263 rendes és 2 levelező).

A közgyűlés az 1874. évi vándorgyűléseinek Máramarosszigeten 
való m egtartását határozta el előzetes meghívás alapján.

A könyvtár 1873-ban is a M. Kir. Földtani Intézet helyiségében 
(Múzeum utca 8.) volt elhelyezve. A könyveket délután 2 óráig a 
m ásodtitkár adta ki, távollétében az első titkár. Minden tag vehet 
ki könyvet elismervény ellenében. 1873 végén a Közlönyben közölt 
könyvtári művek jegyzékében 368 m unka volt felsorolva.

Szabó József alelnök indítványozta, hogy a Társulat könyvtára 
valamely közkönyvtárban, hozzáférhető helyen helyeztessék el, hogy
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a közönség könnyebben hozzájuthasson. A közgyűlés megbízta a 
választmányt, hogy a  kellő lépéseket tegye meg.

Az 1874. december 27-i választmányi ülés Wartha Vince indít
ványára elhatározta, hogy a Földtani Közlönyben megjelenő m un
kák 1874 elejétől kezdve nem díjazhatnak.

Az 1875. január 15-én tarto tt közgyűlés a kiküldött bizottság 
véleménye szerint úgy határozott, hogy a  Társulattal úgyis szoros 
viszonyban álló M. Kir. Földtani Intézet könyvtárában legcélszerűb
ben helyeztetnék el a Társulat könyvtára. Ebbe az igazgatóság máris 
beleegyezett azzal, „hogy e könyvekkel m int sajátjával, a társulat 
bármikor rendelkezhetik”.

Az 1875. január 24—i választmányi ülés elhatározta, hogy a Tár
sulat könyvtára a Földtani Intézetben nyerjen elhelyezést, egyelőre 
a tulajdonjog fenntartásával. Később ezt a könyvtárat teljesen a 
Földtani Intézetnek ajándékozta a Társulat közgyűlése. Ezek a 
könyvek vetették meg az Intézet m a m ár hatalmas könyvtárának 
alapját.

Az elnök kijelentette, hogy a földtani tanulm ányokra kiküldendő 
tagok egyes utazásokra érvényes ingyen  vasúti jegyeket fognak 
kapni, különböző m agyar vasúti társaságoktól. A Dunagőzhajózási 
Társaság állandó ingyen  évjegyet bocsátott a  Társulat rendelkezé
sére. Csak a Déli és Tiszavidéki vasút utasította vissza a kérelmet. 
A M áramaros megyei ú tra  mindegyik vasúti társaság árumérséklést 
engedélyezett.

A Társulat kérelm ére a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
utasította a középiskolák igazgatóit, hogy a Földtani Közlöny I., II., 
III. évfolyamának példányait beszerezzék, ami részben m ár meg is 
történt.

A tervezett mármarosi ú t elmaradt, m ert kevesen jelentkeztek. 
Szabó József indítványára a közgyűlés elhatározta, hogy a követ
kező vándorgyűlést Ahrudbánya, Vöröspatak, Petrozsény vidékén 
tartják  meg. Az 1874-es vándorgyűlést augusztus 2—14. között va
lóban az E rdé ly i, Érohegységben tartották, s  egybekötötték Petro
zsény tanulm ányozásával is. Budapestről indultak augusztus 2-án 
Dévára, onnan 3-án szekereken a  csertési kohóig, innen — részint 
gyalog, részint ökrös szekereken — Nagyágra, hol 4-én, a bányákat 
nézték meg, megemlékezvén arról, hogy Born cs. kir. tűzérkapitány 
kezdte itt m eg a kutatásokat. Innen Dévára, illetőleg Vajdahunyadra 
menték, 5-én a gyalári vasbányákat tekintették meg. 6-án a vajda
hunyadi vár bejárása u tán  a teleki vaskőbányákat s a kaláni kohó
kat keresték fel. 6-án este érkeztek Petrozsénybe, melynek bányá
szatát 7-én délelőtt tanulmányozták, délután különvonaton. a Cse-
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tátye-boli barlanghoz utaztak. 7-én reggel Gyulafehérvárra utaztak, 
m ajd bérkocsikon Zalatna, Abrudbánya, Verespatak felé. Zalatnán az 
olvasztóművet és a kémiai laboratórium ot tekintették  meg. Estére 
értek Abrudbányárq. Másnap, 11-én — a bányászat, a  zúzómű és az 
amalgámozó megtekintése s a „localsediment” tanulmányozása került 
sorra. Másnap a Detunáta bazaltjában gyönyörködtek, a Detunáta 
egyik csúcsát ,,Szabó-csúcs”-nak nevezték el, mely a Jókai-csúcs 
m ellett van. 13-án Zalatnán át Gyulafehérvárra, s  onnan Kolozs
várra  utaztak, hol 14-én ta rto tták  a záró gyűlést. I tt  Koch Antal ér
tekezett „Erdély ősemlősmaradványairól 3 az ősemberre vonatkozó 
leleteiről” címen. K ét tanárjelölt tanítványa: Tóth Mihály az er
délyi bazaltokról és K ürthy Sándor a Hideg Szamos vidékének geoló
giai viszonyairól adott elő.

A vándorgyűlésen kívül 1874-ben 7 szakülés volt az Akadémia 
termében.

A könyvtár 474 számából vagy 655 egyes kötetből, füzetből és 
térképből állott. Az évben a szaporodás 78 kötet és füzet volt. Az 
1875. január 24-i választmányi ülés elhatározta, hogy a  könyvtárt 
megőrzésre a M. Kir. Földtani Intézetnek átadja a fentebb említett 
feltétellel.

A Földtani Közlöny 1875. V. évfolyama Sajóhelyi Frigyes és T. 
Roth Lajos szerkesztésében, h a t kőnyomatú táblával jelent meg a 
Légrády testvérek kiadásában. Terjedelme 293 lap..

Ezenkívül kiadta a Társulat a következő m unkát: Posepny Fe
renc: Geologisch-montanistische Studie der Erzlagerstätten von Réz
bánya in  SO-Ungarn. Budapest, 1874. 198 nagy 8° lapon, 3 szín
nyomatú és 2 kőre m etszett nagy táblázat. Ezt a kiadványt a tagok 
ajándékként megkapták. A tagok létszáma 1875. január 27-én 
301 volt.

Az 1874. december végi pénzügyi helyzet a következő volt:

B e v é te l

1. Esterházy hg. pártfogói d í j a ..........................................  420 írt. — kr.
2. Évdíják ................................................................................... 1325 írt. 82 kr.
3. Alapítványi k a m a to k ..........................................................  63 frt. 70 kr.
4. O k m án yd íják ........................................................................... 94 frt. 66 kr.
5. Értékpapírok kamatai ..................................................  223 frt. 50 kr.
6. Eladott munkálatokért ..................................................  86 frt. 12 kr.
7. Adakozás ........................................................................... 21 frt. — kr.
8. Takarékból visszavett pénz ..........................................  700 frt. — kr.
9. Takarékpénztári kamat ..................................................  10 frt. 66 kr.

10. Záloglevél eladása ..........................................................  439 frt. 04 kr.
11. Rendkívüli jö v e d e le m ..........................................................  14 frt. 38 kr.
12. Pénzmaradvány 1873-ról   900 frt. 54 kr.

összesen 4299 frt. 42 kr.
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Kiadás

1. Igazgatói költségek
2. Földtani kiküldetések
3. Közlöny kiállítása
4. Postabéreik és különfélék
5. Külön kiadványok

877 írt. 32 ki-. 
97 írt. 89 kr. 

1200 írt.

748 írt. 13 kr. 
500 frt.

V a g y o n  1875. j a n u á r  2 2 -é n

1. Földihitelintézeti záloglevelek
2. Kereskedelmi bank záloglevelei
3. Alapítványi papírok
4. Készpénz

2800 frt. 
700 frt. 
605 frt.
175 frt. 08 kr.

összesen 4281 frt. 08 kr.

A vagyon az 1874. január 1-i állapothoz képest 1224,46 forinttal 
csökkent. Ez az összeg Posepny m unkájának kiadását fedezte.

A Társulat kiadásában ugyanis önálló m ű alakjában jelent meg 
a rézbányái terü le t érctelepeit tárgyaló becses munka: „Geologisch— 
montanistische Studie der Erzlagestätten von Rézbánya in SO- 
Ungarn von F. Posepny k. ung. Montangeolog. Mit 3 Farbendruck- 
und 2 lithographischen Tafeln. Budapest, 1874.”

Az 1875. február 24-i választmányi ülés elhatározta, hogy a köz
löny cikkeinek szerzői 25 különlenyomatot kapnak -tiszteletpéldányul.

A titkárság 1875 elejétől a VIII. kerületi Zerge utcai főreáliskola 
épületébe került. Az 1875. február 13-i ülésen a selmeci fiókegylet 
régi tisztikara lemondott. Megválasztottak: elnök: Péch Antal, alel
nök: Wieszner Adolf, titkár: Liszkay Gusztáv.

A z  1876. január 26-i közgyűlésen jelentette az elnök, hogy az 
elhunyt Bellus Zsigmond helyébe még a m últ közgyűlés Wiesinger 
Károly múzeumi segédőr az ásványtan-földtani osztályban választa
tott meg választmányi taggá. Az évi vándorgyűlés elmaradt, m ert a 
fővárosban két nemzetközi kongresszus (embertani és statisztikai) 
volt. Cotta Berndtot tiszteleti, Herbich Ferencet levelező taggá vá
lasztották.

Az 1875. évben 7 szak- és 8 választmányi ülés volt az Akadé
mia helyiségében.

A közlöny VI. kötete Sajóhelyi Frigyes és Telegdi Roth Lajos 
szerkesztésében, a Légrády-testvérek -nyomdájában jelent meg négy 
kőnyomtú táblával és több cinkotípiai ábrával, 346 lap terjedelem 
ben. Alakilag abban té rt el az előző évitől, hogy a tartalomjegyzék 
a kötet elejére kerü lt (azelőtt hátul volt). Az 1877. január 31-én ta r
tott közgyűlésen a tisztikar választásának eredménye a következő 
volt:
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Elnök: Reitz Frigyes, alel nők: Szabó József, első titkár: Inkey  
Béla, m ásodtitkár: Schm idt Sándor. Választmányi tagok: Böckh 
János, Bruimann Vilmos, Hofmann Károly, dr. H unfalvy János, 
Krenner József Sándor, Lóczy Lajos, Mattyasovszky Jakab, Telegdi 
Roth Lajos, Sajóhelyi Frigyes, Splényi Béla báró, Wartha Vince dr.

A Társulat könyvtára a M. Kir. Földtani Intézet „könyvtárával 
végleg egyesittetett.”

A földmívelós-, ipar és kereskedelemügyi miniszter a  társulati 
tagok számára a M. kir. Földtani Intézet kiadványait egészen 400 
példányig engedélyezte a  szükséges példányszámok évenkénti elő
zetes bejelentései mellett.

Vándorgyűlés 1876-ban nem volt. A selmeci fiókegylet a tag
jaitól beszedett pénzt akkor is megkapta saját céljaira.

A Földtani Közlöny évfolyamai a Kilián könyvkereskedő cégnek 
adattak át bizományba. Posepny m unkájának fölös példányait a ber
lini Friedlánder-cég kapta bizományba.

1876-ban a Társulat a  Földtani Intézet Évkönyvének V. köteté
ből 350 példányt kapott a tagok számára. Az év folyamán 7 szak- 
és 8 választmányi ülés volt.

A Társulat néhány tagja nevében Szabó József levelet ír t  Hauer 
Ferencnek, a német Földtani Társulat egyik ügyvivőjének, melyben 
felajánlotta a magyar geológusok szolgálatát „a Bécsben összejö
vendő német geológiai társulat olyan tagjaira nézve, kik netalán 
hajlandók volnának a  Bécsből te tt kirándulások u tán  Budapestre, s 
innen alkalmilag tovább menni.” 13 ném et geológus v e tt részt a  bu
dapesti utazáson. A hajón volt Szabó József, Hantken Miksa, Telegdi 
Roth Lajos, k ik  a vendégeket Budapestig kalauzolták. Okt. 3-án, az 
első napon Budapesten megnézték az egyetem ásványtani intézetét, 
a Múzeum osztályait, a M. Kir. Földtani Intézetet, m ásnap kisebb ki
rándulások következtek. Az egyik kirándulás H antken  vezetésével 
háromnapos volt Esztergom környékén. (A ném et vendégek közt 
volt Beyrich, a német Földtani Társulat elnöke, Kayser berlini főgeo
lógus, Benecke, a strasáburgi Őslénytani Intézet igazgatója, Seebach 
göttingai tanár, Em m erth  tanár Meiningenből, Gottschlag paleon
tológus Münchenből, W olf bányatanácsos Bécsből.

A selmeci fiókegyesület két szakülést tartott. A társulati tagok 
száma 380 volt. Az 1877. m ájus 16—i ülésen a selmeci választás ered
ménye volt: elnök, alelnök maradt, titkár, Liszkay helyett Knöpfler 
Gyula lett.

A Földtani Közlöny VII. kötetét In/cey Béla és Schm idt Sándor 
szerkesztette. 2 kőnyomatú és 1 fototípiai tábla, és a szövegben 12
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cinkotípiai ábra egészíti ki. A Légrády testvérek nyom dájában ké
szült.

Ebben a kötetben jelent meg Herbich Ferenc: „Geológiai tapasz
talatok az Erdélyi Érchegység keleti szélén”, három  füzet egy-egy 
részében úgy, hogy a páratlan  oldalon a magyar, s  m ellette a páros 
lapon a ném et szöveg volt nyomtatva.

A  párizsi világkiállítás.
A z  első n em ze tkö z i fö ld tan i kongresszus.

A z  1878. január 30-án ta rto tt közgyűlés foglalkozott az 1878-ban 
tartandó párizsi világkiállítással: A földmívelés-, ipar- és kereske
delemügyi (miniszter a  párizsi világkiállítás ügyében a földtani, bá
nyászati és kohászati ügyeket felölelő szakcsoportok szervezése tá r
gyában a Társulathoz fordult. A választmány hárm as jelölést te r
jesztett fel, melynek alapján Zsigmondy Vilmos neveztetett ki ezen 
ügyek előadójául az országos központi kiállítási bizottságba. Ugyan
csak a m iniszter felhívására a Társulatban az elnök elnökletével 
külön kiállítási' szakosztály alakult (az elnökön kívül tagjai voltak: 
Belházy János, Bruimann Vilmos, Zsigmondy Vilmos, Schm idt Sán
dor), mely több ülésben megállapította a  kiállítás szervezésében 
követendő eljárást és felszólítást intézet a bánya és kohóiparosokhoz. 
Az egybegyűlt tárgyak rendezésére a Társulat a Pénzügyminiszté
rium  által az állami bányászat és kohászat rendezésével megbízott 
Gesell Sándor tagtársat nyerte meg.

Közölte az elnök, hogy a Földtani Közlönyben megjelenő érteke
zések rövid ném et kivonata m ár 1878-ban rendesen m egjelent a 
Verhandlungen der K. K. Geol. Reiohsanstalt füzetekben.

1878-ban 8 szak- és négy választmányi ülés volt. A selmeci fiók- 
egylet ugyanezen időben 5 ülést tartott.

1878. augusztus 9. és szeptember 8-ika közt volt Párizsban az 
első nemzetközi földtani kongresszus. Az o tt írásban beadott szava
zatok alapján az egyik alelnök a Társulat alelnöke, Szabó József lett. 
ö  a szeptember 3-i ülésen előadást tarto tt a kongresszuson a követ
kező cím en:' „Classification et Chronologie des roohes éruptives fer- 
tiaires de la Hongrie”.

Ez a kongresszus a földtani térképek egyöntetűségével foglal
kozó bizottságba Hantként választotta meg. A földtani nom enklatúra 
egységesítéséhez alakított bizottság egyik tagja Szabó lett. A kong
resszus azzal bízta meg a megválasztottakat, hogy saját országukban 
bizottságot alakítsanak. Szabó a december 4-én ta rto tt szakülésben 
indítványt terjesztett elő, hogy a magyar bizottság megalakuljon. A
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5. ábra (2/3 nagyság)



Szakülés az indítványt elfogadta azzal, hogy felhívást intéz a tagok
hoz a részvétel érdekében.

A tagok száma 1877 végén 356 volt.
A párizsi világkiállítás m iatt vándorgyűlést nem tartottak. A 

Földtani Közlöny 1878. évi VIII. kötete Inkey Béla és Schmidt Sán
dor szerkesztésében 2 táblával, 7 cinikotípiai ábrával jelent meg a 
Légrády testvérek nyomásában. Terjedelme 330 lap. (5. ábra.) Alakja 
az eddigitől eltérő nagyobb formátum. Néhány fontosabb cikke:

6. ábra. A  p á r iz s i  v i lá g k iá l l í tá s  a ra n y é r m e

Schmidt Sándor: A  pszeudobrookit kristálytani elemei, Staub Mó
ric: Néhány szó a Mecsekhegység harm adkori tájképéhez. Szabó Jó
zsef: Petrografiai és geológiai tanulm ányok Selmec környékéről.

1877-ben földtani tanulm ányokra 400 forintot kapott Herbich és 
Lóczy. Herbich m unkája m ár meg is jelent az előző évi Földtani 
Közlönyben. Lóczy — elutazása m iatt — egyelőre csak a térképet 
adta be.

Az 1879. január 29-én ta rto tt közgyűlésen az elnök beszámolt 
az előző évben ta rto tt párizsi kiállítás magyarországi bányászati és 
kohászati anyagának szerepéről és sikeréről, melyben az oroszlán- 
rész a Társulatot illette.

A Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium felszólí
tására kiküldött háromtagú bizottság az 1878-ban m egtartott párizsi 
világkiállításon a magyarországi bányászat és kohászat helyzetét 
gyűjteményes kiállítás alakjában m utatta be. Ez a kiállítás a Magyar-
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honi Földtani Társulat alkotásaként szerepelt a világkiállítás kereté
ben, s a külföld legteljesebb elismerését vívta ki: a Társulatot az 
aranyérem m el (6. és 7. ábra) és az ezzel járó dicsérő okmánnyal 
tüntették ki.

A külföldi szakértők hivatalos jelentései mind dicsérettel emelik 
■ki a Magyarhoni Földtani Társulat kiállítását. A belga bizottság je
lentése (Exposition universelle de Paris en 1878. Rapport publiés 
par la Comission beige. Rapport de M. J. Fayn, membre suppléant

du juri du groupe V. Bruxelles 1879.) a 11. lapon a következőket írta: 
„Erről a  terjedelmes tárgyról még sokat írhatnánk . . . ,  Magyarország 
azonban követelheti, hogy a budapesti Földtani Társulat gyűjtem é
nyes kiállításának szépségét magasztaljuk. Az ásványok és ércek, 
a tellur-, króm-, vas-, arany-, kobalt-, mikkel-, vanadium- és arzén
ércektől kezdve az olajbogyó nagyságú opálokig, melyeket Gold
schmidt úr (az opálbányai opálbányák akkori tulajdonosa) ugyan
abban az osztályban kiállít, tanúsítják, hogy a természet milyen bő
kezűen oszrtotta kincseit ezen országnak és hogy a magyar mérnökök 
milyen nagy gondot fordítottak azok érvényesítésére. Hozzátesszük 
még, hogy a magyar osztályban kiállított földtani térképek, bánya
tervrajzok, statisztikai kim utatások m intaszerűek”. Az 57. lapon a 
következőket olvassuk: „A budapesti Földtani Társulat gyűjtemé
nyes kiállítása, 51 kiállítóval, egyike a  Champ de Mars legnevezete
sebb kiállításainak. A magyarországi bányászat minden term ényét tö
kéletes rendben osztályozva gyönyörű példányok m utatják be. Két-

7 ábra. A z  a r a n y é r e m  m á s ik  o ldala

7 A százéves Földtani Társulat — 6335. 97



ségtelen, hogy valamennyi bányaművelő ország közül Magyarország 
van legjobban képviselve. Ott vannak a legszebb földtani térképek, 
a legtökéletesebb statisztikai táblázatok. Mindent, megtalálunk ott, 
az aranytól és az opáltól kezdve egészen a vas, a cink, az ólom és a 
higanyig s a magyar mérnökök különös gondot fordítottak arra, hogy 
országuk ásványkincseit érvényre juttassák.”

Az 1880. január hó 28-án tarto tt közgyűlés helybenhagyta a vá
lasztmány indítványát az aranyérem  és a dicsérő okmány elhelyezé
séről a következő határozat alakjában: A művészi kivitelű, s  több 
mint 300 aranyfrank értékű és a Társulat címét kinyomva mutató, 
tehát unikum nak tekinthető aranyérm et a Magyar Nemzeti Múzeum 
érem- és régiség-osztályának éremgyűjteményében helyezik el. A 
díszes dicsérő okmányt a Magyar Királyi Földtani Intézetben őrzik 
meg.

A nagy sikerről természetesen a magyar kormány is értesült, s a 
király is legmagasabb elismerését fejezte ki a Társulatnak. Az erről 
szóló leirat a következő:

„Földmív.- ipar- és kereskedelemügyi m. k. Minister 671 /p. v. k. 
szám. Budapesten. 187.9. március hó 17-én. A magyarhoni földtani 
társulatnak Budapesten. Ö császári és apostoli királyi Felsége folyó 
évi márczius hó 11.-én kelt legfelsőbb elhatározással legkegyelme
sebben megengedni méltóztatott, hogy a magyarhoni földtani társu
latnak az 1878-iki párisi közíkiállítás körül szerzett érdem eiért a leg
felsőbb elismerés nyilváníttassák. Miről van szerencsém a magyar
honi földtani társulatot ezennel értesíteni. Báró Kemény Gábor s. k.”

A világkiállításon elért nagy siker természetesen Társulatunknak 
csak külsőségekben megnyilvánuló eredménye volt. Kétségtelen 
azonban, hogy ez az eredmény külföldi szakeimbefík figyelmét is 
erősen m agára vonta, s  így hozzájárult hazánk megismertetéséhez. 
Evvel kapcsolatban Reitz Frigyes elnök az 1880. évi január 28-án 
tartott közgyűlésen a következőt mondotta: ,,E külső siker, egybe
vetve a társulat tudományos működésének mindinkább gyarapodó 
eredményeivel, szolgáljon nekünk buzdításul a megkezdendő új 
munkaszakra is. Számos és fontos feladatok állanak előttünk a hazai 
geológia terén, m elyeknek sikeres megoldását a tiszta tudomány ép 
úgy követeli, m int a  gyakorlat. Legyen szabad azon reményünknek 
kifejezést adni, hogy az anyagi és szellemi erőknek olynemű összpon
tosítása, m inőt társulatunk e téren létesíteni törekszik, eme fontos 
culturalis tevékenység fejlődésére a jövőben is üdvösnek bizo
nyuljon.”

Az 1879. február 23-i választmányi és a március 5-én tartott 
rendkívüli közgyűlés elhatározta, hogy a Földtani Közlöny érteke
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zései a jelen évtől kezdve „a m agyar szövegen kívül még német, 
francia vagy angol nyelven is közzé tétessenek”.

Ennek a szükségét m ár a T ársulat alapítói is érezték, s az első 
kiadványokat két nyelven közölték. A nehéz anyagi viszonyok azon
ban ezt később gátolták.

Schm idt Sándor másodtitkár ugyanezen a közgyűlésen még a 
következőket indítványozta:

„M iután a m ú lt évekről hátralékban levő tagsági díjak a folyó 
évi költségvetésben felvéve nincsenek, a melyeknek nagy része pe
dig a m últak tapasztalata szerint befolyik, — mivel tovább a  társu
lat pénzügyi viszonyában a folyó évben a legnagyobb valószínűség
gel lényeges javulás várható: m ondja ki a közgyűlés, hogy a Köz
löny idegen nyelvű részének fedezésére a jelen évi költségvetésben 
a „Kiadványok” cím alatt fölvett 900 o. é. forinton felül is a szük
séghez képest költekezhessék” a választmány. Hozzátette még azt is, 
hogy a jövőben az írói tiszteletdíjak eltörlésével fönnmaradó összeg 
az így növekedett kiadást fedezni fogja.

A közgyűlés az indítványt egyhangúlag elfogadta.
A szakülések száma az előző évben 8 volt. A tagok száma: 348. 

A Földtani Közlöny 1879., IX. évfolyama Inkey Béla és Schmidt 
Sándor szerkesztésében jelent m eg 3 táblával és több ábrával. A 
címlapon a felső rész magyar címlap, az alsó német. Terjedelme 488 
lap. A kötetben az értekezésék ném et nyelven is megjelentek a m a
gyarral azonos terjedelemben vagy kissé rövidítve.

Néhány fontosabb cikke: Böckh János: Szörénymegye déli ré
szére vonatkozó geológiai jegyzetek. Telegdi Roth Lajos: A rákos- 
ruszti hegyvonulat és a Lajta hegység déli részének geológiai váz
lata. Hofmann Károly: Jelentés az 1878 nyarán Szilágy megye ke
leti részében te tt földtani részletes felvételekről. Szabó József: A 
numulitképlet viszonya a trachythoz Vihnyén Selmecz mellett.

Az 1880. év a Földtani Közlönyben  lényeges változást jelentett. 
Az 1880. X. évfolyam 3 táblával, 1 táblázattal és több ábrával jelent 
meg Inkey Béla és Schmidt Sándor szerkesztésében a Légrády test
vérek nyomásában. Terjedelme 407 lap. A Közlönyben az ülésekről 
szóló jelentések csak ném etül jelentek meg. Ezek igen rövid össze
foglalásokban közlik az előadások tartalm át is. Nincs azonban köz
tük a közgyűlés ismertetése.

Ennek a változásnak az volt az oka, hogy 1880-tól kezdve a 
Földtani Közlöny •— tartalm ának megfelelően — két részre vált szét.
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A  Földtani É rtesítő

A  Társulat választmánya ugyanis 1880. január 18-án ta rto tt ülé
sében elhatározta, hogy a Földtani Közlöny — a magyar nyelven 
kívül még egy világnyelven is közzétéve — csak eredeti szakérte
kezéseket fog tartalmazni. Az Irodalom, „Vegyesek” és „Társulati 
ügyek” rovatai — alkalmilag ismeretterjesztő cikkekkel megtoldva — 
egy külön folyóiratban jelennek meg.

Az 1880. január 28-án tarto tt közgyűlés a választmány határo
zatát elfogadta.

A Földtani Értesítő — az új folyóirat —• célja: 1. Meghatározott 
időben és gyorsabban jelenvén meg, a Társulatban rendszeres és 
élénk összeköttetést tart fenn. 2. A földtani ismeretek részére na
gyobb és általánosabb érdeklődés felkeltésére törekedve beszámol a 
Társulat működéséről, s nyilvántartja a hazai és a hazánkra vonat
kozó földtani irodalmat.

Az új folyóirat ismeretterjesztő cikkeket közöl a művelt m a
gyar közönség számára. „Irodalom” című állandó rovatában a ha
zánkra vonatkozó bárhol és bárm ilyen nyelven megjelent szakiro
dalmi m unkákat bibliográfiailag összeállítja. Közölni fog ism ertetése-. 
két is. A „Vegyesek” cikkei értesítenek a hazai szakkörökben a föld
tan terén  felmerülő eseményekről és hírekről. A „Társulati ügyek” 
című rovat a Társulat életével foglalkozik, s közli a választmányi és 
szakülések, s a  közgyűlések jegyzőkönyveit.

A Földtani Értesítő — a  terv szerint —• nagy nyolcadrétű alak
ban, minden szakülést követő vasárnap, azaz évenként nyolcszor, 
mintegy 10 ív tartalom m al fog megjelenni.

A Földtani Közlöny ezentúl a szakértekezéseket fogja közölni 
két nyelven, rendszerint m inden második hónapban, tehát évenkint 
hatszor, összesen 12 számban, 25 nyom atott ívben. A Társulat rendes 
tagjai az „Értesítőt” a „Földtani Közlömy”-Jt és a M. Kir. Földtani 
Intézet „Évkönyve”-it díj nélkül kapják, előfizetők a Földtani Köz
löny mellett egy évre 4. o. é. forintért. A Földtani Értesítő külön elő
fizetési ára egy évfolyamra 1. o. é. forint.

A Társulat működése eddig tisztán szakszerű volt. De m ár az 
alapszabályok szerint is — legalább részben —■' ismeretterjesztő is 
kell, hogy legyen, márcsak azért is, hogy a földtan tudománya iránt 
az ismeretterjesztő cikkekkel nagyobb és szélesebb körű érdek
lődést keltsen. M ert a Föld, amelyen élünk és amelyből élünk, sok
kal nagyobb és melegebb érdeklődést érdemel, m int amennyit iránta 
az átlagember tanúsít. Hiszen maga az ember is a Földé, a Földhöz 
tartozik. Ura ugyan a Földnek, de egyúttal függvénye is.

Ez az érdeklődés m indenkiben megvolna, ha a figyelem a föld
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tanra terelődnék. Abban az időben azonban hazánkban a földtan 
nagyon elrejtett helyzetben volt. Alsóbb fokú iskoláinkban ez a tu
domány teljesen háttérbe szorult vagy legfeljebb ott, hol a tanár 
lelkes volt, került talán kissé jobban az érdeklődés előterébe. Fő
iskoláinkon még nem  is volt külön földtani tanszék, hanem  az ás
ványtan a földtannal együtt volt ugyanazon tanár kezében. Ez nem 
lett volna baj, ha a professzorok mind a  két tárgyat ugyanazon lel
kesedéssel tudták volna művelni és előadni. Sokszor azonban a 
tanár figyelmét teljesen lekötötte az ásványtani-kőzettani irány.

Ez a  helyzet csak jóval később javult. Középső fokon akkor, 
m ikor a reáliskolákban a vegytannal kapcsolatban ásvány- és föld
tani ismeretekre is kiterjedt az oktatás, bár csak szűkebb keretben. 
A főiskolákon akkor, mikor a budapesti egyetemen Szabó József ha
lála u tán az ásvány-kőzettan és a földtan szétvált, s  mindegyik külön 
tanár kezébe került.

Később azonban rosszabodott a helyzet akkor, m ikor közel ne
gyedszázaddal ezelőtt a reáliskolákat megszüntették. A helyzet ma 
sem jobb, m ert a középiskolákban a földtan nem ju t szóhoz. Pedig 
a Föld megismerése az em bert belátóbbá, nemesebben gondolkodóvá 
alakítja, s megtanít bennünket annak a felismerésére, hogy nagy tu
dásunkkal is csak parányok vagyunk, és még mindig nagyon keve
set tudunk. A Föld megismerésében ma is érvényesek Fischer (Phy
sics of the Eroth’ s erust) szavai; „Of all the known region of the 
univers the most unsafe to reason about is that, which is under our 
feet.”

A Földtani Értesítő 1880-ban meg is indult, évenként átlag 10 
ívnyi terjedelemben, igen változatos tartalommal.

Az első kötetben a Megnyitó u tán  következő cikk; Schm idt Sán
dor: A Magyarhoni Földtani Társulat 30 éves munkássága. Utána 
következik az „Irodalom” című rovat, melyben ugyancsak Schmidt 
ism ertette „A m agyar földtani társulat és a m. kir. földtani intézet 
eddig megjelent kiadványai”-t. Majd a „Vegyesek” rovatban a Tár
sulat szerencsés u ta t s  boldog hazatérést kíván Lóczy Lajosnak kínai 
ú tja kezdetekor. Közölte Posewitz Tivadar hajóorvos és geológus 
levelét Jávából. Megemlékezett az orosz orvosok és természetvizs
gálók 1880. január 1-én ta rto tt vándorgyűléséről. Szólt a budapesti 
Oj épületben talált fluoritról. Ezek u tán  1880. január 28-án tarto tt 
közgyűlés összefoglalása következett.

A későbbi évfolyamokban is ism eretterjesztő cikkek, a földtani 
irodaiam ismertetése, vegyesek, a társulati ügyek: közgyűlések, szak
ülések, választmányi ülések ismertetései te tték  változatossá a folyó
iratot a  célkitűzéseknek megfelelően.
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Ez a szépen induló folyóirat azonban nem volt hosszú életű. Az 
1883. január 24-én tarto tt közgyűlés elismerte ugyan a Földtani Ér
tesítő sikerét és fontosságát, mégis úgy határozott, hogy 1883. január
tól kezdve ez a kiadvány megszűnik. Ennek a döntésnek két oka 
volt. Az egyik, hogy a folyóiratnak közérdekű cikket író m unkatársa 
igen kevés volt, a másik, hogy az országban hat olyan tudományos 
társulat, illetve folyóirat volt, ahol földtani és rokontárgyú közle
mények jelentek meg a nagyközönség számára.

Több m int ötven évi szünetelés után a Földtani Értesítő csak 
1936-ban éledt fel újra.

A Földtani Közlöny X. évfolyamában néhány fontosabb érte
kezés: Hantken Miksa: A budavidéki harmadkori képződmények. 
Schafarzik Ferenc: A Cserhát DNy-i végének eruptív kőzetei.

A Társulat 1880-ban 8 szakülést tartott. A tagok száma 359 volt.
Az 1880. február 5-én 'tartott választmányi ülés a titkárság ja

vaslatára elhatározta, hogy a szerzők a  Földtani Közlönyben meg
jelent eredeti dolgozataiból számszerint 25 különlenyomatot kapnak. 
A szerző 'kívánsága szerint a példányok vagy mind magyar, vagy 
mind idegen nyelvűek lehettek. Egyik részük azonban lehet magyar, 
másik részük idegen nyelvű is.

1880 végén a vagyonállás a következő volt:

Frt
Földhitelintézeti záloglevelekben ..........................  3100
Kereskedelmi bank zá log leve le ib en ..........................  900
Alapítványi p ap írok b an ..................................................  405
Készpénz ........................................................................ .. 316.78

összesen 4721.78

A selmeci fiókegyesülef számadási mérlege 1880 évről.
Bevétel Kiadás

Frt. kr. Frt. kr.
Készpénzmaradvány Folyóiratokra, nyomtatvá-

1879-tTőI ..................  3 25 nyokra ............................... 69 80
Tagsági díjakból .. .. 142 — Szolgának ...........................  5

—----------  Postai, irodai költségeik ..  5 —
145 25 Kirándulásokra ...................  12

Készpénz ..........................  53 45
145 25

Vagyonállás
Frt. kr.

Követelések ..........................  230.50
K é s z p é n z ..................................  53.45
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Csereviszony 1880-ban:
1 Deutsche Geologische Gesellschaft, Berlin. 2. Délmagyaror- 

szági Természettudományos Társulat, Temesvár. 3. Erdélyi Múzeum
egylet, Kolozsvár. 4. Földtani Intézet, M. K. Budapest. 5. Géo- 
logische Gesellschaft, K. K. Bécs. 6. Geologische Reichsanstalt, K. 
K. Bécs. 7. Mineralien — Cabinet, K. K. Bécs. 8. Ipariskolai Igaz
gatóság, Beszterce. 9. Kongelige norske Universitet, Oslo. 10. Ma
gyarországi Kárpátegylet, Kézsmárk. 11. Nassauisoher Verein für 
Naturkunde, Wiesbaden. 12. Naturforschende Gesellschaft, Bern.
13. Naturforschende Gesellschaft, Görlitz. 14. Naturforschender 
Verein, Brünn. 15. Naturhistorischer Verein „Lotos”, Prága. 16. 
Naturwiss. Verein, Aussig a/E. 17. Naturwiss. Verein Elberfeld.
18. Oberhessische Gesellschaft fü r N atur- und Heilkunde, Giessen.
19. Országos Iparegyesület, Budapest. 20. Országos Középtanodai 
Tanáregylet, Budapest. 21. Orv.-Term. tud. Társulat, Kolozsvár. 
22. Physische-ökonomische Gesellschaft, Königsberg. 23. Reale Co- 
m itato geologico, Róma. 24. Siöbenbürgischer Verein für N atur
wissenschaften, Nagyszeben. 25. Smithsonian Institution, Washing
ton. 26. Société Malacologique de Belgique, Bruxelles. 27. Termé
szetrajzi Füzetek. Budapest. 28. Természettudományi Társulat, K. 
M., Budapest. 29. Verein der N aturfreunde, Reiehenberg. 30. Zoo
log. botanische Gesellschaft, Bécs.

A Földtani Közlöny 1881. évi XI. évfolyama 5 táblával és több 
ábrával jelent meg. Az értekezések m agyarul és németül, a szak
ülések összefoglalásai csak m agyarul jelentek meg. Néhány fonto
sabb cikke: Halaváts Gyula: A magyarhoni m editerrán rétegekben 
előforduló conusokról. —• Staub Móricz: Adatok a Székelyföld fossil 
flórájához. Franzenau Ágoston: Adatok a rákosi (Budapest) felső 
m editerrán emelet foraminifera faunájához. Hofmann Károly: Je 
lentés az 1881. évben az északnyugati erdélyi határhegységben és 
környékén te tt földtani részletes felvételről.

Az egyik cikk: Szabó József: A  traohytok macrographiai osz
tályozása idegen nyelven, franciául jelent meg: Classification mac- 
rographique des trachytes. Ez volt az első francia közlemény ebben 
a folyóiratban.

A Társulat 1881-ben 8 szakülést tartott.

A  földrengési bizottság

A Társulat élénk figyelemmel kísérte azokat a külföldi moz
galmakat, melyek a földrengések tanulmányozását szorgalmazták 
1880-ban Szabó József alelnök közvetítése folytán a M. Kir. Köz
oktatási Minisztérium tám ogatást adott abból a célból, hogy a T ár
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sulat a november havi zágrábi földrengést tanulmányozza. A Tár
sulat, Szabó javaslatára, Schafarzik Ferencet bízta meg a tanulm á
nyozással, . aki november 12-én Zágrábba utazott, majd nagyobb 
körúton folytatta kutatásait. A m. kir. kereskedelem-, ipar- és föld- 
mívelési m iniszter megbízásából Hantken Miksa és Inkey Béla no
vember 20-án szintén Zágrábba utazott. Hárman nagy területei 
jártak  be, s összegyűjtötték az adatokat, melyek alapján kiadódott, 
hogy a földrengés epicentruma Zágrábtól keletre volt, s onnan a 
lökések iránya sugárszerűen terjed t minden irányban.

Az 1880. évi december hó 1-én ta rto tt választmányi ülésen 
Schafarzik azt a kérdést intézte a  választmányhoz, magáévá tenné-e 
azt az eszmét, hogy a svájci ,,Erdbeben-—Commission” m intájára 
olyan intézm ényt léptetne életbe, mely az egész országra kiterjedve 
minden földrengési jelenséget részletesen megfigyelne és tanulm á
nyozna. A választmány az eszmét helyeselte és magáévá tette, egy
úttal bizottságot küldött ki, hogy ebben az ügyben a választmány 
elé mielőbb javaslat kerüljön. A bizottság tagjai voltak: Hofmann 
Károly, Inkey Béla, Lóczy Lajos, Schafarzik Ferenc, Schm idt Sán
dor és Staub Móric.

A Földtani Értesítő 1881. évi kötetében az első cikk a ^Föld
rengésről” szólt Inkey  tollából. Ugyanebben a kötetben Lóczy az
1880. október 3-i közép-erdélyi földrengésről közölt cikket. Az
1881. február 9-én ta rto tt szakülésen Inkey  a  „zágrábi földrengés 
forgatási tünem ényéről” értekezett. A december 7. szakülésen Scha
farzik „Adatok a zágrábi földrengéshez” címen foglalta össze hely
színi tanulm ányainak eredményeit.

Mindezek a tanulmányok a rra  utalnak, hogy a Társulat fi
gyelme igen erősen a földrengések földtani fontosságára irányult. 
Ezért nem  lehet csodálkozni, ihogy a Társulat szükségesnek tartotta 
a földrengések megfigyelését hazánkban is. Az 1881. március 2-án 
tarto tt választmányi ülésen Inkey Béla első titkár bem utatta a vá
lasztmány megbízásából Schafarzik Ferenccel együtt készített ja
vaslatát a  hazánkban szervezendő földrengési észlelésekre vonatko
zólag. A javaslatot a választmány elfogadta s ad hoc bizottságot 
állított össze azzal, hogy ez a bizottság működését mielőbb kezdje 
meg. A bizottság tagjai voltak: dr. Hofmann Károly, Inkey Béla 
és dr. Schafarzik Ferenc’. Feladatuk volt tervezetet kidolgozni a 
földrengések észlelésének biztosítására.

Ez a bizottság rövid idő alatt elkészítette a tervezetet. A Tár
sulat egyúttal a Magyar Tudományos Akadémia támogatását kérte. 
Felterjesztésére az Akadémia állandó m atem atikai és természettu
dományi bizottsága tudatta, hogy a Társulat kebeléből alakítandó
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földrengési bizottságnak — megalakulása s részletes m unkatervé
nek kidolgozása után — a kért anyagi támogatást hajlandó megadni 
több évre.

1881. november 9-én ta rto tt választmányi ülésen az ad hoc 
bizottság előterjesztette a kész tervezetet, melyet a választmány el
fogadott. Ez a tervezet a  megszervezett földrengési bizottság alap
okmánya volt. A választmány össze is állította az állandó bizott
ságot: elnök: dr. Szabó József egyetemi tanár; tagjai: Hantken 
Miksa egyetemi tanár, Lóczy Lajos műegyetemi m agántanár, dr. 
Schafarzik Ferenc geológus, dr. Szontagh Tamás geológus és Válya 
Miklós polgári iskolai tanár.

E bizottság célja: a hazánkban jelentkező földrengéseket ponto
san megfigyelni, minden idevágó adatot összegyűjteni és idővel 
esetleg az ezek közt és Magyarország tektonikája között az össze
függést kimutatni. Az egybegyűlt adatokat a bizottság összeállítja, 
és évenként a Társulat folyóiratában, esetleg külön kiadványban 
közzéteszi. A napi sajtó ú tján  is közli röviden az eredményeket.

A földrengési adatok megszerzése céljából a bizottság össze
köttetésbe lépett az ország m inden részével, s körlevéllel szólította 
fel az érdeklődőket a közreműködésre. Megküldötte nekik — óha
juk szerint magyar vagy ném et nyelven — a kérdőíveket s a föld
rengést ismertető röpiratot. A tudósítók a kérdőíveket és röpirato- 
kat ingyen és bérmentve kapták. Ha a tudósítók földrengést észlel
tek, a pontosan kitöltött kérdőíveket a bizottságnak bérmentve 
küldötték be.

A földrengések nagyobb készülékek nélküli megfigyelésére út
m utatást állítottak össze az érdeklődők számára. A kérdőívekkel ezt 
is megküldték a megfigyelőknek.

Nagyobb földrengések területére a bizottság szakembereket 
küldhet ki.

A hazai napilapokat is felkérték támogatásra. A bizottság ösz- 
szeköttetésbe lépett más hasonló célú intézményekkel is. A mete
orológiai intézet támogatását is kérte. A bizottság további feladata: 
a hazánkban m ár előbb lejátszódott földrengéseknek pontos össze
állítása.

A bizottság legott megkezdte a Magyarországon észlelt föld
rengések adatainak összeállítását. 1883-tól kezdve évenként közölte 
a Földtani Közlöny azokat az adatokat, melyek az elmúlt év föld
rengései folyamán az országban megállapíthatók voltak. Ennek a 
m unkának oroszlánrészét dr. Schafarzik Ferenc végezte el, s az ő 
tollából jelentek meg a Közlönyben az em lített közlemények a 
hazai földrengésekről.
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A bizottság munkaköre lassanként megnövekedett, s obszer
vatórium berendezése u tán  saját műszeres megfigyelési eredmé
nyekkel járu lt hozzá a földrengéstani ismeretek szélesebbítésóhez. 
A magyar eredményeket a külföldi obszervatóriumok is átvették, 
s fontosnak tarto tták  a Társulat ilyen irányú működését itt. Európa 
délkeleti részében.

A Társulat belekapcsolódott a Bolognában 1881. szeptember 
20-tól október 2-ig tarto tt nemzetközi geológiai kongresszus no
menklatúra-egységesítési munkájába is. A három évvel előbb Pá
rizsban tarto tt első kongresszus határozata szerint a közös munkára 
vállalkozó országokban albizottságok alakultak.

Az 1880. november 3-án ta rto tt szakülésen Szabó József alel- 
nök előadta véleményét a földtani nom enklatúra egységesítése tá r
gyában. Indítványozta — a párizsi határozat értelmében —, hogy 
a Társulat alakítson bizottságot, mely összeállítja a Társulat véle
ményét és állásfoglalását ebben a tárgyban. A szakülés az indít
ványt elfogadta s a bizottság tagjaiul dr. Szabó József, Böckh Já
nos, dr. Hofmann Károly, Inkey Béla, Lóczy Lajos és Telegdi Roth 
Lajos küldetett ki. A bizottság feladatát még abban az évben be
végezte, s a kidolgozott javaslatot Devalque G. tanárnak, a nomen
klatúra-bizottság titkárának, Liége-be megküldötte. A magyaron 
kívül még Belgium, Franciaország, Spanyolország, Portugália, Ang
lia, Olaszország, Svájc javaslatai érkeztek meg. Dana — az Észak
amerikai Egyesült Államok még el nem készült bizottsági javaslata 
helyett — saját véleményét küldte el.

A megkapott javaslatokból állította össze Devalque a nemzet
közi bizottság összesített javaslatát, mely a kongresszus elé került 
kinyomtatva, és a bolognai ülésen részt vevőknek szétküldték.

A kongresszuson azonban a nom enklatúra egységesítése nem 
fejeződött be, egy része a következő kongresszusra maradt. Ezért 
addig az 1180. novemberi szakülésen kiküldött bizottság további 
működését határozta el a  választmány 1882. január 15-én.

A bolognai kongresszuson a Társulat hat tagja vett részt (Ang
liából 5 kiküldött volt jelen). Hantken  k iállított páratlan  foramini- 
fera-gyűjteménye nagy elismerést válto tt ki.

1882 elején a  budapesti tudományegyetemen őslénytani tanszé
ket szerveztek, s  a  tanszék vezetőjévé Hantken Miksa dr.-t nevezték 
ki. Ettől kezdve Hantken  m ég szorosabban kapcsolódott a Társulat 
munkásságához.

lOö



A Földtani Közlöny a M. Kir. Földtani Intézet hivatalos közlönye

A választmány 1882 végén s  1883 elején a Társulat folyóiratá
nak kérdését vitatta meg, s az 1883. január 21-én tarto tt közgyű
lésnek részletes javaslatot terjesztett elő, m elyet a közgyűlés egy
hangúlag el is fogadott. Ennek következményéként szűnt meg a 
Földtani É rtesítő a fentebb m ár em lített okokból. A határozat sze
rin t a Földtani Közlöny ismét rövidebb időközökben fog megjelenni, 
mégpedig lehetőleg úgy, hogy a nyári szünet kivételével minden 
egy-ikét hónapban lásson napvilágot egy-egy füzet. A füzetek ter
jedelme a közlendő tudományos anyaghoz s a körülményekhez ké
pest fog változni.

A Földtani Közlöny magában foglalja majd a Társulat életé
nek m inden mozzanatát. Közli a beérkező értekezéseket és jelenté
seket, gondot fordít az irodalmi ism ertetésekre s „örömmel nyitna 
tért az olyan népszerű értekezések számára is, amelyek nem csupán 
régen ismeretes tényeket ismételnek, hanem újabb kutatásokkal 
vagy fölfedezésekkel foglalkoznak, s  ennélfogva a szakembert is 
érdeklik”. A folyóirat német vagy m ás nyelvű függeléke: „Supple
ment, enthaltend die Auszüge und Übersetzungen der im Földtani 
Közlöny m itgeteilten Original-Aufsätze und Verhandlungen” ezen
tú l is fönntartandó. A Közlöny ellenőrzésére szerkesztő bizottság 
alakul, melyekhez a szerkesztő vélem ényért fordulhat s amely dönt, 
hogy valamely közlemény kiadható-e a  Közlönyben vagy sem.

A Földtani Közlönyben megjelenő közlemények ezentúl — a 
Társulat pénzerejéhez képest — tiszteletdíjban fognak részesülni. 
Mégpedig, ha a viszonyok megengedik, az eredeti értekezések és a 
kivonatos ismertetések vagy tanulm ányok nyom tatott ívenként 25 
forintjával (mintegy 50 svájci aranyfrank), a fordítások s más „ef
féle közlemények” 20 forintjával.

A Közgyűléstől jóváhagyott négytagú „szerkesztő bizottság 
tagjai lettek: Böckh János, a M. Kir. Földtani Intézet igazgatója, 
dr. Hofmann Károly főgeológus, dr. Krenner József Sándor m ű
egyetemi tanár, s nemzeti múzeumi osztályőr, dr. Wartha Vince 
műegyetemi tanár. Az irodalom  rovatának gondos ellátására tizen
két tagú referáló bizottság vállalkozott (Franzenau Ágoston, dr. 
Fischer Samu, Inkey Béla, Kalecsinszky Sándor, Lóczy Lajos, 
M attyasovszky Jakab, Télegdi Roth Lajos, dr. Schmidt Sándor, dr. 
Staub Móric, dr. Szontagh Tamás s  a szerkesztők.

Ugyanekkor a Társulat még szorosabbra fűzte kapcsolatát a 
M. Kir. Földtani Intézettel: 1883 januárjától kezdve a Földtani Köz
löny a két intézmény közös orgánumává vált, úgy azonban, hogy a 
Társulat eddigi függetlensége továbbra is csorbítatlanul megmaradt.
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Ez a szorosabb kapcsolat a közlöny címlapján is kifejeződött úgy, 
hogy az eddigi cím alatt a következő sor jelent meg:

„Egyszersmind a M. Kir. Földtani Intézet hivatalos közlönye-”
A Közlöny közölni fogja a Földtani Intézet hivatalos jelenté

seit és egyéb hivatalos tudósításait is, csupán azt kötvén ki, hogy 
az Intézet évi földtani felvételei is a Közlönyben jelenhessenek meg. 
A Társulat a Földtani Intézet cserepéldányosai számára a Földtani 
Közlöny 100 vagy 200 példányát átadja a Földtani Intézetnek. Fel
ajánlotta a  Társulat, hogy azokat a nagyobb terjedelm ű értekezé- 
seket, m elyek a Közlöny kereteit túllépik, a Földtani Intézet Év
könyve számára átadja. Az átengedett példányoík viszonzásul a 
Földtani Intézet, illetőleg fölöttes hatósága a Földtani Közlönyt 
anyagilag fogja támogatni. A Földművelés-, Ipar- és Kereskedelem
ügyi M inisztérium e tám ogatás fejében a Közlönyt 1883-ban 300 
forinttal segélyezte.

A Társulat s a Földtani Intézet között az intézet fennállása óta 
a legszorosabb volt a kölcsönös megbecsülés. Már néhány évvel 
előbb megkezdte a  Földtani Közlöny az Intézet évi működésének 
ismertetését. Előbb csak kivonatosan, később bővebben foglalták 
össze azokat a földtani felvételi eredményeket, melyeket az Inté
zet geológusai egy-egy nyáron á t  gyűjtöttek és jelentéseikben a? 
intézet igazgatójának benyújtottak.

Az 1883 elején megvalósult szorosabb kapcsolat mind a két 
félre nagyon előnyös volt, m ert így lehetővé vált a szoros együtt
működés. A M. Kir. Földtani Intézet hatását a Közlöny élénkebbé 
teszi hazánkban, s  a  külföldön is, és m unkásságának olyan rész
leteivel is megismerteti a  közönséget, m elyek eddig rejtve m arad
tak. Viszont a Közlöny kiadásának költségeihez hozzájáruló állami 
összeg megkönnyíti a közlöny megjelenését anélkül, hogy a Tár
sulat függetlensége megcsorbulna.

Ez a  Földtani Intézettel kötött megállapodás a régebben fennálló 
viszonyokat nem  változtatta meg: a Társulat tagjai ezentúl is ren
desen m egkapták a Földtani Intézet Évkönyve időnként megjelent 
füzeteit a Földtani Közlönnyel együtt.

Ez az intézkedés, mely a  Társulatot és a Földtani Intézetet egy
máshoz igen közel hozta, tisztán m agyar eredetű volt. Ezt nem 
vehettük kölcsön a külföldtől, hanem inkább a külföld kölcsönöz
hetné tőlünk ezt az eszmét! így szerencsésen és üdvösen megoldó
dott az a kérdés, hogy a földtan állami intézete, melynek hivatalos 
geológiai működése elő van írva, és a tisztán tudományos célú, ki
adásait az évi tagsági díjakból s az esetleges adományokból fedező 
Magyarhoni Földtani Társulat miképp kapcsolódhatik úgy egymás-
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hoz, hogy egyik részre se háromoljék hátrány, hanem ellenkezőleg, 
mind a kettő előnyhöz jusson.

Ezt a kapcsolatot 1883-tól kezdve szépen visszatükrözi a Föld
tani Közlöny: benne jelennek meg elég nagy összes terjedelemben 
a M. Kir. Földtani Intézet évi jelentései, m agyar és ném et nyelven, 
s az Intézet működését bemutató rövidebb cikkek is. Az Intézet ré
vén a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi M inisztérium évi 
segélye megnövelte a Közlöny terjedelmét. így pl. 1884-ben a Föld
tani Közlöny a tervezett 26 ív helyett 38'/4 ív terjedelem ben jelent 
meg. Ebben a Földtani Intézet évi jelentései m agyarul 123 lapot, 
németül 142 lapot foglalnak el. A Supplement összes terjedelm e 220 
lap volt. A Társulat tagjai az intézettől az Évkönyv sorozatának 
két m unkáját kapták meg 400—400 példányban. Az Intézet révén 
kapott anyagi tám ogatás a Közlöny számára ebben az évben is 
300 frt. volt. Esterházy herceg m int pártfogó 420 frt. segélyt adott 
a Társulatnak. 1885-ben a Közlöny terjedelme 35V2 ív volt. Az évi 
jelentések m agyarul 123 lapot, ném etül 148 lapot foglaltak el. A 
Supplement összesen 231 lap terjedelm ű volt.

A Földtani Intézettel való szoros kapcsolat az 1886. évi köz
gyűlésig m aradt meg így. Ekkor annyiban módosult, hogy 1886-tó] 
kezdve a Társulat többé nem  közölte a Földtani Intézet évi jelen
téseit. Az Intézet külön füzetben megjelent kiadványait azonban 
a Társulat tagjai szám ára a szükséges példányszámban biztosítot
ták. Megmaradt a Földtani Intézet fölöttes hatóságának segélye is.

1884-ben a választmány megbízásából elkészült a  „Magyar
honi Földtani Társulat kiadványainak betűsoros tartalom -m utatója” 
5 ív terjedelemben. Halaváts Gyula tagtársunk állította össze. Az 
1885. január 7-i szakülésen te tt erről jelentést a titkár. A munka 
első része szerzők szerinti névmutató a közlemények címével. Az
után helymutató, m ajd őslénytani mutató, utoljára tárgym utató 
következik.

Az 1885. február 5-i közgyűlés elfogadta dr. Staub Móricznák 
a legutóbbi választmányi ülésen előterjesztett indítványát: „A Ma
gyarhoni Földtani Társulat évi közgyűlésének napirendjébe föl
veszi az elhunyt tagjairól való megemlékezést és felvéteti a hatá
rozatot ügyrendjébe”. Az 1885. április 1-én ta rto tt választmányi 
ülés az elfogadott indítvány részletes kidolgozására Semsey Andor 
elnöklete a la tt dr. Staub  és dr. Schm idt választmányi tagokból álló 
bizottságot küldte ki.

Az 1886. évi közgyűlésen a bizottság javaslatát a kegyeletes in
dítványról a közgyűlés elfogadta E szerint: „1. a társu la t elnöke 
a közgyűlési megnyitó beszédében névleg megemlékezik a lefolyt
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évben elhunyt kiváló társulati tagokról; 2. a társu lat elhunyt tisz
teleti tagjai, kiváló érdem ű tisztviselői vagy a társu lat képviselte 
tudomány terén kiváló érdem eket szerzett tagjai fölött az elhunyt 
életfolyását, a tudom ány és a közügyek terén kifejtett munkássá
gát kimerítő alakilag is kitűnő emlékbeszédeket kell tartan i; 3. a 
társulat cöbbi elhunytjáról a titkár emlékezik meg összefoglaló 
nekrológban”.

Ezzel a Társulat — m in t más tudományos társulatok is — há
láját rója le nagyjai és tagjai iránt.

Az 1883. január 24-én ta rto tt közgyűlés — a régi megbízatás 
lejárván — új tisztikart választott. Elnök: Szabó József dr. (HL 
melléklet), alelnök: Zsigmondy Vilmos, első titkár: Pethő Gyula, má
sodtitkár: Schafarzik Ferenc dr., pénztáros: Czanyuga József. A vá
lasztmány tagjai: Böckh János, Bruimann Vilmos, Hofmann Ká
roly dr., Krenner József Sándor dr., Lóczy Lajos, M attyasovszky Ja
kab, Telegdi Roth Lajos, Sem sey Andor, Splényi Béla báró, Schmidt 
Sándor dr., Staub Móricz dr.

A közgyűlés Reitz Frigyes eddigi elnököt a Társulat örökös tisz
teletbeli elnökévé választotta.

Ugyanez a közgyűlés tiszteleti tagokká választotta Sem sey A n
dort, a M. Nemzeti Múzeum ásványtárt osztályának főőrét, Etting
hausen Konstantin báró gráci egyetemi tanár íitopaleontológust, 
Richthofen Ferdinánd báró brémai, m ajd lipcsei egyetemi tanárt 
(geográfus). Zittel Károly Alfréd  müncheni egyetemi tanárt (pale
ontológus).

Az 1883. évi országos kiállításon a Társulatot bronzéremmel tün
tették ki.

1883. szeptember 24-én a választmány az 1885-ben tartandó or
szágos kiállítás bányászati, kohászati és földtani bizottságába ki
küldötte volt Bruimann Vilmos, Graenzenstein Béla, Krenner Jó
zsef dr., Leithner András, Lóczy Lajos, Pethő Gyula és Zsigmondy 
Vilmos tagokat. Utóbbi volt e bizottság elnöke. A bizottság kiválóan 
sikerdús munkájával Társulatunk az országos kiállításon szép ered
ménnyel szerepelt: 26 kötet kiadványával vett részt, s  elnyerte 
„közhasznú m űködéséért” a „kiállítási nagyérm et”. Ugyanekkor a 
Társulat több tagja is elismerésben részesült a  kiállítás földtani ré
szének szervezésében k ife jte tt közreműködéséért. (H antken: kiállí
tási nagyérem, Hofmann: közreműködők érme, Lóczy: kiállítási 
nagyérem; M attyasovszky: közreműködők érme; Péch: kiállítási 
nagyérem; Sajóhelyi: közreműködők érme; Schafarzik: közremű
ködők érme; Halaváts: kiállítási nagyérem stb.).

Szabó József, a Társulat 1883-ban megválasztott elnöke már
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előbb a londoni „Geological Society” levelező tagja volt. 1884-ben 
a nevezett angol társulat közgyűlése „k ü ltag in ak  választotta meg. 
Az elnök ezen kitüntetése közvetve a Társulat tekintélyét is nö
velte.

A Társulat 1884-ben is ak art vándorgyűlést tartani. Az erős 
kolerajárvány azonban e te rv  keresztülvitelét meggátolta.

A Földtani Közlöny 1385. évi kötetében m egjelentek az 1872- 
ben megerősített alapszabályok, m ert a külön kiadás ez év elején 
elfogyott, s néhány új tag társ okleveléhez már nem lehetett idejé
ben mellékelni. Mivel új kiadásról mindenképpen gondoskodni kel
lett, a készen levő szöveget célszerű volt a  Közlönybe is felvenni, 
hol a tagtársak bárm ikor megtalálják.

A Társulat tagjainak foglalkozás szerinti megoszlása általában 
olyan volt, hogy a tagok legnagyobb része a bányászok, geológu
sok és tanárok köréből került ki. A m agánhivatalnokok és a nem 
szakbeli állami alkalmazottak együttes létszáma is elég nagy volt.

így pl. 1885 április végén a tagok száma éppen 400 volt. Ebben 
a számban szerepelnek a pártoló, alapító és rendes tagok, a tiszteleti 
és levelező tagok, a pártfogó azonban nem. Foglalkozási ágak sze
rint az akkori létszám a következőképpen oszlott meg:

Tagok száma %
1. Geológusok, s velük rokon szaktisztviselők, 

vegyészek, bányászok, kohászok, bánya- és 
kohóbirtokosok, bányászati és kohászati tiszt-

2. Tanárok (egyetemi, középiskolai, polgári isko
lai) és t a n í t ó k ........................................................6 89 22,25

3. Magántisztviselők s nem  szakbeli állami tiszt
viselők .................................................................. , 40 10,00

4. Földbirtokosok, gazdák, magánzók, magántudó-
. sok és gazdasági tisz tv ise lő k ...................  32 8,00

5. Orvosok ........................................................ ..... , 23 5,75
6. Iskolák, intézetek, egyesületek (kaszinók is) . 15 3,75
7. Ügyvédek, bírák és nem  szakbeli országgyű

lési k é p v is e lő k ..............................................■ . 15 3,75
8. Bányavállalatok . ...................................................  11 2,75
9. Papok (világiak és tanári tisztséget nem vise

lők) ................................................... , , , , , 10 2,50
10. Gyárosok és kereskedők .................................... 9 2,25
11. Gyógyszerészek és v eg y észek ...................  5 1,25
12. Városok (városi tanács, városok közönsége) . 3 0,75

összesen . . . .  400 100,00
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Ugyanekkor pártfogó volt galánthai Esterházy Miklós herceg. 
Tiszteleti tagok voltak:

Ettinghausen Constantin báró, egyetemi tanár Grác (1883).
Geringer Károly báró, Becs (1850).
Dr. Hauer Ferenc lovag, os. kir. udvari tanácsos, a cs. k. természet- 

rajzi tudori múzeum intendánsa, Bécs (1867).
Richthofen Ferdinand báró, egyetemi tanár, Lipcse (1883).
Semsey Andor, a M. Nemzeti Múzeum ásványtári osztályának főőre, 

az Akadémia tiszteleti tagja, Budapest (1876).
Stäche Guido, cs. k. főbányatanácsos és főgeológus, Bécs (1872).
Stur Dénes, főbányatanácsos, a Cs. Kir. Geológiai Intézet igazgatója, 

Bécs (1880).
Thun Leó gróf, Bécs (1850).
Zittel Károly Alfréd, egyetemi tanár, München (1883).

