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Előszó

Ez a munka a Magyarhoni FöldtE.ni. Társulat történetét tárgyalja a Társulat magalakulásától 1950-ig. A régIbb időszakokat
részletesebben, a későbbieket rövidebben. Igyekszik a krónikás
szorgal:.rnával összegyüjtött adatokat ö-ssze állit ani minden önkényes
megváltoztatás és egyéni f€1fcgás erősebb nyilvánítása nélkül. A
Társulat megindítóiról kissé behatóbbsm emlékszik meg. Egyes
évekről ig-2n csekély adat maradt meg írásban vagy esetleg nyomtatásban, ezekről természetesen csak igen rövid közlés volt lehetséges.
A forrásmunkák a kÖVetkezők volt.z.k: a Magyarhoni Földtanj
Társulat össZeS kiadványai. A Társulatnak a szerző elnöl\ségc
(1932-1940-ig) idején még megvolt iratai, jegyzőkön;YV2i éS a későbbi évek némelYlkéről megmaradt feljegyzésak Abevezetésben
a fonios3bb mmlliák név szerint kerültek említésre. A Magyar
Hírlap és a Pester Zeitung 1849. és 1850. évi megfelelő cikke. A
Magyar Tudományos Akadémia elhúnyt tagjai felett tartott emlékbeszédek. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgy"iíléseinek munkálatai (VIII-XVII). Zipser A.: Ödenburg und die
dte VersammIung ungarischer Arzte und Naturforscher Ell August,
des Jahres 1847. Pest, 1863. Knöpfler Vilmos: Elmékbeszéd boldogult Schmidt Adolf. Láng Ferenc és Zipser András Keresztély felett
Pe-st, 1865. Kubinyi Ferenc: Doctor Zipser Keresztély András életrc:.jza. Pest, 1866. Zipser arc":\.épével. A munkát a szerző a Magyar
Olvosok és Természetvizsgáló~;;: 1866-ban, Rimaszombatban tartott
XII. nagygy"iUésének mély tisztelettel ajá.lllotta. Szabó József: A
budapesti ásványtan i mtézet százados töriénete és jelE:n állapota.
Természettudományi Közlöny, Pótfüzetek, 1886. 49. l. Chyzer Kornél: A M2.gyar Orvosok és Természetviz-sgálók vándcrgyüléseinek
története 1840-től 1890-ig. Sátoraljaújhely, 1890. Réthly A.ntal: A
Kárpát-medencék földrengései. Budapest, 1952. Bulla Béla: Néhám"
szó a magyar földr2.jztudominy haladó hagyományairól. Földrajz]
Közlemények. LXXVIII. II. 1954.
A kézirat 1956 végén készült el.

A földtan Magyarországon a XVIII. század
végén és a XIX. század elején
"Lehajolhatsz te á.rva nemzet
egész a fekete földig, széthulZhatsz. eZ.olvadhatsz: - mikor
legvé'gsőre jutottál, akkor is
fe7ébredsz újra s megújitod lételedet."
(JÓ~lÚ, 1857.)

I. Bevezetés
A XVIII. század utolsó negyedében s a XIX. század első évtizedeiben a földtan (beleértve az ásványtant is) tudomál1ya még
csak gyennekkorát élte. Hazánkban főleg gyenge lábon állott. Noh:l
a báIlyászat és a földtan között ma is szoros kapcsolatok épülnek ki,
pedig ma ez a két tudomány különvált és külön-külön specia1iútlódott. mégis sokkal erősebb volt ez az összefüggés régebben. Weí'nej' A.brahám Gottlieb - ki il földtant re,1dszerbe foglalta öS3ze, s
ezzel valódi tudománnyá avatta - bányász volt. Ekkor (a XVIII.
század második felében) a bányászatI főiskolákon a bányamívelési
és az ásvány-földtani tárgyakat rendszerint ugyanaz ci tanár tanította. \Verner ezekhez még hozzács2.tolta a geognóziát, me1y hssanként valódi geológiává fejlődött ki.
A hazai származású. rendkívül tehetséges Born Ignác "lVern2l'
kortársa volt. Bejárta Magyarország bányaterületeit. s 23 levélben
írta le ennek az utazásnak a megfigyeléseit (Briefe über mineralogische Gegensüinde auf einer Reise... Frankfurt Ul1d Leipzig,
1774.). Ezt a munkát oly,m fontosnak tartották, hogy fnmcia. angol
és olasz nyelvre is lefordították. Különösen a krassé-3zörényi bányateriüetek isme::tetését becsülték igen nElgyra.
17íO-ben Mária Terézia a sellTlecbányai bányásziskolát akadémiává, vagyis főiskolává alakította át. J aqLLi:n Vilmost a minel'alógia és kémia tanárává nevezte ki, s feladatául tüzte ki azt is, hogy
belföldi ásványokból és kőzetekből gyüjfeményt állítson össze él
főiskolának. Utóda dr. ScopoE János és RltjJrecht Antal volt: mindketten ismertek voltak bányászkörökben.
;)

A selmecbányai akadémián a bányamíveléstant eleinte a menynyiségtan és a v2gytan tanára felváltva tanitotta. A századforduló
tájékán Haidingel' Károly (Haidinger Vilmos, a bécsi K. K. Geologische Reichsanstalt első igazgatójának apja), majd Reichetzer
Xavér Ferenc oktatta ezt a tárgyat. Később felállították él. harmadik tanszéket a bányamíveléstan számára, s ennek tanárává DelÍ1LS
Tmugott Klistófot nyerték meg, akiben az akadémia valóbhll. kiváló tudóst nyel't. Ő addig bánsági bányaig:lzgstó volt. Kiváló gyakorlati és elméleti tudását nemcsak Magyarország, hanem a külföld szakemberei is elismerték.
DeLius irodalmilag is tevékeny volt. A prágai Kir. Cseh Tudományos Társaság közlöny eiben "Nachricht von ungarIschen Opalen
und \Veltaugen" című cikke jelent meg 1777-ben. "i\:nleituIlg zu der
Bergbaukunst" címü munkája pedig EurópCl.-szerte ismert volt.
Bont Ignác ekkor már nemcsak Magyorországon, hanem általában a bányi'Szati, mineralógiai-geognosztikai ismereteknek egyIk
legszélesebb látókörü, lelkesedéssel telt terjesztője. A magyar bányászat éléről 1776-ban Bécsbe hívtálc azzal a feladattal, hogy a
cs. kir. udvari ásvá11ytani gyiíjteményt újból összeállítsa s teljesen
rendezze. Nagy tudománya, széles látóköre s ritka szellemessége
folytán hamar a bécsi termész€t1:udományos körök egyik központi
alakja lett. Az arany és ezüst érceinek amalgo.málásával is foglalkozott. II. Józseftől engedélyt kapott, hogy ezeket a kísérleteket
Selmecbányán végezhes,se. 178G-ban több szakembert - főleg vegyészt és mineralóg1..1st - hívott Selmecbinyára, s Szklenón (Selmecbánya mellett) bányászati-ásványtan i kongresszust rendezett. Ez
volt t1..1lajdoIL~éppen a nemzetközi földtani kongresszusok őse. Sikerült itt egy olyan egyesület€t megszerveznie, amely valamennyi
állam területének bál1yászatára s cl. rok0l1tudományokra kIterjedt.
és szakE:,mberekből ál~ó tagjait kiadványban megjelenő tudományos
közleményekkel összekapcsolta. Ennek a l1emzet.közi társulatnak
17m;-ben jelent meg az első kiadványa egy kötetben Lipcsében.
Ebben a kötetb21l. jelent meg lvIüller (cs. kir. gubernium-tanácsos s fő bá:1ya- és sÓlelügyelő Zalatnán) cikke ,JVlineralgeschichte
der Goldbergwerke in dem VÖl'öspataker Gebirge in Siebenbürgen
nebst einer Cho.rte."
Ugyar:ebbe.n az időben a haz2j föld:'engésekr:ek is akadt SZDrgalmas munkása: Stemberg Ignác, a prágo.i Kir. Cseh Tudományos
Társulat ~\:özleményeiben közölte ,.Vel\such einer Geschichte der
unganschen Erdbeben" címü értekezését 1786-ban.
A hazai szerzők cikkei könnyen kaptak helyet a prágai kiadván;.-okban. Born Ignác ugyanis <I prágai Kir. Cseh Tudományos
fJ·

Társulat egyik alapítója volt s bizonyosra vehető, hogy ő egyengette a magyar szerzők munkáinak gyors megjelenésének útját.
l\:L::ga is többször szerepelt e társulat kiadvánY81ban cikkeive1. A'l
1782-ben megjelent 5. kötetben magyar tárgylÍ értekezése látott
napvilágot "Vom gediegenen Spiessglanzkőnig in Siebenbürgen"
címen.
l\:Iindezek a közlelnények azonban főleg bányászati jellegüel,
voltak A földtani szemlélet csak itt-ott csillant kl belőlük.
1778-ban Pozsonyban és Lipcsében jelent meg Klein Mihály
pozsonyi evangélikus leL~ész "Sammh.mg merkwürdigster Naturseltenheiten des Kőnigreiches Ungarn" címü munkája, melyben ásvány-, kőzet-, földtani ismertetések is foglaltatnak.
A század vége felé figyelemre méltó tevékenységet fejtett ki
nemes Fic11tel János Ehl'em'eich, erdélyi gubern.iumi tanácsos.
Xagyra becsülték a "Mineralogische Bemerkungen von den Karpathen" C'Ímü két részből álló munkáját (1791), melyben a kárpáti
terület ásvány-földtani ismereteit foglalta össze. Másik munkája
.. Des Herrn JOh81ID Ehrem'eich von Fichtel Beitrag zur Minel'algeschichte von Siebenbürgen. El'Ster Theil, we1cher die Nachrlcht
von den Versteinerungen enthalt." Ehhez csatlakozott a "Zweiter
Theil, we}cher die Geschichte des Steinsalzes enthalt." 1794-ben
.. IVIineralogische Aufsatze" címü könyve jelent meg, elmek legfontosabb cS t<11án legértékesebb része az ErdélYl Érchegység régóta híres aranyérces területének arany-előfordulásait tárgyalja.
}'~z első magyar nyelvű ásványt<1nt Benkő Ferenc l,agyenyecli
tanár és református lelkész írta, s Kolozsvárott adta ki saját költségén 178G-ban. Öt évvel később Zay Sámuel tQllából jelent meg
magyar nyelvü minarológia Komáromban. Ez a munka a kőzeteket
is tárgya1ja, s igen röviden és meglehetősen szük felfogásban az
ösmaradványokat, a "kővé vált<1k"-at is érinti.
"VVindisch Károly Gottlieb, Pozsony polgármestere s több külföldi tudom.ál1Yos társaság tagja, 1788-ban megindította az "Ung arisches Magazin oder Beitrage zur ungarischen Geschichte, Geographie, Naturwhssenschaft der dahin einschlagenen LitteratUl'" címü kio.clványokat (1788). Ezekben néhány földtani yonatkozású cikk
is megjelent, pl. az aggteleki barlangról. ("Nachricht von den Sauerbrunnen zu Herlan in der Abaujwarer Gespam1schaft und in der
Gegend von CservenÍtza, \'.'0 die be:,'ühmtel1 Opace gefw1den wurden."). Bartsch C. D. a Balatonról írt ("Bernerkungen über den
BIa ttensee").
Nemcsak magyal'országiak, de ki.Uföldiek is sür Cin foglalkoztak hazánk tenllészeti kincseivel. A magyal' bányáswt virágzó
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fejlettsége, hegységein.1{ ásványvilágának gazdagsága és változatossága, bortermő vidékeink sAlföldünk romantikája több külföldit
vonzott ide. Közülük többen hosszabb időt töltöttek itt s inind az
ország barátaivá váltak. Ferber Johann Jakob "Physikalisch-Metallurgische Abhandlungen über die Gebirge und Bergwerke" cimű
munkája 1780-ban jelent meg. Noha ez a mti tulajdonképpen kohászafl jellegü, ásvány-földtani vonatkozásokat is tartalmaz.
Townson Robert, 1793-ban nagyobb utfJ.zsst tett hazánkbw, s
útjának eredményei 1797-ben jelentek meg Londonban .. Tl'avels in
Hungary with 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 mellékelt térképen hazánk meglátogatott területei földtanilag színezettek. Ez a térkép az első, melyen Magyarországon hosszabb útvonal szakaszait
földtani térképvázlat tünteti fel.
A XVIII. század két utolsó évtizedében még néhány olyan
,nunka jelent meg, mely többé-kevésbé kapcsolatos a földtannal.
Ilyenek: Scopali Giovanni: "Crystal1ographia Hungarica", Hager
János Dániel: "Über das Vorkommen des Goldes in Siebenbürgen",
Buchholz Jakab: .. Beschreib1.U1g des \v1.ll1dervollen Karpatischen
Schnee-Gebirges", Esmark Jeus: "Kurze Beschreibung einer mine!alogischen Reise durch Ungarn. Siebenbürgen und das Banat" stb.
:iVIindezek a munkák azonbcll1 javarészben összefoglaló ismertetések. Csak néhány tartalmaz önálló vizsgálatokon alapuló megfigyelési eredményeket. így pl. Born és a selm2ci tanárok munkái.
A szerzők azonban lankadatlan buzg9.lomm::tl s szeretettel igyekeztek a még nagyon fejletlen földtaEt és rokon tuc1o:11ányait felkarolni. s minél nagyobb olvasó közönség között terjeszteni. Ezéri
2. munkájukért elismeréssel kell adóznunk,
IVIindamellett 8ZDnban a XVIII. század végén hazánkban a tudományok terén némi pangás jelentkez2~i. II. József halála után
megindult a nemzeti élet erősebb lüktetése. Különösen a magy9.r
nyelv ápolása került az érdeklődés középpontjába az elnyomás korszaka után. A magyar tudósok ::zeme előtt tudós társ::tság meg\Talósításának eszméje lebeg. Egy olyan társulaté. melynek eg;.cik
fő célja a magyar nyElv ápolása, a magyar nyelvészet
lem1e. 1802-ben gróf Széchényi Ferenc nagyon értékes könyvtárc\nak és gyüjteményeinek adományoz2.sával l'legvetette a Magyar
Nemzeti Múzeum alapját. Az 1832/36. évi törvényhozás 500 OOO
fori;1tot sZC\'I"azott meg a múzeum építésé~e, 183í-b,,1l meg is kezelték a mai múzeumi épület épitését.
Közben a természettudományi ismertetésel\: sem hiányozt,tl"
1802-oen Schédius Lajos egyetemI tanár új folyóiratot indított meg
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a régiek helyett Pesten: "Zeitschrift von und fül' Ungarn zur Beförderung der vaterUindischen Geschichte, Erci1zunde und Literatur"
címen. E folyóirat igen széleskörű, ennélfogva nagyon vegyes
tartalmú cikkek jelentek meg benne, köztük néhány földtani vonatkozású is. Itt látott napvilágot ahazal tőzegekkel első ízben
kissé behatóbban foglalkozó Be1'zeviczy Gergely: "Über den Torf
in Ung arn" cÍmű közleménye; Kitaibel Pál egyik cikke "Allgemeine
Ansichten der OberfHiche des Bodens von Ungarn".
Bredetzky Sámuel kiadta Sopronban 1801-ben a "Topographisehes Taschenbuch fül' Ungarnauf das Jahr 1802. Oedenburg 1801".
Ezt követte - ugyancsak Bredetzky szerkesztésében - 1803/1805ben a "Beltrage zur Topographie des Königreiehes Ungarn" , majd
] 807-ben a "Neue Beitrage zur Topographie und Statistik des K.ö'nigreiehes Ungarn". Ezekben a gyüjteményes munkákban több
cikk foglslkozik hazánk természettudományi megi§mertetésével.
Ezek közül a földtant legjobban érdeklik Bredetzkynek .;,zok a közleményei, melyekben földtani vonatkozási! részleteket közölt: írt
a Sopron környékl barnaszénről ; megemlítette, hogy Sopron körül
sok kövület található, Eszterháza vidékén tőzeg, Boz mellett lápföld fordul elő. Egyik homokgödörben talált elefántfogról is ír:
Nyék mellett szaponitot talált, tájékoztat a ritzingi széntelepről.
A kőszegi hegy kőzetét gnájsznak tartja, a Sághegy bazalt j át i",
felemlíti, a borostyánkői pszeudofitot is a helyszínen tekintette
meg.
Brecletzky "Reiseerinnerungen über Ungam und Galizien"
(Wien, 1809) című munkájában az egyik kü1ön fejezet (Geognostisehe Aussicht) a pozsonyi grárúttal foglalkozik, megemlékezik d
lecsapolt Sur-mo cs árról Szentgyörgy mell'?tt s leírja. hogy a szepesi Magura vidékének kárpáti homokkövét megfigyelve milyen
egyhangúnak találta a homokkővonulatot.
A XVIII. és XIX. század közti forduló láján l~eletkezett néhány
német nyelvü folyóirat, melyben természettudományi cikkek is
jelentek meg. Ezek a német közlemények a XIX. század elején felélénkü1ő nemzetJ érzés idejében nagyobb olvasóközönségre nEm
számítottak.
Trattner János Tamás 1817-ben indította meg Pesten magyal'
nyelven a Tudományos Gyüjtemény címü lapot. EnnEk él. fol;:óil'atnak 1817-1841-ig~ 25 évfolyama jelent meg 300 kötetben. Címének
mEgfelelően ez a lap is igEn VEgyes tartalmú. volt. Cild~ei között
néhány geológiai vonatkozási! is akadt. pl. PCll'tsch Pál és Ries János Ferenc közleménye a baL"toni kecskekörmökl'ől, Vá.8árhelyi János leírása a kalugen dagadóforl'ásról stb.

A század elején önállóan kiadott munkák is jelentek meg.
Ilyen volt Sehőnbcwer József A.ntal: "Neue analytLSche Methode
die MineralÍen l..md ihre Bestandteile richtig zu bestimmen" ; Sehőn
bauer Vi.nee: "lVlinerae metallorw11 Hunganae et Tram;ilvélniae";
Zipser Keresztély .t-l.nclTás besztercebúnyai tanár munkája: "Versueh eines topographisch-rrineralogischen Handbuches von Ungarn"
című könyve (1817). Jónás József 1820-ban adta ki: "Ungarns Mineralreich .. , dargestellt von Joseph Jónás, Custos der veremIgten
Naturalien-Technologischen und Modellen-Kabinette im ungarischen National-Museum" c. könyvét, melyben a Sz1<:leno vidéki üveges módosulatú eruptív kőzetek leírása volt a legjele:üékenyebb
értékű rész.
1822-ben Kovács Mihály pesti egyetemi ta:lár "Lexikon Mmeraloglcmu Enneaglottum" cimű lUUl1.,.l<:ája jelent meg. A botanikus
dr. Haberle Károly tanár ásvány- és földtani közleményeket is közölt: a Hesperus 1817. évi évfolyamában jelent meg: "Ober vollkommen dichten l..U1d vollkommen crystallisierten Olivin aus Ungarn"
című cikke; az alunitról írt "Uf'b2r den echten ungarische:l Alaunstein" címen a SchweizFrs Journal folyóiratába, "über den dichten
Bitterkalk" című cikke Gilberts .J:u1l12Jenben, "Briefe über die ungarische lV1ineralogie" című közleménye 1823-ban jelent meg a
Hesperusban.
Ké/tana MiháLy reL leLl<:ész (1764-1822): "Közönséges tenuészetes földleírás" című 1824-ben Pesten megjelent tankönyv jelleg Ü könyve egysége.:; földtudományi összefoglalás. A könyv már
k;fejezt-e az aktualizmus elvét a Hutton-féle felfogás érte1m2ben.
A munka hat szakaszra t2g01ódott: szárazföld, víz, levegő, a föld
.. produktumai", a föld felszín én történt és történő változások, a
föld formáltatásának története. Katona il felszint alakító erők és
Ío lyamato~ lényegét helyesen értelmezte. Részletesen foglalkozott
a földrengésekkel, a vulkám kőzetek képződését és a vulkáni jelenségeket világosan jellemezte és helyeser: magyarázta. Kiemelte
a földön végberaenö változások állandóságát. A hegység eket
anyaguk alapján - öt csoportba foglalta össze az akkori német beosztás alapján. Önálló földt.'l.ni vizsgálatokat nem végzett.
Külföldiek is többen foglallwzt2.k ebben az időben haz,üü: természetrajzi viszonyaival. Ekkor a külföldi tudoraányos irodalom
már tere')élyes volt. :s külön-külö:, természettudományokat magukba foglaló speCIális folyóiratok is virágzot!.ak. llyen volt a
"Taschenbuch fül' die gesamm.te
Mineralogie ... " is, amelyet
Leonhardt 1807-ben indított meg, s mely később "Neue5 Jahrbuch
fül' lVIineralogie, Geologie und Paleontologie" címen az egész világon nélk:ülözheletlenné vált.
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A külföldiek önállóan megjelent könyvei közül említésre méltó
Stiitz Andrásnak, a bécsi K. K. Természett3.m és TerméBzeh'ajzi
Gyüjtemények igazgatójának kis könyve: "Physikalisch-mineralogische Be..<;chreibung des Gold- und Silberbergwerkes zu Szeb~
l'elnbe bei Nagyág in Siebenbürgen ... " A lengyel Stan Staszie
1806-ban kiadta "Carta geologica totius Pobniae, Molc1:o.vbe, Transilvaniae et partis Hungariae et Valachiae" címú térképét. Megjelent még néhány útleírás is a magyar b6.nyavárosok meglátogatásának kapcsán. (Sternberg Joachim: "Reise nach den lmgarischen
Bergstahen Schemnitz, Neusohl, Schmölnitz, dem Karp::tthengebirge
und Pest im Jahre 1787."; Becke?' Wilhelm Gottlieb ,.Journal einer
bergnúnnischen Reise durch Ungarn und Siebenbürgen" Freiberg
1816.)
Fontos és alapvető munka volt Beudant FranC;ois Sulpice
"Voyage lVIineralogique et Géologique en Hongrie" címú, Párizsban 1822-ben megjelent nagy m.unkája, mely 1818-ban hazánkban
tett ulazásainak és megfigyeléseinek eredményeit foglalja össze.
Ezt a munkát a magyar geológusok mind ismerik és ma is igen
nagyra értékelik, mert ez volt az első olyan munka, mely hazánk
területének egész földt2.n,H igyekezett ös'Szefoglalni. Még néhány
kü}földi közölt tapasztalatairól es €szleléseiről kisebb-nagyobb
munkákat (Boué Ami, Pusch G. G .. Siclo'W ii/teTt stb.), ezek azonban - földtani szempontból kis jelel1tőségüek Bene/ant nagy müvéhez képest.
1826-ban Boné összeallítútta saját megfigyelé6én ,3 Lm von
LiIienbach adatai alapján Erdély földtani térképét, mely azonban
csak kézirat marad~. PaTtsch Pál 1826j1827-ben Erdélyben végzett
megfigyeléseket; jelenté'Sei azonban a bécsi irattarban maradtak.
Később Remer Ferenc közölt ezen jelentésekböl eredményeket.
1833-ban megjelent Lill földtani térképe aKárpátokról 1823-i
uta7.ásai alapján a ,.Tafeln zur Statistik der österr-2ichischen Monarchie" címü kiadványban. Boué összeállította LilL 1823-, 1825és 1827-ben a Kárpátokban tett utazása.ina.k jegyzete~ alapján a
közlésre kívánatos ):é,szeket. hozzácsa:olta Erdély földtani térl~épé
nek vázlatát, s e mlnL.~át 1833-ban c.ata ki.
1845-ben Haidinger Vilmos kiadta a Geognostische Übe"'sichtskarte der Österreichischen Monarchie" (Wien, 1:H5) címü térképészeti munkáját. Haidinger rendkívül termékeny tudós ""olt, s
1847-től 1851-ig még két gyüjteményes munkát ad·:>tt ld. Ezek'
,.Berichte über die Mlttheilul1gen der Freunde der Natury:issenschaften in 'Wien" és "Naturwissenschaftliche Abhandlungel1, gesammelt und durch Subskription herausgegeben". Ez·ekben több.
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Magyarország különböző területeit érintő, természetrajzi közlemény
jelent meg főként Pettkó János tollából. A bécsi Tudományos Akadémia kiadványaiban is található egy-két hazai vonatkozású cikk.
Az 1835j1840-ben megjelent "Annalen des Wiener Museums dér
Naturgeschichte" két évfolyam&bém is akad magyar tárgyú közlemény.
Ezek voltak főbb vonásokban azok a munkák és törekvések
melyek a magyarországi földtan és rokontudományai művelésére és
terjesztésére nyomtatásban napvilágot láttak a XVIII. század második felében s a XIX. század négy első évtizedében.
Aki a régi magyar viszonyokat nem ismel'l, annak méltán feltünik. hogy a magyar szerzők - még ha Jól tudtak is magyarul rendszerint nem magyar, hanem latin vagy német nyelven adtak
ki munkáikat. Akkor azonban a magyar nyelv - mint tudományo~
nyelv Párlagon hevert. Csak kivéte1esen jelent meg magyar
tudományos nlUnka. pl. Benkő Ferenc fentebb említett ásványtan 3
(Kolozsvár, 1786), Zay Sámuel ásványtanl könyve (Komárom. 1791).
A hivatalos nyelv, az ülések nyelve latin.
A ]\'/[agyar Orvosok és T ermészetvizsgálók V ándorgyűlé3einek
első nagygyiliésén (1841. május 29-31.) az elnöklő Bene Ferenc
üdvözlő be3zédét még latinul kezdte:
.• Indulgentiam vestram exoro gra tissim.am.• u t mihi liceat salutem dicere collegls aestimatissimus congregatis, ..;e1'mone du1cLssimo patrio" (Kegyes elnézésteket kérem. hogy az összegyűlt mélyen tisztelt kollégákat legédesebb hazai nyelven üdvözölhessem).
s csak ezután folytatta beszédét magyarul.

n.

A Magyarhoni Földtani Társulat megalakulása

1840-től kezdve a nemzeti ébredés korszakában - nagy lelkesedéssel indult meg a természettudományok felkarolása is. Bene
Ferenc királyi tanácsos, egyetemi tanár. az egyetemi orvoskar elnöke és az orvosseoészetl tudományok igazgatója 1840-oe11. a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók V ándorgyülésének meginditását szervezte meg. Az első nagygyűlést 1841. május 29-. 30-. 31-én
tClrtották meg Pesten, a másodikat szi:1tén Pesten. 1841. szeptember
6-9-én. A Vándorgyülések egyik ec'ec1ménye volt cl Természettudományi Társulat megalakulása 184.1-ben. A második Vándorgyíílést követte évenként a többi. A nyolcadik Vándorgyülés Sopronban
ült össze 1847-ben. Ezen anagygyülésen határozták el, hogy földlCini társaságot alapítanak.
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Érdemes hangsúlyozni, hogy valamennyi tudomány között a
földtani volt az első, melynek fejlesztésére és támogatására hazánkban külön, önálló tárndat aLakítását határozták el.
Sopron bennszülött lakos-sá~án:?k legnagyobb része abban az
időben még német volt. Akkor ott élt szemt2,nútól tudom azonban,
hogya város magyarosodása már igen erősen megindult. Ezt a ta-

1. ábra. A. Deákkút 2901-ben

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 változtatták magyarrá. Már az 1820-a5 években sok polgár volt Sopronban, aki - noha nem tudott magyarul - azt mondta, hugy ha
nemIS beszél magyarul, mégis magyarnak vallja magát, gyerekei
pedig már beszélnek magyarul.
A soproni fiatétlságnak kedves kü'ánduló s l1njálLsozó helye v·)lt
a diákok kútja a Felső-Lőverekben (ma Deákkút. l. ábra). Ezeken
l OJ"

.ól kirándulásokon és majálisokon ismerték meg igazán a magyar
ifjak a polgárság leányait 6 ezekből aZlsmeretGégekből nen:: egy
házasság lett.

A Deákkút ma is a hazaszeretetet hirdeti feliratában is:
"Itt lobogott a Deákkúti vármegye zászlaja egylwL
Szelleme mostan is int: ifjú, szeresd a hazát."
A város kifejlődőben levő erős magyar érzéséből következett.
hogy a Magyar Orvosok és TermészetvIzsgálók Vándorgyűlését
nemcsak meghívt.a, hanem 2. legnagyobb lelkes ed éss,=l , ünnepélyesen fogadta, s a nagygyűlés egész tartama alatt magyaros vendégszeretettel vette körü:.
il. soproni' nagygyíHés

1847. augusztus ll-én a .soproniak napsütése,o;, de nem forró
napra virradtak. Már a kora délelőtti órákban ünnepien öltözött
közönség tódult a kaszinó hatalmas termébe. Soproniak, más ván;sból való m?gyarok, külföldiek igyekeztek helyet biztosítani a
díszterem.ben, hogy részt vegyenek a l\hgyar Orvosok és Természetvizsgálók nyolcachk nagygyűlésén. Köztük volt a "Fauna italica"
hires szerzője: Bonapmote Lucian Károly . dr. Hauer Ferenc é.s dr.
Hörnes Móric, a két bécsi geológus, clr. Zepharovich Viktor béC3i
mineralógus, Pettkó János selmeci professzor is.
Az emelvényen a nagygyCtlés tisztikara foglalt helyet: herceg
Eszterházy Pál elnök, Kubmyi Agoston :ilelnök, Toepler Károly
és Tcrők János "titoknok".
Az elnöki megnyitó után a pályakérdések az üg:,/vitel és a
tudományos kérdések tárgyalása következett. Majd dr. Zipser Keresztély András besztercebányai tem1ész2trajz szakos tanár lépett
az előadóasztalhoz. "Javaslatok földismei bányász egyesület alapításara Magyarmszágon" címü előadását tartotta meg (1. melléklet),
melyben hangsúlyozta a hazai bányá5zRt ni\gy fontosságát. Hiteles
adatok alapján kiemelte, hogy 1740-től 1772-ig. tehát 32 év alatt
a selmecI-körmöci bányákból százmillió értékű, Erdélyben és Nagybányán 50 millió pengő-forint értékü ar:i;1yat és ezüstöt termeltek.
A bányászat azonban az utolsó négy évtizedben hanyatlott. Véleménye szerint a hanyat1ást gátolni lehetne az ország területi földtani viszonyainak részletes ismeretével. "A gazdagságot a természetben keresni fel: igazság és kötelesség." JB.vasolta földtar:Í-bányá:'3zati egyesület alapítását, meIy hazánk földtani tanulmányozását végezné.
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Zipser a soproni nQgygyülésen mint Besztel'bánya szabad királyi város küldötte és a szász altenburgi, az osterlandi s a görlitzi .,természetvlZIsgáló társulat" képviselője jelent meg.
ZilJSe1' előterjesztésében a következő!{et mondotta:
"Szép magyar hazám határszélein, a barátságos és természet szépségeivel dúsgazdag Sopron városában, mely a vándor vendégeket oly kész:"éggeJ s előzékenységgel fogadta, szót óhajtok emelni - mégpedig kon101y szót oly jelentékeny tárgyban, hogy előre a tlsztelt gyüle~~eze1
eLTlézésé: kell igénybe vennem, ha várakozásának a legjobb akarat mellett is teljesen meg nem felelhetek.
Magyarhon - ezen gazdagon megáldott ol'szág - bőviben van minden
természeti kincsekné:, melyeket alig képes Európában más valamely tar-,
tomány felmuta;ni; - Magyaország a maga nagyszerű bérceivel s zöldben
viruló völgyeh-el, termékeny lapályaival, melyeket hajózható ,folyoi,:,
néhány év\'el ezelőtt csaknem hihetetlennek t.artott élénkséggel szeldeInek keresztül, feleslegesen ellátva az anyaföld minden terményeiveL
különféle nyelvű, szok:'isú és erk5lcsű lakóival, kiket azonban a közhaza
és fejedelem szeretete egymáshoz kapcsol; - ezen szép ország a maga
kellemetes vidékeivel, mennyi keresetforrással kínálkozik l{ereskedésre,
forgalomra s egyes szorgalmas lakosok jólétére, Akár a munkás földm.ű
veJőt. akár a tevékeny ipa~'ost. akár a I11eré.sz bányászt teki21tjük~ sőt a
természet búvárnak, művésznek s az emberiség kifejlődését szemmeltartónak is annyi anyagot nyújt a táplálékra, önfenntart:'isra, jólétre, élvezetre
és tanulságra, hogy mindezeket egyáltalában nem kell honunkon kívül
keresnünk és ha jól fogjuk Ie I, nem leszünk elégséges teendők hijjával.
Az áldott hon termékeny gazdag lapályai a maguk elévülhetetlen
termékenységének kincseivel nem élelemtárházul szolgálnak-e mostohábban ellátott hegyi vidékeknek? A különféle kézművek és művészetek nem
foglallwztatnak-e millió kezeket? S nem találnak-e serkentő ösztönre az
életbeléptetett iparkiállításo!wn? S a bányászat. mely a föld gyomrában
rejtett kincseket napfényre hozza, nem egyik forrása-e az általános jólétnek nem boldogabb jövendő csírája rejlik-e benne mind egyesekre, mind
az egész nemzetre nézve?"
"A bányászat változatos szerpnrse viszonyok között, Mária Terézia.
József császár. és Leopold koráig annyira virágzott, h':Jgy csak nem egyenlően jcyedelmezett akármely Magyarországgal egyenlő terjedelmű délamerikai tartománnyal, a kincstárnak milliókra menő jövedelmet hajtott, több magános vállalkozót meggazdagított, sok ezer szegény munkásnak jó kerese tfor:'á:-.: t nyújott. a vidék terményeinek vásárpiacokat nyitott meg s ezer más utakon az egész ország jólétének ielvirágoztatására
jótevő hatást gyakorlott.
Fájdalom, min',egy 40-50 év óta mind a kincstári, mind a magán
vállalkozók bányásza l.<\ - kevés kivétellel oly szorongatott helyzetbe
jutott~ hogy (s2knem lTI!ndsn ren.ény n1ű,\;·elett21 fel kellett hagyni és a
bányászat biztosítása tekintete néll,ül egyedül rabló bányamű"eletre sz:)rítkozni. Ennélfogva a magyarországi arany- és ezüstbányák eddig fényes
s az egész államra jótékony hatású állapota olyan rendkívüli rom!ásnal~ eredt, hogy az újabb felvirágoztatására rövid időn czélszerü intézkedések nem tétetnek, csaknem egész megSemmisülésbe kell alá süllyeclnie,
A haszon, mely a bányamívelésből az egész államra háramlik, nagyon
szembetűnő. Ez által mind a nemzeti tőke, mind az államerő növekedik,
1;:'

mert a népszaporodást előmozdítja; puszta, nagyrészben terméketlen hegyi
lakhatókká lesznek, kényelmes lakású mező-, sőt néha népes
bányavárosok alakulnak. A bányászat által az állami kincstárba nem megvetendő pénzösszegek folynak be, melyek kőzül csaJ;: az egyenes adót emUtem, de még ahhoz szükségképpen hozzá kell számítanunk a nemes érrek eladhatási jogát magasabb áron, mint amibe kerülnek; a főtárnák
(Erbstollenl !haszonvételét. melyekből a bányarendeletek következtében
heted, vagy kilenced jár; a vert pénz arányában a nyers arany- és ezüstélcnek kevesebb árát. a némely bányákban szokásban levő Quatember
fizetéseket s egyéb efféle rovatokat, melyek ott, hol a bányászat virágzásban van, tetemes összegre mennek.
A bányászat az állam közős szükségeinek fedezésére az által is járul. hogy az általa megszaporodott népesség az államkincstárba közösen
adózik. A bányász ugyan Magyarországon nincs adó alá vetve, de mint
háztulajdonos adózni tartozik. E mellett tekintetbe kell jőni azon népességnek, melyet a bányászat magához von s annaJ;: üzlete és a szükséges
munl{ások 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 1,elJ lennünk.
A bányászat által szaporodik a nemzeti től,e, még pedig mind az
arany f>S ezüst pénzzé veretése következtében, mind pedig az alábbvaló
ércek s egyéb bányatermékek használata és forgalomba jövetele által.
Hiteles adatok l1yomán 1740-tö1 1772-ig a selmeci és körmöci bányákból
közel 100 millió forint ezüstben ps aranyban ásatott ki ';S Körmöcön
pénzzé veretett. Erdélyben és Nagybányán ugyanez idő alatt körülbelül
50 milliót aranyban és ezüstben ástal, ki, melyből látható, hogy Magyarország harminckét év alatt 150 millióval lett gazdagabbá. Ezen nyereség
pedig még csaJ;: egyedül az arany- és ezüstbányászuton mutatkozik.
Úgy, de terem még ezenkívül réz, vas, ólom, dárdany, kékeny (kobalt), higany, kőszén és kén, mégpedig oly bőségben, hogy velük kereskedést lehet űzni, mi által tetemes pénzmennyiség részint az országban
marad, részben befolyik. Csak a két elől nevezett ércnemekről kivánok
említést tenni. A felső-magyarországi vagy szomolnoki járás összes rézterme1ése az utóbb évek j,imutatásai szerint kerekszámmal évenként 25 OOO
mázsa rézre és 10 OOO mázsa ezüstre becsültethetik. Mely is teszen, a réznek máz<;áját 50 forint jával számítván 1250 OOO forint áru reztermelést ehez adván az ezüstöt, márkáját 24 forinttal :számítva. tehát 240 OOO frtot,
összesen l 490 OOO fm'int. Hozzávévén még a vastermelést is, melyet csak
200 OOO mázsa nyers és cntött vasra számítunk - jelenleg ennél maga:;sabbra hágott - ami megint 100 OOO Frt-ra rúg; s ha még végre a dárdány't
és kobaltot is hozzá vesszük. - az egész bány.a-termelés ezen vidéken
egyáltalában nem túlzó számítással harmadfél millióra becsültetlhetik.
A bányászat a nyers érctermények napfényre hozatala által új iparágakat ébresZT és léptet életbe. Ezüst-, rézhuták, és hámol'Ok, gálic, timsó, sárgaréz s egyéb gyáraJ;:, nem különben kisebbszerű műhelyek támadnak, melyekben a bányatermények ·különféleképpen eIJ;:észíttetnek s ennek folytában félreismerhetetlenül mindig nagyobb jólét terjed el, nemc;,ak azok közftt, kik közvetlenül a bánrászattai foglalkoznak, hanenl
általában azon egész körben, me1y a bányászattal közelebbi viszonyba és
kapcsolatba lép."
nA bányászat továbbá előmozdítja a hasznos tudományok s azzal
együtt a felvilágosodás továbbterjedését. Valamint igaz az, hogy az
vidékel~

Hi

egész természetben egymástól független, önkényes vak eseményekre sehol
sem találhatunk, szinte úgy igaz az is, hogya bányatermények és keresett
ércek hollét e bizonyos törvényeknek van alávettetve, melyeknek kinyomozására és figyelembevételére a bányásznak különös gondot kell fordEa:nL ami múlhatatlanul feltételezi, hogy a természettudományokban
nem lehet egész járatlan s nem nélkülözhet némely fölcli8mei tapasztalatokat, ha a használható ércek felkeresés e körül sikeresen akar fáradozni. ~A,. bányászat felnyitogatja maga körül a föld belsejét, amennyire
abba embernek behatolni megengedtetett. Ez által nemcsak földünk hozzáférhető héjjának szerkezete leszen ismeretessé, ami egyszersmind az
emberi tudás sokféle ágaira egészen új fényt derít, hanem olyan ércnemek is fecleztetnek fel. melyek különben a tudományokban egészen ismeretlenül maradtak volna, A bánYRszat kútfeje mindazon tudományoknak, amelyek az összes áEványtanra vonatkoznak, amelyek nemcsak a
természettudományokban jelentékeny helyet foglalnak el, hanem a többiekkel is azonos kapcsolé>.tban vannak; ezért is tennészet;udományok
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 8z15.1'mazott lökések és hullámzások Juhatnak
más tudom15.nyokra - s a nemzeti gazdászatra is,"
"Világosan kimutatható tehát azon haszon és nyereség, amely a bányamívelésből az államokra háramlik, mégis az utolsó évtizedekben félreismerhetetlenül ihanyatlásnak indult, mert az akkor arany- és ezüst-bányaművelés lVIagyarországon:
1. A maga legfőbb segédeszközeit illetőleg, melyekkel könnyen és kevés költséggel támogattathatott volna, már d:ko:' csaknf>m teljes,=,n elhanyagolás s okszerűtlen nyerészkedő, rendetlen rabló-mívelés következtében teljesen ld volt merülve,
2, lVIert a nagy mélységekben kimondhatatlan fáradsággal és nagy
költséggel folytatott bányamívelés lVIagyarol'szágün, a könny ü dél-urali é_i
észak-amerikaival a vel'óOenyt terményeinek sem o]csr'Jságá,'aL sem men~'
nyiségével ki nem állhatta,
Akármint legyen a dolog, csak az a kérdés, miképen kell és lehet
a ve.szél~-l;,ek elejét velmi? Az áll"dalmat vagy a 1~1agánosokat illeti-e,
hogy a hanyatlásnak indult bányamívelés újra felemeltessék s felviráS'oztassé1z? Ha~znosabb-e ha az uralkodó közvetlen bányamíveléssel foglalkozik ,-agy ha azt egyedül az alatt\-alók gondjaira bízza? Bám1ilyen
ellenkezőnek látszanak is ezen nézetek eg~-mással, mindkettő mellett nyomós okol;: hozat::1ak 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 segédeszközök?
"A közjólétet csak azáltal yívhatjuk ki, ha az ország előnyeit, föld.iénel~ tennékenységét, 8 a kincseket, melyek annak hegyeiben s bérceiben l'ejlenek, ismerjük és magunké,-á tesszük.
E tekintetben szép példával mennek előttünk TyroL Voralberg és
Felső-Ausztria, Néhány é,' óta ugyanis az említett tartomál~yokban úgynevezett földismei s bányászati egyesületek léteznek, melyelmek feladatuk az, hogya földi<;meretre és bányrunívelésre kitelhető legnag;.-ob':) gondot fordítsanak ott. hol még nincsen, életbe léptessék, \'agy támogatásra s
előmozdítására minden kitelhető eszközökkel segédül legyenek, s el ne
mulasszanak sem elméleti, sem gyakorlati tekintetből semmit, a mivel az
2 A százé\"es Földtani Tarsulat -
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előhaladás

ezen egyik igen jelentékeny ágát azon rangra emeljék. melynek 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, szobrászathoz s kőnyomatokhoz használható köveket fedezhessenek fel, megvizsgálják a különféle kőzeteket s mindezen felfedezésnek megbírálata
s azoknak közzététele a bányászati. kereskedelmi s műiparos vállalkozások megkönn~;ítése végett, - fő célja ezen egyesületeknek.
íly célok munkábavételére tagadhatatlanul igaz, hogy sok erő és nagy
áldozatok kívántatnak. 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 fejlőd tek ki.
míly 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, hogyaközjólétnek ezen hathatós
emeJtyűjét hozzájárulásával támogathassa.
A mit az említett tiszteletre méltó egyeseületek vállalkozásuk alapjául
vettek. nálunk is ugyanez szolgálhatna alapul. lVIinden egyesületi tag kótelezné magát öt ezüst forint lefizetésére. Az ekképen befolyó pénzösszeg.
amelynek kezelésére egy különösen e végre kinevezett választmány
ügyeIne, elsőben is a kutatások költségeinek fedezésére fordíttatnék. A
mi különösen ajánlható a következő okokból.
1. Nagyhírű mineralógusok. bányászok és huták felügyelőir.ek tanubizonysága szerint, mint Beudant, Humboldt, Isefkin, Rasa. Hfmsten, a
magyarországi hegyek szerkezete igen nagyon hasonlít az Ural- s kiváltképen a Cordillera-hegyekhez.
2. Magyarország ős hegyei századok alatt csaknem egyenlő menynyiségű 11emes ércet szolgáltattak, mint akiterjedésükre nezve velük
egyenlő amerikai tartományok, soi(kal többet pedig, mint Siberia minden bányái mind e mai n9.pig, noha nálunk nagy mélységekbőL sok költséggel és fáradtsággal. De ha 2.Z él'cgazdag 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, }(étségen felül helyezik, hogy 3.Z ország
áradmányi képleteiben gazdag aranytermö fekveteknek kell lenni.
4. Ezen fekvetek kipuhatolására a torlaszképződésekben még eddig
lmtatási kisérletek sem tétettek, még kevésbé bányászati vállalkozások.
5. Ha a megkezdett kutatásokból kitünnék. hogy csak huszad:'ésZl1yi
ércmennyiségre számíthatnánk is. mint amennyit eddig a tömeges hegyekből n~·ertünk. ennek mívelése sokkal könnyebb lévén, aránylagosan sokkal jŐ\'e<lelmezőbb lenne, mint eddig az ős- és átmeneti-hegyekben.
G. Az 8.ran/kutatás közben más h2.S2:105 ás\"ényok is fedeztetnénel;;::
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 MagyarországoT:: sokkal kevesebb költséggel át lehetne kutatni.
Azon reménnyel kecsegtetvén tehát Tn.agunkat, hogy nemcsak azon
károkat. melyek cl bányászat elhanY8g01ása miatt az országot fenyege-
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tik, világosan kimutattam, hanem egyszersmind azzal is, hogy a miket
a torlaszképzőclések ~ikutatásáról elmondotta.rn, helybehagyást és részvételt fogok gerjeszteni. előadásom további feladata, kimutatni azt is,
hogy mi e)'ővel és eszközökkel lehetne ezen vállalkozást él.etbe léptetni.
Valamint minden egyéb villdlkozásokat. amelyek több időt é.s tetemes költséget kívánnak, csak társulatok hajthatnak sikeresen végre.
úgy a magyar torlaszképződések kikutatását is csak egyesület vállalhatja magára. Ha ezen egyesület 600 tagból álló szánu-a növekednék s
mindegyik azok ,közül öt forinttal járulna a közcél előmozdításához
ezeket feltévén, 3000 pengő forint ról lehetne rendelkezni s azzal a vá1l8latot megalapítani. Az utazási költségekei1 s két földfúró készülé1,en kívül 8-10. ölnyi mélységre, kívántatnék még két minrlen tekintetben
biztos tisztviselő, és a napszámosok fizetésére:
1. Két tisztviselönek havonként 50 forint jávaL
a kettőnek összesen évenként
2. Két aranyvonónélJk havonként 15 frt. külön
külön: mindkettőnek együtt évenként
3. Tizennyolc gődörásónak külön külö~'l havonként 8 frt. Mindnyájuknak összesen 8 hónapra

1200 írt.