Pártoló tagok voltak:

Andrássy Manó gróf, országgyűlési képviselő, Budapest (1885).*
Budapest főváros (1881).
Első Cs. és Kir. Szab. Dunagőzhajózási Társaság, Budapest és Bécs 

(1873).
Kőszénbánya és Téglagyár Részvénytársulat, Budapest (1872).
Nagyági M. Kir. és M agántársulati Aranybányam ű-vállalat (1883).
Dr. Schvarcz Gyula, az Akadémia levelező tagja, Székesfehérvár 

(1864).
Dr. Szabó József, egyetemi tanár, Budapest (1850), (1884).
Szlávy József, koronaőr. Budapest (1883).
Zsigmondy Vilmos, kir. tan., országgyűlési képviselő, Budapest, 

(1884), (1860).

Alapító tagok voltak:

Bállá Pál, ügyvéd, Újvidék (1883).
Bezerédy Pál, földbirtokos, Budapest (1884).
Dávid Vilmos, mérnök, Budapest (1866), (1884).
Hantken Miksa, prudniki, lovag, egyetemi tanár, Budapest (1860), 

(1873).
Húsz Samu, bányamérnök, Ordoica (1867), (1885).
Dr. llosvay Lajos, műegyetemi tanár, Budapest (1883), (1884).
Kállay Béni, közös pénzügyminiszter, Bécs (1859).
Dr. Koch Antal, egyetemi tanár, Kolozsvár (1866), (1884).

* A zárójelben levő évszám a pártoló vagy tiszteleti taggá választás éve. Ahol 
két évszám van, az első a rendes taggá választás éve.
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Pesti Hazai Első Takarékpénztár-egyesület, Budapest (1883).
Rónay Jácint, Pozsony (1868), (1876).
Dr. Roth Samu, főreáliskolai tanár, Lőcse (1874), (1884). 
Salgótarjáni Kőszénbánya-részvénytársulat (1872).
Dr. Schafarzik Ferenc, m. kir. geológus^ a Társulat másodtitkára,

Budapest (1875), (1884).
M. Kir. Tengerészeti Hatóság, Fiume (1876).
Újvidéki M. Kir. Kath. Főgimnázium (1883).
Zsigmondy Béla, mérnök, Budapest (1871), (1885).

A tagok foglalkozás szerinti megoszlása később sem változott 
lényegesen s a száz év végén is nagyjában ugyanaz. Nagy különb
ség azonban, hogy az utolsó években a szakgeológusok száma erősen 
megnövekedett.

Szabó József, a Társulat elnöke

Szabó József elnök nagy lelkesedéssel és körültekintéssel irá
nyította a Társulatot. A tagok munkakedve is megnőtt. Így pl 
1883-ban az előadások száma lényegesen felülm últa az előző éve
kéit.

Szabó jól tudta, hogy a Társulat m unkája a választmánynak, 
vagyis a belső ügyek igazgató testületének tanácskozásaiban össz
pontosul. Szerinte ez az a szerv, mely éberen őrködik a Társulat 
jóléte fölött, szeretettel és lelkesedéssel megfontol minden mozzana
tot, megtárgyal minden felötlődő gondolatot, m elytől a Társulat 
működésének előmozdítására valami üdvösét remél úgy, hogy egy
úttal a nemzet tudományos haladásának is használhasson. Ez az a 
szerv, mely a Társulat, működésének szellemi és tudományos szint
jét igyekszik a legnagyobb mértékben emelni. Elnöksége alatt a vá
lasztmány igen erős m unkát végzett.

Szabó tisztán látta a földtan fejlődésének, jövőjét is. A XIX. 
század első évtizedeiben a földtani kutatás összefoglaló csoportosí
tása főleg csak medencékre terjedt ki. Akkor pl. nagy jelentőségű 
volt a párizsi, londoni, bécsi, mainzi stb. medence. Később a meden
cék vizsgálata kibővült, s helyükbe nagyobb területek, majd a hat
vanas évektől kezdve egész országrészek, majd országok kerültek. 
Medencék kutatása csak egy-két geológus m unkája volt. Nagyobb 
területek tanulmányozása nagy tudóstestületek: az országos föld
tani intézetek, vagy a velük egyenlő értékű más tudóscsoportok fel
adata volt. Eleinte egy-két szakember állította össze nagy erőfeszí
téssel egy-egy ország földtani térképét. Pl. Elie de Baumont és Du- 
frenoy készítette Franciaország földtani térképét, Naumann és Cotta 
Szászországét. A nyolcvanas évek közepén azonban ezt az óriási

8 A százéves F ö ld tan i T á rsu la t — 6335. 113



feladatot — a tudomány akkori állásának megfelelően — egy-két 
tudós nem bírta megoldani, hanem csak a szakemberek egész gár
dája.

A megindult nemzetközi geológiai kongresszus még nagyobb 
egység: egész Európa földtani térképének elkészítését tűzte ki fel
adatul. Ugyanekkor indult meg a nagyobb érdeklődés a pleisztocén 
képződményei irányt: A Lj/eZÍ-féle drift-elm életet elvetették, s a 
pontos észleléseken alapuló helyes eredmények csakhamar kezdték 
a valóságnak megfelelően megvilágítani a pleisztocén jégkorszakot.

Ezeket a gondolatokat fejtette ki Szabó az 1886. január 13-án 
tarto tt közgyűlés megnyitójában a nemzetközileg kiadandó Európa 
térképével kapcsolatban. A választmány több ülésben foglalkozott 
Magyarország földtani térképe elkészítésének tervével. Olyan mé
retű térképről volt szó, hogy azt a nemzetközi geológiai kongresz- 
szus kiadhassa Európa geológiai térképében.

A térkép ügyének intézését a nemzetközi bizottságban az el
nök, a költségek előterem tését az illetékes minisztériumoktól Zsig
mondy alelnök vállalta. A térkép elkészítésére a választmány a kö
vetkező tagokat kérte fel: Böckh János, Hofmann Ferenc dr., Inkey 
Béla, Lóczy Lajos, Telegdi Roth Lajos.

Az utolsó három év alatt a Társulat m egbonthatatlan alap
tőkéje megkétszereződött, sőt ezt még 200 forinttal tú l is lépte, 
ami 3 év alatt 104,36%-os emelkedés.

A selmeci fiókegylet befejezte Selmec környékének földtani 
felvételét; a színezett térkép készen várja a kiadást. Erre a célra 
a fiőkegylet m ár régibb idő óta gyűjtött, s az eredm ény meghaladta 
a 600 forintot. 1886 végéig az összeg — a kiadások levonásával — 
megközelíti a 800 forintot.

A hároméves ciklus letelvén, a közgyűlés új tisztikart válasz
tott. Az eredm ény a következő volt:

Elnök: Szabó József dr., alelnök: Zsigmondy Vilmos, első titkár: 
Staub Móricz dr., m ásodtitkár: Szontagh Tamás, pénztáros: Cza- 
nyuga József. A választmány tagjai: Böckh János, Gesell Sándor, 
Herich Károly dr., Hofmann Károly dr., Krenner József Sándor dr., 
Lóczy Lajos, Pethő Gyula, Telegdi Roth Lajos, Schafarzik Ferenc dr., 
Schmidt Sándor dr., Sem sey Andor, Wartha Vince dr.

A  választásoknál a tisztviselőségekre — az eddigi szokás szerint 
— három-három  jelöltet, a 12 választmányi tagságra az eddig szo
kásos 24 helyett 26 jelöltet ajánlottak.

Tiszteleti tagok lettek a  következők: Suess Ede bécsi egyetemi 
tanár; Prestvich J. oxfordi egyetemi tanár, a Royal Society tagja, 
Blanford W. geológus, a Royal Society tagja; Hébert E., a Sorbonne
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tanára, az Institut tagja; Daubrée A., a földtan tanára a párizsi mú
zeumban, az Institut tagja; von Dechen H., a porosz kir. bányák fő
igazgatója; Beyrich E., az őslénytan tanára a berlini egyetemen; Ca
pellini Giovanni, a bolognai egyetemen a földtan tanára, Meneghini 
Giuseppe, a földtan tanára a pisai egyetemen; Dana James, a New 
Haven-i Yale-College-on az ásványtan tanára; Hall János, geológus.

Feltűnő a megválasztott tiszteleti tagok nagyobb száma, akik 
között csak kevés a német (az eddig megválasztott külföldi tiszteleti 
tagok németek voltak). Ennek oka az elnök nagy külföldi ismeretsége 
s az a törekvése, hogy minél- több tekintélyes, kiváló külföldi tudóst 
nyerjen meg a Társulat eszméjének. (Az elnök jól beszélt és írt a 
németen kívül franciául, angolul s elég jól olaszul is. Külföldi útjain 
sok barátot szerzett nemcsak magának, hanem a hazai földtannak is.)

A M. Kir. Földtani Intézet évi jelentései ügyében az 1886. feb
ruár 20-án tarto tt választmányi ülés így határozott: A M. Kir. Föld
tani Intézet és a Magyarhoni Földtani Társulat szövetségi viszonya 
továbbra is fennmarad, de az évi jelentéseket az intézet saját költ
ségén maga adja ki, s  nem a Társulat. Eddig a jelentések a Földtani 
Közlönyben jelentek meg. A Társulat lemond az eddigi 300 forint 
segélyről, de az évi jelentésekből saját tagjai és cserései számára, 
saját költségén külön lenyomatokat készíttethet, s m int a Földtani 
Közlöny mellékletét küldheti szét. A Közlöny címlapján a szövetségi 
viszonyt jelző sorok (egyszersmind a M. Kir. Földtani Intézet hiva
talos közlönye) ezentúl is változatlanul megmarad.

A Földtani Intézettől az eddigi 400 példány helyett 425 példányt 
kap a Társulat (1886. április 7-i választmányi ülés).

Az 1885. évi országos kiállítás érmét a Múzeum éremgyűjtemé
nyében helyezték el.

Az ülések ebben az évben is az Akadémia helyiségében voltak. 
A fűtésért és világításért 1886-tól kezdve nem kellett fizetni.

Az 1886. november 3-án tarto tt választmányi ülés határozata 
szerint a selmeci fiókegylet minden tagja u tán 3 forintot a Társulat 
pénztárába fizet be, a visszamaradt 2 forint fölött azonban szabadon 
rendelkezik.

Az 1886. március 24-i selmeci közgyűlés újból ugyanezt a tiszti
kart választotta meg, ismét három évre.

A Földtani Közlöny 1886. évi számát is a titkárok szerkesztették. 
Terjedelme: 383 lap, ebből az idegen nyelvű „Supplement” 138 lap. 
A 119. lapon közölt tisztviselői és választmányi névsorban németül 
is megvan a tisztség neve, pl-: Elnök (Präsident). Ebben a kötetben 
találjuk Wartha Vince dr. értekezését a borostyánkői pszeudofitról. 
Halaváts értekezését a hazai Valenciennesiákról.
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Az 1887. évi közgyűlés a választmány javaslatára úgy határozott, 
hogy mindazokat, kik a Társulatnak, illetőleg a társulati tagoknak 
lényeges szolgálatot tettek, „levelező” címmel ruházza fel. Az alap
szabályok megfelelően módosítandók.

Az 1887. m ájus 4-i választmányi ülés elhatározta, hogy annak 
az 1000 forint országos segélynek, melyet az országgyűlés megsza
vazott s  a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium el is küldött, egyik 
részét a Földtani Közlöny tudományos értékének fokozására fordítja 
(rajzóik, továbbá az idegen nyelvű, részben a magyar geológusok 
működésének lehető hű ismertetése). A szerző eredeti rajzai is kü
lön díj azandók; az írói tiszteletdíj emeltessék fel ívenként 30 fo
rintra. Az országos segély másik része Magyarország átnézetes föld
tani térképének kiadását támogatja. Végül ha az ország valamelyik 
részében felvétel vagy gyűjtés szükséges, az megfelelő összeggel tá 
mogatandó.

Az október 12-i válaszmányi ülés a M. Kir. Földtani Intézet 
igazgatóságának hozzájárulásával Petrik Lajos: „A magyarországi 
porczellán-földekről” című munkájából a Társulat saját költségén 
400 m agyar és 50 ném et különlenyomat készítését határozta el. A 
Különlenyomatok el is készültek.

A december 7-i választmányi ülés örömmel vette tudomásul 
Dana E. S. elismerését a Földtani Közlönyről. Hozzájárult, hogy ne
vezett a Közlöny I—XVI. kötetét megkapja a felajánlott American 
Journal of Sciences and Arts 20 kötetéért.

A Földtani Közlöny 1875. évi kötete 559 lap terjedelm ű volt, 
ebből 239 lap a Supplement. Ebben jelent meg a Társulat megbízásá
ból készült munka: Fischer Samu dr.: Magyarország konyhasós vizei 
egy térképpel (magyarul és németül). A m unka kiadására a Pénz
ügyminisztérium 200. az Ipar-, Kereskedelem- és Gazdaságügyi Mi
nisztérium 200 forint segélyt adott.

Az 1888. február 1-én ta rto tt közgyűlés tudomásul vette Semsey 
Andor 500 forintos adom ányát az ország földtani térképe kiadásának 
támogatására. Az ügy előkészítésére és vezetésére a m ájus 29-i vá
lasztmányi ülés a következő bizottságot küldte ki: Elnök: Szabó, 
tagok: Böckh, Hofmann, Lóczy, Roth, Semsey, Staub, Szontagh. Az 
április 11-én ta rto tt választmányi ülés a bizottság előterjesztését az 
ország földtani térképéről elfogadta, s a végrehajtó térképbizott
ság tagjainak Szabó József elnöklete alatt Böckh, Hofmann, Lóczy, 
Semsey, Staub tagtársakat kérte fel.

Az ország átnézetes földtani térképét Losner Károly és fia mű- 
intézete készíti el 43 féle számmal, 1 :1 000 000 mértékben. A felírás 
magyar, ném et és francia nyelvű, a magyarázó szöveg — mely a
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Földtani Közlönyben és kellő számú különlenyomatban fog megje
lenni — magyar és német nyelvű lesz. Semsey Andor pénzadománya 
m ellett a M. Kir. Földtani Intézet a szellemi m unkán kívül anyagi 
segéllyel is előmozdítja a  tértkép kiadását.

Az 1888. december 6-4 választmányi ülés tudomásul vette  a M. 
Kir. Földtani Intézet á tira tá t arról, hogy felettes hatósága a földtani 
térképhez 500 forinttal hozzájárul. A térképen azonban kifejezésre 
kell jutnia annak, hogy kiadása a Földtani Intézet közreműködésével 
történik, továbbá a térkép 100 példányát a Társulat díjtalanul az 
Intézet rendelkezésére bocsátja.

Az 1888. évi Földtani Közlöny 528 lap terjedelmű, ebből a Supp
lem ent 221 lap. Több áb rát és táblát tartalm az az előzőknél (6 tábla 
melléklet és 7 szövegközti ábra). A 128—-132. lapján közölte a mó
dosított alapszabályokat; ezek alakilag eltérnek a régiektől, s a módo
sítást főként a „levelező” cím tette szükségessé. A közlöny Loczka 
Alajos néhány kitűnő ásrványelemzését is közölte.

Az 1889. február 13-án tartott közgyűlés tudomásul vette, hogy 
a Társulat Semsey Andor  500 írt. adománya m ellett még 500 forint
tal járu l hozzá a földtani térkép kiadásához. Örömmel vette tudo
másul a közgyűlés azt is, hogy a londoni nemzetközi geológiai kong
resszuson a Társulat elnöke képviselte hazánkat m int a kongresszus 
egyik megválasztott alelnöke.

1888-ban m eghalt T hun Leo gróf tiszteleti tag, ki m int cs. k. 
m iniszter a Társulat m egalakulását támogatta akkor, m ikor minden 
módon, meg akarták gátolni nemzeti törekvéseinket.

A földrengési bizottság az Akadémiától ism ét 200 írt. segélyt 
kapott.

A Földtani Közlöny 1889. évi kötete 472 lap terjedelmű, ebből 
a Supplement 176 lap.

Az 1890. február 5-i közgyűlés a lemondott Szontagh Tamás he
lyébe Szádeczky Gyulát választotta meg m ásodtitkárnak. A föld- 
rengési bizottság elnöke: Szabó, előadója Schafarzik Ferenc dr., tag
jai: Hantken, Lóczy, Szontagh dr., Válya Miklós, erdélyrászi előadó: 
Koch Antal dr.

A november 5-i választmányi ülés örömmel értesült arról, hogy 
Sem sey Andor a Zsigmondy Vilmosról írt emlékbeszédhez mellékelt 
arckép költségének fedezésére 40 frt.-ot adott. A dec. 3-i választ
mányi ülés a szembajára és korára való tekintettel lemondott Cza- 
nyuga József pénztáros teendőit további intézkedésig Staub Móriczra 
bízta.

A Földtani Közlöny 1890. évi kötete 452 lap terjedelemben je
lent meg; ebből a Supplem ent 124 lap.
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Az 1891. január 7-i választmányi ülésen Schafarzik Ferenc be
jelentette, hogy a Földrengési bizottság 10 db  Lepsius-féle szeiz- 
mométert vásárolt, s hogy Berndth József és Kalecsinszky Sándor a 
bizottság tagja lett. A Lepsius-készülékeket több hazai intézet ren
delkezésére bocsátották.

A januári szakülésen Szabó kimondottan tektonikai előadás* 
tartott: „Mozgások a selmeci teléreken geológiai tekintetben’ .

Az 1891. évi Közlöny terjedelme 392 lap, ebből a Supplement
144.

Az 1892. január 3-án tarto tt közgyűlés tisztikart választott: el
nök: Szabó József dr., alelnök: Böckh János, első titkár és pénztáros: 
Staub Móricz dr., m ásodtitkár: Zimányi Károly dr., a választmány 
tagjai: Halaváts Gyula, Ilosvay Lajos dr., Kalecsinszky Sándor, 
Kremier József Sándor dr., Lóczy Lajos, Pethő Gyula, Petrik Lajos. 
Telegdi Roth Lajos, Schm idt Sándor dr., Sem sey Andor, Szontagh 
Tamás dr.

A  m ájus 12-i választmányi ülés helybenhagyta a ’M. Kir. Föld
tani Intézet kérését, hogy a Közlönyből az eddigi 100 példányon 
felül 1892-ben öt, 1893-tól kezdve 10 példánnyal többet kapjon.

Az 1892. évi Földtani Közlöny 424 lap terjedelemben jelent meg. 
Ebből 174 lap a Supplement. Több földrengési cikket tartalmaz, — 
éppen úgy, m int az 1889~es évfolyam — Schafarzik, Koch, Kispatic 
tollából.

A tagok száma az év végén 396 volt.
1893-ban a tagok száma kezdett kissé csökkenni. Az 1000 forint 

országos segélyt ebben az évben is megkapta a  Társulat, m int min
den évben.

Az 1894. február 7-én tarto tt közgyűlés szomorúan vette tudo
másul Esterházy Miklós herceg, pártfogójuknak halálát. Az elhunyt 
herceg édesapja 1850-től adta az évi 400 forintot, mely a pénzérték 
megváltozásával időközben 420 forint lett. Ezt az összeget fia is 
vállalta.

A március 29-i rendkívüli választmány Kossuth Lajos haláláról 
emlékezik meg, április 11-én pedig a Társulat elnökének, Szabó Jó
zsefnek a haláláról adtak hírt.

A május 2-án ta rto tt választmányi gyűlés tudomásul vette, hogy 
Schafarzik Ferenc a Földtani Intézetnél 1000 frt. alapítványt tett. 
hogy ebből az összegből ösztöndíjjal végzett tanulm ányok eredmé
nyeiről a jelentés vagy az Intézet kiadványaiban, vagy a Földtani 
Közlönyben jelenjék meg. Ha az Intézet felosztanék, az alapítvány 
a meglevő pénzkészlettel együtt a Társulat tulajdonába megy át, ha 
pedig ez is megszűnt volna, akkor az Akadémia matematikai és
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természettudományi szakosztályának birtokába száll át. Csak a ka
matok használhatók fel 100, 200, 300, 400 forintos ösztöndij alak
jában belföldi, esetleg külföldi tanulm ányutakra.

Évek hosszú során át Szabó József volt a Társulat éltető szel
leme, akinek egyénisége a külföldön is elismerést és jóbarátot szer
zett nemcsak a Társulatnak, hanem az egész magyar geológustestü
letnek. Az 1894. m ájus 2-án ta rto tt választmányi ülésen Szontagh 
Tamás azt az indítványt tette, hogy elhunyt elnöke, Szabó József 
emlékének megörökítésére a Társulat pénzgyűjtést indítson a meg
boldogult barátai, tisztelői, szaktársai és tanítványai körében. A? 
összegyűlt összeget a Társulat kezelje s a kam atot m int „Szabó 
József-jutalm at” időről időre a Társulat munkakörébe tartozó leg
jobb tudományos m unka m unkadíjára fordítsa.

A választmány az indítványt elfogadta, s a részletek megbeszé
lésére szűkebb körű bizottságot küldött ki (Szontagh, llosvay, Pethő, 
Schmidt, Staub). A bizottság a választmánynak azt ajánlotta, hogy 
pénzgyűjtés induljon meg, melynek befejezése után a választmány 
a befolyt összeg nagyságához képest részletes javaslatot fog tenni.

A gyűjtés megindult, s  1899 végén Szabó József emlékalapítvány 
létesült 4000 frt. összeggel, melynék a kam ata 682,70 frt. volt. Az 
alapítvány kezelésére és felhasználására a Társulat 1897. február 
3-án tarto tt közgyűlése a következő ügyrendet állapította meg és 
fogadta el:

A  „ szentm iklósi Szabó Józse f n ev é t viselő  em léka la p ítvá n y’' 
kezelésére és felhasználására vonatkozó

Ügyrend.

I. rész. Általános tájékoztatás.
A magyarhoni Földtani Társulat az 1895. évi fébruárius 6-án tar

tott közgyűlése megbízásából, volt nagyérdemű elnöke, az 1894. évi 
április 10-én elhunyt Dr. Szabó József egyetemi tanár emlékének meg
örökítésére gyűjtést indított.

A felhívásnak kedvező eredménye volt, amennyiben az emlék
alapítvány 1896. végén 4014 frt. 80 (kr-ra növekedett, am ely összeghez 
Budapest székes főváros törvényihatósága 1000 írttal, az elhunyt csa
ládja 1000 írttal, tanítványai, tisztelői és barátai pedig 2014 frt 80 kreál 
járulták hozzá.

Az 1896. évi (közgyűlés határozatából a költségek levonása után 
3500 frt az emlék-alapítvány törzstőkéje gyanánt van elhelyezve, ezt az 
1897. évi közgyűlés 4000 frtra em elte fel.

A Földtani Társulat 1897. évi február 3-án tartott közgyűlése ki
mondja, hogy a kitűzött czél érdekében a munkálkodás immár m eg
kezdhető; de egyszersmind kijelenti, hogy az emlék-alapítvány érde
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kében kívánatos az érdeklődést ébrent-artani és mindazon kedvező kö
rülményeket felhasználni, melyekkel az alaptőkét gyarapíthatja.

Ezektől a megállapodásoktól vezéreltetve, a magyarhoni Földtani 
Társulat volt nagyérdemű elnöke, szentmiklósi Szabó József emlékének 
kétféle alákban óhajt áldozni, nevezetesen úgy, hogy az elhunyt nevét 
viselő emlék-alapítvány kamataiból:

I. Érmet alapít.
H. Eredeti kutatásokat anyagilag elősegít.
E két különböző természetű, de lényegében ugyanazon czélt szol

gáló intézmény szabályozására és miként leendő kezelésére a következő 
ügyrendet állapítja meg.

II. rész . A  S za b ó - e m lé k a la p tő k e  ö ss zeg én ek  k e ze lé se  és m e g ő rzése

I. §. A Szabó-emlékalaptőke összege a Társulat minden egyéb va
gyonától és pénzkészletétől elkülönítve, takaréfcpénztárilag, vagy vala
mely más, a választmánytól meghatározandó módon kezelendő.

2. §. A választmány az alaptőke gyarapítására szükségesnek tartja 
és kötelességének ismeri az alapítvány gyarapítása érdekében évről- 
évre újabb javaslatokat terjeszteni a közgyűlés elé.

3. §. A Szabó-emlékalap kezelése és megőrzése ä Társulat pénztár- 
nokáraak kötelességei közé tartozik és időről-időre ugyanazon módon 
ellenőrizendő és vizsgálandó meg, mint a m ily módon a Társulat többi 
tőkéit és pénzkészleteit ellenőrzik és megvizsgálják. A választmány el
határozásából a Szabó-emlékalapítvány ellenőrzését és megvizsgálását 
ugyanazok a megbízottak végezhetik, a kik a társulati pénztár vizsgálatot 
teljesítik. Az elnöknek joga van a Szabó-emlékalapítványt is, épúgy, 
mint a Társulat egyéb vagyonát és pénzkészletét, bármikor, soron kívül 
is, megvizsgáltatni. Az emlékalap állásáról minden közgyűlésen külön 
terjesztendő elő a jelentés.

III. rész. A  S za b ó -e m lé k é r e m .

4. §. Az emlékérem (8. ábra) oly természetvizsgálók kitüntetésére 
szolgál, a kik mint az ásvány-földtani szakcsoport valam ely ágának ku
tatói. a tudományt kiemelkedő értékű munkával gyarapították.

5. §. A hatvan millimeter átmérőjű és négy mm vastagságú, száz
húsz (120) gramm súlyú ezüstérem előlapján Szabó József domborművű 
arcképe látható ezzel a körirattal: Szentmiklósi Szabó József 1822— 
1894. Az érem hátlapjának felirata a következő: A magyarhoni Föld
tani Társulat X. Y.-nak, (évszám).

6. §. A magyarhoni Földtani Társulat a Szabó-emlékérmet minden 
harmadik évben adja ki, de a jutalmazás cytklusában mindig a jutal
mazás évét megelőző hat (6) év irodalma vétetik tekintetbe, úgy hogy 
Szabó József halálának évétől, 1894-től hat évet számítva az érmet leg
először az 1900. évi februáriusi közgyűlésen fogja Odaítélni és kiadni. 
Másodszor az érmet 1903. februáriusában fogja kiadni, úgy, hogy ez al
kalommal az 1897—1902. évek irodalma jő tekintetbe és így tovább.

7. §. A Szabó-érem odaítélésekor a kiadásának feltételei a követ
kezők:

a) A z  érem odaítélésékor csak oly munkák vehetők tekintetbe, a 
melyek absolut becsűek, az ásvány-földtani szakcsoportot önálló kuta



tások alapján új adatokkal és ezeknek feldolgozásából szabatosan for- 
mulázott eredményekkel gyarapítják.

b)  Ásvány-földtani szakcsoportba a következő tudományok tartoz
nak: Az ásványtan általában, ide értve külön a kristálytant, az ásvány 
(földtani)-chemiát; a geológia általában, beleértve külön a kőzettant, a 
palaeontológiát és a stratigraphiát is.

c) Az érem odaítélésekor azok a munkák vétetnek tekintetbe, a m e
lyek magyarul vagy pedig angolul, fracziául, németül jelenitek meg, 
vagy ha a munka valamely más nyelven jelent meg, de tárgyát és 
eredményeit eme nyelveik egyikén elég bő és a megértésre teljesen ki
elégítő kivonatban közli.

8. á b ra .  A  S z a b ó  J ó z s e f - e m l é k é r e m  (z/3 n a g y s á g )

d)  Magyar állampolgárnak nemcsák hazai, de külföldi tárgyú s 
nemcsak magyar, de a megelőző, c) pontban megemlített nyelvek bár
melyikén kiadott munkája igényt tarthat a kitüntetésre. Külföldiek mun
kái ellenben csak abban az esetben részesülnek figyelemben, ha tárgyuk 
tüzetesen a magyar birodalommal, vagy annak valamely részével, vagy 
anyagával foglalkozik.

e) A Szabó-éremre pályázni nem lehet, de a választmány szívesen 
fogadja, ha mindazon szerzők, kik a soron levő évköriben olyan munkát 
írtak és adtak ki, a mely a fenti a),  b), c), d) pontok feltételeinek meg
felel, figyelemébresztés okáért tnunkájdk egy-egy példányát a 6. §-ban 
megszabott cyklusok bezárulta előtt, tehát a jutalmat odaítélő közgyű
lést megelőző év június hó végéig a Földtani Társulat titkári hivatalá
nak beküldik, sőt azt is, ha röviden összefoglalják, a mit munkájok fő
érdemének, vagy legjellemzőbb vonásának tartanak. A munka be nem  
küldése azonban nem szolgál ókul arra, hogy a választmány tekintetbe 
ne vegye s  érdem szerint ne 'méltányolja azt.

8. §. A Szabó-éremmel kitüntethető munkák kijelölése, megbírá- 
lása és kitüntetésre való ajánlása körül a következő eljárás követendő:
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a)  A soron levő évkor utolsó évének tavaszán, de legkésőbb május 
közepéig, a választmány héttagú bizottságot kér fel, melynek egyik 
tagja a Társulat alelinöke, vagy az egyik választmányi tagja mint elnök 
főképen az ügyeket intézi s- a tárgyalásokat vezeti, anélkül, hogy más 
functióban közreműködnék. Jegyzőt, vagy előadót a bizottság a maga 
kebeléből választ.

b)  E bizottság feladata, hogy a soron levő évkörben (S. §) megjelent 
ásvány-földtani munkáikat (7. §. a), b), c), d )  összejegyezze, ás pedig össze- 
jegyzi mindazon műveket, a melyeik az évkörbeli utolsó év június hó 
végéig megjelentek. Erre nézve megjegyzendő még, hogy minden munka 
azon évben megjelentnek veendő, a mely a czímlapjára van nyom
tatva. Ha valamely munkán kétféle évszám volna található (például 
előszavában, vagy czímlapjain), mindig a későbbi évszám tekintendő 
elhatározónák. A mely munkára a megjelenés éve nincs rá nyomtatva, 
vagy az minden kétséget kizáróan meg nem állapítható, az a kitüntet
hető munkák soraiból kiesik.

ej A bizottság tekintetbe veszi, hogy a Szabó-éremmel nemcsak a 
külön kiadásban megjelent szakmunkák tüntethetők ki, hanem, azok is, 
a melyek valamely gyűjteményes kiadásban, tudományos folyóiratban 
láttak napvilágot. Mindazon esetekben pedig, midőn a bizottságban két
ség merül fel arra nézve, hogy valamely munka felveendő-e a meg- 
bíráiandók jegyzékébe, esetről-esetre >a választmány határoz.

d)  Miután a bizottság a feltételeknék megfelelő munkákat összeírta 
és megbírálta, jelentésében határozottan kijelöli, hogy mely munkát 
miért tart a Szabó-éremmel "való kitüntetésre méltónak. Véleményes 
jelentését a bizottság a januárius havi rendes választmányi ülésen ter
jeszti a választmány elé, m ely a Szabó-érmet odaítéli.

e) A bizottság szavazattöbbséggel határoz s a szavazatok egyenlő
sége esetén az elnök szavazata dönt.

f) Bizottsági tagok munkái kitüntetésre igényt nem tarthatnak.
g) A választmány a bizottság jelentését a saját döntő véleményé

vel megtoldva a közgyűlés elé terjeszti, a mely az előterjesztési tudo
másul véve az érm et kiadja.

h) A bizottság véleményes jelentése a választmány döntő vélemé
nyével együtt a közgyűlés jegyzőkönyvében, vagy azzal együtt a Tár
sulat folyóiratának legközelebbi füzetében egész terjedelmében kinyo
matandó.

i) Abban az esetben, ha a választmány a bizottság véleményéhez 
és jelentéseihez hozzá nem járulna, új bizottságot kér föl, a melynek 
véleménye alapján a választmány végérvényesen dönt.

j ) Ha a soron levő évkörben nem találtatnék oly munka, mely a 
7. §. a), b), c), d) ,  pontjaiban körülírt feltételéknek megfelel, a Szabó- 
érem ki nem adható.

IV .  r é s z .  K u t a t á s o k  e lő s e g í t é s e .

9. §. A Szabó-emlékalap kamatait a Földtani Társulat ásvány-föld
tani kutatások elősegítésére fordítja.

10. §. A közgyűlés a választmány előterjesztésére a körülményekhez 
képest esetről esetre: egy-két, de legföllebb három évenikint, nyílt pá
lyázatot hirdet, vagy megbízást ad.
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Nyílt pályázat esetén:
a)  A pályázók részletes tervet nyújtanak be. melyből tisztán ki

vehető legyen a munka minősége; tudassák a ikutatásakra fordítandó 
idő nagyságát és elkészítendő munkájök időpontját, a mikorra a kéziratot 
beszolgáltatják.

b) A pályázók magukat megnevezik s  kijelentik, vájjon az egész 
kitűzött összegre vagy annak csak egy részére tartanak-e számot.

c) A Társulat megkívánja, hogy a gyűjtéseikkel és., azoknak feldol
gozásával megbízott összes gyűjteményét, mint a munka hitelességét 
igazoló eredeti példányokat (ásványokat, kőzeteket, kövületeket), kész 
munkájával együtt beszolgáltassa, a mely esetben az anyaggal a Tár
sulat rendelkezik s  hiteles helyen leendő megőrzéséről gondoskodik. 
Ettől eltérő előleges megállapodás esetén azonban megengedhető, hogy 
az illető az imént körülírt anyagot, valamely hazai közintézetben (nyil
vános gyűjteményben) oly módon elhelyezze, hogy ahhoz, mind a bírá
lók, mind pedig a tárgy iránt érdeklődő szakemberek könnyen hozzáfér
hessenek. A gyűjtött anyagra nézve az itt elmondottak a megbízottakra 
is kőtelezők.

d) A kitűzött díjat rendesen csak a megbízás bevégzése s  a  munka 
sajtó alá berendezett kéziratának benyújtása és kiadásra elfogadása 
után adja ki a Társulat. De ha a kutatás utazásokkal vagy egyéb 
pénzbeli kiadással jár, a választmány a bizottság okadatolt előterjesz
tésére a megbízás összegének egy részét, de legfölebb kétharmadát (2/3) 
előre is kiutalványozhatja.

e) Az elfogadott munka a Földtani Társulat tulajdona s  kiadásá
nak joga első sorban a Társulatot illeti. De ha a Társulat e jogát egy 
év alatt nem érvényesíti, vagy az elfogadás alkalmával már előre ki
jelenti, hogy érvényesíteni nem  szándékozik, a kiadás joga visszaszáll 
a szerzőre azzal a kötelezettséggel, hogy ha munkája bárhol is meg
jelenik., köteles a czímlapjára kiinyomatni, hogy ezt a magyarhoni 
Földtani Társulat megbízása következtében a Szaibó-emlékalapítvány- 
ból segélyezve végezte, továbbá tartozik belőle három -példányt a Tár
sulat könyvtára részére beszolgáltatni.

f)  A tervezetek a februáiriusi közgyűlés után két hónapra, de leg- 
fölebb az azon évi április hó 30-áig a magyarhoni Földtani Társulat 
titkári hivatalába küldendők be.

A választmány a beérkezett tervezeték megbírálására, a szükség
hez képest három-, vagy öttagú bizottságot kér fel, mely véleményes 
jelentését május hó utolsó, legkésőbb június első szerdájáig a választ- 
mány elé terjeszti.

g) A  választmány a bizottság jelentését napirendre tűzi, annak ér
demleges tárgyalása után a megbízások ügyében dönt s a megbízó leve
lek kiadását elrendeli. Eljárásáról a választmány a legközelebbi köz
gyűlésen jelentést tesz.

h) A  megbízó leveleket ikét-két példányban állítják ki s  az elnök, 
az első titkár és a megbízott ír ják alá. Az egyik példányt a megbízott
nak adják ki, a másikat pedig a Társulat levéltáráiba helyezik el.

Megbízás esetén;
i) A  választmány a Társulat tagjait esetleg oly megbízásban is  ré

szesítheti, a  melynek tárgyát és módozatát a választmány szabja meg. 
Ilyen megbízatások esetében a választmány a megszavazott pénzösszeget
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előre kifizeti a megbízottnak. A megbízott köteles két éven belül meg
bízásának eredményéről a Társulat egyik szaküléséin egy előadásban 
beszámolni.

V. rész. Á tm e n e t i  in tézkedéseik .

11>. §. A Szabó-emlékalapítvány kamatjait mindenekelőtt az em
lékérem első költségeinek fedezésére kell fordítani.

12. §. Ha a jelein ügyrend megváltoztatása valamely ökból szüksé
ges, a választmány megokolt előterjesztése alapján, a legközelebbi köz
gyűlés napirendjére tűzendő ki a tárgyalás. Rögtönösen felmerült in
dítványra, a közgyűlés ezen ügyrendet meg nem változtathatja, hanem 
az indítványt átteszi a választmányhoz és annak előterjesztésével a 
következő évi közgyűlés napirendjére tűzi ki az indítvány elintézését.

' 13. §. A magyarhoni Földtani Társulat feloszlása esetében (Alap
szabályok 32—33. §-a), a Szabó-alapítvány tőke-összege a magyar tud. 
Akadémiára száll, mely felkérendő, hogy azt továbbra is mint Szabó
emlékalapítványt kezelje és a jelen ügyrend szellemében tovább intéz
kedjék.

M ódosítások .

1910. febr. 10-i közgyűlés a következő módosítást fogadta el a Szabó 
József-emlékéremre vonatkozólag:

„Ad. 4. §. Az emlékérem olyan munkák kitüntetésére szolgál, ame
lyek az ásvány-földtani szakcsoport valamely ágában kiemelkedő ér
tékűek.

Ad. 8. §. Ha a kitüntetésre érdemesnek ítélt munkát a címlap ki
fejezése szerint több szerző írta, akkor az érem mindegyik szerzőnek 
toülönJkülön is kiadandó.'’

A Szabó-alapból időnként a Társulat — az ügyrend értelmében 
— nyílt pályázat alapján geológiai m unkákat jutalmazott. Ilyen 
volt a többi között pl. az lilik b e n  k iírt pályázat: „A budapesti 
Hármashatárhegy, Kiscelli fennsík és a Rózsadomb közé eső terület 
részletes sztratigráfiai és tektonikai kidolgozása”, 1916-ban pedig: 
,,Á Magyar Birodalom harm adkori m adarairól” .

Az 1894. évi Földtani Közlöny 432 lap terjedelemben jelent meg. 
ebből a Supplement 164 lap.

A  Társulat élete 1895-től 1918-ig

A Társulat ekkor m ár anyagilag is és geológusok létszámában is 
megerősödve folytatta munkásságát.

Az 1895. február 6-án ta rto tt közgyűlés a következő tisztikart 
választotta meg: elnök: Böckh János (IV. melléklet), alelnök: Krenner 
József Sándor, első titkár: Staub Móricz, m ásodtitkár: Zimányi Ká
roly, pénztáros: Staub Móricz dr., a választmány tagjai: Halaváts
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Gyula, Ilosvay Lajos dr., Inkey Béla, Kalecsinszky Sándor, Lóczy 
Lajos, Pethő Gyula, Petrik Lajos, Telegdi Roth Lajos, Schafarzik 
Ferenc dr., Schmidt Sándor dr., Sem sey Andor, Szontagh Tamás dr.

A február 23-i választmányi ülés az ezredévi országos kiállítás 
kongresszusi végrehajfőbizottságába: Böckh, Gesell, Halaváts, Kale
csinszky, Krenner, Pethő, Schafarzik tagokat küldte ki.

Az 1895. évi Közlöny terjedelm e 400 lap, ebből 130 lap a Supp
lement.

Az év végén a taglétszám 345.
Az 1896. február 5-én tarto tt közgyűlésen jelentette az elnök 

Péch Antal halálát, k i kezdettől fogva haláláig (1895. szept. 19) a 
Selmeci fiókegylet elnöke volt. Közölte azt is, hogy a fiókegylet 
munkássága az utolsó két évben pang, nyilván a tagok megfogyott 
száma miatt.

A jan. 8-i választmányi ülés Ilosvay, Lóczy, Pethő, Schafarzik, 
Schmidt személyében m egválasztotta a Közlöny szerkesztőbizottsá
gát. Koch Antal a földrengési bizottsági tagságáról leköszönt, he
lyébe Adda Kálmán került.

A nov. 4-i választmányi ülés örömmel vette tudomásul, hogy 
Magyarország geológiai térképe elkészült, és 450 példánya m ár el 
is kelt. A Nemzeti Casino igazgatósága sajnálatát fejezte ki, hogy a 
Társulat kérelm ére nem járu lha t hozzá a Szabó-alaphoz, de a mil
lennium alkalmából kulturális célokra szánt 10 000 frt. a közgyűlés 
határozata szerint elsősorban a nemzeti nyelv fejlesztésére fordí
tandó.

Az 1896. évi Közlöny 384 lap terjedelmű, ebből a Supplement 
141 lap.

1896 végén 331 tag volt. A vagyoni helyzet 1896 végén a kö
vetkező volt:

Vagyon.

1. A la p tő k e .................................................................................... 13678 frt. 42 kr.
2. Szabó József-emtéikalapítvány  ...............  ..................  3500 frt. —
3. Térképalap ........................................................................... 690 frt. 89 kr.
4. A forgótőke bevételi tö b b le te ..................................  . .  1683 frt. 53 kr.

összesen 19552 frt. 84 kr.

Az 1897. február 3-i közgyűlésen az elnök megemlékezett a 
Társulat szerepléséről az ezredéves kiállításon, amelyen a kiadvá
nyok m ellett Magyarország földtani térképe is ki volt állítva.

Az 1897. évi közlöny terjedelm e 502 lap, ebből 208 a Supple
ment.
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A tagok száma 1897 végén 317 volt.
Az 1898. február 9-én tarto tt közgyűlés tisztikart választott. El

nök: Böckh János, alelnök: Koch Antal dr., első titkár: Staub Móricz 
dr., m ásodtitkár: Zimányi Károly dr., pénztáros: Staub Móricz dr., 
választmányi tagok: Halaváts Gyula, Ilosvay Lajos dr., Kalecsinszky 
Sándor, Krenner József Sándor dr., Lóczy Lajos, Petrik Lajos, Pethő 
Gyula dr., Telegdi Roth Lajos, Schafarzik Ferenc dr., Schmidt Sán
dor dr., Semsey Andor, Szontagh Tamás dr.

A z  elnök megemlékezett a Petrográdban 1897. aug. 29-én meg
nyílt nemzetközi geológiai kongresszusról, melyen a Társulat tagjai 
közül Böckh János, a Társulatot, a M. Kir. Földtani Intézetet és az 
Akadémiát képviselte a Földmivelósügyi Minisztérium megbízásá
ból. Böckhöt a kongresszus egyik alelnökévé választották meg. Zi- 
rnányi Károly dr. és Szádeczky Gyula dr. is részt vett a kongresz- 
szuson.

Jelentette az elnök, hogy a Társulat az ezredév! kiállításon ér
met és oklevelet nyert. Továbbá, hogy Magyarország geológiai tér
képéből a bizományosnak átadott 1100 példányból már csak 306 van 
meg. a többi elkelt.

Esterházy Pál herceg 1898-ban meghalt. Fia, Esterházy Miklós 
dr. (sz 1869) átvette apjától a Társulatban viselt pártfogói szerepét.

Az 1898. évi Földtani Közlönyt is a titkárok (Staub és Zimányi) 
szerkesztették. Terjedelme 384 lap, ebből 134 a Supplement. Az év 
végén 307 tag volt.

Az 1899. február 1-én tarto tt közgyűlés választása alapján a 
visszalépett titkárok helyébe első titkárnak Lóczy Lajos, másod
titkárnak Cholnoky Jenő dr. vette át a titkári teendőket. Lóczy 
helyébe Gesell Sándort hivták be a választmányba. Pénztáros lett: 
Grexa János.

Az elnök bejelentette Esterházy Pál herceg pártfogó halálát 
(1898. aug. 22). Közölte még, hogy a Szabó-emlékérem tőkéjét Scharff  
bécsi művéső készítette 700 forintért. A Nemzeti Múzeum érem
gyűjteménye Szabó József családja részére egy-egy olcsó fémből 
készülő példányt is rendelt.

Július 2—8. között a Társulat az Erdélyi Érchegységbe tett 
tanulságos kirándulást 12 résztvevővel.

Schafarzik Ferenc a nov. 8-i választmányi gyűlésen hangsú
lyozta, hogy kívánatos lenne a földrengési bizottság újjászerve
zése. A dec. 6-i ülésen jelentette, hogy a bizottság újjászervezése 
megtörtént, m ert sikerült Kövesligethy Radó geofizikus közremű
ködését biztosítani. Az új bizottság: elnök: Schafarzik Ferenc, ta
gok: Adda Kálmán, Kalecsinszky Sándor, Kövesligethy Radó, Lóczy
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Lajos, Szontagh Tamás. A bizottság m unkaköre úgy oszlott meg, 
hogy Kövesligethy és Kalecsinszky a m atematika-fizikai részt, a 
többiek a makroszkópos észleléseket vállalták.

Az 1899. évi közlöny Lóczy Lajos és Cholnoky Jenő titkárok 
szerkesztésében jelent meg, 366 oldal terjedelm ű volt, ebből Supp
lement 128 lap.

Az 1900. február 7-én ta rto tt közgyűlés első ízben adta ki a 
Szabó József-emlékérmet. A Társulat eme legnagyobb kitünteté
sét Böckh János kapta két m unkájáért: „Adatok az Izavölgy felső 
szakasza geológiai viszonyainak ismeretéhez, különös tekintettel az 
ottani petróleum tartalm ú lerakódásokra” és „A háromszékmegyei 
Sármező és környékének geológiai viszonyai, különös tekintettel az 
ottani petróleum tartalm ú lerakódásokra.” (A M. Kir. Földtani In
tézet Évkönyve XI. 1894. 1. fűz. — XII. 1895. 1. fűz.)

Az április 4-i szakülésen Schafarzik rám utato tt a külföldi föld- 
rengési obszervatóriumok szervezkedésére. Kérte a választmányt, 
illetőleg a Társulatot, hogy a nálunk szükségesnek látszó egy, esetleg 
három obszervatórium ügyét fontolja meg és a megvalósításukra 
szükséges lépéseket tegye meg.

A Földtani Közlöny 1899. évi kötete 1900-ban 1 táblával és 34 
szövegábrával jelent meg a titkárok szerkesztésében. A tagok 
száma az év elején 310 volt.

Az 1901. február 6-án tarto tt közgyűlésen az elnök bejelentette, 
hogy a párizsi nemzetközi kiállításon a Társulat Magyarország 
geológiai térképével vett részt, s aranyérm et kapott. Közölte — a 
Társulat legnagyobb örömére —, hogy 1900. m ájus 7-én a földmí- 
velósügyi miniszter (Darányi Ignác) m egnyitotta a M. Kir. Föld
tani Intézet palotáját a Stefánia úton, s hogy m ájus 29-én a király 
megtekintette az Intézetet.

1900-ban a Társulat kiadta a következő m unkát: Koch Antal: 
„Az erdélyrészi medence harmadkori képződményei. II. Neogén 
csoport.” 370 lap, 3 tábla, 50 ábra. A kiadást az Akadémia s a 
Királyi Magyar Természettudományi Társulat is támogatta anya
gilag.

A közgyűlés új tisztikart választott. Elnök: Telegdi Roth La
jos (IV. melléklet), alelnök: Schmidt Sándor dr. Az előző évben meg
választott titkárok külön választás nélkül megmaradtak. A választ
mány tagjai lettek: Böckh János, Gesell Sándor, Halaváts Gyula, 
llosvay Lajos dr, Kalecsinszky Sándor, Koch Antal dr., Krenner 
József Sándor dr., Lóczy Lajos, Pethő Gyula, Schafarzik Ferenc dr., 
Semsey Andor, Szontagh Tamás dr.
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Az 1901. évi Földtani Közlöny 440 lap terjedelm ű volt, ebből 
184 lap a Supplement. A kötetben m egjelent fontosabb értekezések 
közül néhány a következő: Kalecsinszky Sándor: A szovátai meleg 
és forró konyhasós tavakról, m int hőakkumulátorokról. Treitz Pé-

9. á b ra . A  g e o ló g u s o k  a  v ih n y e i  r iő l i t - s z ik la  e lő t t .  (B a lr ó l  jo b b r a :  
S z o n ta g h  T a m á s , d r .  S c h a f a r z ik  F e re n c , d r . L á s z ló  G á b o r , d r . S z á d e c Z k y  
G y u la , d r . B ö c k h  H u g ó , d r .  P á l f y  M ó r ic , T e le g d i  R o th  L a jo s ,  d r .  U h lig  

V ik to r ,  B ö c k h  J á n o s , C se h  L a jo s )

tér: Magyarország talajainak beosztása klímazónák szerint. Köves- 
ligethy Radó dr.: A  föld kora. Böckh Hugó: Előzetes jelentés a Sel
mecbánya vidékén előforduló eruptív kőzetek korviszonyairól.

A Társulat 1901. szeptem ber 22-én és 29-én jól sikerült tanul
mányi kirándulást rendezett. Selmecbánya és Körmöcbánya kör
nyékére (9. ábra).

1900 végén 326 tag volt.
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Bevétel.

1. Pénztári áthozatal 1 8 9 9 - rő l ..........................................  2001 kor. 52 fill.
2. Országos segély 1 9 0 0 - ra ..................................................  2000 kor. — fill.
3. Esterházy M iklós herceg pártfogói díja 1900-ra . .  840 kor. — fill.
4. A laptőke kam atja  ...............................................................1116 kor. 64 fill.
5. Forgótőke k am atja  . .  ..   44 kor. 90 fill.
6. H átralékos t a g d í j a k ..........................................................  260 kor. — fill.
7. Tagdíjak 1 9 0 0 - ra ................................................................. 2244 kor. 70 fill.
8. Selm ecbányái fiókegyesület járu léka 1900-ra ..  ..  78 kor. — fill.
9. Előfizetők 1900-ra   63 kor. — fill.

10. Eladott k ia d v á n y o k ..........................................................  70 kor. 55 fill.
11. Vegyesek ........................................................................  4 kor. — fill.
12. Alapító kötelezvények ré sz le ttö r le sz té se ..................  42 kor. — fill.
13. A M. Tud. A kadém ia segélye ..................................  500 kor. — fill,
14. A Kir. Magy. Term észettudom ányi T ársu lat segélye 1000 kor. — fill.
15. Előre fizetett t a g d í j a k ..................................................  40 kor. — fill.
16. A lapítványok ..................................................................  200 kor. — fill.

A  pén z tá ri á llapo t 1900. decem ber 31-én:

összesen 10505 kor. 31 fill.

Kiadás.

1. Földtani Közlöny ......................................................  2896 kor. 37 fül.
2. M. Kir. Földtani Intézet évi jelentésének külön

lenyomata .....................................................................  — kor. — fill.
3. Tisztviselők tiszteletd íja .......................................  1400 kor. — fill.
4. írnok jutalomdíja ......................................................  47 kor. 20 fill.
5. Szolgák jutalom díja ...............................................  354 kor. — fill.
6. Postaköltség .............................................................. 188 kor. 75 fill.
7. Irodai és vegyes k ö ltség ek ................................  272 kor. 26 fill.
8. Előre nem látott k iad ások ................................  53 kor. 32 fill.
9. Szabó József-emlékérem veretesének költsége .. 132 kor. 78 fill.

10. Dr. Koch Antal könyvének kiadási költsége .. .. 2156 kor. 06 fill.
11. Alapító kötelezvények értékcsökkenése..........  42 kor. — fül.
12. Alapítvány a törzsvagyonhoz ................................  200 kor. — fill.
13. Forgótőke pénzmaradványa mint egyenleg .. .. 2762 kor. 57 fül.

összesen 10505 kor. 31 fill.

Vagyon.

1. Alaptőke értékpapírokban .......................................  28542 kor. — fill.
2. Alaptőke kötelezvényekben................................  660 kor. — fill.
3. Szabó József-emlékalapítvány ................................ 8000 kor. — fill.
4. Szabó József-emlékalapítvány kamatai ................ 1740 kor. 73 fül.
5. Forgótőke pénzmaradványa az 1900. év végén .. 2762 kor. 57 fül.

összesen 41705 kor. 30 fül.
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Csereviszonyosok 1900-ban:

Magyarország.

1. Budapest, M agyar Földrajzi Társaság.
2. Budapest, Természetrajzi Füzetek.
3. Budapest, Magyar Turista Egyesület.
4. Budapest, Köztelek.
5. Budapest, Polytechnikai Szemle.
6. Budapest, Budai Könyvtár-egyesület.
7. Budapest, U ránia Tudományos Egyesület.
8. Nagyszeben, Siabenbürgischer Verein für Naturwissenschaften.
9. Pozsony, Természettudományi és Orvosi Egylet.

10. Temesvár, Délmagyarországi Természettudományi Társulat.
11. Turóczszentmárton, Múzeumi Tóttársaság.
12. Zágráb, Societas historico-naturalis Croatica.

Ausztria.

13. Bécs, Allgemeine Oesterreiehische Chemiker- und Techniker- 
Zeitung.

14. Bécs, K. K. Geologische Reichsanstalt.
15. Bécs, K. K. Naturhistorisches Hofmuseum.
16. Bécs, Geographische Gesellschaft.
17. Bécs, K. K. Zoologisch-botanische Gesellschaft.
18. Brünn, Naturforschender Verein.
19. Graz, Montan-Zeitung fü r Oesterreich-Ungarn und die Balkan

länder.
20. Laibach, Krainischer Musealverein.
21. Prága, Lotos.
22. Reichenberg, Verein der Naturfreunde.
23. Szerajevo, Bosnyák és Hercegovinái Országos Múzeum.
24. Troppau, Naturwissenschaftlicher Verein.

Németország.

25. Berlin, Naturae Novitates.
26. Danzig, Naturforschende Gesellschaft.
27. Drezda, Naturwissenschaftliche Gesellschaft „Isis”.
28. Elberfeld és Barmen, Naturwissenschaftlicher Verein.
29. Giessen, Oberhessische Gesellschaft fü r N atur und Heilkunde.
30. Greifswald, Geographische Gesellschaft.
31. Görlitz, Naturforschende Gesellschaft.
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32. Halle a/S. Verein für Erdkunde.
33. Hannover, Naturhistorische Gesellschaft.
34. Königsberg, Physikälistih-ökonomische Gesellschaft.
35. Magdeburg, Naturwissenschaftlicher Verein.
36. Regensburg, Naturwissenschaftlicher Verein.
37. Wiesbaden, Nassauischer Verein für Naturkunde.

Olaszország.

38. Padova, Nuova Notarisia.
39. Palermo, Collegio degli Ingegneri e t Architetti.
40. Roma, Reale Comitato Geologico d ’Italia.

Franciaország.

41. Paris, Feuille des Jeunes Naturalistes.

Belgium.

42. Bruxelles, Société royale malacalogique de Belgique.

Anglia.

43. New-Castie—Upon—Tyne, Institute of Minning and Mechanical 
Engineers.

Oroszország.

44. Kiev, Gesellschaft der Naturforscher.
45. Moszkva, Société Impéríale des Naturalistes.
46. Nova-Alexandria, Annuaire géologique et minéralogique de la 

Russie.
47. Petrograd, Comité Géologique de la Russie.
48. Petrograd, Société des Naturalistes, Section de Géologie et de 

Minéralogie.
49. Petrograd, Russische Kaiserliche Mineralogische Gesellschaft.

Finnország.

50. Helsinki, Commission Géologique de Finnlande.



Afrika.

52. Pretoria, Geologische Opname der Zuid-Afrikanische Republiek.

Dominion of Canada.

53. Ottawa, Commission Géologique et d ’Histoire naturelle du 
Canada.

Észak-Amerikai Egyesült Államok.

54. Chicago, Academy of Sciences.
55. Cleveland, Ohio, The Geological Society of Amerika.
56. Madison, Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters.
57. Minnesota, Geological and N atural History Survey.
58. New-York, American Museum of N atural History.
59. Philadelphia, The W agner Free Institute of Science.
60. San Francisco, Academy of Science.
61. Topeka, Kansas Academy of Science.
62. Washington, Smithsonian Institution.
63. Washington, United States Geological Survey.
64. United States Departement of Agriculture.

Mexico.

65. Mexico, Sociedad Cientifica „Antonio Alzate”.

Ausztrália.

66. Melbourne, Geological Society of Australasia,
67. Melbourne, Australasien Institute of Mining Engineers.
68. Sydney, Australien Museum.
69. Sydney, Geological Survey.

A z 1902. február 5-én ta rto tt közgyűlésen az elnök jelentette, 
hogy az 1900-as párizsi világkiállításon a Társulat — bemutatott 
kiadványai elismeréséül — aranyérm et kapott. Megemlékezett az 
elmúlt évi Selmecbánya és Körmöcbánya vidékére te tt kirándulás
ról s  közölte, hogy a szklenói völgy geletneki nyílásának jobb olda
lán meredeken kiemelkedő riolitsziklavonulatot „Szabó József- 
szikla” névre keresztelik el. Egyúttal lépéseket te tt a Társulat, 
hogy a katonai térképeken ez a név szerepeljen.

Az 1901. április 11-én Strasstourgban ta rto tt első nemzetközi 
földrengési értekezleten Schafarzik és Kövesligethy vett részt. Elő
adást is tarto ttak  ott. A megválasztott 7 tagú állandó nemzetközi
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bizottság egyik tagja Kövesligethy lett. M egvásároltak a Társulat 
földrengés! bizottsága számára egy strassburgi kettős nehéz ingát, 
mely Gráblowitz és Omori utasításai szerint Bosch strassburgi .mű
szerész m űhelyében készült. A készülék költségeit Sem sey Andor, a 
M. Kir. Földtani Intézet tiszteleti igazgatója fedezte. A készüléket 
az Intézet földrengések észlelésére készített helyiségében állították 
fel.

A Földmívelésügyi Minisztérium az országos szeizmográfiai 
hálózat felállítására egyszer s m indenkorra 5000 korona segélyt 
adott a kért 10 000 korona állandó segély és évi 1000 K. fentartási 
összeg helyett.

1902. szept. 6—12-én a Társulat a szepesi szíriekhez és a Ma
gas Tátrába rendezett kirándulást (Földtani Közlöny. XXXII. 1902. 
p. 354).

A Földtani Közlöny 1902. évi XXXII. kötete Pálfy Móric első 
titkár szerkesztésében 6 táblával és több ábrával jelent meg 423 
lapon, ebből 169 lap az idegen nyelvű rész. Fontos cikk: Cholnoky 
Jenő: „A futóhomok mozgásának törvényei”.

A tagok száma 1901 elején: 317 (ebből 2 levelező), 1914 végén: 
309 (4 levelező).

A selmeci fiókegylet pénze 1901-ben a  takarékpénztári betét
tel együtt 2027 K. 09 f. volt, ebből a kiadás 79 K. 80 f. volt, a ma
radék 1902-re 1979 K. 29 f.

Az 1903. január 14-én ta rto tt közgyűlésen a sekneci fiókegylet 
feloszlott, m ert a  tagok száma az Országos Bányászati és Ko
hászati Egyesület megalakulása óta erősen megfogyott. A fiók
egylet vagyona a 70 kötetes könyvtáron és a gyűjteményen kívül 
2077 K. 15 f. volt. A könyvtárt, s  a m integy 1300 korona értékű 
gyűjtem ényt a selmeci Bányászati és Kohászati Egyesületre, a 
Szabó-emléktáblára s az anyaegyesületre osztották fel. Az anya
társulat 179 K. 29 f-t kapott.

A Szabó József-emlékéremmel a Közgyűlés Uhlig Viktor: ,,Die 
Geologie des Tatragebirges” című m unkáját tüntette ki. A munka 
két részre oszlik: I. Einleitung und stratigraphisiChes Teil. II. Tek
tonik des Tatragebirges. Denkschriften der m athem atisch-naturwis
senschaftlichen Klasse der Kaiserliche Akademie des Wissenschaften 
in Wien. LIV., 1887. és LV., 1890.

A lelépett Schm idt Sándor dr. helyébe Koch Antal dr.-t vá
lasztották meg alelnöknek. Választmányi tag lett: Franzenau Ágos
ton dr. és Lőrenthey Imre dr.

Az elnök jelentette, hogy Koch Antalnak  a Társulat ötvenéves 
történetét összefoglaló cikke, mely a Közlöny előző évi köteté
ben jelent meg, különlenyomatban is kapható.
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A március 4-i választmányi ülésen Schafarzik Ferenc, a föld- 
rengósi bizottság elnöke jelentette, hogy a földmívelésügyi minisz
ter a földrengések megfigyelését az Országos Meteorológiai Intézet 
ügykörébe utalta át s megengedte, hogy a Társulatnak adott 5000 
koronát átvéve eszközöket vásároljon, s azokat az ország különböző 
részében felállítsa. Az eddigi bizottság feloszlik, s új bizottság szük
séges, melynek feladata: a meglevő földrengési obszervatórium föld- 
rengési adatainak feldolgozása és a Meteorológiai Intézetben életbe 
lépett új földrengési osztállyal s  a külföldi hasonló irányú intéz
ményekkel a tudományos összeköttetést fenntartani. Az új bizott
ság: a Magyarhoni Földtani Társulat földrengési obszervatóriuma 
címen működnék. A bizottság tagjaiu l megválasztottak: elnök: 
Schafarzik Ferenc dr., tagok: Emszt Kálmán dr., Kalecsinszky 
Sándor, Kövesligethy Radó dr.

Koch Antal dr. a Szabó-alapból megbízást kapott a Cerevic 
környéki felső kréta tanulmányozására.

A Közlöny 1903. évi XXXIII. kötete Pálfy Móric első titkár 
szerkesztésében 13 táblával és több ábrával 530 lap terjedelemben 
jelent meg, 237 lap az idegen nyelvű szöveg.

1903-ban megjelent még a Társulat kiadványaként a „Mutató 
a Földtani Közlöny XIII—XXX. köteteihez” a Franklin Társulat 
nyomdája nyomásában. Összeállította Cholnoky Jenő dr. Ez az ösz- 
szeállítás a következő részekben sorolja fel a Közlöny cikkeit. I. 
Közlemények címjegyzéke a szerzők neve szerint (ábécé sorrendben).
II. Helymutató. III. Tárgymutató. IV. Ásvány- és kőzetmutató. V. 
Paleontológiái mutató.

Az 1904. február 3-án ta rto tt közgyűlés új tisztikart választott. 
Elnök: Koch Antal dr. (V. melléklet), másodelnök: Schafarzik Fe
renc dr., első titkár: Pálfy Móric dr., a m ásodtitkárságot erre a trien- 
nium ra nem töltötték be; választmányi tagok: Böckh János, Franzenan 
Ágoston, Halaváts Gyula, llosvay Lajos dr., Kalecsinszky Sándor, 
Krenner József Sándor dr., Lóczy Lajos, Lőrenthey Imre dr., Schmidt 
Sándor dr., Szontagh Tamás dr. Schm idt Sándor levélben közölte, 
hogy a választmányi tagságot nem fogadja el. Helyette Gesell Sán
dort hívták be, aki a megválasztottak után  a legtöbb szavazatot 
kapta.

A bécsi IX. nemzetközi geológiai kongresszus után a Társulat 
Budapestre, s  az Alföldön át az Aldunára akart kirándulást vezetni 
a kongresszus tagjaival. Ez a bécsiek m agatartásán meghiúsult. 
Mégis néhány szakember eljött Budapestre.

A kirándulási vezetőre szánt dolgozatok azonban a Földtani 
Közlöny 1904-es évfolyamában, a 7—9 füzetben megjelentek
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(Treitz, Koch és Schafarzik tollából). A Földművelésügyi Miniszté
rium  ugyanis a kirándulásra szánt összeget átengedte a vezető 
számára, s a kiadáshoz még a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszté
rium  is hozzájárult.

A Geological Society of London a  Társulat alelnökét, dr. Koch 
A nta lt 1903-ban foreign memberré, vagyis kültaggá választotta.

A közgyűlés elnöke jelentette, hogy az 1896-ban kiadott Ma
gyarország geológiai térképe elfogyott.

Az 1904. április 6-i választmányi ülés elhatározta, hogy a köz
löny valamely évfolyamában ugyanazon szerzőnek egy tárgyról írott 
m unkájáért legfeljebb csak két nyom tatott ív után fizethető tiszte
letdíj. Ha a m unka ezt a terjedelm et meghaladja, a két íven felüli 
rész nyomtatási költsége a szerzőnek a két ív u tán járó tisztelet
díjából levonandó.

A választmány az alapszabályokat revideálta, s kevés módosí
tással terjesztette a közgyűlés elé, amely egyhangúlag elfogadta. 
A módosított alapszabályokat a Belügyminisztérium 1904. márc. 
1-én jóváhagyta.

A tagok száma 314 volt s még 3 levelező.
A közlöny 1904. évi kötete Pálfy Móric szerkesztésében 512 

lapon jelent meg, ebből 229 lap az idegen nyelvű rész.
A z 1905. február 1-én ta rto tt közgyűlésen az elnök bemutatta 

a m últ közgyűlésből megerősítésre felterjesztett s 1904. m ájus 1-én 
jóváhagyott, módosított alapszabályokat. Ennek értelmében most 
m ár a két budapesti tiszteleti tag: Sem sey Andor és Böckh János hi
vatalból tagja a választmánynak. Jelenti, hogy Schmidt Sándor dr. 
1904. m áj. 16-án, Staub Móricz dr. április 14-én elhunyt. Halaváts 
Gyula lemondott a választmányi tagságról.

1904-ben a Társulat kinyom atta Staub Móricz dr. utolsó és leg
nagyobb m unkáját: „A Cinmamomum-nern története”, 2 térképpel, 
26 táblával, 17 negyedrét íven. A költségekhez á M. Tud. Akadé
mia 1000, a Földművelésügyi Minisztérium, a M. Kir. Földtani In
tézet ú tján  1000, s a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 300 
koronával járu lt hozzá.

A Szabó J ózsef-alapból 1904-ben adott először megbízást a Tár
sulat, mégpedig Kormos Tivadar egyetemi gyakornoknak a nagy
váradi Püspökfürdő egykor élt és ma is élő faunájának tanulm á
nyozására.

A földrengési obszervatóriumban a Bosch-íéle ingapár mellé 
Vicentini-íéle ingát állíttatott fel Konkoly-Thege Miklós. Tehát a 
függőleges hullámok is jegyezhetők. Az obszervatórium feljegyzé
seiről Emszt Kálmán dr. adott ki kéthavonként egy-egy jelentést.



amelyeket megküld minden külföldi állomásnak és szakembernek. 
Ezenkívül minden nagyobb rengésről külön jelentést tesz a strass- 
burgi központi állomásnak.

Az elmúlt évben 6 szak- és 6 választmányi ülés volt.
Az elhunyt, illetőleg lemondott választmányi tagok helyébe a 

következők választattak meg: Horusitzky Henrik, Melczer Gusztáv 
dr. és Zimányi Károly dr.

A tagok száma 309 (1 pártfogó, 10 tiszteleti, 10 levelező, 12 
pártoló, 31 örökítő és 245 rendes tag), ezeken kívül még 4 levelező 
és 49 előfizető.

A Közlöny 1905-ös évfolyama Pálfy Móric szerkesztésében 552 
lapon jelent meg. Ebből az idegen nyelvű szöveg 238 lap. Néhány 
lényegesebb cikke: Szádeczky Gyula dr.: A Biharhegység alumí
niumérceiről. Kormos Tivadar dr.: A Püspökfürdő hévízi faunájá
nak eredete. Pálfy Móric dr.: Borszékfürdő és Gyergyóbélbor geo
lógiai és hidrológiai viszonyai.

Az 1906. február 7-i közgyűlésen jelentette az elnök, hogy a föld- 
rengési obszervatórium 1905 végén lezárta és megszüntette műkö
dését. Az eszközöket az új földrengéstani obszervatóriumnak enged
ték át, melyet Kövesligethy Radó dr. vezet, ö  — mint a budapesti 
földrengéstani főállomás igazgatója — az egyetem keretében, a 
Nemzeti Múzeum pincehelyiségében állította fel a műszereket.

Ez az átalakulás a földrengéstan fejlődésének egyenes követ
kezménye volt. A földrengéstan annyira specializálódott, hogy — 
m int annyi más tudományág — kivált a földtanból, s matematikai 
alapion dolgozó önálló tudománnyá fejlődött. A Társulat akkori 
megfigyelései és feljegyzései azonban fontosak voltak, s a szak
emberek elismerését vívták ki.

A Szabó József-emlékéremmel Kalecsinszky Sándor: „A szo- 
vátai meleg ás konyhasós tavakról m int természetes hőakkumulá- 
torokról” című .munkáját tüntették  ki. A m unka a M. Tud. Aka
démia M athematikai és Természettudományi Értesítője 1901., és 
a Földtani Közlöny XXI. 1901. évi évfolyamában jelent meg.

A Szabó-alapítványból Rozlozsnik Pál és Emszt Kálmán dr. 
megbízást nyert a krassó-szörényi bánátitok tanulmányozására. 600 
koronára tarto ttak  igényt. Noszky Jenőt 250 koronás támogatással 
a Cserhát és a nógrád-gömöri bazaltterület tanulmányozásával, 
G-aál István dr.-1 150 korona támogatással a rákosdi szármáciai ré
tegek vizsgálatával bízták meg. Beszámolt az elnök az 1905. május 
6-án és 7-én befolyt Salgótarján környéki tanulm ányi kirándu
lásról.

1905 végén 320 tag volt, a levelezőkkel együtt.
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A Földtani Közlöny 48 lap terjedelemben jelent meg, ebből 
199 lap idegen nyelvű.

Sem sey Andor 1045 koronát adományozott Frech Frigyes: 
„Tengeri eredetű karbon Magyarországon” című m unkájának a 
Közlöny 1906-os évfolyamában való megjelenésére. Ez az összeg 
teljesen fedezte a kiadást. Fontosabb cikkek még: Gorjanovic- 
Kramberger Károly: „A horvátországi krapinai diluviális em ber.” 
Sigm und Elek dr.: „Alföldünk szikeseinek válfajairól.”

1905. december végén a mérleg a következő volt:

Bevétel.

1. Pénztári áthozatal 1904-ről........................................ 5390 kor. 41 fill.
2. Országos segély 1905-re...............................................  2000 kor. — fill.
3. Esterházy Miklós herceg pártfogó díja 1905-re .. 840 kor. — fül.
4. Alaptőke kamata ......................................................  1252 kor. 72 fill.
5. Forgótőke kamata ......................................................  107 kor. — fill.
6. Hátralékos ta g d íja k ......................................................  279 kor. 05 fill.
7. Tagdíjak 1905-re.............................................................. 2293 kor. 45 fill.
8. Előfizetők 1905-re   454 kor. 70 fill.
9. Eladott k iad ván yok ......................................................  165 kor. 52 fill.

10. V egyesek .................................................................... . .  100 kor. — fill.
11. Alapítványok ..............................................................  100 kor. — fül.

összesen 12982 kor. 85 fill.

Kiadás.

1. Földtani Közlöny ....................................................... 5224 kor. 63 fill.
2. A M. kir. Földtani Intézet évi jelentésének külön

lenyomata ......................................  . .  .. .. . .  331 kor. 42 fill.
3. Tisztviselők Tiszteletdíja...............................................  1400 kor. — fill.
4. Írnok jutalomdíja ......................................................  50 kor. — fill.
5. Szolgák jutalom díja................................ • .................  360 kor. — fill.
6. Postaköltség .....................................................................  444 kor. 62 fül.
7. Irodai és vegyes k iadások ...........................................  390 kor. 53 fill.
8. Staub Móricz munkájának kiadásához .................  2505 kor. ■— fül.
9. Alaptőkéhez csatolandó ...............................................  380 kor. — fül.

10. Előre nem látott k ia d á so k ........................................ — kor. — fül.
11. Forgótőke maradványa mint egyenleg ................. 1896 kor. 65 fill.

összesen 12982 kor. 85 fill.

Vagyon.

1. A la p tő k e ............................................................................ 32280 kor. — fill.
2. Szabó-emlékalap ......................................................  8000 kor. — fill.
3. Szabó-emlékalap kamatja ........................................ 1398 kor. 44 fill.
4. Forgótőke m arad ván ya ...............................................  1896 kor. 65 fül.

Összesen 43575 kor. 09 fiü.
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Az 1907. február 6-án tarto tt közgyűlés új tisztikart választott 
Elnök: Koch Antal dr., másodelnök: Schafarzik Ferenc dr., első 
titkár: Lőrenthey Imre dr., m ásodtitkár: Güll Vilmos. A  választ
mány tagjai: Franzenau Ágoston dr., Ilosvay Lajos dr., Horusitzky 
Henrik, Kalecsinszky Sándor, Krenner József Sándor dr., Lóczy 
Lajos, Papp Károly dr., Gesell Sándor, Pálfy Móric dr., Telegdi 
Roth Lajos, Szontagh Tamás dr., Zim ányi Károly dr.

Az 1906. évi mexikói nemzetközi geológiai kongresszuson és a 
„Geological Society of London” 100 éves jubileumán a Társulatot 
Inkey Béla képviselte.

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium az évi országos se
gélyt 2000 koronáról 3000-re emelte.

A választmány 1907. június 5-én ta rto tt ülésén bejelentette, 
hogy a M. Kir. Földtani Intézet Évkönyvéből az eddigi 280 példány 
helyett 320-at kap, tekintettel a tagok számának növekedésére.

A tagok száma 1906 végén 321 (ebből 4 levelező).
A Közlöny 1907. évi XXXVII. kötete Lőrenthey Imre dr. és 

Güll Vilmos titkárok szerkesztésében hat táblával és több ábrával 
jelent m eg 562 lap terjedelemben (ebből 260 lap az idegen nyelvű 
rész). Néhány fontosább cikke: Kadic Ottokár dr.: Adatok a szin- 
vavölgyi diluviális ember kérdéséhez. Pálfy Móric: A  Marosvölgy 
jobb oldalának geológiai alkotása Algyógy környékén.

Az 1908. február 5-i közgyűlésen az elnök jelentette, hogy a 
Bukarestben m egtartott III. nemzetközi petróleum-kongresszuson a 
Társulatot Lóczy Lajos, Schafarzik Ferenc dr. és Telegdi Roth La
jos képviselte.

A Szabó József-szikla

1908. május 30-án volt a Szabó József-szikla  leleplezése (10. 
ábra). Az 1901. évi Selmec-Körmöc környéki kiránduláson Böckh 
János indítványára elhatározták, hogy a Lihotskó Bráló nevű fes
tői szép sziklafalat Szabó József-sziklának nevezik. A jelenlevők 
(Böckh János, Böckh Hugó dr., Cseh Lajos, László Gábor dr., Pálfy 
Móric dr., Telegdi Roth Lajos, Schafarzik Ferenc dr., Szádeczky 
Gyula dr., Szontagh Tamás dr., Uhlig Viktor dr., Vitális István dr.) 
m indjárt meg is kezdték a pénzgyűjtést a helyszínen. Majd gyűjtő
ivel bocsátottak ki a földtan barátai közt. A kamatokkal együtt 
844 korona 52 fillér gyűlt össze, am it a selmecí végrehajtóbizottság
nak (Böckh Hugó dr., Bradofka Frigyes, Veress József) adtak á t  
A szikla jelzése és az ú t szélén — szemben a Szabó József-sziklával 
— felállíttatott magyarázó em léktábla 1907 októberében elkészült.
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A sziklának 1,2 m  magas vasbetűit Kachelmann Károly vihnyei 
gépgyáros ingyen készítette. A bronz emléktábla öntése s az ezt 
befogó kőemlék falazatának költsége 1315 korona volt. A hiányzó 
470 korona 42 fillért az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület Selmec- és Bélabánya vidéki osztálya fedezte. A Szabó 
József-szikla magyarázó em léktábláján (11. ábra) a felírás^ST"kö
vetkező:

I
Hirdesse a szemben levő szikla

Dr. Szabó József-nek, 
a vidék fáradhatatlan kutatójának, 

a magyar geológia egyik m egalapítójának é n e k é t.  
Hálás kegyelettel a Mh. Földtani Társulat, az Opbz, 

Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
Selmec- és Bélabánya vidéki osztálya, és tisztelői.

Az ünnepségre Szabó-füzetet adott ki a Társulat, melynek első 
lapját Szabó arcképe díszíti. Ez a füzet- a Földtani Közlöny 1908. 
XXXVIII. kötetének ötödik füzete, a következő cikkeket tarta l
mazza:

Dr. Koch Antal: „Új adatok trachitanyagnak a budavidéki 
óharmadkori üledékekben való előfordulásához.” Dr. Szádeczky 
Gyula: „Adatok a Hidegszamos kristályos paláinak ismeretéhez.” 
Dr. Liffa Aurél: „Adatok a hazai p irít kristálytani ismeretéhez”. 
Dr. Papp Károly: „Almásszelistye érctermő vidéke Hunyadvár
megyében.” Dr. Schafarzik Ferenc: „A naptól felmelegedő szovátai 
konyhasós tavaknak, főleg a  forró medvetónak geológiai hidro- 
grafiai és egynémely fizikai viszonyairól.” Dr. Szontagh Tamás: „A 
hontvármegyei Burpatak völgyének ásványos forrásai.” Kalecsinszky 
Sándor: „A margitszigeti artézi k ú t vizének hőmérsékleti vi
szonyairól.” Tim kó Imre: „Adatok hazai sík lápjaink agrogeológiá- 
jához.” Dr. Emszt Kálmán: „A tőzegek fűtőképességéről.”

Az 1908. június 3-i választmányi ülés a Szabó-alapból meg
bízásra hirdetett 300 koronát Gaál István dr. és Vadász Elemér dr. 
közt osztotta meg. Gaál az Ipoly jobb partjának vidékét, Vadász a 
Cserhát Dny-i üledékes rögeit fogja tanulmányozni.

A vidékre költözött Gesell Sándor helyett a választmány 
nov. 4-én Treitz Pétert hívta be.

A tagok száma 1907 végén 342 volt, ebből 3 levelező. A Közlöny 
1908. évi XXXVIII. kötete Lőrenthey és Güll szerkesztésében 6 táb
lával és több ábrával jelent meg 728 lap terjedelemben. (Ebből 340
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lap az idegen nyelvű rész). Az említetteken kívül fontosabb cik
kek: Méhes Kálmán dr.: „Adatok Magyarország pliocén ostracodái- 
nak ismeretéhez.” Treitz Péter: „Sós földek a Nagy-Alföldön.” L5- 
renthey Imre dr.: „A tihanyi fehérpart pannóniai rétegeiről.”

10. á b ra . A  S z a b ó  J ó z s e f - s z ik la

Az 1909. február 3-án ta rto tt közgyűlés a Szabó József-emlék- 
éremmel Pethő Gyula dr.: „Die Kreide-(Hypersenon) Fauna des Pe- 
terw ardeiner (Pétervárader) Gebirges (Fruska Gora)” című, a Pa- 
laeontographica LII. kötetében 1906-ban megjelent m unkáját ju 
talmazta, Gaál István dr. és Vadász Elemér dr. imént em lített geo
lógiai tanulmányaihoz 150— 150 koronát kapnak a Szabó-alapból.
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Lóczy Lajos — a m ájus 17-én elhunyt Böckh János utóda — a M. 
Kir. Földtani Intézet igazgatója a Társulatnak titkári helyiséget adott 
a Földtani Intézetben.

A M. Kir. Földtani Intézet 40 éves fennállása alkalmából Bu
dapesten ta rto tt I. nemzetközi agrogeológiai értekezlet rendezésében

11. ábra. A Szabó József-szikla emléktáblája

a Társulat is szerepelt. Erre a célra a fővárostól 500 koronát ka
pott.

A tagok száma 1908 végén 358 vplt (ebből 4 levelező).
A Közlöny 1909. évi XXXIX. kötete Lőrenthey és Güll szer

kesztésében 2 táblával, 29 szövegábrával jelent meg. Terjedelme
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616 lap, ebből 268 lap az idegen nyelvű szöveg. Néhány fontosabb 
cikk: Kadic Ottokár dr.: „Paleolitoe kőeszközök a hámori Szeleta- 
barlangból.” Kormos Tivadar dr.: A pleisztocén ősember nyomai 
Tatán.

Az 1910. február 10-i közgyűlés új tisztikart választott. Elnök. 
Schafarzik Ferenc dr. (III. melléklet), másodelnök: Szontagh Ta
más dr., első titkár: Papp Károly dr., m ásodtitkár: Vogl V iktor dr. 
A választmány tag ja i: Franzenau, Horusitzky, Ilosvay, Kalecsinszky, 
Krenner, Lóczy, Lőrenthey, Mauritz Béla, Pálfy, Telegdi Roth, Zi- 
mányi, Treitz Péter.

12. á b ra . A  M a g y a r h o n i  F ö ld ta n i  T á r s u la t  o k le v e le  (Vs n a g y sá g )

A  M. Kir. Földtani Intézet 40 évés fennállására tarto tt ülésen 
Lóczy indítványára a Társulat elhatározta barlangkutató bizottság 
létesítését. Az 1910. február 3-án ta rto tt választmányi ülésen a bi
zottság megalakult. A bizottság elnöke: Siegmeth Károly és Jor
dán Károly dr., előadója: Kadic Ottokár dr. Ugyanez a választmá
nyi ülés a bizottságnak 400 koronát biztosított.

A közgyűlés határozata szerint a Szabó-alapból gyűjtött tá r
gyakat a M. Kir. Földtani Intézet kapja meg a választmány ese
tenkénti határozata szerint.
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A választmány 1910. jún. 1-i ülésén úgy döntött, hogy a Szabó- 
alapból Dél-Magyarország szármáciai iképződményei és faunája ta
nulmányozására Gaál István dr. 200 koronás, az erdélyrészi lösz- 
tanulm ányokra Pávay-Vajna Ferenc dr. 400 koronás nyílt pályázat
tal megbízatik.

Az 1910. jún. 20—23-án Düsseldorfban ta rto tt V. nemzetközi 
bányászati, kohászati, alkalmazott- mechanikai és gyakorlati geoló
giai kongresszuson, és a július 25. és szeptember 5. közt tartott 
XI. nemzetközi geológiai kongresszuson Lóczy Lajos, a II. agro- 
geológiai konferencián Stockholmban Treitz Péter képviselte a 
Társulatot.

A Társulat 1910. m ájus 26-án Nógrád és Szokolyahuta környé
kére, okt. 8-án Pusztaszentlőrincre és nov. 12-én a kiscelli teraszra 
és B udaujlakra rendezett tanulm ányi kirándulást.

A tagok száma 1909. végén 393 volt (köztük 4 levelező).
A Közlöny 1910. évi XL. kötete Papp Károly dr. és Vogl V ik

tor dr. titkárok szerkesztésében 6 táblával és 58 ábrával jelent meg, 
696 lap terjedelemben, ebből 279 lap az idegen nyelvű rész.

A barlangkutató bizottság közléseit a kötet végén 12 lap fog
lalja magában „Közlemények a Magyarhoni Földtani Társulat Bar
langkutató Bizottságából” főcím ala tt Kadic Ottokár szerkeszté
sében. A Társulat tagsági oklevelét a 12. ábra ábrázolja.

Az 1911. február 8-án tartott közgyűlésen az elnök bejelen
tette, hogy hogy Sem sey Andor 2340 korona segélyt adományozott.

Az 1911. január 11-i választmányi ülésen közölte a titkár, hogy 
a Földtani Intézet a Társulatnak engedélyez az Évkönyv magyar
jából 540, németjéből 60, népszerű kiadványaiból 600 ingyen pél
dányt. Elhatározták, hogy Böckh János emlékének megörökítésére 
gyűjtést rendeznek. A március 11-i választmányi ülés elhatározta, 
hogy a barlangkutató bizottság közleményeit a Társulat ezentúl is 
kiadja, s a bizottságnak 100 magyar és 50 ném et különlenyomatot 
engedélyez, de csak szakszerű közleményeket fog közölni.

Treitz Péter választmányi tagunk a Közlönyt 1910. júl.—aug. 
számában megjelent „Az agrogeológia feladatai (Die Aufgaben der 

" Agrogeologie)” című m unkáját Halét belga geológus a „Société 
géologique Beige” folyóiratban egész terjedelmében közölte a kö
vetkező címen: „F. Halét Ingenieur attaché au Service géologique: 
Analyse du rőle de Tagrogeologie d’aprés le travail présenté au 
Congres agrogéologique de Stockholm par M. Treitz géologue en 
chef du gouvernement Hongrois.”

Az 1911. m ájus 11-én ta rto tt választmányi ülés a dolomit kép
ződésének együttes tanulmányozására Balló Rezső dr. és Lőw Már-
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ton dr.-nak 600 koronát szavazott meg. Ebből a megbízólevél át
adásakor 400 koronát átad, 200 koronát a munka befejezése után, 
1912 tavaszán fizet ki.

Június 4—6-án tanulm ányi kirándulás volt a Balaton vidé
kére Lóczy vezetésével.

A június 7-i választmányi ülés a Kalecsinszky Sándor elhuny
téval m egürült választmányi tagsági helyre Timkó Imrét hívta 
meg.

Az Akadémia a barlangkutató bizottságnak 1911-ben is, mint 
az előző évben, 500 korona segélyt adott, a Társulat választmánya 
500 korona költséget megszavazott.

A tagok száma 1910 végén 508 volt.
A Közlöny 1911. évi XLI. kötete a titkárok szerkesztésében 5 

táblával és 72 ábrával jelent meg, terjedelme 850 lap, ebből 357 az 
idegen nyelvű rész, melyben a németen kívül francia és angol szö
veg is van. Néhány fontosabb cikk: Lóczy Lajos: „A romániai pet
róleum terület és ennek összehasonlítása az Erdélyi medencével.” 
Emszt Kálmán dr.— Rozlozsnik Pál: ,,A Medvehegység bazaltos 
kőzetei.” Glinka K. D.: „Mállási termények és talajok Bikszád- 
fürdő környékén.”

Az 1912. február 7-i közgyűlés tiszteleti taggá választotta kö
vetkező kitűnő geológusainkat: Inkey Béla, Krenner József Sándor 
dr., Lóczy Lajos dr., Telegdi Roth Lajos.

Krenner, Lóczy, Telegdi Roth  helyébe választás ú tján  Emszt 
Kálmán dr., Liffa Aurél dr. és Kormos Tivadar dr. került a választ
mányba. (Azelőtt a hároméves ciklus folyamán m egürült választ
mányi helyekre az utolsó választáson a megválasztottak után kö
vetkező legtöbb szavazatot kapott tag került.)

A közgyűlés a Szabó Józisef-emlék éremmel Pálfy Móric dr.: 
„Az Erdélyirészi Érchegység bányáinak földtani viszonyai és órcte- 
lérei” című m unkáját jutalmazta.

Lóczy indítványozta: írjon át a Társulat a vallás- és közokta
tásügyi miniszternek, hogy a szervezendő új egyetemeken az ás
ványtan és a földtan külön-külön tanszék legyen. A közgyűlés az 
indítványt egyhangúlag elfogadta.

Az 1912. jan. 24-i választmányi ülés tudomásul vette, hogy 
Böckh János szobrára 5748,87 korona gyűlt össze. A március 6-i 
választmányi ülésen jelentette az első titkár, hogy Balló és Lőw 
visszaadja a Szabó-alapból kapott megbízatást, s a 400 koronát a 
választmány rendelkezésére bocsátja.

Siegmeth Károly, a (barlangkutató bizottság elnöke elhunyt. A 
bizottság 1912. április 26-án tarto tt ülésén Lenhossék Mihály dr.-1
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választotta meg elnökének. A titkár jelentette, hogy a Böckh-alap- 
ra 6061,94 korona gyűlt össze. Jelentette még, hogy Lőw dr. 300 
koronát visszaadott, de 100 korona még Ballónál van. A június 
5-én ta rto tt választmányi ülésen Balló Rezső dr. 300 koronával tá
mogatott megbízást kapott a dolomit képződésének kísérleti ta
nulmányozására.

A tagok száma 1912. febr. 7-én: 682+59 előfizető, összesen: 741.
A Közlöny 1912. évi XLII. kötete 988 lap terjedelemben jelent 

meg. Az idegen nyelvű rész 412 lap, ebből 39 Höhlenforschung). 
Néhány fontosabb cikk: Lóczy Lajos: „Alföldünk artézi kútjai s a 
kutak törzskönyvezése.” Telegdi Roth Lajos: „Zborói mélyfúrások 
Sárosmegyében.”

A Barlangkutató Szakosztály megalakulása

A z  1913. február 5-én tarto tt közgyűlésen az elnök ism ertette 
a barlangkutató bizottság működését. A bizottság létesítését a Tár
sulatban az 1909. november 5hí választmányi ülés indítványozta, s 
az 1910. febr. 10-i közgyűlés alakította meg. A hazai barlangok 
rendszeres átkutatása és az ősember nyomozása m ár eddig is sikeres 
volt. A hámori Szeleta-barlang kőeszközei, a Balla-barlang gyer
mekkoponyája, a polgárdi mészkőbarlang pleisztocén faunája, a tatai 
tűzhely; szép eredmények, de mindezek csak kezdetek. További lel
kes m unka szükséges.

A barlangkutató bizottság 1912. máj. 24—i ülése elhatározta a 
bizottság szakosztállyá alakulását. Ezt a nov 6-i választmányi ülés 
tudomásul vette, s egyúttal elhatározta, hogy a bizottság előadójá
nak 200 korona tiszteletdíjat ad. Az 1913. január 8-i választmányi 
ülés elfogadta a bizottság határozatát, hogy szakosztállyá alakul. A 
január 29-i választmányi ülés kölcsönös megállapodások alapján 
ügyrendet készített a közgyűlés számára.

A közgyűlés az ügyrendet elfogadta. Az 1913. m árcius 5-én 
ta rto tt választmányi ülésen jelentette a titkár, hogy a Barlangku
tató Szakosztály február 20-án ta rto tt választmánya a következő
képpen alakult meg: elnök: Lenhossék Mihály, alelnök: Bella La
jos, titkár: Kadió Ottokár. Választmányi tagok: Bekey Imre Gábor, 
Hillebrand Jenő, Horusitzky Henrik, Kormos Tivadar, Strömpl Gá
bor, Vargha György, pénztáros: Ascher Antal.

A közgyűlés megválasztotta a Társulat új tisztikarát a követ
kező három  évre (1913—1915). Elnök: Schafarzik Ferenc, másod
elnök: Szontagh Tamás, első titkár: Papp Károly, m ásodtitkár: 
Maros Imre. Választmányi tagok: Em szt Kálmán, Franzenau Ágos-
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ton, Horusitzky Henrik, Kormos Tivadar, Liffa Aurél, Lőrenthey 
Imre, Mauritz Béla, Pálfy Móric, Schréter Zoltán, Timkó Imre, 
Treitz Péter, Zim ányi Károly.

Tiszteleti tagok lettek: llosvay Lajos, Groth Pál és Heim A l
bert.

A június 4-én tarto tt választmányi ülés a Szabó-alapból Fe- 
renczy Istvánnak Zalatna vidéki tanulm ányokra 300 koronát, Má- 
jer Istvánnak a börzsönyi miocén tanulmányozására 150 koronát, 
és Vigh Gyulának a Fehérkő aviculás rétegei vizsgálatára 140 ko
ronát engedélyezett.

Rózsa Mihálynak a Pénzügyminisztérium 4000 korona kikül
detési általányt utalványozott, hogy néhány hónapot a németor
szági kálisótelepek tanulmányozására fordítson. Tanulmányút j át 
m ár 1912 nyarán megkezdte.

A tagok száma 724 volt, 1 pártfogó, 17 pártoló, 41 örökítő, 14 
tiszteleti, 12 levelező tag, 5 levelező, 392 rendes belföldi, továbbá 
200 intézet és testület m int rendes tag, valam int 60 előfizető.

A Közlöny 1913. évi kötete Pálfy és Maros titkárok szerkeszté
sében jelent meg 536 lap terjedelemben, ebből 216 lap idegen 
nyelvű. Néhány fontosabb cikke: Mauritz Béla: „A Fruska-Gora 
traehitos kőzetei.” Zimányi Károly: „Hematit a Kakukkhegyről.”

Az 1914. február 14-én tarto tt hatvannegyedik közgyűlés tudo
másul vette, hogy Kanadában, Torontóban az előző évben megtar
tott nemzetközi geológiai kongresszuson Szádeczky Gyula képvi
selte a Társulatot.

Ugyanazon közgyűlés foglalkozott újból a Barlangkutató Szak
osztály ügyrendjével, s ezzel kapcsolatban az alapszabálymódosí
tással.

A Barlangkutató Szakosztály alakulásával az alapszabályok 
némi módosítása vált szükségessé. Az 1913. január 29-én tartott 
választmányi ülés az alapszabályokban a következő módosításokat 
ajánlotta:

4. §. A jelentékenyebb eszközök: a) gyűlések, b) kiadványok, 
c) könyvtár, d) ásvány-, föld- és őslénytani tárgyak gyűjtése, e) 
egyes vidékek földtani tanulmányozása, f) fiókegyesületek és szak
osztályok alakítása.

17. §. A tagok a Társulattól oklevelet kapnak, melynek alapján 
m agukat a „Magyarhoni Földtani T ársulat” pártoló, örökítő, rendes, 
tiszteleti, vagy levelező tagjainak neveztetik.

A Társulat m inden tagja részt vehet a szaküléseken és a köz
gyűléseken is, azonban a közgyűléseken, szavazati joga a tiszteleti,



pártoló, örökítő és rendes tagoknak csak akkor van, ha ott szemé
lyesen megjelennek. A tagok jogaival bíró intézetek, hivatalok, 
testületek vagy vállalatok megbízottjaik ú tján  szavazhatnak, ha ot+ 
személyesen megjelennek. A levelező tagok kivételével a  Társulat
nak minden tagja kapja a Társulat folyóiratát, használhatja a Tár
sulat könyvtárát, és új tagokat ajánlhat. A fiókegyesületek és a 
szakosztályok kiadványaikért d íjat szedhetnek.

18. §. A Társulat ügyeit a választmány intézi, amelynek tag
jai: az elnök, másodelnök, a fiókegyesületek és szakosztályok el
nökei, a m agyar honos tiszteleti tagok, 12 választmányi tag, az első 
titkár, m ásodtitkár és a pénztáros.

26. §. A választmány mindenféle személyi ügyben mindig tit
kos szavazással dönt.

Az 1913. február 5-én ta rto tt közgyűlés a tervezett módosítá
sokat elfogadta.

A Belügyminisztérium azonban nem fogadta el ezeket a módo
sításokat, hanem kívánta, hogy a Társulat pontosan szabja meg a 
fiókegyesületek és szakosztályok viszonyát az anyaegylethez. Erre 
ú jra  megszövegezték. Egyúttal a Barlangkutató Szakosztály ügy
rendje is ennek folytán módosításra szorult. Ezeket a módosításo
kat az 1914. január 28-1 választmányi ülés elfogadta.

A módosított alapszabályokat a Belügyminsztérium azzal egé
szítette ki, hogy a  fiókegyesületek m egalakítása és megszüntetése 
az illetékes törvényhatóság első tisztviselője ú tján  a M. Kir. Belügy
minisztérium nak tudomásulvétel végett bejelentendő.

1914. húsvét hetében Lóczy Lajos földtani kirándulást veze
te tt a Balaton vidéki bazalt vulkánokhoz.

A választmány 1914. június 3-án Jugovits Lajosnak a Börzsöny 
eruptív kőzeteinek tanulmányozására 200 és Májer Istvánnak  a Bör
zsöny sztratigráfiájának tanulmányozására 200 koronát engedé
lyezett a Szabó-alapból.

A tagok száma 1913-ban 730 volt.
Az 1914. évi XLIV. Földtani Közlöny Papp Károly szerkesztésé

ben hat táblával és 48 ábrával 600 lap terjedelem ben jelent meg, 
ebből 258 lap idegen nyelvű.

Az 1915. február 3-án ta rto tt közgyűlés a Szabó József-emlék- 
éremmel tün tette  ki Lóczy Lajos: ,,A Balaton környékének geoló
giai képződményei és ezeknek vidékek szerinti telepedése” c. mun
káját.

Az alapszabályok módosítását a Belügyminisztérium jóváhagyta 
1914. június 29-én, s ezzel a Barlangkutató Szakosztály megalakult.
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A Magyarhoni Földtani Társulat alapszabályai.

I. Cím

1. §. A Társulat címe: „Magyarhoni Földtani Társulat”. — Székhelye: 
Budapest.

II. Cél

2. §. A „Magyarhoni Földtani Társulat” 1850-ben alakult tudományos 
egyesület, amelynek célja a földtannak és rokontudományainak művelése 
és terjesztése.

3. §. Ennek a célnak elérése végett a Magyarhoni Földtani Társulat 
más testületekkel összeköttetésbe léphet.

III. Eszközök
4. §. A jelentékenyebb eszközök: a) gyűlések, b) kiadványok, c) 

könyvtár, d) ásvány-, föld- és őslénytani tárgyak gyűjtése, e) egyes vi
dékek földtani tanulmányozása, f) fiókegyesületek és szakosztályok ala
kítása.

IV. Pártfogó
5. §. A Társulat céljainak érdékében egy vagy több pártfogót igyek

szik megnyerni.

V. Tagok
6. §. A Társulatnak vannak: a) pártoló, b) örökítő, c) rendes, d) 

tiszteleti és e) levelező tagjai.
7. §. Pártoló tag az, aki a Társulat pénzalapját legalább 400 K-val 

növeli.
8. §. Örökítő tag az, aki az alaptőke gyarapítására a Társulat pénz

tárába 200 K-t fizet.
9. §. Rendes tag lehet az, aiki belépési szándékát közvetlenül, vagy 

egy társulati tag ajánlatával a titkárnak bejelenti.
10. §. Tiszteleti tagul oly bel- vagy külföldi kitűnő férfiú választ

ható, aki a geológiában, vagy ennek rokontudományaiban rendkívüli 
érdemeket szerzett.

11. §. Levelező tagul oly bel- vagy külföldi szaktudós választható, 
aki e Társulatnak, vagy a magyar geológia ügyének elismerésre méltó 
szolgálatot tett.

VI. Tagok választása
12. §. Aki pártoló, örökítő, vagy rendes tag óhajt lenni, szándékát 

a Társulat egy tagjának, vagy a titkárságnak ajánlás végett bejelenti. 
Az ekként ajánlottakról a választmány dönt és a megválasztottak neveit 
a legközelebbi szakülésen a titkár bejelenti.

13. §. Tiszteleti és levelező tagot, a választmány előterjesztése 
alapján, a közgyűlés választ.

Tiszteleti és levelező tagot a Társulat tiszteleti, pártoló, örökítő és 
rendes tagjai ajánlhatnak. Ajánlatukat, az ajánlottak különös érdemeit
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felsorolván, november hó 1-ig az elnökséghez írásiban kell benyújtani. 
A választmány ezt a javaslatot, véleményével, a legközelebbi közgyűlés 
elé terjeszti.

VI I .  T a g o k  k ö te le s s é g e i

14. §. A rendes tagok évenként 10 K tagsági díjat fizetnek. Ezen
kívül az oklevélért minden rendes tag egyszer s mindenkorra 4 K-t fizet.

Azonban személyek 200 korona lefizetésével mint örökítő tagok; 
míg hivatalok, intézetek, testületék vagy vállalatok 400 koronával — 
mint pártoló tagok —■ egyszer s  mindenkorra is leróhatják tagsági köte
lezettségüket.

15. §. A tagsági díj minden év első negyedében fizetendő. Ha vala
mely tag évi díját az első negyedben nem fizette ki, a Társulat a díjat 
posta útján szedi be, amely esetben a postai költséget a hátralékos tag 
fizeti.

16. §. A rendes tag, ha ki akar lépni, a következő évre vonatkozó 
kilépési szándékát, a titkárságnál, november hó 1-ig, előzetesen bejelen
teni tartozik.

VI I I .  T a g o k  jo g a i

17. §. A tagok a Társulattól oklevelet kapnak, melynek alapján 
magukat a Magyarhoni Földtani Társulat pártoló, örökítő, rendes, tisz
teleti vagy levelező tagjának nevezhetik.

A Társulat minden tagja részt vehet a szalküléseken és a közgyű
léseken is; azonban a közgyűléseken szavazati joga a tiszteleti, pártoló, 
örökítő s rendes tagoknak csak akkor van, ha ott személyesen megje
lennek. A tagok jogaival bíró intézetek, hivatalok, testületek vagy vál
lalatok megbízottjaik útján szavazhatnak. Az írásbeli felhatalmazással 
megbízottak azonban a közgyűléseken csákis akkor szavazhatnak, ha 
ott személyesen megjelennek. A levelező tagok kivételével, a Társulat
nak minden tagja kapja a Társulat kiadványait, használhatja a Társulat 
könyvtárát és új tagokat ajánlhat.

IX . Ü g y v e z e t é s

18. §. A Társulat ügyeit a választmány intézi, melynek tagjai: az 
elnök, másodelnök, a fiókegyesületek és szákosztályok elnökei, a magyar 
honos tiszteleti tagok, 12 választmányi tag, az első titkár, a másodtitkár 
és a pénztáros.

19. §. Az elnök képviseli a Társulatot a hatóságok és mások irá
nyában, az üléseken elnököl.

A Társulat pénzügyeire felügyel, a fizetéseket utalványozza, a jegy
zőkönyveket, társulati határozatokat aláírja, szavazatok egyenlősége ese
tében az ő szava dönt.

A másodelnök helyettesíti az elnököt.
20. §. Az első titkár vezeti az ügyöket és az ülések jegyzőkönyveit; 

szerkeszti a kiadványokat. Gondoskodik a szakülési előadásokról, a be
küldött munkálatok és tárgyak bemutatásáról; tudósítja a tagokat a 
gyűlések idejéről és napirendjéről; gondot visel a könyvekre, a tér
képekre és a folyóiratokra s róluk jegyzéket vezet; nyilvánosságban 
tartja a tagok számát, beszedi a tagdíjakat és a közgyűlésen a Tár
sulat működéséről jelentést terjeszt elő.
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A másodtitkár az elsőnek kisegítője, szükség esetében helyettese.
21. §. A választmány intézi el a Társulat minden fontosabb ügyét. 

Megválasztja a pártoló, örökítő és rendes tagokat. Közgyűlés elé ter
jeszti a tiszteleti és levelező tagok választására vonatkozó indítványát. 
„Levelező” címet adhat mindazoknak, akik a Társulat céljait gyűjtés, 
becsesebb adomány vagy egyéb jó szolgálat által elősegítették. Éven
ként pénztárost választ, ellenőrzi a pénztári kezelést s a pénztárt min
den évben megvizsgáltatja.

22. §. A pénztáros kezeli a Társulat alapvagy ómét és a forgó tőké
jét, teljesíti a fizetéseket, de csak az elnöktől utalványozott és a titkár
tól ellenjegyzett számlára vagy nyugtatóra.

23. §. Az elnök, másodelnök, titkárok és választmányi tagok a köz
gyűlésen titkos szavazattal 3 évre választatnak.

X. Gyűlések
24. §. A gyűlések háromfélék: a) szak-, b) választmány- és c) köz

gyűlések.
25. §. A szakülésen tudományos értekezéseket adnak elő. Szak

ülés, kivéve a nyári szünidőt, minden hónapban tartandó.
26. §. A választmány havonként rendesen egyszer ülésezik, általános 

szavazattöbbséggel határoz. Hogy a határozat érvényes legyen, a jelen
levő tisztviselőkön kívül legalább 5 választmányi tagnak kell jelen 
lenni. A választmány mindenféle személyi ügyben mindig titkos sza
vazással dönt.

Az elnök, ha szükséges, máskor is hívhat össze választmányi ülést, 
de 3 tag írásbeli kérésére is köteles a választmányt 8 napon belül össze
hívni.

27. §. A  Társulat évenként rendesein egy közgyűlést tart, mégpedig 
a polgári év elején, melyen a választmány a Társulat szellemi műkö
déséről és anyagi állásáról beszámoltat.

A közgyűlés választja meg a tisztviselőket a (pénztáros kivételével), 
mégpedig abszolút (a szavazatok felénél több) szótöbbséggel; a választ
mányi, továbbá a tiszteleti és levelező tagakat, általános szótöbbséggel. 
A számadások és a pénztár megvizsgálására 3 tagot küld ki.

Ha valaki a közgyűlés elé oly indítványt szándékozik terjeszteni, 
amely pénzkiadással, vagy a fennálló alapszabályoknak és a szokás szen
tesítette ügykezelési rendnek megváltoztatásával járna, köteles indít
ványát, a közgyűlés előtt legalább 2 hónappal, a titkárság útján a vá
lasztmánynak bejelenteni.

Szükség esetében az elnök rendkívüli közgyűlést is hívhat össze; 
de ezt a tagokkal legalább egy héttel előbb tudatnia kell.

A közgyűlésein a szavazásra jogosult tagok általános szótöbbséggel 
határoznak.

28. §. A Társulat vagyona: a) az alaptőke és b) a forgó tőke,
a) Az alaptőke a pártoló és örökítő tagok alapítványaiból s egyéb 

erre a célra szánt adományokból áll. Az alaptőkének csak kamatja 
költhető el.

b) A  forgó tőke jövedelmei: 1-ször a tagdíjak; 2-szor az dklevél 
díja; 3-szor az eladott kiadványok ára; 4-szer az alaptőke kamatja és 
5-ször egyéb erre a célra szánt adományok.
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29. §. A Társulat közgyűlése a 4. §. értelmében fiókegyesületeket és 
szakosztályokat is alakíthat.

a) A  fiókegyesületeiknek és szakosztályöknafc tagja lehet az anya
egyesületnek minden tagja, aki belépési szándékát a fiókegyesület, il
letve a szakosztály vezetőségéinek bejelenti és kötelezi magát legalább 
évi 3 korona fiókegyesüieti, illetve szakosztályi tagsági díj fizetésére.

b) A  fiókegyesületek és szakosztályok céljaira alapítványok tehetők, 
amiket az anyaegyesület pénztára a fiókegyesület vagy szakosztály alap
tőkéjével együtt alaptőke gyanánt kezel s az így kezelt alapoknak a 
fiókegyesület, illetve szakosztály csak kamatait költheti el. Egy ala
pítvány összege 100 koronánál kisebb nem lehet.

c) A  fiókegyesületek és szakosztályok tagjai, valamint az alapít
ványt tevők is tagsági, illetve alapítványi díjuk fejében megkapják a 
fiókegyesület, illetve szakosztály folyóiratát, a szűküléseken és népszerű 
estélyeken előadásokat tarthatnak, azokhoz hozzászólhatnak, résztvehet- 
nek a kirándulásokon, továbbá az évzáró és rendkívüli üléseken; de 
felszólalási, indítványozási és szavazási joga csak a fiókegyesület, illetve 
szakosztály tagjainak van.

d) Az anyaegyesület ‘közgyűlése az alapszabályok keretén belül a 
fiókegyesületek és szakosztályok részére ügyrendet állapít meg.

e) A  fiókegyesületek és szakosztályok ügyeit a tisztikar és választ
mány vezeti, melyet a fiókegyesületi, illetve szakosztályi tagok soraiból 
választanak. Működésükért, valamint a Társulat alapszabályainak és 
az Ügyrendnek betartásáért elsősorban az anyaegyesület választmányá
nak, másodsorban közgyűlésének felelősek.

f) Ha a fiókegyesületek vagy szakosztályok megszűnnek, ákkor ösz- 
szes vagyonuk felett az anyaegyesület rendelkezik, de ha hasonló célt 
szolgáló önálló Társulattá alakulnak át, az anyaegyesület a fiókegyesü
let vagy szakosztály vagyonát ezen új Társulatnak átadhatja.

X I I I .  A l a p s z a b á ly o k  v á l to z ta tá s a

30. §. A Társulat alapszabályait csak a közgyűlés változtathatja 
meg. A megváltoztatott alapszabályok helybenhagyás végett felsőbb 
helyre terjesztendők fel.

X I V . A  T á r s u la t  f e lo s z lá s a

31. §. A Társulat feloszlását közgyűlés határozhatja el. A felosz
lásról határozó közgyűlést megtartása előtt egy negyedévvel kell ki
hirdetni. Határozat csak akkor hozható, ha a helybeli tagoknak két
harmada jelen van. Ha ennyi tag nem gyűlt volna össze, akkor a felosz
lásról egy hasonló módon kihirdetett újabb közgyűlésen a megjelent 
tagok kétharmad szótöbbséggel döntenek.

32. §. Ha a Társulat feloszlik, minden vagyona a közgyűlés által 
kijelölt tudományos célra fordítandó. E határozatot végrehajtás előtt 
felsőbb jóváhagyás elé kell terjeszteni.

XV. Á l la m i  f e lü g y e le t

33. §. Az 1875. évi május hó 2-án 1508. ein. sz. a. kelt és az egy
letekre vonatkozó belügyminiszteri szabályrendelet 9. pontjához képest, 
„az egyesület az esetben, ha az alapszabályokban meghatározott célt és

XII. A  fiókagyesiiletek és szakosztályok szervezete
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eljárást, illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a kir. kormány által, ameny- 
nyiben további működésének folytatása által az állam, vagy az egyleti 

tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul felfüggesztetik 
s a felfüggesztés után elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez 
képest végleg fél is oszlatta tik vagy esetleg az alapszabályok legpon
tosabb megtartására a különbeni feloszlatás terhe alatt köteleztetik.” 

Kelt Budapesten, a „Magyarhoni Földtani Társulat” 1914. év feb- 
ruárius hónap 4-én tartott hatvannegyedik rendes közgyűlésén.

A  M a g y a r h o n i  F ö ld ta n i T á r s u la t  
B a r la n g k u ta tó  S z a k o s z tá ly á n a k  ü g y r e n d je

A  s z a k o s z tá ly  c ím e , c é l ja  é s  f e la d a ta

1. §. Címe: „A Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Szak
osztálya. Budapest 1913.”

2. §. Célja: A barlangtan és rokontudományainak mívelése és ter
jesztése.

3. §. Feladata: A hazai barlangokat nyilvántartani, szakszerűen ku
tatni, folyóiratban, esetleg egyéb kiadványokban magyar és idegen 
nyelveken ismertetni, a kutatások eredményeit szaküléseken és nép
szerű estélyeken előadni s végül úgy a hazai, valamint a külföldi bar
langtani irodalmat és mozgalmakat figyelemmel kísérni.

A  s z a k o s z tá ly  ta g ja i

4. §. A szakosztálynak tagja lehet az anyaegyesületnek minden 
tagja, aki belépési szándékát a szakosztály vezetőségének bejelenti s 
kötelezi magát legalább évi 3 korona szakosztályi tagsági díjnak az év 
első negyedében való lefizetésére.

5. §. A szakosztály céljaira alapítványok tehetők, amiket az anya
egyesület pénztára a szakosztály alaptőkéjével együtt alaptőke gyanánt 
kezel s az így kezelt alapoknak a szakosztály csak kamatait költheti 
el. Egy alapítvány összege 100 koronánál kisebb nem lehet.

6. §. Az anyaegyesületnek azon tagjai, akik a szakosztály részére 
alapítványt tettek, az évi 3 korona tagsági díjat tovább nem fizetik. 
Tagsági jogukat a szakosztályban mindaddig gyakorolhatják, míg az 
anyaegyesületnek tagjai.

7. §. A szakosztály tagjai, valamint áldozatkészségük elismeréseként 
az alapítványt tevő nem szakosztályi tagok is tagsági, illetve alapít
ványi díjuk fejében megkapják a szakosztály folyóiratát, a szakülése
ken. és népszerű estélyeken előadásokat tarthatnak, azokhoz hozzá
szólhatnak, részt vehetnek a kirándulásokon, továbbá az évzáró és rend
kívüli üléseken; de felszólalási, indítvónyozási és szavazási joga csak 
a szakosztály tagjainak van. Szavazni csak személyesen lehet.

A  s z a k o s z tá ly  ü g y v e z e té s e

8. §. A szakosztály ügyeit a tisztikar (elnök, alelnök, titkár) és a 
hat tagból álló választmány intézi,

9. §. A szakosztály tisztikarát és választmányát a szakosztály tiszt
újító évzáró gyűlésén a jelenlevő tagok titkos szavazás útján szótöbb-
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seggel három évre választják a tagok sorából. A választás mindenkor 
az anyaegyesület tisztújító közgyűlése előtt történik.

10. §. A választmány hivatalos ügyeit választmányi üléseken intézi, 
melyeket az elnök szükség szerint hív össze, de három választmányi 
tag írásbeli kérésére is köteles azt nyolc napon belül összehívni.

A választmány szótöbbséggel határoz, mégpedig személyi ügyek
ben mindig titkos szavazással. A határozat érvényes, ha a jelenlevő 
tisztviselőkön kívül a választmánynak legalább három tagja jelen van.

11. §. A választmányi ülések jegyzőkönyvei hitelesítés után az 
anyaegyesület választmányához beterjesztendők.

12. §. Az elnök irányítja a szakosztály ügyeit, képviseli a szak
osztályt a nyilvánosság előtt; továbbá utalványozhat a költségvetésnek 
megfelelően.

A szakosztály elnöke egyszersmind hivatalból az anyaegyesület vá
lasztmányának tagja.

13. §. Az alelnök az elnököt szükség esetén helyettesíti.
14. §. A titkár vezeti a szakosztály adminisztratív és pénztári ügyeit, 

nyilvántartja a tagok névsorát és a hazai barlangokat, szerkeszti a szak
osztály folyóiratát és egyéb kiadványait, szervezi a szakosztály kuta
tásait; továbbá a szakosztály működéséről és vagyoni állásáról a vá
lasztmánynak, illetve az évzáró gyűlésnek évi jelentésben számol be 
és egyúttal beterjeszti a jövő évi költségvetést. Ügy az évi jelentés, mint 
a jövő évi költségvetés az anyaegyesületnek beterjesztendő.

A titkárt hivatalos teendőiért a szákosztály évzáró gyűlése tisz
teletdíjban részesítheti.

A z  é v z á r ó  g y ű lé s  ü g y r e n d je

15. §. A szakosztály évenként egy évzáró gyűlést tart, mégpedig az 
anyaegyesület közgyűlése előtt. Szükség esetén az elnök bármikor, va
lamint 15 tag írásos kérésére is, rendkívüli gyűlést 15 napon belül 
hívhat össze.

16. §. Az évzáró és rendkívüli gyűlések hitelesített jegyzőkönyvei, 
valamint esetleg a szakosztály évzáró gyűlése által tervezett ügyrend 
változtatásai az anyaegyesület választmánya útján a közgyűlés elé ter- 
jesztendők; azok jogerőre csak akikor emelkedhetnek, ha azt az anya
egyesület választmánya előterjesztésére a Magyarhoni Földtani Társu
lat közgyűlése elfogadja.

17. §. A szakosztály választmánya a pénztár megvizsgálására pénz
tárvizsgáló bizottságot küld ki, amelynek jelentését a titkár terjeszti 
elő, s amelyet elfogadás után az anyaegyesület választmányának meg
küldenek. A választmány évközben bármikor is elrendelheti a pénztár 
vizsgálatát.

A szakosztály vagyona
18. §. A szakosztály jövedelmei a következők: az alapítványok és 

azok kamatjai, az előfizetési díjak és a kiadványok eladásából származó 
bevételek, állami segély és egyéb adományok, végül a Földtani Társulat 
évi segélye, amelyet a választmány előterjesztésére az anyaegyesület 
közgyűlése állapít meg.
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19. §. A szakosztály föloszlatását az anyaegyesület közgyűlése, vagy 
a szakosztály évzáró gyűlése 'határozhatja el. A szakosztály évzáró gyű
lésére a meghívók egy hónappal előbb küldendők szót a tárgy különös 
kiemelésével. Érvényes határozat csak akkor hozható, ha a szakosztály 
tagjainak kétharmada jelen van. Ennek sikertelensége esetében az anya
egyesület határoz a szakosztály további sorsa felett.

A szakosztály feloszlatása esetén a szakosztály egész vagyona fölött 
a Magyarhoni Földtani Társulat, mint anyaegyesület rendelkezik. Ha 
azonban a szakosztály önálló és hasonló célt szolgáló társasággá alakulna 
át, a vagyon az újonnan alakult, hasonló célt szolgáló társulatra száll át.

A z  a n y a e g y e s ü le t  f e lü g y e le t e

20. §. A Barlangkutató Szakosztály a Magyarhoni Földtani Társu
lat szakosztálya lévén, működéséért, valamint a Társulat alapszabályai
nak és a szakosztály ügyrendjének betartásáért elsősorban az anyaegye
sület választmányának, másodsorban közgyűlésének felelős; működésé-, 
ről az anyaegyesület közgyűlésének, a Földtani Társulat választmánya 

útján évi jelentésben számol be.
21. §. Jelen ügyrend csak az egyidejűleg módosított társulati alap

szabályok belügyminiszteri jóváhagyása után lép érvénybe.

A Szakosztály igen élénk m unkát fe jte tt ki. Hillebrand Jenő 
a Jankovich, az Istálókői, Pálfy a Kiskevélyi barlangban, Kadic Ot
tokár a Remete^barlangban, az Oroszy-kőfülkében, Kormos Tiva
dar a Remetehegyi kőfülkében végzett sikeres ásatásokkal gazda
gították a pleisztocén és prehisztorikus leleteket.

A Szakosztály tudományos folyóirata: a „Barlangkutatás” már 
1913-ban megindult, s összefoglalja a Szakosztály tudományos 
munkásságának eredményeit.

A Szakosztály tagjainak száma 133.
Megjelent: Horusitzky Henrik— Siegmeth Károly: ,,A magyar- 

országi barlangok és az ezekre vonatkozó adatok irodalmi jegy
zéke 1549—1913 közt” című munka, mely 760 barlangtani közle
m ény címét tartalmazza.

1914. novem ber 22-ón a rendkívüli választmányi ülés elhatá
rozta, hogy a Társulat 6000 koronát jegyez hadikölcsönre. 1000 ko
ronát készpénzben m ár befizetett a Társulat, az 5000 koronát a 
törzsvagyont alkotó értékpapírokra felveendő kölcsönnel fedezi.

Az 1915. m ájus 5-i választmányi ülésen beszámolt a titkár a r
ról, hogy a Böckh János-alap 6170 korona, ebből kiadás a mell
szobor elkészítésére 6004,50 korona, a m aradvány az időközi kam a
tokkal együtt 515,60 korona.

A május 17-i választmányi ülés újabb hadikölcsön-jegyzést sza
vazott meg 3000 korona értékben. A titkár jelentette, hogy a Strobl

A szakosztály feloszlatása
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szobrászművész által készített Böckh János-szobrot a Társulat a M. 
Kir. Földtani Intézetnek ajánlotta fel.

A tagok száma 1914 végén 758 volt.
A Közlöny 1915. évi XLV. száma Papp Károly szerkesztésé

ben 334 lapon jelent meg, ebből 150 lap az idegen nyelvű rész. 
Tartalmazza többek közt Rózsa Mihály: „A kálisótelepek másodla
gos átalakulásáról” című cikkét.

Már 1915-ben erősen érezte a Társulat, hogy a háború miatt 
a segélyek kisébbedtek, a nyomdai költségek kereken 30%-kal meg
nőttek, a tagok száma apadt.

Az 1916. február 9-én tarto tt közgyűlésen Schafarzik Ferenc 
elnök szerint a következő triennium  választmányának meg kell 
fontolnia, vajon nem érkezett-e el annak az ideje, hogy a cikkek te r
jedelmét kissé szűkebbre szorítsa, a népszerűsítő cikkeket és ábrá
kat esetleg egészen elhagyja, vagy pedig külön kiadványba utalja. 
Eddig a cikkek idegen nyelven is teljes terjedelem ben jelentek meg, 
talán lehetne az idegen nyelvű szöveget bizonyos esetekben rövi
debben közölni. Célszerűnek véli, ha ismét visszaállna a Közlöny 
mellé a ham ar megszűnt Földtani Értesítő.

A közgyűlés Tschermak Gusztávot és Beyschlag Ferencet tisz
teleti taggá választotta.

A tisztújító választás eredménye volt: elnök: Szontagh Tamás 
dr. (VI. melléklet), másodelnök: Pálfy Móric dr., első titkár: Papp 
Károly dr., m ásodtitkár: Ballenegger Róbert dr., választmányi tagok: 
Böckh Hugó dr., Emszt Kálmán dr., H orusitzky Henrik, Kadic 
Ottokár dr., Kormos Tivadar dr., Liffa Aurél dr., Lőrenthey Imre 
dr., Mauritz Béla dr., Schafarzik Ferenc dr., Sehr éter Zoltán dr.. 
Timkó Imre, Treitz Péter.

A Barlangkutató Szakosztálynak 140 tagja volt. A „Barlang- 
kutatás” folyóiratnak volt 45 előfizetője és 84 cserése. A Szakosz
tály az 1916. jan. 24-i évzáró és tisztújító ülésen 1916—1918-ra a 
következőket választotta meg: elnök: Lenhossék Mihály dr., alel- 
nök: Bella Lajos, titkár: Kadic Ottokár dr., választmányi tagok: Bé
kéi/ Imre, Hillebrand Jenő dr., Horusitzky Henrik, Kormos Tiva
dar dr., Lambrecht Kálmán dr., Strömpl Gábor dr.

Az 1916. március 1-én tarto tt választmányi ülés a Barlangku
tató Szakosztály választmányi tagjainak a számát nyolcra emelte fel.

1916. április 5-én a Földtani Közlöny szerkesztésére a választ
mány szabályzatot fogadott el. Lényege a következő:

A Közlönyben a fő szaknak, a földtannak vezető szerepet kell 
biztosítani. A kevesebb tagtársat érdeklő rokonszakból (pl. kris-
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tálytan, paleontológia) egy-egy füzetben több értekezés né jelen
jék meg. A füzetek tartalm a változatos legyen. A szerkesztőség a be
nyújto tt munkák felett k ritikát gyakorol s  szükség szerint a szer
kesztői bizottságot a munka m egbírálására felkéri.

A m unkák tömören legyenek megfogalmazva. A Közlöny a M. 
Kir. Földtani Intézetnek is hivatalos lapja lévén, abban a Földtani 
Intézet igazgatóságának hivatalos közleményei is megjelenhetnek.

A közlemény terjedelme — m int a m últban is — 2 nyom ta
to tt ívnél nagyobb nem lehet. Különös esetekben azonban 2 ívnél 
valamivel terjedelmesebb m unka is kiadható, de csak 2 ívért jár 
íiói tiszteletdíj. Az ezen felüli terjedelem  költségeit a szerző fedezi. 
Csak a szöveg megértését elősegítő ábrák, fényképek közölhetők. 
Az Irodalom rovatban lehetőleg m inden Magyarországra vonatkozó 
munka ismertetendő.

A szerző különlenyomatot kap díjtalanul, mégpedig az eredeti 
értekezésekből címlapos borítékkal, a rövid közlemények és vegyes 
közlemények borgisszal szedett része boríték nélkül. Ism ertetések
ből és jegyzőkönyvi kivonatokból különlenyomat szintén adható.

A Közlöny magyar részében  két főcsoport van: 1. Eredeti érte
kezések. 2. Vegyes közlemények. Az eredeti értekezések a Közlöny 
elején garmond-szedéssel jelennek meg. A kisebb, új adatokat ta r
talmazó fél- vagy egyoldalas cikkek Rövid Közlemények közös 
címmel az Értekezések végére jönnek.

A Vegyes Közlemények az Értekezések után külön oldalon 
következnek. Ebben a  részben elöl borgisz-szedéssel közlendők a 
nem eredeti vizsgálatokon alapuló ism ertető és népszerű irányú 
tudományos cikkek, az emlékbeszédek, közgyűlési elnöki megnyi
tók, hacsak az utóbbiak tartalm uk alapján nem az értekezések kö
rébe tartoznak. A Vegyes Közlemények következő része: Ism erte
tések, Irodalom . és Társulati ügyek borgisszal vagy petittel sze- 
dendők.

Az Ismertetés rovatban kiváló m unka ismertetése és kritikai 
m éltatása közlendő. A bírálatok válássá is ide került, am it csak egy 
viszonválasz követhet. Az Irodalom  rovatban Magyarországra vonat
kozó értekezések rövid, tömör összefoglalása jelenik m eg.'Ez a ro
vat közli minden év elején a Magyarországon megjelent és a Ma
gyarországra vonatkozó külföldi irodalom összeállítását is. A Tár
sulati ügyek  rovatban a közgyűlések jegyzőkönyvei rendszerint 
egész terjedelem ben — az elnöki megnyitók kivételével —, a szak
ülések, választmányi ülések és bizottsági ülések jegyzőkönyvei igen 
rövid kivonatban közlendők.