360 irt.
1152 frt.
2712 frt.

A maradék elég le1me a fentebb említett megkívántató készület ek beszerzésére. nem!különben szerencsés esetek közbejöttekor a kezdeményezés költségeinek fedezésére.
A kutatás felügyelete Alsó-Magyarországon selmeci és körmöci
szakértökből álló válnsztmányra bízatnék, Fel:Ső-1Vlagyarországon pedig
ugyanazt, az egyesületi szakértő választmán? vezethetné, következő feltételek alatt:
1. Meghatároz11á a kutatás alá

veendő

vidékeket.

2. A kutatások folyamatáról mindeE hónapban, 2. k€beléből kikül-

dött két egyén által. csupán utazási költségeik megtérítése mellett.
szelIDnel látott tudomást SZereZ!1" magának.
3. A péztárt kezelné s arról minden év végeztével száI!1olna.
'1. lVIínden hónapban. s7-abott napon tanácskozás: tartana. a havi
tudó:sítá:sokat elfogadná és szükség eset én határozatokat hOZD::' mind a
további h-utatások folytatására. mind pedig szere!1csés felf'2dezésel: es::tében azoknak a legcélszerübb használatára.
5. Mind a két igazgat6-választmány, mind a felső-, mind az alsómagyarországi, kitűzött helyen és napon összejöne, ezen összejövetele!,re
rrlÍnden tagot meghívna. a pénztári számadásokat elömutatná. a következő évbe11 munkáb". veel1Clő kutatá...q,~;:at kijelölné s minde:1 előadandó
részletezések iránt az összegyült tagokka! együtt tanácskoznék és intézkednék.
A kutatást vezető tisztviselők kötelességei statutumokba foglaltRtnának s azokban feltaláltathatók lennének.
Egyébiránt, ha a javaslatba hozott egyesüle, gazdag bányászati
termények felfedezése tekintetében fényes eredményekre nem jutna is.
legalább haszonvehetőföldismei tél'képekre tennénk szert, a mi hasonlóképen nem volna megvetendő r.yereség. 1\'1 ert :
2*
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.. Wo ist wohI ein Land. so herrlich. \vie es du mein Ungarn bist.
an selb3t erkiesste' Herzen sich voll reicher Liebe scihliesst:
\Vas die WeH an allen Erden mitgetheilet schőnes hegt,
,
Hat ein Gott verschwenderisch sammelnd, ganz in deinen
Schooss geIegt"

Das

Zipser indítványát nemcs-"lk a tudósok - elsősorbém a Magyal'
Tudományos Akadélnia s a Természettudományi Társulat képviselői -, hanem a jelenlevők mindnyájan nagy tetszéssel és lelkesedéssel fogadták. Az elnöklő Eszterházy Pál "minden jó, hasznos és
közcélú" mozgalom "bőkezü előmozdítója szívesen hajlott az alakuló
társulatot pártfogása alá fogadni és íly célra évenként 400 pengő
forllltot megajánlani". Az alakuló társulat aláírási' ívei csakhamar
megteltek azok nevéveL kik 5 pengő-forint évi hozzájárulassal "a
társulat útját előmozdítani óhajtják".
Az indítványt oly határozat formájában fogadták eL hogy a
tervezett tánsulat a nagygyülés minden befolyása nélkül, teljesen
függetlenül alakuljon meg. Ezzel Társulatunk, a Magyarhoni Földtani Társulat megalakulása biztosítva volt.
Ugyémezen nagygyülés aug. 12-én Hauer Ferenc bemutatta az
osztrák-magyar monal'chiának Haidinger vezetésével készült s akkor megjelent földtani térképét előadása kíséretében. Egyúttal reményét fejezte kL hogy az előző napon megalakuIt Földtani Társulatnak sikerülnie fog Magyarországon '= tudományban új idősza
kot teremteni.
Aug. 12-én Zipser a sukorói "Kunhalmok"-ról értekezett, melyekről 1846-ban, dec. 21-én Sadler József már mint gránitról emlékezett meg, A soproni nagygyülésen jelenlevő bécsi g::ológusok
Zipser előadását nagy köszönettel vették mert ezzel az előző nap
bemutatott földtani térképnek egyik hiánya pótolható, mivel az
említett területen cs2k a harmadidő képződményei voltak a térképen kijelölve.
Ugyancsak 13-án - ismét az ásványtani, földtani, vegyi és
gyógyszertani szakosztályon, melynek elnöke Kubinyi Ferenc volt
- Zipser értekezést olvasott fel "Néhány szó a kalinkai kénbányáról" címen. A kénbányát 1841-ben újból megnyitották, s azóta a
WÜ1'sching-féle tárót mívelték Leírta a bánya geológiai viszonyait
s a ként kísérő ásványokat
Magyarország t"lán sohasem volt a természettudományokban
annyira elmaradott. mInt a XIX. század első feléb::l1. De nemcsak
ezen tudományokban, hanem más téren is sok tekimetben elmaradtunk A külföldtől meglehetősel1 el voltLmk zárva, gyakran még
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a külföldön tanulni óhajtóknak is nehéz volt útlevelet szerezniük
Féltek, hogy d hosszabb időre külföldre került fiaü;lok esetleg nem
nagyon kívánatos politikai eszmék vagy újítások gondolatát hozzák
haza. Külföldi köny"'vek többnyIre szigorú ellenőrzés'sel kerültek az
országba. Bólyai állitólag 19 évig várt, hogy Gauss egyik munkáját
megkapja.
Lassanként azonban kezdett a nemzet 3.lélt,ságából magára találni. A megújhodás, a szebb jövőbe vetett hit a negyvenes évek
elején már igen erő-s volt. Maga a magyar társadalom vette kezébe
az újításokat, mert a kormány lényegesebb segítségére nem lehetett
számítani. Az l826-ban megalakult Magy8.l' Tudományos Akadémia l832-ben megalkotta mate!11atikai és természettudományi szakoszblyát, melyben hat rendes tagságI helyet biztosított fővárosi tudósok számára. De még l840-Den is csak egyetlen egy vérbeli, igazi
természettudós volt a tagok között, a többi öt helyet kénytele"1
volt az Akadémia gy::ümrló orv050kkal és mérnökökkel betölteni.
184l-ben Bene Ferenc egyetemi orvostanár meghonositott" a
Magyar Orvosok és Tem1észetvizsgálók V ándorgyüléseit. melyeknek soproni nagygyülése indította útjára Földtam Társulatunkat.
Noha ekkor már kezdett a természettudományok hajnala derengeni hazánkban, v"lódi magyar geológus-tudós - nüként az
előző szakaszokból kitűnt alig volt. Pedig elég nagy volt az érdeklődés az ásványtan és földtan problr§.mái iránt. Így az lí94.
december 8-án megalakult jénai ásványtani társulatnak mmtegy
40 magyar tagja volt, köztük Diószeghy Sámuel, Kitaibel Pál, TessecIik Sámuel. E társulat első elnöke gróf Teleki Domokos, a két
titkár közül az egyik a magyar Brecletzky Sámuel volt.
Az ásványtan és földtan iránt hnúsított ilyen nagy érdeklődé,
magyarázza meg azt a h,üalmas lelkesedést. mely Zipser javasl2,b
nyomán a Magyarhoni Földtani Társulat alapját rakta le. A Társulat további fejlesztését és szervezését él nagygyíilés magukra az
2.lakuló társulat tagjaira bízeR. Kubinyi A.goston nemzeti múzeumi
igazgató mint a soproni nagygyülés aleböke, nRg~' odaadással é,c
körültekintéssel vette kezébe a Társulat ügyeit.
Ekk.er a földtan már levetette gyermekclp5it s nagy lendülettel fejlődésnek indult. lSOi-ben megalakult él 1cnc1oni Földtani Társulat (Geological SDciety Ol London). Smith Vilmos már lS15-bell
ldadb Anglia és "Vales cbő földtani térképét. lS30-b3.!1 megalakult a franCIa Földtani Társaság (SoClété Géologique de France)
a már virágzó londoni társulat mintájára l848-ban alapítoUúk :3
német Földtani Társaságot (Deutsche Geologische GeselJ..schaft).
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A videfalvi gyiílés
K.ubinyi Agoston (I. táblö) mint a soproni nagygyülés megbízottja több magyar természetvizsgálót hívott meg a Losonctól mintegy 3,5 kIn-re északra fekvő Videfalvára (Nógrád megye), saját
otthonába, a Társulat ügyeinek továbbvitele céljából. A kitűz5tt
napon, 1848. január 3-án Kubinyi Ferenc táblabíró és földbirtokos,
Marschan József bányamérnök, Pettkó János selmecI akadémiai
tanár, bányatanács:1ok és Zipser Keresztély András jelent meg. Ez
a bizottság Kubinyi Agostont választván meg elnökének - tanácskozott a Társulat megindításának módjáról.
Kubinyi Ágoston előterjesztette a leendő magyar földismeibányá::.zati egyletnek programját, melyet maga állított össze.
"Az egyletnek ritk8. becsét legicnkább annak céljairól s a jósikel'való.súnűségéből í;é~hetni meg.
Főcélja: az országnak minden részeibel1 való földismei-bányászat.l
megvizsgáltatása avégett hogy mindennemü hasznavehető ásványok
főleg kőszén, tőzeg, nemes és nemtelen ércek aranyos homok, építészet.i,
szobrászati, kőnyomati kövek vízépítészeti mészkő, különféle savak stb.
felfedeztessenek és hasznok vét·28Sék."
"Ezeknek következtében az egylet rnég 3Z011 legesleg':osszabb s nem
is gondolható esetre is, hogy a hasznos ásványoknak senrminemű telepe
nem fogna fölfedeztetni· több min: kétségtelen, 3Z egés" nemzet érdekében fekvő s áltah.ban oly becses eredményeket reményeltet, hogy
azok az ez ügyben teendő költségeket már magukban IS bőven kipótolandák. Ide tartozik nevezetesen:
1. Honunknak részletes és pontos földismei térlcépe.
2. Hazánkban tökéletes ásvány-földismei és kövület i képviseltetésB
a nemzeti museumban, mely csupán csak íly úton hozható részre.
3. Nem megvetendő adatok hazánk mind földének, mind lakosainak
törtéuetéhez stb.
Miért is lnindenki tiszteletlel szólítt&-Íik fel, hogy e reménydús
társulatba egy, vagy mivel a h3szon is a részvények száma szerint lesz
elosztél11dó, több részvénnyel tagul lépni szíveskedjék. Végre még tisztel",ttel meg;,éretnek az aláírók, hogy a f. év aug. lS-án és 19-én Pesten
tartandó nagygyülésre. hol az egyletnek alapszabályai tárgyalás alá vétetni, a kellő tisztviselők megválasztatni fognak s ált:alábal1 az egylet
életbeléptetendő lészen, minél számosabban szíveskedjenek megjele:rmi.
Kelt januárban, 1848."
Ug~-anez német nyelven is meg volt írva és a következőképpen alájegyezve:
,.Videfalva den 3. Janner 1848. August v. Kubinyi, Jeg!. Rath und
Direct. d. ung. Nat. :i.Vlus.
Franz KubilFi. G erichtst.2..lel-Beisitze!·
Johann Pettkó, kg!. Berg1'. u. Prof. a. d. kg!. Bergakad.
Josepb lVIarschan kgl. lVlarkscheider.
Dr. Anclreas Zipser Prof. \-. Neusohl."
Később Ha.idingel' levele elTe hivat.kozott.
nek
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Később Haidinger levele erre hrvatkozott.
Ugyanezen az ülésen e1l1atározták - Kováts Gyul.a, a Társulat
első titoknoka szavai szerint "először is az országot a Társulat
keletkezése és előnyeire hírlapok útján figyelmeztetni, programot
és 31áírási íveket szétküld eni és végre 1848-ikl aug. 18-áí'a és 19-ére
Pestre egy közgyűlést hirdetni". Megállapodtak abban, hogya közgyűlési g a Társulat ügyei vezérlete elfogadására a "hasonló vállalatoknál buzgalmáról hazaszerte ismeretes és szakjáratos gróf
Andrássy Györgyöt kéri fel az ülés elnöke". Ez meg is történt;
Andrássy azonban 1848. márclU.'> 1-én Pozsonyban írt levelében
közölte Kubinyival, hogy a megtiszteltetést nem fogadja el.
Az 1848-49. évi szabadságharc kitörése miatt a többi határoZat végrehajtására nem került sor. A Magyarhoni Földtani TárslUat
további fejlődése is megállt.

A. Társulat végleges megalakulása

A két Kubinyi (Ferenc és Ágoston.) állandóan napirenden tartotta a Földt.ani Társulat ügyét. Elsősorban a Természettudományi
Társulat tagjai közt terjesztették a Földtani Társulat eszméjét; de
máshol - társadalmi úton - is igyekeztek szorgalmazni, hogy él
lényegileg már megalakult Tár,sulat ügyét felkarolják. Különösen
Kubinyi Agoston végzett lelkes munkát a Társulat eszméj ének mlnél szélesebb körben való megismertetésében. Főleg bányá;;z ismerőseit igyekezett a Társulat ügyének megnyerni. Bizonyosan megtárgyalta a Társulat szükségességét a Tel'mészettudományi Társulatnak a földtan és rokontudomá 11yai iránt érdeklődő tagjaini is·
Az ebben a Társulatban hathatós szavú, lelkes múzeumi igazgató
eszmecseréi a társulati tagokkal erősen egyengethették azt az utat.
melyen haladva az egyszer már megalakult Földtani Társulat ügye
csakhamar teljesen megoldódott.
A végleges megalakulélst elősegíte:te a birodalom központosító
törekvése is. 1849. december l-én megkezdte működését a bécsi 03.
K. Birodalmi Földtani Intézet Haidínger Vilmos igazgatása alat!.
Ez az in.tézmény az "összbirodalom" óriási területének földtani megismerését tűzte ki céljául. ami rendkívül nagy feladat volt. A birodalom roppant nagy területe megkívánta, hogy a már meglevő, kisebb területre kiterjedő földtani magánegyletek (Felsá-A'L\:sz:ria,
Morvaország, Tirol, Voralberg) továbbra is felmma.radja11ak és lehetőleg újak is létesülje11ek, s működésük támogass'l., elősegítse 9
bécsi Földtani Intézet munkásságát.

Kubinyi Agosion - a videfalvi határozat értelmében - tollal
is küzdött azért, hogya földtani munka hazánkban is !Széles körben meginduljon, az ország "földismei" rajza elkészüljön azzal az
elgondulással, melyeket a két évvel előbb elvben megqhkult Földtani Társulat választmánya 1343. január 3-án megállHpított. A Magyar Hírlap 1350. március 3-i számában Iü,binyi Agoston következő
cikke jelent meg:

Tárca
Pest, március 7.
"A föld- és ásványkutatások szü.~ségét és hasznát hazán}:ban is
sokan átlátván, javaslatokat tettek ez iránt, azonban költség hiánya
miatt ez mindig csak pium desiderium maradt. Az 1847-ik évben Sopronban tartott m. orvosok és ter:rnészetvizsgálók 8-ik nagygyülésén a derék
és köztiszteletíí dr. Zipser Andor besztercebányai tanár, hazánk egyik
leg gyakorlottabb és tapasztaltabb földkutatója jél.vas1a:tot tett egy földkutató bányászati. tál-sulat iránt. melynek célja lett volna: Az ország
minden részei 1,ikutatása és leírása, minden haszonvehető ásván~'. földnem, de kivált kőszén, barnaszén. gyeptőzegnek (Tod) építészeti, szobrászati vagy lithographiai kövek kikutatása. a hegyi képletek (Gebirgsarten) vizsgálata: a felfedezések bírálata és mindezelmek a bányászati,
müipaTi és keresl,edelmi vállalatok körLTJyítésére szolgáló közzététele.
Az érbJett nagygyülés a hazafi indulatú férfi indítványát nagy
örömmel elfogadta és kijelentette, hogy e fontos tárgyban egy magántársulat alakuljon. mely pénzszükségeit aláírás útján, tulajdon társaitól
!1yerheti. Mi valóban még a gvülés fol,'ama "latt meg is történt. m'2rt
az alakuló társulat oly szerencsés volt hec'eeg Eszterházy Pál, az akkori
gyülés első elnöke hatalmas pártolása alaH 1000 ezüst forintnál többre
menő év! aláírást szerezni.
Ho!!,y a nag\- hasznot igérő társulat min~l előbb létesülhessen. alulírt mint az akkori nagygyülés alelnöke. kevés hónappal később eg,'
számra Ug~-all nen1 nagy. azonban sZC'.kértő és tapasztalt fédiakból álló
választmányt hítt össze, mely programmjában kijelentec.te: ;>Magyarország minden részeinek avégetti megvizsgáltatását hogy mindennemü
érc - vagy egyéb ásvány. főleg kőszén - építő. vas, s más kőtelepek
felfedeztessenek, a felfedezmények hasznavehetőségükre nézve megbír?.ltassanak s azután akár bányászati. akár mübeli ipari vagy kereskedelmi vállalatuk könnyebbítéséül közhírré tétessel1ek, hogy hazánknak
részletes földismei rajza létrehozassék, egyszersmind a nemzeti múseum
honunkban található minden érc- és kőnemnek birtokába juttattassék;
végre pedig a fölfedezményekből él ré.szvényesek, mint biztosan remélhetni. tetemes pénzbeii hasznot is húzzanak.·' Ezt főcélul jelentvén ki a
választmány, azt javasolta, hogy minden társ évenként 5 ezüst forintot
fizessen egy részvényért.
Ezen az életműtlen (anorganicus) term6kekben oly gazdag hazáb311
oly nagyszámú bány:iszati szakfédiak és kivált azon igaz jóakarat nl.ellett, mellyel a magyar minden igaz és jó iránt viseltetik és az akkoribem neki még tulajdon bőkezűségénél fogva, a legszebb reményeknek
lehetett elébe nézni.
2-1

Az idő szerencsétlen zavarai, melyekben hallatlanol\: történtek, nem
egy hasznos vállalatot elfojtottak, fennálló társulatokat az ismeretes
bUn mondás szel'Ínt "inter a1'ma silent leges et artes" feloszlattak s a
nagyszámú, nemes gondollwdású hazafiak legjobb szándékait megsemmisítették. Annál meglepőbb, örvendetesen 01v35tam, a múlt 1849. évi
"Pester Zeitung" nov. 24-i és dec. 23-i számaiban azon tudósítást, melyben a fö:dmívelés és bányászati magas mlnisterium. egy birodalmi geológiai intézet felállítása tárgyában tett javaslatát ő fölsége legkegyelmesebben jóvá.l}agyni méltóztatott. Meg:nyugtatta az alulírott at azon
szerencsés eszme is, miszerint ezen birodalmi intézet igazgatójává Haidinger neveztetett, kinek ügyes tapintab és tudományos műveltsége
alatt az intézettől a legjobb gyümölcsöket várhat11i. Hiila ezért a felséges fejedelenmek.
Azonban engedelmet vett magának az alulírt, tiszta 'hazafi és tudományos szempontból kiindulva, az egés;;: intézetre nézve némely észrevételeket tenni. Helyeselni lehet, hogy az ir.tézet az egész birodaloml'a
kiterjeszkedil\: és minden koronatartományban található ásvány, földismei, őslénytani ... stb. gyüjteményeit, Bécs ben, mint a birodalom
fő- és központi ihelyén fölállítandja, miután itt a legjobb és leggazdagabb kútfők és SZál110S férfÍ'tk mellett a legjobb és legeélirányos<lbb
siker várható. Azonban kívánatos vabla, ha:
1. A Bécsben létező igElzgatóságon felül minden koronatartományban külön választmá:1Y állíttat:1ék fel, amely a l\:örében nlúködendő, tudósításait a központi igazgatóságnak adná be. 2. Ezen tartományi választmál1Y nemcsak közpcmti, hanem a tartományi museumok bővíté"Sén
is müködhetnék, nlÍután a gyüjtésnél minden!wr több példány is szerezhetendő és így ezen tudományos jótéteményt nemcsak kirekesztőleg
összpontositaná ,hanem ki is terjesztené. Mi azon ],ettős hasznot hajthatja.
hogy a hasznos tudomány nemcsak terjedhet, hanem h2 valamely tartományi museumot valami vál'atlan veszedelem ér, így rajta is könynyen segíteni lehet. 3. Az ásvány-, valamint kohtermények (Hütten Produete) vegytani kísérletei r:emcsak a központi, hanem a tartományi múseumokban is történjenek. 4. Ne csak azok találmányai. vizsgálatai és
munkái fogadtassa:nak eL akik elTe megbízatt8k, hanem azokéi is, kik
s3ját ösztönöktől vezéreltetve jó kedvvel e tárg~-ban szorgalmatoskodnak és működnek: s nagyobb ösztönzésül jutalmak osztassanak, hogy a
haszflos cél annál inkább elérethessék. 5. Vizsgálatokra ne csak fiatal
tisztviselők és bányagyakornokok használtassanak, hanem olyan férfiak
is, kik a föld- és őslényismében jártasal<: és tapasztalta K , mint Zipser,
l\'Iikecz, Adler, Nendtvieh. :;VUnlka, Fauser, Kubinyi Ferenc, Peez és
mások. A gyújtemények fel<i.llí:ására Magyarországra nézve legal1mlmatosabb volna Pest, hogy a nemzeti múseum meglehetősen gazdag ásványgyúj temé1U1yel már különben is bír és ezen in:ézet őrei D2.gy költségek
megkímélésével az jj gyüjteményi tárgyal{at felállíthatnák és ődzhetnék.
Itt történhetnének a vegytani kísérletek" yalamint szinte a földismei
abroszok, irományok, melyek az országot túrgyazzák, mindenkor egy
példányban itt ől'iztethetnének
Majd minden korona tartománynak van museuma, hol ez és hasonlók többé vagy kevésbé eélirányosan sikereltethetnének. Ez a termé~zettani tárg~-ak vizsgálatát már annál inkább előmozdítaná. mivel közelléte folytán nagyobb költségek kíméltetnének meg.

Eszerint, legyen ugyan, kivált irányítás végett, összpontosítás, csakhogy ebből mások ki ne rekesztessene..l;:, hanem e jó és hasZl1cs kedvezmény hasonnemű intézeteknél felkelő s melegítő 112.p sug::n'aiként az
osztrák birodalom nÜl1den tartományára kiterjesztessék.
Kubi:nyi Agoston s. k.
a magyal' nemzeti museum igazgatója."

Haidinger Vilmos elgondolásával teljesen megegyezett Ku.binyi
cikke. Ezért örömmel felkarolta a Társulat ügyét. Ö mindig nagyra
becsülte és támogatta a magyar tudományos törekvéseket, amiben
talán közrejátszott az is, hogy apja selmeci akadémiai' tanár volt.
A Kubinyi-c'S~ládhoz is barátság füzte s különösen Kubinyi Ferencet kedvelte. 1850. ápr'Ilis l-én kelt levelében megírta Kgbinyi
Agostonnak, hogy nézetével teljesen egyetért. Hangsúlyozta, hogy
fl feladat nagysága megkívánja, hogya Birodalmi Földtani Intézet
mellett a koronaországokban a már meglevő magánegyletek fennmaradjanak, s a közös munka és közös haladás nagy elve alapján
múködjenek.
Haidi.nger, az akkori bécsi. földtani sZ::lkemberek vezére, él földmívelési és bányászati cs. kir. minisztériumba benyújtott átiratában kifejezte a földtani társulatok szükségességét általában és kifejezte, hogya szükséges lépések megtétele bízassék a Cs. Kir. Birodalmi Földtani Intézet igazgatóságára. Ezen az alapon meggyőzte
3Z illetékes hivatali tényezőket arróL hogy kívánatos Magya~'orszá
gon is olyan egyesülés múködése, mely segítené a bécsi Földtani
Intézet munkáját.
Haidingel' sürgetésére, s Kubinyi Agoston állandó ostromára <:1
bécsi kormány kijelentette, hogy hajlandó a magyar földtani társulat felállítását támogatni. Haidinger közbenjárására 1850. május
másodlk felében dr. Hőrnes Móric. a bécsi ásványgyüjtemény első
őrsegéde mint a Birodalmi Földtani Intézet biztosa Pestre érkezett,
hogy a magyar szakemberekkel együtt az elvben már megalakult
Társulat programját véglegesen megállapítsél..
Az értekezletet 1850. május 24-én tartották. Kubinyi Ágoston
- a videfalvi ülesen megválasztott elnök - távolléte miatt eZEn az
ülésen nem tudott mecgje1enni. Jelen voltak: Engel SáncZor, Fuchs
Vilmos, Hő7'nes Móric, Kováts Gyula, Kubinyi. Ferenc, Mikecz
A.ndrás, Nendtvich Károly, Petényi Salamon és Szabó Ferenc. A
Társulat megindítója, az ekkor már aggastyán Zipser Keresztély
András nem volt jelen.
Hőrnes előre elkészített s Haidingertől helyeselt munkaprogramot ajánlott a Társulat számára. A tanácskozás ezen munkaterv
alapján a következő feladatok kitúzését és megoldását határozta el~
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1. Földtanilag nevezetesebb vidékek (Budapest Hegyalja, Bakony
stb,) monográfiai és földtanI leírása, 2, lVIagyarország fiatalabb képződményeinek meghatározá"ára nagyobb befolyással lehető helyek
(Smb) iffionográfiája és leírása, 3. A fiatalabbképzoomények ős
maradványainak állandó gyűjtése (Buda, Szob). 4. Bányavidékek
monográfiája Cotta elméletének szem előtt tartásávaL 5. Iparilag
nevezetesebb ,kőzeteknek. pl. hazai építőköveknek. kőszénnek. barnaszénnek, mészkőnek stb. leírása.
A tanácskozás még a következőket határozta el: 1. Kubinyi
Ágostont kérik: fel, hogy a lVIagyarhonI Földtani Társulat műkö
désére felsőbb helyről a szükséges engedélyt szerezze meg. Dr. Kováts Gyula a szükséges alapszabályok szövegét megszerkeszti s a
közgyülés elé terjeszti. Ebben - a Hörnestől bemutatott munkaprogram figyelembevételével - a következők hangsúlyozandók: a) él
Mágyarhoni Földtani Társulat magán egylet; szoros tudományos kapcsolatban ft bécsi földtani intézettel; b) "zoros összeköttetésben van
a Magyar Nemzeti MÚZeUl1UTlal is, a begyűjtött és beküldött tárgyak a lVIúzeum tulajdonába mennek át, a Társulat tagjai azonban
azokat tudományos célokra ha6ználhatják: e) a lVIagyar Nemzeti
Múzeum a Tál'sulatnak ingyen enged át megfelelő termet az ülések
számára, megőrzi a Társulat iratait. és tisztviS€lői felajánlják !Szolgálatukat a Társulat ügyei vezetésére és az "irományok vitelére":
d) ct Társulat pénze csak tudományos célra fordítható. A tagok
a tudományos munkát ingyen végzik, csak útik6ltségeik és napszámosbéreIk téríttetnek meg; e) az engedély elnyerése után azonnal közgyűlést kell tartani, melyre az összes aláírók meghívandók.
az elfogadandó alapszab::í.lyok azonné'J kinyomandók; f) a végleges
megalakulás után. a tudományos kutatások azonnal megkezdődnek.
A Pester Zeitung 1850. évi március 19-i 62. számában a 296297. lapon August v. Kubinyi aláírással megjelent a következő
című cikk: "Die genlogische Reichsanstalt und die Lo.ndesmuseen",
melyben nagyjában ugyanazt írja meg, arrilt a fenti programból
már ismerünk.
A Pester Zeitw'lg 1850. június 8-i számában, a 696. lapon fl. következőkról ad tudósítást él. geol. Reichsar:stalt május 28-án tartott
ülésél'ől:

"lVIoriz Hörnes machte eine lVIitteilung über den Erfolg seiner
Reise nach Pest, welche derselbe im Interesse der. k. k. geoI.
Reichsanstalt unternommen hatte, um die gesellschaftlischen Arbeiten zur Förderung geologischer UntersLlchungen. an frühere,
seither unterbrochene Verhaltnisse anzuknüpfen, und einen geologischen Verein neuerdings ius L-eben zu führen".
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Az engedély le"'rkezte után 1850. július 6-án megtartották a?
közgyülést, rr,elyben "a társulat magát megalakultnak nyllvánította". Felolvasták az alapszabályokat selnökül Kgbinyi Ágostont választották meg, aki szívós kitartással és lelkesedésével Zipser
álmát, a Magyarhoni Földtani Társulatot most már teljesen megteremtette (I. melléklet). Titkár lett Kovács Gyula, aki már előbb IS
sokat fáradt a Társulat ügyeiben, pénztáros Wagner Dániel. Az
alapszabályok megvizsgálását külön bIzottság végezte. A szeptember 3-án tartott második közgyúlés az alapszabályokat elfogadta.
Ugyanekkor közfelkiáltással herceg Eszterházy Pált él Társulat
pártfogójának nyilvánították. A július 6-án tartott közgyúlós válc>.sztásának megerősítése után megválasztották a tisztikar többi
tagját és a választmányi tagokat is: Kubinyi Ferenc ;üelnök. Szabó
József másodtitkár lett, a választmány~ tagok a tisztviselőkön kívül:
Marschan József., Mikecz András, Nendtvich Károly é3 Petényi Salamon. Megválasztották az első tiszteleti tagokat is.
Az 1850. júl. 6-án tartott első közgyűlésen Gamperl Alajos városi tanácsos mint kiküldött polgári biztos jelenlétében megjelent:
első

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

Nf:ikecz András
Nendtvich Károly
Petényi Salamon
Szabó János
Szabó József
Wachtel Dávid
Wagner Dániel

1851. március 31-én hefejeződött a Tcirsulat tagjául jelentkezetlek jelentkezési ívének aláírása. Eddig aZldőpontig a Társulat első
30 tagja jelentkezett, akiket a választmány felvett.
Ezzel befejeződött a tulajdonképpen már 1848-ban megalakult
Magyarhoni Földtani Társulat hosszantartó kibont.akozása.
Azóta egyfolytában múködik a Társulat, s a legnehezebb idők
ben is híven teljesítette feladatát, a földtan müvelését és fejlesztését. Zipser javaslata szerint a Társulat főleg kmoskeresés céljából
indult volna meg, javaslatának eredeti célja az volt, hogy a Társulat tevékenysége a bányászatot tegye gyümölosözővé. Az első
alapszabályokban sincs benne ez a cél.
Az alapszabályok a

következők:

1. §.
A

magyarhoni földtani társulat magán egylet, mely szoros tudományos kapcsolatban van a cs. k. birodalmi földtani intézettel.
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2. §.
A földtani társulat célja Magyarország minden vidékeinek földtani
kutatása és ennek kÖ'vetkeztében feltalálása mindenféle hasznos ásványoknak, érceknek, kőszeneknek építésre és más müipari hasz nálatra alka.mas köveknek
3. §.

A magyarhoni földtani társulat SZúl'OS összeköttetésben van a magyar nemzeti museummal, minden a társulatnak beküldött földtani
példányok, ásványok, l~övi.Uetek stb. a magyar nemzeti museum tulajdonává válnak és az ásványtani osztályba tétetnek, joguk lévén a társulat tagjainak azok tudományos használatára.
4. §.

A magyar nemzeti museum ellenben a társulatot ellátja ingyen
alkalmas teremmel. őrzi a társulat iratait és minden más
ingó-tulajdonát. a magyar nemzeti múseum tisztviselői felajánlván készingyen szolgálatjokat ügyei vezetésére és az irományok vitelére.
gyűlése.~re

5. §.

A társulat pénze a nélkülözhetetlen házi szükségeken kívül csupán
kizárólag utazásokra. kirándulásoln'a, ásatásokra, fúratásokra, szükséges eszközök. földabroszok szerzésére. nyomtatására, szóval tudományos célra forc1íttatik.
6. §.

Ezen társulat tudományos egyesület lévén, bányanyitási. vagy más
nyerésZJkec1ő vállalatokba nem bocsátkozik hanem azon remélhető esetben. ha utazói által akár hasznot ígérő él'cek, akár kőszén-o kő-, tőze1-,
vagy más használható telepek tudomására és birtokába jutna, bány:=>nyitásra a társulat tagjaiból más magán-egylet áll össze. mely egyletben
való részvételre n1.inden legalább hat hónappal azelőtt aláírt tagna:.~ joga
van; a választmá:ny teendői körébe tal'tozván így a tál'Sulat kebléből
keletkez6 egyletekkel a tál'Sulat jogai átengedése végett egyezkedni.
7. §.

A tál'sulat a maga ügyeiben a legnagyobb nyilvánosság. pénzei kezelésében a legszigorúbb pontosság és felelősség elvét követi.
II. A társulat tagjai.
8. §.

A társulat tagjai háromfélék: al rendesek. bJ pártolók, és cl tiszteletiek, n1.indnyájukat a társulat oklevelekkel látja el, melyekért semmi
díjat nem követel.
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9. §.

A társul"t rendes tagja lehet mindenki, aki ezen szándékát az elnök:::kgné:, titoknoknál vagy a társulat közhírré teendő megbizottainál jelenti, s az alapszabály szerinti kötelezettségeket pontosan teljesíti, ezen
tagok mindenkor a közgylilésnek bejelentetv2n.
10. §.

A rendes tagok a társulatba léptük által kötelezik magukat a három egymásután következő évre a társulat költségei fedezésére évenként
5 pengő forintot fizetni, ezen összeg minden tag beléptekor. azonkívül
minden január hóban a pénztárnoknál vagy 2. biztosoknál ponto&an
fizetendö.
ll. §.

Azon tagok, kik három év lefolyta után akármi okból a társulaIból kilépni sLándékoznak. kötelesek ezt a társulamak az utolsó év
Jefolyta előtt hat hónappal írásban tudtára adnl, kik ezt nem teszile
azok üjabb három éVl·e kötelezetteknek tekintetnek.
12. §.
Pártoló tagi okleveleket oly lelkes egyéneknek osztogat a társulat.
kik ennek pénzerejét legalább száz pengö forinttal növelik és ezáltal a
tálsulatot hasznos céljai elé,·ésében hathatósan pártolják.
13. §.

Tiszteleti tagokul oly jeles bel- és külföldi egyéneket választ a társulat, kik vagy a földtanban magukat kitüntették. vagy pedig a társulatnak célja elérésébe-n lér!yeges szolgálatot teltek. ezeket a nagygyűlés
tagjai ajánlására szótöbbséggel választja.
14. §.

A társulat nünden tagjai bírnak szavazási joggal és ezt a közgyülésekbeil gyakorolhatják.
15. §.
Azon tagok, kik jÖ\·ű 1851-ik janUár elsejéig lépnek a társulatba,
.. alapít6t.a~" címmel tiszteJtetnek meg okleveleikben.
III. A társulat belsií elrendezése.
16. §.

Pártfogóul oly férfit választ és kér Hl.eg a társulat. ki a földtan
iránt vonzalommal viseltetik és a társulat fényét és díszét emeli.
17. §.

A társulat választ elnököt. alelnököt.
pénztárnokot, mindeniket három évre. .

első

és másod titoknokot és

18. §.

A társulat tart köz-o SZa1\:- és választmáJlyi

gyűléseket.

19. §.
Az elnök köz- és választmánYi gyűléseken az elnökséget viszi, a
társulat pénzügyeiben ő a főfelügyelő, ő intézkedik a t.ársulat pénzei
biztos kamatoztatásáról. a választmány által rendelt pénzösszegek kifizetését ő utalványozza s mindezekért felelős.
20. §.

Az alelnök az elnököt hatáskörében
ennek helyét pótolja.

g~·ámolítja.

és szükség esetében

21. §.

Az első titoknok viszi a gyűlésekbel1 a jegyzőkönyvet, / levelez él
biztosokkal. a szakgyülésel;:en a b€'ki.ildött tárgyakat bemutatja, a gyűlé
sek er€'dmén~'eit a lapo:"ban iktatja és az évenkénti közgyűlésben a társurat tudományos munkálkodásáról értel;:ezik.
22. §.

A másod titoknek az
ennek helyét pótolja.

elsőt

munkáiban segíti és szükség esetében

23. §.
A pénztárnok él társulat pénzeit híven kezeli. a válaszlmánY11ak
levén fl~lelős és ennek tartozván számadással.
24. §.

A társulat ügyeit él választmány vezérli. mell' a
ide értve kilenc tagból áll.

ti8ztviselö~et

ill

25. §.

A választmányi tagok három évre választatnak a közgyűlés által.
ezeknek szakértőknpk és budapesti lakosoknak kell lenni.
26. §.

Halálozás vagy kilépés esetében a választm'Í.I1Y a tagok lcözül magát kiegészíti a jövő közgyűlésig.
27. §.

A választmánynak jogában áll gyúléseiben való részvétre a társulat bármely tagját is meghívl1i.
29. §.

A választmány határozza meg a teendő munkákat, a megvi.zsgálan.dó vidékeket. ez nevez ~LÖ e végre kiküldendő szakértőket. ez köt
velök szerződéseket és ad nekik alkalmas utasításokat.
.

::n

29. §.
A választmány hoz intézik a kiküldött egyének és utazók tudósításuikat, ehhez küldik a gyűjtött tárgyakat, a választmány nevezi ki a
megbízott.akat, ez határozza meg a társulat célja eléréséből eredő szükségeket és azok megvételét, milyenek szerszámok, földabroszok, könyvek. a választmány köréb€ tartozik végre a nyomtatás és a kebeléből
eredő magán egyletekkel való egyezkedés is.
30. §.

A választmány rendesen hónaponként egyszer
pedig valahányszor az élnök szükségesnel, látja.

jő

egybe, azonkívül

31. §.

A választmány szótöbbséggel határoz, a szavazat egyenlőségénél az
elnök dönt, határozatok hozatal ára legalább öt tag szükséges.
32. §.

A szakgyűlések nyáTon hónaponként egyszer, télen pedig hónaponként kétszer tartatna..l{, ezekben értekezések olvastatnak, új felfedezések közöltetnek. a titoknok az érk2zett küldeményeket és levele-zést mutatja be a' társulatnak. Ezen összejövetelek merőben tudományosak lévén, ezekben semmi szavazásnak helye nincs, a szavazást
igénylő tárgyak a közgyűlés és választmány körébe tartozván.
33. §.

A szakgyűlések eredményeit a titoknok a lapokba iktatja, és a tar·,
tott értekezéseket kivonatban a nagy közö::1Séggel megismerteti.
34. §,
Közgyűlést a társulat rendesen minden évben egyszer tart tavaszszal, de szükség esetén többször is. erre 3 tagok hat héttel azelőtt
lapok útján hivatnak meg.

35. §,

A közgyűlés választja szótöbbséggel a
mányi tagokat.

tisztviselőket

és a választ-

36. §.

A titoknok a közgyűlésnek a lefolyt évi eredményeket és a tudományos vizsgálatokat kivonatban előadja, a választmány pedig az általa megvizsgált s zám adásokat. és a választmányi jegyzőkönyvel,et terjeszti elő, minden intézkedéseiről a közgyülés': tudósítva, és annak lé\'én
felelős.

37. §.

A társulat alapszabályaiban minden három évben a
heti a szüksége-snek talált változtatásokat.
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közgyűlés

te-

38. §.

Ha a társulat bármi okból feloszlik. minden vagyona a magyar
pemzeti museumra marad és az ásványtan i osztály gyarapítására fordíttatik.
A

társulat

tisztviselői,

választmánya és tagjai.

Pártfogó: galántai herceg Esterházy Pál,
Elnök: felsőkubini és nagyolaszi Kubinyi Agoston, királyi tanácsos, a
J11..agyar nemzeti múzeum igazgatója, a magyar tudós társaság tiszteleti tagja.
Alelnök: felsőkubini és nagyolaszi Kubinyi Ferenc, a magyar tudós társaság tagja.
Titoknok: kézdi-szentléleki Kováts Gyula. a növény-ásvány osztály
a magyar nemzdi museumban. "
.

őrc

Másodtitoknok: Szabó József bölcsészettudor, a pesti egyetemnél a vegytan és ásványtan h. tanára.
.
Pénztárnok: Wagner Dániel vegyésztudor, okleveles gyógyszerész.
Választmányi tagok: l\1at"Schan József volt selmeci cs. k. bányamérnök.
Mikecz András volt cs. k. pénzügyi titoknok, Nendtvich KáJ."oly
orvostudor, a József ipartanoda tat1ára, Petényi Salamon a gerinces
állatok őre a magyar nemzeti museumban.
Tiszteleti tagok:
gróf Almásy Móricz
O"['óf Andrássy GvörO"v
báró Geringer KárOly
Haidinger Vilmos
Hauer József
Russeger József
ThirLrrleld Ferdinánd
gróf Thun Leo
Pártoló tagok:
gróf Andrássy György
báró Podmaniczky János
Alapító tagok:
gróf Andrássy György
Balogh Pálorvostudor
Bene Ferenc orvostlldcr
Bezerédy István földbirtokos
Czanyuga József m. n. museumi irattál'nok
Engel Sándor helyi:at"tósági tanácsos
herceg Esterházy Pál
Fridv8.lszky Imre orvostudoL a m. n. museum te,"l1lészeti osztályának: őre
Fuchs Vilmos bányatanácsos
Gerenday József orvostudor, egyet. tanár
Gottesmann Miklós kereskedő
Haumann László pénzügyigazg. tisztviselő
3 A százéves Földtani Társulat -
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Hömes Móricz, orvostudol', cs. kir. udvari ásványgyííjtemény eJsn
őre

Irsay Pál földbirtokos
Kandó József földbiliokos
Kasnya Pál igazgató-tanár
Karácson}' lVIihály iparisk. volt igazgató
Kazinczy Gábor földbirtokos
Kovács' Endre orvostudor
Kováts Gyula
Kubinyi Ágoston
Kubinyi Ferenc
Mal'Schan József
iVIikecz András
Németh Lajos gyógyszer'ész
Nendtvich Károly
Petényi Salamon
Pollá...'1{ József gyógyszerész
báró Prónay Gábor, a zenede elnöke
Szabó János orvostud or, volt Ol'Szágos szemész
Szabó József
Szirmay ödön földbiliokos
Szőnyi Pál,. a Természettudományi Társulat elnöke
báró Vay Lajos földbiliokos
báró Vécsey Miklós cs. k. kam2.r8.S
Wachtel Dávid orvoshldor
Wagner Dániel orvostud or
'Wagner István tanár az evang. tanodáb11!1
1850. és 1851-i tagok;
Andrae C. G. tudor és magánt.anító
Benkenberoi Becker Károly
Benedek JÓzsef nevelő
.
Brünek József volt helytariósági tanácsnok
Czizek János cs. k. bányatanácsos, cs. k. birodalmi földtani intézeti segéd
Ettinghausen Constantín orvostudor. cs. k. birodalmi földtani intézeti segéd
Foetterle Ferenc cs. k. bánYlltanácsnok. D. cs. k. földtani intézet
főgeológusa

H auer Ferenc cs. k. bányatanácsnok, a cs. k. föld~ani intézet fijgeológusa
Hausmann Ferenc Oi'vo.studor
I-Ieuffler Lajos VKM titkár
báró Hingenau Ottó cs. k. bányatanácsllok
Kanlca Károly orvostudor és országos szemész
Knel' Rudolf tudor és tanár
Kauder'natsch Jónás geológus a cs. k. földtani intézecben
Lányi Sámuel
Leydolt Ferenc orvostudor. a bécsi politechnik8.i intézet tanúr"
Lőwe Sándor országos és főpénzpróbáló
gróf Marschall Agost, a cs. k földtani intézet irattárnoka
báró Mednyánszky Dénes
Mezősi László közbirtokos
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Mihálka Antal volt ipmi.anodai tanár
Molnár József gyógyszerész
Nagy Gida volt főispán
Sacher KáJ:oly cs. lL helytartósági tanácsno]~
Scheuchenstuel cs. k. miniszteri. tanácsnok
Simkó Dániel, a bécsi protestáns theolügiai intézet tanára
Simony Ferenc cs. k tanár Bécsben
Szatmárv KiI'áh- Pál
Zekeli Frigyes tanár Bécsben

A Társulatm.indennemü tagjainak száma 76 volt. Ezek közö ti
magyar szakember geológus csak egy volt: Szabó József és rokonszakos volt Kouáts Gyula. Zipser, a Társulat eszméj ének felvetője
és indítvál1yozója nem volt tag, noha a videfalvi megalakuláson
ott volt. Ekkor már olyan rossz anyagI viszonyok között é~t, s anynyira 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 hazánkban a XIX. század első évtizedeiben nem i5 alakulhatott ki. különŐiSen nem földtani téren. Mégis hálával és őszinte megbecsüléssel
kell rá gondolnunk. Ki tudja. hogy az ő lelkesedése nélkül Társulatunk mikor alakult volna meg. Ezért vélem ci'>lszel'ünek ismertetni rövid életrajzát, hogy abból az utókor lú~S3, milyen munkaszeretet es tudományos lelkesedés jellemezte Zip:;er egész életét.
Életrajzát Knbinyi Ferenc. :ot Magyarhoni Földta!1i Tái'sLüal
akkori alelnöke írtá meg, s azt a Magyar Orvosok é-s Természetvizsgálók 1336-ban Rimaszombatban tartott XII. nagygyülésénel,
ajánlotta. A 20 lapos munka Pesten l366-ban jelent meg Zipsel
:,rcképével. melyet Rohn és Grund nvomdáié.ban készítettek (2.
:'!bra)~'
.
v.·
.
Dr. ZipseT Keresztély András 1783. nov. 25-én született Győ
rött. Édesapja libetbányai származású volt, n1Ínt kitÜl1ő katona 33
évig szolgált. Nagyapja, András. Libetbányán volt orvos, 1777. aug.
27-én halt meg.
Zipsel' a bazin.i evangélikus iskolában kezdte meg iskoláit, 's
Besztercebányán folytatta. Majd négy évig Pozsonyban, az evang2J:kus líceumban tanult bölcsészetet és t+.:ológiát: kitúnő eredménynyel végzett. Tanítással üuiotta fenn magát, szülei segítségét nem
fogadta e1. Min"!; teológus Németországba készült utazl1Í, mIkor
Brürmbe hívták meg az evangélikus iskola tanítójának. Brünnben
nevelőintézet is müködött. ebben az intézetben is hnított. Ennek
az intézetnek az igazgatója André, író is volt, folyóiratot adott ki,
3*
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Zipser ebben mun.~atársa
.
volt Andrénak. André nevelői működése
nagyon hatott Zipserre. Valószínű, hogy később Besztercebányán alapított és virágzó nőnevelői ll1tézetének ~dtűnő vezetésében AndTé
hatása is tükrözooö:t. Brünnben az iparosok vasárnapi iskolájában

Unetor

llPSER KERESZTÉLY ANDRÁS
ÉL

T-RA,] ZA
; rt 'l.