A közgyűlést követő első füzetben a társulati tisztviselők, a vá-
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lasztmány és a tagok névsora, valamint a Szabó-éremmel kitüntetett 
m unkák jegyzéke a legtakarékosabb szedésben közlendő.

A Vegyes Közlemények végére kerülnek a Társulat esetleges 
felhívásai, pályázati hirdetések és a M. Kir. Földtani Intézet hiva
talos közleményei.

A kiadványok jegyzéke, a tagsági díjak nyugtázása, a vasúti 
menetrend a borítékra való, ahol csakis a Földtani Intézet s a Tár
sulat nyom tatványai hirdethetők. Esetleges megkeresésre — amint 
a m últban is tö rtén t — méltányos díjazás m ellett egyes hirdetések 
mellékelhetek a közlönyhöz.

Az idegen nye lvű  rész alosztályai: 1. Abhandlungen. 2. Kurze 
Mitteilungen. 3. Referate. 4. Literatur.

Az Abhandlungen az idegen nyelvű rész elején  garmond-sze- 
désben tartalm azza a  magyar rész értekezéseinek fordítását, esetleg 
— ha a közlemény term észete megengedi — kivonatosan. Főleg a 
kizárólag magyar viszonyokra vonatkozó cikkekben érhető el a rö
vid összefoglalás. A Kurze M itteilungen is garmond-szedésű, a Refe
rate és L iteratur borgisz-típusú. Ebben a két rovatban csak a ha
zánkban megjelent m unkák ismertetendők.

A Közlöny szerkesztésének szabályozását két ok váltotta ki. Az 
egyik: a színvonal emelése, a másik a takarékosság. Az utolsó évek
ben az értekezések közé olyan cikk is belekerült, esetleg a füzet 
legelső helyén, mely tisztán útleírás volt a meglevő irodalom alapján, 
lényegesebb önálló megfigyelések nélkül. Elég bőven lévén pénz 
a Társulat pénztárában, a „Társulati ügyek” gyakran hosszadalmas 
jegyzőkönyvi kivonatokat közölt a szakülésekről. Az ismertetések 
is esetleg terjedelmesebbek voltak a szükségesnél.

Természetesen ezek a szerkesztési szabályok is osak mintegy 
útm utatók a szerkesztésben. A külső körülmények alakulása, a há
ború m iatt később m indinkább jelentkező pénzhiány nem egyszer 
kényszerhelyzet elé állították a szerkesztőt, s  bizony sokszor en
gedni volt kénytelen a kényszerítő körülményeknek.

A választmány 1916. jún ius 7-én a Szabó-alap kam ataiból ki
tűzött 400 koronás megbízásra a pályadíjat Lambrecht Kálmánnak 
ítélte, k i a „Magyar Birodalom harmadkori m adarai”-ról szóló 
tanulm ányát 1917 végére ígérte.

A társulati tagok száma 1915 végén 707 ( +  5 levelező, +  53 
előfizető) volt.

A Közlöny 1916. évi XLVI. évfolyama Ballenegger Róbert és 
Papp Károly szerkesztésében 376 lap terjedelem ben jelent meg, eb
ből az idegen nyelvű rész 163 lap.
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A háború elején a Közlönyben megjelent cikkek szerzői nem 
kaptak tiszteletdíjat választmányi határozat alapján. Az 1916. no
vember 8-án ta rto tt választmányi ülés elhatározta, hogy az elnök
ség 1916. január 1-től kezdve ismét kiutalványozhatja a szerzői 
tiszteletdíjat.

Az 1916. december 6-i választmányi ülés elhatározta, hogy a 
Társulat átadja 96 osereviszonyos folyóiratának kezelését a Föld
tani Intézetnek azzal, hogy az ezekből az Intézetnek szükséges 
folyóiratokat az intézet sa já t könyvtárának m egtartja. Azokat a 
folyóiratokat azonban, amelyek az Intézet könyvtárában m ár meg
vannak, elsősorban az egyetemi földtani intézetnek, másodsorban 
a műegyetemi ásvány-földtani intézetnek küldi meg, m int a Tár
sulat ajándékát.

A  Hidrológiai Szakosztály megalakulása

A Társulat 1917. január 31-én tarto tt választmányi ülése elé 
az elnöklő Szontagh Tamás fontos javaslattal járult. Nevezetesen a 
magyar mérnökök és technikusok közül többen azzal a kéréssel 
fordultak hozzá, hogy a Társulat kebelében alakítandó hidrológiai 
szakosztály szervezése eszméjének megnyerjék. Hosszabb tárgya
lások és megbeszélések után az a nézet alakult ki, hogy ilyen szak
osztály létrehozása valóban a társulatban valósítható meg legcél
szerűbben. Tervezetet is dolgozott ki a szakosztály működéséről.

A választmány egyhangúlag elhatározta a Magyarhoni Föld
tani Társulat kebelében Hidrológiai Szakosztály létesítését. A szak
osztály működési körét külön ügyrendben az elnökség a szakosztály 
tagjaival együtt fogja megállapítani.

Marenzi Ferenc Károly gróf m ár 1916-ban javasolta a nyilvá
nosság előtt hidrológiai társulat alakítását. Mivel azonban a há
ború m iatt önálló társulat szervezése nehézségekbe ütközött, azért 
Szontagh Tamással együtt felvetette a Hidrológiai Szakosztály esz
méjét. .

Az 1917. február 7-én ta rto tt közgyűlés elfogadta a választ
m ány javaslatát, s egyhangúlag elhatározta a Hidrológiai Szakosz
tály létesítését.

1917. február 10-én Marenzi Károly elnökletével 22 tag rész
vételével bizalmas értekezlet foglalkozott a szakosztály ügyeivel. 
Ez az értekezlet nyolc tagú bizottságot küldött ki, hogy az ügyren
det elkészítse. Április 30-án a bizottság Szontagh elnöklete alatt 
ülést tarto tt Bogdánffy Ödön, Cholnoky Jenő dr., Farkass Kálmán, 
Kaas Albert báró dr., Kövesligethy Radó dr., Marenzi Ferenc Ká-
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roly gróf, Pálfy Mór dr., Papp Károly ár. és Roller Benő részvé
telével. A bizottság az ügyrend készítésekor nagyjában körvona
lazta a szakosztály m unkakörét is, ami a következőkben foglal
ható össze Papp Károly jegyzőkönyvi közlése szerint:

A hidrológia az a tudomány, amely a tengerek, folyamok, fo
lyók, tavak, talajvizek, források, kutak, artézi ku tak  és a csapadé
kok ismeretét foglalja magában. Tárgykörének fontosabb fejezetei 
a következők. A víz körforgása, a levegő nedvessége, a csapadék. 
A talajvíz és a föld árja. A talajvíz áramlása, hőmérséklete és hi
giéniája. A talajvizet feltáró kutak és vízgyűjtő vágatok, a bánya
víz, alagútvíz és karsztvíz. Források. Artézi kutak. A folyóvíz tudo
mányából: a potamológiából különösen a folyóvíz hordaléka, gör
geteg, kavics, homok, iszap keletkezése és szállítása. Az árvizek 
oka és hatása. Az állóvizek, tavak, mocsarak, lápok és tőzegek 
tanulmányozása. A vizek biológiája.

A Hidrológiai Szakosztály egyik feladata lesz a hidrológiának, 
mint tudománynak az ápolása, a másik feladata, hogy tudományos 
vizsgálatok eredményeit a gyakorlati élet számára hozzáférhetővé 
tegye.

A szakosztályi ügyrendet az 1917. m ájus 9-én ta rto tt választ
mányi ülés elfogadta.

Az új szakosztály a Földtani Közlönyben óhajtja közölni cik
keit — külön rovatban.

Az 1917. június 6-án tarto tt rendkívüli közgyűlésen Kadic Otto
kár — a jegyzőkönyv vezetője — felolvasta a Hidrológiai Szak
osztály ügyrendjét, melyet — némi hozzá toldással — a közgyűlés 
jóváhagyott. Ezzel m egalakult a Hidrológiai Szakosztály, és június 
16-án m egtartotta első választó gyűlését. A választás eredménye 
a következő volt:

Elnök: Kovács Sebestyén Aladár, társelnök: Kövesligethy Radó 
és Schafarzik Ferenc, titkár: Bogdánffy Ödön. Választmányi tagok: 
Eötvös Loránd báró, Farkass Kálmán, Kaas A lbert báró, Lengyel 
Zoltán, Lóczy Lajos, idb. Marenzi Ferenc Károly gróf, Oelhofer 
Henrik, Princz Gyula, Réthly Antal, Treitz Péter, Weszelszky 
Gyula, Zielinszky Szilárd.

A  megválasztott tisztikar m andátum a az 1919 februári köz
gyűlésig érvényes, am ikor a Társulat hároméves ciklusa véget ér. 
A közgyűlés 3000 korona segélyt szavazott meg az új szakosztály
nak. A Barlangkutató Szakosztály 1916-ra szintén 1000 koronát 
kapott s 1917-re is ugyanakkora összeget kap.

1917. augusztus 30-án a Belügyminisztérium 103 109—1917.
VI. a. szám ala tt a Hidrológiai Szakosztály m egalakulását tudo
másul vette.
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A Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai Szakosztályának ügyrendje 

A szakosztály címe, célja és jeladata
1. §. Címe: „A Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai Szakosz

tálya Budapest, 1917”, ugyanezen feliratú hivatalos pecséttel.
2. §. Célja: A hidrológiának és a geológiával összefüggő rokontu

dományainak művelése és terjesztése.
3. §. Egyik feladata a hidrológiáinak, mint tudománynak az ápolása, 

másik feladata pedig a tudományos kutatások eredményeit a gyakorlati 
élet számára megközelíthetővé tenni.

4. §. A szakosztály ezen feladatók teljesítésére folyóiratot indít, 
előadásokat rendez s szakmunkáikat ad ki.

A szakosztály tagjai, jogaik s kötelezettségeik
5. §. A szakosztálynak tagja lehet a Magyarhoni Földtani Társu

lat minden tagja, aki belépési szándékát a szakosztály vezetőségének 
bejelenti s kötelezi magát évi 5 korona fizetésére. Tag lehet úgy magán- 
személy, mint bármely intézmény. Az évi tagsági díj egyszer s minden
korra szóló alapítvánnyal is megváltható. Magánszemély alapítványa 
legalább 150 korona, hivatalok, intézetek, testületek alapítványa legalább 
300 korona. Ezen alapítványok a szakosztály alaptőkéjéhez csatolandók.

6. §. Az anyaegyesületnek azon tagjai, kik a szakosztály részére 
alapítványt tesznek s így az évi 5 korona tagsági díjat továbbra fizetni 
nem (kötelesek, tagsági jogukat mindaddig gyakorolhatják, míg az anya
egyesületnek tagjai maradnak.

7. §. A szakosztály tagjai, valamint az alapítványt tevő nem szak
osztályi tagok is megkapják a szakosztály folyóiratát, az üléseken elő
adásokat tarthatnak, azokhoz hozzászólhatnak, azonban indítványozási és 
szavazati joguk csak a szakosztály tagjainak van. A tagok személyesen, az 
intézmények megbízottjuk útján szavaznak.

A szakosztály ügyvezetése
8. §. A szakosztály ügyeit a tisztikar és a választmány intézi. A tiszti

kar tagjai: egy elnök, két társelnök és egy titkár.
9. §. Az elnök irányítja a szakosztály ügyeit, képviseli a szakosztályt 

a nyilvánosság előtt, a szakosztály pénzügyeire felügyel, ellenőrzi a be
vételeket s utalványozza a kiadásokat a titkártól ellenjegyzett számlára. 
Az elnök hivatalból az anyaegyesület választmányának tagja.

10. §. A társelnökök szükség esetén, az elnök felkérésére, őt helyet
tesítik.

11. §. A titkár vezeti a szakosztály adminisztrációját, kezeli a forgó
tőkét, nyilvántartja a tagok névsorát, a szakosztály működéséről s va
gyoni állásáról a választmánynak, illetve az évzáró ülésnek évi jelen
tésben beszámol. A titkárt hivatalos teendőiért a szakosztály évzáró 
ülése tiszteletdíjban részesítheti.

12. §. A tizenkét (12) tagból álló választmány a szakosztály ügyeit 
választmányi üléseken intézi, amelyeket az elnök hív össze. A választ
mány szótöbbséggel határoz, mégpedig személyi ügyekben mindig tit
kos szavazással. A határozat csak akkor érvényes, ha a tisztviselőkön 
kívül legalább a választmány 4 tagja jelen van.

160



13. §. A szakosztály tisztikarát és választmányát a szakosztály tiszt
újító évzáró gyűlésen a jelenlevő tagok, illetőleg tagsági joggal bíró intéz
ményeknek hivatalos igazolvánnyal ellátott képviselői, titkos szavazás 
esetén szótöbbséggel három évre választják, de csakis a tagok sorából. 
A tisztújító évzáró ülés az anyaegyesület tisztújító közgyűlését meg
előzi. Időközben történt választások csakis az anyaegyesületi ciklus köz
gyűléséig érvényeseik, úgyhogy a szakosztályi választás mindenkor az 
anyaegyesület lejáró trienniumával ér véget.

14. §. A választmányi ülések jegyzőkönyveit a titkár jegyzi, 2 vá
lasztmányi tag hitelesíti, s  az ilyként hitelesített jegyzőkönyvet az elnök 
láttamozva jóváhagyás céljából az anyaegyesület választmányának be
mutatja.

Évzáró gyűlés és összes ülés
15. §. A szakosztály évenként évzáró ülést tart, mégpedig az anya

egyesület közgyűlése előtt. Az elnök rendkívüli összes ülést bármikor 
összehívhat, de 25 tag kérelmére 15 nap leforgása alatt köteles azt össze
hívni.

16. §. Az évzáró és rendkívüli összes ülés hitelesített jegyzőkönyve 
az anyaegyesület választmánya útján a közgyűlés elé terjesztendő. A 
szakosztá’y évzáró gyűlésének és összes ülésének határozata csak akkor 
jogerős, ha a Magyarhoni Földtani Társulat közgyűlése azokat elfogadja.

A szakosztály vagyona s jövedelmei
17. §. A szakosztály céljaira tett alapítványok és az évzáró gyűlés 

által e célra kijelölt összegek alkotják a szakosztály vagyonát, amelyet 
az anyaegyesület pénztárosa a szakosztály alaptőkéje gyanánt külön 
kezel. Ezen alaptőkének, illetőleg szakosztályi vagyonnak csak a kamatai 
költhetők el. Az alaptőke kezeléséért az anyaegyesület pénztárosát a 
szakosztály évről évre megállapítható tiszteletdíjban részesítheti.

18. §. A szakosztály jövedelmei a következők: az alaptőke kamatai, 
a tagsági díiak. előfizetések s a kiadványok eladásából származó bevé
telek. Azonkívül állami segélyek, magánosok vagy intézmények adomá
nyai, s  végül a Magyarhoni Földtani Társulat évi segélye, amelyet a vá
lasztmány javaslatára az anyaegyesület közgyűlése évről évre állapít meg,

A forgótőke kezelése a szakosztály titkárának a feladata, akit a 
szakosztály ezért szintén tiszteletdíjban részesíthet.

A szakosztály választmánya a pénztár megvizsgálására pénztár
vizsgáló bizottságot küld ki, amelyet elfogadás után az anyaegyesület 
választmánya hagy jóvá.

A szakosztály feloszlatása
19. §. A szakosztály feloszlatását az anyaegyesület közgyűlésén kí

vül az összes szakosztályi tagok többségének hozzájárulásával a szak
osztály évzáró gyűlése határozhatja el. Ez esetben az évzáró gyűlésre, 
illetőleg ö. .te? u ésre a meghívók egy hónappal előbb küldendők szét, 
a tárgy különös kiemelésével. Ha a szavazás eredményre nem vezet, 
úgy 3 hónap leforgása alatt összes ülés tartandó, amelyen a megjelent 
tagok a feloszlás kérdésében szótöbbséggel döntenek.
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Az anyaegyesület felügyeleté
20. §. A Hidrológiai Szakosztály a Magyarhoni Földtani 'Társulat 

szaíkosztálya lévén, működéséért, valamint a Társulat alapszabályainak 
és a szakosztály ügyrendjének betartásáért elsősorban az anyaegyesület 
választmányának, másodsorban közgyűlésének felelős, működéséről az 
anyaegyesület választmánya útján a Magyarhoni Földtani Társulat köz- 
gyűlésének évi jelentésben számol be.

Az április 4-én ta rto tt választmányi ülés tudom ásul vette, hogy 
a Földmlvelésügyi Minisztérium 1917. m ájus 20-i rendeletével a M. 
Kir. Földtani Intézet kiadványaiért járó 1000 korona régebbi tarto
zások megfizetését kivételesen elengedte.

A november 7-i választmányi ülés hangsúlyozza, hogy az alap
szabályok 18. §-a szerint a szakosztályok elnökei a Társulat választ
mányának tagjai. A nov. 22-i választmányi ülés elhatározta, hogy 
az olyan közleményekből, melyek a Közlönyben megjelentek, a 
szakülések kivonatában semmi se közöltessék, hanem  csupán az 
esetleges vita kerüljön a jegyzőkönyv kivonatába.

A dec. 5-i választmányi ülésen megállapodtak abban, hogy a 
Hidrológiai Szakosztály „Hidrológiai Közlemények” című rovatban 
adja ki közleményeit a szakosztály költségére, m int a Földtani Köz
löny függelékét.

Az 1917. évi Közlöny Ballenegger Róbert és Papp Károly szer
kesztésében jelent meg 6 táblával, 26 szövegábrával (488 lap ter
jedelemben, ebből 203 lap az idegen nyelvű rész). Fontosabb cikkek: 
Ballenegger Róbert dr.: „A tokajhegyaljai nyiroktalajról”. Scha- 
farzik Ferenc dr.: „A Heves megyei Egercsehi barnaszén telepének 
geológiai koráról”.

A tagok száma 1916 végén 700 körül volt, valószínűleg 719. A 
valószínűség onnan ered, hogy nem lehetett még pontosan tudni, 
hogy a háború kiket sem m isített meg.

1917 júniusában a Társulat leleplezte Rápolthy Lajosnak — 
Strobl Alajos tanítványának — ruszkicai m árványba domborított 
„Böckh János” emlékművét, melyet a Tánsulat a M. Kir. Földtani 
Intézetnek ajándékozott, s m ely az Intézet palotájának egyik dísze 
lett.

A Barlangkutató Szakosztály folyóiratának a „Barlangkutatás”- 
nak 5. évfolyama jelent m eg 1917-ben. A szakosztály tagjainak 
száma 142, alaptőkéje 7372 korona. A szakosztály az 1917. nov. 10-i 
választmányi ülésen elhatározta, hogy a tagsági és alapító díjait — 
a drágaság m iatt — a Hidrológiai Szakosztály díjaival megegyezően 
fölemeli: a rendes tagsági díjat 3 koronáról 5 koronára, az alapítói 
d íjat 100-ról 150 koronára. *
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A Hidrológiai Szakosztály tagjainak száma 1917 végén 82 volt, 
törzsvagyona 1000 korona.

Az 1918. január 2-án tarto tt választmányi ülés elfogadta az 
alapszabályok 29. §-ának módosítását a szakosztályokkal kapcso
latban:

A Társulat közgyűlése a 4. §. értelmében fiókegyesületeket és 
szakosztályokat is alakíthat.

a) A fiókegyesületeknek és szakosztályoknak tagja lehet az 
anyaegyesületnek minden tagja, aki belépési szándékát a fiókegye
sület, illetve a szakosztály vezetőségének bejelenti, s kötelezi ma
gát legalább évi 5 korona fiókegyesületi, illetve szakosztályi díj - 
fizetésére.

b) A fiókegyesületek és szakosztályok céljaira alapítványok te
hetők, amiket az anyaegyesület pénztára a fiókegyesület, illetve a 
szakosztály alaptőkéjével együtt alaptőke gyanánt kezel, s  az így 
kezelt alapoknak a fiókegyesület, illetve szakosztály csak kam atait 
költheti el. Egy alapítvány összege 150 koronánál kisebb nem  lehet.

A februári közgyűlésből kifolyólag a választmány 1918. márc. 
30-i ülésén pályázatot hirdetett Budapest környéke egyik kisebb 
területegységének tanulmányozására. Jutalm a a  Szabó József-alap
ból 400 korona. A tervezetek beadásának határideje 1918. jún. 1.

A közgyűlés elhatározta, hogy a Szabó József-emlékérem ügy
rendjének 7. §. b) pontjához pótlólag az ásvány-földtan szakcso
portba az agrogeológia is bevétessék.

Mivel Timkó Imre választmányi tagságáról lemondott, Scha- 
farzik  tiszteleti tag lett, Lőrenthey Imre elhunyt, a közgyűlés há
rom m egürült választmányi tagsági helyet tö ltö tt , be választással. 
Az új választmányi tagok: Nopcsa Ferenc báró dr., Princz Gyula dr. 
és Vadász Elemér dr.

Az 1918. február 6-án tarto tt közgyűlésen a Szabó József-emlék- 
éremmel Ballenegger Róbert dr.: „A tokajhegyaljai nyiroktalajról” 
című dolgozatát tün te tte  ki, mely a Földtani Közlöny 1917. évi kö
tetében jelent meg. A közgyűlés Schafarzik Ferencet tiszteleti taggá 
választotta.

A titkár jelentette az április 10-i választmányi ülésen, hogy a 
Társulat összesen 10 000 korona hadikölcsön-kötvényt jegyzett, so
kan örökítő tagdíjaikat hadikölcsönben fizették, úgyhogy a jelenlegi 
mintegy 60 000 korona alaptőkéből 15 000 korona hadikölcsön-köt- 
vény. A június 5-én tarto tt ülésen a választmány elhatározta, hogy 
az alaptőke meglevő készpénzét (12 000 korona) hadikölcsönbe fek
teti.
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A választmány 1918. jún . 5-i ülésében a nyílt pályázattal Fe- 
renczi Istvánt bízta meg (400 kor.) a Szentendre—Visegrádi hegycso
port eruptív kőzeteinek tanulmányozásával.

Ebben az időben kezdtek nagyobb országos tanácsok alakulni, 
melyek — ha némi kapcsolatban voltak a földtannal — a Társulat
tól is kértek tanácstagot. Így pl. 1918-ban az országos középítási ta 
nácsban is részt vett Társulatunk.

A november 6-i választmányi ülés Szabó-emlékalap összegéhez 
csatolta azt az 500 korona névértékű értékpapírt, m elyet néhai 
Szabó Dénes kolozsvári egyetemi tanár hagyatékából kapott azzal, 
hogy a kamatokból évenként Mindenszentek napján tegyen a  Társulat 
elnöksége virágcsokrot. Szabó József sírjára. A választmány a koszo
rúzást abból az alapból fogja végezni, melyet jelenleg önkéntes ado
mányokból a m ásodtitkár kezel.

A tagok száma 1917 végén 755 volt; ezenkívül 50 előfizető, 210 
csereviszonyos.

A Közlöny 1918. évi XLVIII. kötete Papp Károly szerkesztésé
ben 5 táblával, 27 szövegábrával 460 lapon jelent meg, ebből 177 
lap a német szöveg. A Hidrológiai Közlemények első kötete a 460 
lapból 39 lapot, a Hyrologische Mittelungen 38 lapot foglal el.

Fontosabb cikkek: Lóczy Lajos: „összehasonlító szemlélődések 
az Erdélyi érchegység és az ÉNy-i Kárpátok geoszinklinálisai fe
le tt”. Schafarzik Ferenc: „A budapesti Duna paleohidrografiája”.

1919. január 24-én ta rto tta  a Barlangkutató Szakosztály évzáró 
ülését, mely az 1919—1921. évre a  következő tisztikart választotta 
meg: elnök: Bella Lajos, alelnök: Kadic Ottokár dr., titkár: Bartucz 
Lajos dr. Választmányi tagok: Bekey Imre Gábor, Hülebrand Jenő 
dr., Horusitzky Henrik, Kormos Tivadar dr., Lambrecht Kálmán dr., 
Mihók Ottó, Schréter Zoltán dr., Strömpl Gábor dr.

A  Hidrológiai Szakosztály január 15-i évzáró ülése elnöknek 
Bogdánffy Ödönt, társelnöknek Schafarzik Ferenc dr.-1 és Köves- 
ligethy Radó dr.-1, titkárnak  W eszelszky Gyula dr.-1 választotta 
meg.

A Társulat működése a Tanácsköztársaság idején

A Közoktatásügyi Népbiztosság kívánságára 1919. ápr. 1-én ta r
to tt választmányi ülés jegyzőkönyve szerint Antal M árk főigazgató 
előadta, hogy a Magyar Tanácsköztársaság érdeke azt kívánja, hogy 
a Társulat adja át a vezetést a Tanácsköztársaság Tudományos Di
rektóriumának. A jegyzőkönyvhöz ápr. 8-án csatolt függelék sze-
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rin t a Társulat direktórium a: Jablonszky Jenő geológus, Reich Lajos 
műszerész, Vadász Elemér geológus.

A direktórium  ham ar megkezdte a földtani m unka irányítását: 
a m ájus 14-i ülésen, a geológusokkal együtt a Földtani Intézet mun
katervét v ita tta  meg, kiemelvén, hogy a legfontosabb a főváros és 
környékének felvétele. E szerint indultak m eg a nyári felvételek.

A Társulat két tagja (Vadász Elemér és Vendl Aladár) rendszeres 
előadásokat ta rto tt földtanból a MarxAEngels-Munkásegyetemen.

A Közoktatásügyi Népbiztosság I. csoportja: a Tudományos Tár
sulatok direktórium a (Budapest, VIII., Múzeum körú t 10. sz. II. em.) 
1919. m ájus 12-én a  következő meghívót küldötte szét a geológiával 
foglalkozó elvtársaknak:

„Meghívó. A Földtani Társulat direktórium a a Földművelétsügyi 
Népbiztosság sürgős megkeresésére a Földtani Intézet jövő működése 
tárgyában f. hó 14-én du. 4 órakor a Természettudományi Társulat 
üléstermében szakértekezletet tart, melyen szíves megjelenését kéri 
Vadász Elemér.”

Részletek az ülést megörökítő jegyzőkönyvből:
Jegyzőkönyv. Felvétetett 1919, május 14-én a Földtani Intézet 

jövő működése érdekében tarto tt szakülésen. Jelen voltak: Vadász 
Elemér a Tudományos Társulatok részéről m int elnök, Ballenegger 
Róbert és R éth ly Antal a Földművelésügyi Népbiztosság részéről 
m int társelnökök. Továbbá: Böckh Hugó, Böhm  Ferenc, Éhik Gyula, 
Emszt Kálmán, Hollós András, Horusitzky Henrik, Ferenczy István, 
Jablonszky Jenő, Jekelics Erich, Kadic Ottokár, Kormos Tivadar, 
Koch Antal, Kövesligethy Radó, László Gábor, Lambrecht Kálmán, 
idősb Lóczy Lajos, ifjabb Lóczy Lajos, L iffa Aurél, Lendl Adolf, Mar- 
zsó Lajos, Mauritz Béla, Mayer István, Papp Simon, Pálfy Móric, 
Palik Géza (AMOSZ), Rozlozsnik Pál, Schafarzik Ferenc, Schnetzer 
János, Schréter Zoltán, Szirtes Zsigmond, Szinyei-Merse Zsigmond, 
Szontagh Tamás, Tassonyi Ernő, Telegdi Roth Károly, Toborffy Gé
za, Treitz Péter, Vizer Vilmos, Vogl Viktor, Vendl Aladár, Vígh 
Gyula, W eszelszky Gyula és Zalányi Béla. Jegyzőkönyvvezető: Szil- 
bér József. Összesen 46-an.

1. Vadász Elemér elnök az ülést megnyitván, ism erteti a Föld- 
mivelésügyi Népbiztoisiság átira tá t az ülés összehívása tárgyában, 
majd éles kritika tárgyává teszi egész tudományos életünket, külö
nösen a Földtani Társulat és Földtani Intézet eddigi működését és 
hangsúlyozza, hogy bármi súlyos operáció is szükséges, a reorgani
zációt végre kell hajtani. Bár a mai idők term elő m unkára nem al
kalmasak, a szervezéshez hozzá kell fogni, s bárm int alakuljon is
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helyzetünk, a reorganizációt mindezen intézmények és tudományos 
életünk el nem  kerülhetik.

2. Ballenegger Róbert a Földmívelésügyi Népbiztosság állás
pontját ismerteti. A Földtani Intézet, amely 50 esztendős fényes 
m últra tekinthet vissza, ki kell hogy vegye részét az ország termelő 
munkájából, s ezért végleges határozat előtt a Népbiztosság a tudo
mányos közvéleményt óhajtja meghallgatni a következő kérdésekre 
nézve:

a) maradjon-e a Földtani Intézet tudományos intézet vagy kap
csolódjanak-e hozzá gyakorlati kutatások is. Ez utóbbi esetben, mi
lyen kapcsolat volna létesítendő a Pénzügyi Népbiztosság bányászati 
és kutató osztályával?

b) melyek a Tanácsiköztársaság azon részei, amelyek először vol
nának felveendők?

c) a Földtani Intézet múzeum ában elhelyezett ősgerinces gyűj
teménynek hol van a helye: ott-e, vagy a Nemzeti Múzeum őslény
tárában?

5. Dr. Pálfy Mór szerint az intézet érdekében legjobb volna, ha 
a Földtani Intézet a Pénzügyi Népbiztossággal együttműködne, és
pedig azért, m ert a Földtani Intézet eddig kutató munkálatokkal nem 
foglalkozott. Ellenben a pénzügyminisztérium kutató osztálya fő
képp kutatásokat végzett, am ikre a mai súlyos időkben égető szük
ség van, s  úgy legjobb volna, ha a Pénzügyi Népbiztosság venné át a 
Földtani Intézet vezetését.

6. Böckh Hugó szerint leghelyesebb, ha a Földtani Intézet meg
m arad mai működésében. A Földtani Intézet a bányászatból, tehát 
a gyakorlati működésből sarjadzott ki, el sem képzelhető tehát, hogy 
tisztán tudományos célokat szolgáljon. Feladata, hogy alapot nyújtson 
a bányászatnak további kutatásra, de részletes kutatásokat (fúrá
sok, aknák) nem végezhet. A gyakorlati kérdés mindig tudományos 
kérdéseket involvál, melyek nélkül további kutatás lehetetlen. Ket
tős: tudományos és gyakorlati legyen tehát a Földtani Intézet m un
kássága, úgy m int azelőtt volt, s m aradjon meg a kooperáció a ku 
tató osztállyal.

6-a. Pálfy Móric: hozzájárul Böckh Hugó javaslatához, kiemelve 
azt, hogy mivel az öt esztendős háború megfosztott minden nyers
anyagunktól, m int első szempont a gyakorlat érvényesül. Fontos
nak tartja  azonban az ország átnézetes geológiai térképének mielőbbi 
kiadását, valam int a m ár elkészült 1 : 75 000 térképek kiadását.

7. Szontagh Tamás: u tal arra, hogy a legutóbbi idők term éket
lensége a viszonyok nehéz voltával magyarázható. A főváros terüle-



tének mielőbbi részletes felvételét javasolja úgy. am int azt az inté
zet igazgatósága a Népbiztosságnak javasolta.

8. Schafarzik Ferenc: részletes programot ad. Elsősorban kívá
natos az ország rendszeres reambulációj a, másodsorban színes geo
lógiai térképek kiadása, az ipartelepek, nagy városok közelében 
1 : 25 000 méretben is, valam int az ezekhez szolgáló magyarázó szö
vegek népszerű, bár tudom ányos alapon m egírt füzeteinek megje
lentetése, hogy a  legszélesebb néprétegek is használhassák. Geoló
giai gyűjtemények létesítése és azok katalogizálása, országos jellegű 
geológiai szakkönyvtár létesítése és katalogizálása. Gyakorlati irányú 
tevékenység kötelező terv szerint: építő és kőzetanyagok nyilvántar
tása, üveg, agyag, cement-ipari anyagok rendszeres ism ertetése is 
nyilván aktuálisak, de ha m ár szóba került ez a  kérdés, 'beszélhe
tünk  róla.

15. Ballengger Róbert: ajánlja, hogy a Földtani Intézet tagjai 
dolgozzanak most első sorban a főváros területén, és csak felesleges 
m unkaerőt foglalkoztassanak részletmunkákkal.

16. Mager István: az ősgerinces gyűjtemény elhelyezéséhez szól 
hozzá, kiemelve, hogy am ennyiben ez a Nemzeti Múzeumban he
lyeződik el, történjék gondoskodás arról, hogy a kutatók a gyűjte
ményhez hozzáférhessenek.

18. Vadász Elemér: nem. volt célja, hogy a Földtani Intézet ed
digi m unkáját lebecsülje és kicsinyelje, csak igazságos kritika alá 
óhajtotta venni működését, m elyben főleg a tervszerűtlenség s az 
országos felvételek rendszertelenségét kifogásolja. A maga részéről 
sajnálattal látná az intézet tudományos működésének háttérbe szo
rítását. A Földtani Intézet m aradjon m eg érintetlenül eddigi szerve
zetében. Óhajtotta volna, ha a gyakorlati és tudományos célokat s 
feladatokat jobban konkretizálták volna. A Földtani Intézet részére 
hosszú időre teljesen elegendő anyagot lá t az eddig megkezdett mun
kák, tudományos m onográfiák befejezésében, melyek bármilyen kö
rülm ények között is az intézet létjogosultságát önmagukban is biz
tosítják.

19. Réthly Antal: szerint sem személyeket, sem tudományos in
tézeteket nem  okolhatunk mulasztásokért, mivel a m últban felelő
sek csak a volt minisztériumok, melyekben gyakran minden szak
tudás nélkül helyezték ira ttárba  az intézetek legmodernebb felter
jesztéseit, vagy hagyták el takarékossági szempontból a legszüksé
gesebb m unkálatokat. A Népbiztosság tisztában van a Földtani In
tézet eddigi munkásságával, s  nagyra becsüli úgy azok munkásait, 
m int yezetőit is.
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20. Ballenegger Robert: összefoglalja az ülés eredményeit, me
lyek szerint: 1. A Földtani Intézet eddigi szervezete és m unkaköre 
megtartandó. 2. Mint legelső munka a főváros felvétele és a Bakony 
monográfiájának befejezése kívánatos. 3. Az ősgerinces gyűjtemény 
átadására a föntebb megjelölt szempontok figyelembevételével a 
Földtani Intézetben megvan a legmesszebb menő hajlandóság.

21. Vadász Elemér: köszönetét fejezi ki az értekezleten megje
lent tagoknak és az ülést 6 órakor berekeszti.

Kelt Budapest, 1919. m ájus 14-én.
Szilber József s. k. Dr. Vadász Elemér s. k.

jegyző az értekezlet vezetője

1919. augusztus 6-án Leidenfrost Gyula dr. adminisztratív ve
zető jelentette, hogy a Közoktatásügyi Minisztérium a természet- 
tudományi társulatok önrendelkezési jogát visszaállította.

Az elnök javaslatára vizsgáló bizottság küldetett ki a Társulat 
tagjainak a Tanácsköztársaság idején tanúsított m agatartásának el
bírálására: Mauritz Béla dr., Emszt Kálmán dr. és Sehr éter Zoltán 
dr. személyében. Az 1919. évi XLIX. kötet Közlöny Papp Károly 
szerkesztésében 1 táblával és 10 ábrával jelent meg 155 lap terje
delemben. Ebből a Hidrológiai Közlemények II. kötete 21 lap, a 
Hydrologische M itteilungen II. 14,5 lap, az egész idegen nyelvű rész 
52 lap.

Az 1920. február 18-i választmányi ülés tudomásul vette Köves- 
ligethy Radó dr., Leidenfrost Gyula dr. és Szirtes Zsigmond dr. ki
lépését a Társulatból. Rosszallásra ítélte a következőket: Ballenegger 
Róbert dr., Koch Nándor dr., Kogutovitz Károly dr., M ihók Ottó, 
Réthly Antal dr.. K izárta a következőket: Balló Rezső, Bartucz La
jos dr., Bogdánffy Ödön, Jablonszky Jenő dr., Jekelius Erich dr., 
Kormos Tivadar dr., Lendl Adolf dr., Szilber József dr., Vadász 
Elemér dr.

Az alábbiakban közöljük dr. Kormos Tivadar és dr. Vadász Ele
mér lemondó levelét:

Kormos Tivadar dr. választmányi tag ú r  az elsőtitkárhoz a kö
vetkező levelet intézte:

„Méltóságos dr. Papp Károly egyetemi ny. r. tan ár úrnak, mint 
a Magyarhoni Földtani Társulat elsőtitkárának, Budapest.

Méltóságos Uram! Köszönettel vettem  a Méltóságod által szig
nált meghívót a Magyarhoni Földtani Társulat holnapi választ
mányi ülésére. M int azt Méltóságod és a m élyen tisztelt Választ
mány jól tudja, a Társulat ügyei irán t mindig a legnagyobb ér
deklődéssel viseltettem, b tudományos életében állandóan aktív
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részt vettem. Most azonban, hogy a tudományos .munka lehetősé
geitől négy hónap óta meg vagyok fosztva és semmi kilátás nincs 
arra, hogy a közeljövőben szakmámban tudományosan dolgozhas
sak; nem látom semmi értelm ét annak, hogy a Társulat ügyeinek 
intézéséből most részt kérjek. Éppen ezért tisztelettel bejelentem, 
hogy a holnapi választmányi ülésen nem fogok megjelenni, s  kérem 
Méltóságodat, hogy ezt fentebbi indoklásom kísérletében az igen 
tisztelt Választmány tudom ására hozni szíveskedjék.

Kiváló tisztelettel
Budapesten, 1919. december 2-án.

Méltóságod készséges híve 
Kormos Tivadar dr.”

Kormos Tivadar választmányi tag fentebbi levelét a választ
mány tudomásul veszi.

Dr. Vadász Eleviér választmányi tag úr az Elnökséghez a kö
vetkező levelet írta:

„Mélyen tisztelt Elnökség! A Magyarhoni Földtani Társulat f. 
hó 3-ára egybehívott választmányi ülésére szóló meghívót köszönet
tel véve tisztelettel közlöm, hogy régi változatlan elvemnek meg- 
felelőleg a Társulat választmányában csak működő szakemberek
nek lehet helyük. Minthogy ez idő szerint, a tudományos működés 
lehetőségétől és kilátásától meg vagyak fosztva, a fontiek szerint 
a Társulat választmányában nem  jelenhetek meg.

Budapest, 1919. december 1-én.
Kiváló tisztelettel 

Dr. Vadász Elemér”
Vadász Elemér választmányi tag  föntebbi levélét a választmány 

tudomásul veszi.
Dr. Leidenfrost Gyula  r. tag okt. 8-i kelettel bejelenti, hogy 

úgy a Társulatból, m int ennek szakosztályaiból kilép.
A választmány a kilépést tudom ásul veszi.
Az 1920. április 20-i közgyűlés elfogadta a választmány által ja

vasolt alapszabálymódosítást:
„A tagok kötelességei. 14. §. A rendes tagok évenkét 20 korona 

tagsági d íjat fizetnek. Ezenkívül az oklevélért — ha ezt az illető 
tag kívánja — külön 40 korona jár.

Azonban személyek 400 korona lefizetésével — m int örökítő ta
gok —, 800 koronával pedig — m int pártoló tagok — egyszer s  min
denkorra leróhatják kötelezettségüket. Hivatalok, intézetek, testüle
tek, vállalatok csak rendes vagy pártoló tagok gyanánt léphetnek 
be.”
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A közgyűlésen megválasztott tisztikar 1920—1922. évre: elnök: 
Pálfy Móric dr. (VII. melléklet), másodelnök: Papp Károly dr., első tit
kár: László Gábor dr., m ásodtitkár: Vogl V iktor dr. Választmányi ta
gok: Böckh Hugó dr., Emszt Kálmán dr., Horusitzky Henrik, Kádic 
Ottokár dr., Liffa Aurél dr., Mauritz Béla dr,, Nopcsa Ferenc báró dr., 
Telegdi Roth Károly dr., Treitz Péter, Schréter Zoltán dr., Szontagh 
Tamás dr., Zsigmondy Béla.

A Barlangkutató Szakosztály tisztikara: elnök: Bella Lajos, al- 
elnök: Kadic Ottokár dr., titkár: Ferenczi István dr., választmányi 
tagok: Bekey Imre Gábor, Hillebrand Jenő dr., H orusitzky Henrik, 
ifj. Lóczy Lajos dr., N yáry Albert báró, Schréter Zoltán dr., Vogl 
Viktor dr.

A Hidrológiai Szakosztály tisztikara: elnök: Schafarzik Feren dr., 
társelnök: Farkass Kálmán  és Marenzi Ferenc Károly gróf, titkár: 
W eszelszky Gyula dr., Kováts Sebestyén Aladár, Lengyel Zoltán dr., 
Lóczy Lajos dr., Oelhofer Henrik, Papp Károly dr., Schréter Zoltán 
dr., Treitz Péter, Zielinszky Szilárd dr., Zsigmondy Árpád.

A  Társulat története 1920-tól 1931-ig

Az első világháború és gazdasági következményei a Társulatot 
alapjában ingatták meg. A háború befejezésekor a Társulat vagyona 
hadikölcsön-kötvényekben és más értékpapírokban megsemmisült. 
A vidéki tagok jó része a trianoni szerződés értelmében más álla
mokba került, és ezeknek a Társulattól való összeköttetése csaknem 
teljesen megszűnt. így a tagok száma erősen megcsappant.

A Társulatot éppen úgy, m int megindulásakor, ú jra  kellett 
alapozni. Ez a második periódus azonban lényegesen különbözött az 
elsőtől. A Társulat megalakulásakor hiány volt szakemberekben, s 
a földtan iránt általában igen kevés volt az érdeklődés. 1920 körül 
m ár sok szakképzett geológus működött, s az általános érdeklődés 
a földtan és rokontudományok iránt m ár szélesebb körű volt. Ezért 
a Társulat megerősödése is aránylag elég gyorsan m egtörtént.

A választmány 1920. június 2-án Ascher Antalt választotta meg 
pénztárosnak.

A Közlöny 1920. évi L. kötete László Gábor és Vogl Viktor 
szerkesztésében 3 táblával, 5 ábrával 144 lap terjedelem ben jelent 
meg. Ebből a Hidrológiai Közlemények III. évfolyama 7 lap, ide
gen nyelvű szöveg 58 lap, amiből a Hydrologische M itteilungen III. 
évfolyama 8 lap.

Az 1921. február 9-i közgyűlés a Szabó József-emlékéremmel 
Toborffy Zoltán: „A csillámok. Adatok a hasai és külföldi csillá
mok felismeréséhez és meghatározásához” című m unkáját tüntette
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ki. 1921-ben 10 szakülés és 8 választmányi ülés volt. 1921. június 
18-án kirándulást rendeztek a tétényi fennsíkra Schafarzik Ferenc 
vezetésével.

Az 1922. február 1-én ta rto tt közgyűlés a tagsági díjakat fel
emelte, rendes tag 50, örökítő tag 1000, pártoló tag 2000 koronát 
fizet.

1922-ben a Hidrológiai Szakosztály tisztikara a következő volt: 
elnök: Farkas Kálmán, társelnök: gróf Marenzi Ferenc Károly és 
Vendl Aladár. Titkár: Papp Ferenc. A  választmány tagjai: Becsey 
Antal, Em szt Kálmán, Horusitzky Henrik, Kontur István, Liffa 
Aurél, báró Nopcsa Ferenc, Pálfy Móric, Schréter Zoltán, Szontagh 
Tamás, Viczián Ede, W eszelszky Gyula, Zsigmondy Dezső.

Az 1922. május 3-án tarto tt ünnepi szakülés Szabó József szü
letésének századik évfordulójáról emlékezett meg.

A Közlöny 1921. és 1922. évi kötete együtt jelent meg Vendl 
Miklós és Zeller Tibor szerkesztésében 120 lapon, ebből a német 
szöveg 38 lap. Az első lap gyászkeretben jelenti Sem sey Andor el
hunytét.

1923. január 11-én az elnök üdvözlő iratot küldött á t Koch A n
talnak nyolcvanadik születésnapja alkalmából.

Az 1923. február 7-én tarto tt közgyűlés új tisztikart választott. 
Elnök: Mauritz Béla (VI. melléklet), másodelnök: Liffa  Aurél, első 
titkár: Vendl Miklós, m ásodtitkár: Zeller Tibor. Választmányi tagok: 
Emszt Kálmán, Horusitzky Henrik, Kadic Ottokár, László Gábor, 
Pálfy Móric, Papp Károly, Telegdi Roth Károly, Rozlozsnik Pál, 
Schréter Zoltán, Treitz Péter, Vendl Aladár, Zsigmondy Árpád.

A tagdíjakat újból emelni kellett, rendes tag 200, örökítő 5000, 
pártoló 10 000 korona.

Az év folyamán 12 szűkülést és 8 választmányi ülést tartottak.
A Közlöny 1923. évi Lili. kötete Zeller Tibor és Reichert Ró

bert szerkesztésében 168 lapon jelent meg, ebből 52 lap idegen 
nyelvű szöveg.

A z 1923. évi február hó 7-én tartott 73. rendes közgyűlés 
által elfogadott alapszabályok

I. Cím
1. §. A társulat címe: „Magyarhoni Földtani Társulat” — Székhelye: 

Budapest.
II. Cél

2. §. A „Magyarhoni Földtani Társulat” 1850-ben alakult tudomá
nyos egyesület, melynek célja a földtannak ég rokon-tudományainak 
mívelése és terjesztése.
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3. §. Ennek a célnak elérése végett a „Magyarhoni Földtani Társulat” 
más testületekkel összeköttetésbe léphet.

III. Eszközök
4. §. A jelentékenyebb eszközök: a) gyűlések, b) kiadványok, c) ás

vány-, föld- és őslénytani tárgyak gyűjtése, d) egyes vidékek földtani 
tanulmányozása, ej fiókegyesületek és szakosztályok alakítása.

IV. Pártfogó
5. §. A Társulat, a céljainak érdekében, egy vagy több pártfogót 

igyekszik megnyerni.

V. Tagúk
6. §. A Társulatnak vannak: a) pártoló, b) örökítő, ej rendes, d) tisz

teleti és ej levelező tagjai.
7. §. Pártoló tag az, aki a Társulat pénzalapját a közgyűlés által 

előzetesen megállapított összeggel növeli.
8. §. Örökítő tag az, aiki az alaptőke gyarapítására a Társulat pénz

tárába a közgyűlés által előzetesen megállapított összeget fizet.
9. §. Rendes tag lehet az, aki belépési szándékát két választmányi 

tag ajánlásával a titkárnak bejelenti.
10. §. Tiszteleti tagul oly bel- vagy külföldi kitűnő férfiú választható, 

aki a geológiában, vagy ennek rokon-tudományaiban rendkívüli érdeme
ket szerzett.

11. §. Levelező tagul oly bel- vagy külföldi száktudós választható, 
aki e Társulatnak, vagy a magyar geológia ügyének elismerésre méltó 
szolgálatot tett.

VI. Tagok választása
12. §. Aki pártoló, örökítő, vagy rendes tag óhajt lenni, ezen szán

dékát a Társulat két választmányi tagjának ajánlásával a titkárságnak 
bejelenti. Az ekként ajánlottak megválasztásáról a választmány dönt és 
a megválasztottak nevét a legközelebbi szákülésen a titkár bejelenti.

13. §. Tiszteleti és levelező tagot a választmány előterjesztése alap  ̂
ján a közgyűlés választ,. Ilyeneket a Társulat tiszteleti, pántoló, örökítő 
és rendes tagjai ajánlhatnak. Ajánlásukat az ajánlottak különös érde
meit felsorolva, november hó 1-ig az elnökséghez írásban kell benyújtani. 
A választmány dönt ezen ajánlásnak a közgyűlés elé való terjesztése tár
gyában.

VII. Tagok kötelességei
14. §. A rendes tagok évi tagsági díjat fizetnek, melyet a közgyűlés 

előzetesen állapít meg.
Aki tagsági oklevelet óhajt, ilyenért a választmány által megálla

pítandó kiállítási díjat fizet.
Hivatalok, intézetek, testületek és vállalatok (cégek) csak rendes 

vagy pártoló tagok lehetnek.
15. §. A tagsági díj minden év első negyedében fizetendő. Ha vala

mely tag évi díját az első negyedben nem fizette ki, a Társulat jogosult 
a díjat posta útján beszedni, amely esetben a postai költséget a hát
ralékos tag fizeti.
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16. §. A rendes tag, ha iki akar lépni a Társulatból, a következő 
évre vonatkozó kilépési szándékát a titkárságnál november hó 1-ig elő
zetesen bejelenteni tartozik.

VIII. Tagok jogai
17. §. A tagok magukat a „Magyarhoni Földtani Társulat” pártoló, 

örökítő, tiszteleti, ill. levelező tagjának nevezhetik és erről a Társulat
tól oklevelet kaphatnak.

A Társulat minden tagja részt vehet a szaküléseken és a közgyű
léseken. A közgyűléseken szavazati joguk van a tiszteleti, pártoló és 
örökítő tagaknak, ha ott személyesen megjelennek; a rendes taigok sza
vazati jogukat csak akkor gyakorolhatják, ha az előző évi rendes köz
gyűlés időpontjában már a Társulat tagjai voltak és tagsági kötelezett
ségüknek eleget tettek.

A tagok jogaival bíró intézetek, hivatalok, testületek vagy vállala
tok (céggk) csak írásbeli meghatalmazással ellátott megbízottjaik útján 
szavazhatnak.

A levelező tagok kivételével a Társulatnak minden tagja a Társulat 
kiadványait megkapja.

IX. A Társulatból való kizárás és törlés
18. §. Aki a büntető törvénykönyv elleni vétség alapján jogerősen 

elítéltetett, vagy haza-, ill. nemzetellenes magatartást tanúsított, ügyé
nek megvizsgálására a választmány 11 tagú bizottságot küld ki, amely
nek véleménye alapján a kizárás felett határoz.

19. §. Aki hátralékos tagsági díját háromszor megismételt felszólí
tásra sem fizeti meg, választmányi határozattal a tagok sorából töröl
hető.

X. Ügyvezetés
20. §. A Társulat ügyeit a választmány intézi, melynek tagjai; az 

elnök, a másodelnök, a fiókegyesületek és szakosztályok elnökei, a 
magyarhonos tiszteleti tagok, 24 választmányi tag, az első titkár, a 
másodtitkár és a pénztáros.

21. §. Az elnök képviseli a Társulatot hatóságok és mások irányá
ban: az üléseken elnököl. A Társulat pénzügyeire felügyel, a fizetéseket 
utalványozza, a jegyzőkönyveket és társulati határozatokat aláírja; sza
vazatok egyenlősége esetében az ő szava dönt.

A másodelnök helyettesíti az elnököt.
22. §. Az első titkár vezeti az ügyeket és az ülések jegyzőkönyveit; 

szerkeszti a kiadványokat. Gondoskodik a szakülési előadásokról, a be
küldött munkálatok és tárgyak bemutatásáról; tudósítja a tagokat a 
gyűlések idejéről és napirendjéről; gondot visel a Társulatnak érkező 
könyvekre, térképekre és folyóiratokra s róluk jegyzéket vezet; nyilván
tartja a tagok számát, beszedi a tagdíjakat és a közgyűlésen a Társulat 
működéséről jelentést terjeszt elő.

A másodtitkár az elsőnek kisegítője, szükség esetéiben helyet
tese.

23. §. A választmány intézi el a Társulatnak minden fontosabb 
ügyét és egyetemlegesen felelős a Társulat vagyonának kezeléséért. 
Évenként pénztárost választ s a pénztárt bármikor megvizsgáltathatja, de 
minden rendes évi közgyűlés előtt ilyen vizsgálatot elrendelni köteles.
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24. §. A pénztáros kezeli a Társulat alapítványát és forgótőkéjét; 
teljesíti a fizetéseket, de csak az elnöktől utalványozott és a titkártól 
ellenjegyzett számlára vagy nyugtára.

XI. Gyűlések
25,. §. A gyűlések háromfélék: a) szak-, b) választmányi és c) köz

gyűlések.
26. §. A szakülésen tudományos értekezéseket adnak elő. Szakülés 

kivéve a nyári szünidőt, minden hónapban tartandó.
27. §. A választmány havonként rendesen egyszer ülésezik és min

den esetben általános szavazat-többséggel határoz. Hogy határozata ér
vényes legyen, a jelenlevő tisztviselőkön kívül legalább 10 választmányi 
tag jelenléte szükséges. A választmány minden személyi ügyben titkos 
szavazással dönt.

Megválasztja a pártoló, örökítő és rendes tagokat és a közgyűlés 
elé terjeszti a tiszteleti és levelező tagok választására vonatkozó indít
ványát. „Levelező” címet adhat olyanoknak, kik a Társulat céljSit gyűj
tés, becsesebb adomány vagy egyéb jó szolgálat által elősegítették.

Három évenként a 24 választmányi .tagságra a közgyűlésnek 36 
jelöltet ajánl. Az ugyanazon közgyűlés folytatásaként tartandó választ
mányi ülésen megválasztja három évre a tisztikart és az ekként meg
üresedő választmányi tagságokat a legtöbb szavazatot kapottak sorrend
jében betölti.

A közgyűlés által megállapított tagsági díjakat a belügyminiszter
nek bejelenti.

Az elnök, ha szükségesnek látja, bármikor hívhat össze választ
mányi ülést, de 6 választmányi tag írásbeli kérésére ;s köteles azt 8 
napon belül összehívni.

28. §. A Társulat évenként rendesen egy közgyűlést tart, mégpedig 
a polgári év elején, melyen a választmány a Társulat szellemi műkö
déséről és anyagi állásáról beszámoltat.

A közgyűlés választja három évre az ajánlott 36 jelölt közül a 
24 választmányi tagot, továbbá a tiszteleti és levelező tagokat, megálla
pítja a tagsági díjakat. A számadások és a pénztár megvizsgálására éven
ként 3 tagot küld ki.

Ha valaki a közgyűlés elé- oly indítványt szándékozik terjeszteni, 
amely pénzkiadással, vagy a fennálló alapszabályok és a szokás szente
sítette ügykezelési rendék megváltoztatásával járna, köteles indítvá
nyát, a közgyűlés előtt legalább hét hónappal, a titkárság útján a választ
mánynak bejelenteni.

Szükség esetében az elnök rendkívüli közgyűlést is hívhat össze, de 
ezt a tagokkal legalább egy héttel előbb tudatnia kell.

A közgyűlésen a szavazásra jogosult tagok általános szótöbbséggel 
határoznak.

XII. Társulati vagyon
29. §. A Társulat vagyona: a) az alaptőke, b) forgótőke.
a) Az alaptőke a pártoló és örökítő tagok alapítványaiból s  egyéb 

erre a célra szánt adományokból áll. Az alaptőkének csak kamatja költ
hető el.

b) A forgótőke jövedelmei: 1. tagdíjak, 2. oklevéldíjak, 3. az eladott 
kiadványok ára, 4. az alaptőke kamatja és 5. egyéb erre a célra szánt 
adományok.
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30. §. A Társulat közgyűlése a 4. §. értelmében fiókegyesületeket 
és szakosztályokét is alakíthat.

a) A  fiókegyesületeknek és szakosztályoknak tagja lehet az anya
egyesület minden tagja, aki belépési szándékát a fiókegyesület, illetve 
a szakosztály vezetőségének bejelenti és kötelezi magát a fiókegyesü
lettől, ill. szakosztálytól megállapított díj fizetésére.

b) A  fiókegyesületek és szakosztályok céljaira alapítványok tehetők, 
amiket az anyaegyesület pénztára a fiókegyesület vagy szakosztály alap
tőkéjével együtt alaptőke gyanánt kezel, s  az így kezelt alapoknak a 
fiókegyesület, ill. szakosztály csak kamatait költheti el.

c) A  fiókegyesületek és szakosztályok tagjai, valamint az azoknál 
alapítványt tevőik is 'tagsági, ill. alapítványi díj fejében megkapják a 
fiókegyesület, ill. szakosztály folyóiratát, a szaküléseken és népszerű 
estélyeken előadásokat tarthatnak, azokhoz hozzászólhatnak, részt ve
hetnek a kirándulásokon, továbbá az évzáró és rendkívüli üléseken; 
de felszólalási, indítványozási és szavazási joga csak a fiókegyesületek, 
ill. szakosztály tagjainak van.

d) Az anyaegyesület közgyűlése az alapszabályok keretén belül a 
fiókegyesületek és szakosztályok részére ügyrendet állapít meg.

ej A fiókegyesületek és szakosztályok ügyeit a tisztikar és választ
mány vezeti, melyet a fiókegyesületi, ill. szakosztályi tagak soraikból 
választanak. Működésükért, valamint az anyatársulat alapszabályainak 
és ügyrendjének betartásáért elsősorban az anyaegyesület választmányá
nak, másodsorban a közgyűlésnek felelősek.

f) Ha a fiókegyesületek vagy szakosztályok megszűnnek, akkor 
összes vagyonuk felett az anyaegyesület rendelkezik, de ha hasonló célt 
szolgáló önálló társulattá alakulnak át, az anyaegyesüleit a fiókegyesü
let vagy szakosztály vagyonát ezen új Társulatnak átadhatja.

XIV. Alapszabályok változtatása
31. §. A Társulat alapszabályait csak a közgyűlés változtathatja 

meg. A magváltoztatott alapszabályok helybenhagyás végett felsőbb 
helyre terjesztendők fel.

XV. A Társulat feloszlása
32. §. A Társulat feloszlását a közgyűlés határozhatja el. A fel

oszlásról határozó közgyűlést megtartása előtt egy negyedévvel kell ki
hirdetni. Az ilyen közgyűlésnek határozatképességét belügyminiszteri ren
delet szabályozza.

33. §. Ha a Társulat feloszlik, minden vagyona a közgyűlés által 
kijelölt tudományos célra fordítandó. E határozatot végrehajtás előtt 
felsőbb jóváhagyás elé kell terjeszteni.

XVI. Állami felügyelet
34. §. A m. kir. belügyminiszternek 77.000/1922. B. M. VlI.a számú 

rendeletéhez képest a Társulat azon esetben, ha „az alapszabályokban 
előírt célját és eljárását be nem tartja, hatáskörét túllépi, államellenes 
működést fejt ki, a közbiztonság és közrend ellen súlyos vétséget követ 
el, vagy a tagok érdekeit veszélyezteti, a m. kir. belügyminiszter ellene

XIII.  A  fiókegyesületek és szakosztályok szervezete
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vizsgálatot rendelhet el, működését felfüggesztheti és végleg fel is 
oszlathatja”.

Kelt Budapesten, a „Magyarhoni Földtani Társulat” 1923. év feb
ruár hó 7-én tartott 73. rendes közgyűlésén.

Dr. László Gábor s.k. Dr. Pálfy Móric s.k.
a Mh. Földt. Társ. titkára a Mt. Földt. Társ. elnöke

A belügyminiszter 76 400/1923. VIII. sz. leiratot intézett az 
alapszabályok ügyében a Társulathoz:

„Látta a  m. kir. belügyminiszter az alább módoosító, illetve 
kiegészítő megjegyzésekkel:

1. Külföldi állampolgárok a társulat tagjaiul csak a m. kir. bel
ügyminiszter hozzájárulásával vehetők fel.

2. A közgyűlés hatáskörébe tartozik a 20. §-ban em lített tá r
sulati tisztviselőknek megválasztása, akik hivatalból tagjai a vá
lasztmánynak, továbbá az évi költségvetés megállapítása, a felment- 
vény megadása, a választmány határozatai ellen beadott fellebbe
zések feletti döntés is.

3. Az alapszabályok módosítása, a feloszlatás és ez esetben a 
vagyon hovafordítása tárgyában összehívott közgyűlések határozat- 
képességéhez a szavazatra jogosult tagok 2/3 részének jelenléte, 
ezen határozatok érvényességéhez pedig a jelenlevők 2/3 részének 
hozzájárulása szükséges. Határozatképtelenség esetén 8—30 napon 
belül ugyanazzal a tárgysorozattal újabb közgyűlés hívható össze, 
amely tekintet nélkül a jelenlevők számára, határozatképes.

4. A fiókegyesületek és szakosztályok megalakulása és megszű
nése az illetékes törvényhatóság első tisztviselője ú tján  a m. kir. 
belügyminiszternek bejelentenünk. Budapest, 1923. évi június hó 
12-én. A m iniszter rendeletéből: Szikszay s. k. miniszteri tanácsos.”

Ez az alapszabály is tehát több más módosítást tartalmaz. Nagy 
változást jelent a régi állapothoz képest az a körülmény, hegy a 
közgyűlések határozatképtelenségéhez a szavazatra jogosult tagok 
2/3 részének jelenléte, a szavazatok érvényességéhez a jelen
levők 2/3 részének hozzájárulása szükséges.

A megválasztandó új tagot 2 választmányi tagnak kell aján
lani.

Az 1924. február 6-i közgyűlés a Szabó József-emlékéremmel 
Krenner József Sándor dr.: „Schafarzikit ein neues M ineral” című 
m unkáját tün te tte  ki, amely a „Zeitschrift für Kristallographie” 
56. kötetének 198—200. lapján jelent meg.

Az alapszabályok módosítása szerint a jövőben 24 választmányi 
tag választandó. A soproni főiskolához tanárnak került első titkár 
helyett is választani kellett.
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Első titkár: Zeller Tibor dr., m ásodtitkár: Reichert Róbert dr.. 
Üj választmányi tagok: Böckh Hugó dr., Ferenczi István dr., Lőw 
Márton dr., Noszky Jenő dr., Pávai-Vajna Ferenc dr., ’Sigmond Elek 
dr., Szentpétery Zsigmond dr., Toborffy Zoltán dr., Vendl Miklós 
dr., Vitális István dr., Zsivny V iktor dr.

A közgyűlés a tagdíjakat újból felemelte (rendes tag az első 
évnegyedben 12 000, később 30 000, örökítő tag 150 000, pártoló tag 
300 000 korona).

Az év folyamán 7 szakülés és 9 választmányi ülés volt.
A Közlöny 1924. évi LIV. kötete Zeller Tibor és Reichert Ró

bert szerkesztésében jelent meg 256 lap terjedelemben, ebből 104 
lap az idegen nyelvű szöveg.

A z 1925. február 4-i közgyűlés a tagdíjakat újból felemelte 
(rendes tag 5 arany korona, örökítő 100, pártoló 200 ar. korona, 
1 ar. korona =  17 000 papírkorona 1925-re).

1925. m ájus 14-én a Társulat — fennállásának 75. évfordulója 
alkalmával — ünnepi ülést ta rto tt a  Magyar Tudományos Aka
démián.

1924. év folyamán az év végéig a bevétel volt 22 008 695 K, a 
kiadás 11 003.605 K.

Az 1925. évi (LV. kötet) Közlönyt Schafarzik Ferenc közreműkö
désével Zeller Tibor és Reichert Róbert szerkesztette; terjedelme 
411 lap, ebből 13 lap az idegen nyelvű szöveg.

Az 1926. február 3-i közgyűlés új tisztikart választott a követ
kező eredménnyel: elnök: Mauritz Béla dr., másodelnök: Liffa 
Aurél dr., első titkár: Zeller Tibor dr., m ásodtitkár: Reichert 
Róbert dr., pénztáros: Ascher Antal. Választmányi tagok: Böckh 
Hugó dr., Bőhm Ferenc, Emszt Kálmán dr., Ferenczi István dr., 
Horusitzky Henrik, Kadic Ottokár dr., László Gábor dr., ifj. Lóczy 
Lajos dr., Lőw Márton dr., Nopcsa Ferenc dr., Noszky Jenő dr., 
Pálfy Móric dr., Papp Károly dr., Telegdi Roth Károly dr., Roz- 
lozsnik Pál, Schréter Zoltán dr., Szentpétery Zsigmond dr., Vendl 
Aladár dr., Vendl Mária dr., Vendl Miklós dr., Vizer Vilmos, V i
tális István dr., Zimányi Károly dr., Zsivny V iktor dr.

A  közgyűlés Halaváts Gyulát tiszteleti taggá választotta.
1926-ban 11 szakülés és 7 választmányi ülés volt. Az egyik 

szakülés a Budai hegységbe tett tanulm ányi kiránduláshoz kap
csolódott.

A Közlöny Zeller Tibor ás Reichert Róbert szerkesztésében 3 
térképpel, 2 táblával, 3 szelvénnyel, 3 szöveg közti ábrával jelent 
meg. Terjedelme 268 lap, ebből 116 lap az idegen nyelvű rósz.

12 A sz ázéves F ö ld tan i T ársu la t — 6335. 177



A7 1927. február 9-én tarto tt közgyűlés a Szabó József-emlék- 
éremmel Nopcsa Ferenc dr.: „Die Familien der Reptilien” című 
m unkáját tün tette  ki. Nopcsa az emlékérm et nem fogadta el.

A szerzőknek 25 példány különlenyomatot tud adni a Társulat 
ingyen.

A Barlangkutató Szakosztály 1926 májusában bejelentette fel
oszlását azzal, hogy külön társulatot fog alapítani. A szakosztály 
vagyonát — az alapszabályok szerint -— átadta az új Barlangkutató 
Társulatnak; ennek ellenében a Társulat a „Barlangkutatás” minden 
kötetéből 2—2 példányt kap ingyen visszamenőleg is. A Barlang
kutató Szakosztály hivatalos ira ta it 'a  Társulat m egtartotta.

A titkár jelentése szerint sikerült a kilépettek s a békekötés 
következtében tagságukat megszakítók számát megállapítani. 1926 
végén a  tagok száma: rendes tag 303, örökítő, pártoló, tiszteleti 108, 
ezenkívül előfizető 19, ebből külföldi 17, tehát összesen 411 tag.

1926- ban 109 258 883 korona volt a bevétel, és ebből 102 820 040 
korona a kiadás.

1927- ben 8 szakülést és 9 választmányi ülést tartottak.
A Közlöny 1927. évi kötetét Zeller Tibor és Reichert Róbert 

szerkesztették, 264 lap terjedelemben jelent meg, ebből 110 lap 
idegen nyelvű szöveg.

Az 1928. február 1-én tarto tt közgyűlés emlékezett meg Pálfy 
Móric dr. emlékbeszédében Koch Antal egyetemi tanár, a kiváló 
geológus munkásságáról, aki 1866 óta volt tagja a Társulatnak és 
az 1904—1909. kettős ciklusban az elnöki tisztséget viselte. Ugyan
akkor m éltatta Telegdi Roth Károly emlékbeszédében másik nagy 
geológusunk ás műegyetemi tanárunk, Schafárzik Ferenc érde
meit. Schafarzik 1875 óta volt a Társulat tagja, 1910—1916 között 
pedig elnöke.

1928- ban 7 szakülést és 7 választmányi ülést tartottak.
Az 1927. év végén a pénztári helyzet a közgyűlés jelentése sze

rint a következő volt: bevétel 7770.83 pengő — kiadás 6816 pengő.
A tagok száma 1927 végén 360 volt s  18 előfizető.
A Társulat 1928. június 6-án tanulm ányi kirándulást rende

zett a Buda-Üjlaki téglagyárba és környékére.
A Hidrológiai Szakosztály 1928. évi évzáró ülése a következő 

tisztikart választotta meg: elnök: Farkass Kálmán, társelnökök: gróf 
Marenzi Ferenc és Vendl Aladár, titkár: Papp Ferenc. A választ
mány tagjai: Becsey Antal, Emszt Kálmán, Horusitzky Henrik, 
Kontur István, Liffa Aurél, báró Nopcsa Ferenc, Pálfy Móric, Schré- 
ter Zoltán, Szontagh Tamás, Viczián Ede, Weszelszky Gyula., Zsig
mondy Dezső.
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A Közlöny 1928. évi LVIII. kötele Zeller Tibor és Reichert Ró
bert szerkesztésében 4 táblával, 2 fényképpel és 28 szövegábrával
1929-ben jelent meg 270 lap terjedelemben, ebből idegen nyelvű 
szöveg 98 lap.

A Hidrológiai Közlemények három évfolyama a Közlöny füg
gelékeként jelent meg, miként az 1918—1920. évi Földtani Közlöny
ről közölt beszámolókból kitűnik. 1921-ben a Hidrológiai Szakosz
tály elhatározta, hogy önálló folyóiratban adja ki közleményeit. A 
megjelenés azonban hét évig húzódott, úgyhogy a Hidrológiai Köz
löny I—VI. kötete csak 1928-ban jelent meg, ezt követte a VII— 
VIII. kötet (1927—28) 1929-ben, majd a IX. kötet (1929) 1930-ban. 
A Közlöny címlapján a felső részen a Hidrológiai Közlöny felirat, 
az alsó részen az idegen cím: Zeitschrift fü r Hydrologie olvasható.

Az 1929. február 6-án ta rto tt közgyűlés a régi tisztikart vá
lasztotta meg, tehát a következő hároméves ciklusra elnök: dr. Mau- 
ritz Béla, alelnök: dr. L iffa Aurél, első titkár: dr. Zeller Tibor, má
sodtitkár: dr. Reichert Róbert, pénztáros: Ascher Kálmán. A pénz
tárvizsgáló bizottság tagjai: Timkó Imre, Maros Im re és dr. Koch 
Sándor. Választmányi tagok: Böckh Hugó, Böhm Ferenc, Emszt 
Kálmán, Ferenczi István, Horusitzky Henrik, Kadic Ottokár, László 
Gábor, Lóczy Lajos, Lőw Márton, Noszky Jenő, Pantó Dezső, Papp 
Károly, Rakusz Gyula, Telegdi Roth Károly, Rozlozsnik Pál, Schré- 
ter Zoltán, Szentpétery Zsigmond, Treitz Péter, Vendl Aladár, 
Vendl Mária, Vendl Miklós, Vitális István, Vizer Vilmos, Zsivny 
Viktor,

Ez a közgyűlés emlékezett meg Telegdi Roth Lajos kitűnő tér
képező geológusnak elhunytáról (t 1928. IV. 16.) és működéséről, aki 
a Társulatnak 1901—1904-ig elnöke volt.

Az 1928. évi bevétel 7966 pengő 27 fillér, a kiadások összege 
6884 pengő 70 fillér volt.

1929 elején a tagok száma 361 volt, ezeken kívül még 18 elő
fizető.

1928-ban a Társulat 6 szakülést, egy tanulm ányi kirándulást és 
6 választmányi ülést tartott.

A Hidrológiai Szakosztály az 1929. évi évzáró ülésén tartott 
választás alapján elnök: W eszelszky Gyula dr., társelnökök: Vendl 
Aladár dr. és Viczián Ede, titkár: Papp Ferenc dr., gróf Marenzi 
Ferenc Károlyt és Farkass Kálmánt az évzáró ülés tiszteleti taggá 
választotta.

A Földtani Közlöny 59. kötete, mely az 1928. évi működés 
eredményeit tartalmazza, 1930-ban jelent meg Zeller Tibor és Rei-
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chert Róbert szerkesztésében 139 lap térj ed elemben, egy táblával 
és három ábrával. Ebből 47 lap az idegen nyelvű szöveg.

Az 1930. február 5-én ta rto tt közgyűlésen az elnök megemlé
kezett a Társulat fennállásának 80. évfordulójáról (ha a Társulat 
kezdetét 1850-től s nem a legelső megalakulástól: 1848. január 3-tól 
számítjuk). Az elnök rám utato tt arra  a tényre, hogy hazánkban a 
geológusok és mineralógusok voltak az elsők, „kik átérezték annak 
szükségét, hogy társulatot alapítva fokozottabb és céltudatosabb 
munkával segítsék elő a m agyar tudomány diadalát”.

Az elnök felhívta a Társulatot, hogy a  budapesti tudomány
egyetem megszüntetett őslénytani tanszékének újbóli felállítását 
szorgalmazza.

A közgyűlés Böckh Hugó dr-1, a M. Kir. Földtani Intézet igaz
gatóját egyhangúan a  Társulat tiszteleti tagjává választotta. Az 
így m egürült választmányi tagsági helyet Vigh Gyula dr. foglalta 
el m int aki az utolsó választáskor sorrendben a legtöbb szava
zatot kapta.

Ez a  közgyűlés dr. Zimányi Károly „Kristálytani vizsgálatok 
Krassó-Szörényvármegye pirítj ein” című m unkáját (Mathematikai 
és Természettudományi Éidesítő, L. 1924. p. 152.) tü n te tte  ki a 
Szabó József-emlékéremmel.

1929-ben 6 szakülést és 2 tanulm ányi kirándulást ta rto tt a Tár
sulat. A választmányi ülések száma hét volt. A nyomdaköltségek 
csökkentése céljából a  választmányi ülések jegyzőkönyveit nem 
nyom tatták ki a Földtani Közlönyben.

A Társulat 1929. évi bevételeinek összege 5240 pengő 53 fillér, 
a kiadásoké 3916 pengő és 57 fillér volt.

A tagok száma 1930 elején 345, előfizető volt 16, összesen: 361.
A Földtani Közlöny hatvanadik kötete 1931-ben jelent meg 

Reichert Róbert és Sztrókay Kálmán szerkesztésében 255 lap ter
jedelemben, 3 táblával és 21 ábrával. Az idegen nyelvű szöveg te r
jedelme 106 lap.

*

A Társulat 1929. június 5-én tanulm ányi kirándulást rendezett 
a Csillaghegyi-fürdő melletti kőfejtők megtekintésére.

1930. január 18-án közölte a M. Kir. Földtani Intézet igazgató
sága, hogy a Társulat kiadványai számára helyiséget u tal ki.

Az 1931. február 4-én ta rto tt 81. közgyűlésen az elnök megem
lékezett arról, hogy a korm ány életrehívta a geológiai tanácsadó 
bizottságot. A Társulat mindenkori elnöke is e bizottság tagja lesz, 
és így a Társulatnak közvetlenül is irányító szerepe lesz a nagyobb 
tudományos és gyakorlati problémák irányításában.
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Bejelentette az elnök Páljy Móric kitűnő geológus elhunytét 
(f 1930. VIII. 16), ki három éven á t (1920—1922) a Társulat elnöke 
volt. Érdemeit László Gábor emlékbeszéde m éltatta.

A közgyűlés elfogadta a választmány indítványát, hogy a  Sop
ronba került első titkár helyébe az eddigi m ásodtitkár: Reichert 
Róbert dr. kerüljön, a m ásodtitkár pedig Sztrókay Kálmán dr. le
gyen.

1930-ban a Társulat 6 szakülést és 7 választmányi ülést ta r
tott. A bevétel 1930-ban 3883 pengő 90 fillér, a kiadás 3059 pengő 
46 fillér volt.

A Közlöny hatvanegyedik kötete 1932-ben jelent meg Reichert 
Róbert és Sztrókay Kálmán szerkesztésében, 2 arcképmelléklettel 
és 10 ábrával 124 lap terjedelemben. Az idegen nyelvű szöveg 51 
lap volt.

A  Társulat további fejlődése 1932 és 1945 között

Az 1932. március 2-án ta rto tt rendes közgyűlésen emlékezett 
meg a Társulat Rozlozsnik Pál eanlékbeszédében az elhunyt Böckh 
Hugó dr. földtani intézeti igazgató érdemeiről (f 1931. XII. 6.), kü
lönösen kiemelte ázsiai tektonikai vizsgálatainak jelentőségét.

A közgyűlés a Hidrológiai Szakosztály választmányi tagjainak 
számát — a  megnövekedett taglétszámhoz m érten — 12-ről 16-ra 
emelte fel.

A tisztikar megbízatása lejárván, a  közgyűlés új tisztikart vá
lasztott. Elnök: Vendl Aladár dr., alelnök: Liffa Aurél dr., első tit
kár: Reichert Róbert dr., m ásodtitkár: Sztrókay Kálmán dr., pénz
táros: Ascher Kálmán. A választmány 24 tagja: Böhm Ferenc, 
Em szt Kálmán dr., Ferenczi István dr., Horusitzky Henrik, Kadic 
Ottokár dr., László Gábor dr., Lóczy Lajos dr., Lőw Márton dr., 
Mauritz Béla dr., Noszky Jenő dr., Pantó Dezső, Papp Ferenc dr., 
Papp Károly dr., Pávai-Vajna Ferenc dr., Telegdi Roth Károly dr., 
Rozlozsnik Pál, Schréter Zoltán dr., Süm eghy József dr., Szent- 
pétery Zsigmond dr., Vendl Mária dr., Vendl Miklós dr., Vigh 
Gyula dr., Vitális István dr., Vizer Vilmos.

A  Suomen Geologinen Seura (Finn Geológiai Társulat) a  T ár
su lat elnökét foreign m em bernek választotta meg.

1931-ben a Társulat 7 szakülést és 6 választmányi ülést tartott- 
A közgyűlésen az első titká r jelentésében hangsúlyozta az anyagi 
helyzet súlyosságát.

A  Földtani Közlöny 62. kötete a 70 éves Zimányi Károly tisz
teletére m int „Zimányi Károly” jubileum i kötet jelent meg 2 té r
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kép-, 1 szelvényre jz-anelléklettel, 4 táblával és 32 szöveg közti 
ábrával Reichert Róbert és Sztrókay Kálmán  szerkesztésében 234 
lap terjedelemben. Ebből 106 lap az idegen nyelvű szöveg.

A Társulat ugyanis m ár az előző évben elhatározta, hogy ta
karékosságból ezentúl egyik cikk sem fog megjelenni teljes terje
delmében m agyarul és idegen nyelven a Földtani Közlönyben. 
Hanem — a közlemény tartalm ának s szerzője kívánságának figye
lembevételével — vagy csak magyarul, rövid idegen nyelvű kivo- 
tattal, vagy csak idegen nyelven, rövid m agyar kivonattal, esetleg 
csupán csak idegen nyelven. Így az idegen szövegű résznek külön 
„Supplement zum Földtani Közlöny” című együttes jellege is meg
szűnt. Már a 61. kötet is ilyen formában jelent meg.

A 62. kötet kiadását tám ogatták a következő nagyobb adomá
nyok: Magyar Általános Kőszénbánya R. T. 300 pengő, Salgótarjáni 
Kőszénbánya R. T. 200 pengő, Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű 
R. T. 100 pengő, Nagybátony-Űjlaki Egyesült Iparm űvek R. T. 50 
pengő. Kelet-Celebesz színes geológiai térképe a M. Kir. Földmí- 
velésügvi M inisztérium támogatásával készült.

Az 1933. február 1-én tarto tt közgyűlés Mauritz Béla dr. egye
tem i tan árt tiszteleti, Laitakari Aarne helsinki-i egyetemi tanait, 
nemzetünk igazi barátját, levelező taggá választotta, Laitakari ma
gyar nyelvű levelében fejezte ki köszönetét.

A közgyűlés Lörenthey Imre: „Die fossilen Decapoden der 
Länder der Ungarischen Krone” című m unkáját (Geologic-! Hunga- 
rica. Series palaeontologica, fasciculus 3., 1929) tüntette ki a Szabó 
J  ózsef-emlékér emmel.

Az első titk á r jelentésében azt mondotta, hogy mikor az el
m últ (1932) évre tekintünk vissza, „úgy érzem, bizonyos megköny- 
nyebbülést érezhetünk”.

A Társulat 1932-ben 7 szakülést és 7 választmányi ülést tartott.
A Társulat anyagi helyzete m ár kezdett lényegesen javulni. 

Az 1931-ről visszamaradt teher m iatt az elm últ évben kiadott 61. 
kötete a Földtani Közlönynek csak kis terjedelm ű volt (8 ív). A 
Társulat ekkor régi nyomdai tartozását is rendezte. A folyóirat 
kiadása s a tartozás kiegyenlítése úgy volt lehetséges, hogy a Tár
sulat működését kellően értékelő s nagyrabecsülő intézményektől, 
vállalatoktól anyagi támogatást kapott (Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium: 350 pengő. Földművelésügyi Minisztérium: 800 pengő, 
Pénzügyminisztérium). Nagyobb adományok voltak még: Magyar 
Általános Kőszénbánya R. T. 300 pengő, Rimamurány-Salgótarjáni 
Vasmű 100 pengő, Nagybátony-Üjlaki Egyesült Iparművek R. T. 50 
pengő, Salgótarjáni Kőszénbánya R. T. 150 pengő.
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A M. Kir. Földtani Intézet igazgatósága 219/1933. számú átira
tában közölte, hogy az Intézet 50—50 példányt bocsát a Társulat 
rendelkezésére kiadványaiból, és a csereviszonyokat a jövőben az 
Intézet látja el. Szeptember 9-én a M. Kir. Földtani Intézet igaz
gatósága 50—50 Évkönyvet és Évi Jelentést, 10 példány Geológica 
Hungaricát adott át a Társulatnak 150 kötet Földtani Közlönyért 
(61. kötet).

A Földtani Közlöny 63. kötete 1933-ban jelent meg Papp Fe
renc és Reichert Róbert szerkesztésében 8 táblával és 87 ábrával, 
227 lap terjedelemben. Ebből az idegen nyelvű szöveg 124 lap. A 
kötet elején Ferenczi István  emlékezett meg a fiatalon elhunyt 
Rakusz Gyula dr. geológusról, ki rövid tudományos pályáján szer
zett érdemeivel — különösen a hazai karbon tanulmányozásával 
— m éltán igen nagy reményekre jogosított. ( | 1932. I. 3.)

Az 1934. február 7-én tarto tt 84. közgyűlés titkári jelentéséből 
már kicsendül, hogy a Társulat ismét még jobban erősödik: a Tár
sulat tagjainak száma ekkor 347 volt, 37 taggal, több m int az előző 
évben. A szaküléseken is több előadás került sorra, m int az utolsó 
évek bármelyikében.

Az 1933. évi pénztári forgalom 7531 pengő ás 59 fillér volt. A 
kiadások összege 7470,23 pengő volt, ami csaknem egészen a Föld
tani Közlöny 1932. és 1933. évi kötetének kiadására használódott 
fel.

Sztrókay Kálmán m ásodtitkár más irányú elfoglaltsága miatt 
lemondott megbízatásáról. A közgyűlés elhatározta, hogy a másod- 
titkári hely betöltését felfüggeszti mindaddig, míg a gazdasági vi
szonyok lényegesen nem javulnak. Reichert Róbert első titkár kö
zel tíz év lelkiismeretes m unkája után. más elfoglaltsága m iatt 
szintén lemondott. Egyúttal a közgyűlés dr. Papp Ferenc műegye
temi adjunktust, szavazás mellőzésével, egyhangúlag első titkárrá 
választotta meg. Papp Ferenc dr. m ár előzőleg is m int az első titkár 
helyettese működött.

A Társulat 1933-ban 7 szakülést és 8 választmányi ülést tar
tott.

A Földtani Közlöny 64. kötete Papp Ferenc szerkesztésében 19 
táblával és 62 szöveg közti ábrával jelent meg 1934-ben, 372 lap 
terjedelemben. Az idegen nyelvű szöveg ebből 16 lap. A Társulat 
erősebb működésére vall, hogy ebben a kötetben m ár 24 nagyobb 
közlemény jelent meg (az előző évben 15).

Az 1935. február 6-án tarto tt közgyűlés titkári jelentése sze
rin t az 1934. évet a konszolidáció jellemzi. A tagok száma meg
növekedett (összesen 347 tag), a szakülések megélénkültek.
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A közgyűlés a következő három éves ciklusra tisztikart válasz
tott. Elnök, alelnök, másodtitkár, pénztáros m aradt a régi. A vá
lasztmány összetétele annyiban módosult, hogy Mauritz Béla, Papp 
Ferenc, Ferenczi István és Papp Károly helyébe Koch Sándor, 
Reichert Róbert, Timkó Imre és Zsivny Viktor került.

1934-ben a bevétel 5966,14 pengő, a kiadás 5822,11 pengő volt. 
A szakülések száma 9, a választmányi üléseké 5 volt.

1934- ben a Hidrológiai Szakosztály a következő tisztikart vá
lasztotta meg: elnök: W eszelszky Gyula dr., társelnökök: Rohringer 
Sándor és V endV  Aladár dr., titkár: Takáts Tibor dr. A  választ
mány tagjai: Becsey Antal, Böhm Ferenc, Emszt Kálmán dr., Eb
ner József, Horusitzky Henrik, Johan Béla dr., László Gábor dr., 
Liffa Aurél dr., Mazálán Pál, Noszky Jenő dr., Paulovits Viktor, 
Rozlozsnik Pál, Sajó Elemér, Schréter Zoltán dr., Sümeghy József 
dr., Zsigmondy Dezső. Tiszteleti tagok: gróf Marenzi Ferenc Ká
roly, Farkass Kálmán, Szontagh Tamás dr.

A Földtani Közlöny 65. kötete Papp Ferenc szerkesztésében 13 
táblával és 76 ábrával 364 lap terjedelem ben jelent meg 1935-ben. 
Az idegen nyelvű szöveg 144 lap.

Az 1936. február 5-én tarto tt közgyűlésen Timkó Imre mél
tatta Treitz Péter kiváló érdemeit (t 1935. I. 22.). Treitz óriási agro- 
geológiai munkássága mind elméleti, mind gyakorlati téren az al
kotások egész sorával tette ismertté nevét. Munkásságát külföldön 
sokkal jobban ismerték, m int itthon. A külföldiek elismerésük je
léül a Nemzetközi Talajtudományi Társaság tiszteleti tagjává vá
lasztották. Akkor ennek a  Társaságnak az egész világon közel 3000 
tagja volt s közülük mindössze csak 7 tiszteleti tag volt. A hazai 
talajok klímazónális beosztását ő alapozta meg.

Ugyanezen az ülésen emlékezett meg Szentpétery Zsigmond 
Szádeczky-Kardoss Gyuláról (t 1935. XI. 7 ), a kolozsvári egyetem 
ásvány- és földtani tanszékének professzoráról, Társulatunknak tag
járól (1883) és volt titkáráról (1890—1891). Különösen az erdély- 
részi területek eruptív kőzetei földtani és kőzetgenetikai megisme
résében ért el igen fontos eredményeket.

A közgyűlés a Szabó József-emlékéremmel Vendl Aladár: „Das 
Kristallin des Sebeser- und Zibin-Gebirges” című m unkáját (Geo- 
logica Hungarica. Series geologica. IV. 1932.) tüntette ki.

1935- ben a Társulat 7 szakülést és 5 választmányi ülést tartott. 
A tagok száma 360 volt. A bevétel összege 5641,33 pengő, a kiadás 
5538,90 pengő volt.

1935-ben' a Hidrológiai Szakosztály választmánya kibővült. 
Ekkor a választmány tagjai: Benedek József dr-, Böhm Ferenc,
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Dieter János, Emszt Kálmán dr., Horusitzky Henrik, László Gábor 
dr. Lászlóffy Woldemár dr., L iffa Aurél dr., Lóczy Lajos dr., Ma- 
zalán Pál, Noszky Jenő dr., Pávai-Vajna Ferenc dr., Rozlozsnik Pál, 
Schréter Zoltán dr., Süm eghy József dr., Zsigmondy Dezső. Tiszte
leti tagok: gróf Marenzi Ferenc Károly, Farkass Kálmán.

A  választmány 1935. november 6-án tarto tt ülése az elnökség 
javaslatára elhatározna „előadó ülések” rendezését abból a célból, 
hogy a  tagtársak a geológiával kapcsolatos kérdésekről — a  kuta
tások legutolsó eredményei alapján — ne csak egymást, hanem  a 
nagyközönséget is tájékoztassák.

Az első előadást László Gábor dr. m. kir. állami földtani inté
zeti helyettes igazgató, választmányi tag tartotta 1935. december 
12-én „A Föld kora. Időszámítás a földtörténetben” címen. Fejte
getéseit 180 érdeklődő hallgatta meg.

A Földtani Közlöny 66. kötete Papp Ferenc szerkesztésében 
10 táblával és 50 ábrával 1936-ban jelent meg 308 lap terjedelem
ben. Ebből 128 lap az idegen nyelvű szöveg.

Az 1937. február 3-án ta rto tt közgyűlésen László Gábor tartott 
megemlékezést Szontagh Tamásról (t 1936. I. 31.), a M. Kir. Föld
tani Intézet nyugalm azott igazgatójáról, a Társulat tiszteleti tag
járól s volt elnökéről (1916—1918). Szontagh egyik érdeme volt, 
hogy a bakonyi, ún. vörösföldben a bauxitot ism erte fel. Ugyan
ekkor m éltatta Emszt Kálmán  az elhunyt Ilosvay Lajos tiszteleti 
tag érdemeit (t 1936. IX. 30.). Ilosvay nem volt ugyan geológus, 
de a földtani tudom ány minden ágazata iránt erősen érdeklődött, 
különösen a vízzel összefüggő minden földtani vonatkozás iránt. 
1883 óta volt Társulatunk tagja, s  1889 óta éveken át a választ
mány egyik legtevékenyebb tagja volt. A Társulat minden jogos 
ügyét pártfogolta, s  sok kényes társulati kérdés kedvező megoldása 
neki volt köszönhető. Ha segíteni kellett, m indig ő maga ajánlotta 
fel segítségét. Pedig támogatása igen sokat jelentett, m ert elismert 
igazságosságával nagy tekintélyt szerzett m ár állam titkársága előtt is.

1936-ban a  Társulat 7 szakülést és 5 választmányi ülést tartott.
1936-ban a Társulat összes, bevétele 7146,97 pengő, összes kiadása 
6647,10 pengő volt. A bevétel nagy része az állam  s néhány na
gyobb iparvállalat támogatásából származott, m int azelőtt is.

A Közlöny 67. kötete Papp Ferenc szerkesztésében 15 táblá
val és 94 ábrával jelent meg 336 lap terjedelemben, amiből az ide
gen nyelvű szöveg 161 lap.
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A z ú j Földtani Értesítő

1936-ban a Társulat 3 előadó ülést rendezett a nagyközönség 
részére. (Mauritz Béla: „A Föld anyagi alkata”, H orusitzky Ferenc: 
„Amiről Budapest kövei beszélnek” és Kadic Ottokár: „Budapest, 
a barlangok városa”.) Ezek az előadó ülések igen látogatottak voltak 
(180—300 jelenlevő). Ez az erős érdeklődés és annak tudata, hogy 
a földtani ismeretek terjesztése a műveltség és a gyakorlati élet 
szempontjából fontos, ösztönözte az elnököt s a választmányt arra, 
hogy a Társulat régen megszűnt folyóiratát: a „Földtani Értesítő”-t 
újból megindítsa.

A Társulat működése kezdettől fogva kettős volt: előtérben 
volt a földtani eredeti m unkák előadása és közlése. Ezenkívül 
azonban kezdettől fogva a rra  is törekedett a Társulat, hogy a föld
tant minél szélesebb körben népszerűvé és ismertté tegye. Ezt a 
gondolatot a régi alapszabályok is világosan kifejezték, s  az 1880-as 
évek néhány közleménye is ilyen jellegű az akkori Földtani Érte
sítőben.

A Társulat munkaköre és feladata idők folyamán — a külső 
körülményekhez alkalmazkodva — többször változott. Az 1850-es 
években feladata a Nemzeti Múzeum mai ásvány- és őslénytára 
és a Földtani Intézet feladatához volt hasonló. A Társulat első 
éveiben feladatának tekintette országunk földtani átkutatását 
nemcsak tudományos szempontból, hanem gyakorlati célokért is. 
Hasznos ásványok, kőzetek felkutatása, értékelése felhasználható
ságuk szempontjából, s ismertetése. Feladata volt a földtani felvé
telek végzése és gyűjtés a Nemzeti Múzeum számára. Végül az 
eredmények ismertetése és közzététele.

A M. Kir. Földtani Intézet megalakulása kissé megváltoztatta 
a Társulat működésének irányát. Az Intézet átvette a Társulat 
munkakörének egyik részét, a földtani felvételek és a gyűjtés mun
káját. Ekkor a Társulat újból megfogalmazta célkitűzését, mely
nek lényege így foglalható össze: A Magyarhoni Földtani Társulat 
tudományos egyesülés, melynek célja a földtan művelése és a föld
tani ismereteknek az országban való terjesztése. Ez a gondolat ju 
to tt kifejezésre a választmány 1935. november 6-án ta rto tt ülésé
ben is, melyben elhatározta az előadó ülések megtartását. Mivel 
az előadó ülések iránti hatalm as érdeklődés m ár az első ilyen ülés 
alkalmával kitűnt, a választmány 19£6. március 4-én ta rto tt ülésén 
elhatározta, hogy újból kiadja a  m ár 1880-ban megindult „Földtani 
Értesítő”-t, a Társulat egykori népszerű folyóiratát,

Az új Földtani Értesítő azonban lényegesen különbözött a ré
gitől. A régi folyóirat célja volt gyorsabb megjelenésével a Társu
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latban rendszeres és élénk összeköttetést létesíteni s a földtani is
meretek részére általánosabb érdeklődést keltve a hazai és a ha
zánkra vonatkozó szakirodalom nyilvántartásával a Társulat teljes 
működését is visszatükrözni. „Tartalm át alkalomhoz mérve, isme
retterjesztő eredeti cikkekkel nyitja ’meg, melyekben a m űvelt ma
gyar közönséghez fog szólani.” Az Irodalmi rovat bibliográfiai össze
állítást tartalm az az em lített keretben. A „Vegyesek” rovat érte
sítéseket közölt a hazai szakkörökben és a földtan terén általában 
felm erült érdekesebb eseményekről és hírekről. A Társulati ügyek 
a szak- és választmányi ülések, valam int a közgyűlések jegyzőköny
veit közölte.

Az új „Földtani Értesítő” évenként négyszer megjelenő füze
teiben elsősorban a földtan, bányaműveléstan, ásványtan, kőzettan, 
talajismeret, őslénytan és a víz tárgykörébe tartozó népszerű cik
keket közölt. Ezek között jelent meg az előadó üléseken elhangzott 
előadások szövege is. Ezeken kívül érdekesebb földtani, bányá
szati eseményekről is beszámolt a folyóirat.

Az új Földtani Értesítő-t osztatlan megértéssel fogadta a közön
ség; legalábbis a rra  vall a  700-nál több előfizető, mondotta az 1937. 
évi közgyűlésen Papp Ferenc titkári beszámolója. Eleinte 1000 pél
dányban jelent meg, később ez a szám 3000-re nőtt meg. Jellemző, 
hogy a Földtani Értesítő előfizetői igen különböző foglalkozásúak, 
volt köztük sok bányamunkás és külföldön élő munkás is. Ez a 
folyóirat 12 éven át jelent meg, 1948-ban megszűnt.

Az előadó ülések —- évenként néhány alkalommal — 1943-ig 
(bezárólag) tartattak .

Az 1938. évi február hó 9-én ta rto tt LXXXVIII. rendes köz
gyűlésen az elnök m egnyitójában hangsúlyozta, hogy a magyar 
földtani irodalom nyelvének olyannak kell lennie, hogy valóban 
magyar legyen. U talt arra, hogy a magyar földtani irodalom nyelve 
semmivel sem jobb, m int a többi magyar természettudományi iro
dalmi term ékeké. Két csoportba foglalva tekintette át a lényeges 
hibákat, s kérte a geológusokat, hogy igyekezzenek jó magyar
sággal írni.

A közgyűlésen a titká r többek közt beszámolt az idegen föld
részekről kapott levelekről. Ezek az írások arról tanúskodnak, 
hogy idegenben élő testvéreink igen fontosnak tartják  az olyan nép
szerű — de szigorúan tudományos — cikkek megjelenését, amilye
nek a Földtani Értesítőben kerülnek a nagyközönség elé.

Ugyanez a közgyűlés tisztújító választást tartott. Elnök: Vendl 
Aladár dr., másodelnök: Liffa Aurél dr., első titkár: Papp Ferenc 
dr., m ásodtitkár: Kulhay Gyula dr., pénztáros: Ascher Kálmán.
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A választmány tagjai: Bőhm Ferenc, Emszt Kálmán dr., Fekete 
Jenő, Ferenczi István dr., H orusitzky Ferenc dr., Koch Sándor dr., 
Lóczy Lajos dr., Noszky Jenő dr., Pantó Dezső, Papp Simon dr., Pá- 
vai-Vajna Ferenc dr., Rozlozsnik Pál, Schréter Zoltán dr., Sümeghy 
József dr., Szentpétery Zsigmond dr., Sztrókay Kálmán dr., Takáts 
Tibor dr., Telegdi Rolh Károly dr., Vendl Mária dr., Vendl Miklós 
dr., Vigh Gyula dr., Vitális István dr., Vizer Vilmos, Zsivny V ik
tor dr.

A taglétszám 1937-ben 316 volt. Tehát néggyel csökkent az 
előző évekhez képest. Pénztári forgalom: 7377,77 pengő bevétel és 
7008,77 pengő kiadás. Ipari vállalatok ismét lényegesen segítették 
a Társulat m unkáját anyagi támogatásukkal. A Társulat 1938. áp
rilis hó 10-én Esztergomban vándorgyűlést tartott, mely főleg Esz
tergom közelebbi és távolabbi környékének földtani viszonyaival 
foglalkozott.

A Földtani Közlöny 1938. évi LXVIII. kötete Papp Ferenc és 
Kulhay Gyula szerkesztésében jelent meg 262 oldal terjedelemben. 
Ebből 65 oldal a Geologische M itteilungen című idegen nyelvű rész.

Az 1939. február 1-én ta rto tt LXXXIX. közgyűlés a Szabó Jó- 
zsef-emlékéremmel a korán elhunyt Rakusz Gyula: „Die obenkar- 
bonischen Fossilien von Dobsina und Nagyvizsnyó” című m unkáját 
(Geologica Hungarica. Series paleontologica. 8. 1932.) tün tette  ki 
a Szabó József-emlékéremmel.

1938-ban a Társulatnak 341 tagja volt. A pénztári forgalom 
6440,58 pengő volt. Ennek egyik részét ismét iparvállalatok adomá
nyozták. Sajnos azonban több vállalat — beleértve több szénbányát 
is — egészen távol m aradt a Társulattól, mégcsak tagnak sem lé
pett be.

A Hidrológiai Szakosztály az 1939-ben ta rto tt évzáró ülésén a 
következő tisztikart választotta meg: elnök: W eszelszky Gyula dr., 
társelnökök: Rohringer Sándor, Vendl Aladár dr., titkár: Takáts 
Tibor dr. A  választmány tagjai: Bőhm Ferenc, Dieter János, Emszt 
Kálmán dr., Horusitzky Ferenc dr., Horusitzky Henrik, Lászlóffy 
Woldemár dr., Lóczy Lajos dr., Mazalán Pál, Noszky Jenő dr., Pá- 
vai-Vajna Ferenc dr., Rozlozsnik Pál, Schm idt E. Róbert dr., Schré
ter Zoltán dr., Sümeghy József dr., Vitális Sándor dr., Vigh Gyula 
dr. Tiszteleti tagok: gróf Marenzi Ferenc Károly, Farkass Kálmán.

A Földtani Közlöny 1939. évi LXIX. kötete Papp Ferenc, 
Kulhay Gyula és Kőrössy László szerkesztésében 308 oldal terje
delemben jelent meg. Ebből 86 oldal a Geologische Mitteilungen 
című idegen nyelvű rész.
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W eszelszky Gyula dr., a Hidrológiai Szakosztály elnöke meg
gyengült egészségi állapotára való tekintettel a  szakosztály vezeté
sétől 1939 végén visszavonult. Az 1940. febr. 7-i évzáró ülés Horu
sitzky Henriket választotta meg elnöknek. A m egüresedett választ
mányi helyre Telegdi Roth Károly került.

1940 elején a Társulatnak 325 tagja volt.
Az 1940. február 15-én tarto tt közgyűlésen az eddigi elnök 8 

évi lenökösködés u tán  lemondott. Lemondását a  következőkkel 
okolta meg: „Nyolc évvel ezelőtt vállalt feladatát, a  Társulat 
anyagi ügyeinek rendezését s zavartalan működésének biztosítását 
befejezte, tehát tisztikarával a Társulat vezetésétől visszavonul”.

A megválasztott új tisztikar a következő volt: elnök: Papp 
Károly dr. (V. melléklet), másodelnök: Telegdi Roth Károly, első tit
kár: Horusitzky Ferenc dr., m ásodtitkár: Bartkó Lajos dr.

A  másodelnök azonban 1940. március 7-én tisztségéről lemon
dott.

A közgyűlés dr. L iffa  Aurélt és dr. Vendl Aladárt a Társulat tisz
teleti tagjává választotta meg.

Április 10-én a Társulat vándorgyűlést ta rto tt Esztergomban. 
A Közlöny 1940. évi LXX. kötete Papp Károly, Horusitzky 

Ferenc és Bartkó Lajos szerkesztésében 13 táblával és 63 ábrával 
376 oldalnyi terjedelem ben jelent meg. Ebből 92 oldal a német 
nyelvű szöveg.
Mérleg 1940. végén.
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10. Átfutó b e v é te le k ......................................................  559 P 80 fill.
11. Esterházy herceg adománya ........................................ 200 P — fül.
12. Alumínium Ércbánya R. T. adom ánya................. 100 P — fill.
13. Magyar Bauxitbánya R. T! a d o m á n y a ................. 300 P — fill.
14. Magnezitipar R. T. adománya ........................................  500 P — fill.
15. Takarékpénztárak Egyesülete adománya .................  300 P — fill.
16. Áliami Vas- és Gépgyár R. T. a d o m á n y a .........  400 P — fill.
17. Salgótarjáni Kőszénbánya R. T. adom ánya............ 200 P — fill.
18. Magyar Általános Kőszénbánya R. T. adománya .. 300 P — fii).
19. Rimamurány-Salgótarjáni Kőszénbánya R. T. adom. 200 P i— fill.
20. Magyar Amerikai Olajipar R. T. adománya ..  .. 500 P — fill.
21. Kisebb adományok e g y ü tt .................    120 P — fill.

összesen 7964 P 26 fill.
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Kiadás.
1. Földtani K ö z lö n y ..............................................................  3057 P 41 fill.
2. Földtani Értesítő ..............................................................  1049 P 70 fill.
3. T isztviselőknek....................................................................  600 P — fill.
4. Segédmunka .....................................................................  176 P 31 fill.
5. Irodai költségek ..............................................................  107 P 90 fill.
6. Posta ....................................................................................  227 P 14 fill.
7. V e g y e s ........................   336 P 46 fill.
8. Átfutó költségeik.................................................................  559 P 80 fill.
9. Forgótőke pénzmaradványa............................................. 1849 P 54 fill.

összesen. 7964 P 26 filL

Vagyon.
1. Alaptőke értékpapírokban és takarékbetéti könyvben 687 P 50 fill.
2. Különböző a la p o k .............................................................. 76 P 51 fill.
3. Pénzmaradvány .............................................................. 1849 P 54 fill.

összesen 2611 P 75 fill.

Az 1941. március 5-én ta rto tt XCI. közgyűlés új tisztikart vá
lasztott. Elnök: Papp Simon dr. (VIII. melléklet), másodelnök: Sü- 
m eghy József dr., első titkár: Tasnádi-Kubacska András dr., .másod
titkár: Erdélyi János dr., pénztáros: Ascher Kálmán. Választmányi 
tagok Dudichné, Vendl Mária dr., Emszt Kálmán dr., Fekete Jenő 
dr., Ferenczy István dr., Koch Sándor dr., Lengyel Endre dr., 
Liffa Aurél dr., Lóczy Lajos dr., Noszky Jenő dr., Pantó Dezső, 
Papp Ferenc dr., Telcgdi Roth Károly dr., Schmidt Eligius Róbert dr., 
Schréter Zoltán dr., Szádeczky-Kardoss Elemér dr., Sztrókay Kál
mán dr., Takács Tibor dr., Vendl Miklós dr., Vigh Gyula dr., Vitális 
István dr., Vizer Vilmos dr., Zsivny V iktor dr.

A közgyűlésen Vitális István dr. tarto tt emlékbeszédet Roz- 
lozsnik Pálról, a M. Tud. Akadémia tagjáról, ki m int geológus is 
kitűnő m unkát végzett.

A Hidrológiai Szakosztály az 1941. január 29-én ta rto tt év
záró ülése új tisztikart választott meg: elnök: Vendl Aladár dr., 
társelnökök: Papp Ferenc és Vigh Gyula dr., titkár: Kőrössy László. 
A választmány tagjai: Ditróy János, Gedeon Tihamér, Horusitzky 
Ferenc dr., Lászlóffy Woldemár dr., Lóczy Lajos dr., Mazalán Pál, 
Papp Ferenc dr., Papp Rémig, Papp Simon dr., Pávai-Vajna Fe
renc dr., Schmidt Eligius dr., Schréter Zoltán dr., Sarló Károly, 
Sümeghy József dr., Telegdi Roth Károly dr., Vitális Sándor dr., 
Vojcsik Lipót. Tiszteleti tagok: Farkass Sándor, H orusitzky Henrik, 
Rohringer Sándor, Emszt Kálmán dr.

A Közlöny 1941. évi 71. kötete 356 oldal terjedelem ben jelent 
meg. Ebből 100 oldal a ném et szöveg.
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1941 végén a Hidrológiai Szakosztály titkára lemondott. He
lyébe Kőrössy László dr. került.

Az 1942. évi közgyűlés a Szabó József-emlékéremmel az el
hunyt Rozlozsnik Pál: „Bevezetés a nummilisták és assilinák tanul
mányozásába” című m unkáját (A M. Kir. Földtani Intézet Év
könyve XXVI. 1. füzet) jutalmazta.

A Hidrológiai Szakosztály 1942. január 27-én tarto tt ünnepi 
ülésén megünnepelte a Szakosztály 25 éves fennállását. A jubileumi 
évben 11 szakülésen összesen 28 szakelőadás hangzott el.

A jubileumi évben a Szakosztályt a következők adománya tá
mogatta: Magyar Általános Kőszénbánya R. T. 1500 P, a Rimamu- 
rány-Salgótarjáni Vasmű R. T. 1500 P, a Salgótarjáni Kőszénbánya 
R. T. 1500 P, a Magyar M érnök- és Építészegylet 1000 P, a Magyar 
Amerikai Olajipar R. T. 500 P, a Földmívelésügyi M inisztérium 
300 P, a Balatonfüredi Fürdő 200 P, a Budapesti Központi Gyógy- 
és Üdülőhelyi 'Bizottság 200 P, az Iparügyi Minisztérium 100 P, 
Bodnár János dr. 100 P, a „Hunyadi János” keserűvíz és forrás- 
só-telep 100 P, a Magyarhoni Földtani Társulat 50 P, a Lukács- 
fürdő 40 P, a Császárfürdő 30 P.

1942-től kezdve egészen 1945-ig a magyar geológusok figyelme 
a visszacsatolt területekre is kiterjedt. Ezért — természetesen — 
a Társulatban is több olyan előadás hangzott el, s  a Földtani Köz
lönyben is több olyan értekezés jelent meg, amely az újonnan hoz
záférhető területekkel foglalkozik. Pl. ilyen cikkek voltak az iza- 
szacsali kőolaj területről (Schréter Zoltán), a beregszászi alunitok- 
ról (Lányi Béla), kisbányai ásványokról (Zsivny Viktor), a Gyer- 
gyói-medence és a Felső-Marosvölgy kialakulásáról (Bulla Béla) 
stb.

1943. január 13-án a Társulat emlékülést ta rto tt Koch Antal 
születésének századik évfordulóján.

A Földtani Közlöny 1943. évi LXXIII. kötete 622 oldal terje
delemben Tasnádi-Kubacska András szerkesztésében jelent meg. 
Ebből 268 oldal idegen nyelvű fordítás, részben idegen nyelvű ki
vonat. A folyóirat költségének nagy részét a társulati elnök fedezte.

Papp Simon áldozatkészségére jellemző volt, hogy a Társulat 
céljaira 1942jfoen 6531 pengőt, 1943-ban 9427 pengőt és 1944-re 
előlegképpen 5559 pengőt ajándékozott.

A Közlöny nem  tartalm az adatokat a társulati életről. Az első 
cikke Koch Antal, néhai egyetemi tanár földtani m unkásságát mél
tatja születésének századik évfordulója alkalmából Vadász Elemér 
tollából. Ugyanitt emlékezett meg Tokody László dr. a korán el
hunyt dr. Löw Márton (1885—1943) krisztallográfusról.
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A Hidrológiai Szakosztály az 1944. január 26-án tarto tt évzáró 
ülésén új tisztikart választott. Elnök: Vitális Sándor dr. Társelnö
kök: H orusitzky Ferenc dr. és Vedres Lipót. A választmány tagjai: 
Bauer Sándor, Bányay János, Csajághy Gábor dr., Dinda Ferenc, 
Farkass Imre, Ferenczi István dr., Gaál András, Gedeon Tihamér 
dr., Herczegh József, Jendrassik Aladár, Láng Sándor dr., Lász- 
lóffy Woldemár dr., Lóczy Lajos dr., Mazalán Pál, Metzler Jenő, 
Mohi Rezső, Moll Károly, id. Noszky Jenő dr., Papp Ferenc dr.. 
Papp István, Papp Rémig, Papp Simon dr., Pávai-Vajna Ferenc 
dr., Pichler János, Sarló Károly dr., Schm idt Eligius dr., Schréter 
Zoltán dr., Süm eghy József dr., Szádeczky-Kardoss Elemér dr., 
Szily József dr., Tdkáts Tibor dr., Telegdi Roth Károly dr., Tóth 
Zsigmond, Vendl Miklós dr., Vigh Gyula dr.

A z  évzáró ülés tiszteleti taggá választotta Vendl Aladárt és 
Papp Ferencet.

A szakosztálynak 1943 végén 326 tagja volt.

Az 1944. február 9-én tarto tt közgyűlés m ásodtitkárrá Strausz 
Lászlót választotta meg. A tagok száma akkor 322 volt.

Az 1944/45. év Földtani Közlönyén (LXXIII—LXXIV.) a világ
háború súlyos nyomása látszik. Az egésznek a terjedelme csupán 
64 oldal, ebből 4 oldal az idegen nyelvű kivonat.

A  Társulat működése 1945 után

A Társulat 1945. augusztus 15-én ta rto tt választmányi ülésén 
az eddigi tisztikar lemondott, s az ügyek további vitelére hattagú 
bizottságot küldött ki. E bizottság elnöke Noszky Jenő dr. volt. A 
bizottság 1945. szeptember 19-ére hívta össze a közgyűlést. Az el
nöklő Noszky Jenő dr. indítványára a közgyűlés egyhangúlag el
határozta, hogy az 1920. m ájus 5-én ta rto tt közgyűlésnek azt a ha
tározatát, hogy 18 tagtársat részben kizárt, részben kilépésre kény- 
szerített, részben dorgálásra ítélt, hatálytalanítja. A m éltatlan 
elbánásban részesült érdemes tagtársainkat a jogfolytonosság elve 
alapján teljes jogaikba iktatta vissza. A közülük azóta elhunytak 
emlékét a közgyűlés jegyzőkönyvében örökítette meg.

A közgyűlésen Sümeghy József em lékezett meg Horusitzky 
Henrikről, a m agyar agrogeológia egyik pionírjáról s a hazai talaj
víz lelkes kutatójáról. (Szül. 1870. augusztus 3-án, meghalt 1949. 
aug. 25-én.)
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A közgyűlés új tisztikart választott. Elnök: Vitális István dr. 
(VII. melléklet), alelnök: Tasnádi-Kubacska András dr., első titkár: 
Majzon László dr., m ásodtitkár: Reich Lajos dr., pénztáros: Ascher 
Kálmán. Választmányi tagok: Bartkó Lajos dr., Földvári Aladár 
dr., Gedeon Tihamér dr., H orusitzky Ferenc dr., Jugovics Lajos 
dr., Koch Sándor dr., Kretzói Miklós dr., Kreybig Lajos, Papp 
Ferenc dr., Pávai-Vajna Ferenc dr., Schréter Zoltán dr., Strausz 
László dr., Sümeghy József dr., Szalai Tibor dr., Szádeczky-Kardoss 
Elemér dr., Szentes Ferenc dr., Sztrókay Kálmán dr., Teleki Géza 
dr., Telegdi Roth Károly dr., Vadász Elemér dr., Vajk Raul dr.. 
Vendel Miklós dr., Tokody László dr., Zsivny V iktor dr.

A z  1945. és 1946. év m ég m indig a háború súlyos anyagi vesz
teségeinek a hatását érezteti a társulati életben. A Társulat műkö
désében még — mintegy utóhangként — jelentkezett néhány 
visszacsatolt terület földtani viszonyainak ismertetése, pl. a Szamos 
menti erupciós vonulat és az erdélyi medence tufáinak genetikai 
kapcsolata (Majzon László és Reich Lajos értekezése), a Szatriái 
megyei Kovács község környékének földtani viszonyai (Sámsoni 
Zoltán cikke).

Az 1946. február 6-án ta rto tt közgyűlés az 1945-ben esedékes 
Szabó József-emlékérmet Majzon Lászlónak adományozta kiváló 
foram inifera-tanulmányai nagy jelentőségének elismeréséül.

Az elnök — Vitális István  — elnöki m egnyitójában k itért a 
Társulat százéves évfordulójára tervezett emlékünnepre is. Töb
bek közt a következőket mondotta: „Reméljük, hogy a béke és a 
biztonság keretei között Társulatunk annyira megizmosodhatik, 
hogy fennállásának százesztendős évfordulójára . . .  a kultúrnemze- 
tek képviselőit is m eghívhatjuk azzal a benső meggyőződéssel, hogy 
a Kárpátok övezte terü le t földtani viszonyainak felkutatásával, tér
képezésével, tanulmányozásával és ismertetésével hasznos m unkát 
végeztünk nemzetközi viszonylatban is”.

A Földtani Közlöny 1945/1946. évi LXXV—LXXVI. kötete 113 
oldal terjedelem ben jelent meg. Ebből 16 oldal az idegen nyelvű ki
vonat. A Közlöny megemlékezett Dudichné, Vendl Mária dr. mine- 
ralógus elhunytéról, ki az első nő egyeteriü magántanár, m ajd cím
zetes rendkívüli tanár volt Magyarországon (1890. május 26—1945. 
aug. 16.). Továbbá a korán elhunyt Kulhay Gyula dr. geológusról, 
ki kitűnő képességével gyorsan felfelé ívelő földtani munkássága 
közben roppant össze (1910. szept. 12.—1945. jan. 30.).

1946-ban a Társulat 8 szakülést tartott, 19 előadással.
A Társulat 1947. évi munkásságában még mindig elég nagy sze- 

repűek az egykor visszacsatolt, de 1945 óta újból a környező álla-
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mokba beillesztett területek. Az év folyamán ta rto tt nyolc szakülé
sen ilyen területeken végzett vizsgálatokról is beszámoltak (Schréter 
Zoltán dr.: „A Lápos-hegység északnyugati részéhez csatlakozó har
madkori dombvidék földtani viszonyai”, Sztrókay Kálmán dr.: ,,Tre- 
molit a Preluka hegység kristályos mészkövéből”).

Az „1946. évi infláció irama, amely az év elején hirtelen meg
gyorsult, az árak szorzószámának kéthetenként, hetenként, majd a 
nyár folyamán m ár végül is naponta változó tendenciája minden 
ebbéli rem ényünket elsöpörte. A publikálás terheit nem a m i sze
gény Társulatunk, de egy anyagilag erős egyesülés sem bírta volna 
el”. Ezt írta  a Társulat titkára az 1947. február 5-én tarto tt közgyűlés 
titkári jelentésében, a Közlöny kiadásának nehézségeit ecsetelve.

Ez a közgyűlés az 1947—1949. évi időközre a következő tiszti
kart választotta meg: elnök: Papp Simon dr., másodelnök: Vadász 
Elemér dr. és Szalui Tibor dr., első titkár: Sümeghy József 
dr., m ásodtitkár: Erdélyi Fazekas János dr., és Papp Ferenc dr., 
pénztáros: Ascher Kálmán. A választmány tagjai: Bartkó Lajos dr., 
Bogsch László dr., Bulla Béla dr., Földvári Aladár dr., Horusitzky 
Ferenc dr., Jugovics Lajos dr., Káposztás Pál dr., Koch Sándor dr., 
Kőrössy László dr., Majzon László dr., Mazalán Pál, Noszky Jenő dr., 
Pantó Dezső, Pávai-Vajna Ferenc dr., Scherf Emil dr., Schréter Zol
tán dr., Strausz László dr., Szádeczky-Kardoss Elemér dr., Szentes 
Ferenc dr., Sztrókay Kálmán dr., Tasnádi-Kubacska András dr., Te- 
legdi Roth Károly dr., Tokódy László dr., Vendel Miklós dr., Vigh 
Gyula dr., Zsivny V iktor dr.

A Hidrológiai Szakosztály az 1947. évi évzáró ülésén új tiszti
kart választott. Elnök: Vitális Sándor dr., társelnökök: Szalai Tibor 
dr. és Mosonyi Emil dr. Szerkesztő: Salamin Pál. Szerkesztőbizott
ság: Balogh Kálmán dr., Gedeon Tihamér dr., Lászlóffy Woldemár 
dr., Papp Ferenc dr., Kendi Finály Lajos. A  választmány tagjai 
Bleier Sándor, Bogárdi János dr., Bukovszky János, Csajághy Gábor 
dr., Darvas Lajos, Faller Jenő, Farkas Imre, Frank Miklós dr., Föld
vári Aladár dr., Groó Béla dr., Horusitzky Ferenc dr., Jugovics La
jos dr., Káposztás Pál dr., Sámuel Kálmán, Lóczy Lajos dr., Man- 
tuanó József, Mazalán Pál, Metzler Jenő, Mohi Rezső dr., Molnár 
Dénes, Németh Endre dr., id. Noszky Jenő dr., Noszky Jenő dr., 
Pichler János, Papp Szilárd dr., Pávai-Vajna Ferenc dr., Sarló Ká
roly dr., Schréter Zoltán dr., Sümeghy József dr., Szádeczky-Kardoss 
Elemér dr., Szentes Ferenc dr., Szilágyi Gyula dr., Takáts Tibor dr., 
Vadász Elemér dr.

A Földtani Közlöny 1947. évi LXXVII. kötete 108 oldal terjede
lemben jelent meg. Ebből 6 oldal az idegen nyelvű kivonat.
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1948. január 3-án ünnepelte a Magyarhoni Földtani Társulat 
százéves elindulásának a nap já t szerény keretekben, a  Földtani In
tézet előadótermében. Külföldiek nem voltak jelen, de a  csendes 
ünneplésben mintegy 140 tagtárs vett részt. Szalai Tibor dr., a Föld
tani Intézet igazgatója s a Társulat alelnöke összefoglalóan élénk 
képben festette meg a megalakulás történetét. Vadász Elemér dr. 
alelnök megemlékezésében a Társulatnak az első világháború (1914— 
1918) előtti és alatti életéről és munkásságáról beszélt.

Az év folyamán a T ársulat 9 szakülést és 8 választmányi ülést 
tartott. Az 1948. október 20-án ta rto tt választmányi ülés tudomásul 
vette Papp Simon dr. elnök lemondását és kilépését a Társulatból. 
A Társulat folyamatban levő átszervezése m iatt az egész tisztikar és 
a választmány lemondott. Az 1949. évi közgyűlésen történő tisztújí
tásig a Társulat ügyeinek intézését Vadász Elemér dr., volt másod
elnök vette át.

Az 1948. február 11-én ta rto tt közgyűlésen Vendel Miklós dr. az 
elhunyt Vitális István dr. műegyetemi tanár és kitűnő geológus ér
demeit m éltatta. (1871. márc. 14—1947. nov. 9.) Különösen kiemelte 
az elhunytnak, a hazai széntelepek kutatásában elért kitűnő eredmé
nyeit. Ugyanekkor m éltatta Schréter Zoltán dr. az elhunyt Kormos 
Tivadar dr. paleontológus érdmeit, kinek főként a fiatal pleisztocén 
gerincesekkel foglalkozó m unkái nagy jelentőségűek.

A Szabó József.-emlékéremmel Noszky Jenő: „A Cserhát-hegy
ség földtani viszonyai” című m unkáját tün tette  ki a közgyűlés.

Dr. Schréter Zoltánt a  közgyűlés egyhangúlag a Társulat tiszte
leti tagjává választotta.

Erdélyi Fazekas János távozása m iatt m ásodtitkárrá Szurovy  
Gézát választotta meg a  közgyűlés.

1948. június 29-én a Műszaki és Természettudományi Egyesüle
tek Szövetsége ünnepélyes kereték között tarto tta meg alakuló köz
gyűlését. E közgyűlésen a m ásodtitkár bejelentette a  Magyarhoni 
Földtani Társulat csatlakozását a Szövetséghez.

A Földtani Közlöny 1948. évi LXXVIII. kötete 231 oldal terjede
lemben jelent meg. Címlapján a következő m ondat emlékezik meg 
a megalakulás századik évéről: „A Magyarhoni Földtani Társulat 
alakulásának századik évében, 1848—1948”. A szövegből 13 oldal az 
idegen nyelvű kivonat. Már csak egyetlen közlemény foglalkozik az 
egykor visszacsatolt terü let egyik részével (Hermann M.— Emszt K.. 
Adatok a Rézbánya vidéki Szárazvölgy kőzeteinek ismeretéhez).

Az 1949. év legjelentősebb eseménye tudományos szempontból, 
hogy megalakult a Társulat Őslénytani Szakosztálya 1949. június 
7-én. Az alakuló gyűlés egyhangúlag Telegdi Roth Károly dr. egye
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temi tanárt a szakosztály elnökévé, Bogsch László dr. egyetemi inté
zeti tanárt a szakosztály titkárává választotta meg. Telegdi Roth Ká
roly elnök m egnyitója u tán  az Őslénytani Szakosztály m egtartotta 
első szakülését, melynek előadói voltak: Andreánszky Gábor: Az 
úrkúti alsó krétakori fa törzsek; Strausz László: Őslénytani megha
tározások értékelése.

Az Őslénytani Szakosztály megalakulását a Társulat az 1949. 
április 6-án ta rto tt választmányi ülésében határozta el, s  ekkor kérte 
fel a szakosztályi elnökségre az első elnököt.

Az 1949. február 16-án ta rto tt rendes II. eentenáris közgyűlésen 
az elnöki megnyitó u tán  Szurovy Géza titká r bejelentette a Társu
latnak a Műszaki és Természettudományi Egyesületek szövetségéhez 
való — m ár fentebb jelzett — csatlakozását, kiemelve azokat az új 
lehetőségeket, melyek evvel várhatók.

Az elnöklő a közgyűlésen bejelentette, hogy „a Társulatnak a 
Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségéhez való 
csatlakozása következtében alapszabályaink bizonyos fokú módosí
tása vált szükségessé”. Felkérésére a titkár ism ertette a módosított 
alapszabályokat. Az alapszabályokat a miniszteri jóváhagyás u tán  a 
Földtani Közlöny teljes egészében közölni fogja.

A közgyűlés Pávai-Vajna Ferencet hosszú geológiai munkássá
gának elismeréséül egyhangúlag tiszteleti taggá választotta.

A titkár bem utatta a  közgyűlésnek a Hidrológiai Szakosztály 
bejelentését, hogy m egalakítja az önálló Magyar Hidrológiai Társa
ságot.

A közgyűlés Vitális Sándor javaslatára egyhangúlag elfogadta a 
választmánytól ajánlott névsort:

Elnök: Vadász Elemér dr. (VIII. melléklet), m ásodelnök: Szálai Tibor 
dr.t és Szádeczky-Kardoss Elemér dr., titkár: Szurovy Géza dr., el
lenőr: Sümeghy József dr., szerkesztő: Jugovics Lajos dr., jegyző: 
Meisel Jánosné, pénztáros: Ascher Kálmán. Választmányi tagok: 
Balogh Kálmán dr., Bartkó Lajos dr., Bendeffy László dr., Bogsch 
László dr., Bulla Béla dr., Csajághy Gábor dr., Egyed László dr., 
Földváry Aladár dr., H orusitzky Ferenc dr., Jaskó Sándor, Káposztás 
Pál, Kertai György dr., Koch Sándor dr., Kőrössy László dr., Maza- 
Ián Pál dr., Majzon László dr., Meisel János dr., ifj. Noszky Jenő 
dr., Oszláczky Szilárd dr., Papp Ferenc dr., Renner János dr., Scherf 
Emil dr., Schm idt Eligius Róbert dr., Szentes Ferenc dr., Székiné 
Fux Vilma dr., Strausz László dr., Szörényi Erzsébet dr., Sztrókay 
Kálmán dr., Takáts Tibor dr., Tasnádi-Kubacska András dr., Telegdi 
Roth Károly dr., Tokody László dr., Vendel Miklós dr., Vigh Gyula
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dr., Vitdlis Sándor dr., Zsivny Viktor dr., Kretzói Miklós dr., Reich 
Lajos dr., Nemecz Ernő dr., Pantó Gábor dr. A  szerkesztő bizottság 
tfigjai: ásványtanra: Tokody László dr., kőzettanra: Földvári Aladár 
dr., Jugovics Lajos dr., tereptanra: Sztrókay Kálmán dr., földtanra: 
Balogh Kálmán dr., Reich Lajos dr., Szentes Ferenc dr., őslénytanra: 
Bogsch László dr., Strausz László dr., alkalm azott földtanra: Ká
posztás Pál dr., geofizikára: Egyed László dr.