KUBINYí

2. ábra

FE}{E:-;{' l

nagyság)

is tanított, tanítványai L gyakori kiránaulásokon megtanította a természet szépségeinek és kinC'seinelz: megismerésére.
Az austerlitzi csata Időpontjában (1805. december 2-án) kíváIlcsiságból a tüzvonal közelébe merészkedett, itt egy viS5zapattant
puskagolyó jobblábába fúródott. Szerencsére hé'.marosan meggyógyult.
Öreg édesapjának egy kívánsága volt, hogy halála előtt fiát
láthassa, s hogy ezt teljesíthesse, Besztercebányára sietett. Itt al'
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egyik leányiskolában vállalt tanítást. H~l'mincéves korában nőül
vette a kitúnően képzett Kolbányi Katalint. egy bá:1yatanácsos
l€ányát. Besztercebányán leányümító és nevelőintézetet alapított.
melynek vezetését n.emcsak mag3.. hanem a felesége is végezte.
A VIrágzó intézetet -"zonban majdnem tönkretette az új intézkedés, mely a katolikus nők nevelését ebben - 2'Z eva:1gélikusok
:\ltal vezetett intézetben - megtiHotta. Tetrlzte Zipser balsorsát az
i~. hogy felesége 1359-ben meghdt. Ekkor annyira :11egtört. hogy
il'," amúgy is tengődő intézetet meg.szüntette.
Zipser a besztercebá:1yai evangélikus Ekolábc.n 1810-től kezdve
~1:wánytant lanítoLL, tanitvánY2iva1 gyakran járt kirándul;{sokra . .c:
buzdította őket gyüjtésre és a kőzetek formatizálására is.
181í-ben jelent meg Sopronban a már említett ,.Versuch eine,"
topographisch minerahgisclwn Hanc1buches von Ungarn' . Ezt a
könyvet az egész müv':lt világ szakemberei használták 2. múlt száí:2d közepe táj áig. ] 815-ben és 181 í-ben bejártél gyalog Lengyelt'l'szágot és Poroszoi·sz6.got. T:::nulmány;:ünak erec!:11ényeiből fakadó
cikkei a .. Leonharci Taschenbuch der lVIineralogie·' ... lVIagazin de~'
Pharmatie" és az .. Iri..;" címü fol:vóiratokb3.n. valamint az ErschGruber-féle Enciklopédiáb811 jelentek meg.
Igen sok szakemberrel és szakegyesülettel volt csereviszon~·ban.
" igy' híres és gazdag ásványtani. kőzettani és Dslénytani gyüjtemfnyt állított össze a saját gyüjtésével eg~'li t L Ha '.'alaki külföldről Besztercebányára érkezett. legelőször Zipser gazdag gyüjteményét látogatta meg. S nemcsak Európa valamennyi tájáról.
hanem Észak-Amenkából. Brazí1iából. Szibériából is érkeztek tudósok Besztercebányál'3, bogya szép gyüjteményt megísmeljék.
A gyüjteményből megismerkedhettek hazánk ásványaival. kőzetei
vel és részben ősmaradványaival is. A gyüjteményen kívül a világ
sok részébe küldött gazdag cserepéldányai ismertett.:?k meg legelöször a régi Magyarország gazdag és változatos áS'ic:nydlágát.
Gyüjteménye mintegy 12 OOO darabból állt, s 40 év szorgalmas
és gondos gyüjtő munkájának eredménye. Gyüjt,:ményében vendégkönyvet vezetett. me1y 1815. jÚnIUS l-en kezc]ödött és 1862.
:szeptember 9-ig tartott. A könyv Kubinyi Ferenc birtokába k"rült.
8.ki szerint .,nevezetes külföldiek neve" fordul elő a vendégkönyvben. Az 1845-i tüzvész azonban Zipser h().z~l is elemésztette. ,~ CI
gyüjtemény legnagyobb reszét elpusztito:ta.
Az iránta érzett tisztelet' és szeretet ny!l\'ánult meg akku:. an:ikol' háza elpusztult részének újjáépítésére a besztet'cebányai polgárok fát s egyéb szükséges anyagokat ajándékoztak.
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A gyűjtemény megmaradt részének további sorsáról Kubinyi a
írta: ,"" az ásványgyííjtemény az a veszteségem,
melyet 1849, évben a losonczi tűzvész alkalmával. .. armyira szenvedtem, hogy ifjúságom óta a szerencsétlen napig nagy szorgalommal összegyűjtött több ezer példányból állott föld-, ásványtani .~
egyéb gyűjtemény a láng és a préda martalékává lett, némi pótlékául és azon kegyeIetl1.él fogva, 111e11yel Zlpse1' András egykori taIútóm és barátom eránt viseltettem, 1865-iki évben kész pénzen
megvettem - mosi: a gyűjtemény ládába pakolva Pesten egy boltba
letéve lévén - vajha utólérhetném azon p ill an2.to t, midőn cébzerú
szekrényekben rendszeresen felállítva nemcsak gyönyörúséggel élvezhetőknek közszemlére kitehetném!!!"
Zipsel' a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyű
lésein kezdettől fogva lelkesen 1'é3zt vett egé3zen halé.1áig. A besztercebányai gyülés előtt Zólyom megy ét, a kolozsvári előtt Bánságot, Sopron megyét járta be. Gyűjtött példányaIt a Nemzeti Múzeum s a kolozsvári múzeum őrzi. Az 1863-ban Pesten tartott nagygyűlésen is jelen volt tele lelkesedéssel, de már betegen. Ut szólalt
fel utoljára a nyilvánosság előtt. Az egykori jegyzőkönyv szerint
"Doctor Zipser Endre hazánk fia és tudósaink jeles veteránja szót
emel, mondván, hogy bár német nyelven és német ruhában szól,
azért magyar érzet lakik tS magyal' szív dobog keblében, 80 éves
munkásságát is azon magyar hazájának óhajtja szentelni, melyne1,
emlékét magával vIendi azon útjára is, honnét még senki sem
tért vissza. E meleg szavakat harsogó éljen követé. Mély csend
követte a lelkesedés eme kitörését. mert hálakönnyekkel telt meg
él legtöbb szem, látva mint hozza az érdemekben megőszült aggastyán utolsó erejét a haza oltárára".
Ekkor már erősen gyengült. 1864. február 20-án esenclesel1 elhunyt. utód és végrendelet nélkül. Kis vagyonkája távoli rokon'Ír8
szállott.
A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1864. augusztus
24-t.ől szeptember 2-ig Marosvásárhelyt tartott nagygyiilésén Knöpflel' Vilmos titkár olvasott fel rövid ernlékbeszédet ~'óla. Ugyanez
az ülés Kubinyi Agoston indítványára elhatározta, hogy Zipseremlékezetére közadakozásból síremléket fognak felállítani. A kivitelr
ét központi bizoUságra ruházták. s a befolyó összegen állítandó síremlék elkészíttetését id. Ku,binyi Ferencre bízták.
Zipsel' többször részt vett a német orvosok és természetvizsgálók gy-ülésein ls. Az 1833-ban Boroszlóban tartott gyülés tartamára
- Humbolelt Sánelor javaslatára - az egyik ásvány_ éS földtani
szakosztály elnökévé választották meg. Ugyanezen gyülés Időszak á-

következőket
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ban az egyik szakülésen sok magyaronszági ásványt, főleg félopálokat mut.atott be. A példányokat a berlini ásványgyűjtemény számára
t-J Hmbolclt Sándornak adták.
Zipser az 1836-ban Jénában tartott nagygyú.lésen is jelen volt
Kubinyi Ferenccel együtt:. A gyúlésen Zipsert és Kubinyit azza]
t Lint.ették ki, hogy nevükről egy-egy georginát neveztek el azon Georgina variabllis kitenyésztett változaüü közül, melynek magvait HHmbfJldt Sándor Mexikóban gyűjtötte, s a berlini botanikus kertnek
adományozta.
Zipse7' mint pedagógus kiváló volt. Női nevelőintézetében 50
évnél tovább múködött mint vezető és oktató. Eközben Igen sok
tapaszt.alatra tett szert, és ezek alapján megírt2, Kassán 1822-ben
megjelent m1.U1káját: "L€hrbuch zum Gebrauch für Tochtenschulen".
Ez a könyv akkoriban nagybecsú volt. Széleskörű érdeklődését é"
kritikáját jellemzi a statutioról írt munkája. (Übel' die Statution
in Ungarn veran1a55t durch gesetzliche Verleihung der werlanc1
fürstlich von Koháryschen Güter an Sr. Durchlaucht den Herzog
ferdinand von Sachsen Coburg-Gotha zu Murány dm 5.-ten De(:ember 1831.")
Zipser nem volt szakember a mai értelmezésben. Hiszen akkO!
- a múlt század első felében - még nem lehetett senki sem szak,::mber hazánkban, főleg nem az isványt.an és földtan terén. DE.'
természetrajongó volt, ki lelkesedéssel csodálta az ásvány- és kő
?;e~világ nagyszerüségét. Éles szeme minden jellemzőt észrevett s
kőzre3::lott munkáIban igyekezett saját észleléseivel is kiegészíteni
az akkori ismereteket. Legnagyobb érdeme, hogy helyes érzék'?
:11eg1átta olyan társulat szükségességét, mely él földtan céljait szolgálja. Ennek az eszr:rJ.ének sikerült megnyernie két volt tanítványát
és jó barátját: KlLbinyi Ferencet és Kubinyi Ágostont, akik társadalmi összeköttetéseik és nagy befolyásuk -segít.ségével hamar meg',alósították Zipser javaslatát.
Igen nagy érdeme még, hogy a külföldet megismertette hazánk
ásványvilé.gáva1. Személyes ismeretsége igen sok külföldi bal:átoj
nyert meg a magyarságnak. Annyira ismert volt külföldön. hogy él
sehneci bányaterületre került bányász. természetvizsgáló, politiku"
ukvetlenül felkereste őt. Érdemeit külföldönls elismerék, s tudósole
intézetek dicsérő iratai és oklevelei fejezték ki nagyrabecsi.ilésüket. Fejedelmek is kitüntették. Ezek közül Kubinyi néhányat felsorolt: ,.1817-ben a porosz király, FrIgyes Vilmos egy 50 aranyat
nyomó éremmel, 1819-ben a varsói kir. lengyel egyetem 20 arany;:;!
nyomó éremmel. 1820-ban a svéd király az északi csillagrenddel.
- a würsttembergi kií'ály ugyanezen évben a polgári érdem arany

éremével, - Sándor császár nagy értékű gyémánt gyűrűvel, - a
porosz király ismételten az 1. rendű érdemrenddel, Frigyes
Agost szász klrály ... egy gyémántos gyűrűvel; - a nassaui uralkodó herceg 1823-ban 22 aranyat nyomó épemmel, - 1825-ben Lajoi:'
badeni nagyherceg a polgári érdem aranyérmével, - 1826-ban La.lOS hesseni nagyherceg az 1. rendű Lajos-renddel, 1827-ben a
bajor király tulajdon arcképével díszített nagy értékű porcelán
edénnyel, - 1830-bm Miklós cár egy különös értékű gyémánto~
gyűrűvel, 1832-ben Keresztély Frigyes dán herceg egy arany
burnótszelencével. 1833-ban a porosz király már harmad ízben a
veres ar<\l1y sas III. rendű renddel ajándékozta meg; - a szász altenburgi uralkodó herceg által pedig még 1828-ban hercegi tanácsosul neveztetett ki".
Zipser sorsa azonban - enny) eli,gmerés ellenére is - csak jellegzetes magyar sors volt. Nevelőintézetének megszünte után csak
igen szűkösen élt, s az említett értékes ajándékokat lassanként
kénytelen volt értékesiteni, hogy betevő falatját biztosítsa. Nevelői
és tanítói működése eredményeinek elismeréséül a magyar király
a Ferenc József-renddel tüntette ki. Halála előtt két évvel - noha
nem volt állami szolgálata - nyugdíjat is kapott ami megkönnyítette ugyan sorsát, de legyengült szervezetén már nem sokat se-·
gített.
Ő volt hazánkban 2Z első, aki mLl1t tudós természetvizsgáló egy
egész testülettől síremléket nyert. A Magyar Orvosok és Termé5zetvizsgálók Marosvásárhelyen 1865-ben tartott nagygyűlésén Kubinyi Ferenc javaslatára elhatározták, hogy Zipser munkássága színhelyén, Besztercebányán, síremléket fognak felállítani. A síremlékre akkora összeg gyűlt össze. hogya költségek fedezése után még
annyi maradt meg, hogy az - tőkésíttetvén - .,a bejövendő kamatok elegendők lesznek az emlék fenntartására". A mauthauseni
gránitból készült gúla alakú síremléket Gerenday Antal készitett'?
360 formtért. A gúla szemközti lapjára gazdagon aranyozott betűk
kel a következő felirat volt vésve: "A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók X. gyűlése határozatából dr. Zipser Andrásnak 1865.
Született 1773. nov. 25. Meghalt 1864. febr. 20."
A síremlék későbbi sorsán)l nincsenek biztos adataink. A magyar geológusok, bányászok kegyeletes hálával emlékeznek meg
Zipser Andrásról, a Magyarhoni Földtani Társulat megalapítójáról.
Chyzer Kornél Zipsert "hazánk geológiájának megalapítója" néven
említi,

40

A két Kubinyi életének vázlata
A Magyar Tudományos Akadémia megalapítása utáni évp.kben
a természettudományok hó.zánkban nem gyökeresedtek meg. Sem
intézetek, \Sem tudósok nem voltak, ahol és akik től ilyen ismereteket lehetett volna szerezni. Csak néhány tanár foglalkozott, külön
2.nyagi támogatás nélkül. természettudományi kérdéS2kkel. Csodálkoznunk kell, hogy Ilyen viszonyok mellett mégis rtkadtak olyanok,
akik a tudományok önzetlen müvelését tüzték ki életcéhll. Ehhez
valóban rajongó tudományszeretet és nagy önmegtagadás szükséges, lemondás mindén anyagi előnyrőL sőt a méltányos elismerésrő;
is. Ilyen volt a két Kubinyi-te6tvér is, mindkettő jogász, mindkettií
Í<:le izzó szeretettel és lelkesedéssel a természet minden szépsége
Iránt.
A két Kubinyi (Ferenc és Ágoston) a természettudományok terjesztésében és meghonosításában hazánkban páratlan lelkesedéssel
és ernyedetlen kitartá5saJ buzgólkodott. Mindketten jogászok, táblabírák voltak ugyan, de felismer ték a természettudományok nagy
jelentő\Ségét legyőzték 2.Zt az előítéletet, hogya tudomány nem
úrnak való, és hogya tudósok mind szegények. Mindent megteHek.
hogyatermészettudományokat magasabb társadalmi körökkel is
megkedveltessék. s evvel eg;o,rúttal a tudományos munkának tám()gatást IS szerezzenek.
/1., két Kubinyi volt a Természettudományi Társulat, a Magyarhom Földtani Tápsulat az Archeológiai Támulat alapítója. lankadatlan támogatója. Ök voltak a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók nagygyüléseinek leglelkesebb, leghüségesebb, legkitartóbb tá~
maszai. Nem volt olyan közhasznú, a tudomán~rt ~lőmozdító. a müveits.éget gyámolító társulat az országb,m, amelynek ha nem Í5
alapító, de legalább pártfogó tagja ne lett vo1na a két testvér.
Mind a ketten Videfalván születtek (Ferenc 1786. március 21-én.
Agoston 1799. n,ájus 30-án) előkelő családból. Apjuk. András, földbirtokos, anyjuk Prónay Éva Amália volt. A szülői házban ny€rt
"kő oktatásukat 1808-1811-ben a besztercebányai giml1é1Z1Ul11ban
folytatták. Itt ismerkedtek Petényi Salamonnal, akinek hatására
kezdtek erősen érdeklődni a természettudományok iránt. Zipser
András magánórákban áJsványtanra tanította őket. 12 és 14 éves
korukban Zipser vezetésével beutazták Gömör, Szepes és Toma
megyéket. Betléren megnézték gróf Andrássy Lipót gyűjteményeit,
s már ekkor elhatározták, hogy ők is fognak gyüjte>11ények:et öszszeállí tani.
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Zipsel' lelkes magyar{;.zatai annyira megragadták a két ifjút.
hogy vele később tudományos összeköttetésben maradtak. ,,, szoro:,
barátság fejlődött ki köztük.
Három évet ezután a debreceni Kollégiumban tanultal\. hoJ
főleg Sárvári fizikai előadásait élvezté!c 1814 nyarán néhány hetet
Bécsben töltöttek atyjukkal a bécsi kongresszuson. 1815-ben a pesti
egyetemen jogra iratkoztak. 1816 szünidejében nevelőjükkel. RCIgóczy Istvánnal Galícia több részét bejárták, os lit főleg a vielicskai
sobányászat ragadtc. meg figyelmüket. Pesti jogász }wrukban igen
sok időt töltöttek az egyetemi füvészkertben s a Nemzeti Múzeumban. 1819-ben tanulmányaikat befejezték. s kétévi joggyakorlat
után királyi táblai jegyzőkké avattattak rel.
Ettől fogva a két egymást n::tgyon sze1.'ető testvér életpályú.i'\
Gzétvált. Amint Nendtvich mondotta: "a hevesebb vérmérsékl€hi o
ideálokért küzdő Ferenc életét inkább az ébredő nemzeti politibi
életnek szentelte. A szelídebb. békésebb Agoston ink{;'bb szükebb
körben. a megyei közigazgatásban fé.radozott". Mind a kettő megtartotta azonban továbbra is rajongó !Szeretetét a természettudományok s főképpen az ásványtan és földtan iránt.
1821-ben Ferenc Pest m.egyébe. Agoston Nógrád megyébe n€\"eztet.ett ki aljegyzőnek. Ferenc ::!Zon ban hn111a1' vissz:1té1't szüliímegyéjébe s mint Nógrád megye szolgabirája szolgált.
Ferenc hárOlTl országgyiHésen (8Z 1833-1843 és 184í-in) l'.1inl
~ógrád megye követe vett részt. A szab3delvü párt tagja volt, ."
mindig az ország jogai és a müvelődés érdekében harcolt. A nép
megértő, igazi barátja volt s erős demokrata hajlama igen sokat
segített a nép helyzetén (Nógrád megye építette az első közös magtárt. a rcbok ,számára életbeléptette a dolgozó rendszert). A közjó
érdekében minden pártoskodáson felül állt (pl. protestáns létére <1
katolikus nemzeti iskola felállításáért szállt síkra).
Polnikai hitvallását következő sorai foglalják össze: "az e111beriGég végcélját nem az egyes osztályok számára fenntartott privilégiumok, de a közszabadság és törvény előtti 2gyenJ.őség képezik. Az 1843/44-i országgyűlésen nem jutottak ugyan a kívánt célhoz, de az 1848-ik évben leráztuk az olig::trchia bilincseit és 8. nag~'
Ist.en megjutalmazá fáradozásamkat. mert azóta egyénileg milliók
lettek e hazában szabad emberekké. A h2Tc azonban - fájdalom
- még most is tart; a nép követeli állampolgári jogait. követeli <:1
szabadságot! Hasztalan kapaszkodnak az oligarchák önzésüknek
kedvező dicasteriális rendszere felé a végdiadal a népé lesz!"
Nagyon fzerette a ten11észettudományokat. elsőGol'ban 8Z ásványtant és földtant, melyek szeretetét Zipser indította meg. Gaz42

dag gyűjteményt állított ÖSSZe ásványokból és kőzetekből. Szerette
a régiség tant IS, ilyen gyüjteményt is megalkotott otthonában. Az
említett losonci tűzvész után sem csüggedt el, hanem folytatta gyűj
téseit. Közvetlenül halála előtt, l873-ban Pest megyeházában az érdekesebb darabokat a közönség számára kiállította.
Az l832-i országgyűlés Kgbinyi Ferenc indítvány ára szavazta
n:eg a Nemzeti Mú.zeum épületének felépítését s a múzeum alapját
megvető Jankovich-féle gyűjtemény megvételét.
Ferenc, öccsével együtt a TermészeUudornányi Társulat egyik
fő oszlopa volt, lS l848-ig egyik legbuzgóbb tagja. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyüléseit is felkarolta, a temesvári. kolozsvári és egri gyüléseknek elnöke volt. A soproni nagygyülés Ki6111artonban. tartott harmadik közgyűlésén a Baranya megyei híres beremendi kőbányában Petényi Salamonnal együtt tett
földtanI észleléseiről számolt be, s javasolta, hogy az előkerült
csontmaradványokat szakértő tudósok határozzák meg. A nagygyű
lés a nnrgitai kőbányát is meglátogatta. s ott "Kubinyi Ferenc táblabíró adott magyarázatot". Ugyanezen vándorgyülésen aug. l6-án a
szakosztályi ülésen Buda környékének néhány ásványát s az addig
meghatározott rétegsort mutatta be.
1840-oen a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjávR.
1858-ban tiszteleti lagjé'ivá vRlasztotta. ]\iIikül' az Akndémia matematik:u és természettudományi bizottsága megalakult, őt választotta meg elrlökének. Ezt a tisztséget l870-ig viselte, amikor önként mondott le, s kérés ellenére sem fogadta el újra.
Nemcsak a természettudomé'inyokért, de a müvészetért is lelkesedett. Sokat tett ezen a téren is. Segített fiatal festőket, anyagilag té'imQgatta őket. utazásaik költségeit fedezte.
A mai nemzedék legtöbbje nem tudja, hogy Kllbinyi Ferenc
müvészetszeretetének és é'ildozatkészségének örök emlékét hagyta
az Akac1émiának két té'ijképpel. Ezeket a nagy értékü olajfestmé;lyeket Ligeti festette. lS KtLbinyi 2000 forintné'il többet áld0zott.
Az 1848-49-i Események megrendítően hatottak a hevesvérü,
fédiúra. Az l846-i orszé'iggymésen Nógré'id megye követeként jelent
meg. Az 1848. mé'irciusi eseményekben IS élénken részt vett. Az
E:lső pesti orsZéÍggyülésen a losonci vé'ilasztókerületet képviselte, s
cle~nte él Batthyé'il1y-minisztériummal tartott. Ennek óvatos és la6sú
haladásé'ival azonban nem volt megelégedve, s ezért é'ittért Kossuth
gyors üterÍ1ü politiké'ijára. A szabadsé'igharcbaI: végig részt vett. 9
éVI várfog6ágra ítélték. De rövid idő múlva kegyelmet nyert, főleg
baré'itjé'inak. Haiclinger \Til mosnak. a bécsi K. K. Geologische
Reichsaüstalt igazgatójé'inak közbenjárásár?.. Ezuté'in minden idejét

a tudományok propagálásán3.k szentelte. Mikor é'. várva várt reményteljesebb korszak 1861-ben bekövetkezett. a losonci kerület
ismét őt választotta meg a pesti országgyülésre, ekkor a .. határozah párthoz" csatlakozott. Később már nem jelent meg on5zággyűlésen.

1862-ben Ipolyi Arnold és Henszlman Imre barátaival Konstantinápolyba utazott az ott levő corvinák megnézésére s visszaszerzésére. Sikerült is az Akadémia kön;)rvtárát néhány drága co1'vinával gyarapítania. A rájuk fordított fáradságot és költséget evvel bőven "megtérültnek tartotta". 1863-ban Hollandié.ba utazott.
Leidenben meleg barátságot kötött Schlegel-lel, a természettudományi múzeum aligazgatójávi,l.
Ezután telje,.:;en visszavonult. s kedvenc gyűjteményeivel fogl3.lkozott. Halála előtt néhány héttel rendezte az imént említett kiá11ítást. hol a megjelenőket személyesen kísérte és magyarázott.
1874. március 8-án elhúnyt.

Kubinyi Ferenc őszinte, szókimOl~dó, csek;zövést nem ismerő
jellemek közé tartozott. Heves vérmérsékletü. de al2.pjában járn·bor és páratlanul jószívü volt. Tudta. hogya hazát s é'. magyarságat csak tudomány és nagy müveltség tehe"cj naggyá. Ezért különösen a t€rmészettudományokat. s azok között IS elsősorban az á.:;ványtant és a földtant mindig pártolta 85 terjesztette. "Ezekért áldozott, S vagyona nagy részét ezekre költötte." Mindig igazi önzetlen volt. Jutalmat. elismerést senkitől sem vc1rt; minden címet, minden kitüntetést elhárított magától.
Kubinyi Ágoston megyel politikai és közigazgatási palyáját
Nógrád megyében mint aljegyző kezdte. csakhamar mint megyei
főbiztos folytatta 1842-ig. 1827-ben protestán.s iskolai, majd 1837ben esperességi felügyelőnek választották l>.1eg. A nógrádi espEresség a magyarosoc1ás ügyében elis.merten elöljárt. Egyházi könyvtárat
2.lapított. mely a losonCI evangélikus iskolában nyert elhelyezést. A
könyvtárral olvasótársuhtot kapcsolt össze, mely jutalomkérdéseke~
tűzött ki, s munkálarait ki i6 adta.
A népnevelés és a magyar nyelv terjesztésére Nógrád megyében "nemzeti intézet" felállítását javasolta. melyn'2k alaptőkéje
1876-ig 40 OOO Ft-nál tÖbbreszapol'odott.
Zipser és bátyja hatására Kubinyi Ágoston is rajongott a természetért és a természett.udományokél't. Az 1841-ben alakult Magyar Orvosok és Tennészetvizsgálók Vándorgyűléseit lelkesen támogatta. Mmdegyik nagygyülésen részt vett, többször mint elnök
és alelnök.
ősi

44

A Természettudományi Társulat a1apításában is részt vett bátyjával együtt. A pártoló és örökítő tagok jegyzékén 500 forint jegyzésével szerepel. E Társulatnak alelnöke (1841-1853), majd elnöke
(1844--45) is volt. Saját 6000 köteteskönyvtárát, gazdag érem- és
madártojás-gyüjtem2nyét sokan megszemlélték videfalvaiotthonában.
1841-ben nehány ívnyi önálló munkát bocsátott közre: "MaC(:/arországi mérges növények" címen. 1842-ben több külföldi tudományos társul2.t oklevelét nyerte el. Horváth István, a Nemzeti Múzeum igazgatójának halála után József nádor múzeumi igazgatóvá
Kubinyi A..gostont nevezte ki 1843-ban.
Ebben a minőségben sok vezető embert megnyert a Nemzeti
Múzeum és a természettudományok iránti érdeklődésre.
Igazgatói müködése első teendője volt, hogya néhai PyrkeT
László egri érsek által a múzeumnak ajándékozott képtárt felállíttatta. Ebben azonban csak kevés magyar müvész munkája volt képviselve. Kubinyi a nádor 50 éves hivataloskodásának megünneplésé1'2 a nádor arcképét megfestette magyar festővel s a képet a
múzeum képtárának ajándékozta. A kép költségeit aláírás útján
biztosította. A fennmaf3dt pénz ,.a magyar nemzetI képcsarnok i
egyesület" alaptőkéje lett. Ennek célja volt: magyar művészek alkot,1sait megszHezni s a Nemzeti Képcsarnokban felállítani. Az alaptökét további adakozásokkal 24 OOO forintra növelte.
Az Akadémia 1843-ban tiszteleti tagj ává, mDjd 1853-ban igazgDtó tag.lává választotta. 1845-ben királyi tanácsos lett, LS ő volt az
első, aki etTől magyar oklevelet kapott. 1849-ben sikerült él Múzeumot megmentenie.
1850-ben a Múzeum épületében virág- és terménykiállítást.
hangversenyeket rendezett. A befolyt összegből beszerezte a Múzeum
számára szükséges szekrényeket, s a Múzeum "sivatag és puszta
küludvara" csinos kertté varáz;solódott. Sikerült "részint az említett
módon, részint adakozásr>!;: .;egítségéveL él. múzeum felszerelésére"
~)2 OOO forintot gyüjtenie.
A losonci tüzvészben (1849) elpusztult könyvtár pótlására lelkes
tevékenységet fejtett ki. Maga kezdte az adakozást 200 nyomtatott
munkával, lS néhány hónap alatt mmyi pénzt és könyvet gyüjtött
iissze. hogy nagy városi könyvtár alakult. melyben a könyvek
száma hamar elérte az ötvenezret.
1854-ben Berlinbe utazott, s a porosz király több értékes bronzés kőkOl'Szaki tárgyat ajándékozott a Nemzeti Múzeumnak. 1857-ben
Belgimnot és Hollandiát utaztR be. A scheweningeni tengeri fürdő
ben Sina Sárnuel báróval találkozott. kitől 1000 forintot kapott fl
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Múzeum gyüjteményei <számára. E pénzen ott helyben könyveket,
molluszkákat, csoütvázakat és kitömött állatokat stb. vásárolt.
1869-ben nyugdíjazták s egYldejtíleg a Vaskorona-rend harmadosztályú keresztjével tüntették ki. Ekkor teljesen ViSS?;élVonult
életet kezdett s utolsó éveiben csak a MagYé'.r Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyíüésein jelent meg. Gyakran láttél a választmány tagjait saját házánál vendégü1. Egészsége érdekében utolsó
éveiben kénytelen volt külföldi fürdőket látogatni. Szervezete azonban mégis egyre gyengült. 1873. szeptember 19-én elhunyt.
Kubinyi Agoston nyájas, szelíd természetü volt, minden lzgatottságot, minden hil'telenkedést lelki háborodást került, s "azért
haragban a1ig tört ki valaha". A legerősebb vitákbéll1 is higgadt
maradt. nyugalmát mindig megőrízte. A leghevesebb cSzócsatákbal1
még hangját sem eme~te, annyIra tudott uralkodni magán. Ezért
kedvelték mindenhol mint elnököt, aki az értekezleteket s a legnagyobb tanácskozásokat egyaránt a legnagyobb szelídséggel és lelki
nyugalommal vezette.
Különös 6zaktudomán;yt ő sem müvelt. Fő érdeme volt éppen úgy, mint bátyjának - , hogyatermészettudományokat társadalmi úton terjesztete s a "táblabírót a tudós hoz közelítette".
Tudomány terjesztő munkásságát belföldön i6. külföld ön is
nagyra becsülték, miről elismerések és kitüntetések tanúskodnak:
1847-ben megkapta a hessen-darmstadti nagyherceg Lajos-lovagrendjét. 1852-ben a portugál ,.Márb fogantatásl de villa vicosa lovagrend" vitéze, 1859-ben a porosz Szent János-lovagrend tisztelet·
beli vitéze lett. 1875-ben Ferenc József királyi kamarásnak nevezte ki.
majd gyémánt gyürüvel ajándékozt", meg. A bécsi földtani, földrajzi, álléittani társulat, él regensburgi füvészeti. a n8.ssaui természettudományi. az amstel'dami .,Natura artis Magistra" állatkert, a
luxemburgi régészeti társulat tisztelet! tagg<:i, a majna-rajnai, <:1
.szász-altenburgi. cl koppenhágai északi, a róm2.i archeológiai tánsulat és a görlitzi tudományo." társaság level=ző tagjává választotta.
Kltbinyi Ferenc és K1lbinyi Agoston lelkében megfogant az él
mag, melyet Zipser lelkes t:mítás8. ültetett beléjük: a termé6zettudományok, s elsősorban az ásványtan és földtan szeretete. Mind él
két tanítványból a természettudományok terjesztéséne1( valóságos
öpostola vált. Az új eszmék!1ek s a nálunk még újszerü földtannak olyar:okat is megnyertek, kiknek "csatlósai be sem bocsátották
volna a szerény leánybnítót 2. fényes, de csak jogot és történelmet
tudománynak elismerő palot::íba".
A KHbinyiak előkelő társ",cléün:i helyzetüknél fogva valóban
olyanokkal is meg tudták k,:,c1veHetni a természettudományokat, kl-
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ket szeréEyebo büsad8.lmi állású, náluk tal é.n természettudományibg képzettebb tudósok sem tudtak volna annyira megközelíteni
az érintkezési pontek hi8_nya miatt.
A Kubinyi testvérek életének rövid vázolása i rt nemcsak azért
látszik kívánatosnak. hogy kegyelettel adózzunk Társulatunk meg:tlapításában s zsenge korában kifejtett fáradl1a latlan munkássá~uknak, hanem más szempontból is. Nevezet'2sen az ő életük folyása kis magyar kortörténeti kép 2. XIX. század első évtizedeirőL
E képből kitünik hogy akkor a természettudományok az előkelőbb
i ársadnlmi körökbe!1 v2lóságos terramcognita voltak s a szélesebb
j ál'sadalmi rétegekben nem volt igazi sze!'etet a tudomállyolC Hánt.
Kirünik azonban az is, hogy fáradhatatlan, lelkesítő munkával
sok embert meg lf::het nyerni a földtan s más természettudományok
szeretetére. E képből az is látszik hogy az állam akkor alig áldo7.ott ilyen célokra. Adakozásokból gyűltek össze olyan összegek,
:1wlyek kulturális célokat szolgáltak. Ezen adakozá.sokban a két táblabíró - Kubinyi Ferenc és Agoston - mindig elöljárt. s magával
ragadott más táblabírákat s főnemeseket is.

I1J. A Magyarhoni Földtani Társulat

hőskora

A Társula! megalakulása után a~onnal megkezdte munkásságát az alapszabályokban köruon.?Jazott elvek szerint. s hamar bebiZÚ:1yította életrevalóságát noha igen nehéz helyzetb:~n volt.
A Társulat első két évtizedében a hazai földtani munkásság teljesen úttöri:! jellegű voli: legelőször adatokat kellett gyüjteniök
nagy szorgalommal. A Társulat geológu::amak előadásaiban - melyeket a szaküléseken tartoti ak meg - és a közölt értekezésekben
j~ fi-ík,g ki:!ZE-ttani. őS1É:nytani gyűjtések eredményei, egyes vidékek
főként kőzettani leírásai és Ő'31énytani munkák szerepeltek. E~ek
ben a közlé<sekben azonban ct tisztán tudományos mlEL1{ásság gyakran erősen gyakorlati jellege is sakszor megfelelően kidomborodott.
Az elso években gyüjtött igea értéke::: kőzetek bs ősmaradva
nyok a Magyar Nemzeti Múzeumba l~erültek él Társulat alapszabú:~'ai értelmében. vagy esetleg a bécsi múzeumba a Társulat első
hónapjában.
A Társulat 1850-ben klküldötte másodelnökét Kubinyi Ferencet és első titkárát_ Kováts Gyulát a Hegyaljára gyűjtési célból. A
kiküldöttek Erdőbányán és Tállyán pompá5 növényi ősmaradványo
kat találtak, ezekbő; gazdag gyűjteményt s ezen kívül még 2697
darab kőzetpéldányi hozt?k. A példányok közt sok az idomítot!
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kőzet,

közvetlen kiállításra alkalmas. Kiküldetédik eredményéről
sza:külésen számoltak be.
Marschan József és Mikecz iindrás a Társulat megbízásáb'.!]
Cudélpest vidékét tanulmányozta, s földtani térkép készítésén fáradozott. Az eredményeket szakülé-sen mutatták be.
A hegyaljai növényi maradványokat Itthon nem lehetett meghatározni összehasonlító anyag s kellő képzettségü szakember hiányában. Ezért Kováts Gyula a Társulat megbíz:3.sából Bécsben végezte a meghatározást a bécsi Földtani Intézet gazdag tudományo-3
felszerelésesegítségével. Ugyanott készültek 2. növények rajzai is.
Kllbinyi Ferenc két ízben: l850-ben és l857-ben a Recsk és
Parád környéki területet tanulmányozta, két előadásban számolt
be az eredményekről.
l85l-ben Kováts Gyula folytatta Budapest környékén a gyűjté
seket. Az év szeptemberében Telkibánya VIdékén kőzeteket és ős
maradványokat talált.
l850-ben és l85l-ben a Társulat a Magyar Nemzeti Múzeum
gyűjteményeit a következő tárgyakkal gyarapította.:
idomított kőzetdarabok: 400 darab a hegyaljai területről 1850ben; 200 a Hegyaljáról és Telkibányáról l85l-ben; 50 a Mátrábó1.
60 a budai vidékről. Ösmaradványok: 600 Erdőbányáról és Tállyáról l850-ben, 800 ugyanonnan l85l-ben, 300 Budáról, 107 faj franciaországi palogén molluszka, melyeket a társulat a bécsi földtani intézettől kapott cserébe a hegya1j ai anyagért.
A Múzeumnak adott tárgvak értéké;: Kováts Gyula 514 forintr3
becsülte.
Vála5ztmányi határozat folytán mindazok a példányok, melyekre a Múzeum nem tart igényt, más egyleteknek, intézeteknek és
iskoláknak szétosztandók. A bÉosI Földtani Intézet, a pesti egyetem,...J). József Ipartanoda. a brün!1i \VerneI' Társulat stb. ré5zesült
a Társulat ajándékában.
A Társulat hónaponként egy vagy két szakülést tartott, melyeken kizárólag tudományos előadások és hozzászólások hangzottak el.
.
A Társulat 185l. július l5-én tarto:ta első szakülését, melynek
előadói volta.k: Haidinger Vilmos. Kováts Gyula és Mednyánszky
Dénes.
E1l1atározta a Társulat még l850-ben, hogyaszaküléseken tartott tudományos értekezéseket magyarul és németül kinyomat ja.
mihelyt anyagi helyzete ezt megengedi. Addig, míg a munkák kiadására nem kerül 501', a Társulat titkára jelentését adta ki l852-beü
két előző évi működéséről.
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A Társulat felhívására többen kőzetek. ásványok és ősrnaradvá
nyak ajándékozásával gé:zdagították a Társulawt s közvetve a IVhgyal' Nemzeti Múzeum gyüjteményeit.
A Társul;:ü két első évében ezek szerint főként gyüjtő m1.mk~
folyt kiegészítve a gyüjtöt:: anyag egyik részének rendszeres feldolgozé\sával.
A Társulat pénzügyi helyzete a tagok~zámához (76) képe~t
elég jó volt az adomán;.'ok folytán. Erröl tájékoztat az 1851. december 31-i mérleg:'"
Bevétel
1.
2.

3.
4.
3.

.

6.
~

8.
9.

Esterházy Pál herceg pártfogói díja 1850-re
400
Esterházv Pál herceg pártfogói díja 1851-re
400
Andrássy György gróf n1int pártoló tag
100
Podmaniczky János báró mint pártoló tag
100
Gering€l' Károly báró ajándéka
:30
Vécsey lVliklós báró 1830-ben
15
:n rendes tag díja 1850-re
185
64 rendes tag elíja 1851-bel1
320
J,amatok
20
Összesen 157Q

frt.
frt.
frt.
frt.
frt.
ht.
ht.

f!'t.
frt. 05 kr.
frt. 05 kr.

Kiadás

500 frt. 19 kr.

1. Tudományüs kutatások
2. Szerszámok és eszközök
3. Oklevél

289
10
85
550
135
Összesen 1570

4. Házi kiadások
5. Hátralékos tagdijak ] 850-re
6. Hátrajékos tagdíjak 185:-1'e
7. Kamatra kiadnI

8. I<'észpé-nz

irt. 51 kr.
frt.

irt.

frt.

irt. 35 kr.

irt. 05

1

~

••

.1\..1.

Ez a pénztán f'Jl'galom azonban nagyon kic-si \.'olt ahhoz. hogy
ebböl tudományos munkákat adjanak ki.
:\. kép teljessége kedvéért megemlitendö még. hogya Tár.'iulat
,\ kiiveU;;:2ző munkák,\t kapta ajándék,ü:
l. Erster Beric1n des geognoshsch-montanistischen Vel'eins Eil'
Il1í12l'österreich und das Land ob del' Enns. Gl'atz. 1847 .
.) Dritter Bericht ... Gratz, 1849.
3. Vierter Bericht ... Gratz. 1850.
Néhány pt:nztáI:i kin1utatás, eleinte több,
koztat a Társulat anyagi helyzetéröl.