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségébe ki
küldötteknek Szalai Tibor és Sztrókay Kálmán  tagtársakat válasz
tották meg.

A felsorolt névsorból kitűnik, hogy a Társulat ügyintézőinek 
száma lényegesen megszaporodott.

1949-ben a Társulatnak 239 tagja volt, ebből ifjúsági tag 76, 
mégpedig 35 egyetemi hallgató és 33 bányászhallgató.

A Társulat havonta k é t szakülést tartott. Június elsején volt a 
nyár előtt az utolsó szakülés. Júniustól szeptem ber végéig — a külső 
földtani m unkák m iatt — nem  volt .szakülés egész október hó 5-ig. 
A nyár folyamán vidéki központokban hat ismeretterjesztő előadást 
tartottak az a rra  vállalkozó tagok.

Ezeken kívül 1949. január 4-én a Társulat a Magyar Hidrológiai 
Társasággal közösen rendezett ünnepélyes ülést, melyen a három- 
és ötéves terv vízgazdálkodási és földtani kutatási feladatai kerültek 
előadásra hozzászólásokkal. November 4-én a T ársulat Lóczy Lajos- 
emlékülést ta rto tt, melyen az elnök bevezető szavai után Telegdi 
Roth Károly: „Lóczy Lajos geográfus” és Ligeti Lajos: „Lóczy. a 
K ína-kutató” című előadásokat tarto tták  meg. M ajd a megemléke
zést Vadász Elemér dr. elnök záró szavai foglalták össze. 1949. no
vember 13-án az Országos Bányászati és Kohászati Egyesülettel kö
zösen vándorgyűlést tarto tt a Társulat Miskolcon. 1949. december
21-én a Társulat a  Magyar Hidrológiai Társasággal együtt emlékezett 
meg Sztálin születésnapjáról. Az ülésen a szovjet kutatások eredmé
nyeit is m éltatták.

Az Őslénytani Szakosztály összesen 4 szakülést tartott két elő
adással.

A választmányi ülések száma öt volt. Az április 6-án tarto tt 
választmányi ülés két munkabizottságot alakított. Ezek: 1. a földtan- 
oktatás bizottsága és 2. a szakszótárbizottság.

A Földtani Közlöny 1949. évi LXXIX. kötete 470 oldal terjede
lemben jelent meg. A kötet utolsó része „Id. Lóczy Lajos-emlékkötel 
a Magyarhoni Földtani Társulat alakulásának századik évében 
1848—1950” feliratú. Ebben a részben 25 oldal Lóczy érdemeit mél
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tatja. Az egész kötet címlapján is: „A Magyarhoni Földtani Tár
sulat alakulásának századik évében 1848—1950” felírást olvassuk.

A kötet 470 oldalából 110 oldal idegen nyelvű szöveg és ki
vonat, 28 oldal irodalmi ism ertetés és szemle, a társulati ügyek 
(beleszámítva az ülések elnöki megnyitóit és bezáróit is) 16 oldal. 
Az őslénytani rész 123 oldalt foglal el.

A Közlöny terjedelme a legjobban mutatja, hogy a Társulat 
■—• noha tagjai száma jóval kisebb volt, m int néhány évvel azelőtt 
— anyagilag lényegesen megerősödött. Ezt az anyagi tám ogatást a 
társulat a korm ányzattól kapta. A tudományos élet is megélénkült, 
ami a szakülésekből s főleg a Közlöny tartalm ából tűnik ki. Ezt 
a tám ogatást a Társulat a Műszaki és Természettudományi Egye
sületek Szövetségén keresztül kapta meg.

Az 1950. év is a eentenáris légkör hatása alatt telt el. A január 
4-én és 18-án tarto tt választmányi ülés foglalkozott a eentenáris 
ünnepségek rendezésének előkészítésével. Az elgondolás szerint az 
ünnepségek két részből állottak volna. Az első rész közgyűléssel 
egybekapcsolt hazai ünnepség le tt volna tavasszal. A második részt 
a nemzetközi nyilvánosság számára ősszel rendezte volna a Tár
sulat. A február 15-én ta rto tt választmányi ülés újból foglalkozott 
az ünnepségek kérdésével. A tervekből azonban csak a jubiláris 
közgyűlés valósult meg 1950. április 30-án. Vadász Elem ér elnöki 
megnyitója ,,A százéves magyar földtan tudománypolitikái mér
lege” címen hangzóit el. Ebben rövid beszámoló hangzott el a tá r
sulati életről is.

Az elnök közölte, hogy a választmány — az alapszabálytól el
térően — a Szabó József'-emlékérem kiadását a jubiláris közgyű
léssel kapcsolatosan határozta el, külön „eentenáris Szabó József- 
emlékérem” megjelöléssel. Ezzel az éremmel Vendel Miklóst tün
tette ki a díszgyűlés.

A közgyűlés még „jubiláris em lék-plaketteket” is osztott ki 
azon tagoknak, akik működésükkel a Társulat előmenetelét előse
gítették. Ebben a  kitüntetésben részesült Balogh Kálmán, Pantó 
Gábor, Papp Ferenc, S tm usz László és Vitális Sándor (13. és 14. 
ábra).

A közgyűlésen megválasztott új tisztikar a következő: elnök: 
Vadász Elemér dr., társelnök: Szádeczky-Kardoss Elemér és Acs 
Ernő, titkár és felelős szerkesztő: Kertai György dr., szerkesztő: 
Jugovics Lajos dr., jegyző: Kiss János dr., ellenőr: Visovszky Jó
zsef, aktíva: Hegedűs Gyula, Balogh Kálmán dr., Bartkó Lajos dr., 
Bogsch László dr., Csajághy Gábor dr., Egyed László dr., Földváry 
Aladár dr., Gedeon Tihamér dr., Horusitzky Ferenc dr., Jakucs
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Lászlóné, Jantsky Béla, Jámbor Miklós, Káposztás Pál dr., Koch 
Sándor dr., Kretzói Miklós dr., Majzon László dr., Meisel János dr., 
Meisel Jánosné, Noszky Jenő dr., Oszláczky Szilárd dr., Pantó Gá
bor dr., Papp Ferenc dr., Reich Lajos dr., Renner János dr., Scherj 
Emil dr., Schmidt Eligius dr., Strausz László dr., Süm eghy József 
dr., Szalai Tibor dr., Szentes Ferenc dr., Székyné, F ux Vilma dr.,

13. ábra. A jubiláns emlékplakett

Szörényi Erzsébet dr., Sztrókay Kálmán dr., Szurovy Géza dr., Te- 
legdi Roth Károly dr., Tokody László dr., Tömör János dr., Vass 
József dr., Vendel Miklós dr., Vigh Gyula dr., Vitális Sándor dr. 
Pénztárvizsgálók: Hegedűs Gyula, Ferencz Károly, Csepreghyné 
Meznerics Ilona, pénztáros: Ascher Kálmán.

A névsorból kitűnik, hogy a társulati ügyek intézőinek száma 
újból megnövekedett.

Az elnök indítványozta a közgyűlésnek, hogy a Társulat elavult 
régi nevét: „Magyarhoni Földtani Társulat”, „Magyar Földtani Tár- 
sulat”-ra változtassa. A közgyűlés az indítványt elfogadta.
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A közgyűlés a tagdíjat felemelte: a rendes tagok évi tagsági 
díja ezentúl 36 forint, az ifjúsági tagaké 10, a nyugdíjasoké 12 
forint.

A közgyűlés a következő négy tagot küldte ki a Műszaki és 
Természettudományi Egyesületek Szövetségének közgyűlésére:

14. ábra. A jubiláns emlékplakett másik oldala

Kertai György, Szádeczky-Kardoss Elemér, Vadász Elemér, Visov- 
szky József.

A  Társulat tagjainak száma 1950. január 1-én 248 volt, s ezen
kívül 34 előfizető.

A Társulat 1950-ben hét szakülést tartott, az őslénytani Szak
osztály hármat.

Az 1950. m árcius 14-én a szovjet—m agyar barátsági hónap al
kalmából tarto tt ülésen a következő értekezések kerültek elő
adásra: Szörényi Erzsébet: Szovjet adatok az evolúciós paleonto
lógiához; M. Rásky Klára: Szovjet kutatók az őslénytanban; Kertai
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György: O. J. Schmidt szovjet akadémikus új elmélete a Föld ke
letkezéséről; Jantsky Béla: Perm jakov m ikrotektonikus mérési 
módszere.

1950. március 29-én a Társulat tanulm ányi (jubiláns) kirándu
lást rendezett a Velencei hegységbe.

A Magyarhoni Földtani Társulat első száz évének krónikája 
ezzel lezárul. A Magyar Földtani Társulat mindig tisztelettel tekint 
vissza a  Társulat dicső m últjára, s kötelességének tartja , hogy to
vábbi munkásságával gyarapítsa a geológiai tudom ányokat Ma
gyarországon, s kivívja mind a belföld, m ind a külföld elismerését.

A  Társulat folyóiratainak közleményei

M iként minden tudományos társulatnak, a Magyarhoni Föld
tani Társulatnak is tudományos munkássága a szakülóseken elhang
zottakban és a Társulat kiadványaiban megjelent tudományos köz
leményekben összegeződik. Az üléseken elhangzottak esetleg utólag 
kissé módosulnak, úgyhogy a végleges tudományos m unka csak ak
kor rögzítődik, amikor nyom tatásban megjelenik. A Társulat tudo
mányos élete tehát folyóirataiban tükröződik vissza. A folyóiratok
ban m egjelent közlemények általában rövidek, legfeljebb egy-két 
ívnyi terjedelműek. A nagyobb földtani m unkák — pl. egyes terü 
letek földtani monográfiái, nagyobb őslénytani tanulmányok — 
főként az Állami Földtani Intézet kiadványaiban láttak napvilágot.

Azonban ezekben a röviöebb cikkekben is többnyire fontos 
megállapítások rögzítődtek. A közlemények tartalm a általában a 
hazai földtani vizsgálatok irányával párhuzamosan haladt. A Tár
sulat első két évtizedében a hazai geológusok főleg adatokat gyűj
töttek. A közölt értekezésekben is kőzettani, őslénytani gyűjtések 
eredményei, egyes vidékek főként kőzettani és őslénytani leírásai 
szerepeltek. Ezekben a közlésekben a tudományos eredmények 
mellett sokszor a gyakorlati jelleg is erősen kidomborodott.

A Szabó József irányításával megindult időszakban egészen a 
XX. század elejéig tarto tt nyugodt fejlődési szakaszban a közlemé
nyek általában leíró jellegűek voltak. Sok cikkben azonban már 
származási kapcsolatok s szerkezeti vizsgálódások eredményei is ki
fejezésre jutottak. 1900-tól kezdve a cikkek java része még mindig 
főleg leíró — ami a földtan tudom ányának alpvonása —, de m ind
jobban előtérbe kerülnek a szerkezeti és származási vizsgálatok is, 
főleg az utolsó évtizedekben, amióta a geokémiai és geofizikai vizs
gálatok eredményei újabb megoldási lehetőségeket nyújtottak a 
földtannak.
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A Társulat 1900-ig két kiadványban foglalta össze megjelent 
cikkeit.

Az egyik 1884-ben készült el a választmány megbízásából: „A 
Magyarhoni Földtani Társulat 1852—1882. évi összes kiadványainak 
betűsoros tartalom -m utatója”, amelyet Hálaváts Gyula állított ösz- 
sze. A másik az 1903-ban megjelent kiadvány: „Mutató a Földtani 
Közlöny XIII—XXX. köteteihez.” Összeállította Cholnoky Jenő dr. 
Ez az összeállítás 1900-ig bezárólag tartalmazza a Földtani Közlöny 
cikkeinek címét.

Ez a m unka természetesen a Földtani Közlöny első 13 évfolya
mában megjelent közlemények címét is közli.

A következőkben az 1900 u tán  megjelent cikkek címeinek 
jegyzéke foglaltatik.

A  Földtani Közlönyben megjelent közlemények
31. kötet. 1901.

Böckh Hugó: Előzetes jelentés a Selmeczbánya vidékén előfor
duló eruptív kőzetek korviszonyairól. 289—328. 1.

Horusitzky Henrik: Adatok a vörösagyag kérdéséhez. 35—37. 1.
Kalecsinszky Sándor: I. A szovátai meleg és forró konyhasós 

tavakról, m int természetes hőakkumulátorokról. II. Meleg sóstavak 
és hőakkum ulátorok előállításáról. 329—353. 1.

Kövesligethy Radó: A Föld kora. 1—21. 1.
Kövesligethy Radó: A strassburgi első nemzetközi földrengési 

értekezletről. 145—146. 1.
Kövesligethy Radó: Szeizmografikus feljegyzések értelmezése. 

225—232. 1.
Nopcsa Ferenc, ifj.: A  Dinosaurosok átnézete és származása. 

193—224. 1.
Pálfy Mór: Szászcsór és Sebeshely környékének felsőkréta ré

tegeiről. 22—28. 1.
Pálfy Mór: Geológiai jegyzetek néhány dunam enti kőbányáról. 

150—155. 1.
Schafarzik Ferenc: Jelentés a Strassburgban tarto tt I. nemzet

közi földrengéstani értekezletről. 137—144. 1.
Schafarzik Ferenc: A z  1901. márc. 11—i poorhullásról. 147—149. 1.
Schafarzik Ferenc: Az 1901. február 16-i északbakonyi földren

gésről. 156—160. 1.
Schafarzik Ferenc— Emszt Kálmán— Timkó Imre: A  szapári- 

falvi diluviláliskorú babérczes agyagról. 28—34. 1.
Treitz Péter: Magyarország talajainak beosztása klímazónák 

szerint. 353—359. 1.
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R övid  közlem én yek

Horusitzky Henrik: A gyöngyös-patai diatomáczeás föld. 37. 1.
Horusitzky Henrik: Újabb nézetek a talaj osztályozás terén. 33— 

39. 1.
Telegdi Roth Lajos: A Vácz melletti Kösd községnél átfúrt 

eoczénkorú széntelep. 162— 164. 1.
Telegdi Roth Lajos: Magyar geológus kitüntetése a franczia 

tudományos akadémiában. 161—162. 1.
Telegdi Roth Lajos: A Földtani Társulat 1901. évi Selmecz- és 

Körmöcbányára rendezett kirándulása. 233—236. 1.

32. kötet. 1902.

Böckh Hugó— Schafarzik Ferenc: A Windgälle kvarcpo rf Írjanak 
koráról. 331—337. 1.

Cholnoky Jenő: A futóhomok mozgásainak törvényei. 6—38. 1. 
Illés Vilmos: A Magyarországon talált első trilobita. 351—354. 1. 
Koch Antal: A  Magyarhoni Földtani Társulat ötvenéves mű

ködésének története. 165—187. 1.
Koch Antal: Ú jabb adalékok a beocsini cementmárga geopale- 

ontológiai viszonyaihoz. 271—280. 1.
Koch Antal: Új adat a muflon korábbi elterjedéséhez. 346—350.1. 
Kövesligethy Radó: A  régi szinlők magyarázatához. 337—346. 1. 
Lajos Ferenc: A z  1901. ápr. 2-i délmagyarországi földrengés. 

281—306. 1.
Melczer Gusztáv: P irit a Monzoni-hegyről. 208—210. 1.
Moesz Gusztáv: Barit, antimonit, p irargirit és p irít Körmöcz- 

bányáról. 39—46. 1.
Papp Károly: A  triászkorú tabulatákról. 194—199. 1.
Pethő Gyula: Emlékezés Adda Kálmánról. 1—5. 1.
Pethő Gyula: Nagykároly város legújabb artézikútja. 188—193.1. 
Schafarzik Ferenc: Előzetes jelentés a Gömör és Szepes me

gyékben előforduló kvarcporfirokról és porfiroidokról. 306—307. 1.
Schafarzik Ferenc: A  Magyarhoni Földtani Társulat kirándu

lása a szepesi szintekhez, valam int a Magas Tátrába 1902. szept. 
6—13-ig. 354—459. 1.

Staub Móricz: Újabb adatok a Sarkvidék ősvilági flórájához. 
359—370. 1.

Tuzson János: Adatok Magyarország fossil-flórája ismeretéhez. 
200—207. 1.
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R övid  közlem én yek

Lóczy Lajos: Placochelys piacodonta, Jaeckel, nov. gén. et 
nov. sp. 47—49. i.

Pálfy Mór: Magyar petróleumíkutatás 1900-ban. 49. 1.
Schafarzik Ferenc: Üjabb csontleletek Erdélyben. 49. 1.

33. kötet. 1903.

Horusitzky Henrik: A diluviális mocsárlöszről. 209—216. 1.
Hulyák Valér: Ásványtani közlemények. 54—59. 1.
Koch Antal: Tarnócz Nógrád megyében, m int kövült oápafogak- 

nak, ú j gazdag lelőhelye. 22—26. 1.
Koch Antal: A  Fruskagora hegység geológiai szerkezetének váz

lata. 322—326. 1.
Kormos Tivadar: Paleontológiái közlemények. 451—462. 1.
LŐrenthey Imre: A- szarm ata és pannoniai képződményeket 

áthidaló rétegeknek egy classikus lelethelye Magyarországon. 60— 
62. 1.

LŐrenthey Imre: Két új teknősfaj a kolozsvári eocén képződ
ményekből. 193—208. 1.

LŐrenthey Imre: Néhány megjegyzés az Oriceras Fuchsi Kitti- 
sp.-ről. 470—472. 1.

LŐrenthey Imre: Pteropodás márga a budapesti óhanmadkori 
rétegekben. 472—475. 1.

LŐrenthey Imre: Prygulifera tömeges előfordulása a lábatlan! 
eocénban. 476—477. 1.

Pálfy Mór: K ét új óriási Inoceramus-faj az erdélyi részek felső
kréta rétegeiből. 445—451. 1.

Pálfy Mór: Előzetes jelentés az Erdélyrészi Érczhegység ande
zitjeinek korviszonyáról. 463—470. 1.

Pethő Gyula: A Hippurites (Pyronaea) polystylus a  cerevici hy- 
pensenon-rétegekben, a péterváradi hegységben. (A szerző hátra
hagyott irataiból közli Pálfy Mór.) 17—21. 1.

Schafarzik Ferenc: Emlékbeszéd Pethő Gyula dr. vál. tag felett. 
1—16. 1.

Schafarzik Ferenc: Budapest harmadik főgyűjtőcsatornájának 
földtani szelvénye. 45—53. 1.

Schafarzik Ferenc: Az aldunai Vaskapu-hegység geológiai vi
szonyainak és történetének rövid vázlata. 327—365. 1.
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Treitz Péter: A Duna—Tisza közének agrogeológiai leírása. 298— 
316. 1.

Treitz Péter: A Palicsi-tó környékének talaj ismereti leírása. 
316—321. 1.

Rövid közlem ények

Nopcsa Ferenc ifj.: Telmatosaurus; új név Limnosaurus helyett.
64. 1.

Treitz Péter: Areopiknometer, zavaros vízben a talaj súlyának 
meghatározására. 63. 1.

34. kötet. 1904.

Böckh Hugó: A fiohtelitről, m int az első monoklin-hemimorph 
osztálybeli ásványról. 335—336. 1.

Hofmann Károly—Lóczy Lajos: A budai keserűvízforrások 
keletkezéséről. 317—332. 1.

Horusitzky Henrik: Néhány kisalföldi artézi kútról. 337—338. 1.
Inkey Béla: A szentpéterfalvi rétegek korának megállapításá

ról. 341—345. 1.
Koch Antal: Kövült cápafogak és emlősmaradványok Felső- 

Esztergályról. 190—202. 1.
Koch Antal: Pótlék a tam óci alsóm editerrán komokkő cápa- 

faunájához. 202—203. 1.
Koch Antal: Bazaltlakkölith az ajnáoskői várhegyben. 242— 

244. 1.
Koch Antal: Apró palaeontológiai közlemények. 332—335. 1.
Lackner Antal: A  kazanesdi kénkovandbánya Hunyadvárme- 

gyében.
Lőrenthey Imre: A  rákosszentmihályi Sashalom kavicsainak 

koráról. 232—241. 1.
Melczer Gusztáv: Adatok az aragonit symmetriájához. 203— 

211. 1.
Melczer Gusztáv: A  libethenitről. 211—218. 1.
Pálfy Mór: Tagjainkhoz és olvasóinkhoz. 1. 1.
Roth Lajos—Szontagh Tamás—Papp Károlyi—Kadic Ottokár: 

Előzetes jelentés a borbolyai balaonopteridáról. 216—232. 1.
Szádeczky Gyula: Adatok a Vlegyásza-Biharhegység geológiá

jához. 2—63- 3.
Vitális István: Adatok a Balatonföldvidék bazaltos kőzeteinek 

ismeretéhez. 377—399. 1.
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Schafarzik Ferenc: Mastodon-lelet Temerest határában, Krassó- 
szörény megyében. 64. 1.

35. kötet. 1905.

Aradi Viktor, ifj.: Lias és dogger a budai hegységben. 79—83. 1.
Böckh Hugó—Emspt Kálmán: Egy víztartalmú, norm ális ferri- 

sulfátról, a Jánositról. 76—78. 1.
Gaál István: Adatok az Osztrovszki-Vepor andezit-tufáinak m e

diterrán  faunájához. 288—313. 1.
Horusitzky Henrik: Bielz-féle conohylia-gyűjtemény. 83—85. 1.
Horusitzky Henrik: Előzetes jelentés a Nagy-Alföld diluviális 

mocsárlöszéről. 403. 1.
Koch Antal: Emlékbeszéd dr. Staub Móricz tanár felett. 61—76.1.
Koch Antal: Az egyetem föld- és őslénytani intézete. 234—236. 1.
Kormos Tivadar: A Piispökfürdő hévvizi faunájának eredete. 

375—402. 1.
Mauritz Béla: Pyrit Foiniczáról (Bosznia). 484—491, 1.
Melczer Gusztáv: Adatok az alibit pontos ismeretéhez. 153—170.1.
Pálfy Mór: Borszékfürdő és Gyergyóbélbor geológiai és hydro- 

lógiai viszonyai. 1—12. 1.
Pálfy Mór: Néhány megjegyzés Semper: Beträge zur Kenntnis 

des siebenbürgischen Erzgebirges című munkájához. 279—288. 1.
Pálfy Mór: Adatok a verespataki Kirnik kőzetének pontosabb 

ismeretéhez. 314—318. 1.
Prinz Gyula: Tarajképződés a phillocerasok családjában. 13— 

20. 1.
Rozlozsnik Pál: A Maros—Körös közének eruptios kőzetei Arad 

és Hunyad vármegyék határos részein. 455—483. 1.
Szádeczky Gyula: A  Biharhegység alumíniumérczeiről. 213— 

231. 1.
Treitz Péter: A vasborsó. 495—499. 1.
Windhagor Ferenc: Quarczos bostonit Rézbánya környékéről. 

232—234. 1.
Zimányi Károly: Adatok Gömör és Abaújtornavármegyék ás

ványtani ismeretéhez. 491—495. 1.

Rövid közlem ény

Güll Vilmos: A talaj alkotórészeinek csoportosításáról. 170— 
174. 1.

R övid  kö zlem én yek
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36. kötet. 1906.

Böckh Hugó: Emlékbeszéd dr. Schmidt Sándor felett. 165—174.1.
Böckh Hugó— Emszt Kálmán: A Jánosit és Copiapit közötti kü

lönbségekről. 186—195. 1.
Frech Frigyes: A  tengeri eredetű karbon Magyarországon. 1—

50. 1.
Gorjanovic— Kramherger Károly: A horvát-onszági krapinai 

diluviális ember. 241—255. 1.
Hoorusitzky Henrik: A  Tiszából kihalászott diluciális gerincze- 

sekről. 418—423. 1.
Kormos Tivadar: A  balatonmelléki diluviális neritinákról. 295— 

296. 1.
Lackner Antal: Ű jabb adatok a kazanesdi kénkovandbánya 

környékének geológiai viszonyaihoz. 283—289. 1.
Lóczy Lajos: Báró Richthofen Ferdinánd. 175—181. 1.
Lőrenthey Imre: Dr. Zittel Károly Alfréd. 371—388. 1.
Noszky Jenő: Adatok a Cserhát geológiájához. 411—417. 1.
Pécsi Albert: Seismológiai közlemények. 424—426. 1.
Prinz Gyula: Üj adatok a frechiella-nem ismeretéhez. 51—56. 1.
’Sigmond Elek: Alföldünk szikeseinek válfajairól. 389—403. 1.
Vadász M. Elemér: Budapest—Rákos felsőmediterránkorú fau

nája. 256—283. 1.
Weinschenk Ernő: A  Jánositról és annak a Copiapittal való 

azonosságáról. 182—185. 1.
Weinschenk Ernő: Még egyszer a Copiapitról és a Jánositról. 

289—295. 1.

Rövid közlem ények

Prinz Gyula: Piszkei dum ortierák. 57. 1.
Papp Károly: Helyreigazítás. 58. 1.
Sobányi Gyula: Levél a szerkesztőhöz. 59. 1.

37. kötet. 1907.

Franzenau Ágoston: Az esztergomi Kis-Strázsahegy calcitjairól. 
238—242. 1.

Hofmann Károly: Adatok a pécsi Hegység geológiájához. 111— 
116. 1.

Inkey Béla: A  nemzetközi geológiai congressus X. ülésszaka 
Mexikóban 1906 nyarán. 16—25. 1.
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Kadic Ottokár: Adatok a Szinvavölgyi diluviális ember kérdé
séhez. 333—345.1.

Koch Antal: Petervaradinon 1900-ban fú rt kísérleti artézi kút 
geológiai szelvénye. 116—121. 1.

Koch Antal: Adácson (Heves megye) 1904-ben fúrt kutak geo
lógiai szelvénye. 346—349. 1.

Lőrenthey Imre: Vannak-e juraidőszaki rétegek Budapesten? 
359—368. 1.

Méhes Gyula: Adatok Magyarország pliocén ostracodáinak 
ismeretéhez. I. Az alsó pannoniai emelet Cypridae-i. 429—467. 1.

Noth G yula: A  komarnik-mikovai és luhi petróleumelőfordu
lásokról. 25—29. 1.

Pálfy Mór: A Marosvölgy jobb oldalának geológiai alkotása 
Algyógy környékén. 468—481. 1.

Pinkert Ede: Adatok a bulzai hegycsoport eruptivus kőzetei
nek ismeretéhez. 213—238. 1.

Schréter Zoltán: A Gellérthegy délkeleti oldalán feltárt lösz
ről és Dunaterraszról. 252—254. 1.

Szádeczky Gyula: A  Biharhegység középső részének kőzettani 
és tektonikai viszonyairól. 1—15. 1.

Sz. Szatmáry László: A  Vezuvio lávájának vegytani és kőzet
tani vizsgálata. 131—133. 1.

Toborffy Zoltán: A  Jánositról. 122—130. 1.
Toborffy Zoltán: Adatok a magyar calcitok és gypszek ismere

téhez. 247—252. 1.
Vadász Elemér: Fejlődésbeli elkülönületek a phyllocerasok csa

ládjában. 349—355. 1.
Vadász Elemér: Alsórákosi (Persányhegység) alsó liaszlcorú 

rétegek faunájáról. 355—359. 1.
Vadász Elemér: Ribicei felső m editerrán korszaki korallpad 

faunájáról. 368—-373. 1.
Vogl Viktor: Adatok a fóti alsó m editerrán ismeretéhez. 243— 

246. 1.

Rövid közlemények

Herman Ottó: A  miskolczi szelvény helyreigazításához. 256— 
257. 1.

Nopcsa Ferenc: Levél a szerkesztőhöz. 254—256. 1.
Pécsi Albert: A z  1907. január 14-i jam aikai földcsuszamlás. 135-1. 
T. Roth Lajos: A  miskolczi szelvény helyerigazítása. 133—135. 1.
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T. Roth Lajos: Még néhány szó a miskolczi szelvény helyreiga
zítása ügyében. 373. 1.

T. Roth Lajos: A magyarországi dánien elterjedéséhez. 481— 
484. 1.

38. kötet. 1908.

A Szabó-emlék leleplezése. 511—513. 1.
Emszt Kálmán: A tőzegek fűtőképességéről. 360—367. 1.
Kalecsinszky Sándor: A margitszigeti artézikét vizének hő- 

m érsékleti viszonyairól. 337—345. 1.
Koch Antal: Űj adatok trachytanyagnak a budavidéki óhar- 

madkori üledékekben való előfordulásához. 249—257. 1.
Liffa Aurél: Adatok a hazai pyrit kristálytani ismeretéhez. 276— 

294. 1.
Liffa Aurél: A leleplezési ünnepély. 513—516. 1.
Lőrenthey Imre: Dr. Melezer Gusztáv. 1—6. 1.
Lőrenthey Imre: A tihanyi fehérpart pannoniai rétegeiről. 679— 

686. 1.
LŐw Márton: A  rézbányái cerusszitek kristálytani viszonyai. 

165—179. 1.
Maros Imre: Pyrit Déváról. 189. 1.
Mauritz Béla: Űj Zeolith lelethely. 190. 1.
Mauritz Béla: Megjegyzések P inkert Ede: „A bulzai hegycso

port eruptivus kőzeteinek ismeretéhez” c. értekezéséhez. 583—590. 1.
Méhes Gyula: Adatok Magyarország pliocén ostracodáinak is

meretéhez. 537—568. 1.
Papp Károly: Almásszelistye érotermő vidéke Hunyad várm e

gyében. 294—306. 1.
Rozlozsnik Pál— Emszt Kálmán: Előzetes jelentés a Medves- 

hegység (Nógrád vm.) amphibolos nephelines basanitjáról. 36—37. 1.
Schafarzik Ferenc: Ásványtani közlemények. 590'—592. 1.
Schafarzik Ferenc: A  bukaresti petróleumkongresszusról és a 

romániai petróleum geológiai viszonyairól. 37—57. 1.
Schafarzik Ferenc: A  Naptól felmelegedő szovátai konyhasós 

tavaknak, főleg a forró Medvetónak geológiai, hidrográfiai és egy
némely fizikai viszonyairól. 3061—322. 1.

’Sigmond Elek: A  talajlem állásról és az ásványtani talajelemzés 
hasznosságáról. 179—189. 1.

Szádeczky Gyula: Adatok a Hideg-Számos kristályos paláinak 
ismeretéhez. 257—276. 1.

Szerkesztői előszó. 247—248. 1.
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Szontagh Tamás: A Hontvármegyei Búrpatak völgyének ásvá
nyos forrásai. 329—337. 1. ^

Szontagh Tamás: Történeti visszapillantás. 511—513. 1.
Timkó Imre: Adatok hazánk síklápjainak agrogeológiájához. 

345—360. 1.
Treitz Péter: Sós földek a Nagy-Alföldön. 6—31. 1.
Vadász M. Elemér: Szabad lakókam rás lytoceras-faj a felső- 

liasból. 32—36. 1.
Vitális István: A tihanyi fehérpart plioeénkorú rétegsora és 

faunája. 665—686. 1.
Vogl Viktor: Tanulmányok az eocén nautilusok köréből. 568— 

582. 1.
I

Rövid közlem ények

Vadász M. Elemér: A  hangyák és hangyasav hatása a mész
kőre. 190. 1.

39. kötet. 1909.

Gaál István: A  marosvölgyi harmadidőszaki sóagyag Déva mel
letti előfordulásáról. 319—336. 1.

H orusitzky Henrik: Űjabb adatok a löszről és a diluviális fau
náról. 135—143. 1.

Kadic Ottokár: Paleolitos kőeszközök a hámori Szeleta-barlang- 
ból. 524—540. 1.

Koch Nándor: A  tatai Kálvária-domb földtani viszonyai. 225— 
275. 1.

Koch Nándor: Adatok a „Tmaegoceras”-nem  ismeretéhez. 275— 
280. 1.

Kormos Tivadar: Magyarországi pleisztocén csigák. 4—7. 1.
Kormos Tivadar: Campylaea banatica (Partsch). Rm. és Me- 

lanella Hollandri, Fér. a Magyar birodalom pleisztocén faunájában. 
144—149. 1.

Kormos Tivadar: A  pleisztocén ősember nyomai Tatán. 149— 
151. 1.

Kormos Tivadar: Megjegyzések dr. Gaál István úrnak „A Ma
rosvölgyi harmadidőszaki sóagyag Déva m elletti előfordulásáról” 
című cikkére. 540—541. 1.

Krizsó Jolán: Kristálytani tanulmányok. 388—394. 1.
Lőrenthey Imre: Adatok a magyarországi pannoniai képződ

mények sztratigrafiájához. Válaszként Vitális István dr. úr cikkére. 
368—372. 1.
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Mauritz Béla: Pyrit Facebajáról. 394—396. 1.
Mauritz Béla: Mesterséges wollastonitról. 396—398. 1.
Pálfy Mór: A therm ális vizek fölszínre emelkedéséről (előzetes 

jelentés). 16—17. 1.
Popescu-Voitesti J.: A  Nummulites (Hantkenia) cocniplanata, 

Lám. rendellenes fejlődésének érdekes esetéről. 1—4. 1.
Telegdi Roth Károly: A  rekettyefalvi (Hunyad megye) melletti 

felső mediterránkorszaki rétegek. 158—164. 1.
Schréter Zoltán: A  pilisborosjenői mélyfúrás geológiai eredmé

nyei. 8—11. 1.
S ta ff János: A  jura-am m onitesek szifonalis részaránytalaneá- 

gáról. 381—387. 1.
Szádeczky Gyula: Verespatak kőzeteiről. 336—362. 1.
Sz. Szathmáry László: Megjegyzés dr. M auritz Béla: „A mes

terséges wollastonitról” című észrevételére. 399. 1.
Sz. Szathmáry László: A  woUastonit és mesterséges előállítása. 

280—283. 1.
Vadász M. Elemér: Néhány rendellenes ammonitesről. 154— 

158. 1.
Vadász M. Elemér: Geológiai jegyzetek a borsodi Bükk-hegy

ségből. 164—174. 1.
Vadász M. Elemér: Válasz Taeger dr. úr megjegyzéseire. 380— 

381. 1.
Vitális István: Észrevételek Lőrenthey Imre dr. úrnak a „A ti

hanyi Fehérpart pannoniai rétegeiről” írt cikkére. 363—367. 1.
Vogl Viktor: Üj felső eocén lelőhelyről. 152—153. 1.
Taeger Henrik: Megjegyzések Vadász M. E.: Taeger H.: „A 

Vértes-hegység földtani viszonyai” című ismeretéhez. 373—379. 1.
Zimányi Károly: Baryt orientált továbbnövéssel Sajóházáról. 

12—15. 1.

Rövid közlemények

Kormos Tivadar: Üjabb adatok az ó-buda-újlaki fönsík pleisz
tocén faunájának imeretéhez. 541—543. 1.

Schréter Zoltán: Barton emeletbeli nummuliteses mészkő a 
Gellért-hegyen. 400—401. 1.

Schréter Zoltán: A  budai hegyek legrégibb képződménye. 401— 
402. 1.

Tim kó Imre: Tsernosjom, rendzina és podzolos talajtípusok 
előfordulása Budapest környékén. 543. 1.
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40. kötet. 1910.

Böckh János: Néhány új és m ár ismert molluszkumfaj a Kras- 
sószörényi-Hegység alsókrétakorú lerakódásaiból (a VI. táblával 
és az 50—51. ábrával). 609—620. 1.

Erődi Kálmán: A mezőségi tavak eredetéről (a 16. és 17. áb
rával). 336—339. 1.

Franzenau Ágoston: Középmiocén rétegeknek új előfordulásá
ról Budapest környékén, Rákospalotán. 156—163. 1.

Gaál István: Kövületes középmiocén Déva határában (egy áb
rával). 163—166. 1.

Gaál István: Ú jabb adatok a Campylaea banatica (Partsch Rm.) 
pleisztocénkorú elterjedéséhez. 166—169. 1.

Kormos Tivadar: Succinaea Schuhmacheri, Andreae és Limno- 
physa diluviana, Andreare Magyarország pleisztocén faunájában. 
170—173. 1.

Kormos Tivadar: Daudebardia (Libania) Langi Pír. Magyaror
szág pleisztocén faunájában. 173—175. 1.

Lóczy Lajos: A  monacói oceanografiai múzeum. 129—133. 1.
Lóczy Lajos: A stockholmi nemzetközi geológiai kongresszus. 

529—536. 1.
Lőw Márton: M iargyrit Nagyibányáról. 624—627. 1.
Mauritz Béla: Magyarországi kőzetalkotó ásványok. 541—550. 1.
Nopcsa Ferenc: Geológiai megfigyelésdk Herkules-fürdő körül. 

622—624. 1.
Pálfy Mór: A  szarvaskői wehrlittömzs. 480—486. 1.
Papp Károly: A  kissármási gázkút Kolozs megyében. 305—336. 1.
Pávai-Vajna Ferenc: Oláhlapád környékének földtani viszo

nyai. 340—359. 1.
R éthly Antal: Az 1810. januárius 14-iki móri földrengés. 133— 

155. 1.
Schréter Zoltán: A  gánti timsósvizű k ú t a Vértesben. 179— 

185. 1.
Toborffy Zoltán: Magyarországi pyrargyritek kristálytani vizs

gálata. 360—372. 1.
Treitz Péter: Az agrogeológia feladatai. 461—480. 1.
Vadász M. Elemér: Adatok a Magyar Középhegység dunánin- 

neni szigetrögeinek geológiájához. 176—177. 1.
Zimányi Károly: Néhány adat a dognácskai pirít kristálytani 

ismeretéhez. 550—555. 1.
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R ö vid  közlem én yek

Gaál István: A  Valvata amtiqua Sow. a m agyar faunában. 169— 
170. 1.

Horusitzky Henrik: A  pöstyéni hévvízforrások radioaktivitásá
nak eredetéről. 538. 1.

Hűnek Emil: Két ásvány új hazai termőhelye. 628. 1.
Papp Károly: Olvasóinkhoz. 1—2. 1.
Papp Károly: Szerkesztői megjegyzés. 486. 1.
Papp Károly: Válasz Lázár Zoltán ú r kritikájára. 629—633.
Taeger Henrik: Vadász M. Elemér dr. ú r válasza megjegyzé

seimre kritikai megvilágításban. ITS1—179. 1.
Timkó Imre: Üj Pyrula termőhely Budapest környékén. 175— 

176. 1.
Toborffy Zoltán: A  gánti timsósvizű kú t ásványai. 184—185. 1
Treitz Péter: A  II. agrogeológiai konferencia Stockholmban. 

536—537. 1.
Vogl Viktor: Adatok a Cerithium vivarii Oppenh. eocén elő

fordulásához. 620—621. 1.
Zimányi Károly: A  ru til új előfordulása hazánkban. 185—186. 1.

Emlékbeszédek

Szontagh Tamás: Nagysuri Böcfoh János élete és munkálkodása. 
3—28. 1.

Timkó Imre: Emlékbeszéd Güll Vilmos társulatunk m ásodtit
kára felett. 29—35. 1.

41. kötet. 1911.

Ballenegger Róbert: A  kecskeméti földrengés. 625—-631. 1.
Emszt Kálmán: A z  ipolynyitrai időszakos szökőforrás. 729— 

734. 1.
Emszt Kálmán— Rozlozsnik Pál: A  Medveshegység bazaltos kő

zetei. 257—272. 1.
Glinka K. D.: Mállási term ékek és talajok Bikszádfürdő kör

nyékén 631—639. 1.
Horusitzky Henrik: A  szegedi diluviális faunáról. 249—254. 1.
Horváth Béla: A  biharmegyei bauxitok kémiai alkatáról. 154— 

257. 1.
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Koch Antal: Üj adalékok a Gryphaea Eszterházy elterjedéséhez 
és geológiai jelentőségéhez. 42—45. 1.

Koch Antal: Ü jabb földtani és őslénytani megfigyelések a Budai 
Hegységben. 545—551. 1.

Koch Nándor: Adatok a  székesfőváros altalajának ismeretéhez. 
45—47. 1.

Kormos Tivadar: A polgárdi pliöcén csontlelet. 48—64. 1.
Kormos Tivadar: Egy új teknősfaj a magyarországi pleiszto

cénből. 420—427. 1.
Kormos Tivadar: Adatok Nyitra megye pleisztocén faunájának 

ismeretéhez. 735—-739. 1.
Kormos Tivadar: A  püspökfürdői Somlyóhegy pleisztocén fau

nája Bihar vármegyében. 739—742. 1.
Lóczy Lajos: A  romániai petróleumterület és ennek összeha

sonlítása az Erdélyrészi medencével. 386—419. 1.
Low Márton: P irit Boszniából. 65—67. 1.
Löw Márton: Néhány ritka ásvány a krassószörénymegyei 

Vaskő bányáiból. 746—250. 1.
Mauritz Béla: A  Juc-pataki gabbro zeolit ásványai Krassó- 

Szörény vármegyében. 68—69. 1.
Neubauer Konstantin: Adatok a szilikátolvadékok ismereté

hez. 72—85. 1.
Papp Károly: Kálisókutatások hazánkban. Első közlemény. 1— 

19. 1.
Papp Károly: A  hunyadvármegyei Godinesd környékének 

mangántelepei. 551—564. 1.
Schafarzik Ferenc: Hazánk vasérckészletéről és a földgázról, 

valamint Bosznia szénkincséről. 229—248. 1.
Schmidt Károly: Geológiai megfigyelések az erdélyrészi bar

naszénterület néhány pontjáról. 20—41. 1.
Terzaghy Károly: Megjegyzések Bucoari környékének tektoni

kájához. 639—648. 1.
Vendl Aladár: Alsó mediterránrétegek kibufckanása a főváros

VII. kerületében. 47—48. 1.
Vendl Aladár: A  Tarim medence vidékének homokjairól. 272— 

283. 1.
Vitális István: Adatok a balatonvidéki pliocén- és pleisztocén- 

korú képződmények stratigrafiájához. 428—436. 1.
Wachner Henrik: Adatok Segesvár környékének földtani alko

tásához. 742—746. 1.
Zimányi Károly: A  dognácsfcai négy Evangelistabánya piritjé- 

ről. 564—566. 1.
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Gaál István: Válasz Téglás Gábor ú r Helyreigazítás című cik
kére. 734—735. 1.

Lőw Márton: Bournonit Óradnáról. 192. 1.
Schréter Zoltán: A Magyarhoni Földtani Társulat pünkösdi ki

rándulása Balaton környékére. 652—658. 1.
Téglás Gábor: Helyreigazítás Gaál István dr. úrnak az Ursus 

spelaeus Blb. mancsára vonatkozólag. 649—650. 1.
Téglás Gábor: Üjabb őslénytani adatok a Tiszahátról és a Du

nántúlról. 650—652. 1.
Telegdi Roth Lajos: Üj feltárás a Duna altalajában Budapesten. 

193—194. 1.
Vendl Aladár: Két magyar ásvány kémiai elemzése. 70—71. 1.

42. kötet. 1912.

Balogh Margit:. Tanulmányúton Afrika északi partvidékén. 
12—25. 1.

Bernouilli Walter: Geológiai vizsgálatok a kárpáti homokkő
övben Zboró vidékén. 367—381. 1.

Czek Waldemár: A radioaktivitás és szerepe az újabbkori föld
rajzgeológiai felfogásokban. 428—455. 1.

Erődi Kálmán: Az erdélyi Mezőség határai. 425—428. 1.
Gaál István: Hunyad-Dobra környékének geológiai viszonyai. 

25—32. 1.
Gedroic Konstantin: A  talaj elemzések módszerei. 529—569. 1. 
Gerő Nándor: A z  ipolynyitrai időszakos szőkőforrás télen. 

273—276. 1.
Laczkó Dezső: Az 1911. július 8-iki földrengés Veszprémben. 

42—43. 1.
Lóczy Lajos: A  kissármási gázkitörés. 1—12.1.
Lóczy Lajos: Alföldünk artézi kú tjai és az artézi kutak törzs

könyvezése. 113—134. 1.
Lóczy Lajos ifj.: A  Villányi és Báni hegység geológiai viszo

nyai. 672—695. 1.
Noth Gyula: A  magyarországi földigázról. 893—896. 1.
Noth Gyula: A z  Orange-River petróleumtelepei Délafrikában. 

897—901. 1.
- Orosz Endre: Adatok a hód (Castor Fiber L.) hazai elterjedésé

hez. 904—908. 1.
Papp Károly: A  futásfalvi Pokolvölgy környéke Háromszék 

vármegyében. 696—723. 1.

R övid  kö zlem én yek
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Pálfy Mór: Az újvidéki próbafúrások. 521—529. 1.
Pávai-Vajna Ferenc: Felső eocén kvarctrachit (riolit) tufa a 

budai Mátyáshegyen. 455—456. 1.
Réthly Antal: Az 1911. évben észlelt földrengések hazánkban. 

32—34. 1.
Telegdi Roth Lajos: A zborói mélyfúrások Sáros vármegyében. 

361—366. 1.
Telegdi Roth Lajos: «A teregovai földpát előfordulás Krassó- 

szörény vármegyében. 908—909. 1.
Téglás Gábor: Űjabb őslénytani adatok hazánk különféle tájai

ról. 902—904. 1.
Vendl Aladár: Az andaluzit új előfordulása hazánkban. 909— 

911. 1.
Vendl Aladár: Az eresztvényi bazalt ilmenitje. 911—912. 1.
Vitális István: A  perem arton Somlódomb pliocénkorú rétegsora 

és faunája. 151—157. 1.
Zim ányi Károly: Űj alakok a piriten és az eddig ism ert összes 

alakjai. 724—736. 1.

Rövid közlem ények

Vadász Elemér: Koch Antal dr. negyvenéves tanári jubileuma. 
665—671. 1.

Kormos Tivadar: Hazánkra vonatkozó két őslénytani név 
helyesbítése. 382—383. 1.

Teutsch Gyula: A magyarbodzái ásatások akadályai. 759—762.1.
Treitz Péter: Válasz a porfelhők ügyében. 177. 1.
Telegdi Roth Lajos: A hontkemencei kövületek. 54. 1.

43. kötet. 1913.

Ballenegger Róbert: A talajok jellemzése vizes kivonatuk se
gítségével. 317—324. 1.

Emszt Kálmán— Rozlozsnik Pál: Az újmoldovai bazalt. 416— 
420. 1.

Ehik Gyula: A brassói preglaciális fauna. 23—38. 1.
Fenyves Jakab: Az 1906. jan. 31—1 földrengés Kolumbiában. 

39—50. 1.
Halaváts Gyula: Adatok az Erdélyrászi Medence tektonikájá

hoz. 183—190. 1.
Hoffer András: Jegyzetek az Erdélyi Érchegység Pilis— 

Csáklyakő szirtzónájának tektonikájához. 191—193. 1.
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Kormos Tivadar: Sciurus gibberosus Hofm. a magyarországi 
miocénben. 36—38. 1.

Kulcsár Kálmán: Földtani megfigyelések a Gerecsehegyeégben. 
421—423. 1.

Mauritz Béla: A  ditrói szienit két újabb elegyrésze. 12—15. 1.
Mauritz Béla: A Fruska-Góra traohitos kőzetei. 324—327. 1.
Méhes Gyula: Kövesült kagylós rákok Ázsiából. 428—431. 1.
Papp Károly: Kálisókutatásók hazánkban. 2. közi. 173—183. 1.
Pávai-Vajna Ferenc: Üj Pholadomya a miocénből. 193—201. 1.
Podek Ferenc: Űj liaszrög a Bárcaságban. 17—19. 1.
Podek Ferenc: A  brassói hegyek neokom márgája. 20—22. 1.
Strömpl Gábor: A  Visegrádi Dunaszoros és a Pesti síkság fia

talabb kavicstelepei. 328—331. 1.
Szádeczky Gyula: Adatok az Erdélyi Medence tektonikájához. 

405—416. 1.
Vendl Aladár: A Csepeisziget homokjáról, 331—343. 1.
Vendl Mária: K ristálytani vizsgálatok. 205—214. 1.
Vigh Gyula: Liaszrétegek a dorogi Nagykősziklán. 424—427. 1.
Vogl Viktor: Adatok a tengermelléki tithon ismeretéhez. 15— 

17. 1.
Zimányi Károly: Hem atit a Kakukhegyről. 431—444. 1.
A magyar földtani irodalom jegyzéke az 1912. évben. 230— 

248. 1.

Ismertetés

Schafarzik Ferenc: Lóczy Lajos „A Balaton környékének geo
lógiája”. 445—472. 1.

44. kötet. 1914.

Balló Rezső: Adatok a dolomitkeletkezés elméletéhez. I. 40— 
49. 1. II. 417—489. 1.

Gaál István: Űj Lima-faj a zalathna vidéki helyi üledékből. 50— 
54. 1.

Hillebrand Jenő: A  fosszilis ember kérdése. 245—255. 1.
Horváth Béla: A  talaj m angántartalm ának mennyiségi megha

tározásáról. 490—499. 1.
Klüpfel Walter: K irándulás a horvát tengerparton. 27—37. 1.
Kulcsár Kálmán: A  Gerecsehegység középső liaszkonú képződ

ményei. 54—80. 1.
Liffa Aurél: Űj phillipsit előfordulás Badacsonytomajon. 80— 

87. 1.
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Pávai-Vajna Ferenc- A Marosvölgy kialakulásáról. 256—280. 1.
’SigmoncL Elek: A talaj elemzéséhez használt forró sósavas ki

vonat készítési módja. 281—289. 1.
Taeger Henrik: A Buda—Pilis—Esztergomi Hegycsoport szer

kezete ás arculata. 555—571. 1.
Telegdi Roth Lajos: Mocs község környéke. 401—402. 1.
Téglás Gábor: Újabb ősemlős leletek hazánk különböző vidé

keiről. 416—417. 1.
Vendl Aladár: Kvarcporfiritok a Sebes völgyéből. 403—407. 1.
Vendl Aladár: A 'hatvani cukorgyár talajának vízrészei. 407— 

410. 1.
Vigh Gyula: Adatok az esztergomvidéki triász ismeretéhez. 

572—577. 1.
Volko János: A  mez oberen yi III. sz. artézi kút. 411—415. 1.
Weszelszky Gyula: A  herkulesfílrdői hévforrások radioaktivi

tásáról. 499—507. 1.
Zsigmondy Árpád: Görögországi vasérotelepek. 289—296. 1.

Vegyes közlemények

Schafarzik Ferenc: Elnöki megnyitó. 233—244. 1.
Schréter Zoltán: A  földkerekség geológiai térképe. 300—302. 1.

A magyar földtani irodalom jegyzéke az 1913. évben. 435— 
454. 1.

45. kötet. 1915.

Balló Rezső: Adatok a dölomitkeletkezée elméletéhez. 221— 
233. 1.

Bányai János: Hadviselés és geológia. 213—221. 1.
Ferenczi István: A  Zalatna—nagy aim ás i harm adkori medence. 

1—17. 1.
Jugovics Lajos: Ásványtani közlemények. 174—178. 1.
Kulcsár Kálmán: A  felső oligocén újabb előfordulása Buda

fok és Törökbálint között. 169—174. 1.
Majer István: A  Börzsönyi-hegység északi részének üledékes 

képződményei. 18—40. 1.
Papp Simon: A  Congeria spathulata Pa-rtsch, és a Limnocar- 

dium Penslii Fuchs pan non ia i-pon tusi kövületek új előfordulása 
hazánkban. 251—254. 1.
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Rózsa Mihály: A kálifősótelepek másodlagos átalakulásáról. 
233—250 1.

Téglás Gábor: Űjább őslénytani adatok hazánk különböző vi
dékedről. 255—256. 1.

Toborffy Géza: Cerussit-kristályok Damaralaind és Brokkenhill 
tartományokból. 178—183. 1.

Vendl Mária: A bulzai antim onit kristályalákjai. 183—186. 1.

Vegyes közlemények

Lóczy Lajos: Suess Ede emlékezete. 105—121. 1.

46. kötet. 1916.

Ballenegger Róbert: A Hegyes-Drócsa erdőségeinek talaja. 
105—111. 1.

Bene Géza: A resicabányai, stájerlaki és kemenoeszéki szénbá
nyaterület hegyszerkezettani viszonyai. 12—22. 1.

Bene Géza: Adatok Szerbia északkeleti részének geológiájához. 
236—262. 1.

Hojnos Rezső: Adatok magyarhoni fosszilis radioláriák ismere
téhez. 262—284. 1.

Nopcsa Ferenc: Északaibánia, Rácország és Keletmontenegro 
geológiai térképe. 227—231. 1.

Páltfy Móric: Az erupciós kőzetek zöldkövesedése. 73—85. 1.
Radovanovic Szvetolik: Adatok az Északkeleti Szerbvidék geo

lógiai hegyszerkezetéhez. 231—262. 1.
Szentpétery Zsigmond: A melafir és szerepe az Erdélyi Érc- 

hegységben. 86—105. 1.

Rövid közlemények

Lenau Herman: A szenegambiai laterites vasércről. 284—287. 1. 
Schréter Zoltán: Feltárás a budapesti Hungária-körúton. 112. 1. 
Schréter Zoltán: K útfúrás a Törökőrön. 112—113. 1.

Vegyes közlem ények

Ballenegger Róbert: Hilgard Eugen Waldemar (jl833—1916) 
.emlékezete. 287—289. 1.

Toborffy Géza: A földkéregben egymást keresztező kettős hul- 
lámrendszerről. 114—117. 1.
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47. kötet. 1917.

Ballenegger Róbert: A tokajhegyaljai nyiroktalajról. 20—24. 1.
Bányai János: Kézdivásárhely vidéke Háromszék vármegyé

ben. 1—20. 1.
Fejérváry Géza Gyula: Fosszilis békák a püspökfürdői praegia- 

ciális rétegekből. 25—53. 1.
Hollós András Lajos: A csörögi andezittelérek földtani viszo

nyai. 201—223. 1.
PávaLVajna Ferenc: A  Kiskapus—Rukkor közé eső terület 

tektonikai viszonyai. 201—223. 1.
Schafarzik Ferenc: A hevesmegyei Egercsehi barnaszénterüleí 

geológiai koráról. 387—390. 1.
Scholtz Margit: A Karancs-hegység andezitjei. 224—237. 1.

Rövid közlemények

Kormos Tivadar: Nevezetes új leletek a m. kir. földtani intézet 
múzeumában. 238—242. 1.

Schréter Zoltán: Mammuthcsontok a pestmegyei Gomba és 
Monor diluviális rétegeiben. 54. 1.

Schréter Zoltán: Diluviális ősemlős-csontok a pestmegyei 
Mende és Pécel határában. 55—56. 1.

Schréter Zoltán: M editerránkorú metaxytherium -váz Márczfal- 
váról (Sopron megye). 57. 1.

Vegyes közlemények

Pávai-Vajna Ferenc: A földkéreg legfiatalabb tektonikus moz
gásairól. 249—252. 1.

Pávai-Vajna Ferenc: Adatok a horvátszlavonországi pleisztocén 
lerakódások ismeretéhez. 253—258. 1.

R éthly Antal: A Baranyai Szigethegységben 1909. m ájus 29-én 
észlelt földrengés. 242—-248. 1.

Vadász Elemér: A földtan és őslénytan szerepe a budapesti 
egyetemen. 404—411. 1.

48. kötet. 1918.

Ballenegger Róbert: A lápok alatt végbemenő mállásról. 13— 
17. 1.

Ferenczi István: Az Inovec déli felének földtani viszonyai. 
381—388. 1.
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id. Lóczy Lajos dr.: Összehasonlító szemlélődések az Erdélyi 
érchegység és az Ény-Kárpátok geoszinklinálásai felett. 229—234. 1.

ifj. Lóczy Lajos dr.: Nyugatszerbia geológiai viszonyairól. 1— 
13. 1.

Nopcsa Ferenc br. dr.: Leipsanosaurus n. gén., új Thyreophora 
a gosaui rétegeikből. 261—265. 1.

Treitz Péter: Magyarország morfológiai egysége. 357—380. 1.
Vid Gyula Gábor: Pannonhalma földtani viszonyai. 225—261. 1.

Rövid közlemények
Halaváts Gyula: Válasz dr. Papp Simon és Pávai-Vajna Ferenc 

közleményeire. 271—275. 1.
Hlawatsch Károly: A grandidierit előfordulása Helpán, Gömör 

megyében. 266—267. 1.
Papp Simon: Megjegyzések Halaváts Gyula: Szentágota és 

Nagy sínk környékének földtani alkotása c. fölvételi jelentéséhez. 
268—270. 1.

Pápay Irma: A z  aldunai gabbro. 17—23. 1.
Vendl Mária: A  griedeli barit kristályalakja. 23—26. 1.

Vegyes közlemények
Szontagh Tamás: Elnöki megnyitóbeszéd. 27—40. 1.
Vadász Elemér: Lőrenthey Im re emlékezete. 40—52. 1.
Papp Károly: Marosdécsei Déchy Mór dr. emlékezete. 79— 

82. 1.
Posewitz Tivadar dr. emléke. 83—85. 1.

49. kötet. 1919.
id. Lóczy Lajos: A  nyitra- és trencsénvármegyei mészkőszirtek 

geológiai helyzetéről. 3—8. 1.
Bányai János: Az aranyosbányai kontakt területről. 9—15. 1.
Bányai János: A ranytartalm ú érces telérek mikroszkópos vizs

gálata. 15—21. 1.
Rozlozsnik Pál: A  „Macskamező”-típusú vas-mangánércek el

terjedése Erdélyben. 21—43. 1.

Rövid közlemények
Vogl Viktor: Jegyzetek az erdélyi eocén brissoidesekről. 44— 

46. 1.
Rozlozsnik Pál: Megjegyzések a Mysidioptera (Pseudacesta) 

grandis Gaál új lelőhelyéről, Felsőkénesd környékén. 46. 1.
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50. kötet. 1920.

Hojnos Rezső: Felsőkrétakorú gasztropodák Aradvármegyéből. 
3—14. 1.

Pálfy Móric: Tengeralatti forráslerakódósok a budapesti triász
korú képződményekben. 14—21. 1.

Liffa Aurél és Emszt Kálmán: Adatok a krassószörényi bánya
vidék ásványainak kristálytani és chemiai ismeretéhez. 1. Realgár 
Űjmoldováról. 21—33. 1.

Vend1 Miklós: Biotitos dacittufa Kistétényről. 34—38. 1.

Rövid közlemények

f  Franzenau Ágoston: A szebenmegyei Rekitánál előforduló 
mediterránlkorú foraminiferák. 39—41. 1.

Schafarzik Ferenc: A  Szt. Gellérthegy geológiai viszonyairól. 
41—42. 1.

Vogl Viktor: Jegyzetek a magyarországi eocénkorú tüskebő- 
rűék faunájához. 42—43. 1.

Vigh Gyula: Az aeanthicumos rétegek újabb előfordulása a 
Magyar Középhegységben. 43—46. 1.

Vendl Mária: A muszári és sztanizsai aranybánya kaloitjai. 
46—47. 1.

Hojnos Rezső: Fosszilis rizopodák Albániából. 47—49. 1.
Scherf: Szökevény hévforrások a Gellérthegy tövében. 79— 

83. 1.
Scherf: A budapesti természetes vízhálózatnak egy eddigelé 

geológiailag nem m éltatott forrásáról. 83—85. 1.

51—52. kötet. 1921—22.

Schafarzik Ferenc: A  Hypsospatangus Hantkeni Páv. sp. fajnak 
Budapesten a budai m árgában való újabb tömeges előfordulása. 
7—10. 1.

Szentpétery Zsigmond: A  toroczkói vaspataki vasbánya földtani 
szelvénye. 10—21. 1.

Pávai-Vajna Ferenc: Válasz a magyar földgázkutatás kritiká
jára. Megjegyzések Lóczy Lajos dr. ..Magyarország tektonikai és 
ősföldrajzi kérdései”-re. 21—31. 1.

Sümeghy József: Diósjenő környéke miocénkorú rétegei és 
azok faunái. 31—39. 1.

Vendl Mária: Calcit Vaskőről, antim onit Hondolról, gipsz Óbu
dáról és markazit Nemesvitáról. 39—45. 1.
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Liffa Aurél és Emszt Kálmán: Tschermigit Tokodról. 45—52. 1.
Tokody László: A pirít szimmetriája.
Maier István: Felsőkréta Dinosaurus-nyomok a kosdi eocén 

széntelep feküjében. 52—66. 1.

Rövid közlem ények

f  Vogl Viktor: Adatok Magyarország mezozoi tüskebőrűinek is
meretéhez. 76—77. 1.

Tokody László: Finnmosseni magnetit. 77—78. 1.

53. kötet. 1923.

Telegdi Roth Károly: Paleogén képződmények elterjedése a 
Dunántúli Középhegység északi részében. 5—14. 1.

Vendl Mária: Calcitok Gömörmegyéből. 14—17. 1.
Süm eghy József: Földtani megfigyelések a Rába—Zala közé 

eső területről. 18—27. 1.
Süm eghy József: A  baltavári lelőhely rétegtani helyzete. 28— 

33. 1.
Tokody László: Etetési vizsgálatok a botesi chalkopiriten. 34— 

42. 1.
Strausz László: A csobánkai felső eocén. 43—47. 1.
Strausz László: Fáciestanulmány a tétényi lajtameszeken. 48— 

52. 1.
Strausz László: A  biai miocén. 53—58. 1.
Strausz László: Mecsekjánosi, Szopok és Mecsekpölöske kör

nyékének geológiája. 59—65. 1.
Zeller Tibor: Adatok a felsőbányái barytok kristálytani isme

retéhez. 66—72. 1.
Rakusz Gyula: A  dohsinai szerpentin. 73—80. 1.
Koch Sándor: Valentinit és orientált baryt Felsőbányáról és 

kősó Deésaknáról. 81—84. 1.
Szádeczky-K. Elemér. A  gipszes eocén a Gyulai havasok sze

gélyén. 85—93. 1.
Szádeczky-K. Elemér: Üj cölesztin-előfordulás Czindről. 94— 

96. 1.

Rövid közlem ények

Süm eghy József: Felsőtárkány környékének harmadkori fau
nája. 97—99. 1.

Zeller Tibor: Terméskén Recskről. 99—100. 1.



Lengyel Endre: Adatok a F elsők osztolány környéki andeziték 
ismeretéhez. 103. 1.

Boros Ádám: A Schaerocodium Bom em anni Roth, a hazai 
feleőtriászban. 103. 1.

54. kötet. 1924.

Ferenczi István: Geomorfológiai tanulm ányok a Kis-Magyar- 
Alföld DA öblében. 17—37. 1.

Telegdi Roth Károly: A várpalotai lignitterület. 38—44. 1.
G yőrffy István: A  m ohák és a substratum . 45—-55. 1.
Rakusz Gyula: A  dobsinai azbeszt és feldolgozása. 56—58. 1.
Süm eghy József: Szarm.-korú csigafaunák a M átra meg a 

Bükk aljából. 59—63. 1.
Lengyel Endre: Újabb adatok a tokaji Nagyhegy petrogeneti- 

kájához. 71—76. 1.
Strausz László: Adatok az Ipolyvölgy vidékének geológiájához. 

71—76. 1.
Reichert Róbert: Laumontit a nadapi gr. Cziráky-féle bányá

ból. 77—78. 1.
Hojnos Rezső: A  mátraderecskei kaolin. 79—84. 1.
Koch Sándor: Vezuvián és scheelit Csikló várói. 85—89. 1.
Boros Ádám: A  középdunai hegyvidék édesvízi mészköveinek 

fitolitjei. 90—92. 1.
Szádeczky-Kardoss Elemér: Adatok az Alsójára-szászfenesi 

eocénterület és környékének geológiájához. 93—97. 1.
Erdődy S. Árpád: A Pánk—nagyroskányi felsőmediterrán üle

dékek szintezése. 98—101. 1.
Szalai Tibor: Az ipolytamóci aquitanien. 102—103. 1.
Szalui Tibor: Újabb adatok Pomáz környékének geológiájához. 

104—112. 1.

Rövid közlemények

Rakusz Gyula: Anodonta-lelet Gyöngyösről. 113—114. 1.
Hoitsy Pál: A  verespataki kormeghatározó Conus. 114—115. 1.

55. kötet. 1925.

Schréter Zoltán: Az 1925 januárius 31-i egri földrengés. 26— 
48. 1.

Strobenz Ilona: Magyarországi dolomitkristályok újabb elemzé
sei. 49—56. 1.
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ifj. Lóczy Lajos: A D unántúl hegyszerkezetéről. 57—62. 1.
Pávai-Vajna Ferenc: A  földkéreg legfiatalabb tektonikus moz

gásairól. 63—85. 1.
Simkó Gyula: Adatok a Tokaji-Nagy hegy és vidékének talaj

ismeretéhez. 86—117. 1.
Lengyel Endre: Petrogenetikai megfigyelések a Pilisszantlászló 

környéki andeziteken. 118—-126. 1.
Lőw Márton: Éroelőfordulások a Mátrában. 127—143. 1.
Szádeczky-K. Elemér: Adatok az Alsójára-Fenesi eocénterület 

geológiájához. II. 144—149. 1.
Kűbacska András: Adatok a Nagyszál környékének geológiájá

hoz. 150—161. 1.
Koch Sándor: Néhány ritkább ásvány újabb előfordulása Ma

gyarországon. 162—168. 1.
Szalai Tibor: Adatok a harm adkon crinoideák ismeretéhez. 

169—173. 1.
Papp Ferenc: Adatok a magyarországi dioritok ismeretéhez. 

169—173. 1.
Reichert Róbert: Ű jabb adatok a Salgótarján-környéki bazaltos 

kőzetek petrokémiai ismeretéhez. 181—196. 1.
Ferenczi István: Adatok a  Buda-Kovácsi hegység geológiájá

hoz. 196—211. 1.
Strausz László: Ű jabb adatok Fót alsóm editerrán faunájához. 

212—216. 1. •
Süm eghy József: Zalaegerszeg környékének levantei korú kép

ződményei. 217—226. 1.
W inkler Artur (Wien): A  Kis-Magyar-Alföld szegélyén, a kelet

stájer medencében fellépő bazaltkitörések kora és keletkezése. 227— 
231. 1.

Kutassy Endre: A  Buda-vidéki triász sztratigráfiája. 231— 
236. 1.

Rövid közlem ények

Rózsa Mihály: A  kristályos magnezit alpesi telepeinek képző
déséről. 237—238. 1.

Noszky Jenő: A  levantei forrásmeszek a pesti oldalon. 238— 
239. 1.

Boros Ádám: A  talajjelző mohok kérdéséhez. 239—241. 1.
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v 56. kötet. 1927.

Horusitzky Ferenc: Űj adatok a Budapest környéki miocén 
sztratigráfiájához. 21—29. 1.

Horusitzky Henrik: A gyomrod artézi kút. 80—83. 1.
Horusitzky Henrik: A Városligetben épülő „Reg^nim Maria- 

num ” pléb. templom környékének hidrogeológiai viszonyai. 76— 
80. 1.

Maier István: Atavisztikus vonások a szeletai barlangi medve 
fogazatán. 40—47. 1.

Nopcsa Ferenc: Az eruptív  kőzetek eloszlásának kérdéséhez. 
10—12, 1.

Papp Ferenc: Helemba—Kövesd környéki andezitek. 57—61. 1.
Rakusz Gyula: A lsómediterrán asteroidák Salgótarján vidéké

ről. 53—56. 1. *
Schafarzik Ferenc: Völgyképződés a Budai-hegység déli részé

ben. 7—9. 1.
Strausz László: A  báni hegység m editerrán rétegei. 118—122. 1.
Sümeghy József: Középmiocén korú szárazföldi csigafauna 

Környe és Bodajk környékéről. 47-—52. 1.
Szádeczky-Kardoss Elemér: A z  erdélyi eocén petrogenezise. 

83—117. 1.
Szentpétery Zsigmond és Emszt Kálmán: A  gabbrómagma dif

ferenciálódási termékei Szarvaskő vidékén. 62—75. 1.

57. kötet. 1928.

Endrédy Endre: Ű jabb adatok a szilikátok kémiájához. 20— 
27. 1.

Horusitzky Ferenc: Űj Parallelepipedum-faj a helembai felső- 
oligocénből. 63—67. 1.

Lengyel Endre: Adatok a zónás plagioklászok ismeretéhez L 
1— 12.  1.

Papp Ferenc: A  Bernece melletti Huszárhegy haematitja. 27— 
32. 1.

Pálfy Móric: Adatok a Tokaji hegység harm adkorú erupciói- 
nak korviezonyához. 67—71. 1.

Rakusz Gyula: A  dobsinai és Bükk-hegységi karbon sztratig- 
rafiai és paleogeografiai helyzetéről. 208—212. 1.

Reichert Róbert: Petrografiai megfigyelések a nógrádmegyei 
bazaltokon I. 201—208. 1.

Telegdi Roth Károly: Infraoligocén denudáció nyomai a Du
nántúli Középhegység északnyugati peremén. 32—41. 1.
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Simkó Gyula: A Tokaji Nagyihegy effuzív kőzeteinek litoklázis 
rendszere és ennek morfológiai szerepe. 12—20. 1.

Süm eghy József: Pannóniái kori fauna az Alföldről. 41—53. 1.
Szádeczky-K. Gyula: Erdély nyugati határhegységének képző

dése és kora. 188—197. 1.
Tompa Margit: Kőzettani vizsgálatok az Orsóval hegységben. 

171—188. 1.
Vigh Gyula: Adatok a Budai- és Gerecse-hegységi triász isme

retéhez I. 53—63. 1.
Vigh Gyula: Paronicerasdk a magyar felsőliaszban és fejlődés

beli rendellenességek. 212—222. 1.
Zsivny Viktor: Ásványtani közlemények. 197—200

58. kötet. 1928. 

Emlékbeszédek

László Gábor: Megemlékezés Darányi Ignácról.
Mauritz Béla: Megemlékezés Groth Pál tiszt, tagról.
Mauritz Béla: Megemlékezés Tschermak Gusztáv tiszt, tagról.

27—28. 1.
Pálfy Móric: Bodrogi Koch Antal tiszt, tag emlékezete. 7— 

14. 1.
Telegdi Roth Károly: Schafarzik Ferenc tiszt, tag emlékezete. 

15—23. 1.

Értekezések

Bogsch László: A  csákvári Báracháza Hipiparionjai. 115—121. 1.
Hojnos Rezső: Adatok az Északkeleti Kárpátok szirtvonulatá- 

nak mikropaleontológiájához. 55—57. 1.
Horusitzky Henrik: A Béke-tér környékének hidrogeológiai vi

szonyai. 122—126. 1.
Lengyel Endre: Adatok a zónás plagiokiászok ismeretéhez. II. 

46—54. 1.
Liffa Aurél és Tokody László: Adatok a délausztráliai a taka

rni! kristálytani ismeretéhez. 39—45. 1.
Lőw Márton és Tokody László: Adatok Nagybánya és Borpatak 

ásványainak ismeretéhez. 87—92. 1.
Maier István: A z  Ursus Böckhi SCHL. helyzete a medvék törzs

fájában. 58—65. 1.
Pálfy Móric: A  gellérthegyi m élyfúrás tanulságai. 77—87. 1.
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Páljy Móric: K rétakorú-e a Gyalui havasok kristályos palái
nak metamorfózisa. 35—38. 1.

Strausz László: A buják! lajtameszek. 65—69. 1.
Szádeczky-K. Gyula: E ltakart hegyek az Erdélyi Medence 

északnyugati részében. 30—35. 1.
Szentpétery Zsigmond és Emszt Kálmán: Petrochémiai adatok 

Szarvaskő vidékéről. 109—114. 1.
Vendl Mária: Kalcitok Szentgálról és Márkházáről. 70—76. 1.
Zsivny Viktor: A Fedoroff-féle módszer különös tekintettel a 

földpátok meghatározására. 93—108. 1.

Rövid közlem ények

Hojfer András: Néhány szó a Tokaji-hegység eruptívum ainak 
településéhez. 127—130. 1.

Kubacska András: Őslénytani megfigyelések hazánkból a 
XVIII. század elejéről. 30—33. 1.

Vigh Gyula: Üjabb ásványelőfordulások a Gerecse-hegység- 
ben. 133—134. 1.

59. kötet. 1929.

Emlékbeszédek

Schréter Zoltán: Telegdi Roth Lajos emlékezete. 5—7. 1.
Liffa Aurél: Toborffy Zoltán v. vál. tag emlékezete. 8—12. 1.

Értekezések

Horusitzky Henrik: Az agrogeológia m últja és feladatai ha
zánkban. 13—25. 1.

Lengyel Endre: A z  E tna jelenkori lávatípusai. 26—34. 1.
Papp Ferenc és Reichert Róbert: A  Mórágyvidéki gránitok. 

35—41. 1.
Noszky Jenő: A  Magyar Nemzeti Múzeum érdekesebb, új geo

lógiai és paleontológiái szerzeményei. 42—49. 1.
Süm eghy József: Két alföldi artézi kút faunája. 50—55. 1.

Rövid közlem ények

Noszky Jenő: A  ránk-herlányi álgejzír. Megjegyzések dr. Buch- 
tala J.-nak „a különböző gejzírjelenségeket egységesen magyarázó” 
készülékéhez, ill. elméletéhez. 56—59. 1.

2 2 8



Ifj. Kendi Finály István: Adatok a pécskömyéki gömbszenek 
ismeretéhez. 60—62. 1.

Telegdi Roth Károly: Megjegyzések Pobozsny István ,,A Vér
teshegység bauxittelepei” című értekezéséhez. 63—64. 1.

60. kötet. 1930.

Gyászjelentés

Pálfy Móric dr. tiszteleti tag halála. 5. 1.

Értekezések és rövid közlemények

Pávai-Vajna Ferenc: Magyarország hegységeinek szerkezieti 
vázlata. 7—33. 1.

Szádeczky-Kardoss Elemér: A  sóképződés intenzitásváltozásai. 
34—57. 1.

Szentpétery Zsigmond és Emszt Kálmán: Kőzettípusok Szarvas
kőről. 57—67. 1. 1 t.

Lengyel Endre: Alföldi homokfajták ásványos összetétele. 67— 
75. 1.

Reichert Róbert: A Szanda-hegy piroxénandezitja. 76—81. 1.
Kutassy Endre: Triászkorú kövületek Timor szigetéről, fii—88. 1.
Pazár István: Időszaki források, álgejzírek. 89—95. 1.
Benda László: Az éleskaviosok keletkezéséinek mechanodinami- 

kai törvényei. 95—109. 1.
Szádeczky-Kardoss Elemér: Az erdélyi m arin eocén mechanikai 

összetételéről. 109—131. 1.

61. kötet. 1931.

Földvári A.: Pannonkori mozgások a Budai-hegységben és a 
felső-pannon tó partvonala Budapest környékén. 51—63. 1.

Gedeon T.: A pizolitos bauxitok keletkezése. 95—102. 1.
Györki J.: Dehidratizációs kísérletek bauxitdkkal és bauxit- 

ásványokkal. 64—94. 1.
László G.: Dr. Pálfy Mór emlékezete. 5—14. 1. 1 t.
Noszky J.: Természetvédelmi feladataink a geológia terén. 103— 

108. 1.
Rozlozsnik P.: Nagysuri Böckh Hugó élete és munkái. 15—36. 1.
Schaffer F. X.: Wandlungen der Grossformen der Erdober

fläche. 37—50. 1.
Szalai T.: Clemmys hemispherica Gilmore. 108—110. 1.



62. kötet.  1932.

Földváry Aladár: A Bakony-hegység mangánérctelepei. 15—40. 
1. 1 t.

Földváry Aladár: A tervezett újabb városligeti kú t előkészítő 
fúrásai. 65—80. 1.

Gedeon Tihamér: A gánti bauxittelep fedőrétegéről. 203—206. 1.
Kovács Lajos: Néhány középső-liászkori aramon iteszf a j az 

Északkeleti-Bakonyból. 41—56. 1.
Lengyel Endre: Adatok a m agastátrai gránitok petrolkémiái is

meretéhez. 5—-14. 1.
Lóczy Lajos: A  keletcelebeszi Északboengkoe és Bongkavidék 

földrajzi és földtani viszonyai. 130—164. 1.
Papp Ferenc: Néhány hazai érc mikroszkópi vizsgálata. 57—67. 1.
Papp Ferenc: A Börzsönyi-hegység andezit- és dácit-kontaktusai. 

122—129. 1.
Reichert Róbert: Badacsonyi aragonit. 195—202. 1.
Szádeczky-Kardoss Elemér: Adatok az Ésxaknyugati-Erdély me

d iterrán  konglom er átjárnák ismeretéhez. 165—186. 1.
Sztrókay Kálmán: A budai márga kőzettani vizsgálata. 81— 

121. 1.

Tokody László: Néhány újabb hazai ásvány előfordulásról. 187— 
194. 1.

Rövid közlemények
Horusitzky Ferenc: A „mocsárlősz” terminológiájáról. 213—

220. 1.

Horusitzky Henrik: Budapest székesfőváros geológiai viszonyai
ról. 207—209. 1.

Szalai Tibor: Magyarországi teknősök jegyzéke. 220—222. 1.
Tokody László: A  hessit röntgendiagrammjainak aszterizmusa. 

210—213. 1.

63. kötet. 1933.

Emlékbeszéd
Ferenczi István: Emlékezés Rakusz Gyuláról. 1—7. 1. 

Értekezések
Boros Adám: Pliocén és pleisztocén Celtis-termések M agyaror

szágból és Dalmáciából. 153—157. 1.
Földvári Aladár: A  Dunántúli középhegység eocén előtti 

karsztja. 49—56. 1.
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Györky József: Néhány alkáli tartalm ú kőzetünk technológiai 
szempontból. 189—192. 1.

Horusitzky Ferenc— Vigh Gyula: Az ó-hanmadkori vulkánosság 
újabb nyomai a Budai-hegységben. 157—164. 1.

Horusitzky Henrik: Budapest székesfőváros geológiai viszonyai.
I. rész. 20—49. 1.

Horusitzky Henrik: Budapest székesfőváros geológiai viszonyai.
II. rósz. 117—153. 1.

Kadic Ottokár: A Mussolini barlang földtani viszonyai. 177— 
182. 1.

Kutassy Endre: Adatok a Vértes- és Bakony hegységi fődolomit 
faunájának ismeretéhez. 12—19, 1.

v. Lengyel Endre: Adatok a Magas-Tátra kőzettanához. III. rész. 
v. Lengyel Endre: A Tarpataki völgyek kőzetei. 193—201. 1. 
Mottl Mária: Arotoid és spalaeoid bélyegek a medvék család

jában. 165—177. 1.
Papp Ferenc: Ércvizsgálatok hazai előfordulásokon. 8—11. 1. 
Papp Ferenc: Kőzet-földtani megfigyelések Kisirtás és Bánya

puszta környékéről. 201—215. 1.
Papp Ferenc: Márianosztra és Nagyirtáspuszta környékének kő

zet- és földtani felépítéséről. 62—95. 1.
Szörényi Erzsébet: Adatok a harm adkori Sepia-félék ismereté

hez néhány új magyarországi faj alapján. 183—189. 1.
Vendl Miklós: Előzetes közlemény a Keleti-Alpok északkeleti 

részében előforduló leukofillitek származásáról. 57—62 1.

Rövid közlem ények

E. Cheneviére: A szurdokpüspöki kastély a la tt levő új felső 
miocén lelőhely diatomái. 216—218. 1.

Földvári Aladár: Tektonikai megfigyelések a Dunántúli Közép- 
hegységben. 97—98. 1.

Földvári Aladár: Üj feltárások a Sashegy északkeleti oldalán. 
221—225. 1.

Gedeon Tihamér: Adatok a sümegi bauxit előforduláshoz. 96— 
97 1.

Jaskó Sándor: Adatok a Pálvölgy környékének tektonikájához. 
224—225. 1.

Zombory László: Egy természetes szulfátgél Vashegyről. 219— 
220. 1.
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64. köte t.  1934.

Földvári Aladár: Tektonikai megfigyelések a  Budai-hegység 
nyugati peremén. 163—176. 1.

Horusitzky Ferenc: Megjegyzések a Budapest környéki burdi- 
galien kérdéséhez. 321—334. 1.

Káposztás Pál: Kőzet-földtani adatok az ÉK szerbiai Majdanpek 
ércelőfordulásainak ismeretéhez. I. 136—155. 1.

Káposztás Pál: Kőzet-földtani megfigyelések az ÉK szerbiai 
M ajdanpek ércelőfordulásainak ismeretéhez. II. 198—242. 1.

Koch Sándor: Ásványtani közlemények Gömör megyéből. 155— 
160. 1.

Koch Sándor és Zombory László: Újabb magyarországi ankerit 
és magnezit előfordulások. 161— 162. 1.

Kormos Tivadar: Felsőpiiocénkori új rovarevőik, denevérek és 
rágcsálók Villány környékéről. 296—321. 1.

Kovács Lajos: Ammoniteszfauna a bakonyi Káváshegy középső 
triaszkorú üledékéből. 243—265. 1.

Kutassy Endre: A nori dachstein mész faunája Szt. Annán, 
Neum arktl közelében (Felső Krajna). 62—80. 1.

Noszky Jenő: Adatok az Északi Bakony krétaképződményeinek 
ismeretéhez. 99—136. 1.

Mottl Mária: A medvék törzs- és fajbélyegeiről. 15—25. 1.
Papp Ferenc: A  Börzsöny hegység középső részének eruptív kő

zeteiről. 31—45. 1.
Pávai-Vajna Ferenc: Űj kőzetelőfordulások a Gellérthegyen és 

új szerkezeti formák a Gellérthegyen. 1—11. 1.
Reichert Róbert: Néhány újabb adat hazai ásvány előfordulá

sok ismeretéhez. 348—356. 1.
Rozlozsnik Pál: Adatok a Kazán szoros m elletti Újbánya (Baia 

Noua) felsőkarbon szén teknőjének ismeretéhez. 26—31. 1.
Schmidt E. Róbert: A pesterzsébeti (Gubacsi híd melletti) mély

fúrás sztratigráfiai viszonyai. 12— 14. 1.
Schm idt E. Róbert: On the Migration of Hungarian hydrocar

bons. 278—282. 1.
’Sigmond Elek: Általános talaj rendszerem vezetőelve és gya

korlati alkalmazása. 177—-198. 1.
Száva-Kovátsné, Rés eh Katalin: Adatok a magyarországi kalko- 

piritek ismeretéhez. 334—341. 1.
Szentes Ferenc: Hegyszerkezeti megfigyelések a budai Nagyke- 

vély környékén. 283—296. 1.
Szörényi Erzsébet: Oligocén Scalpellum maradványok Magyar- 

országról. 273—277. 1.
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Sztrókay Kálmán: Aranyosmenti homok Bisztróról. 356—363. 1.
Tokody László: Anglezit, cerussit és wulfenit új magyarországi 

előfordulásai. 341—347. 1.
Wein György: Zirc környékének titon rétegei. 81—99. 1.

Rövid közlemények

Gedeon Tihamér: Zugligeti bauxitok elemzése. 267. 1.
Papp Ferenc: Bauxit a Zugligetből. 266—267. 1.

65. kötet. 1935.

Balyi Károly: A nyomás és melegítés hatása a galenitra. 153— 
162. 1.

Fekete Zoltán: Adatok a  hárshegyi homokkő geológiájához. 
126—150. 1.

Jaskó Sándor: A Jósva patak felső völgyéinek geológiai leírása. 
291—300. 1.

Kertai György: H idrotermális aragonit andezitből és mészkőből. 
21—30. 1.

Kertai György: Rudabánya oxidációs zónájának új ásványai. 
354^—362. 1.

Koch Sándor és Zombory László: Szferosziderit és sziderit Felső
bányáról. 18—20. 1.

v. Lengyel Endre: Adatok a m agas-tátrai Tarpatak völgyek grá
nitjainak ismeretéhez. 120—126. 1.

v. Lengyel Endre: A  sárospataki Szent Vince hegy piroxén- 
andezitja. 30—37. 1.

Maros Imre: Földtani megfigyelések a székesfővárosi Vízművek 
bővítési m unkálatainál. 350 1.

Meznerics Ilona: Stájerországi slirfauna új alakjai. 332—341. 1. 
2 t.

Mottl Mária: On the causes and double biological significance 
of the glacial period. 15—18. 1.

Noszky Jenő: Budapest környékének helvétien rétegei. 163— 
182. 1.

Pantó Dezső: A dunai aranym osás kérdése. 182—274. 1.
Reichert Róbert: K ristálytani megfigyelések egy börzsönyi an

dezittufa néhány ásványán. 342—349. 1.
Rozlozsnik Pál: Űj adatok a Nagybihar (Cucurbeta) m etam orf 

kőzeteinek ismeretéhez. 81—90. 1.
Schréter Zoltán: A Bükkhegység triászképződményei. 90—105. 1.
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Steinert Katalin: Adatok a Kárpátokon belüli terület gránitjai
nak ismeretéhez. 314—332. 1. 1 t.

Szádeczky-Kardoss Elemér: Adatok a görgetési határ kérdésé
hez. 38—50. 1.

Szentpétery Zsigmond és Emszt Kálmán: Magmahasadási és 
érintkezési kőzetek Szarvaskőről. 305—314. 1.

Sztrókay Kálmán: Zalavölgyi pontusi homok szediment petro- 
graifiai vizsgálata. 281—291. 1.

Tokody László és Vavrinecz Gábor: A  vaskői anker it és cosalit. 
301—305. 1.

Tomor-Thirring János: Az Északi-Bakony eocén képződményei
nek sztratigrafiája és tektonikája. 2—15. 1.

Vavrinecz Gábor: Ásványrendszertani tanulmányok I. A fakó
érc csoport. 105—120. 1.

Rövid közlemények
Gedeon Tihamér: Sztudenei rézérc előfordulás. 50—52. 1.
Mottl Mária: Bölénycsontváz a m. kir. Földtani Int. múzeumá

ban. 363—364. 1.
Nemzetközi bányászati és alkalmazott geológiai kongr. Párisban.

1935. X. 22—26. 53. 1.
Papp Ferenc: Új feltárások a Nagy Galya körül. 275. 1. 
Gyászjelentés Treitz Péter elhunytáról. 1. 1.

66. kötet. 1936.
Emlékbeszédek

Timkó Imre: Treitz Péter emlékezete. 2—18. 1. 1 t.
Szentpétery Zsigmond: Szádeczky-Kardoss Gyula emlékezete.

22—39. 1.
L if f  a Aurél: Beysohlag Ferenc emlékezete. 19—21. 1. 

Értekezések
Károly Erzsébet: Szarukövek a Budai hegységben. 254—277. 1. 
Kulhay Gyula: A  Beregszászi hegység eruptív kőzetei és azok 

elváltozásai. 161—198. 1.
László Mihály: M emye és környékének geológiája. 89—112. 1, 
v. Lengyel Endre: SiO„ ásványok a Tofcaj-Hegyaljai jáspisok- 

ban. 278—294. 1.
Majzon László: Rendellenes foramimifera héjak. 295—299. 1. 
Mottl Mária: A  beravölgyi sziklaüreg állatvilága különös tekin

tettel a hazai magdaleoienre. 148—157. 1.
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Schréter Zoltán: Lyttonia a  Bükk-hegységből. 113—121. 1.
Szádeczky-Kardoss Elemér: Pleisztocén strukturtalajok az alföldi 

és bécsi medencékben. 213—228. 1.
Szentes Ferenc: Megkövesült hullámbarázdák. 40—50. 1.
Szörényi Erzsébet: Négyszirmú olypeaster a mátraszöllősi lajta- 

mésZből. 300—302. 1.
Sztrókay Kálmán: A Desoabezado (Chile) vulkáncsoport 1929. 

évi kitöréséből származó vulkáni ham u kőzettani vizsgálata. 122— 
128. 1.

Tomor-Thirring János: A  csesznek! vonulat tektonikus viszonyai. 
51—88. 1.

Tomor-Thirring János: Őslénytani újdonságok a Bakony hegy
ségből. 198—213. 1.

Vavrinecz Gábor: Ásványrendszertani tanulmányok. II. közle
mény. 242—■253., 1.

Rövid közlemények

Ferenczi István: A  kristályos pala alaphegység Ipolyság mel
letti eddig ismeretlen felbukkanásáról. 68—69. 1.

Földvári Aladár: A  badeni agyag előfordulása Budapesten. 228— 
233. 1.

Horusitzky Ferenc: A  Gutai-hegyi mészkő koráról és fácieséről. 
70—71. 1.

Mottl Mária: A  III. nemzetközi quartergeológiai kongresszusról. 
302—306. 1.

Strausz László: Megjegyzések a mecseki mediterránról. 157— 
160 1.

67. kötet. 1937.

Emlékbeszédek

Emszt Kálmán: Dr. Nagyilosvai Ilosvay Lajos emlékezete. 14— 
22. 1.

László Gábor: Iglói Szontagh Tamás dr. emlékezete. 1—14. 1.

Értekezések

Bogsch László: A  rárospusztai homokosréteg faunája. 136—146.1.
Bulla Béla: A  pleisztocén lösz a Kárpátok medencéjében. 196— 

215, 289—309. 1.
Edelstein Miksa: Az ajkai szén szénkőzettani vizsgálata. 109— 

131. 1.
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Fekete Jenő: Sódómok kutatása geofizikai módszerekkel. 216— 
229. 1.

Horusitzky Ferenc: A Budapestkömyóki aequipeotenes rétegek 
koráról. 131—146. 1.

Horusitzky Henrik: A budai Várhegy csuszamlási ökairól új 
megvilágításban. 101—109. 1.

Jaskó Sándor: Pleisztocén éleskavicsok a déli Bakonyból. 331— 
333. 1. 1 t.

Kormos Tivadar: A  hundcheimi fossilis kiseimlősök revíziója.
23—37, 157—171. 1.

Lengyel Endre: Krisztobalit Sárospatak környékéről. 309—314, 
330—331. 1. 1 t.

Mauritz Béla és Harwood H. F.: A  Sághegy bazaltja. 241—256. 1.
Miháltz István: Különböző fajsúlyú ásványokból álló kőzetek 

iszapolásáról. 257—270. 1.
Mottl Mária: Néhány adat pleisztocén nagyterm etű görényünk 

faji hovátartozóságához. 37—45. 1.
Noszky Jenő: A hanti szakadék. 172— 174. 1.
Simon Béla: A  budapesti földrengési obszervatórium feladata. 

315—330. 1.
’Sigmond Elek: Újabb szikképződési elméletek és szikjavítási 

tanácsok. 182—196. 1.
Szűcs Mária: Adatok Pilismarót környékének kőzettani isme

retéhez. 279—288. 1.
Tokody László: Adatok Luciabánya és Jászómindszent ásványai

nak ismeretéhez. 64—77. 1.
Vajk Raul: Geológiai szerkezetek gravitációs hatása különleges 

esetekben. 270-—279. 1.
Vavrinecz Gábor: Ásványrendszertani tanulm ányok II. A chlo- 

ritosoport (folytatás). 46—63. 1.

Rövid közlemények
Brummer Ernő: Bronztalpazatok mészkőanyagának „patináló- 

dása”. 175—177. 1.
Simon Béla: Az 1937. április hó 28-i földrengés. 177—180. 1.

68. kötet. 1938.

Emlékbeszédek

Horusitzky Ferenc: Maros Im re emlékezete. 9—16. 1.
Lóczy Lajos: Heim Albert emlékezete. 1—8. 1.
Papp Ferenc: Reichert Róbert emlékezete. 17—29. 1.
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Értekezések

Balyi Károly: A z  ingás sklerom éterrel kapcsolatos kérdések. 
59—67. 1.

Balyi Károly: Vizsgálatok az ingás sklerométerrel. 221—229. 1. 
Bódi Béla: A Budapest környéki harm adkori kavicsok kőzet

tani vizsgálata, különös tekintettel a levantei kaviosképződmé- 
nyekre. 180—207. 1. - ,

Brummer Ernő: Barit és stilpnosziderit Rudabányáról. 68—71.1. 
Bulla Béla: A pleisztocén lösz a Kárpátok medencéjében. 33— 

58. 1.
Faragó Mária: Nagykőrös környékének felszíni képződményei. 

144—167. 1.
Láng Sándor: Folyó terrasztanulmányok. 110-—130. 1.
Mottl Mária: Jégkorszaki farkas és kőszáli kecske csontváza a 

m. kir. Földtani Int. múzeumában. 103—109. 1.
Papp Ferenc: Recsk érceiről. 208—214. 1.
Peja Győző: Negyedkori deflációs jelenségek a  középső Ipoly- 

völgyben. 169—179. 1.
Simon Béla: A  földrengés kutatás céljaira megfelelő földtani 

térkép. 229—237. 1.
Szalkay Ferenc: A  mikroszeizmikus nyugtalanság Budapesten. 

238—246. 1.
Sztrókay Kálmán: Néhány ásvány Gyöngyösorosziból. 30— 

32. 1. !
Udvarházi József: Harmadkori növények Eger környékéről.

131—143. 1.
Vendl Miklós: Bentonit (kallóföld) a fertőrákosi lajtamészkő- 

ből. 89—102. 1.
Noszky Jenő: Ikerképződésszerű jelenség a kosteji Lithophyllia 

striato-punctata n. sp-en. 214—217. 1.

69. kötet. 1939.

Emlékbeszéd

Bogsch László: dr. Kutassy Endre emlékezete. 1—10. 1.

Értekezések

Bartkó Lajos: Nummulinás kvarckavicsok. 58—61. 1.
Bartkó Lajos: Fosus noricus nov. sp. a remetehegyi dachsteini 

mészkőből. 196—198. 1.
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Bokor György: A Budai hegység nyugati peremének földtani vi 
szonyai. 219—268. 1.

Erdélyi János: A  nadapi b arit és hematit. 290—296. 1.
Ferenczi L, Kulcsár K. és Majzon L.: Űjabb adat Budapest föld

tani felépítéséhez. 166—177. 1.
Jaskó Sándor: Adatok az Alcsút-etyeki dombvidék földtani is

meretéhez. 109—130. 1.
Kerekes József: A  pestszentlőrinci fosszilis tundraképződmé

nyek. 131—139. 1.
Kőrössy László: A  Szkalkahegy kőzet-földtani felépítése Alsó- 

mislye határában. 305—308. 1.
Kulcsár K. Id. Ferenczi I.
Kulhay Gyula: A  beregkisfaludi kőhegy (Kamnyanka) kőzeté

ről. 296—305. 1.
Láng Sándor: Tiszaparti szelvények Szolnok—Szeged között. 

191—195. 1.
Majzon L. ld. Ferenczi I.
Mottl Mária: Volt-e aurignacien interstadiális hazánkban? 269— 

278. 1.
ifj. Noszky Jenő: Az első valódi dicerocardium sp. a m agyar- 

országi felsőtriász rétegekben. 77—81. 1.
Schréter Zoltán: A  beregszászi alunit. 10—25. 1.
Simon  Béla: A magyar medence földrengési térképe. 199—201.1.
K. Szőts Endre: Adatok a  bajóti eocén őslénytani ismeretéhez. 

178—190. 1.
Szádeczky-Kardoss Elemér: A  Gerecsehegység magas terasszai- 

ról. 279—290. 1.
Szurovy Géza: Kvarckristályok Czáfcról. 52—58. 1.
Tokody László: K ristálytani vizsgálatok magyarországi Piritek

ben. 141—165, 201—219. 1. '
Vavrinecz Gábor: Ásványrendszertani tanulmányok. III. 81—100 1.
Vitális Sándor: Alsó triász a bicskei medencében. 101—108. 1.
Wein György: Szentendre környékének földtani viszonyai. 26— 

52. 1.

70. kötet. 1940.
I ,

Emlékbeszédek

Kreybig Lajos: ’Sigmond Elek emlékezete. 8—12. 1. 
Lóczy Lajos: Taeger Henrik emlékezete. 1—8. 1.
Papp Károly: Böhm Ferenc emlékezete. 157—159. 1. 
Papp Károly: Rozlozsnik Pál emlékezete. 159—161. 1.
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Papp Károly: Weszelszky Gyula emlékezete. 161—163. 1.
Papp Károly: Megemlékezés Böokh János volt elnökünkről. 

245—254. 1.
Papp Károly: Sajáhegyi Frigyes emlékezete. 254—257. 1. 

Értekezések-

Cholnoky Jenő: A  futóhomok elterjedése. 258—294. 1. 
Ferenczi István: Oligocén és miocén üledékeink elhatárolásának 

kérdése. 22—23, 64—76. 1.
Földvári Aladár: A z  eplényi áttolódás a Bakony hegységben. 

176—185, 231—232. 1.
Jaskó Sándor: A  Rima és Tárná közének oligocén rétegei és 

kövületei. 294—317. 1.
Jugovics Lajos: Az ászak-celebeszi Go-rontalo gránodioritja. 

163—176, 222—231. 1.
Kőrössy László: Az Abauj-Toma megyei Hernádasadány kör

nyékének földtani leírása. 83—109, 143—144. 1.
Lengyel Endre: Fajdválfajok zúzókövei ásvány-kőzettani szem

pontból. 317—330, 373—375. 1.
Schm idt Eligius Róbert: A  tiszántúli földgáz-kérdés mai állása. 

109—120, 145—156. 1.
Szalai Tibor: A  dunántúli miocén. 186—194, 232—240. 1.
Szűcs Mária: Kordierit tartalm ú zárvány a pitismaróti amfiból- 

andezitben. 331—338, 375—376. 1.
Vitális Sándor: Földtani megfigyelések a salgótarjáni szénme

dencében. 12—22, 61—64. 1.

71. kötet. 1941.

Emlékbeszéd

Papp Simon: Emlékbeszéd: Böhm Ferenc vál. tag felett. 15—22, 
58—59. 1,

Vitális István: Dr. Rozlozsnik Pál emlékezete. 1—14, 56—57. 1. 
Tokody László: W aldmar Christopher Brögger. 177—180. 1.

Értekezések

Bulla Béla: A  Máramarosi Kárpátok periglaciális jelenségeiről. 
195—205, 294—295. 1.

Csíky Gábor: Adatok az erdélyi dácitok ismeretéhez. 107—134, 
161—163. 1.
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Geszti József: A tömegelosztás oka és szerepe a földkéreg ar
culatainak kialakulásában. 181—194, 294. 1.

Jugovics Lajos: A béna-hegyi aragonit Nógrád megyében. 23— 
27, 59—62. 1.

Kretzói Miklós: Ausländische Säugetierfossilien der ungarischen 
Museen. 170—176. 1.

Kretzói Miklós: Őslénymaradványok Betfiáról. 235—261, 308— 
335. 1.

Kretzói Miklós: Szarmatakori antilop Sopronból. 261—268, 336— 
343. 1. 1 t.

Kulhay Gyula: Az 1940. évi noverbber 10-i erdélyi földrengés 
földtani tanulságai. 73—94, 155—158. 1.

Méhes Gyula: Oligocén ostracodák a Rima és Tárná vidékéről. 
28—38, 62—71. 1.

Rásky Klára: Foseilis Chara-félék termései a városligeti II. sz. 
mélyfúrásból és a pécsi ivóvízkutató fúrásokból. 212—219, 297— 
305. 1. '

Strausz László: Melanopsisok változékonysága. 135—146, 163— 
170. 1.

Strausz László: A dunántúli pannon szintezése. 220—235, 306— 
308. 1.

Sztrókay Kálmán: A Mecsek hegységi magnetit. 95—106, 159— 
160. 1, 1 t.

Teleki Géza: Adatok a dunántúli paleozoicum tektonikájához. 
205—212, 295—296. 1.

Rövid közlem ények

Balogh Kálmán: Geológus diploma. 146—148. 1.
Bogsch László: Halmaradványok a mezőségi rétegekből. 280— 

282. 1.
Bokor György: Adatok Ecseg és Kozárd faunájának ism erteté

séhez. 148—152. 1.
Haltenberger Mihály: Budapest földtani térképe és földtani 

domborműve. 284—287. 1.
Kerekes J.: Központosították a ném et kanszt- és barlangkuta

tást. 288—289. 1.
Kolosváry Gábor: Balanus hungaricus n. sp. 282—284. 1.
Kretzói Miklós: Erdélyi Elotheriidák. 270—274, 345—348. 1.
Kretzói Miklós: Präokuppierte Namen im Säugetiersystem. 349— 

350. 1.
Kretzói Miklós: A  magyar mamut. 268—270, 343—345. 1.
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Kretzói Miklós: Fóka-maradványok az érdi szarmatából. 274— 
279, 350—356. 1.

Vigh Gyula: Üj melegforrás a Margitszigeten. 287—288. 1. 
Visnya A.: Tóth Mihály. 152—154. 1.

72. kötet. 1942.

Megemlékezések
Zsivny Viktor: Emlékbeszéd dr. Zimányi Károly tiszteletbeli tag 

felett. 1—17, 105—111. 1.

Értekezések

Erdélyi János: A sátorosi andezit-bánya hidroterm ális ásványai. 
192—221, 271—294. 1.

Kőrössy László: A regeteruszkai kőbányák kőzetei és ásványai. 
221—233, 294—300. 1.

Kretzói Miklós: Necroteuthis n. g. a kiscelli oligocénból. 99— 
100, 124—148. 1.

Kretzói Miklós: Megjegyzések az orrszarvúak rendszertanához. 
236—237, 309—318. 1.

Kretzói Miklós: A tigrisgörény, görény és nyérc a magyar 
pleisztocénban. 237—255, 323—344. 1.

Kretzói Miklós: Eomellivora von Polgárdi und Csákvár. Aus
ländische Säugetierfossilien d er ungarischen Museen. 318—323. 1.

Majzon László: Ű jabb adatok az egri oligocén rétegek faunájá
hoz, és a paleogén-neogén határkérdés. 29—39, 112—119. 1.

Papp Simon: Adatok a magyarországi földgáz és földolaj kuta
tásokhoz. 63—99. 1.

Rotarides Mihály: Szegedi és Szeged környéki artézi kutak kő
zetanyagának pleisztocén puhatestű faunája. 52—63, 121—124. 1.

Rotarides Mihály: A  pleisztocén puhatestű fauna értékelése. 
171—180, 267—270. 1.

Sieberg August: A  Német Birodalmi Földrengés Kutató Intézet
ben végzett építésműszaki vizsgálatok a rengéskárok elleni védeke
zés érdekében. 18—29, 111—112. 1.

Strausz László: Adatok a dunántúli neogén tektonikájához. 40— 
52, 119—121. 1.

Strausz László: Adatok Baranya geológiájához. 181—192, 270— 
271. 1.

Strausz László: A  magyarországi pannonikum párhuzamosítása 
délkelet-európai üledékekkel. 233—236, 301—308. 1.

Vadász Elemér: Eocén kérdések. 151—170, 266. 1.
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Rövid közlem ények

Kőrössy László: A Műegyetem központi épületének altalajáról. 
255—257. 1.

Kretzói Miklós: Két új Agriotheriida a m agyar pannonból. 257— 
259, 350—353. 1.

Kretzói Miklós: Kecskék, a magyar Diluviumiban. 259—262. 
353—356. 1.

Kretzói Miklós: A pézsmatulok Magyarországon. 263—265, 357— 
363. 1.

Kretzói Miklós: Spelaeus-Fauna aus dem Meosek-Gebirge ohne 
Höhlenbären. 364. 1.

Kretzói Miklós: Präotkkupierte und durch ältere zu ersetzende 
Säugetiernamien. 345—349. 1.

K. Szőts Endre: Xamthopsds quadrilobata Desmarest a kolozs
vári eocén durvám  eszéből. 101—102. 1.

Wlassich Felicián Béla: A budapesti belvárosi plébániatemplom 
harangolvadékából keletkezett kupritkristályok. 102—104, 148. 1.

73. kötet. 1943.

Megemlékezések

Tokody László: Lőw Márton. (1885—1943) 623—631. 1.
Vadász Elemér: Emlékezzünk Kooh Antalra. 1—10. 1.

Értekezések

Bulla Béla: A  Gyergyói-medence és a Felső-Marosvölgy kiala
kulása. 633—639, 652—686. 1.

Gaál István: A bánhidai Szelim-Barlang ,,hiónás-réteg”-e. 430— 
448, 565—581. 1.

Greguss Pál: Adatok Magyarország szarmatakori fáinak szövet
tani vizsgálatához. 448—449, 582—593. 1.

Hampel Ferenc: Topográfiai térképek ismertetése. 360—374. 1.
Herrmann Margit—Emszt Kálmán: Adatok a Rézbánya vidéki 

szárazföld kőzeteinek ismereteihez. 85—87, 208—226. 1.
Hojjer András: D iatrémák és exploziós tufatölosérek a Tihanyi

félszigeten. 151—158, 232—241. 1.
Hojjer András: A Tihanyi-félsziget vulkanikus képződményei. 

375—429, 551—564. 1.
Kormos Tivadar: Bauxitképződés barlangüregekben. 296—299, 

500—503. 1. 1 t.
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Kretzói Miklós: Kochictis centennii n. g. n. sp. az egeresi felső 
oligocéniből. 10—17, 190—195. 1.

Lányi Béla: A beregszászi alunitokról. 159—168. 1.
Lengyel Endre: Magyarországi ásványok fluoreszcencia vizsgá

lata szűrt ibolyafényben. 284—296, 498—499. 1.
Noszky Jenő: Felső-oligócén stratigraphiánk problémái. 87—134, 

227. 1.
Rásky Klára: A Budapest környéki kiscelli agyag oligocén fló

rája. 299—300, 503—536. 1.
Rotarides Mihály: Pleisztocén puhatestűek meghatározásának 

módszerei. 459—484. 1.
Sárkány Sándor: A  várpalotai lignit növényszövettani vizsgá

lata. 449—458, 593—596, 596—599. 1.
Schréter Zoltán: Az izaszaosali kőolajterület földtani viszonyai. 

55—85, 203—207. 1. 1 t.
Strausz László: M editerrán kövületek Baranyából és Várpalo

táról. 135—150, 228—232. 1.
Strausz László: Adatok a Vend vidék és Zala geológiájához. 38— 

54, 200—202. 1.
Strausz László: Földtani adatok a Muraközből. 648—651, 687— 

688. 1.
Szentpétery Zsigmond: A z  Ü jhatárvölgy kőzettani szelvénye a 

Bükk hegységben. 639—647, 687. 1.
Tokody László: Eine geochemische Regel und ihre Anwendung. 

688—713. 1.
Vadász Elemér: A lunit a magyarországi bauxitelőfordulások- 

ban. 169—179, 241—251. 1.
Vajk Raul: Adatok a D unántúl tektonikájához a geofizikai mé

rések alapján. 17—38, 195—200. 1.
Vigh Gusztáv: A Gerecse hegység északnyugati részének föld

tani és őslénytani viszonyai. 301—359, 337—550. 1.
Zólyomi Bálint: A  fosszilis tőzegtelepek vizsgálata és a modern 

lápkutatás. 484—489, 599—604. 1.

Rövid közlem ények

Erdélyi János: Epidezmin a szobi Csákhegy malomvölgyi bá
nyájából. 493—497, 605—606. 1.

Hofmann Elise: Jú lius von Pia. 489—490. 1.
Kovács Lajos: Űj Posidonomya-faj a bakonyi alsó liászrétegek- 

ből. 184, 260—267. 1.
Kretzói Miklós: Új pele a m agyar miocénből. 182, 271—273. 1. 
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Kretzói Miklós: Die Fauna der Mexico-Höhle bei Diósgyőr im 
Bükkgebirge (Ungarn). 267—268. 1.

Kretzói Miklós: Gobitherium n. g. (Mamin. Rhinoc.) 268—271. 1.
Kretzói Miklós: Bemerkungen über Petényia. 607—608. 1.

73— 74. kötet. 1944— 45 

Emlékbeszédek

Sümeghy József: Horusitzky Henrik emlékezete. 1—7. 1.
Vadász Elemér: Vizer Vilmos emlékezete. 7—11. 1.

Értekezések
Bertalan Károly: Bakonvbél környékének eocén képződményei. 

47—55. 1.
MottZ Mária: A magyarországi pleisztooénkutatás érdekében, 

56—62. 1.
Poffák Tibor: Kőzettani megfigyelések mógrád-gömöri bazaltos 

kőzeteken. 21—47. 1.
Szentpétery Zsigmond: A Bükkhegységj Kerékhegy eruptívu- 

mai. 11—21. 1.

7 5 _ 7 6 . kötet. 1945— 46.

Emlékbeszédek
Jankovitsné, Steiner Katalin: Dudichné, Vendl Mária emléke

zete. 1—6. 1.
Papp Ferenc: Kulhsy Gyula emlékezete. 7—10. 1.

Értekezések
Balyi Károly és Papp Ferenc: Néhány magyarországi kőszén 

fényvisszaverő képessége. 42—44. 1.
Gaál István: Jelenkori faj nevét hogyan alkalmazzuk diluviumi 

elődjére? 11—22. 1.
Gaál István: A  gödöllői középső pliocén emlősmaradványok kér

dése. 22—23. 1.
Gedeon Tihamér: A lunit újabb előfordulása a Dunántúlon. 

36—41. 1.
Jugovics Lajos: Adatok a székesfehérvári m élyfúrás kőzetanya

gának ismeretéhez. 32—35. 1.
Kőrössy László: Térfogatsúly meghatározások az Alföld me

dencéjét kitöltő kőzeteken. 106—108. 1.
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Majzon László és Reich Lajos- A  szamosmenti (csicsóhegyi) 
erupciós vonulat és az Erdélyi-medence tufáinak genetikai kapcso
lata. 44—52. 1.

Radnóty Egon: Harmadidőszaki rétegek kifejlődése a Budai 
hegység zugligeti részén. 97—106. 1.

ifj. Sámsoni Schréter Zoltán: A Szatmár megyei Kovács község 
környékének földtani viszonyai. 70—97. 1.

Strausz László: A wetzelsdorfi felsőmediterrán fauna. 23—32. 1.
Vitális István: Fejtésreméltó eocén „fornai” szén az Esztergom 

vármegyei paleogén medencében. 52—70. 1.

77. kötet. 1947
Gaál István: Pleisztocén amlősosoportök váltakozásáról és az 

interstadiálisókról. 75—80. 1.
Jaskó Sándor: Lepusztulás és üledékhalmozódás Magyarorszá

gon a kainozoikumban. 26—38. 1.
Káposztás Pál: Űjabb adatok a  csapás-dőlés feladataihoz. 1—11.

lap.
Liffa Aurél— Csajághy Gábor: Az ungvárit (klóropál) újabb elő

fordulása. 38—43. 1.
Scheffer Viktor: A  hegyes vidékeken végzett gravknéteres mé

rések magassági korrekcióiról. 12—26. 1.
Schréter Zoltán: A  Lápos-hegység északnyugati részéhez csat

lakozó harm adkori dombvidék földtani viszonyai. 49—75. 1.
Sztrókay Kálmán. Tremolit a Prekula-hegység kristályos mész

kövéből. 43—48. 1.

78. kötet 1948
Egyed László: Eötvös Loránd m int geofizikus. 18—21. 1.
Hermann Margit—Em szt Kálmán: Adatók a Rézbánya vidéki 

Szárazvölgy kőzeteinek ismeretéhez. 169—189. 1.
Jaskó Sándor: A  nyugatvasmegyei bamakőszénterület. 112— 

120. 1.
Jugovics Lajos: Adatok Tátika—Prága—Sarvaly-hegyek vulka- 

nológiájához. 196—205. 1.
Kolosváry Gábor: Helvéti elméletbeli új balanidák Várpalotáról. 

100—112. 1.
Korim Kálmán: Adatok a Keszthelyi-hegység nyugati előteré

nek földtani felépítéséhez. 126—130. 1.
Krenner József: Pulszkyit, új magyar ásvány. 205—206. 1.
Majzon László: Centenaria nov. gén. és Cassidulina vitálisi nov. 

sp. a budai alsórupéli rétegekből. 22—28. 1.
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Mauritz Béla: A dunántúli bazaltok kőzetkémiai viszonyai. 134— 
169. 1.

Noszky Jenő ifi.— Telegdi Roth Károly: A rézhegység fiatal 
harmadikon képződményei. "73—80. 1.

Radnóty Egon: Földtani vizsgálatod a borsodi kőszénmedence 
déli részén. 121—126. 1.

Rásky Klára: Nipadites Burtini Brong. termése Dudarról. 130— 
134. 1.

Schm idt Eligius Róbert: A Föld felszínének geomechanikája. 
94—102. 1.

Schréter Zoltán: Kormos Tivadar emlékezete. 16—18. 1.
Schréter Zoltán: Trilobiták a Bükk-hegységből. 25—39. 1.
Strausz László: Cerithium-tanulmányok. 59—71. 1.
Szalánczi György: Földtani adatok Somogyból. 80—94. 1.
Székyné, F ux Vilma: Bentonitosodott riolittufa Budapest—Kő

bányáról. 80—94. 1.
K. Szőts Endre: A z  északi Bakony eocén képződményei. 39—58.1.
Szurovy Géza: A Nagy-Magyar-Alföld földtörténeti hegyszerke

zeti vázlata. 206—218. 1.
Vendel Miklós: Vitális István emlékezete. 3—16. 1.

79. kötet. 1949

Andreanszky Gábor: Alsókrétakori fatörzsek. 243—252. 1.
Balogh Kálmán: A  Bodva és Sajó közti barnakőszénterület föld

tani viszonyai. 270—286. 1.
Bendefy László: A  lillafüredi m élyfúrás tsz. magassága. 289. 1.
Bendefy László: A  volt bécsi katonai földrajzi intézet szintezési 

főalappontjainak szerepe a jelenkori kéregmozgások meghatározá
sában. 361—393. 1.

Egyed László: Az anomáliák magassági redukciójáról. 94—111. 1.
Greguss Pál: A z  ajkai felsőkrétakori barnakőszén fuzitzárvá- 

nyainak meghatározása. 394—406. 1.
Jakucsné Neubrandt Erzsébet: Óriásnövésű Pyrgulifera-faj Aj

káról. 119—125. 1.
Jugovics Lajos: Adatok a Cserhát-hegység andezitjeinek isme

retéhez. 434—453. 1.
Kántás Károly és Scheffer Viktor: A  Dunántúl regionális geo

fizikája. 327—360. 1.
Kolosváry Gábor: Űj Balanidák a hazai harmadkorból. 111— 

118. 1.
Kolosváry Gábor: Dunántúli eocén korallok. 142—242. 1.
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Pantó Gábor: A nagybörzsönyi ércelőfordulás. 421—433. 1
Princz Gyula: Lóczy m int geográfus. 320—326. 1.
Rapszkyné Hanak Mária és Zsivny Viktor: Kalcit Kapnikbányá- 

ról és rodokrozit Krasznahorkaváraljáról. 264—269. 1.
Schréter Zoltán: A Haragosi (Prelukai) kristályospelahegység 

m ontmorillonitjának földtani viszonyai. 257—263. 1.
Strausz László: A z  üledékképződés ütemessége. 407—420. 1.
Szentes Ferenc: A  Kárpáti-hegyrendszer helyzete az alpesi 

orogénben. 89—94. 1.
Szentes Ferenc: Adatok Balatonfüred környékének hegyszerke

zetéhez. 253—256. 1.
Telegdi Roth Károly: Elnöki megnyitó. 286—289. 1.
Telegdi Roth Károly: Lóczy Lajos, a geológus. 311—319. 1.
Tokody László: Cinkfauserit, új ásvány Felsőbányáról. 68—89. 1.
Vadász Elemér: Elnöki megnyitó. 3—7. 1.

80. kötet. 1950.
Értekezések

Balogh Kálmán: Az északmagyarországi triász rétegtana. 231— 
238. 1.

Balyi Károly— Papp Ferenc: Kőzeteink hővezetőképessége. 
390—394. 1.

Bogsch László: Triászbeli daonellás rétegek az Alföld medence
aljzatában. 189—191. 1.

Földváriné, Vogl Mária: A  szarvaskői wehrlitek vanádium ta r
talmáról. 181—183. 1.

Greguss Pál— Szalai István: A  solymári barlang faszénmarad
ványai. 195—198. 1.

Greguss Pál— Szalai István: A  „mélyvölgyi kőfülke” pleiszto
cén faanyagának xilotomiai vizsgálata. 266—270. 1.

Hermann Margit— Varga Sarolta: Tusnádfürdő környéki ande
zitek. 99—124. 1.

Hermann Margit: Pseudobrookitos andezit Bicsádról. (Sepsi- 
bükszád). 381—389. 1.

Jakucs László: Adatok a budai hegységi dolomitporlódás kér
déséhez. 361—380. 1.

Jaskó Sándor: Adatok a palócföldi oligocén rétegtanához. 151— 
155. 1.

Kolosváry Gábor: Négy új Balanida a m agyar harmadidőszak
ból. 271—276. 1. ,

Kretzói Miklós: Az ipolytamóci lábnyomos homokkő és az ak- 
vitán kérdés. 259—261. 1.
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Kretzói Miklós: Stegoloxodon nov. gen, m int a loxodonta ele
fántok esetleges ázsiai őse. 405—408, 1.

Majzon László: Űjabb őslénytani adatok Ipolytarnócról. 262— 
265. L

Meznerics Ilona: Néhány eddig ismeretlen és új forma a K- 
Cserhát tortonai rétegeiből. 395—404. 1.

ifj. Noszky Jenő: A magyaregregyi lajtamészkőfeltárások sztra- 
tigráfiai viszonyairól. 149—150. 1.

Rásky Klára: Tarrietia hungarioa n. sp. előfordulása Magyar- 
onszágon. 192—194. 1.

Strausz László: Őslénytani meghatározások értékjelölése. 184— 
188. 1.

Strausz László: Őslénytani adatok Baranyából. 238—246. 1.
Strausz László: Miocén képződmények a DNY-dunántúli fúrá

sokban. 247—258. 1.
Szentpétery Zsigmondi: Adatok a bükkhegységi diabáz ismereté

hez. 168—180. 1.
Szentpétery Zsigmond: A z  ú jhutai Lőrinchegy diabázfajtái a 

Bükkhegységben. 316—323. 1.
Szörényi Erzsébet: Miocén Eohinidák a Meosek-hegységből. 

140—148. 1.
Szurovy Géza: Űjabb adatok a Börzsöny ásványi nyersanyag 

előfordulásainak ismeretéhez. 304—315. 1.
Telegdi Roth Károly: A magyarországi és erdélyi ásványolaj és 

földgázkutató, illetve term elő mélyfúrásokból fakasztott vizek. 17— 
98. 1.

Tokody László: Űjabb adatok Rudabánya ásványainak ismere
téhez. 156—167. 1.

Tokody László: Ásványtani közlemények. 277—303. 1.
Tömör János: Szerves maradványvizsgálatok magyarországi kő

olajokban. 335—360. 1.
Vadász Elemér: Az egyetemi reform  a földtörténeti fejlődés 

tükrében. 3—16. 1.
Vértes László: A solymári barlang rétegviszonyairól. 199— 

203. 1.
Vértes László: Az upponyi kőfülkék ásatása. 409—416. 1.

Rövid közlem ények
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Balogh Kálmán: Módosított szögfelrakó hazai előállítása. 204. 1. 
Illés Gyula: Földtani szögfelrakó. 417. 1.
Venkovits István: Módosított földtani iránytű. 418. 1.



A H i d r o l ó g i a i  K ö z l ö n y b e n  m e g j e l e n t  c i k k e k
j e g y z é k e

I. Hidrológiai Közlemények 
(A Földtani Közlöny melléklete)

1918.
Bogdánffy Ödön: A  M agyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai 

Szakosztályának munkaköre.
Schafarzik Ferenc: A  budapesti Duna paleohidrográfiája. 
Weszelszky Gyula: A  forrásvizek hőmérsékletének méréséről. 
Cholnoky Jenő: A  Balaton hidrográfiája. Ism erteti ifj. Lóczy 

Lajos.

1919.
Schréter Zoltán: Salgótarján környékének hidrogeológiai viszo

nyai.

1920.
Schafarzik Ferenc: Szökevény hévforrások a Gellérthegy tövé

ben.
Schafarzik Ferenc: A  budapesti termális vízhálózatnak egy ed- 

digelé geológiailag nem  m éltato tt forrásairól.

II. Hidrológiai Közlöny 
(A Hidrológiai Társaság megalakulásáig)

1921.
Horusitzky Henrik: Budapest Székesfőváros hidrológiai viszo

nyairól.
Mauritz Béla: Beköszöntő.
Schafarzik Ferenc: Visszapillantás a budai hévforrások fejlő

déstörténetére.
Schafarzik Ferenc: Megemlékezés Kovács-Sebestyén Aladárról. 
Schafarzik Ferenc: Vác város fiatalabb pleisztocén (diluviális) 

terraszai.
Schréter Zoltán: Az esztergomi barnaszén-terület karsztvize. 
Szinyei-Merse Zsigmond: A  csíkvármegyei borvízforrásokról. 
Szontagh Tamás: Magyarország artézi kútjairól.
Treitz Péter: A  belvizek mozgása Szeged határában.
Zeller Tibor: Megemlékezés Zsigmondy Vilmosról.
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1922.

Cholnoky Jenő: A folyók és tavak vízállásáról.
Hojnos Dezső: A mogyoródi Csikvölgy hidrogeológiai viszonyai.
Lőw Márton: Óbuda ármentesítése. Az Aranyhegyi árok 1922. 

február 24—26,-ifci áradásáról.
Maros Imre: A trencséni vízvezeték forrása.
Scherf Emil: Hévforrások okozta kőzetváltozások a Buda- 

Pilisi hegységben.
Weszelszky Gyula: A geotermikus gradiensről.

1923.
Emszt Kálmán: A Szent Margitszigeti artézi kú t vizének kémiai 

vizsgálata.
Hojnos Rezső: Az Unyi ásványvízforrások hidrogeológiai viszo

nyai.
Kállai Géza: A  triász és a magyar energia kérdés.
Liffa Aurél: A  jászkarajenői „Mira” keserűvíz-f orr ások hidro

geológiai viszonyai.
Schafarzik Ferenc: Adat Budapest (Pest) talajvizének ismere

téhez.
Schréter Zoltán: A  banai keserűvíz.
Sigmond Elek: A  hidrológiai viszonyok szerepe a szikesek kép

ződésében.
Ströpl Gábor: A  Gömör—Tornai karszt hidrogeológiója.
Vendl Aladár: Hidrológiai és tektonikai vonatkozások.

1924/1926.
Bánlaky Géza: A  budapesti fürdők és ásványvizek történeti és 

gazdasági viszonyai.
Benczúr Gyula: Budapest ásványos vizének gyógyhatása.
Dalmady Zoltán: Az ásványvizek vegyi összetételének grafikus 

ábrázolása.
Dalmady Zoltán: Miként volna a hajdúszoboszlód hévvíz orvo

silag felhasználható.
Emszt Kálmán: A  kékkúti ..Theodora” forrás kémiai elemzésé

nek eredményei.
Emszt Kálmán: A  hajdúszoboszlói hévforrás előzetes kémiai 

vizsgálatának eredményei.
Horusitzky Henrik: A  miskolci Deichsel-féle gyár artézi kútja.
Pálfy Móric: A  zalamegyei kékkúti savanyúvízforrás hidroló

giai viszonyai.
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Schafarzik Ferenc: Budapest Székesfőváros ásványvízforrásai
nak geológiai jellemzése és grafikus feltüntetése.

SchafarzAk Ferenc: A hajdúszoboszlói III. sz. állami m élyfúrás
ról. 61—64. 1.

Vendl Aladár: A Somlyó és Szárhegy geológiája és egykori hév
forrásai.

W eszelszky Gyula: A budapesti Hungária forrás radioaktivitása.
Weszelszky Gyula: A  budapesti ásványos vizek vegyi viszonyai.
Weszelszky Gyula: A juvenilis vizekről. 72—83. 1.
Zeller Tibor: Az orosz hidrológiai Intézet 1923—1924. évi tudo

mányos működése és kiadványai.