4 A százéves Földtani Társulat -

G335.

később

ke\"esebb. nén1ileg tájé-
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4. Statuten des geognostisch-montani-stischen Vereins fül' Innerösterreichs und das Land ob der Enns. Gl'atz, 1844.
5. Statuten des Vereins zur geognostische-montz.nistischen
Durchforschung des Landes Tirol und Voralberg. Innsbruck.
6. Achte General-Versammlung des geognostisch-montanistischen Vereins fül' Tirol und Voralberg. Irtnsbruck, 1846.
7. Neunte General-Versammlung ... Innsbruck, 1847.
8. Schmldt, A. R.: Voralberg nach den von dem geognostiscbmontanistischen Vereine fül' Tirol und Voralberg veranlassten
Begehungen geognostisch beschrieben und in einer geognostischen
Karte dargestellt. Innsbruck, 1843.
9. MorIot, A.: Geologische Karte der Umgebungen von Leoben
und Judenburg.
10. Jahrbuch der kais. königI. geologischen Réchs-Anstalt
Wien. Jahrgang 1850. und Jahrgang 185l.
11. Schedius Ludwig und Blaschneck Sam: Vollstiindige Generalposten und Strassenkarte des Könlgreichs Ungarn. (8 Bliitter
auf Lein'wand aufgezogen.
12. Zeuschner. L.: Über den Bau des Tatragebirgs und der Parallelen. Hebungen. St. Petersburg, 1848.
13. Zeuschner L.: Opi.,; skal plutal1lcznych
prezobrazinach
wraz ich pokladami melaliczuemi w Tatrach i \\' pasnach przyleglych.
14. Zeuschner, L.: Rzut oka na budowoa geologiczna Tat1'ow i
wznicsen od nich 1'owe - edlegtych, tudziem porowmanie ich skal
wasstwowych z Alpejskiemi.
15. Zeuschner L.: O seli i jej produktyi m. Swieeie a mianovieie w europie.
16. Zeuschner L.: O wzglednym vieku piaskovca karpatowego
i ogniwach wehodzacych de jogo skladu.
17. Zeuschner L.: Opis geologlczny sokladu siarki w 6WO"ZOwicach pod Krakowen.
18. Zeuschner, L.: O Skamienialosciach.
19. Zeuschner, L.: Geognostische Beschreibung des Salzlagers
von Wieliczka.
20. Natur\vissenschaftliche Abhandlungen, gesammelt und
herausgegeben von Wilhelm Haidinger. 1-4. Bd. Wien. 1847-185.1.
21. Be'ichte über die Mittheilungen von Freuden der Naturwi.ssenschaften in Wien, gesanuuelt und heraucSgegeben von Wilhelm
Haidinger. 1-7. Bd. Wien, 1847-1851.
A vagyon! helyzet adatai jól megvilágítják Társulatunk kezdeti
nehézségeit.
50

A Magyarhoni Földtani TÉtl'sulat - mint nagyobb birodalomra
földtani egyesülés - az alakulás sorrendjében a harmadik, ha az alakulás első évét. 1847-1848-at vesszük alapul, s a negyedik, ha az alakulás utolsó éve: 1850 a kiindu~ópontuk. CS8!k az
angol Geological Society of London (1807), a francia Soclété Géolngique de France (1830), tS esetleg a német Deutsche Geologisch':
Gesellschaft (1848) előzte meg.
A kezdeti nehézségek tekintetében azonban Társul2.tw1k legelöl volt. KOl;áts Guula 3. fentebb említett "Első jelentés"-ben a
VII. ,.Visszapillantás" cÍmü szakaszban szó szerint a következőket
mondotta:
kiterjedő

"A magyarhoni földtani társulat eddigi munkálkodása iból látható.
hogy a társuhit mindent iparkodott tenni, amit csekély pénzereje megengedett. de az is kitetszik. hogy oly csekély eszközökke] aminőkkel
eddig rendelJl:ezhetill:, ki1.üzött célját, Magyarország földtani életvizsgálását aligha eléc·heti. ugyan azért óhajta71dó. hogy mind a magya!'
kormány közhasznú társulatunkat évenkinti nagyobb összeggel segíteni kegyeskedjék, mind pedig. hogy mind azon egyese}" kik a t.udományt becsülik, kiknek szeretett hazánk virágzása szívükön fekszik.
mint tagok a tárSUlathoz csatlakozzanak és ezáltal a társulat mind szellemi. mind ped~g an~'agi pénz-erejét hatalmasan neveljéje mit a társulat annál inkább vél megérdemelni. minthogy nyerészkedésre l1incsen
alapí~va, hanem minden erejét a tudomány és j;;:özjólét előmozdítására
<;zentelí; tisztviselői ingYt'l1 szolgálnak. mi által a társulat azon l;:ellemes állásba jön. hogy minden pénzét tudományos czélokra fordíthatja.
\'égre ·semmit maga számára nem gyüjt. hanem mindent a m. museumnak ajándékoz. a museumra nézve fölösleges tárg?akat pedig más intézeteknek és iskoláknak szétosztja."
Az alapszabályok szerint a Magyarhoni Földtani Társulat a
bécs! Cs. K. Birodalmi Földtani Intézettől nem függött ugyan. de
vele nagyon szarús kapcsolatban volt. Természetes, hogy tudomc:nyos rokonintézmények között kívánatos ö. 'kapcsolat s az érintkezés. az esetleges közös munka fontos tudományos és gyakorlati
eredményekhez vezethet. Az akkori elnyomatási idők ránk néZVe
nyomasztó politikai viszonyai közt azonban igen szoros kapcsolat
n:ég sem volt kívánatos. Enn",k 2.Z ólomsúllyal ránk nehezedő politikai légkörnek . sorvasztó befolyását a Társula~ ahpítói közvetlen
:':i-emJéletből észlelték. Ezért igyekeztek a bécsi Reichsanstalttal való
kapcsolat kedvezőtlen hatását ellensúlyozni már az alapszabályokban is. A harmadik cikk ugyanis kimondja a Társulat szoros ÖSSZ'2függését a Magyar Nemzeti Múzeummal, evvel a tisztán és vdóban nemzeti intézményünkke1. Így a Társulat és a Múzeum karöltve
munkálkodhatott nemcsak tudományos téren. he.nem hazaflas
nemzeti törekvésekoen is megóvhatta tisztán magyar jel1egét. Ké4*
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sőbb

- az 1856. június 5-én tartott közg:yűlésen elfogadott új alapszabályok életb:::1épése után - cl bécsi Reichs!lDstalt kapcsolata teljesen megszűnt. Sajátságos, hogy addig, míg a Társulat alakilag
összefüggöt Béccsel, alig volt vak'l.mi kapcsolat a Reichs,mstalt <3 a
Társulat között. Az alapszabályok módosít:isa után azonban, miko,'
a kényszer megszűnt, élénkebb tudományos kapcsolat alakult ki éi
Bll'odalmi Földtani Intézettel 5 Bécs más tudományos köreivel is
a tudomány és a Társulat javára egyaránt. Az új, módosított alapé'zabál:,'okctt a közgyűlés 1856. június 5-én fogadta el.
A Magyarhoni Földtani Társulat alapszabályai
l. §. A magyarhoni földtani társulat tudományos egylet, mely szo-

ros kapcsolatban van a magyar nemzeti museummal.
2, §. lVlinden, a tá,'sulatnak bek,jldött, vagy költségén gyűjtött földtani példányok, ásványok, kövületek. a magyar nemzeti museum tulajdonává válnak, s amennyiben a museum gyüjteményei nagyítására
szükségesek. az ásván~'tani osztál\'ba tétetnek. joguk lévén e társulat
tagjainak azok tudományos használatára, a többiekkel a társulat más
egyleteknek, tudományos intézeteknek, iskolálmak stb. rendelkeziik.
3. §. A museum ellenben ellátja a társulatot gylílésekre alkalmas
teremmel, őrzi a társulat iratait s minden más ingó tulajdonát, a museum illető tisztviselői felajállwán szolgálatjokat a társulat ügyei vezeté-..:;ére s az irományok vitelére.

II. Célja
4. §. A társulat célja Magyarorsz.ág minden vidékeinek földtani átkutatása s el1l1ek következtében feltalálása s megismertetése mindenféle hasznos ásványoknak érceknek, kősz.é1111ek, építésre s más 111Úipari használatokra alkalmas köveknek,
III. Eszközök

5. §. il. jelentékenyebb eszközök: 1. Geológok utaztatása. 2. Szaktartása. 3, Munkálatok kiadása. 4. Geológiai tárgyak gyüjtése.
5. Geológiai kGn~'v~ár szerzése.
gyűlések

IV. Tagok

6. §. A társulat tagjai: a) rendesek. b) pártolók és e) tiszteletiek.
mindnyáju};:at a tál'sulat oklevéllel látja eL melyekért a tag egyszer

rninc1cn:korra :2 pfrtot fizet.
7. §. Rendes tag minden állampolgár lehet, ki a ge::Jlógiát kedveli.

s szúndél:át vagy maga, vagy más rendes tag által a titkároknak bejelenti, s az alapszabályban foglalt költségeket pontoscm teljesíti, az
új tagok a közgyülésnek levén bejelentendők.
8. §. A rendes tagok a társulatba léptük által kötelezik magukat
hat egymásután következő esztendőben a társulat költségei fedezésére
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évenkint január hóban 5 pfrtot fizetni, a hat év lefoly ta után a társuJaüóJ kilépni szándékozók ezt egy féJévvel előbb kötelesek a tilkárral
írásban tudatni, ha ezt elmulasztják, újabb hat évre kötelezetteknek
tekintetnek.
9. §. Pártoló tagi okleveleket olY2Jl leli,es egyéneknek osztog~t a
társulat. kik em1ek pénzerejét legalább 100 forinttal nevem;:, s ez által a társulatot hasznos céljai elérésében hathatósan pártolják.
10. §. Tiszteleti tagokul oly jeles egyén8ket választ a társulat. IGk
vagy a földtanban magukat kitüntették, vagy pedig a társulatnak célj ,1
elérésében lényeges szolgálatot tettek. ezeket a nagygyülés valamely
tag ajánlatára általános szótöbbséggel választja.
ll. §. A társulat minden tagja szavazati joggal bír, melyet a közgyűlésekben gyakorolhat, ezenfelül a társula:; által kiadandó munkálatokból ingyen példányt kap, s a társulat könyveit használhatja.
V. Ügy vezetés és igazga.tás
~.

Pártfogóul oly fél'fit választ és kér meg a társulat. ki a föleItan iránt vonzalommal viseltetik, s a társulat fényét és díszét emeli.
Ezen állás élethosszig tart, választása általános szótöbbségg2l történik
a 1,özgyűlésben.
1:3. §. r\ tál'sulat ügyeit választmány intézi, me!y az elnökböl. alelnökből első és másod titkárból, pénztárosból s még más hat választr:1 ányi tagból áll.
14. §. Az elnök képviseli a társulatot 2 hatóságok és má" s7,emél;:ek
irányában. a társulat gyűlései ben elnököJ. a közgyülésekben a tá:'3ulai
általá"os állásáról tudósít a társulat pénzügyeire felügyel. a választmá.ny által rendelt pénzösszegek kifizetését utalványozza. a titkár által
vezetett jegyzőkönyvet és társulati határozatok2t "llenjegyzi, a válaszlmányi és közgyüléseket ös;-;zehívja, s szükség esetében rendkívüli gyüléseket is tarthat, szavazatok egyformaságánál döntő szavazattal bír.
15. §. Az alelnök az elnököt hatáskörében gyámolítja. s szül,ség
esetében ennek helyét pótolj"l.
16. §. Az első titl,ár viszi a levelezés.t s a gyülésekben c< iegyző
könyvet, gondoskodik a szakgyülések tudományos tárgy::üról. szerkeszti
az évkönyvet és más kiadandó munkálatokat. agyülések tartás áról tudósitja a tagokat. a beküldött tárgyakat bemutatja, a gyűlések eredményeit a lapokba iktatja. felvigyáz a könyvekre s folYÓiratokra, róluk
jegyzéket visz és a !agoknak térítvény m.ellett kiadja, a tagok számát
a pénztárnokkal együtt evidenciában t.artja és az évenkénti közgyülésben a társulat munkálkodásáról tudósít.
17. §. A másod titkár az elsőnek segít, szükség esetébe:1 helyettese.
18. §. A pénztárnok a társulat pénzeit és ezzel rokon iratait kezeli,
beszedí a tagoktól a díjakat. naplót visz a bevétel és kiadásról, a választmánynak számol és ennek felelős.
19. §. Az elnökök, titkárok. pénztárnok és níiasztmányi tagok kiknek szakértőkIn.ek és bude.pesti lal~ókna~ kell lenni. hat évre választatnak a közgyűlésen általános szótöbbséggel s titkos szavazattal.
12.

VI. Választmány
20. §. A választmány határozza meg a teendő munkákat. a megvizsgálandó vidékeket, ez nevezi ki az evégre kiküldendő szakértciket.
ez köt velök szerződéseket. és ad nekik alkalmas utasításokat. ez határozza meg a társulat célja eléréséből eredö szükségeket, s azok megvételét, milyenek: szerszámok, főldabroszok,könyvek. A választmány körébe tartozik végre a nyomtatásUgy is. A választmál1y ellenőrzi a pénztári kezelést, s azt núnden évben legalább egyszer megvizsgálja, joga
iévén az elnöknek egy választmá,"lYi tag ldsél'etében a pénztárt bármily
:dőben is scontl'irozni. Végre a választmány intézi el azon, a társulati
tagok között netalá.'1 felmerülő viszályokat, melyek a társulatot érdeklik.

VII.

Gyűlések

21. §. A társulat tart köz-, szak- és választmányi gyüléseket.
22. §; Közgyülést a társulat rende.sen minden évben tart tavasszal,

szükség esetében az elfJök rendkívüli közgyülést is tarthat, de ekkDt'
szükséges, hogy a tagok 4 héttel előre lapok útján meghívassanak.
23. §. A közgyülésekben választatnak a tisztviselők és a választmányi tagok, a társulat anyagi állásáról és szellemi müködéséről tétetik tudósítás, tiszteletbeli tagok választatnak. A határozatokat a jelenlevő tagok általános szótöbbséggel hozzák.
.
24. §. A választmány i gyülés rendesen hónapon!,ént egyszer jön
egybe, általános szótöbbséggel határoz, melynel( hozatalára legalább

öt tag s7.iL~éges.
25. §. A szakgyülése-kben tudományos értekezések t2.1't"tnak, a ti tkál' a küldeményeket mut2Jja be. Rendesen télen minden 14 nap.

nyáron pedig augusztus és szeptecber hav::tkat kivéve, hónaponként
egyszer tadatnak
VIII. Társuiati vagyon
26. §. A tá~'Sulat jöve,delmét teszik a) p:irtfogó herceg őmagassága
én 400 pfrtnyi adománya, b) a rendes tag0k 5 pfrt. évenkénti fizetése, c) az oklevelekért bejövő két pfr-iDyi .:is S z'? g, d) a pártoló tagokUii
remélhető járulékok, e) remélhető ajánc'!~l(rjk.

IX. Alapszabályok 1Jáltoztatása
27. §. A Lál'Sulat alap.szabályaiba:l mindő:n hat évben a közgyü!és
teheti szótöbbséggel a szükségesnek talált változtatásokat. melyek helyhagyás végett felsőbb helyre terjesztendők.
28. §. A társulat önkéntes feloszlá.sát csak a közgyülés mondhat.!'l
ki, az összes rende.3 tagok három negyed ének kívánatára.

X. Feloszlás
29. §. Ha a tál'SulCit bármi okból feloszlik, minden vagyona a m.
nemzeti museunmak marad és az ásvá!1ytani. földtani és paleontológiai
gyűjtemények gyarapítására fcrdíté'.ndó.
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A Társulat az alapszabályok szerint szorosan össze volt füa Múzeummal. Csaknem az egész első évtizeden át a Múzeum
:tdott helyiséget Társulatunknak. Tisztviselői közül többen <; Múzeumban telje3itettek szolgálatot (Kubinyi Ágoston, Kováts Gyula).
A gyűjtéseken összegyűh ásvány-o kőzet- és ősmaradványanyag ,(
Múzeumban nyert elhelyezést.
Az első évben nagy lendülettel megindult társulati tevékenység
az alapszabályok szennt télen havonként kétszer, nyáron havonként
egyszer tartott szaküléseken kívül sikeres gyüjtésekben is megnyilvánult. Ez a kezdetben lobogó lelkesedés azonban - úgy látszik csak szalmaláng volt. A Társulat első kiadványa 1852-ben jelent
meg az addigi müködésről. Ezt a kiadványt azonban három éven
keresztül nem követte újabb közlemény. Ez a pangás az általáno,c
érdeklődést csökentette. A földtantól távolabb levők úgy láttá~,
hogy a Társulat alig teszi meg kötelességét, vagy legalábbis nem
tud feladatának elég tökéletesen megfelelni. Csak a földtannal 1eli~esedésből és elhivatottságból foglalkozó geológusok és bányászok
lGtartása és biztatása mentette meg ekkor a Társulatot.
A lankadást részben az is előidézte, hogya Társulat akkori
titkára: Kováts Gyula múzeumi őr mun:kája a Múzeumban anllyira
megduzzadt. hogy csak nagy erőfeszítéssel tudta a Társulat admiII isztrációját elvégezni.
/'~z 1855. március 22-i választmányi ülés dhatározta "évkönyvek" kladását magyar és née.1et nyelven. A megvalósuláskor az évkönyv helyett a "Munkálatok" cimet használták.
1856-ban a Társulatnak egy kötet kiadványa: "A Magyarhoni
Földtani Társulat Munkálatai" egy füzetben megjelent ugyan (3.
ábra) cl tervezett nek
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. hogya
nyilvántartott tagok egy része tagsági díját nem flzette meg, s evvel
cl Társulat anyagi alapja is erősen megrendült.
li.. 'cársulati tagok főleg a közlemények teljes hiányát joggal kifogásolták. Hiszen a Társulat tudományos munkássága nyomtatásban megjelent közleményekben tükröződ!k vissZél.. A tudományo"
izaküléseken elhangzott értekezések, a hozzájuk füzött hozzászólások, viták elhangzanak sokszor minden nyom hátrahagy ása nélkül.
Az előterjesztett tudományos munkák talán még nem is teljesen lezártak. Gyakran a tudományos munka tárgya olyan, hogy szakülésen előadva részletelben alig követhető.
ződve
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Csak a nyomtatásban megjelent tudományos dolgozatok végl€ges jellegüek, csak azokat lehet kritikailag érdemlegesen méltatni
A kiadványok szüneteltetése ezenkívül még a társulati tagok kö-z;ti

IAGYARHONI fÖLDTANI TÁRSULAT

,\ TÁRSt7LAT ~lEGBIZ.As·\8ÓL

I,

3. ábra (213 nagyság)

kapcsolatot is megszüntette, mel>t hiányzottak a Társulat életét
vissza tükröző értesítések.
A csaknem kát;.rúba került Társulat csak akkor kezdett újból
előrehaladni, mikor Szabó József erősebben kezdte .szorgalmazni a
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társulah müködés élénkebb ütemét. Szabó a Társulat életébe
1852-ben kapcsolódott bele erőteljesebben.
1851. augusztus 21-én Ested1ázy Pál herceg levelet írt, melyben
saját "jószágainak" földtani átkutatását kérte. A Társulat - hálából pártfogója, Esterházy Pál herceg iránt - elhatározta, hogy az
ipolypásztói és véghlesi hercegi uradaimat földtani szempontból különös tekintettel az értékesíthető ásványokra, kőzetekre - megviz6gáltatja. Ezt a munkát Szabó Józsefre bízták, ki többedmagával (Kováts GyuLa, Kubinyi Ferenc, Wagner DánieL) ezt a feladatot
sikeresen meg is oldotta. 1852. augusztus 23-tól szeptember l8-ig
dolgoztak. Az itt szerzett tapa6ztalatokat a társulati kiadványok számára le is írta. (A Magyarhoni Földtani Társulat Mlmkálatai. II.
kötet). A helyszíni tanulmányok kóltsége 114 fonnt 50 krajcár volt.
Jellemző volt, ~ogy a Társulat első évtizedeiben a tisztikar
igen nagy álclozatkészséggeL segítette elő a tál'6ulati munkát. Ez az
úldozatkészség sokszor nemesak odaadó, erős tevékenységben nyilvánult meg, hanem pénzáldozatban is. Megemlítem a következő
áldoza tkész6éget.
Kubinyi Ferenc önként vállalta. hogy 1865 őszén az országgyülés megnyitása előtt a Nemzeti Múzeumban összeállítja Magyarország földtani gyüjteményét megyék szerint. Ezt a munkát ingyenel Í<s végezte, kiegészítvén a gyüjteményt saját gyüjteményének sok darabjával. A múzeumi gyüjtemény nagy része a Társulat
tagjaim,k gyüjtéséből származó anyag volt, melyet főleg Szabó József, Hantken Miksa. Kováts GyuLa, Kubinyi Ágoston, Nencl.tz.:ich
KároLy, Zsigmoncly Vilmos gyüjtött, részben a Társulat pénzén.
Kubinyi Ferenc a gyűjtemény felállítására 900 forintot költött .3
sajátjából. Ez az ös.szeg akkor igen nagy érték volt.
Kubinyi Ferenc a gyüjtemény felállításának befejezése után,
1886. február l4-én írt jelentésének végén a következőket mondotta: "... szerencsémnek tartom, hogy ezálbl él múzeumnak és így
nemzetem.nek tudományos és ipari tekmtetben némi szolgálatiJt tehettem".
A Tarsulat akkori vezetőségeinek lelkes és áldozatkész felfogása
tükröződik vissza K1Lbinyi Ferencnek "A Magyarhoni Földtani Társulat 16 évi müködéséről szóló jelentés" dmCi összefoglalójából is.
(Munkálatok III. kötete, 46-61.) Ebbe!1 lemondott alelnöki tisztségéről: " ... nem azért, mLll.tha megúntam volna hivataloskodásomat, de tisztelve ct törvényt a társulat statutumai értelmében. Fogadja a tisztelt társulat irántam o~y gyakran bizonyított határtalan
bizalmáért és kegyességéért hála és alázatos köszönetemet; - midőn
ekképpen hivatalomtól búcsút vennék ünnepélyesen kijelentem, hogy
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bár ki alatt IS, mint a tisztelt társu12.tnak egyik legcsekélyebb közlegénye és napszámosa, költséget és fáradságot nem kímélve. a
tisztelt társulat, következőleg a hazai ipar és Magyar Nemzeti Múzeumnak érdekében ezentúl kettőzött erővel és áldozattal müköclni
egyik legforróbb felad8tomnak 8S <szent kötelességemnek t'Öll"t:mi cl
nem mulasztandom.'·

IV. A társulat

Szabó József tevékenységének
hatására

megerősödése

Szabó 1862-ben mint a Társulat másodtitkál'a, a választmány
megbízásából, fáradtságot nem ismerő. rendszere<s munkávé:l kezdett hozzá a Társulat szunyófélben levő életének megélénkitéséhez.
Megmdította mindinkább erősebbé váló <széleskörü toborzását és
hangulatkeltését a Társulat érdekében. 1863-ban az ő szerkesztésében jelent meg legnagyobb részben Sina Simon báró 500 forintos ajándékából "A Magyarhoni Földtani Társulat MW1kálatai"
második kötete. Ekkor c:. Társulat újból megjelent ebben a kiadványban a társulati tagok előtt. s így életképességét is igazolta. E
munka szerkesztői előszavában kifejtette a Társulat szükségességét, felhívta a Társulatra a figyelmet ezúttal nyiltan rámutatot~
az eddigi pangás okaira: a nemtörődöm.ségre - a közösség részél'ől: s a lankadá<sra a Társulat részérőL Sürgette a teljes megújhoclást szervezetileg is.
Közben jogerőre emelkedett a Társul,"t új alapszabálya. Ennek
igen lényeges eredménye, hogy megszünt a kapcs,)lata a bécsi Cs.
K Birodalmi Földtani Intézettel. Ezen alapszabály szerint a Társulat "tudományos" egylet. Célja a haza nünden vidé~{ének földtal1l
tánulmányozása, s evvel összefüggésben feltalálása .s megismertetése a hasznos ásványoknak. érc eknek , kő~zénnek s bármely ipari
célra használható kőzeteknek. Ez olyan nagy feladat, melynek csak
részben való megoldása sokkal nagyobb anyagi felkészültséget követel meg, mint a Társulat vagyon:l és bevétele. A Társulat anyagi
erejét főleg gyüjtésskre költötte el, és a Múzeumot erősen gazdagította gyűjtéseivel. Ezzel azonban saját magát gyengítette, s tagjai
iránt volt mostoha. Így történt. hogy a gazdag gyüjtések mellett
nem jelenhetett meg érdemleges közlemény. Noha Szabó Józsefnel~
sikel'ült él Munkálatok IL kötetét kiadni 1863-ban, mégis a Társula!
alig fejlődött,
Az új alapszabályban az eszközök sorában a földtani könyvtár
szerzése is .szerepeL A tisztviselők megbízása hat évre szóL Az

alapszabályok is csak hat év uté1.n módosíthatók. Mindez a megkötöttség bizonyosan hozzájárult ahhoz. hogy Szabó József erélyes és lelkes titkári tevékenysége után 15 1865-ig a Társulat éppen csak hogy
élt. Szabó sürgette a megújulást. Végre az átalakulás az 1866. március 14-én tartott közgyúlé6en Imegindult. Ekkor elhatározták, hogy
a Társulat érdekében az egész országban hangulatot fognak kelteni, az alaptőkét félre fogják tenni. Az alapszabályok élzonban változatlanul maradtak, a Nemzeti Múzeummal szemb?n erkölcsileg
vállalt kötelezettség továbbra is fennmaradt.
A következő években Kubinyi Ferenc, majd Reitz Frigyes '?lnök és Hantken Miksa titkár lelkes. odaadó tevékenységére a Társulat helyzete kezdett lényegi05en javulni, s évvel együtt műkö
dése is lüktetővé vált, a tagok száma nőtt. A taglétszám kezdetben
64 volt. 1863-ban 190. Az első tizenöt évben ez volt a legnagyobb
létszám. 1865-ben csak 80 tag volt, 1866-ban 2.zonban már 174. s
a következő években is gyarapodott.
A Társulat kiadványainak sorát az említett, 1852-ben megJelent "Első jelentés a Magyarhoni Földtani Társulatról" Cí111íi, közel
két ívnyi füzet nyitotta meg. "Szerkeszté: Kováts Gyula társulati
titoknok." Ez a kis munka a Társulat megalakulásának történetét.
addigi munkáját i6merteti. Mintegy függelékként közli a Társulat
alapszabályait, tisztviselőinek és tagjainak névsol'át. az 1851. december 31-i pénztán !ümutatásL a Társulatnak ajándékozott könyveket, kőzeteket, kövületeket szám szerint. Ez a németül ~s
megjelent - ismel'tetés csak a Társulat szempcmtjából fontos.
A Társulat tudományos munkáinak kiadása .. A Magyarhoni
Földtani Társulat Munkálatai" kiadványsorozatban indult meg. Az
első kötetet KO~'áts Gyula, a Társulat első titkára szerkesztette, s
1856-ban jelent meg Pesten, nyomatott Herz Jónásnál. A címlapon
még a következőt olvassuk: "A társulat megbízásából szerkesz:é
Kováts Gyula, társulat! első titkár. r. füzet, 1 földt3.ni mappával és
8 kőre metszett táblával." A kötet 72 bp (4,5 ív) terjedelmű. A
második lapon a Társulat pártfogójának, Esterházy Pál hercegnek
van ajánlva.
Abevezetésben KOlJáts a következőket írta: "Ezen füzettel
kezdi meg a magyarhoni földtani társulat tudományos munkálatainak kiadását, melyek vagy tagjaitól származtak. vagy megbízásából
készültek. lVIi nt tagjai évi járandóságára alapított m2.gánegyletnek
müködései csak szerények lehetnek és legfeljebb belbecsök által
érdekesek. Fényes kiadásokat csak az állam által pénzzel segített
testületek eszközölhetnek. s még ezen kiadás is lehetetlenné vált
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voJna, ha ezt magas pártfogójának, herczeg Esterházy Pál őnagy
méltóságának fényes bőkezűsége lehetővé nem teszi.
Mennyire igyekezett legyen társulatunk kettős czélj.? elérésé::
Ú. m. a magyar ne:nzeti museum gyűjteményei szaporítását s Magyarország földtani vizsgálatát eszközöini részben a nyomtatásban már megjelent "Első jelentés"-ből kivehető, de még tökéletesebben látható leend a rövid időn kiadandó ".második jelentés"-ből,
mely ezen kívül még tagjai névsorát, pénztára állapotát stb. tartalmazandja.
Végre még azon kérést intézzük a velünk hasoncélú társulatokhoz: szíveskedjenek működéseinket -barátságosan fogadni, s bennünket czélunk elérésében főképpen nyomtatványaink kicserélése
által gyámolítani.
Pesten, a Museumban, Szt. István király napján 1856
Kováts Gyula."
Érdemes ezekbe a régi kiadványokba belepillantani. Az első tudományos közlemény Kováts Gyulának az "Erdőbényei ásatag V1rány" című 7 tábla mellékletes munkája volt. Ebben az Erdőbénye
melletti Barnamáj nevü hegy egyik árkában feltárt számáciai kál'tyapala flóráj át írta le. Kováts ezt az anyagot KlIb iny i Ferenccel
együtt gyűjtötte 1850 szeptem.berében. Mind a ketten a Társulat
megbízásából gyűjtöttek a hegyaljai vidéken.
A második mtmka Kováts Gyulcínak: "Tállyai ásatag virány"
címü közleménye volt, 1. táblával, melyben a tállyai szármáciai
flóra leírását közölte. Ezt az anyagot is Kubinyi Ferenccel együtt
gyüjtötte Kováts részben 1850 őszén, főleg pedig 1851 szeptemberében.
A harmadik közlemény: .,J elentés Magyarországnak March folyóval határos részéről, mellyet a magyarhoni földtani társulat
megbízásából 1852 őszén földtani viz8gálat .:üá vett" Pettkó J ánoE;
cs. k. bányatanácsos és selmeci akadémiai tanár tollából. A mUDkához egy földtani térkép lS tartozik. Érdekes, hogy ez a munka
az Egbell vidéki p2tróleumról is megernlékezik: "Holics és Egbell
közt Kojatjn nevű erdő szélén néhány lépésre az ol'szágúttól van
egy forrás (ún. Kojatjni forrás), melynek vizén földolajhártya vonul el és belőle könszéneg (hydroc.qrburet) buborékok szállnak el".
Driz orvos szerint, ki idevezette Pettkót, e buborékok "csendes idő
ben" meggyújtva égnek (ottlétükkor az Idő viharos volt, s a meggyújtás nem sikerült). Szurdák nevű falu (egy órára Szencitől) fürdŐ,iének vizéről PeU/có a következőket írta: ,.A víz színe a felső s ::lZ
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alsó kútban barnás. A víztükrön opalizáló hártya terül el ... Naphta
jelenléte kétséget nem szenved. A felszálló gázok meggyújthatók".
Ugyanitt jelentek meg Pettkónak a Kis Kárpátokban, a Fehérhegységben, a Javornica-hegyláncban s a szomszédos medencékben barométer magasságmérési eredményei.
Ez a kötet németül is megjelent: Arbeiten der geologischell
Gesellschaft fül' Ungarn. r. Heft. Pest, 1856. Az egész kiadvány
rnegjelenését a német természetvlzsgálók és orvosok Bécsben tartott
ülése segítette elő. Ezen az ülésen Társulatru1k már tudományos
eredményeket akart bemutatni.
A Munkálatok első kötetének megjelenésekor Kováts Gyula
már betegeskedett, s lassanként munkakörét teljesen Szabó József
másodtltkár vette át. Szabó lelkesedése páratlan volt, s mivel c
volt az egyetlen tágabb látókörü geológus az országban, lassanként
2.7 Ő kezében összpontosult a magyarországi földtan irányítása.
Szabó földtani tanulmányait mint bányászhallgató Selmecbányán kezdte meg. Erős önképzéssel már akadémikus korában, méginkább bányamérnöki okI ev eIének megszerzése után, olyan földtani ismeretekre tett szert, amllyenek, egyik akkori magyar tennészettudósban sem voltak meg. Látókörét az is bővítette. hogy jogot is végzett.
A múlt század hatvanas éveiben Szabó hatására a geológia
k~2.d nálunk is laesanként nagyobb mértékben teret hódítani. Az
egyet,:,men ekkor már többen voltak kik Szabó professzor hatására kezdtek behatóbban érdeklődni a földtan iránt. A magyar társadalomban a XIX. század első felében ez a tudomány meglehető
sen ismeretlen, vagy legalábbis újszerű volt. Szabó József tanítására azonban általánosabb érdeklődés kezdett jelentkezni főleg akkor, mikor a hatvanas-hetvenes években taní'cványai szerte az országban szét.Ezéledtek.

Szabó József és

ci Társu'zat

Szabó József 1822. március 14-én Kalocsán született. Édesapja:
Szabó József (szül. 1í88-ban) érseki uradalmi főpénztárnok. Érdekes, hogya Szabó rokonság tagjai közt sokan természettudományi
életpályát vá1asztattak (geológus, vegyész, orvos, gyógyszerész).
Szabó József életrajzának részletei jól ismertek, ezekre itt nem
térek ki. Csak annyit kell itt szemmel tartani, amennyi a hazai
földtan és a Magyarhoni Földtani Társulat fejlődésével függ össze.
A kalocsai gimnázium elvégzése után 1837 őszén a pesti egyetemre iratkozott be, s a filozófia kétévi, majd a jus két évfolyamát
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1841-ben fényes eI'edmélmyel bevégezte. Selmec en Hánrich Ferenc
kir. főkamaragrófj hivataii ülnök és a kincstári uradalmak főügy
védj énél joggyakornokoskodott. Selmecen azonban meg.szerette a
természetet és a bányászéleteL s az 1842.'1843. tanévben megkezdte
a term.észettudományok tanulását mint bányászakadémikus a selmeci akadémián. Kiváló képességeivel és szorgalmával csakhamar
elérte, hogy bányászati királyi ösztöndíjjal 1846-ban befejezte a
négy tanévet s október 4-én abszolutóriumot kapott. Elkészült azonban az ügyvédi vizsgára is. Ügyvédi oklevele 1846. december 19-i
keltezésü. 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 szorgalm.asan tanulta a fontosabb európa]
nyelveket. Beszélt és írt németül, franciául. angolul. értett tótu},
olaszu1. görögül. (A Szabó-rokonság legtöbb tagja kitünő nyelvérzékü volt)
Az 1844. évi szünidőben Ferenc öccsével (később orvos Kalocsén) Morvaor'Szágot. GaIíciát. Szi1éziát, Porosz- és Oroszország határos részeit beutazta, s e területek kohó iL ipartelepeit meglátogatta. l:ti tapasztalataIt rajzokkal ellátoe naplószerü feljegyzésekben rögzítette.
Elöször 2."arnócán az ezüstkohó üzemben, majd Felsőbányán
kapott alkalmazást. 1847. június 3-tól kezdve a pénzügyminisztérium bányászati osztályán dolgozott Kossuth Lajos pénzügyminisztel' meghívására.
1849-ben Kossuth Pest kerület salétrom-főfelügyelőjének nevezte ki Szabót:. Ekkor kezdette meg helyszíni földtani megfigyeléseit: a nyán két hónapban bejárta az ország akkor még salétromtermeló ~1elyeit. (Salétromtermelés Magyarhonban. Kir. M. Tennészettudományi Társulat Évkönyve. II., 1845-.50. Pest, 1851. p. 232.)
A szabadságharc után Szabó a pesti egyetem ásványtani tanszékének helyettes tanári állásál kapta meg. 1851. május 4-én kelt
filozófiai doktori diplomája. 18:33. január elejétől az év végéig az
egyetemen a kémiai tanszéket is ellátta. Az akkori osztrák kormány
azonban nem tartot',a az izzón magyar érzelmű Szabót németesítő
H:ndszerébe beil1önE:k. Ezért 1855. október 19-én - a középiskolai
tanári vizsga és a próbaévelengedésévé - a bud::lÍ főreáliskoln
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
62

Kereskedelm! Akac1.én1ia igazgatójává választották meg. 1860/61
tanév végén a pesti egyetE-m újból megbízta a Peter3 Károly távozásával meg üresedett ásványtani tanszék vezetéséveL helyettesi minőségben. 1862-ben az ásványtan i tanszék rendes tanárává nevezték ki.

Szabó sokoldalú tevékenysége és kiváló képességei folytá:1
igen széleskörű tudományos ismeretekre tett szert. amelyeket
utolsó kinevezésétől kezdve speciális ásvány tam és földtani irányban igen erősen kibővített. Csakhamar a magyar földtan "atyja"
névvel tisztelték meg.
Szabó a Társulatnak m.egalakulásától kezdve tagja volt, s már
1866. március 14-én a választmány tagjává választották meg. A
Társulatban azonban már jóval előbb élénk tevékenységet fejtett
ki a titkári teendő~{ intézésében. Lassanként a Társulat irányítója
és éltetője lett. mert sokáig ő volt az egyetlen. aki páratlan képességeinél fogva hamar alapos ásvány tan i és földtani ismeretekre tett
szert. amit sok külföldi tanulmányút ja és nagy nyelvismerete is
elősegí tett.
Első nyilvános szereplése: 1845-ben mint bányászhallgató a
Magyal' Orvosok és Természetvizsgálók Pécsett tartott 6. Vándorgyűlésén .,Némely általános nézetek a bá.'1yászatról" című értekezését adia elő. Új eredmény nem volt benne, mert az egész csupá!1
a bányászati oktatás folyamán nyert gondolatoknak az összefogla~ása. de eredetI elgondolásbéin. A nagygyűlés jegyzőkönyve szerint
.,az előadás a szakosztály tetszését annyi r c:. megnyerte, hogy a közgyülésen fe10lvasásra méltónak ítéltetett". Ehhez kétségtelenül hozzájárult Szabó kellemes modora és elegáns megjelenése is.
Első szereplése után mintegy 10 évig csupán a bányászat. ásványtan és vegytan gyakorlati irányainak ismertetését t21'talmazó
munkákat 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 Társulat ülésein geológiai tanulmányainak eredményeiről. Kováts
Gyltla betegeskedése miatt 1862-ben Szabó egészel1 átvette a Társulat ügyeinek intézését. Szerkesztette a .,Munkálatol(' II. kötetét.
Az 1856. március 14-én tartott közg:yiílésen a Társulat üs;yeit rendezve átadta a titkánságot az új titkárnak: Hantken NIiksánaJ.:.
Szabó maradt azonbaJl továbbra IS a Társulat legfőbb buzdító, eszméket sugalló, mozgékony szelleme. Egyéni tulajdonságai valóban
vezérlő szerepet biztosítottak számára a Társulat életében. A Tár63

sulatban nem nagyobb munkáinak közlésével müködött közre. ezeket a munkáit főleg a Magyar Tudományos Akadémiár, terjesztette
elő. Főként sok kisebb előadásával és rövidebb értekezéseivel tartotta ébren a Társulat tudományos szellem ét. Időközben az egyetemről több tanítványa kerül ki. akik közül sokan a Társulat lelkes
t8gjaivá váltak VidékI földtani tanulmányai közben sok nem \Szakember érdeklődését felkeltette a geológia iránt. Ezek közül ilS többen beléptek a Társulatba.
Szabó hatására a Támulat tudományos élete lüktetóbb. élénkebb tevékenységben nyilvánult meg. Az egyetemről kikerült tanítványok már többé-kevésbbé specializálódott irányban kezdtek
tudományosan dolgozni, ami főleg a FöldtanI Közlöny megjelenése
óta mind jobban kidom.borodott. Szabó irányító, vezető szerepe természetesen még jobban érvényesült akkor, amikor 1883-tól
1894-ig - a Társulat elnöke volt.
Számos külföldi (európai és észak-amerikai) utazása és a külföldi szakemberek sok klválóságával való ismeretsége révén a Társulat müködését külföldön is sok helyen j'smertté tette. (Megemlítem, hogy 1870-ben a "Geological Society of London" levelező kültagjának, 1871-ben a ,.K. Leopold Carolinische Deutsche Akademie
der Naturfol'\Scher" in Halle kültagjává, l877-ben az ,.A.cademy of
Natural Sciences of Philadelphia" levelező tagjává választotta. 1881ben a páriz'Si egyetem .. Officier d'Academie"-jának nevezte ki. Az
edinburgi ét; a bolognai egyetem tiszteleti doktorrá 8yatta. Ezeken
kívül még néhány külföldi tudományos egyesületnek volt tiszteleti.
levelező vagy kültagja.
Szabót a Társulatban nagy szeretet és tisztelet vette körül.
Nagyszerüen vezette az üléseket. A választmányi és közgyüléseken,
magvas, eszmékben gazdag beszédeiben mindig kl'istálytisztán kidomborította a lényeget. Termékenyítő. egészséges eszméit és elgondolásaIt világosan és tömören fogalmazva ad ta elő az üléseken.
s ezzel a Társulatnak és egyúttal az egész hazai geológiának új2.bb
és újabb lendületét indította meg. És mindezt tette nemes egyszerüséggel. nem várt érte elismerést. még kevésbé hízelgést.
N0ha Szabó József még az ötveneS évek végén átvette Kouáts
munkakörét, anyagi fedezet hiánya miatt a Munkálatok folytatása
csak 1863-oan jelent meg Szabó József másodtitkár szerkesztésében. Ez a második kötet 2,5 számozatlan lapon előszót. 218 lap')t és
egy földtani térképet tartalm.az.
Az első kötet megjelenését a bécsi ülés siettette. A második kölct megjelenéséről a szerkesztő az előszóban a következőket írta:
mentől inkább kötelessége a társulatnak arról gondoskodni,
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hogy az idén Pesten tartandó s a soproni után a legelső gyülésen,
hol fl soproninak határozatai között fel fog merülni a földtani tár-;sulat alakítása is, valamivel fellépjen s sáfárkodásál'ól őszintén száInot adjon". Főként ennek a körülménynek tulajdonítandó, hogya
Munkálatok folytatása megjelent.
A kötet a

következőket

tartal mazta:
lapszám
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Szabó József: Szekszárd környékének földtani leírása. egy
geológiai térképpel
Ktébinyi Ferenc: Az Ö-Buda kiscelli méSZlufib:1ll 1856-oan
talált csontmaradványok
Kubinyi Ferenc: Ajnácskői ő.semlősök
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Gi'. Vass Samu: A nY"Llgat-inc1iai
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A pénztár állapota
A társulat könyveinek jegyzéke .,

129
160
186
198
202
207
208

Ebben a kötetben tehát már van egy valóban földtam értekezés (Szekszárd környéke Szabótól). A l'2gtöbb cikk azonban ős
lénytani vonatkozású vagy útleÍrás jellegű.
5
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száze\'es Földtani Társulat -
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A "társulat ülései" című részben Szabó József közölte a tár51.11at üléseinek jegyzőkönyveit 1850-től 1863-ig.
E kötet adatai szerint a pénztári elszámolás 1862. december
31-én a következő volt:
Bevétel
1.
2.
3.
4.

Pénztári mawdvány az 1861. évröl
Rendes tagok évdíjni, bevétetett 1857-ben
Kiadott tőkék ViSSz:if!zet€s~
Kamatok

87
143
1:115
57
("sszesen

frt. 81 kr.
frt. 50 kl'.
irt. -lu'.
irt. 52 kl'.

16!J3 irt.

,<\

kr.

irt.
irt.
irt.
frt.
irt.

17
23
60
83

kr.
kr.

Kiadás
1. Kezelési költségek ..
2. Tudományos segédeszközök .
3. Tudományos kikü1detések
4. Kamatra kiadva
5. Készpénz

149
166
425
700
162
Összesell

kr.

kr.
kl'.

1603 irt. 83 kr.

Vagyon
L Készpém
2. Kamatra kiadva
3. Egy alapítási kötele.lv€my Papi Balogh úrtól

Összesen
Ezeken kívül
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862

él

162 irt. 83 kl'.
908 irt. 98 kl'.
200 irt. - ke'.
1271 irt. 81 kr.

rendes tagok tartozásai :

évről
évről
évről
évről
évről
évről
évről
évről
évről
évről
évről

Összesen

1
5
21
26
36
61
82
84
102
150
167

évdíj
évdíj
évdíj
évdíj
évdíj
évdíj
évdíj
évdij
évdíj
évdíj
évdíj

735 évdíj

A hátralékos iagdíja..~ összege tehát 5. 735 = 3675 irt. volt. Ez
szám arra vall, hogy bármily nagy örömmel és önzetlen lelke-sedéssel is fogt.ak hozzá 3. Társulat vezető tagjai Társulatunk felvirágoztatásához, a tagok érdeklődése csökkenőben volt. Egyúttal arra

él.
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is felhívja a figyelmet, hogya tags:3.gi díj El.1\: rendezésében a választmány a legnagyobb türelmet tanúsította.
Megemlíti még a kötet, hogya Társulat könyvtárában 163 munka
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 szerkesztésében 1867-ben jelent meg Pesten, Herz János és Társa kiadásában.
A kötet Esterházy Pál arcképét két földt<::ni térképet és több rajzot tartalmaz.
A másfél lapos (számozás nélküli) előszóban a szerkesz:ő kijelentette, hogy a Társulat 1866 óta megerősödött szellemileg és anyagilag úgy, "hogy nemcsak annak fennállása, de egyszersmind kielégítő müködésének feltételei is biztosítvák".
"Elvárjuk a társulat egyes tagjaitól, hogy mindelk:i erejéhez
és müködési köréhez képest közös feladatnak' megoldás:íhoz járulm
fog. Ez kettős kötelességükké vált, mióta az ország politikai helyzete szerencsés átváltozásának beálltával mind azon akadályok el
vannak hárítva, melyek eddigelé ét szabad tudomál1Yú müködést
!Sok tekintetben gá tolták".
A kötet 215 lap terjedelmü és a következő tudományos cil~
keket tartalmazza:
Kubinyi Ferencz: A recski termés r?zről Heves megyében és
a Diorit képletről, melyben réz tél.láltatik. Kubi.nyi Ferencz: Terbelédi és lázi oszlopos bazaltcsoportozatok Nógrád megyében 1858-iki
év nov. 22-éről (3 kőmetszetü táblával). Kubinyi Ferencz: Deményfalvi cseppkő- és jégbarlang Liptó megyébén, tekintettel hasonló j égbarlangok-bani jég képződményről. Kubinyi Ferenc: "Palaontologie Südrusslands" címü munkának megismertetése. Kubinyi Ferencz: A lVIagyarhoni Földtarú Társulat 16 évi 111űködéséről szóló
jelentés. Koch Antal: Beocsin környékének földtani leírása (1 geológiai térképpel és fam,=tszettel). Hantken Miksa: Az ipolysági tályak mikroscopi faunája. Hantken Miksa: A tajték új lelhelye
Boszniában. Hantken Miksa: A diósjenői homol\:kő és a puszta lökösi
tályag. Hantken Miksa: Az ajkai ká-szénképlet geológiai viszonyai.
Bernáth József: A pogányvári bazaitok vizsgálata. Bernáth József:
A vöröspataki kőzet vegyelemzése. Hantken lVIiksa: A pomázi MesS3.liahegy földtan: viszonyai. Krenner József: Ajnácskő és emlősei
2 kőmetszetLl 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 obsidia.njai. Reitz Frigyes: A magyarhoni barnaszéntelepek
5*
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fontossága iparos tekintetben.
Végül ~-\:övet.keznek a "Társulati
ügyek" s ez a rovat mindegyik Munkálat.ok végén visszat.ér.
Az 1865. március 14-én t.artott közgyűlésen Kubinyi Ágoston
kmondott. az elnökségről gyengélkedése s nagy elfoglaltsága. miatt.
A közgyűlés megtárgyalt.a és elfogadta a már előzetesen kiküldött alblzoiiság javaslatát, melynek lényege a következőkben
foglalható össze: Felhív8s új tagok toborzására; ét szakértekezések
a Társulat közlönyében azon a nyelven l\:özlendők, melyen beadattelk; a jegyzőkönyv a Közlöny :,zámára magyarul és németül közöltessék; az első évnegyedben be nem küldött tagdíjak postai utánvétellel beszedendők. Ez a közgyíHés új tisztik2rt választott:
Elnök: Kubinyi Ferenc (II. melléklet); alelnök: Reiti Frigyes;
e}sőtitkár: Hantken Miksa; másodtitkár: Bernáth József; pénztáros: Dr. Wagner Dániel.: könyvtáros: C<.anyuga József.
A választmány tagjai: Kubinyi Ágoston, dl'. Szabó József, dr.
Hcwsmann Ferenc, Zsigmondy Vilmos, Frivaldszky János, Hofmann
Károly, választmányi póttag: clr. Nendtvich Károly, Hunfalvy János.
A tagok összes száma ekkor 211, beleértve természetesen a
tisziikart is. A tagok közül 7 tiszteleti, 6 pártoló (közülük egyik
tiszteletI tag). 21 alapító tag (közülük 1 pártfogó, 3 tiszteleti, 1
pénztáros, l elnök. l könyvtáros, 2 válasz"t-mányi, 1 választmányi
póttag).
Az 1865. december 31-i pénztári elszúmolásból kitűnik, hogy a
V2.gyon'
L
2.