1927/1928.
Emszt Kálmán: Harkányi hévforrások újabb chemiai elemzése.
Horusitzky Henrik: Kiskunfélegyháza r.t. város altalajának 

geotermikus gradienséről.
Kunszt János: A mai Magyarország ásványvizei, fürdői és üdülő

telepei. Ism erteti Zeller Tibor.
Liffa Aurél: Göncz és környékének hidrogeológiai viszonyai.
Maucha Rezső: A  fényintenzitás m int hidrogeológiai tényező.
Pálfy Móric: Sohafarzik Ferenc emlékezete.
Pávai-Vajna Ferenc: Magyarország hévvizei. Lehet-e Budapest

ből fürdőváros?
Schafarzik Ferenc: A  budapesti ásványvízkincs gazdaságosabb 

kihasználásáról.
Süm eghy József: Az Alföld geotermikus gradiense.
Szalai Tibor: A  Szentendrei artézi kút.
Vendl Aladár: Adatok a Duna Nagymaros—Szentendre-i szaka

szának ismeretéhez.
Weszelszky Gyula: A  budapesti Hungária-forrás vize hőmér

sékletének változásáról.

1929.

Emszt Kálmán: A  dunaalmási langyos források vegyi vizsgá
lata.

Finály István: A  magyar Alföld öntözéséről.
Horusitzky Henrik: A  szolnoki artézi k ú t geológiai szelvénj'e.
Mádai Lajos: Hidrogeológiai tanulm ányok a Szt. Margitsziget 

artézi kútja vízhozammérésével kapcsolatban.
Marschall Ferenc: A  parádi Szent István gyógyforrás vizeinek 

vegyi vizisgálata.
Pálfy Móric: Adatok Pécs környékének hidrológiájához.
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Pálfy Móric: A budapesti hévforrások vízmennyiségének inga
dozásáról.

Papp Ferenc: Hidrogeológiai megfigyelések a Börzsönyi-hegy
ségben.

Pávai-Vajna Ferenc: A lillafüredi kutató mélyforrás eddigi tör
ténete és geológiai viszonyai.

Strömpl Gábor: Helyneveink vízrajzi szókincse.
Vendl Aladár: A talajvíz az óbudai suvadásos területen.
Weszelszky G yula ; Suess és Gautier elméletének konzekven

ciája.

Ismertetések
Bányai János: Adatok a hargitai ásványvizek geológiájához. 

Ismerteti Papp Ferenc.
Horusitzky Henrik: Sopron vármegye csornai és kapuvári já rá

sának artézi kútjai. Ismerteti Zeller Tibor.
Magyarország balneológiái értékei. Ism erteti Reichert Róbert.

Rohringer Sándor: A Duna—Tisza csatorna. Ismerteti Szilágyi 
Gyula.

Strömpl Gábor: Légi fényképek geológiai és hidrológiai kutatás 
szolgálatában.

Vízrajzi Intézet és Meteorológiai Földmägnessegtani Intézet Év
könyve. Ism erteti Böhm Woldemar.

1930.
Andor Károly: Vác város vízmüve.
Benda László: Prehisztorikus lelőhelyek és a Duna árvízmagas

sága.
Benda László: Vasvármegye és a zalavidék artézi kú tjai és 

mélyfúrásai.
Böhm Woldemár: A z  Ipolymedence árvízi helyzete.
Dudich Endre: Az aggteleki barlang vizeiről.
Horusitzky Henrik: Megjegyzések a vízjogról.
Lóczy Lajos, ifj.: A tihanyi hidrológiai kutatások és azok geoló

giai tanulságai.
Lőw Márton: Űjabfo Gellérthegyi hévforrásnyomok.
Mádai Lajos, ifj.: A budapesti term ák genezise infiltrációis kí

sérleteim szemszögéből nézve.
Marschall Ferenc: A  zánka-vérkúti ,,M argit-forrás” vegyi vizs

gálata.
Maucha Rezső: Az aggteleki cseppkőbarlang vizeinek chemiai 

vizsgálata.
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Pálfy Móric: Adatok Pécs környékének hidrológiájához.
Pávai-Vájná Ferenc: A forró oldatok és gőzök-gázok szerepe a 

barlangképződésnél.
Schréter Zoltán: Pálfy Móric emlékezete.
Takáts Tibor: A Duna lebegő hordaléka Budapesten.
Treitz Péter: A Duna—Tiszaközi belvizek és hasznosításuk.
Vendl Aladár: A Lágymányos' talajvizéről.
Vendl Aladár: A  balatonmenti werfeni rétegek vízbőségéről.

1931.

Csegezy Géza: A  tihanyi félsziget talajvízviszonyai.
Csegezy Géza: Szeged és környéke talajvizei higiénikus szem

pontból.
Finály István, ifj.: A hajdúszoboszlói II. sz. kincstári mélyfúrás 

vizének vizsgálata.
Finály István: Vízmennyiségmérés mérőbunkóval.
Gedeon Tihamér: Hidrológiai megfigyelések a Vértes hegység 

délkeleti részéből.
Horusitzky Henrik: Dr. nagysuri Böckh Hugó emlékezete.
Jankrassik Albert— Bolberitz Károly: Die Wassereitungen Un

garns.
Rohringer Sándor: Viczián Ede emlékezete.
Varga Lajos: Adatok a Fertő-tó fizikai és kémiai viszonyainak 

évi változásához.
W eszélszky Gyula: A  balatonfüredi szénsavas forrásvizek rádió- 

aktivitásáról.

1932.

Csegezy Géza: A  Balatonmellék forrás- és patakvizeinek higié
nikus jelentősége.

Dalmady Zoltán— Lóczy Lajos— Vendl Aladár: A  Rudas-fürdő 
melletti új fúrásokról és a pestszenterzsébeti sóskútról tarto tt elő
adáshoz való hozzászólásai.

Einczinger Ferenc: Esztergom melegforrásai.
Em szt Kálmán: A  Rudasfürdő forrásainak vegyi elemzése.
Földváry Aladár— Papp Ferenc: Ü jabb adatok a gellérthegyi 

szökevényforrások ismeretéhez.
Horusitzky Henrik: Budapest Székesfőváros hidrogeológiai vi

szonyai. 19—43. 1.
Kessler Hubert: Die Aggteleker Höhle: ein 20 km langes un

terirdisches Entwässerungssystem.
Lászlóffy B. 'Woldemär: Das Tisza (Theisz) Tal.
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Mazálán Pál: Budapest Székesfőváros legújabb ásványvízfúrá
sainak műszaki leírása.

Pávai-Vajna Ferenc: Űj gyógyforrások Budán.
Pávai-Vajna Ferenc: Igazi sósfürdő Pestszenterzsébeten.
Schreier Ferenc: Adatok a Buda-Pilis hegység Nagy Kevély 

hegycsoportjának hidrológiai viszonyaihoz.
Schréter Zoltán: Az egri vízvezeték hévvizű artézi kútja.
Vendl Aladár: A budai keserűvíz képződéséről.
Vigh Gyula: Adatok a Rudasfürdő m ellett mélyfúrással fakasz

tott három  hévforrásnak a Szt. Imre-gyógyfürdő forrásaival való 
összefüggéseinek kérdéséhez.

W eszelszky Gyula: A budapesti Rudasfürdő körül fakadó hév
források rádióaktivitásáról,

1933.
Ebner József: A budapesti H ungária-forrás vízhozama.
Em szt Kálmán: A Császárfürdő forrásainak elemzése.
Gedeon Tihamér: Talajvízáramlás megfigyelések I.
Gedeon Tihamér: Szulfátos vizek képződése.
Kessler Henrik: Die Stalactite cave Baradla a t  Aggtelek.
Maucha Rezső: A víz kémiai összetételének grafikus ábrázolása.
Posewitz A. Guido: Suvadások a Rókushegyen.
Rohringer Sándor: Talajvízszintmegfigyelések a Pestvármegyei 

Dunavölgylecsapoló és Öntöző Társulat területén.
Schick Károly: A Tisza, Körös, Maros, Zagyva vizeinek elem

zése.
Vitális Sándor: Sikondafürdő és környékének hidrogeológiai 

viszonyai.

1934.
A ujeszky László: A vitorlázó repülőgép, m int hidrogeológiai 

kutató eszköz.
Dalmady Zoltán: A balneologiai és hidrológia kapcsolatáról.
Finály István: Hydrological data of a saltw ater from Pestújhely.
Finály István: New bitter w ater wells of the Erzsébet Saline 

bath in  Budapest.
Földváry Aladár: Hidrológiai megfigyelések a Budai hegység 

nyugati peremén.
K unszt János: A z  ásványvizek orvosi értékelése.
Lászlóffy Woldemár: Die W esserführung der ungarischen Donau.
Noszky Jenő: Adatok az Ipolyvölgy hidrológiájának ismere

téhez.
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Noszky Jenő, ifj . : Adatok Lókút község vízellátásának kérdé
séhez.

Szilágyi Gyula: Sajó Elemér emlékezete.

1935.
Emszt Kálmán: A „Pünkösd’’-forrás ohemiai elemzésének ered

ményei.
Finály István: Data to the Stability of chemical Composition of 

mineral waters.
Gedeon Tihamér: A diósjenői Szünidei gyermektelep vízellátása. 
Horusitzky Ferenc: Adatok az Ördögárok-völgy Krisztinaváros- 

tabáni szakaszának hidrológiájához.
Horusitzky Henrik: Budapest Dunabalparti részének és altala

jának geológiai vázlata.
Jaskó Sándor: A Baradla-barlang jósvafői szakaszának hidro

lógiája.
Posewitz A. Guido: Daten über die W asserführung des Kisceller

Tones.
Schm idt Elgius: Megjegyzések az artézi ku tak  élettartam ának 

kérdéséhez.
Vitális Sándor: A  békásmegyeri új artézi kút.

1936.
Bolberitz Károly: A  kémiai vizsgálat adatainak értékelése a 

kútvizek higiéniai megítélésénél.
Emszt Kálmán: Chemische Untersuchung der neu erbohrten 

Quellen der Szt. Im re und Rudas-Bäder.
Emszt Kálmán: A  Római-fürdő forrásvizeinek elemzési adatai. 
Finály István, ifj .: The chemical composition of the  mineral 

water of Simontornya.
I j jász Ervin: A  nyersalomtakaró szerepe az erdők vízháztartá

sában.
Papp Ferenc: Ásványvizeink és a föld alkata.
Pávai-Vajna Ferenc: A  Tabán új tenmális gyógyforrásai. 
Poswitz A. Guido: A  budaörsi repülőtér talajviszonyai.
Vitális Sándor: A  nézsa-szászvári villamostelep vízellátása. 
W eszelszky Gyula: A  budapesti hévvizek rádium-emanació tar

talm ának eredetéről.

1937.
Emszt Kálmán: A  K irály-fürdő forrásvizének elemzési adatai. 
Farkass Kálmán: Budapest Székesfőváros vízellátásának egyes 

mérnöki szempontjai.
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H orusitzky Henrik: Iglói Szontagh Tamás dr. emlékezete. 
Kocsis Endre— Berke Ilona: A szegedi Tisza Lajos-körút és 

Kossuth Lajos-sugárút keresztezésénél levő mélyfúrású melegvize 
kú t vegyi vizsgálata.

N'oszky Jenő: Mátraszöllős hidrológiai viszonyai.
Papp Ferenc: Die warm en Heilquellen von Budapest.
Papp Ferenc: Linczbauer Ferenc emlékezete.
Szily József: Bodanuntersuchungen in  der W asserbautechni

schen Praxis.
Vitalis Sándor: Budapest székesfőváros vízellátásának prob

lémái.
Vitális Sándor: A karsztvíz szerepe Budapest szfőv. dunajobb- 

parti részének vízellátásában.

1938.
Horusitzky Henrik: Budapest dunajobbparti részének hidroló

giája.
Ijjász Ervin: A z  erdő szerepe a term észet vízháztartásában. 
Kerekes József: Morfológiai adatok a budai hegység kialakulá

sához.
Miháltz István: A  Tisza lebegő és oldott hordaléka Szegednél. 
Noszky Jenő: Maros Im re emlékezete.
Szenttornyai András: Az esztergomi medence triász vizei. 
Vitális Sándor: A  salgótarjáni üveggyár artézi kútja.
Vitális Sándor: Salgótarján megyei város vízellátása. 
Weszelszky Gyula: Zavaros fogalmák a hidrológiai és geológiai 

irodalomban.

1939.
Emszt Kálmán: A  kisterenyei ásványos forrás elemzési adatai. 
Hatolykai Pap István: Megemlékezés az 1879. évi szegedi ár

vízről.
Schréter Zoltán: A  talajvíz és szénbányászat.
Vitális Sándor: Űjabb hidrogeológiai adatok Salgótarján és kör

nyékéről.
Vitális Sándor: A  kisterenyei ásványos forrás elemzési adatai.

1940.
Berkes Zoltán— Kakas József: A  csapadék eloszlása Budapest 

területén.
Demeter Rezső: A  székesfőváros műszaki m unkálatai a csapa

dék és talajvízlevezetésekkel kapcsolatban.
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Emszt Kálmán: Dr. Weszelszky Gyula emlékezete.
Entz Géza: Tájékoztató Budapest és környéke hidrobiológiái 

viszonyairól.
Entz Géza: Hidrobiológiái irodalom címjegyzéke.
Horusitzky Ferenc: Rozlozsnik Pál emlékezete.
Horusitzky Henrik: Elnöki megnyitó az ism eretlen vízről.
Horusitzky Henrik: Lehetne-e az új városházát hévvízzel fűteni?
Horusitzky Henrik: Köszönetnyilvánítás.
Horusitzky Henrik: Rövid megjegyzés a karsztvíz kérdéséhez és 

annak budapesti felhasználásához.
Kender József: A  budapesti langyos források hidrobiológiái vi

szonyai.
Kottász József: A vizek biológiai vizsgálatának módszereiről.
Lászlóffy Woldemár: A Duna Budapestnél.
Majzon László— Teleki Géza: A városligeti II. számú mélyfúrás, 

Szent István forrás.
Morvay Endre: Előszó.
Morvái Endre: Az 1940. és 1941. évi árvizek.
Papp Ferenc: Budapest gyógyvizei.
Papp Ferenc: Budapest vízellátásának mai helyzete.
Papp Károly: Marenzi Károly őrgróf emlékezete.
R éthly Antal: Adatok a budapesti csapadék-megfigyelések tör

ténetéhez.
R éthly Antal: Budapest csapadékával foglalkozó legfontosabb 

és könnyen hozzáférhető irodalom.
Sarló Károly: M ilyen vizet ittak Buda várában Mátyás király 

idejében?
Sarló Károly: Rövid tájékoztató a budapesti meleg források 

újabb vizsgálatáról.
Sehr éter Zoltán: A  karsztvízről.
Szabó János: A  székesfőváros csatorna-építkezései, tekintettel 

az agresszív vizekre.
Szabó Pál Zoltán: A  mecseki karsztvíz.
Szählender Lajos: A  budai keserűvizek története és gazdasági 

jelentősége.
Széky Pálma: Adatok az Erzsébet-sósfürdő hidrológiájához.
Szviezsényi Zoltán: Budapest fürdőváros technikai kérdései a 

háború utáni időkben.
Takáts Tibor: T itkári jelentés.
Takáts Tibor: A  Lukácsfürdő iszapjának vegyi összetétele.
Tarics Sándor: Ű jabb adatok a budapesti langyos forrásokhoz.
Török Piroska: A  budapesti földalatti vizek faunája.
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Vadász Elemér: A Dunántúl karsztvizei.
Varga István György: Budapest távfűtése hőforrásokkal.
Vendl Aladár: Elnöki megnyitó a nehéz vízről.
Vigh Gyula: A  kansztvízkutatés kérdése a budai hegyekben.
Vitális István: Bőhm Ferenc emlékezete.

1941.
Bodnár János: Az ásványvizek kémiai vizsgálatának irányelvei

ről.
Emszt K álm án : A csízi „Hygeia” forrás kémiai vizsgálatának 

eredményei.
Kárpáti Jenő: A görömböly-tapolcai forrásvizek vizsgálata.
Láng Sándor: Sajókirályi forrásai.
Láng Sándor: Az imókői forrásbarlang (borsodi Bükkihegység) 

bejárata.
Moll Károly: A  hévízfürdői tó hőmérsékleti viszonyairól.
Papp Ferenc: Dunántúl karsztvizei és a feltárás lehetősége Bu

dapesten.
Pogány Béla: Víz kutatására felhasználható geofizikai mód

szerekről.
Sehr éter Zoltán: A  csízi sós, jódos, brómos gyógyvíz hidrogeo

lógiai viszonyairól.
Szádeczky-Kardoss Elemér: A  Dunántúli Középhegység karszt

vizének néhány problémájáról.
Szádeczky-Kardoss Elemér: A  Keszthelyi-hegység és a  Hévíz 

hidrológiájáról.
Tarics Sándor: A  Császár-, Lukács- és K irályfürdő geodéziai fel

mérésének jelentősége.
Valtinyi László: A  Szent Gellérthegy körüli források geodéziai 

felmérése.
Vendl Miklós: Elektromos triászvíz-kutatás Dorogon.
Vigh Gyula: Űj hőforrások feltárása a Rákostorok vonalában.
Vitális Sándor: Ü jabb hidrogeológiai adatok Salgótarján kör

nyékéről.
Vitális Sándor: A  selypi cukorgyár artézi kútja.

1942.
Dabis László: A  víz  bakteorológiai vizsgálata.
Horusitzky Ferenc: A  víz a föld belsejében.
Jendrassik Aladár: Ivóvizeink közegészségügyi szempontból.
Mazalán Pál: Egyes hidrológiai és műszaki vonatkozások a víz

szerzésnél.
Papp Ferenc: Magyarország ivóvízellátása.
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Páter János: Vasúti ku tak  vizének egészségügyi vizsgálata 13 
vármegye területén.

Réthly Antal: Magyarország csapadékviszonyairól.
Sálamin Pál: Tanulm ány a hazai belvízrendezésről.
Vendl Aladár: Elnöki megnyitó a 25 éves fennállás ünnepi ülé

sén.
Vigh Gyula: A földtan szerepe a városok vízellátásában.

Bányai János: A  hazai gyógyvizeink eredete.
Bélák Sándor: A  gyógyvizek jelentősége orvostudományi szem

pontból.
Bogárdi János: Vízfolyások hordalékmérései.
Dinda János: A  víz szerepe az olajbányászatban.
Gaál András: A  budapesti központi gyógy- és üdülőhelyi bi

zottság szerepe a fürdőügyek fejlesztésében.
Kárpáti Jenő: A  Medve-tó hőmérsékleti viszonyairól.
Láng Sándor: A  karsztvíz kérdése Budapest székesfőváros víz

ellátásában.
Láng Sándor: Űjabb adatok a Szilicei jégbarlangból.
Láng Sándor: A  karsztforrásokra vonatkozó mérések eredmé

nyei 1940—1942-ből.
Moll Károly: Magyar gyógyfürdők gyógyhatásai.
Pávai-Vajna Ferenc: A  sűrű  mélyfúrások lehetséges káros ha

tása a M agyar-Horvát medencében.
A Rheuma- és Fürdőkutató Intézet Forráskutató Osztályának 

1940/41. évi működése.
Schmidt Sándor: A  hazai szénbányászat és a víz.

1943.
Göhel Ervin: Vízkutatás a dél-orosz süllyedők területéin.
Kárpáti Jenő: A  Széchenyi-fürdő Szent István forrásának és 

a Rudas-fürdő néhány gyógyforrásának vegyi elemzése.
Láng Sándor: Karszthidrológiai megfigyelések a Gömör-Tornai 

karsztban.
Mados László: A  szikesedés és a víz.
Papp Szilárd: Mészre agresszív szénsavtartalm ú vizek és azok 

előfordulásai.
Soltész László: Békés város Asztalos-utcai artézi kútja.
Tőry Kálmán: Árvíz- és jégveszély.

Göhel Ervin: Adatok a budai medence hidrogeológiájához.
Komlósy Zsolt: A  légnyomás és a Duna-vízállás befolyása a 

Rudas-fürdő Juventus és A ttila forrásainak hozamára.
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Lenkei Tibor: A tatai langyos források 1941. és 1942. évi hozam- 
és hőmérséklet-mérései.

Nemes László: Borszékfürdő gyógyforrásairól.
Papp Ferenc: Dr. Lőw M árton emlékezete.
Pásztor Gyula: A Félix-fürdői Bálint-forrás vízhozamának mé

rése.
Páter János: Az ivóvízvizsgálat járványtani fontossága.
Tákáts Tibor: Bányavíz Nagybányáról és Felsőbányáról.
Vitális Sándor: A nagybányai vízkutató fúrás.
Vitális Sándor: Hidrogeológiai adatok M átraverebély—Szúpa

tak—Kisterenye környékéről.
Wietorisz Róbert: A pécsbányatelepi víztükörlesüllyesztés.

1944.
Páter János: A  balatonm enti vasúti kutak összehasonlító egész

ségügyi vizsgálata 1941-ben.
Pávai-Vajna Ferenc: A  víz élete a földben.
Thoma Frigyes: Üjabb mérési eljárások a Szent Gellért forrás 

hozammérésénél.
Vendl Aladár: Budapest gyógyforrásai közös védőterületének 

tervezete.
Vendl Aladár: Zsigmondy Vilmos 75 éve kezdte meg a városli

geti artézi kú t fúrását.

1946.

Andor György: Előmunkálatok az országos ivóvízellátási Prog
ramm  megvalósításához.

Bleier Sándor: A  földreform és ivóvízellátás.
Charmant Pál: Dr. Csál András emlékezete.
Emszt Kálmán: A  kassai „Lajos forrás” kémiai vizsgálatának 

eredményei.
Emszt Kálmán: A  radnaborbereki „Széchenyi” forrás kémiai 

vizsgálatának eredményei.
Földvári Aladár: A  kassai „Lajos forrás” hidrológiája.
Jolánkai Gyula: Hydrológiai kérdések a vízi u tak tervezésénél.
Manuano József: Községi ivóvízellátásunk javulása.
Molnár Dénes: Magyarország vízgazdálkodásának megszervezé

séről.
Mosonyi Emil: Congrés Technique International de Paris.
Németh Endre: Rohringer Sándor.
Papp Szilárd: Dr. Jendrassik Aladár emlékezete.
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Papp Szilárd: Az ország ivóvízellátása, annak fejlődése és to
vábbfejlesztése az Országos Közegészségügyi Intézet munkaprog
ram jának keretében.

Salamin Pál: Ivóvízellátás az- alföldi tiszavidék vízgazdálkodási 
egységébében.

Sarló Károly: A  dunaalmási „Csokonai-artézi forrás” kémiai és 
fizikakémiai vizsgálata.

Vitális Sándor: Vásárhelyi Pál emlékezete.
Vitális Sándor: Magyarország ivóvízellátásának mai helyzete.

1947.
Láng Sándor: Az. öntözésügyi hivatal 1943/1945. évi jelentése.
Lászlóffy Woldemár: A  jeges árvizekről.
Lindner Károly: Néhány budai gyógyforrás iszapjának szemcse

nagyság szeriinti megoszlása és jelenkori üledékei.
Papp Ferenc: A  Rheuma és Fürdőkutató Intézet forráskutató 

osztályának jelentése.
Serf Elemér: Plan de tren te  ans du Service Hongrois des eaux.
Schuster Ferenc: A  Fertőtó vízháztartása.
Szurovy Géza: A  Nagyalföldi újabb mélyfúrások hidrológiai 

eredményei.
Tömör János: Az olajmezők vizei és ábrázolásuk gyakorlati fel- 

használása az olajbányászatban.

Balogh Kálmán: A  MÄVAG diósgyőri forrásfoglalása.
Bogárdi János: A  lebegtetett hordalék töménysége.
Böröcz Imre: Hídpillérek duzzasztásait számító képletek össze

hasonlítása.
Darvas Lajos: A z  egészséges fürdőfejlesztés alapelvei.
Jugovics Lajos: A  torjai Büdöshegy hidrogeológiai viszonyai.
Láng Sándor: A  Balaton 1947. évi magas vízállása.
Lukács Andor: A  körösvölgyi öntözések vízrajzi szempontból.
Mosonyi Emil: A  vízerő-hasznosítás helyzete Svájcban.
Mosonyi Emil: Procédé spéciéi pour déterm iner les courbes du 

remous.
Nagy Bertalan: Adatok a  budapesti északi hévforráscsoport is

meretéhez.
Papp Ferenc: Rapport sur la situation actuelle des sources ther

males de Budapest.
Salamin Pál: A  v íz  tudományos jelentősége.
Schulek Elemér— Rózsa Pál: Néhány budapesti termálvíz újabb 

kémiai analízise.
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Szabó Gyula: A sóhartyáni jódos brómos sósvizek ipari hasz
nosítása.

Szádeczky-Kardoss Elemér: Die Darstellung der Wasseranaly- 
sen und die Haupttypen der ungarischen Wasser.

Szádeczky-Kardoss Elemér: A  vízelemzések ábrázolásáról és a 
magyarországi vizek főtípusáról.

Sziklay Sándor: Adatok a Bankó-fürdő Lujza forrásáról.
Thoma Frigyes Albert: Kísérleti vízhozam- és vízállásmérések 

az Erzsébet-sósfürdő melegforrásánál.

1948.
Jakucs László: A hévforrásos barlangkeletkezés földtani és fizi

kai tényezői.
Kassai Ferenc: Paleogén szénbányászatunk, a karsztvíz és a 

védekezés módjai.
Láng Sándor: Kereszttanulimányok a Dunántúli Középhegység

ben.
Salamin Pál: A víz élete karszt-hegységeinkben.
Szádeczky-Kardoss Elemér: A dunántúli Középhegység karszt

víz térképe.
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Ennek a m unkának nem lehet feladata a felsorolt 
közlem ények részletes taglalása. Mégis hangsúlyozni kell 
a következőket: a tudományos cikkek egyik része egy- 
egy általános földtani feladatot oldott meg (pl. a sóstavak 
felmelegedése a napsugárzás hatására, a zöldkő és zöld- 
kövesedés fogalma, a szulfátos talajvizek stb.). Nagyobb 
része igen lényegesen hozzájárult a hazai területek föld
tani felépítésének és hidrológiai viszonyainak megisme
réséhez. Természetesen akadtak gyengébb cikkek is, ame
lyek hamar elavultak. A  közlemények lényegesen tovább 
fejlesztették a földtan és a hidrológia tudományát, és 
külföldön is kellő elismerésben részesültek.

A  Földtani Értesítő népszerű és ismertető cikkeinek  
nagy érdeme, hogy szélesebb körben megismerték a föld
tani ismeretek fontosságát. Ez a folyóirat — különösen 
az új sorozatban — igen sok lelkes hívet toborozott a 
földtan számára olyanok körében is, akik ezelőtt vajmi 
keveset hallottak a földtanról.
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összefoglalás

A Magyarhoni Földtani Társulat 1848-ban alakult meg. A sza
badságharc következtében azonban a megalakulás csak 1850-ben 
nyert hivatalos megerősítést. Az első földtani társu lat volt a londoni, 
amely 1807-be:n alakult (Geological Society of London), a  második 
a francia (Société Géologique de France, 1830.), a harm adik a né
met (Deutsche Geologische Gesellschaft, 1848.). így a Magyarhoni 
Földtani Társulat a  negyedik. Ma m ár a legtöbb állam nak van 
önálló földtani társulata.

A szabadságharc leveretése u tán az irodalmi és tudományos 
élet egyaránt igen nagy erővel fogott hozzá a munkához. Lelkesedés 
és hatalm as erő nyilvánult meg a tudom ány és az irodaiam mű
velőiben s megfeszített m unka indult meg.

A Magyarhoni Földtani Társulat vezető tagjai örömmel és ön
zetlen lelkesedéssel fogtak hozzá az akkor még meglehetősen isme
retlen vagy legalábbis újszerű tudomány fejlesztéséhez, m egism er
tetéséhez és terjesztéséhez. Néhány hazai terület tüzetesebb átvizs
gálását is megkezdették. Jó l képzett szakembereink — az akkor 
még fiatal Szabó József kivételével — alig voltak. Ezért a Társulat 
akkor még nagyobb tudományos munkásságot alig fe jthe te tt ki. A 
Társulat — megalakulásának első percétől kezdve — iparkodott 
m indent megtenni, am it tagjainak szellemi képessége és igen gyenge 
pénzereje megengedett. Ez az összeg azonban kezdetben igen cse
kély volt. Ezért — Kováts Gyula akkori titkár szerint — „óhajtandó, 
hogy mind a  magyar korm ány közhasznú társulatunkat évenként 
nagyobb pénzösszeggel segíteni kegyeskedjék, m ind pedig, hogy 
m ind azon egyesek, kik a tudom ányt becsülik, kiknek szeretett ha
zánk virágzása szívükön fekszik, m in t tagok a társulathoz csatla
kozzanak és ez által a társu lat mind szellemi, m ind pedig anyagi 
pénzerejét hatalm asan növeljék”. A Társulat tudományos megerő
södése azonban csak akkor kezdett megindulni, am ikor Szabó József 
kezébe került a Társulat ügyeinek intézése.

A következő években elsősorban magánszemélyek tám ogatták a 
Társulatot anyagilag. 1896-tól kezdve egyes minisztériumok és kü
lönböző ipari vállalatok segítették a Társulatot kisebb-nagyobb ősz- 
szegekkel.
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A Társulat élete tehát nagy anyagi nehézségek között indult 
meg, a tagok száma kevés volt. A lelkesedéstől fű tö tt kitartás és 
odaadás azonban átsegítette az úttörőket a kezdeti nehézségeken.

Később is a háborúk következtében többször összezsugorodott 
a társulati m unka az anyagi fedezet elégtelensége m iatt. A vezető
ség és néhány vérbeli tudós tag szívóssága azonban m indig legyőzte 
az akadályokat, s m egterem tette a Társulat életéhez szükséges szel
lemi és anyagi alapot. Százéves története folyamán a Társulat ál
landóan fejlődött s m ég a legnehezebb időkben sem roppant össze. 
Fejlődését legjobban tanúsítja, hogy a benne szakosztályként meg
indult, m ajd önálló társulattá különült Barlangkutató Társulat és 
Magyar Hidrológiai Társaság (mind a kettő  önálló folyóirattal) tu 
lajdonképpen a Magyarhoni Földtani Társulat szülötte volt.

A Társulat tevékenysége lényegében állandóan emelkedő irány
zatú volt, egészen az 1914-ben kezdődött háború megindulásáig. Ek
kor természetesen visszaesés következett. Az elvesztett háború után 
1918 végén a Társulat tudományos élete erősen megbénult. 1919- 
ben csak egyetlen szakülés volt, s az ország területének megkiseb- 
bedése következtében a Társulat tagjainak a fele más országokba 
került. Az előző években szorgalmasan gyűjtött társulati alaptőke 
elértéktelenedett. Ez a súlyos helyzet egészen 1926-ig tartott, amikor 
a pénz értéke ismét állandósult.

A tagok megértése, s  különböző hatóságok és vállalatok támo
gatása 1927-től kezdve újból megindította a fejlődést.

A társulatok működése sok tekintetben függ a vezetőségtől s 
sokszor főleg a társulat elnökének az egyéniségétől. A Magyarhoni 
Földtani Társulat életében is voltak olyan elnökök, akik adottságaik 
alapján évek hosszú során át igen eredményesen összetartották a 
Társulatot s  ennek következtében a tudományos m unkát is erőtel
jesen serkentették: Leghosszabb ideig voltak elnökök: K ubinyi Ágos
ton (1850—1866), Szabó József (1883—1894), Mauritz Béla (1923— 
1931), Vendl Aladár (1932—1940). Az alelnöki (másodelnöki) tiszt
séget legtovább Kubinyi Ferenc (1850—1866) és Liffa Aurél (1923— 
1940) viselte. A leghosszabb ideig Staub Móric volt első titkár 
(1886—1900) és Zimányi Károly m ásodtitkár (1892—1900).

A Társulat működése természetesen mindig alá volt vetve a 
külső körülmények folytán előállt helyzetnek. Ezért nem minden a 
vezetőség szerencsés vagy kevésbé jó irányításán múlott. Néha a ta
gok áldozatkészsége, igen erős m unkája nem  elég ahhoz, hogy a 
Társulat ellenálljon a külső események — pl. háborúk — befo
lyásának,
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A Társulat tudományos munkássága mindig híven visszatük
rözte a földtan hazai fejlődését. A két első évtizedben a magyar 
földtani tevékenység úttörő jeEegű volt. Ennek megfelelően a Tár
sulat tevékenysége is úttörő volt: legelőször adatokat kellett nagy 
szorgalommal gyűjteni. A Társulat szakülésein elhangzott előadá
sokban és a közölt értekezésekben is főleg kőzettani, őslénytani 
leírásai szerepeltek. Ezekben a  közleményekben a tudományos ered
mény m ellett gyakran a gyakorlati kérdések mérlegelése is sokszor 
megfelelően kidomborodott. Az első években gyűjtö tt igen érté
kes kőzetek és ősmaradványok a Magyar Nemzeti Múzeumba ke
rültek a  Társulat alapszabályai szerint, vagy esetleg a  bécsi m ú
zeumba (a legelső alapszabály értelmében).' Szabó József tanítása és 
társulati irányító szerepe hatására m ár jól képzett geológusok m un
kálkodtak, ami a következő években a  társulati életben is jelent
kezett: változatosabb, m élyrehatóbb és alaposabb értekezések kerül
tek a Társulat színe elé.

Ez az időszak nyugodt fejlődési korszak volt a Társulat életé
ben, s  mintegy az 1900-as évek elejéig tarto tt. Ebben a m unkás
ságban is még a leíró részek uralkodtak — a földtan természetének 
megfelelően. Sok m unkában azonban a származási kapcsolatok ki
bogozása és hangsúlyozása is kifejezést nyert. Némely m unkában a 
szerkesztési tanulm ányok is erősebben kifejezésre jutottak.

A XX. század elején m ég mindig az őslénytannal kapcsolatos 
rétegtani kutatás és a  kőzettani vizsgálat volt a  ku tatás közép
pontjában. Megvolt azonban m ár az okokat erősebben kereső irány
zat csírája is. Az üledékképződési, tektonikai és vulkanológiai irány
zat is mindig erősebben belekapcsolódott a hazai földtani munkába, 
és így a Társulat tevékenységébe is. 1910 óta m indinkább előtérbe 
kerültek a származási és szerkezeti problémák.

A Társulat — m egalakulásának első percétől kezdve — nagy 
gondot fordított könyvtárának fejlesztésére. Könyvek megvételére 
nem  gondolhatott; az anyagiak erre nem  voltak felhasználhatók 
elégtelenségük m iatt. A könyvtár alapját ajándékok vetették meg. 
Majd — a Társulat kiadványainak és különösen a Földtani Köz
lönynek megindulása óta — csereviszony alapján a könyvtár egyre 
fejlődött. Ez a könyvtár — egyelőre ideiglenesen — a  Földtani In
tézetben nyert elhelyezést. Csakhamar azonban az Intézetnek aján
dékozta a Társulat. Ez a könyvtár volt az alapja a Földtani Inté
zet hatalmas, m a m ár több m int 100 000 kötetet magábanfoglaló, 
nagy könyvtárának. A Társulat továbbra is m egtartotta külföldi 
osereviszony-kapcsolatait, s  külföldi cserepóldányai azóta is főleg a 
Földtani Intézet könyvtárát fejlesztik,
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Miiként fentebb m ár röviden em lítettük, a Földtani Intézet a 
Társulattól ajándékba kapott csereanyagért — viszonzásul — ele
inte összes kiadványaiból jelentékeny példányt adott a Társulat 
tagjai számára. Később m ár csak a kiadványok egyik részéből ka
pott a T ársulat példányokat. Idővel azonban ez a baráti kapcsolat 
lassanként.nem csak meglazult, hanem bizonyos vonatkozásban félre
értések és ellentétek is kialakultak akkor, m ikor Nopcsa Ferenc 
báró volt az Állami Földtani Intézet igazgatója (1926—1928). Később 
azonban a  régi normális viszony 'helyreállt.

A hazai földtan legjelentősebb gyakorlati eredményei e század 
második, harm adik és negyedik évtizedében jelentkeztek. A m agyar 
geológusok csak e század első évtizedében kezdették meg az igen 
részletes szerkezeti megfigyeléseket. Ezek legelső eredménye volt 
— Böckh Hugó és tanítványai tanulm ányainak alapján — az erdélyi 
medence szerkezetének megismerése u tán  az erdélyi földi gáz ku
tatásának gyakorlati eredménye. Ezután következett az Egbell kör
nyéki kőolajterület megismerése és feltárása. Majd következett a 
dunántúli olajmezők megállapítása, és az olaj termelése közben ki
sebb olajterület (Bükkszék) is kiaknázásra került. Mindezekről a 
m unkákról eleinte alig esett szó a T ársulat kiadványaiban. Az 
utolsó két évtizedben azonban m ár a hazai kőolaj problémái is bele
kerültek rövidebb cikkek alakjában a Földtani Közlönybe s a Föld
tani Értesítőbe.

Ezek a gyakorlati eredmények term ékenyítőén hatottak a m a
gyar geológusok gyakorlati irányú tevékenységére is. Ez a gyakor
lati irányú m unka Magyarország széntelepeinek, bauxitelőfordulá- 
sainak, meleg vizeinek részletesebb megismerését mozdította elő. 
Ilyen irányú közlemények is jelentek meg a Földtani Közlönyben 
és főként a Hidrológiai Közlönyben. Az utolsó évtizedben —< a 
földtan fejlődésének megfelelően — geokémiai problémák is erő
sebben előtérbe kerültek.

1950 óta is igen erős m unkát fejt ki és állandóan fejlődik a 
Társulat. A Földtani Közlöny igen változatos tartalm ú, s közlemé
nyei a földtan legkülönbözőbb ágazataiba kapcsolódnak bele. A 
cikkek és a  szafcüléseken elhangzott előadások természetesen fő
ként a  hazai föld megismerését szolgálják.

Bizonyos, hogy a Társulat a jövőben is a m agyar geológusok 
és velük együtt érzők hajléka marad. Olyan hajléka, amelyben a 
kölcsönös megbecsülés, egyetértés és a  legnemesebb tudományos 
m unkásság tiszta hazafias érzéssel karöltve foglalja egységbe a 
Társulat tagjait.
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Zusammenfassung

Die Ungarische Geologische Gesellschaft wurde im Jahre 1848 
gegründet. Zufolge der Ereignisse von 1848—49 wurde aber die 
Gründung der Gesellschaft erst im Jah re  1850 bekräftigt.

Die erste geologische Gesellschaft (Geological Society of Lon
don) wurde in  London in 1807 gegründet; ihr folgte die franzö
sische (Societé Géologique de France) in 1830 die dritte  war die 
deutsche (Deutsche Geologische Gesellschaft) in 1848; somit w ar 
die Ungarische Geologische Gesellschaft die vierte in  der Reihe. 
Heute gibt es in fast allen Ländern eine Geologische Gesellschaft. 
Nach der Niederschlagung des ungarischen Freiheitskampfes be
gann eine 'kraftvolle Tätigkeit sowohl in den literarischen als auch 
in den wissenschaftlichen Kreisen Ungarns. Nationale Begeiste
rung und wuchtige Kräften,faltung beseelte die W issenschaftler 
und Schriftsteller und es entfaltete sich ein lebhafter Schaffens
drang.

Die führenden Mitglieder der Ungarischen Geologischen Ge
sellschaft gingen mit inniger Freude und selbstlosem Enthusiasmus 
an jene Arbeit, dessen zweck das Fördern, Popularisieren und Ver
breiten ihrer, — im heimischen Milieu noch ziemlich unbekannten 
(oder zumindest neuartig anmutenden) — Wissenschaft war. Sie 
begannen zugleich auch m it der gründlichen Untersuchung eini
ger ungarländischer Gebiete. Fachlich gut gebildete Forscher gab 
es —• den jungen Josef Szabó ausgenommen — fast gar 'keine. 
Deshalb konnte die Gesellschaft dam als fast 'keine grössere wissen
schaftliche Arbeit leisten. Nichtsdestoweniger war die Gesellschaft 
seit der ersten Stunde ihrer Gründung bestrebt das Beste zu tun, 
was n u r je  die geistigen Fähigkeiten ihrer Mitglieder und ihre 
(anfangs geringen) pecuniären M ittel zuliessen. Die zu Verfügung 
stehenden Summen w aren anfangs durchaus gering, wie dies auch 
aus einer Feststellung Julius Kováts’, — des Sekretärs der Gesell
schaft — hervorgeht: „Es ist zu wünschen — behauptet Kováts — 
dass sowohl die ungarische Regierung unsere allgemeinnützige 
Gesellschaft jährlich m it grösseren Summen unterstütze, als auch
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jene Privatpersonen, die Wissenschaft schätzen und denen am 
Aufblühen unseres geliebten Vaterlandes gelegen ist, als Mitglie
der der Gesellschaft beitreten  und hierdurch die geistigen und 
m ateriellen Kräfte der Gesellschaft auf eine kraftvolle Weise 
stärken.”

Eine bedeutsame Entwicklung auf wiessenschaftlichem Ge
biete erfuhr aber die Gesellschaft erst dann, als Josef Szabó die 
Leitung der Gesellschaft übernahm.

In den nächsten Jahren  wurde die Gesellschaft meistens nur 
von Privatpersonen unterstützt. Seit 1896 stellten ih r auch m ehrere 
Ministerien und verschiedene Gewerbeuntem ehm ungen m ehr oder 
m inder bedeutende Summen zur Verfügung.

Das Leben der Gesellschaft w ar also anfangs durch beträcht
liche m aterielle Schwierigkeiten behindert und die Zahl der Mit
glieder w ar ebenfalls gering. Die vom Enthusiasmus getragene 
Ausdauer und Hingabe halfen aber den Begründern die anfäng
lichen Schwierigkeiten zu überwinden. Auch später gab es öfter 
Perioden, wo die Arbeit der Gesellschaft zufolge der kriegsbeding
ten Knappheit der m ateriellen Mittel äusserst zusammenschrumpfte. 
Die Zähigkeit des Präsidium s und einiger gelehrter Mitglieder 
wusste aber die Schwierigkeiten stets zu überbrücken und die zur 
Existenz der Gesellschaft unerlässlichen geistigen und materiellen 
Grundlagen zu sichern. Der hundertjährige Bestand der Gesellschaft 
ist von einer stätigen Entwicklung gekennzeichnet. Sie brach selbst 
in den schwierigsten Zeiten nicht zusammen. Ihre Entwicklung 
bzw. Expansionsfähigkeit nach Aussen hin ist von dem Umstand 
gekennzeichnet, dass Zwei ihrer ursprünglich sektionsmässig funk
tionierenden Teile als „Gesellschaft fü r Höhlenforschung” und and
rerseits als „Ungarische Hydrologische Gesellschaft” (beide m it eige
nen Zeitschriften) ein selbständiges Vereinsleben begannen.

Die Tätigkeit der Gesellschaft zeigte im Wesentlichen eine fort
während ansteigende Tendenz — ganz bis zum Kriegesbeginn in 
1914. Nach dem verlorenen Kriege (Ende 1918) wurde das wissen
schaftliche Leben der Gesellschaft ziemlioh lahmgelegt. Im Jahre 
1919 fand n u r eine Fachsitzung sta tt und die Gesellschaft verlor 
zufolge der Verm inderung des Landesgebietes die Hälfte ihrer Mit
glieder. Das während der Vergangenen Jahre mühsam gesammelte 
Kapital entwertete sich. Diese schwierige Lage dauerte bis 1926 an; 
erst dann wurde der W ert des Geldes wieder stabil.

Die Opferbereitschaft der Mitglieder und die Unterstützung 
der verschiedenen A utoritäten und Unternehmungen bahnte seit 
1927 eine neue Entwicklung an.
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Das Leben wissenschaftlicher Gesellschaften ist von ihrem 
Präsidium, m eistens aber grösstenteils von der Persönlichkeit 
des Präsidenten seihst abhängig. Auch die Ung. Geologische Ge
sellschaft besass solche vortreffliche Präsidenten, deren Persön
lichkeit — dank ihrer hervorragenden Fähigkeiten — die Tätigkeit 
der Gesellschaft aufs günstigste zu steuern  vermochten und folglich 
auch die wissenschaftliche Arbeit kraftvoll förderten. Am längsten 
waren Präsidenten: Augustin Kubinyi (1850—1866), Josef Szabó 
(1883—1894), Béla Mauritz (1923—1931), Aladár Vendl (1932—1940).

Den Posten des Vicepräsidenten bekleideten am  längsten 
Franz Kubinyi (1850—1866) und Aurel Liffa (1923—1940.) Erster 
Sekretär w ar am längsten Maurus Staub  (1886—1900); Vice
ben hagyás végett felsőbb helyre térj esztendők.

Das Leben d er Gesellschaft w ar natürlich durchweg den äus
seren Umständen, und den resultierenden Situationen unterw or
fen, —■ so konnte natürlich nicht alles der guten oder weniger 
guten Leitung zugeschrieben werden. Manchmal ist selbst die 
Opfermütigkeit und die angespannte Arbeit der Mitglieder nicht 
genügend um  die äusseren Umstände — z. B. die W irkung von 
Kriegen — zu neutralisieren. Die wissenschaftliche Arbeit der Ge
sellschaft bot im m er ein getreues Spiegelbild der Entwicklung un
serer heimatländischen Geologie. Im Laufe der beiden ersten Jah r
zehnte w ar die geologische Tätigkeit in  Ungarn von bahnbrechen
dem Charakter. Dementsprechend w ar die Tätigkeit der Gesellschaft 
gleichfalls bahnbrechend: es galt vor allem m it grossem Fleisse 
Daten zu sammeln. In den Vorträgen der Fachsitzungen und in den 
Publikationen handelte es sich meistens um petrographische und 
paläontologische Beschreibungen. In diesen Publikationen kam 
neben den wissenschaftlichen Resultaten auch die Erwägung von 
Fragen durchweg praktischen Charakters zur Geltung. Die in den 
ersten Jahren  gesammelten sehr wertvollen Gesteine und Fossilien 
wurden — laut den S tatuten der Gesellschaft — dem  Ungarischen 
Nationalmuseum übergeben, oder eventuell (laut der allerersten Sta
tute) dem Wiener Museum überantwortet. Zufolge der Lehrtätig
keit und der vortrefflichen Leitung Josef Szabo’s w aren im Lande 
bereits wohlgebildete Geologen tätig. Dieser Umstand m achte sich 
auch im Leben der Gesellschaft geltend, in dem abwechslungsrei
chere, tiefschürfendere und gründlichere Studien der Gesellschaft 
vorgelegt wurden.
' .. Diese Zeit w ar eine Periode der ruhigen Entwicklung im Leben 

der Gesellschaft, welche etwa bis zum Anfang der Jahre nach 1900 
reichte. In  diesen Arbeiten herrschte noch immer der beschreibende
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Charakter vor — dem Wesen der Geologie entsprechend. In  vielen 
Arbeiten kam  aber die Erforschung und Betonung genetischer Zu
sammenhänge zum Ausdruck. In einigen Arbeiten erhielten aber 
auch die Studien der Tektonik lebhafte Betonung.

Am Anfang des XX. Jahrhunderts bildete noch im m er die mit 
der Paläontologie verschwisterte stratigraphische Forschung und die 
petrographische Beobachtung den M ittelpunkt der Forschungstätig
keit. Die pragmatische Richtung kam  aber allmählich auch immer 
stärker zur Geltung. Sedimentpetrographische, tektonische und vul- 
kanologische Richtungen schalteten sich in die einheimische geolo
gische Forschungstätigkeit und so auch in das Arbeitsfeld der Ge
sellschaft allmählich ein. Seit 1910 kam en succesiv die Probleme 
der Genetik und der K onstruktion hinzu.

Die Gesellschaft legte seit Anfang ihrer Existenz grossen Wert 
auf die Entwicklung ih rer Bibliothek. Den Grundstock der Biblio
thek bildeten Schenkungen, da an den Ankauf von Büchern wegen 
der Knappheit der pecuniären Mittel nicht gedacht werden konnte. 
Später entwickelte sich die Bibliothek der Gesellschaft durch Aus
tausch von Publikationen besonders seit der G ründung der Geolo
gischen Mitteilungen (Földtani Közlöny). Diese Bibliothek fand —1 
vorerst provisorisch — in  den Räumen der Geol. Reichsanstalt Un
terkunft. Bald schenkte die Gesellschaft ihre Bibliothek der Geol. 
Reichsanstalt; dieser Bücherbestand bildete den K em  d er grossen, 
heute bereits m ehr als 100 000 Exemplare fassenden Bibliothek der 
Geol. Reicheanstalt. Die Gesellschaft erhielt ihre ausländischen 
Tausch-Beziehungen grösstenteils aufrecht; ihre ausländischen 
Tauschexemplare bereichern auch seither die Bibliothek der Reichs
anstalt.

Wie oben bereits kurz erw ähnt wurde, stellte die Geol. 
Reichsanstalt anfangs den Mitgliedern der Gesellschaft zahlreiche 
Exemplare ihrer Publikationen zu Verfügung, — als Kompensa
tion fü r das erhaltene Tauschmaterial. Später erhielt die Gesell
schaft nur von einem Bruchteil der Publikationen Exemplare. 
Mit der Zeit lockerten sich aber die freundschaftlichen Bande; ja  es 
entstanden sogar Missverständnisse und Gegensätze, besonders 
während der Direktion von Baron Franz v. Nopcsa (1926—1928). 
Später liessen sich aber die ursprünglichen normalen Bezie
hungen wieder herstellen.

Die bedeutendsten praktischen Resultate der heimischen Geo
logie konnten im zweiten, dritten  und vierten Jahrzehnte des XX. 
Jahrhunderts erzielt werden. Die ungarischen Geologen began
nen nur im ersten Jahrzehnte dieses Jahrhunderts m it ihren
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detaillierten Beobachtungen der Bodenstruktur. Die ersten Er
gebnisse dieser Arbeiten — auf Studien Hugo Böekh’s und sei
ner Schüler gegründet — w aren die über des siebenbürgische 
Becken erworbenen Kenntnisse und die Resultate der Sieben- 
bürgischen Erdgasfonschung. Dem folgte die Erforschung und 
Erschliessung des Steinkohlengebietes von Egbell; dann die Feststel
lung der Steinkohlenvorkommen Transdanubiens; im Laufe der Aus
beutung des Öles kam  es auch zur Erschliessung kleinerer ölge
biete (Bükkszék). Über alldiese Arbeiten findet m an anfangs in den 
Publikationen der A nstalt keine Erwähnung. W ährend der zwei letz
ten Jahrzehnte erschienen schon über die Probleme das einhei
mischen Erdöles kleinere Artikel in den offiziellen Organen der 
Gesellschaft (im ,.Földtani Közlöny” und „Földtani Értesítő”).

Diese praktisch ausw ertbaren Resultate w irkten befruchtend auf 
die Tätigkeit der ungarischen Geologen — und bahnten in ihrer Ar
beit eine praktische Richtung an. Diese Richtung der Forschungsar
beit trug dazu bei, dass die ungarländischen Kohlenlager, Bauxit
vorkommen und Thermalwässer eine detaillierte wissenschaftliche 
Erforschung erfuhren. Diesbezüglich erschienen ebenfalls wissen
schaftliche Aufstätze in den Fachzeitschriften der Gesellschaft 
„Földtani Közlöny” (Geologische Mitteilungen), und Hidrológiai 
Közlöny (Hydrologische Mitteilungen). Im  letzten Jahrzehnte — ent
sprechend der Entwicklung der Geologie — kamen auch geoche
mische Probleme stärker in den Fordergrund.

Heute entfaltet die Gesellschaft wieder eine recht lebhafte 
Tätigkeit und entwickelt sich vortwärend. Ihr Fachorgan, der „Föld
tani Közlöny” erscheint mit sehr abwechslungsreichem Inhalt, und 
seine Artikel umfassen praktisch fast alle Gebiete der Geologie. Die 
Artikel und die Vorträge der Faohsitzungen dienen natürlich in 
erster Linie der Erkenntnis des ungarischen Bodens.

Es ist sicher, dass die Gesellschaft auch w eiterhin ein Sammel
heim der ungarischen Geologen, und der ihnen Gleichgesinnten 
tung, der Solidarität, der reinsten Wissenschaftlichkeit und des 
bleiben wird. Ein Heim, der im Geiste der gegenseitigen Hochach
tung, der Solidarität, der reinsten Wissenschaftlichkeit und des 
Patriotismus alle Mitglieder zu einer höheren Einheit verschmältzt.
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Сводка
Венгерское Отечественное Геологическое Общество организовалось 

в 1848 г. Из за событий, происшедших в 1848—49 гг. его образование 
было официально признано только в 1850 г. Первым геологическим 
обществом вообще было Лондонское (Оеокщйза]. 8ос1е1у о Г Ъопскт), 
основанное в 1807 г., вторым французское (8ос161ё Оёо1орш}ие (Те Ейтсе, 
1830), а третьим немецкое (ОеШвоЬе СгеокзщасЬс ОевеБасЪаН, 1848). 
Таким образом, Венгерское Отечественное Геологическое Общество 
является четвёртым. Сегодня уже преобладающее большинство госу
дарств имеет своё самостоятельное геологическое общество.

После поражения Освободительной Войны венгерского народа 
1848—1849 гг. литературная, равно как и научная жизнь приступила 
к работе, проявляя огромные усилия. В работниках науки и литера
туры пробуждается воодушевление, огромная сила и начинается уси
ленная деятельность.

Руководящие деятели Венгерского Отечественного Геологического 
Общества с радостью и с преданностью взялись за дело развития, 
познакомления и распространения в те времена ещё мало известной 
науки. Они приступили к более основательной разведывательной 
работе по исследованию некоторых областей нашей страны. Хороших, 
основательно квалифицированных специалистов — за исключением 
тогда ещё молодого Йожефа Сабо — у нас едва нашлось. Поэтому Об
щество не было в состоянии развить более глубокую научную деятель
ность. Но с первых же времён своего существования Общество стреми
лось сделать всё, что было в пределах его умственных сил и очень 
скромных материальных средств. Но эта сумма была очень незначи
тельна. Поэтому, по словам тогдашнего секретаря Дюлы Ковача 
«является весьма важным и желательным, чтобы с одной стороны 
венгерское Правительство благоизволило поддерживать наше общество 
ежегодно ассигнованной большей суммой, с другой стороны, чтобы все 
те, кто к науке относится с уважением, кому дело расцвета нашей 
возлюбленной родины сердцу мило, как член примкнул к нашему 
обществу и, таким образом, принял участие в развитии умственных 
и материальных сил его. »Все же научная деятельность общества уси
лилась только после того, как руководство делами общества перешло 
в руки Йожефа Сабо.

В следующие годы материально в первую очередь частные лица 
поддерживали Общество. Начиная с 1896 года отдельные Министерства 
и разные промышленные предприятия поддерживали работу общества 
болыними-меньшими суммами.

Как видно, жизнь Общества началась в обстановке материальных 
нужд, число членов было мало. Но выносливость и преданность пио
неров, воодушевленных делом Общества, помогли пробить себе дорогу.
1 8  A  sz á z é v e s  F ö ld ta n i  T á r s u la t  — 6335. 273



В дальнейших вследствие войн работа Общества не раз ослабля
лась из-за недостатка соответствующих материальных средств. Но упор
ство и стойкость руководства и нескольких истинных учёных взяли 
верх над трудностями и создали необходимые умственные и материаль
ные предпосылки, потребные для существования Общества. В течение 
своего столетнего прошлого Общество неустанно развивалось, и даже 
в самые тяжёлые времена не надломалось. Об этом развитии лучше 
всего свидетельствует между прочем факт, что Исследовательское 
Общество Пещер, которое образовалось сперва, как секция общества 
и только позднее стало самостоятельным, и Венгерское Гидрологиче
ское Общество (оба с самостоятельными журналами) являются первен
цами Венгерского Отечественного Геологического Общества.

Деятельность Общества на самом деле показывает непрерывный 
рост вплоть до начала войны 1914 г. Тогда естественно, наступил упадок. 
После потерянной войны, к концу 1918 г., научная жизнь общества 
была парализована. В 1919 г. состоялось всего одно заседание и как 
результат территориального уменьшения страны, выбыла из членов 
половина. Фондовый капитал Общества, собранный усердным трудом 
предыдущих годов, стал бесценным. Это безотрадное положение дер
жалось до 1926 г., когда стоимость денег опять стабилизировалась.

Преданность оставшихся членов и поддержка, оказываемая раз
ными властями и предприятиями содействовали тому, чтобы с 1927 г. 
общество вновь вступило на путь подъёма.

Деятельность обществ вообще во многом зависит от своего правле
ния и нередко, в первую очередь,, от личности председателя. За время 
существования Венгерского Отечественного Геологического Общества 
в его главе стояли председатели, которые благодаря своим личным 
предрасположениям в течение долгих лет очень удачно сплотили Обще
ство, и, вследствие этого поощряли весьма энергично к научной дея
тельности. Самое продолжительное время состояли председателями: 
Агоштон Кубини (1850—1866), Йожеф Сабо (1883—1894), Бела Мауриц 
(1923—1931), Аладар Вендл (1932—1940). Должность вицепредседателя 
заставляли дольше всего Ференц Кубини (1850—1866) и Аурел Лиффа 
(1923—1940). Первым секретарём состоял дольше всего Мориц Штауб 
(1866—1900), а заместителем первого секретаря Кароль Зимани (1892— 
1900).

Деятельность Общества, естественно, была всегда зависима от 
условий, создавшихся в силу внешних обстоятельств. Поэтому не всё, 
и не всегда сложилось как результат удачного или менее удачного 
руководства Обществом. Иногда бывает, что готовность членов жерт
вовать или же их усиленный труд не являются достаточным вкладом 
для того, чтобы общество могло противостоять влиянию внешних 
событий, например, войн.

Научная деятельность Общества всегда верно отражала степень 
развития отечественной геологии. В первые два десятилетия венгер
ская геологическая деятельность несёт пионерский характер. В соответ
ствии с этим и деятельность Общества является пионерской: прежде 
всего выявляется необходимость прилежного собирания данных. 
В докладах, прочитанных на научных сессиях Общества, и опублико
ванных обществом научных статьях фигурировали, главным образом, 
петрографические и палеонтологические темы. В этих публикациях, 
наряду с научными достижениями, в соответствующей форме доволно 
отчетливо и часто подчеркивались и обсуждались практические во
просы.
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Весьма ценные торные породы и палеонтологические остатки, 
собранные в первые годы, согласно уставу общества были переданы 
в собственность Венгерского Национального Музея или отправлены 
в Венский музей (согласно первому уставу общества). Как результат 
учения и руководящей деятельности обществом Йожефа Сабо, в рам
ках общества работали уже хорошо квалифицированные геологи; 
это отразилось в следующих годах на деятельности общества; на науч
ных сессиях выступали с докладами, являющимися более разнообраз
ными, основательными и более обоснованными.

Этот период в жизни Общества представляет нерушимую эпоху 
и держит примерно до начала 1900 годов. В этот период, согласно 
характеру геологии, преобладают ещё труды описательные. Но во 
многих трудах нашли выражение поиски генетических связей и их 
подчеркивание. В нескольких трудах уже определённо выражаются 
структуральные исследования.

В начале XX века в центре исследовательской работы всё ещё 
стоит стратиграфическое исследование, находящееся в связи с палеон
тологией. Но уже имеются налицо зародки направлений, ищущих 
более определённо причины.

Тенденция взять во внимание направление седиментационное, 
тектоническое и вульканологическое всё более определённо включается 
в отечественную геологическую работу и, таким образом, в деятель
ность Общества тоже. С 1910 года всё больше выдвигаются на передний 
план проблемы генетические и структуральные.

С первых же дней своего существования Общество обращало 
тщательное внимание на развитие своей библиотеки. На покупку 
книг и помышления не было, из-за недостатка денежных средств; имею
щиеся в распоряжении скромные средства нельзя было обратить на 
такую цель. Основы библиотеки были положены путём подарков. 
Позже со временем появления изданий общества, и, в частности, Гео
логического Вестника на основе взаимного обмена библиотека всё 
росла. Эта библиотека — пока временно — была помещена в Государ
ственном Геологическом Институте. Она была вскоре подарена обще
ством Институту. Эта библиотека творила начало сегодня уже огром
ной, считающей на 100 000 томов прекрасной библиотеки Государ
ственного Геологического Института. Общество и на дальше поддер
жало свои зарубежные связи взаимного обмена и экземпляры ино
странного происхождения обогащают в первую очередь библиотеку 
Государственного Геологического Института.

Как уже выше было упомянуто вкратце, Государственный Геологи
ческий Институт взамен полученных в подарок материалов, сначала 
давал значительное количество своих изданий для членов общества. 
Позже Институт давал обществу только часть своих изданий, появив
шихся в печати. Со временем эти дружественные связи не то что осла
бились, но в определённом отношении возникли и недоразумения и 
разногласие, именно когда директором Государственного Геологи
ческого Института стал барон Ференц Нопча (1926—1928). Но позже 
бывшая нормальная связь была возобновлена.

Самые замечательные практические достижения отечественной гео
логии появляются во втором, третьем и четвёртом десятилетиях нашего 
века. Венгерские геологи только в первом десятилетии этого столетия 
приступили к своим весьма основательным и подробным исследованиям 
по структуре. Первым результатом этого исследования, благодаря 
трудам Гюго Бёкх и его учеников, после познания структуры транс-
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сильванского бассейна является исследование транссильванского на
турального газа. Затем следовали исследование и вскрытие Эгбельской 
нефтяной области. После этого следовало определение нефтяных 
земель задунайской области и при добыче нефти передан в эксплоата- 
цию меньший нефтяной район (Бюкксек). Об этих работах сначала 
едва писалось в изданиях общества. Но за последние два десятилетия 
проблемы отечественной нефти разбираются в форме меньших статей 
в Геологическом Вестнике и Геологическом Отчёте.

Эти практические результаты оказали плодотворное влияние на 
практическую деятельность венгерских геологов. Эта работа практи
ческого характера способствовала более подробному познанию уголь
ных районов, месторождений боксита, термальных источников Венгрии. 
Публикации такого содержания появлялись в Геологическом, в особен
ности же в Гидрологическом Вестниках. За последнее десятилетие, 
соответственно развитию геологии, на передний план выступают про
блемы геохимические.

В настоящее время общество развивает весьма живую деятель
ность. Содержание Геологического Вестника очень разнообразное и его 
публикации обсуждают самые различные отрасли геологии. Статьи и 
доклады, прочитанные на научных сессиях, естественно, служат прежде 
всего делу геологического познания нашей страны.

Нет сомнения, что общество и на дальше желает остаться приютом 
венгерских геологов и всех им сочувствующих лиц. Остаться таким 
приютом, где взаимное уважение, согласие и самая благородная науч
ная деятельность связана с чистым чувством патриотизма, объединяет 
всех членов общества. *
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