Készpénz
Kihel~'ezetl

180 frt. 25 lu.
2028 frt. - kr.

tők~k*

Ezenkívül
1. Egy alapítványi kötvény Papi Balogh P0ter í:l'tól
2. Ug} an ilyen Svarcz Gyula úrtól

200 frt.
300 irt.
összesen

500 frt.

Nagyobb össz€get Sina Simon adományozott. A Sina-családot
Kuoinyi. Agoston nyerte még a tel'mészettudományoknak Scheveningenben 1854-ben.
A
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tőke sza,}odtáS-ához járultak:
gróf Andrássy György
báró Gel'ülger KáraI:,:
Kiss lVliklós
báró Sina Simon
báró Vécsey lVliklós
Benedek József

100
60
100
500
75
68

frt.
irt.
frt.
frt.
fr t.
fr-t. 48 ja:.

A Társulat könyvtára ekkor 194 mlU1kát tartalmazott.
Az 1866. ápl'1lis 25-i választ.mányi ülés úgy határozott, hogy él
szakülések tárgyai közül csak aZúkat nyomtat ják ki, melyeket a választmány erre érdemesnek tart. Ezzel erős kritikai szellem megvalósulását tették lehetövé a Társulatban. Ez a kritikai szellem az
első világháború idejében sorvadni kezdett. A megjelenő értekezések kritikaI értékelése rnindenkor a szerkesztőktől, illetőleg a szerkesztő bizottságtól. függött. A Munkálatok IV. kötete szintén Hem/ken szerkesztésében jelent meg a Légrády testvérek kiadásában két
táblával és egy földtél.ni átmetszettel 1868-ban.
Az előszóban Hantken felhívja a geológia gyakorlati alkalmazásával foglalkozó vidéki tagokat - elsősorban a bányatiszteket -,
hogy földtani észleleteiket közöljék a Társulattal núnél l'észletc::G€bben, "hogy ezen közlönyben megismertessenek s ezáltal az ország földtani viszonyainak ismerete m.inél tágasabb körben terjesztessék a tudomány s a hazai ipar érdekében". A Társulat vállalja
cl. kövületek meghatározását.
A kötet az előszó nélkül 122 lap (7,62 ív).
Tudományos jellegü cikkei: Hantken Miksa: Ismertetése Suess
Ede tanár "Über die Bedeutung der sogenannten brachschen
Stufe" címü értekezésének. Koch AntaZ: Földtani tanulmányok
Eperjes környékén. Hofmann Károly: A szigligeti lnzaliiuffok és
a leányvári palagonit tart<llmáról. Hantken Miksa: Jelentés a magyar barnaszéntelepek átkutaiásának eredményéről. Hantken Miksa:
Lábatlan vidékének földtani viszonyai. Hofmann Károly: Az erdélyhoni Zsllyvölgy harm;:.dképleti szénmeden.céjének a magyar földtani
társulat megbízásából történt földtani megvizsgálása feletti jelentés: Hantken Miksa: A brennbergi barnaszénképlet. Hantken Miksa:
A kiscelli tályag foraminiferái.
A kötet vége ismét a "Társulatl ügyek"-et tartalmazza.
Az értekezések közül főleg Hant/cen és Hofmann szénterüleli
vizsgálatainak eredményei fontosak. Reitz Frigyes másodelnök inclítványál'a az 1867. május 22-én t<lrtott közgyülés 900 forintot utalványozott barnaszéntelepek t2.nulmányazására. os cl. 111Lll1kával Hantken Miksát, Hofmann Károlyt és KTenneT Józsefet bízta meg.
A Társul<lt az országgyúlés képvis21őházába folyamodványt
nyújtolt be, hogya kormány a Társulatai évente segélyezze. Bejelentette az elnök is, hogy a Társubt pénzügyi viszonyai kedvezőbbek, mert a tagsági díjak befolynak.
Esterházy Miklós herceg elvállalta a Társulat pártfogóságát s az
avval járó kötelezettséget is, éppen úgy, mint az édesapja.
1867-ben 10 szakülést t<lrton.1k, melyeken úgy mint eddig, ön-
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3.nÓ dolgozatok, ;néha ismertetések gyakran bemutatások kerültek
sorra.
A Társulat már első éveibe!1 több intézménynek, főleg iskoláknak küldött gyüjteményeket ajándékul. Így 1866-ban érkezett Kiss
János pápa"l református főiskolai igazgató levele, amelyben megköszönte az ajándékul kapott gyújteményt. Szeptemb2l' 19-én kapta
meg a Társulat Péterfy JózGef, a keszthelyi országos gazdasági intézet igazgatójának levelét, melyben megköszönte az intézetnek
ajándékozott 300 darabból álló gyújteményt.
A pénztári elszámolás 1866. december 31-én a következő volt:
1. Kezelési költségek ..

2. Tudományos segédeszközök ..
3. Tudományos kirándulások ..
4, Pesti takarékpénztárba elhelyezve
5. Kihelyezett tőke
6. Készpénz
ÖsszeS2n

180
77
190
350
700
175
1674

irt. 62 kr.
irt. 60 kr
irt.
frt.
irt.
id. 83 kr.
05 kr.

Vagyon
175 frt. o')
Öv kr.
3078 irt. 98 kr.

Készpénz
Kamatra kiadva
Összesen

325-± irt. 81 kr.

Azonkívül 156200 frtról szóló kötvény Balogh Péler úrt"ll és 1 db 300
iorintos ,kötvény Schvm'cz Gyula úrtól.

A tagok száma 272, ebből rendes: 249, pártfogó: 1, elnök: 1, al··
elnök: 1, titkár: 1, másodtitkár: 1, pénztáros: 1, választmányi tag:
6, válaszbnányi póttag: 2. tiszteleti: 9, pártoló: 7 (ebből 1 tiszteletl),
alapító: 22 (ebből 1 pártfogó, 4 tiszteleti, kik közül az egyik pártoló is, 1 pénztáros, 1 elnök, 2 választmány:' tag).
A Munkálatok V. kötete, szintér'. Hantken Miks[( szerkesztésében, négy táblával és több fametszettel 1870-ben jelent meg a Légrúdy testvérek kiadásában. Terjedelme 230 lap, előszó nélkül.
Clid~ei a következők: Hofmann Károly: A Zsily völgyi szénteknő. Schröckenstein Ferenc: Die geo~ogi6chen Verhaltniss€ des
Banater Montandistriktes. (Ez több mint két ív terjedelmű, igen
fontos munka, csak németül jelent meg.) Szabó József: Oligoldas
Ajnácskő vidéke bazalt jaiban. Szabó József: Albit chalybittel.
Szabó József: Antimonit Opálérben E!'dőbényén. Hantken IVIikstl: A
kiscelli tályog elterjoedése Nógrád megyében. Hantke:'l Miksa: A
hárshegyi Ammonitok a Bakonyban. Szabó József: Ál gy est földtani
viszonyai Arad megyébel1. Társulati ügyek.
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A szakülések száma l868-ban 8 volt.
Az 1869. február 27-én tartott közgyűlés megnyitójában Kubinyi Ferenc elnök kiemelte a Társulat kedvező anyagi helyzetét
"mel:ynél fogva az utolsó 'két évben nagyobb mérvben müködhetett". Örömmel üdvözölte az önálló Állami Föld t,mi Intézet létesítését.
A tagok száma 1868 végén 237 volt. A tagok közt már-·.már
magyar királyi "geolog" és m. kir. "főgeolog" is szerepel. A "Munkálatok" utolsó kötetében már képzett geológusok: Hantken, Hofmann, Koch, Szabó mlU1kái szerepelnek. Ezek jelzik a földtan fejlődését hazánkban.
Az V. kötettel a "Munkálatok" befejeződött.
1869-ben 6 szakiUést tartottak.
1869-70-ben a tisztikar a következő volt. Elnök. Kubinyi Ferenc, alelnök: Reitz Frigyes, titkár: Hantken Miksa, másodtitkár:
Bernáth József, pénztáros: Czanyuga József, választmányi tagok:
Kubinyi Agoston, Szabó József, Frivaldszky János, Hausnwn Felenc, Hofmann Károly, Zsigmondy Vilmos, választmá.nYl póttagok:
Nendtvich Károly, Hunfalvy János. Tiszteletbeli tagok: ALJnásy Móric gróf, Andrássy György gróf, GeTÍnger Károly báró, Haidinger
Filmos, Hauer József, Tlwnfeld Ferdinánd lovag, Thun Leo gróf,
Hcmer Ferenc. Pártoló tagok: Andrássy Gyula gróf, Papi Balogh
Péte7', Ittebei Kiss Miklós, Podmaniczky János báró, Sina Simon
báró, Schvarcz Gyula, Drasc1w Henrik
1869-ben a pénztán helyzet:
Bevétel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

429
420
588
181
620
530

Pénzmaradvány l868-ról
Esterházy lVIiklós herceg adománya
Évi járulékok és okmányclijak ..
Földhi,telintézeti záloglevelek kamatai
A takarékpé:1Ztá~'ból visszavett pénz
A takarékpénztár ban levő pénz
Összes bevétel

frt. 47

1.;:1'.

irt.
írt.
irt. 50 l,r.
frt.

irt.

2768 frt. 97 kr.

K iél.c ás
1.
2.
3.
4.

Igazgatási költségek
Kiküldetések (utaztatások)
Fuvarok és póst.abérek ..
Ideiglenesen a takarékpénztárba

adat.ott
Összesen
Pénztármaradvány
Összesen mint fönt

493
425
18
1150
2086
682

írt. 24 kr.
frt.
irt. 45 lu.
üt.
frt. 6t! kl'.
irt. 28 kl'.

2768 frt. 97 kr.
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Vag;.'onkimuté1.táo
- 3300 frt.

L FölcUlitelintézeti záloglevelek
2, Hantken J\!Iiksa dapitv:::nya. takarékpénztári
köny\'bel!
:3. SeJn'arcz Gyu] a kötelezvénye
4, Papi Balogh Péter
5. TakarékpénztárbaL ..
G. Készpénz

105
300
200
530
152

Összesen

frt.
frt.

frt.

irt.

frt. 28 kr.

-1587 frt. 28 kr.

Az eddig közölt pénztári ad~1tokból kitünik, hogy valóban lényegei':en m.egerősödött a Társulat, vagyon a elég tekintélyes volt.
Ezek az adatok a későbben közlendő néhány pénztári helyzet öszszehasonlításánál lesznek felh2.SZl12.lhatók. Ezek alapján kitíínik,
hogy a Társulat további fejlődése milyen kiadásokat Idéz majd elő.
s hogya bevételek fO:'l'ásai is 1.3ss?,nként lényegesen meggyarapodnak.
Az V. kötetben a magyar nyelvü cikkeken kivül magyar cikkek közÉ foglalt német közlemény is van.
Nagy jelentőségü volt a Társulat müködése ebben az úttörő
szakaszban más szempontból is: lényegesen hozzáj árult ahhoz, hogy
él. földtan tudományos és gyakorlati jelentősége él köztudatban minél :iobban elterjedjen. Fontos volt a TársulC'.t szerepe azórt is, mert
a földtaa rendszeres müvelésére alapított mtézményel( megalapításé'tban mint megindító, irán,yító vagy tanáC6adó állandóan igen erélyesen közreműködött. A Földtani Intézet megalapításában is kivette részét.
A bécsi K. K. Geologische Reichsanstalt a magyar birodalom
területén való munkálkodását folytat'1i kí'.'ánta a kiegyezés után IS.
s il.':"en iránybaIl tett előterjesztést a magyar kormánynak. Ajánlatának lényege DZ volt, hogya földtani átnézetes felvételt a mi költsÉ:günkre tovább folytatják, s a gyüjtött másodpéldányokat a Pesten
felállítandó gyüjteménynek adják. Szabó Józsefnek, Zsignwndy
Vilmos bányamérnöknek és Fest I1nl'e államtit.kárnak ez az osztrák
telT nem tetszett. Javaslatukra Gorove miniszTer elfogadta azt a
tervüket, hogy JVIagya.rországot magyal' geológus ok kutassák és vegyék feL
Az 1868. február l:2-én t2rtOtt szakmésen felolvasták Gül'ove
István 111. kir. földl1lÍvelés-, ip~,r- és kereskedelemügyi miniszternek
ét Társulathoz intézett átiratát. Ebben 3. '11iniszter közölte, hogy az
ország földtani megismerését a tudományos cél mellett közgazdá"zati >szempontból is fontosnak tartja. Ezért kötelességének tartja a
földtani felvételek előmozdítását, hogy az ország c. tudományos

eredmények felhasználásában minél előbb részesüljön. Felkérte ct
Társulatot, hogya földtanI kutatások érdekében a magyar viszor:yoknak megfelelő javaslatot tegyen. A Társulat felfogása és javaslata egyezett Szabó és társai javaslatávc.l.
Az 1868. február 26-in tartott választmányi ülés foglalkozott a
földtani felvételek ügyével Gorove miniszter felszólítására. A Társulat akkor elhatározta 3. következőket: ,,1. az ország földtani »felvételét" a kormány által kinevezendő országos geológusok vége-zzék; 2. a béc-si földtani intézettel a tudományos összeköttetés fenntc,rtandó ugyan, de a felvételek Í(::ljese:l önállóan és függetlenül törtÉ-nje!1ek: 3. a földtani felvételek tudományos fóvezetése a Tár.3ulatra bízassék; 4. a fölvételek költségeinek fedezésére évenként
12 OOO forint biztosittassék". A végleges javaslatoknak ezeken az
clapokon való elkészítésével Szabó Józsefet és Hantken Miksát bizta
meg a választmány.
A feladat sürgőssés'ét és fontosságát 2.2 egész kormányzat áté!'ezte, s a földtani felvételek ügye olyan gyorsan fejlődött, hogy él
M. Kir. Földmüvelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium keretében 1868 júliusában külön müködő földtani. osztály dolgozott.
Egy év múlya, 1869. június hó l8-án megkezdte l11ül;:ödését az ön21lÓ Magyar Királyi Földtani Intézet.
Ez az intézkedés Schm.idt Sándor szavai szerint: "levetette a
társulat bilincseit". A Földtani Intézet müködési köre megszabadítoHa a Társulatot a fölvételek, gyüjtések munkájától, melyet az alapítók legjobb hazafias érzésükből vezetve,és igyekezve a napról
napra erősebben jelentkező szükségletek lúelégítését előmozdítani,
önmagukra vállaltak. Ez a vállalt feladat azonban a Társulat erőit
erősen felülmúlta.
1869. július l8-tól kezave a hazai szervezett földtani kutatás
szál2.i 3 a gyakorlati földtani kérdések főként a M. Kir. Földtani
Intézetben futnak össze. A súlyos feladatok egy részétől megszabadult Társulat ekkor alkalmazkodott 111l.mkakörében a Földtani
In tézethez.
Az az átalakulás. melyet Szabó már régebben sürgetett, most
el is következett. Az átalakuláss8.l és fejlődéssel az 1870. november
fi-i közgytilés foglalkozott újra átvizsgálták az alapsz",bályokat, s
ét módosított harmachk alapszabályokat 1871. április 12-én hirdették ki. Az új alapszabályok szerint a Társulat tudományos egylet,
célja kimondottan a földtan müvelése és a földtani ismeretek terjesztése.
Ettől kezdve a Tár<sulat sikeres fejlődésnek indult. A rendszertelenül megjelenő és az értekezések előadásának időpont jához mér-

73

ten késedelmes évkönyvek helyett kisebb terjedelmú, de surun
lehetőleg havonként megjelenő füzetek kiadását határozták el.
Ezek a füzetek - a megállapodás szerint - közlik ct tudomány és
az irodalom haladását, flgyelenllue1 kísérik a m2.gyar tudományos
intézetek működését, s a szaküléseken elhangzott előadásokat közlik a tagokkal. Ilyen músorral alakult s indult meg a Társulat folyóirata, a Földtani Közlöny. Az önálló vizsgálatokon alapuló értekezéseket világnyelven is közli. Eleinte az érte!~ezé&ek németül jelentek meg fordításban, később azonban más (francia, angol) nyelven is.
A Társulat a M. Kir. Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelmi lVIini.sztérh.unhoz beadvánnyal fordult. Em1ek lényege az volt, hogy a
Társulat .szorosabb kapcsolatot óhajt a M. Kir. Földtani Intézettel.
Ennek elérésére felajánlja a gyújtött és ajándékul kapott tárgyakat
a Földtani Intézetnek. Vlszont kérte, hogya Földtani Intézet kiadványaiból 200 példányt a társulati tagok számára ingyen, &Z é'zen
felüli példányokat pedig El kiállítási áron megkapjon. A minisztérium az 1871. április 24-én kelt 4421. számú átIrata szerint a Társulat terv€t örömIl1el fogadta, s arról a Földtani Intézetet is értesítette.
Ettől kezdve a Magyarhoni Földtani Társulat és a lVI. Kir. Földtani Intézet egymást kiegészítve és támogatva fejlődött tovább. A
minisztérium ajándéka évről évre nagyobb példányszámmal támogatja a Társulatot (pl. 1880-han 400 példc'i.:ny). Így a társulah tagok
csupán a M. Kir. Földtani Intézet kiadványaiban olyan becses munkákat kapnak, mely:nek bolti ára tetemesen nagyobb az évi tagsági
díj nál.
Az 1870. november 9-én tartott közgyülésen K1I.binyi Ferenc
korára és beteges állapotára hivatkozva lemondott az elnőkségrőL
Szabó József indítványozta, hogy a Társulat Kttbinyit "kltúnő érdemeinek elismerése jeléül" tiszteleti elnöknek válassza meg, és
fbbeli hé'.tározatát vele küldöttséggel tudassa. Az indítványt egyhangúlag elfogadtatván, a küldöttség (Reitz Frigyes másod21nök,
Szabó József, Hantken Miksa) átadta a közgyülés határozatát.
Az utolsó - 1869. február 27-i - ~~özgyúlés óta volt 10 szak~
ülés.
A közgyülés megválacSztotta az elnökséget. Eln.ök: Reitz F1'ifFyes (IL melléklet), másodelnök: Szabó JÓ,esef, első titkár: iNinkler
Benő.

Ugyanezen a közgyü1ésen Hantken indítványt tett, hogy acél
sikeresebb elérésére, és a földtani tudományok szélesebb "körben
való terjesztése tekintetében a vidéki helyeken, jelesen a binya-
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városokban tartassanak vándol'gyülések". Ezek a jövő évben 8elmecbányán induljanak meg. Az indítványt a közgyülés lelkesedéssel elfogadt<1, tS <1 kivitelt 3. választmányra bízt<1.
A vidéken tartandó szakgyülések célja kett6s: ,,1. alkalom
:1yújtása a b:lgoknak, hogy a nevezetesebb hazal bányavárosokkal
és érdekesebb geológiájú vidékekkel megismerkedjenek; 2. a vidéki tagokkal szorosabb b3.rátságos összeköttetésbe lépni, több tagot :szerezni, IS a tagokban a földtan iránti nagyobb érdeklődést s
egyesített tevékenységet fokozni, és ezzel az ország földtani viszonyait gyorsabban s kimerítőbben felderíteni".
"Kívánatosn<1k tartja a társulat. ha a vidéken egy városban
lakó t-2gok talán fiókegylet néven időnként ősszegyülnének s az
anyaegylettel is levelezés: közlekedésben maradnak. A társulat
n:méli, hogy fiókegyletekkel hazánk földtani kutatása gyorsabban és kimerítőbben bevégezhető. mint ezt a jelen körülmények
között a társulat, meg a M. Kir. Földtani Intéze~ közegeivel teljesíteni képes volna."
A Társulat 1370-ben tudományos vizsgálatokra összesen 400
forintot utalványozott.
Mégpedig 300 forintot a magyarországi
trachitok folytatólagos tanulmányozására Szabó Józsefnek és 100
forintot a Kárpátokban végzendő kövületgyüjtésre Themák Ede
egyetemi tanársegédnek.
A Földtani Közlöny megindítása. Kapcsolat
Földtani Intézettel

cl

Magyar Királyi

Az 1370. november 9-én tartott közgyülés elhatározta - a választmány előterjesztésére - a Földtani Közlöny megindítását, ami
a következő évben meg is történt.
A Földtani Közlöny már az eredeti elgondolások szerint is
tudományos földtani folyóirat. A tervezet szermt lényegileg három-három részre t<1gozódik mindegyik füzetében. Ez a három
rÉsz: 1. értekezések, vagyis önálló vizsgálatokon alapuló cikkek; 2.
irodalom, vagyis a Magyarországot közelebbről érdeklő fontosabb
megjelent munkák ismertetése; 3. vegyesek, és ezek után a társulati ügyek: közgyűlés, szakülés, választmányi ülések és egyéb társulat! ügyek.
A Földt.ani Közlöny eleinte csak magyar nyelven jelent meg.
Csakhan1ar azonban kétségtelenné vált, hogy a fontosabb cikkeknek - az értekezéseknek - idegen nyelvű közzét.étele is kívánatos, mert másként a külföld szakemberei nem fogják megismerni
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közlönyben megj elen ő munkák eredményeit. EIIDek megvalósítására azonban asak 1878-ban került sor.
A Földtani Közlöny első kötete 1871-ben indult meg és 1872ben jelent meg (4. ábra), I-X. számból állott, 2 kőnyomatos téi.blával és a szövegbe nyomott egy fametszettel, 16,375 ív (262 lap)
terjedelemben. A választmány megbízásából szerkesztette Winkler
Benő ttirsulati első titkár (április hó végéig). azután Bernáth József és Koch A.ntal társulati titkárok.
Az első cikk az előszó, melyet Winkler írt 1871. február 28-án,
a Magyarhoni Földtani Társulat tagjaihoz szólt:
"Midőn a Magyarhoni Földtani Társulat múlt évi november
9-én tartott közgyűlésének határozata következtében a Földtani
Közlöny első számát előterjeszteni :szerencsém van,szabad legyen
egy pár szóval indokoini: nú indította a társulatot ennek kiadására, s mit kíván ezáltal elérni.
A tarsulat sze:'ény anyagi helyzete nem engedi, hogy munkálatait n1Índen évben rer:.desen kiadhassa és azokat a t3goknak, müködésének bizonyítékául, átn;yújthassc.; nem csuda t~hát, hogy a
vidéki tagok közül számosan, nem lévén rendesen értesülve a tarsulat múködéséről, ennek kebeléből vagy egészen kiléptek vagy
fennállása iránt kevés érdekeltséget mutatnak.
A m. kir. földmúvelés-. lpal'- és kereskedelemügyi minisztérium tervbe vette egy önálló M. Kir. Földtani Intézet szervezését.
Ezzel az intézkecléssel lehetővé vált, hogy a hazánk földtani viszonyaira vonatkozó vicsgálatok eredményei az intézet kiadványaiban
megjelenhessenek. A társulat tehát ettől mentesíttetett tS azt véli,
hogy célját e:éri, ha havi füzetekben rövid kivonatokban és cikkekben közölni fogja az irodalom s általában 2. tudomány terén történt
haladást és felfedezéseket, figyelemmel kísér i a hazai tudományos
intézetek múködését, szakgytUéseket rendez s az ezekb ell. előadott
tárgyakat a tagok tudomására hozandja.
Ezen havi füzetek által a társulat kettős célt remél elérni: egyrészt erejéhez képest Igyekezni fog a földtani tudo~11ányok iránt
szélesebb körökben is kedvet és érdekeltséget gerjeszteni, másrész~
a külső tagokkal is folytonos összeköttetésben lévén, inkább lesz alkalom azok nézeteit és kívánalmait megismerni, s azokat lehdőleg
teljesíteni.
A M. Kir. Földtani Intézet által kiad:mdó évkönyv is a társulal tagjaIközöt.t évi illetmény gyanán.t fog kioszt.atl1Í."
A Földtani Közlöny a szünidei hónapok kivételével minden hónapban egy-egy füzet alakjában jelent meg. A Társulat "Tudományos közege". (Földtani Közlöny) a megtartott szakgyűléseknek
it
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FÖLDTANI KÖZLÖNY
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részletes jelentéseit tS egyéb társulati foly6 ügyeket, valammt a
szaküléBeken tartott értekezéseket gyorsan hozza, ezeken kívül
"Irodalom" cimü rendes rovatában a földtan és ásványtan körébe
vágó irodalmi termékek ismertetését s kivonatalt közli, "fősúly fektettetvén azokra, melyek hazánkra is vonatkoznak".
1871 elején - a körülmények változásával szükségesnek
tartotta a Társulat az alapszabályok megváltoztatását. Ezek a módosított, lS a Belügyminisztériumtól már 1871. márciulS 8-án jóváhagyott alapszabályok lehetővé teszik, hogy a Társulat a 2. §. alapJán szorosabb ö&szeköttetésbe kerüljön a M. Kir. Földtani Intézettel. Az 1871. áprilIS 12-én tartott re!ldkívüli közgyüléB kihirdette
a megerősített alapszabályokat, s foglaLl{ozott ezen össz€köttetés
megvalósításával. A M. Kir. Földmüvelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztériumba kérvény t n:y"Íljtottak be 1871. április 13-án,
melynek lényege a következő: A M. Kir. Földtani Intézet igazgatója 1870.' áprihs 13-ár: tartott szakülésben értesítette a Társulatot,
hogy ő (B.Z igazgató) rrteg van bízva a minisztérium l'észéről, hogy
értesítse a Társulatot az intézet felállítisáról, s nyújtson alkalmat
a Társulatnak, hogy a közte s az intézet közt megállapítandó viszony
iránt kívánságait 6 ajánlatát a minisztérium elé terjess7.e. A kérvény lilvatkozik az említett 2. §-ra.
Az összekött€tés feltételeit - egyetértőleg a M. Kir. Földtani
Intézet igazgatójával - a következőkben ál1apították meg: A Társulat a hozzá beküldött vagy saját költségén gyüjtött őslénytani
tárgyakat, kőzeteket, ásványokat stb. a M. Kir. Földtani Intézetnek
étdja, 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 miatt több példány volna szükségES, a többletet az intézet az előállítá,si áron engedi át a Társulatnak.
Ezt az egyezményt a M. Kir. Földmívelés-, Ip8x- és Kereskedelemügyi Minisztérium elfogadta.
Így a Társulat 1871-i tagjainRk a FöldtRni Közlönyön kívül a
M. Kir. Földtanl Intézet első évkönyv2t is nyújthatül.
A beadott kérvényben azt is kérte ?l Társulat, hogy folyóirata
a tagoknak a postán ingyen szállíttassék. A minisztérium azonban
ezL a kérést nem teljesíthette, mert ez a kedvezmény a postatörvények szerint magántársulatoknak nem adható meg. Ellenben a Társulat részesülhet abban a kedvezményben, melyet a Természettudományi Társulat is élvez "S I!lely a Társulat Közlönyét havi füze78

tekben minden 21/2 lat után egy újságjeggyel (1 kr. díj m€llett)
küldheti szét".
A FöldtanI Intézettel megkötött kapcsolat mU1d a két intézményre előnyös volt. A Társulatra nézve főleg azért, mert így él
tagok több kiadványt kaptak, mint azelőtt.
1871-ben a Társulat 400 forintot költött földtani tanulmányokra.
Ebből 200 forintot Szabó József kapott, 3. Börzsöny-Nagymaro8
környéki eruptív kőzetek tanulmányozására. Felét pedig Koch Anfal használta fel a Fruska Gora egyik részének megvizsgálására.
Az, 1871. április 26-án tartott rendes közgyűlésen került sor a
tisztújításra. A megválasztott tisztIkar a következő volt: elnök:
Reitz Frigyes, alelnök: Szabó József, első titkár: Bernáth József,
másodtitkár: Koch Antal, pénztárnok: Czanyuga József, Választmányi tagok: Bőckh János, Bruinwnn Vilmos, Frivaldszky János,
Hantken Miksa, Hofmann Károly, Hunfalvy János, KU7lcZ Péter,
Péch A.ntal, Tóth Agoston, Wartha Vince, Wettstein Antal, ZsigmoncZy Vilmos.
A Földtani Közlöny 1872-ben megjelent első kötetét érdemes
megnézni azért hogy fogaln1Unk legyen akkori vé.ltozato5 tartalmáról. A kötet tartalomjegyzéke a következő:

ÉTtekezések
Szabó József: A \vehrlit mint összetett kőzet. - Böckh János:
A Bakonyhegység trias~képletének taglalása. - Hantken Miksa: A
b',ldai Albrecht-úton feltárt márgarétegek faunája. Win/der
Benő: A verespataki aranybányászat viszonyai. Koch Antal: A
csobánkai és solymári barlangok. Bruimann Vilmos: A tokodi sújtólég fölt'obbanása. - Koch A.: ABakonyhegység észa.1myugati részének Nummulit képlete és fiatalabb képződményei. - Szabó József: Az ajkai kőszé-ntelep a Bakonyban. - Pávai Elek: A Kolozsvár és Bánffy-Hunyad közti vasútvonal ingadozó talajának geoló.
giai szerkezete. Thenták Endre: Az igritzi csontbarlang. fIantken Miksa: Esztergommegye barnaszén területének bányászati
viszonyai. - Pettkó János: Észrevételek Selmecz vidékéne.~ geológiai térképéhez. - Pettkó János: Érdekesebb geológiai pontok Selmecz környékén. - Platzer Ferenc: A Selmecz vidéki érctelérek
viszonyai. - Szabó József: Oszlopos elválásI idom téglákon. Koch Antal: A bogdányi Csódihegy és környékének földtani viszonyai. - T. Roth Lajos: A Felső Őrs melletti forráshely lejtőjének
geológiai átmetszete. - Szabó József: Chabazit a szobi trachytban.
- Tóth Agoston honvédezredes és a m. 'kir. helyszínrajzi hivatal
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igazgatójának jele::1i:ése az Antwerpenben tartott nemzetközi geographiai congressusról. Közli Bernáth József.
Ezek után következik az Irodalom címü rész, m21yben 28 lVIagyaron;zágot érdeklő, javarészben külföldi szerzőktől származó közlemény ismertetését olvassuk.
Végül a "Vegyesek" rovatában apró Ióldtani tárgy-ú cikkek következtek. Ezeket a Társnlati ügyek követik: Szakülések, közgyülés
stb. és az alapszabályok.
A Társulat tagjai a Földtanl Közlöny t örömmel fogadták, mert
evvel megkapták azt, amit óhajtottak: a tudományos értekezéseken
kívül irodalmi ismertetést és állandó kapcsolatot a Társulattal, ami
2.zelőtt hiányzott.
Az 1871. évtől kezdve tehát a Földtani Közlöny volt a Társulat
tudományos munkásságának tükre és Lényeges eszköze. Önálló kisebb havi füzetekben jelent meg, melyek évenként külön-külön kötet alakjában volt.ak összefoglalhatók. Ez a folyóirat önálló kutatásokon alapuló értekezéseket, kisebb közleményeket, irodalml iSl11,::rtetéseket tartalmazott kezdettől fogva. Egyúttal a Társulat életét: a
szaküléseket, választmányi üléseket s a közgyülést is ismertette. Ez
a folyóirat eleinte csak magyar nyelven jelent meg. Az 1878. évi
március hó 5-én tadolt rendkívüli közgyülés határozata szerint az
önálló vizsgálatokon alapuló eredeti értekezések a l11.agyaron kívül
még egyik viIágnyelven is megjelentek. Evvel a határozattal a Földtani Közlöny belekeriEt a világirodalomba, s így Schmidt Sándor
akkori társulati titkár szerint ,.A hazai tudományos törekvések <l
megillető helyet a hazán kívül is akBdály nélkül elfoglalhatják, mig
az előbbeni idők vlDzonyai szerint ez csak esetlegessé vált".
Ettől az időtől kezdve folyóiratunkat a külföld is megismerte,
s lassanként mindinkább megbecsülte és nc.gyon értékelte Társulatunk müködését.
Az utolsó nyolcvan éven át a Földtani Közlöny köteteiben gyültek össze a legfontosabb eredeti kutatásokon alapuló földtani értekezések; a nagyobb monográfia jellsgű munké.k és az állami felvételek eredményei kivételével. Noha a M. Kir. Földtani Intézetnek
külön kiadványai voltak az intézet geológusai mégis szívesen közöltek a Közlönyben rövidebb értekezéseket. Ez a folyóirat ugyanis
.-. éppen folyóirat-jellegénél fogva - mozgékonyabb volt, hamarább jelent meg évi tizenkét füzetében, mint a Földtani Intézet nagyobb kiadványai.
A Közlöny megindulásakor a Nemzeti Múzemll természettudo->
mányi folyóirata: "Annales lVIusei Nationalis Hungariei" még nem
volt meg. Ekkor a geológusok mlmkái a Földtani Közlöny-ben, az
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közlésébell és ét FölcHa'1i Intézet 31,ko1'; két kiadványúban: az ,.Évkönyce"-iben és az ,.Ed jeleniés"-eiben jelentek meg.
i~Z .. Évkönyve~'-k ldőhüz nenl kötve nagyobb
önálló vizsgála tokon alapuló munkákat közölt nngy8l' és német kiadásokban
külön-külön füzetekben . . .~Z egyes rnüvekE-t eg~\~-egy kötetben lehetett Ös·szesíteni. ~~Z
-ek az é'\-2~lkénti fö~c1ta!.li felvételek - többnyire
anyag alapján öS5zesített el'edn1ényeit kÖzö~.te.
a l'ö'\.:-id2bb.
de szigorúall tudornánycJ'3 rnunkák
A selmeci fiókegylet
1\2 1870. nov. 9-i közg~-ülÉ:s határozatát esakhd111ar tett követte: IVIegtal'tott:i Gl Tár3ulétL c::1ső vidéki gyülését Selmecbányán
1871. augusztus 6-12. közt. A pl'ograr,1 él következ5 volt:
6-án vasÉll'l1ap eSTe él'kezés Selmecbányál'él. Hétfő'1 délf-1őtt gyülés. délután: a Kálvária bazaltj a, Kisiblye és kőbányák
lnegteklntése
Kedden, 8-án déle16tt csoportokb:? szétosztva 3. fémtelér€k ismertetése a kül;;zínen és bánY21járássaJ: IVIihál~'- és Pncher-tárna.
Ferenc-akna. Délután a seln1eci akadémia és cl főhiv,'.tal gyüjteméllyeil1el~

111egnézése.

Szerdán, 9-én d6lelőtt a Hoclrusi völgy és csoportokban az ÓII1indszenttelér. él Modertárn2i alt á rl1é'. , Alkotás és Jánostáma, majd
találkozás az Égervölgyben (ErleingT1.md). Dé~után .': hágón 9.t Vihnyére.
Csütörtökön. 10":én délelőtt él fürdő környékének tanulmányozRsa, majd át a szklenói fürdőbe. Délután él Geletneki völgy. a mak.m-kőbánya.

Pénteken, ll-én délelőtt: zúrógyülés.
Szombaton, 12.. én délelőtt a szliácsi fürdő és Baczur-Dubó megtekintéGe, majd találkozás Zó1.yomban s onnan vasúton hazautazá3
Eudapestre.
A selmeci gyülésen részt veitek a Társulat részéről: Reitz Fripyes elnök, minisz;eri t;:mácsos, Bnlimann Vilmos bányakapitány.
Hantken MiksCI, a lVI. Kir. Földtani Intézet igazgatója, Kubiny!
Agoston nyug. m. nemzeti múzeumi igazgató, IvIednyánszky Dénes
főbányagróf, Méray Ferenc miniszteri szám tiszt. Pettkó János akadémiai tanár, Rombauer Emil nyug. erc1őtanácsos, Sajóhelyi Frigyes
tanái>segéd, Wieszne/' Aclol.f bányaigazgató, Zsigmondy Vilmos b3r:yamérnök, Bernáth József első titkár, Koch A.ntal másodtitkár.
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Mint vendég volt jelen Sehnecbánya és vidékéről: Angyal József tanársegéd, Biebiczky lelkész, Borubszky bányamérnök, Cseh
Lajos bányatiszt, Domokos Jenő gimn. tanár, Faller Gusztáv bányatanácsos, Farbaky Ist-ván akadémiai tanár, Fekete Lajos akadémiai tanár, Fischer gimn. tanár, Fmnk nyllg. pénztárnok, Fritz
Lipót erdőrendező, Fuchs Sándor gilml. tanár, Goldbl'unner Sándor
városi főispán, Gretzmacher Gyula bányamérnök, Hellwig Ferenc
gépfelügyelő, Hermann EmiL tanársegéd, dr. Hézsay orvos, J ezsovics Károly líceumi tanár, Illés Nándor akadémiai tanár, Kachelmann Vilibald kohógondnok Kerpely Antal akadémiai tanár, Kostenszky Adolf kir. szám tiszt, Kraft János bányatanácsos, Szérch
bogschani erdőmester, Szisetzay Ferenc kir. fogalmazó, Litschauer
I.ajos akadémiai tanár, dr. Máltás Károly főorvos, Nedoly gimn.
Jgazgató, Pintér Elek gimn. tanár, Platzer Ferenc bányafőnök, Pongrácz Ernő bányatanácsos, Pöschl Ed;e akadémiai tanár, Richter
Cyörgy bári.yakapitány, ch·. Rombauer főorvos, Rónay Ferenc bányatanácsos, dr. Schilling er Ferenc főorvos, Schőber bányatanácsos,
Scholz bánya tanácsos, Schwarz Ottó tanársegéd, Steinhaus Gyula
b8nyatiszt, SLilzel' Ferenc bányamérnök, Szilniczky Jakab bányaigazgató, Vezmás Kál"OIy és még egyéb vendég, s több akadémiai
hallgató.
Augusztus 7-én a főkamarai épület üléstermében tartott ülésen
Hantken Miksa javasolta, hogy Selmecen fiókegyesület alakíttassék. Az indítványt nagy tetszéssel fogadták, s bizottságot :küldtek
kl a módozatok megállapítására. A bizottság tagjai voltak Hantken
vezeté,sével: Fallel' Gnsztáv, KerpeIy Antal, Pettkó János, Platzer
Ferenc, vVieSZne7" A.dolf, Zsigmond.y ViLmos.
Ez a bízottság augusztus lD-én Vihnyén tartotta tanácskozását.
A bizottság helyesnek tartotta, ha a Magyarhonl Földtani Társulat, melynek ekkor Selmecen sok tagja volt. ezen tagok által :képzett fiókegyletet "alakultnak tekinti", az öSBzeköttetés módját 8
fiók- és anya egylet között "szaoodon megállapítja, de él fiókegylet
belszervezetébe ne avatkozzék".
Az augusztus ll-én tartott záró szakgyűlésen felolvasták a Vihnyén t<lrtott bizottsági ülés jegyzőkönyvét, lS megállapodtak abban,
hogy a Társulat "selmeci" tagjai fiókegyletté alakulnak és a búvárlatokat a legjobb belátásuk szerint teljesítlk, a nyert eredményt
pedig az anyaegylettel közlik.
1872. január 6-án Winkler Benő megbízott ideiglenes titkár
értesítette a Társulat elnökét, hogy Selmecell megalakult a fiókegylet, melynek ő lesz a titkára. A fiókegy]et programját is közölte:
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1. A Magyarhoni Földtani Társulat Selmecbányán és vIdéken
lakó tagjai fiókegyletet alakítanak.
2. A fiókegylet a Magyarhoni Földtani Társulat kiWzött célját minden kitelhető erejéből támogatJ-á óhajtván, ev-vel a legszorosabb összeköttetésben akar maradni és ennek alapszabályait általánosságban elfogadja.
3. A fiók egylet célja azonos él főegyletével, tevékenysége azonban csak Selmecbánya legközelebbi vidékére szorítkozik.
4. A fiókegylet választ kebeléből elnököt, alelnököt, titkárt,
pénztárnokoL ezenkívül még négy tagot. kik a fentebbiekkel egy
bizottságot képeznek. Ezen bizottságnak feladata lenne kitűzni 3
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
fő€gylet alapszabályai. A pénztárnok beszedi a tagdíjakat, s azokkal
ét főegyletnek számol el.
6. Gyűlések időnként fognak tartatni, legalább egyszer évnegyedenként, melyeken a Társulat ügyei s egyéb tudományos kérdések jönnek megvitatás alá.
Az 1871. október 21-én tartott választmányi ül~s határozata értelmében Reitz Fi'igyes elnök felkérte körlevelekkel a szénbányavállalatokat, hogy az 1873-ban tartandó bécsi világkiállitáson egy
közös széngyüjteménnyel részt vegyenek. A Társulat már az 1867.
évi májusi közgyúlésen két indítványt fogf:dott el:
1. Kőszéntelepeink beható tanulmányozását különös feladatai
közé sorolja azért, hogy a telepek pontos és részletes geológiai viszonyait megállapítsa, s az eredmények a további lnüatéisoknak
biztos vezérfonalai legyenek.
2. Az eredményeknek a legtágasabb érdeklődő körökben való
elterjesztése céljából használtassék fel a legelső alkalom arra, hogy
valamely belföldi iparkiállításnál a Társulat közremüködése melleit az ország összes szénbányavállalatai !dállítást rendezzenek.
A Társulat az 1. ponthez már közölte az eddigi eredményeket
a lVIunkálatok IV. és V. kötetében. Az időközben felállított lVI. Kir.
Földtani Intézet a munka folytatását vállalta.
A 2. ponthoz a legalkalmasabb volna a bécsi leállítás. A lVI. Kir.
Földtani Intézet igazgatója késznek nyilatkozott, hOg:l a közös kié'Jlítás rendezését vállalja, ha a bányavállalatok támogatják.
Ezért felkéri a szénbányák birtokosát, bérlőjét, vezetőjét, hogy
aki a bécsi kiállításon részt akar venni, szándékát december lő-ig
jelentse a M. Kir. Földtani Intézetnél (So'lndor utca 9), tS "A bE'kül6*
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dendő

tárgyak, valamint többi közlendők iránt a nevezett intézethez" forduljon.
Az 1871. novernber 8-án tartott szakülésen felolvasták a m.
kir. földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi mínis'&ter két leiratút, mely felszólítja a Társulatoi, hogy az 1873. évi bécSl világkiállításra tagokat kiszemeljen és bejelentsen.
Az ] 871. december 22-én tartott választmányi ülés foglalkozotl
a Társulat ném.et nevéveL s úgy elöntött, hogy német neve
,.Ungarische Geologische Gesel1schaft" (s nem Geologische Gesellt3chaft fül' Ungarn) legyen.
1872. január 24-én tartotta a Társulat századik szakülését.
Az 1872. március 13-án tartott közgyülés a válaszhnány javaslatára az 1873. évi bécsi világkiállítás magyar bizottságába R. követ1.\.ezőket javasolta: Bieltz Albert. Hantken Miksa . Riegel AntaL, Volny
József, Zsigmondy Vilmos.
A földmÍvE:lés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter a felterjesztettek közül hármat vála'iztott ki: Rehz Frigyest. Hantken Míksát és Zsigmondy Vilmost.
Ugyanezen a közgyülésen Szabó József indítványára eL1-J.atározták. hogy . .!evelező·' tagok is legyenek v'álaszthatók: "oly nem rendes tagGk. lük a társulatnak különősen földtani tárgyak gyüjtése
vagy a.iándékozása ált31 szolgálatot tesznek .... Az alö.pszabályokat ennek megfelelően módosítani kell.
választatott meg: Heel' OsuHdd zürichi E:gyetemi
Tisziek-ii
tanár é" StHr Dénes. él bécsi Földtani Intézet igazgatója.
A selmeci fiókegylet 1872. március ll-én tartotta alakuló ülését.
Jelen voltak: Wieszrwl' Adolf m'mt az e1nök helyettese, Pöschl Ede,
Kel'lJdy Antal. Plotzci' Ferenc, Kachelmann Vilibald, Rónay Gyula,
5iein7ww; Gyula, dl'. Kubacsh:a Hugó, dr. Wagner Dániel, Gretzmacher Gyula, '.VinkIe)' Benő stb. A helyettes elnök felolvasta. a megjelenésében akadályozott Reitz F)'igyes elnök levelét, melyben él
fiókegylet felterjesztett ,.programmja tudomásul vételén az alz.kuló
gyíílés jegyzőkönyvének beküldése. kívántatik .... Az alakuló ülés választásának eredménye Et következő volt: elnök: Mednyánszky Dé)les báró . alelnök: Wieszne)" Adolf, tit1,ár: Winkler Benő; vábsztmányl tagok leHek: pi,tt7có János, Platzer Ferenc, Richter György,
I'őseh! Ede, Gretzmaehcl' Gydc!. A jegyzőkönyvet máre. 20-án
Wieszner Adolf
~'lnök ';S V.'ink?er Benő mint jegyző Írtá
"lá.
A belügyminisztérium 1872. úprilis 28-án 10953. szám alatt jóváhagyta a módosított alapszabályokat. A módosított alapszabályok illetö ~-ai a következők: 4. §. A Társulat t3.gjai: a) tiszteletiek . b) párt84

fogók, e) alapítók, cI) rendesek, e) levelezők, mmdnyájokat a Társulat oklevéllel látja el, melyekért 2. rendes tag egyszer s mindenkorra 2 forintot fizet. 5. §. Tiszteleti tagokul oly jeles egyéneket választ a Társulat, kik a földtanban magukat kitüntették; ezeket a
közgyülés valamely t.ag aj ánla tára általános szótöbbséggel választj a.
81/2. § Levelező tagokul oly egyéneket választ a Társulat, kik a Tál'':
sulat eéljainak elérésében lényeges szolgálatot tettek.
A Magyarhoni

Főleltani

Társulat új alapszabálya!

L Czélja

1. §. A magyar Földtani Társulat tudományos egylet, melynek ezélja:
a földlan mívelése és a földtani ismereteknek az országban való terjesztése.
2. §. Ezen ezél biztosabb elérhetése ,"égett jogában áll a magy.
Földtani Társulatn8.k más hasonnemü tudományos társulatokkal szor03
összeköttetésbe lépni, me!y viszonyok külön egyezmém'ek ált<;ll fogl1ak
szabályoztatni.

II.

Eszközők

3. §. A jelentékenyebb eszközök: 1. sza!~gyülése.k lartúsa. 2. Földtani Közlön~" kiadása. 3. Föld- és i.islenylani tárgyak gvüjt.ése ..f. Egyes
vidékek földtani átkulatása. 5. Fiók egyletek létesítése.
III. Tagok

4. §. A Társulat tagjai:. a) tiszteleti ek, b) púrLolók, e) alapítók, el)
rendesek, mind11yájokat a Társulat oklevelel\:kel látja el, melyekért
a tag egyszei' mínden]wrra 2 forintot fizet.
5. §. Tiszteleti tagokul oly jeles egyéneket választ a Társulat. kik
vagy a földtanban magu};:at kitüntették, vagy pedig a társulatnak eélja
elérésében lé11yeges szolgálatot tettek, ezeket a 11agygyülés valamely
tag aj án' atám általános szótöbbséggel választj a.
6. §. Pártolt tagi oklevele!~et olyegyéneknek osztogat a Társulat.
kik ennek pénzerejét leg81ább 200 Ed tal 11·o:velik.
7. §. Alapító tag az, ki egyszerre 100 forintot .fizet be a lú,su]ati
pénzlál'ba.
8. §. Rendes tag mindel1ki lehel, ki ebbéli szándékát vagy maga.
vagy más rendes lag által ? titkárnak beji:,lenti. s az alapszabályok ban
foglalt kötelességel<:ei ponlo';8.n teljesíti. az új tagok a szakg~:ülésnek
lévén bejelentendők.
9. §. A rendes taguk a Társulatba léptök által kötelézik magu'kélt
a TáTsulat kőltsésu=i fedez€:sér€ é\·enként :) o. é. forintot fizetni. a Társulatból kilépni sZ2.ndékozók ezt egy félév\·c: elóbb köt =lcsek ct tiq~árral
t

tudatni.

10. §. A tagsági díj minden év első negyedében fizetendő vagy egyenesen a titkámáI, vagy a Társulat szolgája által, kinek a helybdi
tagok díjainak 11yugtái át lesznek e végre ad\".a.
ll. §. Ha valamely ki 11em lépett tag évi díját az első negyedben
be nem fizette volna, akkor a Társulat az illető összeget post.ai utál1-
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vétel út.ján fogja beszedetni, hol természetesen a postai költséget ;\
hMralékos t.ag t.art.ozik fizetni. - Az ut.ánvételes levél el 11em fogadása esetében az illető a tagok sorából kilépettnek fog tekintetni.
12. §. A Társulat minden tagja szavazati joggal bír, melyet él k'izgyűléseken gyakorolhat, ezen felül a Társulat által kiaclancló munkál atokból ingYen példányt imp s a Társulat ];;:önyveit használhatja.
IV. Ügyvezetés és igazgatás

13. §. Pártfogóul oly fédit választ és l\:ér fel a Tár5ulat, ki a földlan iránt vOI'2alonunal viseltetik és a Társulat fényét és díszét emeli.
Ezen állás élethosszig tart, választása általános szótöbbséggel történik
a közgyúlésen.
14. §. A Társulat ügyeit a választmány intézi, mely az elnökből.
alelnökből, első és másocltitkárból, pénztámokból s még más 12 választm.ányi tagból áll.
15. §. Az elnök képviseli a Társulatot a hatóságok és más személyek irányában, a Társulat gyűléseiben elnököl, a közgyülésekben a Társulat állásáról tudósít, a Társulat pénzügyeü'e felügyel, a választmány
által rendelt pénzösszege};;: 1öfizetését utalványozza, a titkár által vezetett jegyzőkönY'iet és társulati határozatokat ellenjegyzi, a választ1nányi
és közgyüléseket összehívja, s szükség eset0ben rendkívüli gyűléseket
is tarthat, szavazatok egyformaságánál döntő szavazattal bír.
16. ~. Az alelnök az elnököt hatáskörében gyámolít j 3, szükség esetében elmek helyét pótolja.
17. §. Az első titkár viszi a levelezés~, s a gyűlésekben a jegyző
könyvet, gondoskodik a szakgyúlések tudományos tárgyairól, szerkeszti
a löadandó munkálatokat, s agyülése'" tartásáról iudósítja a tagokat, a
beküldött tárgyakat bemutatja, a gyülések eredményeit a lapokba iktatja, felvigyáz a könyvek és folyóiratokra, róluk jegyzéket visz, a tagok számát evidencüiban tartja, beszed i azoktól az évdíjakat, melyeket
a pénztárnolmal;;: átad és az évenkénti közgyülésen a Tál'slüat lTllmkéillwdásáról tudósít.
18. §. A másodtitkár az elsőnek segéde, szül'5ég esetében helyettese.
19. §. Apénztán;ok a Társulat pénzeit és ezzel rokon iratait kezeli, naplót visz a bevétel és kiadásról, a választmánynak számol és
ennek felelős.
20. §. Az elnököl<, titkárok, és pénztárnok és válaszLmányi tagok,
klimek szakértőknek és budapesti lakólmak 1<el1 lenni, 3 évre választamak a közgyúlésen álta:ános szótöbbséggel, s titkos szavazatlal.
V. FálCLsztmány
21. §. .A választmfu1Y határozza a teendő munkál\:at, a megvizsgálandó vidéket, az nevezi ki az e végre kilüildendő szakértőket, köt velök
szerződéseket· és ad nekik alkalmas utasításokat, ez határozza meg a
Társulat célja eléréséből eredő szül'5égeket s megvételét, milyenek:
szerszámok, földabroszok, kÖllyvek-, a választmány körébe tartozik

végre a

:r~yom~atás

ü.gye· is.

A választmány ellenőrzi ct pénztári :~ezelést, s azt n1Í11clen évben
legalább egyszer megvizsgálja, joga lévén az emöi=ek "gy választmányi
tag kíséretében a pénztfu't bármel~- időben scontrirozni. Végre a választmány intézi el azon társulati tagok között netán felmeliilő viszályokat, melyel~ a Tfu'sulatot érdeklik,
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VI. Gyülések

22. §. A Társulat ta:·t köz-, szak- és választmányi gyűléseket.
23. §. Közgyűlést a Társulat rendesen évenként egyet tart, tavdSZszal, szükség esetén az elnök rendkívüli közgyülést is tarthat, de ez 8
nappal előbb a tClgak tudomására adandó.
24. §. A közgyüiéseken választhatnak a tisztviselők és a választmányi tagok, a Társulat anyagi állásáról és szellemi mú!i:ödéséről tétetik jelentés, tiszteleti tagok választatnak. A határozatokat a jelenlevő
tagok általános szótöbbséggel hozzál\:.
25. §. A választmányi gyülés rendesen hrl.vonk.éht egyszer .iön egybe.
általános szótöbbséggel határoz, melynek határozatára legalább 5 tag
jelenléte szükséges.
26. §. A szakgyülésekben tudományos értekezések tartatnak, a titkár a küldeményeket mutatja be, rendesen minden 14 11ap, kivéve
Ju],us, Augustus, September, Octóberhónapokat, a melyekben gyülések nem tartatnak.
VII. Társ1l1ati vagyon
27. §. A TársulaG jövedelmét képezik: al a rendes tagok 5 ·frLnyi évi
díja, bl az o1develekért bejövő 2 irt. összeg, c) a pártfogótól, és a pártoló és alapító tagoktól remélhető járulék és aj4ndék1)k
VIII. ALapszabál.yok változtatása.
28. §. A Társulat alapszabályaiban csak a rendes közgyűlés teheti
szótöbbséggel a szükségesnek talált viltozásokat, melyek helybenhagyá3
végett felsőbb helyre terjesztendők
29. §. A Társulat önkénytes feloszlását csak a rendes közgyülés hat árazhat j a el a jelenlevő tagok két hannadán?k szótöbbségével.
IX. Feloszlás

30. §. Ha a Társulat bál1nely okból feloszlik, minden vagyana eg;.'

a ·közgyülés által kijelöler.dő
Böckh János s. k.
társulati első titkár

tudományos célt·a fordítandó.
Reilz Frigyes s. k.
társulati elnök

10953. Lé.tta a magyal' királyi belügyminiszter, Budán, 1872. évi április

hó 28-án.
Itt Neubauer
előadást Igló
környékének általános geológiai -és bányászatI viszonyairól.
A Földümi Közlöny második évfolyam ának utolsó füzete 1873ban jelent meg. Ezt az évfolyamot Böckh János, Koch Antal és
Sajó helyi Frigyes titkárok szel'kesztették. A kötet 245 lap terj edelmü, s 18 fametszetet tartalmaz.
A választmány határozata szerint július, augusztus, szeptember és október folyamán nincsenek ülések, mert ekkor a geológusok
legtöbbje külső felvételi munkát végez.
1872-ben a Társulat Iglón tartott

vándorgyűlést.

Ferenc m. kir. bányakapitány német nyelven tartott
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Az 1373. január 19-én tartott választmányi ülés elhatározta,
hogy a budapesti t3.goknak nem. küldenek meghívást, núután az
ülések sorrendjét El ké)vetkező
évre megállapítoHák. Az elő
adások címét hídapokban előre közlik.
Az 1373 január 22-iközgyülés a lemondott első titkár (Bőckh
János) s a Kolozsvárra egyetemi tanárn8.k kinevezett Koch Antal
helyébe első titkárnak Telcyd! Roth Lajos m. kir. osztálygeológust
yálaszloHa meg. A váiasztmé':nyi t2,gságáról lemondott Abt A.ntal
Hantken Miksa és Pávai Vajnu Elek helyébe Böckh János, HantkeH
Miksa és K1'enner Józse)' Sándor került a választmáilyba.
A Földtani Közlöny III. évfolyam.át Sajóhelyi Frigyes és T.
Roth Lajos szerkesztette. Terjedelme 254 bp. négy kŐ'1yomatú tábláva1. Ebben a kötetben jdent meg Szabó József értekezése: ,J",
trachitok osztályozása természetes rendszer szerint·,. ami anna1,
idején alapvető eredményeket közölt.
Az 187'1. január 23-án tartott közgyi.ílésen az elnök közölte,
hogya Társulat megnövekedése következtében nem elég a földtani
intézeli ,.Évkönyv" engedélyezett 200 példánya. Ezéd a minisztériumtól a példányszám felemelését kért\::. A válasz 1373. évi 5701
szám alatt érkezett: .,hogy a Magyarhoni FöldLarü Tá1"3ubt és a
M. Kir. Földtani Intézet közöt,i szorosabb viszony telzintetbe vételE
s tov2.bbi fenntartása céljábó] a társulatnak él földtani intézet kiadványai - évenkénti előlege;; bejelentés után - a tagok létszámához
képest
300 példányig terj ec1ő példányb8.Il el! ge~élyeztetnek.~'
1873-ban már 260 péklányt kapott a Tál'subt..
Az elnök j'2lentette, hogya lVI. Kir, Főposlahivatal megengedte
a Földtani Közlöny szállítását újságjeggyel. Ez a szál1ítási mód úgy
lehetséges. hogy a Köz1önyt évi 12 szám. ban kell SZedni - a választmány határozata szerint számonként leg::Üább 1 ív tartalommal
-. amit az 1373. évi válssztmányi ülés már n 1873. évre is érvényre emelt. A nm-ember 20-án tartott választmányi ülés elhEttározta,
hogy ét Közlöi1;'- az eddiginél szebb kiállításb2,n. külön:)sen jobb papi!'~C'':;011. ie1er:~ék H1eg. Ez rneg is iörtént. rnert az 1874. évi 1. szánl
már nem a
mintál"-2. hanem 21téi'ő kiál1itásban jelent meg.
A tisztikar megbízat,isa lejárt. és ét közgyülés új i:isztikart választ Gtt 2 kÖ'vetkező eredn1énr~ye1 ;,.
Elnök: Reltz Frig:iJes, -- al-elnök: Szabó József. - első titkár:
Sujóhc7Yl
mRsoc1tÍikál': Tcirqdi Roth LClhs, - pénztáros: Czcmyté[Jü József. "I,'ábszt:mi.nyi
: BClHtL8 Zsigmond, BeLház!) János, Bőch:h János., Bmimcmn Vilmos, HCll1tJ.,;en Miksa dr.,
Hofmann Károly dr .. Hl1.n)'cill:!) János, K,'enller József Sándor ch'.,
SpZénlli Br>lCl báró, WC/l'tha Vince eZr., 'Wettsiein A.ntal, Zsigmondy
Vilmos.

Ugyanezen ét köz;(yűLsen Sajóhdyi titkár jelentette, hogy él
szakülések látogatása s a tagok !Számának növekedése "után ítélve
félreismerhetetlen azon rokonszenv, melyet a földtani tudomáliyok
lassEmként bár, de ellenállhaüdlanul anagyközönségben ébreszt'Onek". Az elm.últ évben belépett 46 ren:1es tag, 1 alapító, 1 pártoló és
2 levelező tagot vála.sztoaak. Levelező tagok: Beszédes Kálmán Esztergomból és Majláth Béla Liptószentmiklósról.
A Földtani Közlöny 1874. évi negyedik évfolyam át Sajóhelyi
Frigyes és Telegdi Roth Lajos szerkesztette. Kiadta a Légrády testvérek, két számozott térképpel. egy földtani átmetszettel és három
kőnyomatú táblával (kettő színes). Terjedelme 314 lap. Fontosabb
cikk€i: BalZó Mátyás: A DUl13.-folyam vegyi vi,,!zo:1yairól Budapestnél. A Duna vizének első részletesebb kémiai vizsgálata és iszapjÉ\nak mfrése. Hantken Miksa: A zirczi eocén rétegek. Koch A.ntal:
Adatok Kolozsvár vidéke föld:El.ni képződményeinek pontosabb ismeretéhez. Hofmann Károly: A déli Bakony bazalt jai.
A bécsi világbállítás ügyében a szénbányavállalatok készséggel
Engedtek az előző évi felhívásnak cs a lVI. Kir. Földtani Intézet igazgatója a hazai széntelepek földtani viszonyait oly szép eredménnyel
mutatta be, hogy D. Társuló>.tot a zsúri a haladási érenmlel tÜlltette ki.
A Társulat a kiállított összes irodalmi mlmkálataiért még az érdemérmet i-s megkapta. A bécsi kiállításon nyert érmeket a Nemzeti
Múzeum "érem- és régiségtáriiban" helyezték el.
18i3-ban vándorgyülés ne-m ,-olt, részben a kolerajárvány miatt,
részben, mert a tagok egy része; él bécsi kiállítással volt elfoglalva.
A Társulé,t üleseit ebben az évben is - mint eddig mindig -'
él7 Akadémia ülés,ermében tartotta. A selnleci fiók egylet rendes
!Szaküléseket tartott, melyeken főleg Selmec: környéke c"zerepelt.
A Közlönyre a Pénzügyminisztérium rendelete folytán az alájJ
tartozó bányaigaLgatóságok s a bánya- és kohóvállalatok már 1873ban előfizettek, s továbbra is megmaradtak rendes előfizetőnek.
A tagok száma 284 volt 1874. jP.nuár 28-án (1 pártfogó, 7 tiszteleti, 5 pártoló, 6 alapító, 263 rendes és 2 levelező).
A közg:y-Cilés az 1874. évi vándorgyüléseinek lVIál'amal'OSszlgetel1
való megfartását határozta el előzetes meghívás alapján.
A könyvtár 1873-ban is a 1\11. Kir. Földtani Intézet helyiségében
(Múzeum utca 8.) volt elhelyez-ve. A könyveket délután 2 óráig ;;1
másodtitkár adta ki, távollétében az első titkár. Minden tag vehet
ki könyvet elismervény ellenében. 1873 végén a Közlönyben közölt
könyvtárI művek jegyzekében 368 munka volt felsorolva.
Szabó József alelnök indítványozta, hogy ét Té.nsulat könyvtára
valarl1ely közkönyvtárban, hozzáfél'helő helyen helyezt-essék el, hogy
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közönség könnyebben hozzájuthasson. A közgyülés megbízta <:l
válaszbnányt, hogya kellő lépéseket t2gye meg.
Az 1874. december 27-i választmányi ülés \Xlartha Vince indíiványára elhatározta, hogy ci Földtani Közlönyben megjelenő munkák 1374 elejétől kezdve nem díjctZtatnak.
Az 1875. január 15-én tartott közgyülés a kiküldött hizottság
véleménye szerint úgy határozott, hogy '3. Társulattal úgyis szoros
viszonyban álló M. Kir. Földtani Intézet könyvtárában legcélszerübben helyeztetnék el a Társulat könyvtára. Ebbe az igazgatóság m4r1s
beleegyezett azzal, "hogy e könyvekkel mint saját jával, a társulat
bármikor rendelkezhetik" .
Az 1875. janpár 24-i választmányi ülés elhö.tározta, hogya Társulat könyvtára a Földtanl Intézetben nyerjen elhelyezést, egyelőre
a tulajdonjog fenntartásával, Később ezt a könyvtárat teljesen a
Földtani Intézetnek ajándékozta a Társulat közgyülése. Ezek a
könyvek vetették meg az Intézet ma már hatalmas könyvtárának
alRpját.
Az elnök kijelentette, hogy a földtani tanulmányokra kiküldendő
tagok egyes utazásokra érvényes ingyen vasúti jegyeket fognak
kapni, különböző magyar vasúti társaságoktól. A Dtmagőzhajózási
Társaság állandó ingyen évjegyet bocsátott a Társulat rendelkezésére. Csak a Déli és Tiszavidékl vasút utasította vissza a kérelmet.
A Máramaros megyei útra mindegyik vasúti társaság árumérséklést
engedélyezett.
A Társulat kérelmére a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
ut.asította a középiskolák igazgatóit, hogy a Földtani Közlöny 1., II.,
III. évfolyamának példányait beszerezzék, 2.111.i részben már meg is
történt.
A tervezett mármarosi út elmaradt, mert kevesen jelentkeztek.
Szabó József indítványára a közgyűlés elhatározta, hogya következő vándorgyűlést Abrudbánya, Vöröspatak, Petrozsény vidékén
tartják meg. Az 1874-es vánc10rgyülést augusztus 2-14. köz;ött valóban az Erdélyi Érchegységben tartották, s egybekötötték Petrozsény tanulmányozásával is. Budapestről indultak augusztus 2-án
Dévára, onnan 3-án szekereken 3 CSertési kohóig, innen - részint
gyalog, részint ökrös szekerekeE - Nagyágra. hol4-én, ahányákat
nézték meg, megemlékezvén arról, hogy Born cs. kir. tüzp.rkapitány
kezdte itt meg a kutatásokat. Innen Dévára, illető~eg Vajdahunyadra
mentek, 5-én a gyalán vasbányákat tekintették meg. 6-án a vajdahunyadi vár bejárása után a teleki vaskőbányákat s a kaláni kohókat keresték fel. 6-án este érkeztek Petrozsénybe, melynek bányászatát 7-én délelőtt tanulmányozták, délután kmönvonaton ci Cse2.
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tátye-boli barlanghoz utazlak. 7-én reggel Gyulafehérvárra utaztak,
majd bérkocsikon Zalatna, Abrudbánya, Verespatak felé. Zalatnán az
olvasztómüvet és a kémiai laboratóriumot tekintették meg. Estére
értek Abrudbányára. :;VIásl1ap, ll-én - a bányászat, a zúzómü és az
amalgámozó megt-ekintése s a "localsediment" tanulmán.yozása került
sorra. Másnap a Detunát.a bazaltjában gyönyörködtek, a Det.unáta
egyik csúcsát "Szabó-csúcs"-nak nevezték el, mely a Jókai-csúcs
mellett van. 13-án Zalatnán át Gyulafehérvárra, s onnan Kolozsvárra utaztak, hol 14-én tartották a záró gyülést. Itt Koch . Antal értekezett "Erdély ősemlősmaradványa-Iról 3 C.Z ősemberre vonatkozó
leleteit'ől" címen. Két tanárjelölt tanítvál1ya: Tóth Mihály az er··
délyi bazaltokról és Kiirthy Sándor a Hideg Szamos vidékének geológisi viszonyairól adott elő.
A vándOl'gyülésen kívül 1874-ben 7 szakülés volt az Akadémia
termében.
A könyvtár 474 5zámából vagy 655 egyes kötetbőL füzetből és
térképből állott. Az évben a szaporodás 78 kötet és füzet volt. Az
1875. január 24-i válssztmányi ülés elhatározta, hogy a könyvtárt
megőrzésre a M. Kir. FöldtanI Intézetnek átadja a fentebb errlített
feltétellel.
A Földtani Közlöny 1875. V. évfolyams Sajóhelyi Frigyes és T .
.Roth Lajos szerkesztésében, hat kőnyomatú táblával jelent meg :3
Légrády testvérek kiadásában. Tel'jedelme 293 lap.
Ezenkívül kiadta a Társulat a következő munkát: Posepny Fe-Tene: Geologisch-montanisti<sche Studi e der El'zlagerstaHen von Rézbánya in SO-Ungarn. Budapest, 1874. 198 nagy 8~ lapon, 3 színnyomahi és 2 kőre metszett nagy táblázat. Ezt a kiadványt a tagok
ajándékként megkapták. A tagok létszáma 1875. januái' 27-én
301 volt.
Az 1874. december végi pénzügYI helyzet a követkeZŐ volt:
Bevétel
1. Esterházy hg. pártfogói díja
2.
3.

'1.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

Évdíjak
Alapítványi Immatok ..
Olanánydíjak ..
Értékpapírok kamatai
Eladott munkálatoleért
Adalmzás
Takarékból visszavett pénz
Takarék:pénztári kamat
Záloglevél eladása
Rendkívüli jövedelem ..
Pénzmaradvány l 873-ról

420 frt. - kr.
1325 frt. 82 la:.
63 irt.
94 frt.
223 frt.
86 frt.
21 frt.
700 frt.
10 frt.

70 kr.
66 kr.
50 kr.
12 kr.
- kr.
- lu.
66 kr.

439 frt. 04 kr.
14 frt. 38 kr.

900 frt. 54 kr.
Összesen 4299 frt. 42 kr.
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Kiadás
L Igazgatói költségek
2. Földtani kiküldetések
3. Közlöny kiállítása
4. Postabérek és l~ülönfélék
5. Külön kiadványok

748 frt. 13 kr.
500 ITt.
877 frt. 32 kr.
97 irt. 89 kr.
1200 irt.

Vagyon 1875. ja.nuál' :!2-én

1. Földhitelintézeti záloglevelek
2. Kereskedelmi bank záloglevelei
3. Alapítványi papíro1{
4. Készpénz

2000 irt.
700 frt.
605 irt.
175 irt. 08 lu.

ÖSszesen 4281 frt. 08 lu.

A vagyon az 1874. január l-i állapothoz képest 1224,46 forinttal
csökkent. Ez az összeg Posepny munkájának kiadását fedezte.
A Társulat kiadásában ugyanis önálló mü alakjában jelent meg
a rézbányai terület érctelepeit tárgyaló becses munka: "GeologLschmontanistische Studie der El'zlagestatten von Rézbánya in SOUngarn von F. Posepny k. ung. Montangeolog. Mit 3 Farbendmckund 2 lithographischen Tafeln. Budapest, 1874."
Az 1875. február 24-i választmányi ülés elhatározta, hogya közlöny 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. Megválasztottale elnök: Péch ilntal, alelnők: Wiesznel' Adol.f, titkár: Liszkay GWiztáv.
Az 1876. január 26-i közgyülésen jelentette az elnök, hogy az
elhunyt BeLlgs ZsigmoncL helyébe még a múlt közgyülés Wiesinger
Ká1'oly múzeumi segédőr <3.Z ásványtan-földtani osztályban választatott meg választmányi taggá. Az évi vándorgyíilés elmaradt, mert él.
fővárosban két nemzetközi kongresszus (embertani és statisztikai)
volt. Cotta Bernátot tiszteleti. Herbich F~rencet levelező taggá választották.
Az 1875. évben 7 szak- és 8 választmánYI ülés volt az Akadémia helyiségében.
A közlöny VI. kötete Sajó heLyi Frigyes és Telegdi Roth Lajos
szerkesztésében, a Légl'ády-testvérek nyomdájában jelent meg négy
kőnyomtú táblával és több cinkotípiai ábrával, 346 lap terjedelemben. Alakilag abban tért el az előző évitó1, hogya tartalomjegyzék
él. kötet elejére került (azelőtt hátul volt). Az 1877. január 31-én tartott közgyűlésen a tisztikar választásának eredménye a következő
volt:
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Elnök: Reitz Frigyes, alelnök: Szabo Jozsef, első titkár: Inkey
Béla, másodtitkár: Schmidt Sándor. Választmányi tagok: Böckh
János, BnLÍmann Vilmos, Hofnwrm Károly, dr. Hunfalvy János,
Krenner József Sándor, Lóczy Lajos, Mattyasovszky Jakab, Telegdi
Roth Lajos, Sajóhelyi Frigyes, Sp/ényi Béla báró, Wartha Vince dr.
A Társulat könyvtára a M. Kir. Földtani Intézet "könyvtárával
végleg egyesíttetett."
A földmívelés-, Ipar és kereskedelemügyi miniszter a társulat i
tagok számára a lVI. kir. Földtani Intézet kiadványait egészen 400
példányig engedélyezte a szükséges példányszámok évenkénti elő
zetes bejelentései mellett.
Vándorgyülés 1876-ban nem volt. A selmeci fiókegylet a tagjaitól beszedett pénzt akkor is megkapta saját céljaira.
A Földtani Közlöny évfolyamaI a Kilián könyvkereskedő cégnek
adattak át bizományba. Posepny munkájának fölös példányait a berlini FriedHinder-cég kapta bizományba..
1876-ban a Társulat a Földül.ni Intézet ÉVkönyvé:tek V. kötetéből 350 példányt kapott a tagok számára. Az év folyamán 7 szaké" 8 választmányi ülés volt.
.
A Társulat néhány tagja nevében Szabó József levelet írt Hauer
Ferencnek, a német Földtani Társulat egyik ügyvivőjének, melyben
felajánlotta a magyar geológus ok szolgálatát "a Bécsben öS6zejövendő német geológiaI társulat olyan tagjaira nézve, kik netalán
hajlandók volnának a Bécsből lett kirándulások után Budapestre, s
innen alkalmilag tovább menni." 13 német geológus vett részt a budapesti utazáson. A hajón volt Szabó József, Hantken Miksa, Telegdi
Roth Lajos, kik a vendégeket Budapestig kalauzolták. Okt. 3-án, az
első napon Budapesten megnézték -az egyetem ásványtani intézetét,
a MúzelUn osztályait, a M. Kir. Földtani Intézetet, másnap kisebb kirándulások következtek. Az egyik kirándulás Hantken vezetésével
háromnapos volt Esztergom környékén. (A német vendégek közt
volt Beyrich, a német Földtani Társulat elnöke, Kayser berlini főgeo
lógu'3, Benecke, a strassburgi Őslénytani Intézet igazgatója, Seebach
göttingai tanár, Emmerth tanár J.\!Ieiningenből, GottscJllag paleontológus J.\!Iünchenből, Wolf bánya tanácsos Bécsből.
A selmeci fiókegyesület két !Szakülést tartott. A társulati tagok
szárna 380 volt. Az 1877. május 16-i ülésen a sel111eci választás eredménye volt: elnök. alelnök maradt. titkár, Liszkay helyett Knöpfler
Gyula, lett.
A Földtani Közlöny VII. kötetét Inkey Béla és Schmidt Sándor
szerkesztette. 2 kőnyomatú és 1 fototípi.ai tábla, és a szövegben 12
93

cinkotípiai ábra egé-szíti ki. A Légrády testvérek nyomdájában készült.
Ebben a kötetben jelent meg Herbich Ferenc: "Geológiai tapaszt.?1atok az Erdélyi Érchegység keleti szélén", három füzet egy-egy
részében úgy, hogya páratlan oldalon a magyar, s mellette a páros
lapon a német \Szöveg volt nyomtatva.

A. pál'L::si viLágkiáLLítás.
Az

eLső

nemzetközi földtani kong1·essz1Ls.

Az 1878. j;muár 30-án tartott közgyiUés foglEtlkozott az 1878-ban
tartandó párizsi világkiállítással: A földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter a párizsi világkiá1lítás ügyében ::l földtani. bányászati és kohászatí ügye..i{et felölelő szakcsoportok szervezése tárgyában a Társulathoz fordult. A választmány hármas jelölést terjesztett fel, mel:y-nek alapján Zsigmondy ViLmos neveztetett ki ezen
ügyek előadójául az országos központi kiállitási bizottságba. Ugyancsak a miniszter felhívására a Társulatban az elnök elnökletével
külön kiállítási szakosztály alakult (az elnökön kívül tagjai volt::;k:
BeLházy János, Bruimann Vilnws, Zsigmondy Vi/.mos, Schmidt Sándor), 111ely több ülésben megállapította a kiállítás szervezésében
követendő eljárást és felszólítást intézet a bánya és lwhóiparosokhoz.
Az egybegyült tárgyak rendezésére a Társulat a Pénzügyminisztérium által az állami bányászat és kohászat rendezésével megbízotJ
Gesen Sándor tagtánsat nyerte meg.
Közölte az elnök, hogya Földtani Közlönyben 111egjelenő értekezések rövid német kivon2.ta 111.ár 1878-ban rendesen megjelent a
Verhandlungen del' K. K. Geol. Reichsanstalt füzetekben.
1878-ban 8 szak- és négy választmányi ülés volt. A sehneci fiókegylet ugyanezeIlldőben 5 ülést tartott.
1878. augusztus 9. és szeptember 8-ik<l közt volt Párizsban az
első nemzetközi földtani kongresszus. Az ott írásban beadott szavazatok alapján az egyik alelnök a Társulat alelnöke, Szabó József lett.
Ö a szeptember 3-i ülésen előadást tartott a kongre:3szuson a következő címen: "Classification et chronologie de6 roches éruptives te1'tiaires de la Hongrie".
Ez a kongresszus a földtani térképek egyöntetüségével foglalkozó bizottságba Hantkent választotta meg. A földtani nomerlldatúra
egységesítéséhez alakitott bizottság egyik tagja Szabó lett. A kongresszus azzal bízta meg a mégválasztottakat, hogy saját országukban
bizottságo t alakítsanak. Szabó a december 4-én tartott szakülésben
indítványt terjesztett elő, hogy a magyar bizottság megalakuljon. A
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szakülés az indítványt 81fogadta azzal, hogy felhívást intéz a tagokhoz a részvétel érdekében.
A tagok száma 1877 végén 356 volt.
A páriZ:3I világkiállítás miatt vándorgyülést nem tartottak. .L\
Földtani Közlöny 1878. évi VIII. kötete Inkey Béla és Schmidt Sándor szerkesztésében 2 táblával, 7 ciIlkotípiai ábl'ával jelent meg a
Légrády testvérek nyomásában. Terjedelme 330 lap. (5. ábra.) Alakjó.
az eddigitől eltérő nagyobb jonnátwn. Néhány fontosabb cikke:

6. ábra. A párizsi világkiállítás aranyéi'me

Schmidt Sándor: A pszeudobrookit kristálytani elemei, Staub Mó1'ic: Néhány szó a MecsekhegY6ég harmadkori tájképéhez. Szabó józsef: Petrografiai és geológiai tanulmányok Selmec környékéről.
l877-ben földtani tanulmányokra 400 forintot kapott Herbich. és
Lóczy. Herbich munkája már lll.egIs jelent az előző évi Földtani
Közlönyben. Lóczy - elutazása miatt - egyelőre csak a téi'képet
adta be.
Az 1879. január 29-én tartott közgyülésen az elnök beszámolt
az előző évben tartott párizsi kiállítás magyarországi bányászati és
kohászati anyagának szerepéről és sike~'él'őL melyben az oroszlánrész a Társulatot illette.
A Földmívelés-, Ipal'- és Kereskedelemügyi Minisztérium felszólítására kiküldött háromtagú bizottság az l878-bem meg tartott párizsi
világkiállításon a magyarországi bányász::tt és kohászat helyzeté['
gyűjteményes kiállítás alakjáb::tn mutatta be. Ez a kiállítás a lVIagyar-
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honi Földtal1l Társulat alkolásakém szerepelt a világki:illítás keretében, s akiilföld legteljl?sebb elismerését vivta ki: a Társulatot az
aranyéremmel (6. és í. ábra) és 3Z ezzel járó dicsé~'ő okmánnyal
tüntették ki.
A külföldi sZé<kértők hivatalos jelentésé'i mind dicsérettel emelJk
ki a Magyarhoni Földtani Tár,mlat kiállítását. A belga. bizottság jelentése (Exposition universelle de Paris en 1878. Rapport publié·s·
pal" la Comission b.c;Jge. R8.ppcrt ele M. J. Fayn. membre suppléant

7:iblQ. Az aranyérem m·isik oldala

du jud du groupe V. Bruxeiles 1879.) a 11. lapon a következőket írta:
"Erről a terjedelmes tárgyról még sokat írhatnánk ... , Magyarország
a-zonban követelheti, hogya budapesti Földtani Társulat gyújteményes kiállításának szépségét magasztaljuk. Az ásványok és ércek.
a tellur-, króm-, va<s-, arany-, kobalt-, ni'r\.kel-, vanádium- és arzénércektől kezdve élZ olajbogyó nagyságú opálokig, melY2ket Goldschmidt úr (az opál bányai opálbányál~ akkori tulajdonosa) ugyanabban az osztályban kiállít, tanúsítják. hogya természet milyen bő
kezűen osztotta kincseit ezen orszci.gné'.k és hogya magyar mérnökök
milyen Dagy gondot .fordítottak azok érvényesítésére. Hozzátesszük
még, hogy a magyar osztályban kiállított főldtani térképek, bányatervrajzok, statisztikai kimutatások mintaszerűek". Az 57. lapon a
következőket olvassuk: "A budapesti Földtani Társulat gyüjteményes kiállítása, 51 kiállítóval, egyike a Champ de Mars legnevezetesebb kiállításainak. A magyarországi bányászat minden terményét tökéletes rendben o;;:ztályozva gyönyőrü példányok mutatják be. Két7 A százé,·es Földtani Társulat -
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s:,>gtelen. hogy valamennyi bányamüvelő ország közül Magyarország
van legjobban képviselve. Ott vannak a legszebb földtam térkt>pek.
é. legtökéletesebb s~atisztikai táblázatok. Mindent megtalálunk ott,
2.Z aranytól és az opáltól kezdve egészen a V2.5, a cink, az ólom és a
higanyig s a magyar mérnökök különös gondot fqrdítottak arra, hogy
országuk ásványkincseit érvényre juttassák."
Az 1880. január hó 28-án tartott közgyülés helybenhagyta a választmány indítváriyát az aranyérem és a dícsérő okmány elhelyezéeéről El következő határozat alakjában: A müvészi kivitelü, cs több
mint 300 aranyfrank értékü és a Tarsulat eimét kinyonwa mutató.
tehát unikumnak tekinthető aranyérmet a Magyar Nemzeti Múzeum
él'em- és régiség-osztályának éremgyűjteményében helyezik el. A
díszes dícsérő okmányt a Magyar Királyi Földtani Intézetben őrzik
meg.
A nagy slkerről természetesen a magyar kormány is értesült, s a
király is legn"lagasabb e1i6merését fejezte ki a Társulatnak. Az erről
szóló leirat El következő:
"Földmív.- ipar- és kereskedelemügyi m. k. Minister 67l!p. v. k.
szám. Budapesten. 1879. március hó 17-én. A magyarhoni földtani
társulatnak Budapesten. Ő császári é.s apostoli királyi Felsége folyó
évi márczius hó l1.-én kelt legfelsőbb elhatározással legkegyelmesebben megengedni mÉ:ltóztatott, hogya magyarhoni földtani társul&tnak az 1878-iki párisi közkiáHítás körül szerzett érdemeiért a legfelsőbb elismerés nyilváníttassék. Miről van szerencsém a magyarhoni földtani társulatot ezennel értesíteni. Báró Kemény Gábor 5. k."
A világkiállitáson elért nagy SIker természetesen T:irsulatunknak
csak külsőségekben megnyilvá;mló eredménye volt. Kétségtelen
azonban, hogy ez az eredmény külföldi szakemberek figyeimét b
erősen magára vonta, s így hozzáj árult nazánk megismertetéséhez.
EvvEl kapcsolatban Rcitz Frigyes elnök az 1880. évi január 28-án
t<'r~ott közgyűlésen a következőt mondotta: ,.E külső siker, egybevetve a társulat tudományos müködé.sének mindinkább gyarapodó
eredményeivel, szolgáljon aekül1k buzdításul a megkezdendö új
munkaszakra is. Számos és fontos felf!datok állanak előttünk a hazai
geológia terén, melyeknek sikeres megoldását a tiszta tudomány ép
úgy követeli, mint a gyakorlat. Legyen szabad azon reményünknek
kifejezést adni, hogy az anyagi és szellemi erőknek olynemü összpontosítása, minőt társulatunk e tél'en létesíteni törekszik, eme fontos
eulturahs tevékeny",ég fejlődésére a jövőben is üdvösnek bizonyuljon."
Az 1879. február 23-i válaszbmányi ,~s a március 5-én tartott
rendkívüli közgyülés elhatározta, hogy a Földtani Közlöny érteke-
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zései a jelen évtől kezdve "a magyar \Szövegen kívül még német,
francia vagy angol nyelven is közzé tétessenek".
Ennek a szükségét már a Társulat alapítói is érezték, s az első
kiadványokat két nyelven közölték. A nehéz anyagi viszonyok azonban ezt később gátolták.
Schmidt Sándor másodtitkár ugyanezen a közgyűlésen még a
következőket indítványozta:
,.lVIiután a múlt évekről hátralékb::il1 levő tagsági díjak a folyó
évi költségvetésben felvéve ninc~enek, a melyeknek nagy része pedig a múltak tapasztalata szerint befoly~k, - mivel tovább a társulat pénzügyi viszonyában a folyó évben a legnagyobb valószínü"éggel lényeges javulás várható: mondja ki a közgyülés, hogya Közlöny idegen nyelvü részének fedezésére a jelen éVi költségvetésben
a "Kiadványok" cím alatt fölvett 900 o. é. forinton felül is a szükséghez képest költekezhessék" a választmány. Hozzátette még azt is,
hogy a jövőben az írói tiszteletdíjak eltörlésével fönnmaradó összeg
az így növekedett ,kiadást fedezni fogja.
A közgyülés az mdítványt egyhangúlag elfogadta.
A szak ülések száma az előző évben 8 volt. A tagok száma: 348.
A Földtani Közlöny 1879., IX. évfolY8ma Inkey Béla és Schmidt
Sándor szerkesztésében jetent meg 3 táblával és több ábráva1. A
címlapon a felső rész magyar cím12p. az :llsó német. Terj~é:lm€ -188
lap. A kötetben az értekezések német nyelven is megjelentek a magyarral azonos terjedelemben vagy kissé rövidítve.

Néhány fontosabb cikke: Böckh János: Szörénymegye déli részére vonatkozó geológiai jegyzetek. Telegdi Roth Lajos: A rákosruszti hegyvonulat és a Lajta hegység déli részének geológiai vázlata. Hofmann Károl.y: Jelentés az 1878 nyarán Szilágy megye keleti részében tett földtani részletes felvételekről. Szabó József: A
numulitképlet vlszonya a trachythoz Vihnyén Selmecz mellett.
Az 1880. éva Földtani Közlönyben lényeges változást jelentett.
Az 1880. X. évfolyam 3 táblával, 1 táblázattal és több ábrával jelent
meg Inkey Béla és Schmidt Sandal' szerkesztésében a Légrády testvérek nyomásában. Terjedélme 407 lap. A Közlönyben az ülésekről
szóló jelentések csa;.,: németül jelentek meg. Ezek igen rövid összefoglalásokban közlik az előadások tartalmat is. Nincs azonban köztük a ];:özgyülés ismertetése.
Ennek a változásnak az volt az oka. hogy l880-tól kezdve a
Földtani Közlöny - tartalmának megfelelően - két részre vált szét.
i
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A Földtani F;rtesítő
A Társulat választmánya ugyanis 1880. jéilmár 18-án tartott ülésében elh8.tározta. hogy a Földtani Közlöny - a magyar nyelven
kívül még egy vi~ágnyelven IS közzétéve - csak ersdeti szakértekezéseket fog tartalmazni. Az Irodalom, "Vegyese"S:" és "Tár<sulati
ügyek" rovatai - alkalmilag ismeretterjesztő cikkekkel megto1clv-a egy külön folyóiratban jelennek meg.
Az 1880. január 28-án tartott közgyűlés a választmány ha1ároz"tát elfogadta.
A Földtani Értesítő - az új folyóirat - célja: 1. Meghatározott
időben és gyorsabban jelenvén meg, a Társulatb1;~n rendszeres és
élénk összeköttetést tart fenn. 2. A földtani Ismeretek részére 11:\gyobb és általánosabb érdeklődés felkeltésére törekedve beszámol a
Támulat müködéséről, s nyilvántart ja ét hazaí és a hazánkra vonatkozó földtani irodalmat.
Az új folyóirat ismerettsrjes:>:tő cikkeket közöl a müvelt magyar közönség számára. "Irodalom" címü állandó rovatában a ho1z8.nkra vonatkozó bárhol és bármilyen nyelven megjelent szaki 1'0dalm.i m1.mkábt bibliográfiailag összeállít ja. Közölni fog ismertetéseket is. A .. Vegyesek" cikkei értesítenek a h8.Z2i szakkörökben a földtan terén felrnerülő esemé~1yekről és hirekről. A "Társulati ügyek"
címü rovat a Támulat é12tével foglalkozik s közli a választmányi és
szakülések s a közgyúlések jegyzőkönyveit.
A Földt"ni Értesítő - a terv szerint - nagy nyolcadrétü alakban, minden szakülést. követő vasárnap, azaz évenként Jly01cSZOL
mintegy 10 ív tartalommal fog megjelenni.
A Földtani Közlöny ezentúl a szakértekezéseket fogja kö;'ölni
két nyelven, rendszerint minden második hónapban, tehát évenkmt
hatszor, összesen 12 számban, 25 nyomatotr ívben. A Társulat rendes
tagjai az .. Értesítő,"" a ,.Földtani Közlöny"-t és a M. Kir. Földtani
Intézet ,.Évkönyve·'-it díj nélkül kapják, előfizetők a Földtani Közlöny mellett egy évre 4. o. é. forintért. A Földtani Értesítő külön elő
fIzetési ára egy éVlolyamra 1. o. é. forint.
A Társulat müködése eddig tisztán szakszerú volt. De már az
alapszabályok szerint is - legalább részben - i&meretterjesztő is
kell, hogy legyen, márcsak azért is, hogy a földtan tudománya iránt
az ismeretterje,sztő cikkekkel nagyobb és szélesebb körü érdek18dést. kelt.sen. lVIert a Föld, 2.melyen élünk és amelyből élünk, sokkal nagyobb és melegebb érdeklődést érde~'l1eL mint. 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 mindenkiben megvolna, ha a figyelem a föld-
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tama terelődnék. Abban az időb'2n azonban hazánkbaE a földtan
nagyon elrejtett helyzetben volt. Alsóbb fokú iskoláin:,ban ez a tudomány teljesen háttérbe szorult vagy legfeljebb ott. hol a taná,lelkes volL került t.alán kissé jobban az érdeklődés előterébe. Fő
iskoláinkon még nem is volt külön földt.a'1i tanszék, hanem az ásványtan a földtan nal együtt volt ugyanazon tanár kezében. Ez nem
lett volna baj, ha a professzorok mind a két tárgyat ugyanazon lelkesedéssel 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,
mikor él reáliskolákban a vegytannal kapcsolatban ásvány- és földt2.ni ismeretekre is kiterjedt az oktatás, bár csak szűkebb keretben.
A főiskolákon akkor, nlÍkor a bud3pesti egyetemen Szabó József halála után az ásvány-kőzettan és a földtan szétvált. s mindegyik külö!l
tanár kezébe került.
Később azonban rosszabodott a helyzet akkor, mikor közel negyedszázaddal ezelőtt a l'eáliskolákat megszüntettél<. A helyzet ma
sem jobb, mert a középiskolákban a földtan nem iut szóhoz. Pechg
a Föld megismerése az embert belél1óbbá, nemesebben gondoL~odóva
alakit ja, s megtanít bennünket annak a felismerésére, hogy nagy tudásunkri:al is csak parányok vagyunk és még mindig nagyon keve·
set tudunk. A Föld megismerésében ma is érvényesek Fischer (Physics 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, éve:1ként atlag 10
ívnyi :erjedelemben, igen változatos tartalommal.
Az első kötetben a Megnyitó után következő cúk: Schmidt Sándor: A Magyarhoni Földtani Társulat 30 éves l1Llnkássága. Után,l
követ:\:ezik az "Irodalom" CÍmű rovat, melyben ugyancsak Sch micll
íE'mertette "A magyar földtani társulat és c. m. kir. fölclt.ani intézet
eddig megjelent löadványai"-t. Majd él. "Vegyesek" rovatban a Társulat szerencsés utat s boldog hazatérést kíván Lóczy Lajosnak kínai
útja kezdetekor. Közölte Poseu.:itz Tivadar hajóocvos és geológu::
levelét Jávából. Megemlékezett 3Z orosz orvosok és természetvizsgálók 1380. január l-én t.artott vándorgyLiléséről. Szólt a budapesti
Új épületben talált fluoritról. Ezek után 1830. január 28-án tartot:
közgyülés összefoglalása következett.
A későbbi évfolyamokban is ismeretterjesztő cikkek. a földt.anl
irodalom ismertetése, vegyesek, a társulati ügyek: kőzgyülések, ISzakülések, választmányi ülések ismertetései tették változatossá a folyóiratot a célkitűzéseknek megfelelően.
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Ez a szépen induló folyóirat azonban nem volt hosszú életű. Az
1883. január 24-én tartott közgyűlés elismerte ugyan ci Földtani Értesítő sikerét és fontosságát, mégis úgy határozott, hogy 1883. januártól kezdve ez a kiadvány megszűnik. Ennek a dönté:::nek két oka
volt. Az egyik, hogyafolyóiratnak közérdekű cikket író munkatár.3o
igen kevés volt, a máSIk, hogy az országban hat olyan tudományos
társulat, illetve folyóirat volt, ahol földtani és rokontárgyú közlemf'nyek jelentek meg a nagyközönség számára.
Több mint ötven évi szünetelés után a Földtani Értesítő csak
1936-ban éledt fel újra.
A Földtani Közlöny X. évfolyamában néhány fontosabb értekezés: Hantken Miksa: A budavidéki haI1madkori képződmények.
Schafarzik Ferenc: A Cserhát DNy-i végének eruptív kőzetei.
A Társulat 18BO-bém 8 szakülést tartott. A tagok száma 359 volt.
Az 1880. február 5-én 'tartott választmány i ülés a titkárság javaslatára elhatározta, hogya szerzők a Földtani Közlönyben megjelent eredeti dolgozataiból számszerint 25 kűlönlenyomatot kapnak.
A szerző ,kívánsága szerint a példányok vagy nl.ind magyar, VHgy
mmd idegen nyelvűek lehettek. Egyik részük azonban lehet magyar.
másik részük idegen nyelvű is.
1880 végén a vagyonállás a követke<:ő volt:
Fd
Földhi telintézeti záloglevelekben
Kereskedelmi bank zálogleveleiben
Alapítványi papírokban
Készpénz

3100
900
.J: O5
316.78

Ös..,>zesen
A selmeci fiókegyesület számadási mérlege 18RO
Bevétel

4721.78
évről.

Kiad'Ís
Fl't. kr.

Készpénzmaradvány
1879-ről

Tagsági díjakból ..

3 25
142
145 25

Fl't. kr.
Folyóiratokra, nyomtatványokra
Szolgának
Postai, irodai Költségek
Kirá'ldulásokra
Készpénz

Vagyon állás
Frt. kl'.
Követelések
Készpénz

230.50
53.45

283.95

102

69
5
5

80

12
53

45

145

25

Csereviszony 18S0-ban:
l Deutsche Geologische Gesellschaft, Berlin. 2. Déll1lagyarorO'zági Természettudomál1Yos Társulat, Temesvár. 3. Erdélyi Múzeurnegylet, Kolozsvár. 4. Földtani Intézet, M. K. Budapest. 5. Geologische Gesellschaft, K K. Bécs. 6. Geologische Reichsanstalt, K.
K. Bécs. 7. Mineralien - Cabin-=t, K. K. Bécs. 8. Ipanskolai Igazgatóság, Beszterce. 9. Kongelige norske Universitet. Oslo. 10. Magyarországi Kárpátegylet. Kézsmárk. 11. Nassauisoher Verein für
Naturkunde, Wiesbaden. 12. Naturforschende Gesellschaft. Bern.
13. Naturforschende Gesellschaft. GÖrlitz. 14. Naturforschende·r
\Terein. Brünn. 15. Naturhistonscher Verein "Lotos", Prága. 16.
Naturwiss. Verein. Aussig a,'E. 17. Naturwiss. Verein Elberfeld.
18. Oberhessische Gesellschaft fül' Natur- und Heilkunde. Giessen.
19. Országos Iparegyesület, Budapest. 20. Országos Középtanodai
Tanáregylet, Budapest. 21. Orv.-Term. tud. Társulat. Kolozsvár.
22. Physi.sche-ökonomische Gesellschaft, Kőnigsberg. 23. Reale Comitato geologico, Róma. 24. Siebenbürgischer Verein fül' Naturwlssenschaften, Nagyszeben. 25. Smithsonian Institution, vVashington. 26. Société Malacologique de Belgique, Bruxelles. 27. Természetrajzi Füzetek. Budapest. 28. Természettudományi T&l'sulat. K.
lVI., Budapest. 29. Verein der Naturfreunde, Relchenberg. 30. Zoolog. botanische Gesellschaft, Bécs.
A Földtani Közlöny 1881. évi XI. évfolyama 5 táblával és több
ábrával jelent meg. Az értekezé6ek magyarul és németüL a szakülések összefoglalása i csak magyarul jelentek meg. Néhány fontosabb cikke: HaLaráts GyuLa: A magyarhoni mediterrán rétegekben
előforduló conusokróL Staub Móricz: Adatok 2. Székelyföld fossiJ
flórájához. Fmnzenau Ágost011: Adatok a rákosi (Budapest) felső
mediterrán emelet forammifera faunájához. Hofnwnn KáTOly: Jelentés az 1881. évben az északnyugati erdélyi határhegységben és
környékén tett földtani részletes felvételről.
Az egyik cikk: Szabó József: A trachytok niacrographiai osztályozása idegen nyelven, fmnciáuL jelent meg: ClassificatJon macrographique des trachytes. Ez volt az első francia közlemény ebben
él folyóiratban.
A Társulat 1881-ben 8 szakülé;,;t tartott.
il földrengési bizottság

A Társulat élénk figyelemmel kísérte azokat a külföldi mozgalmakat, melyek a földrengések tanulmányozását szorgalmazták
lS80-ban Szabó József alelnök közvetítése folytán a M. Kir. KözoktatáSI Minisztérium támogatást adott abból a célból, hog:,!, a Tal'-

sulat a llo,lember havi zágrábi földrengést tanulmányozza. A TárSzabó java5laiá1'2, Schafarúk Ferencet bízt'l m,=,g a tanulmányozással, aki llovemb€r 12-én Zágrábba utazott, majd ~nagyobb
kórúton folytatta kutatásait. A m. kir. kereskedelem-o ipar- és földmívelési miniszter megbízásából Hcmtken Miksa és Inkey Béla 110v eH1.b er 20-án szini én Zágrábba utazott. Hárman n'lgy területei
jártak be, s összegyűjtötték az adatokat. melyek abpján ki2dódott.
hogy a földrengés epicentruma Zágrábtól keletre volt. s onnan a
lökések iránya sugánszerüen terjedt n,inde!1. irányban.
Az 1880. évi december hó 1-é:1 tartott válCl'3ztmá!1yi ülésen
Schafarzik azt a kérdést intézte a vála-sztmányhoz, magáévá tenné-E"
azt az eszmét, hogy a svájci ,.El·dbéi)en-Commission" mintájár<l
olyan 1i1tézményt léptetne életbe, mely az egé-sz országra kiterjedvE"
mmden földrengési jelenséget részletesen me,!:';figyelne és tanulmányozna. A választmány az eszmét helyeselte é-s magáévá tette, egyúttal bizottságo t küldött ki, hogy ebben az ügyben a választmány
elé mielőbb javaslat kerüljön. A bizottság tagjai voltale Hofmann
[(ároly, Inkey Béla, Lóczy Lajos, Schafarzik Ferenc, Schmidt Sándor és Stnub Móric.
A Földta;1i :t:rt2sítő 1881. évi kötetében az első cikk a .. Földrengésről" szólt Inkey tollából. Ugyanebben a kötetben L6czy cll
1880. október 3-i közép-erdélyi földrengésről közölt cikket. A7
1881. február 9-én tartott szakülésen Inkey a "zágrábi földrengé"
fr)rgatási tüneményérő~" értekezett. A december 7, szakülésen Scha:FClI'zik "Adatok a zágrábi iöldrengéshez" címen foglalta össze helyszíni tanulmányainak eredményeit.
lVIind-=zek " lan.ulmányok arra utalnal~, hogya Társulat figyelme igen erősen a földrengések földtani fo ll. toss3.gára irányult.
Ezért nem lehet csodálkozni, hogya Társulat -szükségesnek tartottél
a földrengések megfigyelését hazánkban is, Az 1881. március 2-án
tartott választmányi ülésen Inkey Béla első titkár bemutatta a választmány megbízásából Schafarzik Ferenccel együtt készített javaslatát a hazánkban szervezendő földrengési észlelésekre vonatkozólag. A jav&-slatot a vál8sztmány elfogadta iS ad hoc bizottságot
állított össze azzal. hogy ez a bizottság müködését mielőbb kezdje
meg. A bizottság tagjai voltak: cll'. Hofmann Károly, Inkey BéZo
és cll'. Schafarzik Ferenc. Feladdtuk vol t tervezetet kidolgozni a
földrengés,,>J<: észlelésének biztosítására.
Ez a bizottság rö\'id idő alatt elkészb:1:te a tervezetet. A Társulat egyúttal a Magyar Tudor:1ányos Akadámia támogatását kérte,
Felterjesztésére az AkadémIa állandó matematikai és természettudományi bizottsága tudatta, hogya Társulat kebeléből alakitando
'~;u;at,

földrengési bizottságnak - megalakulása s részletes munkatervének kidolgozása után - a kért anyagi támogatást hajlandó megadni
több évre.
1881. november 9-én t2rtott választmány i ülésen az ad hoc
bizottság előterjesztette él kész tervezetet, melyet a :választmány elfogadott. Ez a tervezet a megszervezett földrengési bizottság alapokmánya volt. A választmány össze is állította az állandó bizottságot: elnök: dr. Szabó József egyetemi tanár; tagjai: Hant:kell
IVIiksa egyetemi tanár. Lóczy Lajos müegyetemi magán tanár, d?'.
Schafarzik Ferenc geológus, c17·. Szontagh Tamás geológus és Válya
Miklós polgái.'i iskolai tanár.
E bizottság célja: a hazái1kban jelentkező földrengéseket pontosan megfigyelni. minden id ",vágó adatot össz2gyújteni és idővel
esetleg az ezek közt és Magyarország tektonikája kCi?:ött az összefüggést kimutatnl. Az egybegyúlt adatokat a bizottság összeállít ja,
és évenként a Társulat folyóiratában, esetleg külön kiadványban
közzéteszi. A napi sajtó útján is közli röviden az eredményeket.
A földrengési adatok megszerzése céljából a bizottság összeköttetésbe lépett az Oi:szág minden részével, s körlevéllel szólította
fel az érdeklődőket a közremüködésre. Megküldötte nekik - óhajuk szerht magyar vagy német nyelven
a kérdőíveket s a földrengést ismertető röpir::ltot. A tudÓ6ítók a kérdőíveket és röpiratokat ingyen és bérmentv€ kapt2.k. Ha a tudósíták földrengést észleltek, a pontosan kitöltött kérdőíveket a bizottságnak bérmentVe
küldötték be.
A földrengések nagyobb készülékek nélküli megfigyelésére útmutatást állítottak össze az érdeklődők számára. A kérdőívekkel ezl
is :negküldték a megfigyelőknek.
Nagyobb földrengések tel'ületére a bizottság szakembereket
küldhet ki.
A hazai napilapokat is relkérték támogztá<sra. A bizottság öszszeköttetésbe lépett más hasonló célú intézményekkel is. A meteorológiai intézét támogatását is kérte. A bizottság további feladata:
a hazánkban már előüb lejátszódott földrengéseknek pontos össze·
állítása.
A bizottság legot"c megkezd te a l\IIagyarországon észlelt földrengések adataina~ összeállítását. 1883-tól kezdve évenként közölte
a Földtani Közlöny azokat az adatokat, melyek az elmúlt év földrengései folyamán az országban megállapíthatók voltak. Ennek a
munkának oroszlánrészét dr. SchClfarzik Ferenc végezte el, s az ő
1011ából jelentek meg a Közlönyben az említett közlemények a
hazai földrengésekről.
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A bizottság munkaköre lassanké:1t megnövekedett, s obszervatórium berendezésE után saját múszel'es megftgyelés! eredményekkel járult hozza a földrengéstani ismeretek szélesebbítéséhez.
A magyar eredményeket a külföldi obszervatóriumok is atvetté-k.
s lontosnak tartották a Társulat ilyen irányú müködését itt Európa
délkeleti részében.
A Társulat belekapcsolódott a Bolognában 1881. szeptember
20-tól október 2-ig tartott nemzetköz! geológiai kongresszus 110menklatúra-egységesítési munkájába is. A három ~vvel előbb Pári7sban tartott első kongresszus határozata szerint :1 közös munkára
vallalkozó országokban albizottságok alakultak.
Az 1880. november 3-án tartott szakülésen Szabó József alelnök előadta véleményét a földtani nomenklatúra egységesítése tárgyában. Indítványozta - a parizsi határozat értelmében -, hogy
a Társulat alakítson bizottságot mely összeállít ja a Társulat véleményét és állásfoglalását ebben a tárgyban. A szakülés az indítványt elfogadta s a bizottság tagjaiul dr. Szabó József, Böckh János, dr. Hofmann Károly, Inkey Béla, Lóczy Lajos és Telegcli Roth
Lajos küldetett ki. A bizottság feladatát még abban az évben bevégezte, s a kidolgozott javaslatot DevalqlLe G. tanánHk a nomenklatúra-bizottság titkárának, Li<?ge-b2 megküldötte. A magyaron
kívül még Belgium, Franciaország, Spanyolarszág, POL'tug{üia, Anglia, Olaszor5zág, Svájc javaslatai érkeztek meg. Dana - az Északamerikai Egyesült Államok még el nem készült bizottsági javaslata
helyett - saját véleményét küldte €l.
A megkapott javaslatokból állította össze Devalque a nemzetközi bizottság összesített javaslatát, mely :.1 kongresszus elé került
ki nyomtatva , és a bolognai ülésen részt vevőknek szétküldték.
A kongresszuson azonban a nomenklatúra egységesítése nem
fejeződött be, egy része a következő kongresszusra maradt. Ezért
addig az 1180. novemberi szakülésen kiküldött bizottság további
múködését határozta el a választmány 1882. január l5-én.
A bolognai kongresszuson a Társulat hat tagja vett részt (Angliából 5 kiküldött vo~t jelen). Hantken kiállított páratlan foraminifera-gyűjteménye nagy elismerést váltott ki.
1882 elején a budapesti tudományegyetemen őslénytani 1:<lnszéket szerveztek, s a tan5zék vezetőjévé Hantken Miksa dT.-t nevezték
ki. Ettől kezdve Hantken még 6zorosabban kapcsolódott a Tarsulat
munkásságához.
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li Földtani KözlönyaM. Kir. Földtani Intézet hivatalos közlönye

A választmány 1882 végén s 1883 elején a Társulat folyóiratának kérdését vitatta meg, saz 1883. január 21-én tartott közgyű
lésnek részletes javaslatot terjesztett elő. melyet a közgyülés egyhangúlag el IS fogadott. Ennek követke'lményeként szünt meg cl
Földtani Értesítő a fentebb már említett okokból. A határozat szerint a Földtani Közlöny ismét rövidebb időközökben fog megjelenni,
mégpedig lehetőleg úgy. hogya nyári szünet klvételével minden
egy-két hónapban lásson l1apviIágot egy-egy füzet. A füzetek terjedelme a közlendő tudományos anyaghoz s a körülményekhez képest fog változni.
A Földtani Közlöny magában foglalja majd a Társulat életének minden mozzanatát. Közli a beérkező értekezéseket és jele:1téseket, gondot fordít az Irodalmi ismertetésekre s "örömmel nyitna
tért az olyan népszerü értekezések számára is, amelyek nem csupán
régen ismeretes tényeket Ismételnek, hanem újabb kut.atásokkal
vagy fölfedezésekkel foglalkoznak s ennélfogva a szakembert is
érdeklik". A folyóirat német vagy más nyelvü függeléke: ,.Supplement. enthaltend die Auszüge und Übersetzungen der im Földtani
Közlöny mitgeteilterc Original-Aufsatze und Verhandlungen" ezentúl is fönntaI'tandó. A Közlöny ellenőrzésére szerkesztő bizottság
alakuL melyekhez a szerkesztő véleményért fordulhat 6 amely dönt.
:lOgy valamely közlemény kiadható-e a Közlönyben vagy sem.
A Földtani Közlönyben megjelenő közlemények ezentúl él
Társulat pénzerejéhez képest - tiszteletdíjban fognak részesülni.
Mégpedig, ha a viszonyok megengedik. az eredeti értekezések és 3
kivonatos ismertetések vagy tanulmányok nyomtatott ívenként 2J
forint jával (mint€gy 50 SVájCI aranyfrank). a fordítások s más .. efféle közlemények" 20 forint jával.
A Közgyúléstől jóváhagyott négytag ú "szerkesztő bizottság
tagjai lettek: Böckh János, a M. Kir. Földtani Intézet igazgatója.
dr. Hofmann Károly főgeológus. dJ'. Krenner József Sándor müegyetemi tanár, s nemzeti múzeumi osztályőr, dr. vVartha Vince
müegyetemi tanár. Az iTodalorn rovatának gondos ellátására tizenkét tagú referáló bizottság vállalkozott (Franzenau Ágoston, cll'.
Fi-,>cher Samu. Inkey BéLa. Kalecsinszky Sándor, Lóczy LaJOS,
Mattyasovszky Jakab, Telegdi Roth Lajos, dr. Schmidt Sándor, dr.
Staub Móric, dr. Szontagh Tamás s a szerk€6ztők.
Ugyanekkor a Társulat még szorosabbra füzte kapcsolatát él
M. Kir. Földtani Intézettel: 1883 januárjától kezdve a Föidtani Közlöny a két intézmény közös orgánumává vált, úgy azonban, hogya
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.::eit és egyéb hivatalos tudósítása it is, csupán azt kötvén ki, hogy
az Intézet évi földtani felvételei is a Közlönyben jelenh€".>Senek meg.
A Társulat a Földtani Intézet cserepéldányosai számára a Földtani
Közlöny 100 vagy 200 példányát átadja a Földtani Intézetnek. Felajánlotta a Társulat, hogy azokat a nagyobb terjedelmű értekezéseket, melyek a Közlöny kereteit túllépik, a Földtani Intézet Évkönyve számára átadja. Az átengedett példányok viszonzásul a
Földtani Intézet, illetőleg fölöttes hatósága a Földtani Közlönyt
anyagilag fogja támogatni. A Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium e támogatás fejében a Közlöny t l883-ban 300
forinttal segélyezte.
A Társulat tS a Földt.ani 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 klvonatosan, később bővebben foglalták
össze azokat a földtani felvételi eredményeket, melyeket az Intézet geológusai egy-egy nyáron át gyüjtöttek és jelentéseikben az
intézet igazgatójának benyújtottak
Az 1883 elején megvalósult szorosabb kapcsolat mind a két
félre nagyon előnyös volt, mert így l2hetővé vált a :szoros együttműködés. A M. Kir. Földtani Intézet hatását a Közlöny élénkebbé
teszi hazánkban, s a külföldön is, és munkásságának olyan részleteivel IS megismerteti a közönséget, melyek eddig rejtve maradtök. Viszont a Közlöny kiadásának költségeihez hozzájáruló állami
összeg megkönnyíti a közlöny megjelenését anélkül, hogy él Társulat függetlensége megcsorbulna.
.
Ez a Földtani Intézettel kötött megállapodás a régebben fennálló
viszonyokat nem változtatta meg: a Társulat tagjai ezentúl is rende6en megkapták a FölO.tani Intézet :Évkönyve időnként megjelent
füzeteit a Földtani Közlönnyel együtt.
Ez az intézkedés, mely a Társulatot és a Földtani Intézetet egymáshoz igen közel hozta, tisztán magya~' eredetű volt. Ezt nem
vehettükkölcsön a külföldtől, hanem inkább a külföld kölcsönözhetné tőlünk ezt az eszmét! Így szerencsésen és üdvösen megoldódott az a kérdés, hogya földtan állami intézete, melynek hivatalos
geológiai működése elő va'1 írva, és a tisztán tudományos célú, kiadásait .'lZ évi tagságI díjakból 6 az esetleges adományokból fedező
Magyarhoni Földtani Társulat miképp kapcsolódha.tik úgy egymás-
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hoz, hogy egyik részre se háromoljék hátrány, hanem el1enkezőleg,
mind a kettő előnyhöz jusson.
Ezt a kap:,solatot l883-tól kezdve szépen visszatükrözi a Földtani Közlöny: benne jelennek meg elég nagy összes terjedelemben
a M. Kir. Földtani Intézet 6\71 jelentései, magyar és német nyelven,
s az Intézet működpsét bemutató rövidebb cikkek is. Az Intézet révén a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium évi
segélye megnövelte a Közlöny terjedelmét. Így pl. 1884-ben a Földtani Közlöny a tervezett 26 ív helyett 38'/\ ív terjedelemben jelent
meg. Ebben a Földtani Intézet évi jelentéseI magyarul 123 la.pot,
németül 142 lapot foglalnak el. A Supplement összes terjedelme 220
le.p volt. A Társulat tagjai az intézettől az Évkönyv sorozatállak
két munkáját kapták meg 400-400 példányban. Az Intézet révén
kapott anyagi támogatás a Közlöny számára ebben az évben IS
300 frt. volt. Estel'házy herceg mint pártfogó 420 frt. segélyt adott
a Társulatnak. 1885-ben a Közlöny terjedelme 35 112 ív volt. Az évi
jelentések magyarul 123 lapot, németül 148 lapot foglaltak eL A
Supplement összesen 23] lap terjedelmű volt.
A Földtani Intéiettel való szoros kapcsolat az 1886. évi közgyülésig maradt meg így. Ekkor almyiban módosult, hogy 1886-tól
kezdve a Társulat többé nem közölte a Földtani Intézet éVI jelentéseit. Az Intézet külón füzetben megjelent kiadványait azonban
él. Társulat tagjai számára a szükséges példányszámban biztosították. Megmaradt a Földtani Intézet fölötte.s haióságának segélye is.
1884-ben a választmány megbízásából elkészült 8. "Magyarhoni Földtani Társulat kiadványainak betűsoros tartalom-mutatója"
5 ív terjedelemben. HaLaváts Gyula tagtársunk állította össze. Az
1885. január 7-i szakülésen tett erről jelentést a tltkár. A mLmb
első része szerzők szerinti névmutató a közlemények címével. Azután hel~lmutató. majd ős] én;yi an i mutató. utc>ljára tárgymutató
következik.
Az 1885. február 5-i közgyűlés elfogadta dr. Staub Móricznak
a legutóbbi választmányi ülésen előterjesztett indítványát: "A lVIagyarhoni Földtani Társulat évi közgyűlésének napIrendjébe fölveszi az eLhunyt t.agjairól való megemlékezést és felvéteti a határozatot ügyrendjébe". Az 1885. április l-én tartott választmányi
ülés az elfogadott indítvány részletes kidolgozására Semsey Andor
elnöklete alatt elT. Staub és dT. Schmidt választmányi tagok ból álló
Olzottságot küldte ki.
Az 1886. évi közgyülésen a bizottság javaslatát él. kegyeletes indítványról a közgyűlés elfogadta E szerint: ,,1. a társulat elnöke
a közgyűlési megnyitó beszédébe!1 névleg megemlékezik a lefolyt
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'évbE'n elhunyt kiváló társulati tagokról; 2. a társulat elhunyt tiszteleti tagjai, kiváló érdemű üsztviselői vagy a társulat képviselte
tudomány terén kiváló érdemeket szerzett tagjai fölött az elhunyt
életfolyását, a tudomány és a közűgyek terén kifejtett munkásságát kimerítő alakilag is kitűnő ernlékbeszédeket kell tartani; 3. a
társulat többi elhunytjáról a titkár emlékezIk meg összefoglaló
nekrológban".
Ezzel a Társulat - mint más tudományos társulatok is - háláját rója le nagyjai és tagjai iránt.
Az 1883. január 24-én tartott közgyülés - a régi megbizatás
lejárván - új tisztikart választott. Elnök: Szabó József dr. (III.
melléklet), alelnök: Zsi.gmondy Vilmos, első titkár: Pethő Gyula, másodtitkár: Schafarzik Ferenc dr., pénztáros: Czanytiga József. A választmány tagjai: Böckh János, BniÍmann Vilmos, Hofmann Kál'oly dr., Krenner József Sándor dr., Lóczy Lajos, Mattyasovszky Ja7cab, Telegdi Roth Lajos. Semsey Andor, Splényi Béla báró" Schmidt
Sándor dr., Staub Móricz dr.
A közgyűlés Reitz Frigyes eddigi elnököt a Társulat örökös tiszteletbeli ell'lökévé választotta.
'
Ugyanez a közgyúlés tiszteleti tagokká választotta Semsey ilnelort, a M. Nemzeti Múzeum ásvány tári osztályának főőrét, Ettinghflusen Konstantin báró gráci egyetemi tanár fitopaleoniológusL
Richthofen FeTdinánd báró brémai. '11ajd lIpcsei egyetemi tanárt
(geográfus), Zitiel Károly Alfrérl müncheni egyetemi tanárt (paleontológus),
Az 1883. évi országos kiállításon a Társulatot bronzéremmel tüntették ki.
1883. szeptember 24-én a választmány az 1885-ben tartandó országos kiállítás bányászati, kohászati és földtani bIzottságába kiküldötte volt B1'uimann Vilmos, Graenzenstein Béla, Krenner József dr., Leithner András, Lóczy Lajos. Pethő GyuJa és Zsigmondy
Vilmos tagokat. Utóbbi volt e bizottság elnöke. A bizottság klVálóan
sikerdús munkájával Társ1.llatunk az országos kiállításon szép eredménnyel szerepelt: 26 kötet kiadványával vett részt. s emyert2
,.közhasznú múködéséért'· a "kiállítási nagyérmet". Ugyanekkor ct
Társulat több tagja IS elismerésben részesült a kiállítás földtani részének szervezésében kifejtett közremúködéséért, (Hantkrn: kiállítási nagyérem, Hofmann: közreműködők érme, Lóczy: kiállítási
nagyérem: Mattyasovszky: közreműködők érme; Péch: kiállítáSI
nagyérem; Sajóhelyi: közremüködők érme; Schafarzik: közremüködőkérme; Halcwáts: kiállítási nagyérem stb.).
Szabó József, a Társulat 1883-ban megválasztott elnöke 111ár
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előbb él londoni "Geological Society" lev'2lező tagja volt. 1884-ben
a nevezett angol társulat közgyűlése "kültag"-nak válo..sztotta meg.
Az elnök ezen kitünte t é3e közvetve a Társulat tekmtélyét is növelte.
A Tárwlat 1884-ben is akart vándOl'gyűlést tartani. Az erős
kolerajárvány azqnhan e terv keresztülvitelét meggátolta.
A Földtani Közlöny 1385. évi kötetében megjelentek az 1872ben megerősített alapszabályok, mert a külön kiadás ez év elején
elfogyott, s néhány új tagtárs okleveléhez már nem lehetett idejében mellékelni. Mivel új kiadásról mindenképpen gondoskodni kellett, a készen levőszöveget célszerü volt 2 Közlönybe is felvenni.
hol a tagtársak bármikor megtalálják.
A Társulat tagjainak foglalkozás szermti megoszlása általában
olyan volt, hogy a tagok legnagyobb része a bányászok, geológusok és tanárok köréből került ki. A magánhivatalnokok és ci nem
szakbeli állami alkalmazotté'.k 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 szerint 2.Z akkori létszám a következőképpen oszlott meg:

Tagok száma %
rokon szaktisztviselők,
vegyészek bányászok kohászok. bánya- és
kohóbirtokosok. bányászati és kohászati tisztviselők
148
37,00
Tanárok (egyetemi. középl5kolai, polgári iskolai) és tanítók
22,25
a9
lVIagántisztviselők s nem szakbeli álhmi tisztviselők
40
10.00
Földbirtokosok, gazdák, magánzók, magán tudó30k és gazdasági tisztviselők .
32
8,00
Orvosok
23
5,75
3,75
Iskolák. mtézetek, egyesületek (kaszinók is)
15
Ügyvédek. bírák és nem szakbeli országgyü3,75
lési képviselők
15
2,75
Bái1yavállalatok
11
Papok (világiak és tanári tisztséget nem viselők)
2.50
10
2,25
Gyárosok és kereskedők
9
1,25
Gyógyszerészek és vegyészo:k
5
Városok (városi tanács, városok !{özönsége)
0,75
3
100,Ol)
Összesen.
400

1. Geológusok, s velük

2.
;~.

4.

5.
6.
í.
8.
9.

10.
11.

12.
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Ugyanekkor pártfogó volt galánthai Esterházy Miklós hercep.
Tiszteleti tagok voltak:
Ettinghausen Constantin báró, egyetemi tanár Grác (1883).
Geri.ngel' Károl]} báró, Bécs (1850).
Dr. Hauer Ferenc IO'L:ag, cs. kir. udvari tanácsos, a cs. k tennészetrajzi tudOl'i múzeum intendáns3. Bécs (1867).
Richthofen Ferdinánd báró. egyetemi tanár, Lipcse (1883).
Sen1sey Andor, a M. Nemzeti Múzeum ásvány tári osztályának főőre.
az Akadémia tiszteleti tagja. Budapest (1876).
Stache GLiÍdo, cs. k. főbányatanácsos és főgeológus. Bécs (1872).
StUl' Dénes, főbányatanácsos, a Cs. Kir. Geológiai Intézet igazgatója.
Bécs (1880).
Tlnm Leó gróf, Bécs (1850).
Zittel Károly Alfréd, egyetemi tanár, München (1883).
Pártoló tagok voltak:

Andrássy Manó gróf, országgyülési képviselő, Budap2St (1885).*
Budapest főváros (1881).
Első Cs. és Kir. Szab. Dunagőzhajózási Tfm3aság. Bud::tpest és Bécs
(1873).
Kőszénbánya és Téglagyár RészvénytéTSulat, Budapest (1872).
Nagyági M. Kir. és Magántársulati Aranyb6.r,yamü-vál1alat (1883).·
Dr. Schvarcz Gyula. :::z A.kadémia levelezii tagja. Székesfehérvár
(1864).
Dr. Szabó József, egyetenü tanár, Budapest (1850), (1884).
SzIávy József, koronaőr. Budapest (1883).
Zsigmondy Vilmos, kir. tan.. ol'oSzággyülésl képviselő, Bud2cpest,
(1884), (1860).
Alapító tagok voltak:

Balla Pál, ügyvéd, Újvidék (1883).
Bezerédy Pál. földbir,;okDs, Budapest (1884).
Dávid Vi/nws, m.érnök Budapest (1866), (1884)
Hantken Miksa, prudniki, lovag. E:gyetem~ tanár, Budapest (1860),
(1873).
Hmz Samu. oányumémök, Ordoica (1867), (1885).
Dr. Ilosvay Lajos. mü€gyetemi tanár. Budapest (1833). (1884).
Kúnay Bé ni.. közös pénzügym.iniszter. Bécs (1859).
Dr. Koch Antal, egyetemi tanár. Kolozsvár (1866), (1884).
*" A zárójelben
két évszán1 van. az
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levő
első

évszárn a pártoló ';agy tiszteleti taggá \"álasztás é\"e. Ahol
a rendes taggá \"álasZU15 éve.

Pesti Hazai Első Takarékpénz:ár-C'gyesi."llet. Bucbp€st (1883).
Bónay JáciIlf, Poz30ny (1368), (1376).
Dr. Rcth Samu, fŐl'eáliJkolai tanár. Lőcse (1874), (1884).
Salgótarjáni KőszénbánY2.-részvénytársulat (1872).
Dr. SchafaTzik. Ferenc, m. kir. geológus, a Társulat másodtitkánl..
Budapest (1875), (1884).
lVI. Kir. TengerészeLi Hatóság, Fiume (1876).
ÚjvIdéki M. Kir. Kath. Főgimnázium (1883).
Zsigmoncly Béla, mérnök. Bud",pest (1871), (1885).
A tagok foglalkozás szerinti megoszlása később sem változoti
lényegesen s 2, száz é\- végén is fl:'lgyjábm ugyanaz. Nagy különbség azonban, hogy az utolsó években ~1 szakgeológusok száma erősen
megnövekedett.
Szabó J 6zse)'.

cl

Társulat elnöke

Szabó József elnök nagy ;elkesedéssel és körültekintéssel irányította a Társulatot. A tagok munkakedve is megnőtt Így pl
:i8fJ3-ban az előadások szán1a lén~\~egesen felüln1últa az előző évekéit.

Szabó jöJ. tuc11a. hogy ct rfúrsuhlt 111unkája a választn1ánynak.
vagyis a belső ügyek igazgató 1!2stületének tanácskozasaib~ln Ö5SZpontosul. Szerinte 2Z "'z :1 SZ21T. mely éberen őrködik a Társulat
~óléte fölött. szereteUel és !elkesedé.ssel megfontol i11mden mozzanatot. megtL~rgyal minden felötlődő go;1dolatot, melytől a Társulat
rnűködpsének e.lőmozdítására valami üdvöset remél úgy, hogy egyúttal a r:emzet tudomá:1Yos haladásin&.k :3 használhasson. Ez c,z a
szerv. me~~- él T6.rsulat működésének szellemi és tudományos szintjét igyekszik a legnagyobb mértél~ben eme~ni. Elnöksége alatt a válaszÍ1Ylány igen el'ő~,; ll1unkát Y·égzett.
Szabó tisztán látta a földtan fejlődésér;ek jövőjét is. A XIX.
Gzázad első évtizedeiben a földtal1l kutatás összefoglaló csoportosítasa főleg csak rnsdencékre tsrjedt ki. Akkor pl. nagy jelentőségü
volt a párizsi, londoni. bécsi. mainzi slb. medence. Később a medencék vizsgálata kibővült. s hel:,cükbe nagyobb területek, majd a hatvanas évektől kezdve
országrészek, n,ajd országok kerültek.
Medencék kutatása csak egy-két geológus munkája volt. Nagyobb
területek tanuln1ányozá5a nagy tudóstes~ül€tek: az or15zágos földtani intézete}z, vagy a velük egyenlő értékü más tudóscsoporto;;;: feladata volt. Elemle egy-két szakember állította össze n2gy erőfeSZÍ
téssel egy-egy ország földt2.ni tél'képét. Pol. EIie ele Bcwmont és DI1fl'enoy készítette Franciél.ország földt.sl1i térképét Naumanil és Cotta
SZcl.szol'szágét.. .L~ nyolcvana5 ével\: kl~iz::p:2n azonban ezt .az ól'iá6j
8 .:4.. száze\"es Földtani Tarsulzl.i.

H:135.
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feladatot - a tudomány akkori állásának megfelelően - eg:,r-két
tudós nem bírta m2goldani. hanem c:;ak a szakemberek egész gárdáj2.
A megindult nemzetközi geológiai kongresszus még nagyobb
egység: egész Európa földtani térképé,1ek elkészítését túzte kl feladatul. Ugyanekkor indult meg a nagyobb érdeklődés a pleisztocén
képződményei irányt: A Lyell-féle drift-elméletet elvetették, s a
pontos észleléseken alapuló helyes er"dmények csakhamar kezelték
a valóságnak megfelelően megvilágitani a pleisztocén jégkorszakot.
Ezeket a gondolatokat fejtette ki Szabó az 1886. január 13-án
tartott közgyülés megnyitójában 3. nemzetköziL:g kiadandó Európa
térképével kapcsolatban. A válaszb11ány több ülés ben foglalkozott
lVIagyarország földtani térképe elkészítésének t2rvév21. Olyan méretü térképről volt szó, hogy azt a nemzetközi geológiai kongreszSZU3 kiadhassa Európa geológiai térképében.
A térkép ügyének intézését a nel1l.zetközi bizottságban az elnök, a költségek előteremtését az illetékes miniszténumoktól Zsigmondv alelnök vállaltéi. A térkép elkészíté,ére a választmány él következő tagokat kérte fel: Bőckh János, Hofmann Ferenc dr., Inkey
Béla, Lóczy Lajos, Telegdi Roth Lajos.
Az utolsó három év alatt a Társulat megbonthatatlan alaptőkéje megkétszereződött, sőt ezt még 200 forinttal túl is lépte.
ami 3 év alatt 104,36 % -os emelkedés.
A selmeci fiókegylet befejezte Selmec környékének földtani
felvételé-t; a színezett térkép készen várja a kiadást. ElTe a célra
a fiókegylet már régibb Idő ob gyüjtött s 3.Z eredmény meghaladta
a 600 forintot. 1886 végéig az összeg - 8. kiadások levonásával megközelíti a 800 forintot.
A hároméves ciklus letelvén, a közgYLílés új tisztikart váiasz··
tott. Az eredmény a következő volt:
Elnök: Szabó József dr ... alelnök: Zsigmondy Vilmos. első titkár:
Staub Móricz dr., másodtitkár: Szontagh Tamás, pénztáros: Czanyuga József. A választmány tagjai: Bőckh János, Gesell SáncZor,
Herich Károly dr .. Hofmann Károly dr., Krenner József Sánclor clr ..
Lóczy Lajos, Pethő Gyula. Telegdi Roth Lajos. Schafarzik Ferenc dr..
Schmiclt Sándor clr., Semsey Andor. War/ha Vince cll'.
A választásoknál a tisztviselőségekre - az eddigi szokás szerint
- három-három jelöltet, a 12 választmányi tagságl'a az eddig szokásos 24 helyett 26 jelöltet ajánlottak.
Tlszteleti tagok lettek"a következők: Suess Ecle bécsi egyetem;
tanár; Prestvich J. oxfordi egyetem.i tanár, a Royal Society tagja,
Blan:forcZ ,Y. geológus. cl Royal Society ~agj2.: Hébert E ... a Sorbonne
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t,mára, az Institut tagja; Daubrée A., a földtan tanára a panz.si múzeum.ban, az Institut tagja; L'on Dechen H., a por0sz kir. bányák fő
igazgatója; Beyrich E., "z őslénytan tanára a berlinI egyetemen; Capellini Giovanni, a bolognai egyetemen a földtan tanára. Meneghini
Giuseppe, a földtan tanára a pisai egyetemen; Dana Jwnes, a New
Haven-i Yale-College-on az ásványt"n tanára; Hall János, geológus.
Fe1tünő a megválasztott tiszteleti tagok nagyobb száma, akik:
között csak kevés a német (az eddig megválasztott ~\'ülföldi tiszteleti
tagok németek voltak). Ennek oké: az elnök nagy külföldi ismel'etsége
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 francláu1. angolul s elég jól olaszul is. Külföldi útjain
sok barátot szerzett nemcsalc magának, hanem a hazai földtannak i<s.)
A M. Kir. Földtani Intézet éL'i jelentései ügyében az 1886. február 20-án tartott választmány; ülés így h"tározott: A M. Kir. Földtani Intézet és a Magyarhoni Földt:mi Tát"sulat szövetségi viszonya
továbbra is fennmarad. de az évi jelentéseket az intézet saját költségén maga adja ki. s nem a Társulat. Eddig a jelentések a Földtani
Közlönyben jelentek meg. A Társuht 1~l1l0nd az eddigi 300 forim
segélyről, de az évi jelentésekből saját tagjai és cserései számára,
saját költségén külöil lenyomatokat készíttethet, s mint .~ Földtani
Közlöny mellékletét küldheti :szét. A Közlöny címlapján a szövetségi
VIszonyt jelző sorok (egyszersmind a lVI. Kir. Földtani Intézet hiva-.
talos közlönye) ezer1Íúl is változatlanul megmarad.
A Földtani Intézettől az eddigi 400 példány hel;,'ett 425 példányt
kap a Társulat (1886. április í-i választmányi ülés).
Az 1885. évi országos kiállítás él'mét él Múzeum éremgyüjteményében helyezték el.
Az ülések ebben n évben is az Akadémia helyiségében voltak.
A fütésért és vIlágításért 18S6-tól kezdve nem kellett fizetni,
Az 1886. november 3-án tartott választmányi ülés határozata
szerint a ,selmeci fiókegyjet minden tagja után 3 forinlot a Támulat
pénztárába fizet be. a visszamaradt::>' forint fölött azo:lban szabadon
rendelkezik.
Az 1886. március 24-i !Selmeci közgyülés újból ugyanezt a hsztikart választotta meg. i5mét három évre.
A Földtani Közlöny 1886. évi :számát is 2. titkárok 'izerkesztellék.
Terjedelme: 383 lélp. ebből 2.Z idegen r;yelvü .,Supplement" 138 lap,
A 119. lapon közölt tisztvi,~elői és választmányi névS'Jl"ban németiil
is megvan a hsztség neve. pl.: Elnök (Prasident). Ebben a kötetben
találjuk Wartha Vince cll'. értekezését a borostyánkői pszeuc!ofitról.
HalaL'áts értekezését a hazai Valenciennesiákról.
8*
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Az 1887. évi közgyülés a vála,sztmány javaslatára úgy határozott.
hogy mindazokat, kik a Tál'sulatnak, illetőleg a társulati tagoknak
lényeges szolgálatot tettek, "levelező" címmel ruházza fel. Az alapszabályok megfelelően módosítandók.
Az 1887. május 4-i választmány] ülés elhatározta, hogy annak
az 1000 forint országos segélynek. melyet az országgyülés megszavazott s a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium el i.s küldött, egyik
részét a Földtani Közlön~' tudományos értékének fokozására fordítja
(rajzok, továbbá az idegen nyelvü, részben a magyar geológusok
müködésének lehető ll,} ismertetése). A szerző eredeti r8.jzai 1:S külön díj azandók: az írói tiszteletdíj €meltessék fel ívenként 30 forintra. Az országos segély má.sik része Magyarország átnézetes földtani lérképé~1ek kiétdását ttmogatja. Végül ha az ország valamelyik
részében felvétel vagy gyüjtés szükséges,3.z megfelelő összeggel támogatandó.
Az októtel' 12-i válaszmányi ülés 2. M. Kir. Földtani Intézet
igazgatóságának hozzájárulásával Petrik Lajos: .,A magyarországi
porczellán-földekrőr' címü mW1kájából a Té.rsulat saját költségén
400 magyal' és 50 német. különlenyol1:at készítését határozta el. A
"ülönleny')matok el is készültek.
A december 7-i választmány i ülés örömmel vette tudomásul
Dana E. S. elhsmeré.~ét él Földtani KözlönYl'ől. Hozzájárult. hogy nevezett o; Közlöny I-XVI. kötetét megkélpja 3. felajánlott American
Journal of Sciences a:!ld Arts 20 kötetéért.
A Földtéll1l Közlöny 1875. évi köte.te 559 lap terjedelmü volt,
ebből 239 bp a Supplement. Ebben jelent meg a Társulat megbízásából készül~ munka: Fischer Sam?l dr.: Magyarország konyh<lsós vizei
egy térképpel (magyaml és nemetül). A munka kiadására a Pénzügyminisztérium 200. az Ipal'-, KereskpdelC'm- és Gazdaságügyi Minhsztérium 200 forint segélyt adott.
Az 1388. februá:' l-én tartott közgyülés tudomásul vette Semsey
Andor 500 form tos adományát az ország földtani térképe kiadásának
támogatására. Az ügy előkészít:ésére és vezetésére a május 29-i választmányi ülés a következő bizottságot küldte ki: Elnök: Szabó,
tagok: Böckh, Hofmann, Lóczy, Roth, Semsey, Staub, Szontagh. Az
április ll-én tartott választmányi ülés a bizottság előterjesztését az
ország földtani térképéről elfogadta. s a végrehajtó tél'képbizottság télgjainak Szabó J ozsef elnökltte alatt Böckh, Hofmann, Lóczy,
Semsey. Stav.b tagtársakat kérte fel.
Az ország átnézetes földtani térképét Losner Károly és fla müintézete készíti el 43 féle számmal, 1 : 1 OOO OOO mértékben. A felírás
magyar, német és francia l1:<:elvü. a magyarázó szöveg - mely a
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Földtani Közlönyben és kellő számú különlenyomatban fog megjelenni - magyar és német nyelvű lesz. Semsey .'l.ndor pénzadománya
mellett a M. Kir. Földtani Intézet a szellemi munkán kívül anyagi
segéllyel is előmozdítj~3 a tél'kép kiadását.
Az 1888. december 6-i választmányi ülés :l,ctomá3ul v-?t.te a lVI.
Kir. Földtani Intézet átiratát arról, hogy felettes hatósága a földtani
térképhez 500 forinttal hozzájárul. A térkó.pen aZOl~b:m kifejezésre
kell jutnia annak hogy kiadása a Földtani Intézet közremüködésével
történik. továbbá a térkép 100 példányát a Társulat díjtalanul az
lrJtézet rendelkezésére bocsátja.
Az 1888. évi FöldtanI Közlöny 528 lap terjedelmü. ebből a SlJ.pplement 221 lap. Több ábrát és táblá~ tartalmaz az előzőknél (6 tább
melléklet és 7 szövegközti ábra). A 128-132. lapján közölte .é\ módosított alapszabályokat: ezek alalölag eltémek a régiektől, .s a módosítást főként a "levelező" cím tette szükségessé. A közlöny Loczlw
Alajos néhány kitünő ásványelemzését lS közölte.
Az 1889. február lS-án tartott közgyíílés tudomásul vette, hogy
a Társulat Sen~sey Andor 500 frt. 'ldománY3 mellett még 500 forinttal járul hozzá a földtani térkép kiadásához. Örömmel vette tudomásul a közgy(ílés azt is. hogya londoni l1(,"!11zetközi geológiai kongresszuson a Társulat elnöke képviselte haz:í.nkat mint E, kongresszus
egyik megválasztott alelnöke.
1388-ban meghalt Thun Leo gróf tiszteleti t.Rg, ki mint cs. k.
miniszter a Társulat megalakulását támogatt", akko1". mikor minden
módon meg akarták gátolni nemzeti törekvéseínket.
A földrengési bizottság az Ai\:adémiától ismét 200 frt segélyt
kapott.
i'i Földtani Közlöny 1889. évi kötete 4í2 lap terjedelmü. ebbő]
a Supplement 176 lap.
Az 1890. február 5-i köz[I!jfilés ét lemondott Szontagh Tamás helyébe Szádeczky Gyulát választotta meg másodtltkárnak. A földrengési bizottság elnöke: Szabó, előadója Sclwfarzik Ferenc dr., tagjai: Hantken, Lóezy, Szontagh elr .. Válya Miklós, erdélyrészi előadó:
Koch ..Antal ell'.
A november 5-i választmányi ülés örömmel értesült arróL hogy
Semsey A.ndor a Zsigmoncly Vilmostól írt emlékbeszédhez m-?l1ékelt
arckép költségének fedezésére 40 frt.-ot c_dotL A deC. 3-i választmányi ülés ét szembaj ára és korára való tek:ntenel lem.ondott CzC/nyuga József pénztáros teendőit továbbI intézkedésig Staub Mór/ezra
bízta.
A Földtani Közlöny 1890. évi kötete 452 lap terj2delemben jelent meg; ebből a Supplement 124 lap.
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Az 1891. januái' 7-i vál&sztmányi ülésen Schafarzi.k Ferenc bejelentette, hogya Földrengési blzottság 10 db Lepsius-féle szeizmométert vásárolt, s hogy Bernáth József és KaLecsinszky Sándor él
bizottság tagja lett. A Lepsius-készülékeket több hazai intézet rendelkezésére bocsátották.
A januári szakülésen Szabó kimondottan tektonikai előadási
tartott: "Mozgások a selmeci teléreken geológiai tekintetben",
Az 1891. évi Közlöny terjedelme 392 lap, ebből a Supplemen;
144.
ilz 1892. január 3-án tartott közgyülés hsztikart választott: elnök: Szabó József clr., alelnök: Bőckh János, első titkár és pénztáros:
Stmíb Móricz dr., másodtitkár: Zimányi KároLy dr., a választmány
tagjai: HaLaváts Gyula., Hosvay Lajos dr., Kalecsinszky Sándor,
Krenner József Sándor ú.r., Lóczy Lajos, Pethő Gyg[a, Petrik Lajos,
Telegcli Roth Lajos, Schmidt Sándor dr., Semsey Andor, Szontagh
Taneás dr.
A május 12-i választmányi ülés helybenhagy La a M, Kir. Földtani Intézet kérését, hogyaKözlönyből az eddigi 100 példányon
felül 1892-ben öt, 1893-tól kezdve 10 példánnyal többet kapjsn.
Az 1892, évi Földtani Közlöny '424 idp terjedelemben jelen~ meg,
Ebből 174 lap a Supplemenl. Több földrengési cikket tartalmaz, éppen úgy, mint az 1889-es évfolyam - SchafCLJ'zik, Koch. KisPCltil:
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, mint minden évben.
Az 1894. február 7-én tartott közgyűlés szomorúan vette tudomásul Esterházy Miklós herceg, pártfogójuknak halálát. Az elhunyt
herceg édesapja 1850-től adta az évi 400 forintot, mely a pénzérték
megváltozéísával időközben 420 forint lett. Ezt az összeget fia is
vállalta,
A március 29-i rendkívüli v6Jasztmány Kossuth Lajos haláláról
emlékezik meg, április ll-én pEdig a Társulat elnökének Szabó Józsefnek a haláláról adtak hírt.
A május 2-án tal'tott váíasztmányi gyúl&.:; tudomásul vette, hogy
SchafCi1'zilc Ferenc a Földtani Intézetnél 1000 frt. ahpítványt tett.
hogy ebből az összegből ösztöndíjjal végzett tanulmányok eredn"1ényeiről a jelentés vagy az Intézet kiadványaiban, vagy a Földt,:mj
Közlönyben jelenjék meg. HR. az Intézet felos-zlanék, az alapítvány
a meglevő pénzkészlettel együtt a Társulat tulajdonába megy át, ha
pedig ez is megszltrü volna, akk::>1' az Akadé1111a matematikai é3
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természettudományi szakosztályának birtokába száll át. Csak a kamatok használhatók fd 100, 200, 300, 400 forintos ösztöndíj alakjában belföldi. esetleg külföldi tanulmányutakra.
Évek hosszú során át Szabó József volt a Társulat éltető szelleme. akinek egyénisége a külföldön is elismerése É·s jóbá.rálot szerzett nemcsak a Társulatnak. hanem az egész magyar geológustestületnek. Az 1894. május 2-an tartoi~ választmányi ülésen Swntagh
Tamás azt az ll1dítványt tette. hogy elhunyt elnöke. Szabó Józs;;.!
emlékének megörökíiésére a Tarsulat pénzgyüjté,st indítson a megboldogult barátolÍ. tisztelői, szaktál'sai és tanítványai körében. A7
összegyúlt összeget a Társulat k€zelje " a kamatot !11int .. Szabó
József-jutalmat" időről időre a Társulat munkakörébe tartozó legjobb tudományos munka munkadíj ára fordítsa.
A választmány az indítványt elfogadta, s a részletek megbeszélésére szúkebb kürú bizottságot küldött ki (Szontagh, IlosVCly, Pethő.
Schmidt, Staub). A bizott'sag a választmánynak azt ajánlotta, hogy
pénzgyújtés induljon meg, melynek befejezétie után a választmány
él befolyt összeg nagyságához képest részletes javaslatot fog tenni.
A gyújtés megindult, 6 1899 végén Szabó József emiékalapitvány
létesült -:1:000 írt. ö:"szeggel. melynek a kéllnala 682,70 frt, volt. A?
al.:1pítvány kezelésére és felha·sznáJására a Tál'Slüat 1897, február
3-án tartott közgyúlés"! a következő ügyrendet állapította meg é;:
fogadta el:

A "szentmiklósi Szabó József nevét L'iselő emlékalapitL'állY"
7;;ezeIésérs és felhasználására vonatkozó
Ügyrend,
I. rész. Altalános tájékoztatás.
A magyarhoni Földtani Társulat az 1895. évi februirius 6-án tartott közgyűlése megbízásából, volt nagyérdem ü elnöke. az 1894. évi
áplilis lQ.-én elhunyt Dl'. Szabó József egyetemi tanár emlékéne!;: me~
örökítésére gyüjtést indított,
A felhívásnak kedvező eredménye volt, amem1yiben az emlékalapítvány lS96. végén 4014 fl-t. 80 kr-ra növekedett, amely ö:sszeghez
Budapest székes főváros törvényhatósága 1.100 idtaL az elhunyt CSRládja 1000 frttal, tc:nitványai, tisztelői és barátai pedig 2014 ft-t SO kn:81
iárultak hozzá,
.
Az 1896. évi közgyűlés határozatából a költségek le\'onása után
3500 frt az emlék-alapítvány törzstőkéje gyanánt van elhelyezve, ezt az
1897. évi l;:özgyülés 4000 fdra emelte fel.
A Földtani Társulat 1897. évi február 3-án tartott közgyúlése Jdmondja, hogy a kitűzött ezél érdekében a munkálkodás immál' m-egkezdhető; de egyszersmind kijelenti, hogy az emlék-alapitvány érde-
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kében kíninates az .2,'d",klődést ébrentartal~i és minJazon kedvező köl'ülményeket felhasználni, melyekkel az alaptőkét gyarapíthat ja.
Ezektől a megállapodásoktól vezéreltet've. a magyarhoni Földta11i
Társulat volt nag,'érdemű elnöke. szentmikbsi Szabó József emlékének
kétféle alakban Óhajt á'doznL nevezetesen úgy. hogy az elhunyt nevét
viselö emlék-alapítxány kamataiból:

r. Érmet al8.pít.
II. Eredeti kutatásokat anyagilag elősegít.
E két különböző természetü. ele lényegében ugyanó1Z':m ezélt swl:zá!ó' intézmény szabályozására és miként lee,ldő kezelésére a í,övetkező
Ugyrendet álÚlpítja meg.
II. rész. A

Szabó-emlékalaptőke

összegének kezelése és

megőrzése

L §. A Szabó-emléi.;:alaptőke összege a Társulat minden egyéb vagyonától és pénzkészletétöl elkiUönitv€, iakarékpénztárilag. vagy val 8mely más. a választmány tól meghatározandó módon kezelendő.
:2. ~. l\ \"álasztnlány az 2.lc_ptőke gyarapítására szükségesnek tartja
és kötele~ségének ismeri az alapítvány gyarapítása érdekében évről
évre újabb javaslatokat terjeszteni a közgyűlés elé.
3. §. A Szaoo-emlékalap kezelése és megőrzés2 a Társulat pénztár~
nokának kötelességei közé tartozik és időről-időre ugyanazon módon
ellenőrizendő és vizsgálandó meg. mint a míly módon a Társulat többi
tökéit és pénzkészleteit ellenőrzik és TI1egvizsgálják. _A.. választn1ál1y elhatározásából a Szabó-emlékalapít'iállY ellenőrzését és megvizsgálását
llg~·anazok a 111egbízottak végezhetik, a 1zik a társulati pél1Ztárvizsgálatot
teljesítik. Az elnöknel, joga "an a Szabó-emlékalapítványt is. épúgy,
lnint a Társulat egyéb ilRgyonát és pénzkészletét~ bárn1:i1\:.or, soron kívü1
is. megv'ilsgáltatni. Az emlékalap állásáról minden közgyülésen külön
te,'jesztendő elő a jelentés.

III. rész. A Szabó-emlékérem.
-1. ~. ··\.Z en11ekél'érr: (8. áb:'al ol;: te:Tnészet'v'izsgáló:~ kitünteté32TC
szolgál. a kik mint az ás\-á!1,,'-földtani sza1\:csoport valamely ágának Jmta~óL ct tucknnányt ki e111elkedö ~rtékli 111unkával gyarapítottál\:.
5. ~. _~ harva11 n1ill:nle~el' átmér6jíí és nég:\l" 111m vasi8,gságú, százhúsz (120) gramm súlyú ezüstél'em előlapján Szabó .JÓzsef dombormüvü
arcképe :útha~ó ezzel a körir2ttal: Szenbniklós: Szabó József 1822159-L ;~Z é::·2n1 hátlapjÉtl1ak felirata a kö\petkező: _:\ lnógyarhol1i F'öldtan i Társulat X. Y.-nal" (évszám);
6, §. A magyarhoni Földtani Társulat a Szabó-emlékérmet minden
harmadik évben aelja ld. de a jutalmazás cyklusában mindig a jutalmazás évét megelőző hat (6) év irodalma vétetik tekintetbe. úgy hog:Sz"bó József ha.lálának évétől. 1894-től hat ével számítva az érmet legelőször az 1900. évi feb'.'uáriusi közgyüléseE fogja odaítélni és kiadni.
iVIásodszor az érmet 1903. februáriusában
kiadni, úgy. hogy ez alkalommal az 1897-1902. évek irodalmé1 jő
és így tovább,
7. §. A Szabó-érern odaítélé3ekor a klaclásál1a'.k feltételei a következők:

'l) A.z éren1 odaitélésekor csak oly n1unkál~ vehetők tekintet,be, a
melyek absolut beesűek, az ásyány-földtaIli szakcsoportot önálló kuta-
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tások alapján új adatokkal és ezek:lek feldolgozásiiból szabatosan formulázott eredményekkel gyarapítják.
Ö) Asvány-földtani sZ3kcs()portba a következő tudományok tartoznak: Az ásványtan általaban, ide él'[Ve külön a ktistálytant, az ásvány
(földtani)-chemiát; a geológia általában. beleértve külön a kőzettant. a
palaeontológiát és a stratigraphiát is.
.
e) Az é;'e:l1 odaí'élé.sekor azok a murLl(ák vétetnek tekintetbe. a mel~'ek magyarul vagy padig ::u~golul. fracziául, németLil jelentek meg.
vagy haa munka yalamely rrés nyelyen jelent meg. de tárgyát és
eredrnényeit en12 nyel\~ek eQ;\-ikén elég bő és a n1egél·té:~re teljesen :Ki ..

C:22Ü;;1

kivona.tbai1 ki'-jzli.

S. ábm. A.

Szc~bó

József-emlékérem (2/" nagyság)

clJ Magyal' álian:pcú;úrna~, nemcsak h3Zai. de külföldi tárgyú s
:lemcsak magyar. de 2 megelőző. e) pontban megemlít ett nyelvek bármelyikén kiadott munkáj? igényt tarthat a kitüntetésre. Külföldiek munkái ellenben csak abban az esetben részesülnek figyelemben, ha tárgyuk
tüzetesen a magyar j)irodalommaL V8.gy annak valamely részével, vagy
anyagával foglalkozik.
e) ...-\ Szabó-é:'e~T1re pál,\·é.zni llen1 lehét. de a választn1ány szívesen
fogadja, ha mindazon szerzők. kik a soron levő évkörben olyan munkát
írtak és J.dtak ki, él. maly a fenti a), b), Ci. d) pontok feltételeinek megfeleL figyelemébresztés okáért munkájok egy-egy példányát a 6. §-ban
111egszabott cyl{lusoh: bezárulta előtt. tehát él jutalInat odaitélő közgyülést 111egelőző c·\- jÚ21ius hó v"égéig ct Földtani Társulat titkári hivatalának beküidik. sőt azt is. ha röviden összefoglalják, a mit munkájok fő
érdemének, vagy legjellemzőbb vonásának ;-artanak A munka be nem
küldése azonban nem szolgál okul arra, hogya választmány tekintetbe
ne vegye s érdem szerint ne méltányolja azt.
8. §. A Szabó-éremmel kitüntethető munl~á.1{ ki.jelölése, rr,egbírálÚSél és ldtüntetésr'2 való ajánlása körül a következő eljárás követendő:
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a) A soron Je\'ő évköl' utolsó évének tavaszán, de legkésőbb május
közepéig, a választmáJ1Y héttagú bizottságot kér fel, mely:nek egyik
tagja a Társulat 21elnöke, vagy az egyik választmányi tagja mint elnök
főképen az ügyeket intézi s a tárgyalásokat vezeti, anélkül, hogy más
functióban közremükődnék. Jegyzőt, vagy előadót a bizottság a magá
kebeléből választ.
b) E bizottság feladata, hogya ;soron levő évkörben (6. §) megjelent
;-Ís\'ány-földtani munkcikat (7. §. a), b), c), d) összejegyezze, PS pedig össZejegyzi lrundazon müveket, a melyek az évkörbeli utolsó év június hó
végéig megjelentek. Erre nézve megjegyzendő még, hogy minden munt:a
azon évben megjelentnek veendő, a Inely a czímlapjára van 11}'Omtatva. Ha valamely munkán kétféle évszám volna taláLható (például
előszavában, vagy czímlapjain), mindig a későbbi évszám tekintendfj
elhatározónak. A mel:, munkára a me~jelenés éve nincs rá nyomtatva,
vagy az minden kétséget kiz.áróan meg nem állapítható, az a kitünte(hető munkák sorából kiesik.
c) A bizottság tekLrltetbe veszi, hogy a Szabó-éremmel nemcsak ct
hilön kiadásban megjelent szakmunkák tüntethető!\: kL hanem azok is,
a melyek valaTIlely gyüjteményes kiadásban, tudományos folyóira tban
láttak 11apvilágot. Mindazon eset(?kben pedig, midőn a bizottságban kétség merül fel arra nézve, hogy valamely munka felveendő-e a 111.e[;bírálandók jegyzékébe, esetről-esetre a választmány határoz.
d) Miután a bizottság a feltételeknek megfelelő munkákat összeÍl't"
és megbírálta, jelentésében határozottan kijelöli, hogy mely munkát
miért tart a Szabó-él'emmel való kiWntetésre mélbnak. Véleménye.:;
jelentését a bizottság a januárius havi rendes választmányi ülésen terjeszti a választmány elé, mely a Szabó-érmet odaítéli.
e) A bizottság szavazattöbbséggel határoz s a szavazatok egyenlé.isége esetén az elnök szavazata dönt.
f) Bizottsági tagok murhkái kitüntetésre igényt nem tarthatnak.
g) A választmány 2. bizottság jelentését a saját döntő véleményével megtoldva a közgyülés elé terjeszti, a mely az előterjesztést tudomásul véve az érmet löadja.
h) A bizottság véleményes jele!ltése a választmány döntő véleményével együtt a közgyülés jegyzőkönyvében, vagy azzal együtt a Társulat folyóirat ának legközelebbi füzetében egész terjedelmében lönyomatandó,
í) Abban az esetben, ha él választmánya bizottság véleményéhez
és jelentéseihez hozzá nem járulna, új bizottságot kér föl, a melynek
véleménye alapját, a választmány \'égérvényesen dönt.
j) Ha a SOrCJl levö évkörben 11''::111 találtatnék oly munka, mely a
í. §. a), b), c), d), pont jaiban körülírt feltételeknek megfelel, a Szabóérem ki .nem adható.
IV, rész. Kutatások elöscgitésc.
9. S. ,"\ Szabci-emlékalap kamatait a Földtani Társulat áS'ián~'-föid
tani kutatások elősegítésére fordítja.
10. §, A közgyülés a választmány előtel'jesztésére a körülményekhez
j;;:épest esetl'ől esetre: egy-két, de legf51lebb három évenkint. nyílt pályázat.ot hirdet, vagy megbízást ad.
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Nyílt pályázat esetén:
a) A pályázók részletes tervet nyújtanak be, melyből
vehető legyen a mumm minősége; tudassák a kutatásokrE
idő nagyságát és elkészítendő munkájok időpontját, a mi.korra

tisztán Klfordítandó
a kézirEtot

beszolgáltat ják.
b) A pályázók magukat megnevezik s kijelentik, vajjon az eg"ász
kitűzött összegre. vagy éL11llak csak egy részére tartanak-e számot.
c) A Társulat megkívánja, hogya gyüjtésekkel és azoknak feldolgozásával megbízott összes gyüjteményét, mint a munka hitelességét
igazoló eredeti példányokat (ásványokat, kőzeteket, kövületéket), kész
munkájával együtt beszolgáltassa, a me ly esetben az anyaggal a Társulat rendelkezik s hiteles helyen leendő megőrzéséről gondoskodik.
Ettől eltérő előleges megállapodás esetén azonban megengedhető, hogy
az illető az imént körülírt anyagot, valamely hazai közintézetben (nyilvános gyüjteményben) oly módon elhelyezze, hogy ahhoz, mind a bírálók, mind pedig a tárgy iránt érdeklődő szakemberek könnyen hozzáférhessenek. A gyüjtött anyagra nézve a" itt elmondottak a megbizotta1n"a
is

kötelezők.

d) A kitúzött díjat rendesen c&1.k a megbízás bevégzése s a mUl1ka
sajtó alá bel"endezett kéziratának benyújtása és kiadásra elfogadása
után adja ki a Társulat. De ha él. kutatás utazásokkal vagy egyéb
pénzbeli kiadással jár, a választmány él. 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 kiadásDnak joga első sorban a Társulatot illeti. De ha a Társulat e jogát egy
év alatt nem érvényesíti, vagy az elfogadás alkalmával már előre kijelenti, hogy érvényesíteni nem szándékoziJ{, a kiadás joga visszaszáll
a szerzőre azzal a kötelezettséggel, hogy ha munkája bárhol is megjelenik:. köteles a czúnlapjá:'a }öl1yomatni, hogy ezt a magyarhoni
Földtani Társulat megbízása ·következtében a Szabó-elnlékalapítványból segélyezve végezte, továbbá tartozik belöle három példányt a Társulat könyvtára részére beszolgáltatni.
f) A terveze,ek fl februáriusi közgyülés ucán két hónapra, de legfölebb az azon évi 8prilis hó 30-áig a magyarhoni Földtani Társulat
titkári hivatalába küldendők be.
A választm811Y a beérkezett tervezet ek megbír.álÉlsára, a szükséghez képest három-, vagy öttagú bizottságot kér fel, mely véleményes
Jelentését május hó utolsó, legkésőbb június első szerdájáig a választmány elé terjeszti.
g) A választmánya bizottság jelentését: napirendre tűzi, annak érdemleges tárgyalása utáll a megbízások ügyében dönt s a megbízó levelek kiadását elrendeli. Eljárásáról a véilasztmfulY a legközelebbi közgy ülésen jelentést tesz.
h) A megbízó leyele;\.et két-két példányban állít ják ki s az e1l1ök,
az első titkár és a megbízott ü"ják alá. Az egyik példányt a megbízottnak adják 1ö, a másikat pedig a Társulat levéltárába helyezik el.
lVlegbízás esetén:
í) A választraány a Tál'sulat t.agjait esetleg oly megbízásban is részesítheti, a melynek tfu'gyát és módozatát a választmány szabja meg.
llyen megbízatások esetében a választmány fl megszavazott pénzösszeget
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előre

kifizeti a megbízottnak. A megbízott köteles ket éven belül megbízásának eredményéről a Társulat egyik szakülésén egy előadásban
beszámolni.

V. rész. Átmeneti intézkedések.
11. §. A Szabó-emlékalapítvány kamat jait rnindenekelött az emlékérem első költségeinek fedezésére kell fordítani.
12. §. Ha a jelen ügyrend megváltoztatása valamely okból szükséges, a választmány megokolt előterjesztése alapján, a legközelebbi közgyűlés napirendjére tüzendő ki a tárgyalás. Rögtönösen felmerült indítványra, a közgyülés ezen ügyrendet meg nem változtathatja, hanem
az indítványt átteszi a választmányhoz és annak előterjesztésével a
következő évi közgyülés napirendjére túzi ki az indítvány elintézését.
13. §. A magyarhol1l Földtani Társub.: feloszlás.a esetében (Alapszabályok 32-33. §-a), a Szabó-alapítvány ,őke-összege él. magyar tud.
Akadémiára száll, mely felkérendő, hogy azt továbbra is mint Szabóemlékalapítványt kezelje és a jelen ügyrend szellemében. tovább intézkedjék.

Módosítások.
1910. febr. 10-j közgyülés a következő módositá:<>t fogadta el a Szab':
J ózsef-emlékéremre vonatkozólag:
"Ad. 4. §. Az emlékérem olyan munkák kitüntetésére szolgál, ame-

lyek ·az ásvány-földtani SZé'.'kcsoport valamely ágában

kiemelkedő

ér-

tékűek.

Ad. 8. §. Ha a kitüntetésre érdemesnek ítélt munkát a címlap löfejezése szerint több szerző írta. akkor az érem mindegyik szerzőnek
külön-külön is kiadandó:'
A Szabó-alapból időnként a Társulat - az ügyrend értelmébell
nyílt pályázat alapján geológiai munkákat jutalmazott. Ilyen
volt a többi között pl. az 1914-ben kiírt pályázat: "A budapesti
Hármashatárhegy, Kiscelli fennsík és a Rózsadomb közé eső terület
lészletes sztratigráfia i és tektonikai kidoigozása", 1916-ban pedig:
"A Magyar Birodalom harmadkori madarairól".
Az 1894. évi Földtani Közlöny 432 lap tel"jeclelemben jelent meg.
ebből a Supplement 164 lap.

A.

Társu~at

éleic

1895-től

1918-ig

A Társulat ekkor már anyagilag is éG geológusok létszámában i:::
folytatt<:t munkásságát.
Az 1895. február G-án tartott közgyűlés a kóvetkező tisztikar!
választotta meg: elnök: Böckh János (IV. melléklet), alelnök: Krenner
József Sándor, első titkár: Staub Móricz, másodtitkár: Zimányi Károly, pénztáros: Staub MóriCZ dr., a választmány tagjai: Halaváts
megerősödve
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GyuLa, Ilosvay Lajos dr., Inkey Béla, Kalecsi.nszky Sándor, Lóczy
Lajos, Pethő Gyula, Petrik Lajos, Telegdi Roth Lajos, Schafarzik
Ferenc dr., Schmidt Sándor dr., Semsey Andor, Szontagh Tamás dr.
A február 23-i választmányi ülés az ezredévi országos kiállítás
kongresszusi végrehajtóblzottságába: Böckh, Gesell, Halaváts, Kalecsinszky, Krenner, Pethő, Schafarzik tagokat küldte ki.
Az 1895. évi Közlöny terjedelme 400 lap, ebből 130 lap a Supplement.
Az év végén a taglétszám 345.
Az 1896. február 5-én tartott közgyülésen, jelentette az elnök
Péch Antal halálái:, ki kezdettől fogva haláláig (1895. szept. 19) fl
Selmeci fiókegylet elnök€ volt. Közölte azt is, hogy a fiókegylel
munkássága az utolsó két évben pang, nyilván a tagok megfogyott
száma miatt.
A jan. 8-i választmányi ülés Iloswy, Lóczy. Pethő, Schafarzik,
Schmidt személyében megválasztotta a Közlöny szerkesztőbizottsá
gát. Koch Antal a földrengési bizottsági t2.gságáról leköszönt; helyébe Adda Kálmán került.
A nov. 4-i választmányi ülés örömmel vette tudomásul, hogy
Magyarország geológiai térképe elkészült, és 450 példánya már el
is kelt. A Nemzeti Casino igazgatósága sajnálatát fejezte ki, hogy ~1
Társulat kérelmére nem járulhat hozzá ~1 Szabó-alaphoz, de a millennium 31kalmából kulturális célokra szánt 10 OOO frt. a közgyűlés
határozata szerint elsősorban a nemz€ti i1yelv fejlesztésére fordítandó.
Az '1896, évi Közlöny 384 lap terjedelmü, ebből a Supplement
141 lap.
1896 v~gén 331 tag volt. A vagyoni helyzet 1896 végén a következő volt:
Vagyon.
1. Alaptőke .,
2. Szabó József-emlékalapítvány
3. Tél'képalap
4.

A

forgótőke

bevételi többlete

13678
3500
690
1683

frt. 42 kr.

frt. frt. 89 kr.
frt. 53 kr.

Öss?esen 19552 frt. 84 kr.
Az 189í. február 3-i közgyülésen az elnök megemlékezett a
Társulat szerepléséről az ezredéves kiállítáBem, amelyen a kiadványok mellett Magyarország földtani térképe is ki volt állítva.
Az 1897. évi közlöny terjedelme 502 lap, ebből 208 a Supplement.
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A tagok száma 1897 végén 317 volt.
Az 1898. febn:ár 9-én tal'tott közgyül2s tisztikart vajasztott. Elnök: Böckh János, alelnök: Koch Antal dr., első titkár: Staub Móricz
clr., másodtitkár: Zi1nányi. Ká:roly dr .. pénztáros: Staub Móricz dr ..
választmányi tagok: Halaüáts Gyula, IlosL'ny Lajos clr., Kalecsinszky
Sánclor, Krenner József Sándor dr., Lóczy Lajos. Petrik Lajos, Pethö
Gyula dr .. Telegdi Roth Lajos. Schafarzik Ferenc dr .. ScllInidt Sánclar dr., Semsey Andor, Szontagh Tamás dr,
Az elnök megem.lékezett a Petrográdban 1897. aug. 29-én megnyílt nemzetközI geológiai kongresszusról, melyen a Társulat tagjai
közül Böckh János. a Tár6ulatot, a iVI. Kir. Földtani biézetet és az
Akadémiat képviselte a Földmivelesügyi Minisztérium megbízásából. Böckhöt a kongresszus egyik alelnökévé választották meg. Zimányi Károly clT. és Szádeczky GytLla cll', is részt vett a kongl'eszSZU60n.
Jelentette .az elnök. hogy a Társulat az ezredéVI kiallításon érmet és oklevelet nyert. Továbbá. hogy Magyar0rszág geológiai térképéből a bizománycsnak átadott 1100 példányból már ClSak 306 vall
meg. a többi elkelt.
Esterházy Pál herceg 1898-b<=:n meghalt. Fia, Esterházy Miklós
cll'. (sz 1869) átvette apjától a Társulatban viselt pirtfogói szerepét.
Az 1898. évi Földtani Közlöny t IS a titkárok (Staub és Zimányi)
szerkesztették. Terjedelme 334 lap. ebből 1:1-l Et Supplement. Az év
végén 307 tag volt.
Az 1899. február l-én tartott közgyúlés választása alapján a
vis.szalépett titkárok helyébe első titkárnak Lóczy Lajos, másodtitkárnak Cholnoky Jenő dr. vette ál a tit.kári teendőket. Lóczy
helyébe Gesell SáncZori hívták be 2. választmányba. Pénztáros lett:
Grexa János.
Az elnök bejelec1tette Esterházy Pál herceg pártfogó halálát
(1898. aug. :2:2). KözölL" még. hogya Szabó-emlékérem tőkéjét Scharff
bécsi müveső készítette 700 foril1~ert. A Nemzeti Múzeum éremgyüjtemenye Szabó József családja részére egy-egy olcsó fémből
készülő példányt is rendel t.
JúlIus 2-8. között a Társulé\t az Zrdélyi Érch"gységbe tett
tGinulságos kirándulást 12 résztvevővel.
SchafCLi'ziJ..: F ei'CllC a nov'. 3-i választmányi gyűlésen hangsúlYDzta. hog;\' kívánatos lenne a földrengési bizottság újjászervezése. A dec. 6-i ülésen jeíenteHe, hogya bizottság újjászervezése
megtörtént, mert sikerült KöüesIigethy Radó geofizikus közr2múködését blZi:osít.aní. Az új bizottság: elnÖK: Schafarzik Ferenc, tagok: Adda Kálmán, Kalecsinszky Sándo)', Kövesligethy Radó, Lóczy
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LCljcS. Szontagh Tamás. A bizottság munkaköre úgy oszlott meg.
hogy Köcesligethy és Kalecsinszky 2. matematika-fizikai részt, fl
többiek a makroszkópos észleléseket vállalták.
Az 1899. évi közlöny Lóczy Lajos és Cholnoky Jenő titkárok
szerkesztésében jelent meg, 366 oldal terjedelmü volt, ebből Supplement 128 lap.
Az 1900. febi'uár 7-en tartott közgyüléB első ízben adta kl fl
Szabó JÓzsef-emlékérmet. A Társulat eme legnagyobb kitünteté3ét Bőckh Jáno3 kapta két munkájáért: ,.Adatok az Izavölgy felső
szakasza geológiai viszonyainak ismeretéhez. különös tekintettel az
ottani petróleumtartalmú lerakódásokra" és ,.A háromszékmegyei
Sál'mező és környékének geológiai viszonya t. külöl1ös tekintettel a-;;:
oltani petróleumtartalmú lerakódásokra." (A M. Kir. Földtani Intézet Évkönyve XI. 1894. 1. füz. - XII. 1895. 1. füz.)
Az április 4-i szakülésen Söafarzik rámutatott a külföldi földrengési obszervatóriumok szervezkedésére. Kérte a választmány t,
iiletnk'g a Társulatot. hogy a nálunk szükségesnek látszó egy, esetleg
három obszervatórium ügyét fontolja meg és a megvalósításukra
<:r:ük,éges lépéseket tegye meg.
li. Földtani Közlöny 1899. évi kötete 1900-ban 1 táblával és 34
szövegábrával jelent meg a titkárok 6zel'kesztésében. A tagok
száma az év elején 310 volt.
Az 1901. február 6-án tartott közgyülésen az elnök bejelentette.
hogya párizsi nEmzetközi kiállításon él Társul?t Magyarország
geológiai térképével vett részt s aranyérmet kapott. Közölte - a
Társulat legnagyobb örömére -, hogy 1900. május 7-én a földmívelésügYl miniszter (Darányi Ignác) megnyitotta 'l M. Kir. Földtani Intézet palotáját a Stefánia úton, s hagy májLls 29-én a király
megtekintette az Intézetet.
1900-ban a Társulat kiadta a következő munkát: Koch Antal:
.. Az udélyréczi medence harmadkori képződményei. II. Neogén
csoport." 370 lap, 3 tábla, 50 ábra. A kiadást az Akadémi<i s a
Királyi Magyar T€l'mészeltudománYl Társulat is támcgátta anyagpag .
•;,.. közgyűlés új tisztikart választott. Elnök: Telegdi Roth Lajos (IV. melléklet). alelnök: Schmidt Sándor dr. Az előző évben megnilasztoH titktn'ok !(ülön választás nélkül megmaradtak. A választmány tagjai lettele Böckh János, Gesell SándoT, Halaváts Gyula,
IloSL'CLy Lajos dl', Kalecsinszk:Y Sándor, Koch Antal dr., Krenner
József Sándor eZr., Lóczy Lajos, Pethő Gyula, Schafarzik Ferenc eZT.,
Semsey Andor, SzoniC/gh Tamás cll'.
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Az 1901. évi Földtal1l Közlöny 440 lap terjedelmü volt. ebbőí
184 lap a Supplement. A kötetben megjelent fontosabb értekezés2k
közül néhánya követkEző: Kalecsinszky Sándor: A szovátai meleg
és forró konyhasós lavakról. mint hőakkumulMorokl'ól. TreU:: Fé-

9. ábra. A geo!ógusok a c'ihnyei rioW-szikla cUju. (Balról jobbra:

Szontagh Tamás, dr. Schafal'zik Ferenc, dr. László Gábot. dr. Szádeczl~!1
Gyula. dr. Böckh Hugó, dr. Pálfy Móric, Te/egdi Roth Lajos, dr. Uhlig
Viktor, Böckh János, Cseh Lajos)
tel': Magyarország ta~ajainak beosztás;:, klimazónák szerint. Kövesligethy Radó dr.: A föld kora. Böckh H.ugó: Előzetes jelentés a Selmecbánya vidékén előforduló eruptív kőzetel~ korviszonyairól.
A Társulat 1901. szeptember 22-én és 29-én jól sikerült tanulmánYi kirándulást rendezett. Selmecbánya écs Körmöcbánya környékérE; (9, ábra).

1900 végén 326 tag volt.
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A pénztári állapot 1900. dece:nber 31-én:
Bevétel.

.l

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pénzt.ári áthozaLal 1899-ről
Országos segély 1900-~'a ..
Esterházy Miklós herceg pártfogói díja 19é1O-ra
Alaptőke kamatja
Forgótőke kamatja
Hátralékos tagdíjak
Tagdíjak 1900-ra ..
Selmecbányai fiókegyesület járuléka 1900-ra
Előfizetők 1900-ra
Eladott kiadványok ..
Vegyesek
Alapító kötelezvénye!{ részlettörlesztése
A M. Tud. Akadémia segélye
A Kir. Magy. Természettudományi Társulat s~gélye
Előre fizetett tagdíjak
Alapítványok

kor. 52 fill.
kor. - fill.
kor. - fill.
kor. 64 fill.
kor. 90 fill.
kor. - fill.
bJr. 70 fill.
kor. - flll.
kor. - fill.
kor. 55 fill.
4 kor. - fiU.
42 kor.
fill.
500 kol'. - fill.
1000 kor. - fill.
40 kor. -- fill.
200 kor. - fill.

összesen

10505 kor. 31 fiil.

2001
2000
840
l116
44
260
2244
78
63
70

Kiadás.
1. Földtani Közlöny
2. M. Kir. Földtani Intézet évi jelentésének különlenyomata
3. Tisztviselők tiszteletdíja
4. írnok jutalomdíja
5. Szolgák jutalomdíja "
6. Postaköltség ..
7. Irodai és vegyes költségek
8. Előre nem látott kiadások
9. Szabó József-emlékérem veretésének költsége
10. Dr. Koch Antal könyvének kiadási költsége
ll. Alapító kötelezvények ér'tékcsőkkenése ..
12. Alapítvány a törzsvagyonhoz
13. Forgótőke pénzmaradvánYR mint egyenleg

2896 kor. 37 fill.

összesen

10505 kor. 31 fill.

1400
47
354
188
272
53
132
2156
42
200

kor.
kor.
kor.
kor.
kor.
kor.
kor.
kor.
kor.
kor.
kor.
kor.

20
75
26
32

78
06
57

fill.
fil!.
fill.
fill.
fill.
fill.
fill.
fill.
fill.
fill.
fill.
fill.

Vagyon.
1. Alaptőke értékpapírokb2.11
2. Alaptőke kötelezvényekben ..
3. Szabó József-emlékalapítvány
4. Szabó József-emlékalapítvány kamatai
5. Forgótőke pénzmaradványa az 1900. év végén
Osszesen

9

A százéves Földtani Társulat -

6335.

28542
660
8000
17 40
2762

kor.
kor.
kol'.
kor.
kor.

i3
57

fill.
fill.
fill.
fill.
fill.

41705 ko~·. 30 fill.
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Csereviszonyosok 1900-ban:

MagyaTOrszág.
l.
2.
3.
4.
5.
G.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.

Budapest, Magyar Földrajzi Társaság.
Budapest, Természetrajzi Füzetek.
Budapest Magyar Turista Egyesület.
Budapest, Köztelek.
Budapest, Poly technikai Szemle.
Budapest, Budai KönY\Ttár-egyesület .
Budapest, Uránia Tudományos Egyesület.
Nagyszeben, Siebenbürgischer Verein hir Natunvissenschaften.
Pozsony, Természettudományi és Orvosi Egylet.
Temesvár, Délmagyarországi Természettudományi Té.rsulat.
Turóczszentmártol1, Múzeumi Tóttársaság.
Zágráb, Societas historieo-naturalis Croatica.

A.usztria.
13. Bécs. Allgemeine Oesterreichische Chemiker- und TechnikerZeitung.
H. Bécs. K. K Geologische Reichsanstalt.
15. Bécs, K. K. Naturhistorisches Hofmuseum.
IG. Bécs, Geographische Gesellschaft.
17. Bécs, K. K. Zoologisch-botanische Gesellschaft.
18. Brünn, Naturfol'<schender Verein.
19 Graz, Montan-Zeitung fül' Oestel'reich-U;1garn und die BalkanHi.nder.
20. Laibach, KrainisChel' Musealverein.
21. Prága, Lotos.
22. Rdchcnberg, Verein der Naturfrev.nde.
23. Szerajevo, Bosnyák és Hercegovinai Országos Múzeum.
24. Tl'oppaLl.. N atul'wissenschaftlicher Verein.

Németország.
25.
2().
27.
28.
::9.
30.
31.
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Berlin, Naturae Novii..ates.
Danzig. 'Katurforschende GeseUschaft.
Drezda. Natunvissenschaftliche Geseihchaft .,lsis".
Elberfeld és Barm.en, Naturwissenschaftlicher Verein.
Giessen, Oberhes:sische Gesell schaft für Natur und Heilkunde.
Greifswald, Geographische Gesellschaft.
Görlitz, Naturforschende Geselbchaft.

32.
33.
34.
35.
36.
37.

Halle alS. Verein für Erdkunde.
HalIDover, Naturhistoriscbe GeseUschaft.
Königsberg, PhYSlk<llisch-ökonomL:;che Gesellschaft.
Magdeburg, Natunvissenschaftlicher Verein.
Regensburg, Natur\viSiSenschaftlicher Verein.
Wiesbaden, Na6&'luischer Vere in fül' Naturkul1de.

Olaszország.
38. Padova, Nuova Not.arisia.
39. Palermo, Collegio degli Ingegneri et Architetti.
4Q. Roma, Reale Comitato Geologico d'It.alia.

Franciaország.
41. Paris, Feuille des Jeunes Naturalistes.

Belgi.um.
42. Bruxelles, Société royale malacGlogique de Belgique.

Anglia.
~3.

New-Castle-Upon-;Tyne. Institute of lVIinning and lVIechanical
Engineers.

Oroszország.
44. Kiev, Gesellschaft der Natudorscher.
45. lVIoszkva, Société Impériale des Naturalistes.
46. Nova-Alexandria, Al1llUaire géologique et minéralogique de la
Russie.
4.7. Petrograd, Comi+:é Géologique de la Russie.
48. Petrograd, Société des Naturali6tes, Section de Géologie et de
lVIinéralogie.
49. Petrograd, Rus-sische Kaiserliche lVIinel'alogische Gesellschaft.

Finnország.
50. Helsinki, Commission Géologique de Finnlande.

Svédország.
51. Upsala; The Geological InstitutlOl1 of t.he University.
9*
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Afrika.

52. Pretoria, Geúlogische Opname der Zuid-Afrikanische Republiek.
Dominion of Canada.

53. Ottawa,
Canada.

Commission Géologique -et d'Histoire naturelle du
Észak-Amerikai Egyesült Államok.

54. Chicago, Academy of Sciences.
~~. Cleveland, Ohio, The Geological Society of Amerika.
56. Madison, vVisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters.
57. Minnesota, Geological and Natural History Survey.
58. New-York, American Museum of Natural History.
59. Philadelphia, The Wagner Free Institute of Science.
60. San Francisco, Academy of Sóence.
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".
A.ltSztrália.

66.
67.
68.
69.

Melbourne, Geological Society of Australasia.
Melbourne, Australasien Institute of Mining Engmeers.
Sydney. Australi€i1 Museum.
Sydney, Geological Survey.

Az 1902. február 5-én tartott közgyűlésen az elnők jelentette,
hogy az 1900-as párizsi világkiállításon a Társulat - bemutatott
kiadványai ehsmeréséül - aranyérmet kapott. Megemlékezett aZ
elmúlt évi Selmecbánya és Körmöcbánya vidékére tett kirándulásról 's közölte, hogya szklenói völgy geletneki nyíl4sának jobb oldalán meredeken kiemelkedő riolitsziklavonulatot "Szabó J ózsefszikla" névre keresztelik el. Egyúttallépéseket t€tt a Társulat,
hogya katonal térképeken ez a név szerepeljen.
Az 1901. április ll-én Stra&sburgban tartott első nemzetközi
földrengési értekezleten Schafarzik és Kövesligethy vett részt. Elő
adást is tartottak ott. A megválasztott 7 tagú állandó nemzetközi
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bizottság egyik tagja Kövesligethy lett. Megvásároltak a Társulat
földrengési bizottsága számára egy strassburgi kettős nehéz ingát,
mely Grablowitz és Omori utasításai szerint Bosch strassburgi mű
szerész műhelyében készűlt. A készűlék költségeit Semsey Andor, a
M. Kir. Földtani Intézet tiszteleti igazgatója fedezte. A készülé·ket
az Intézet földrengések észlelésére készített helYIségében állították
fel.
A Földmívelésügyi Minisztérium az országos szeizmográfiai
hálózat felállítására egyszer s mindenkorra 5000 korona segélyt
adott a kért 10 OOO korona állandó segély és évi 1000 K. fentartási
ö5szeg helyett.
1902. szept. 6-12-én a Társulat a szepesi szirtekhez és a Magas Tátrába rendezett kirándulást (Földtani Közlöny. XXXII. 1902.
p. 354).
A Földtani Közlöny 1902. évi XXXII. kötete PáUy Móric el,ső
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 (~bből 2 levelező), 191'1 végén:
309 (4 levelező).
A selmeci fiókegylet péi1ze 1901-ben ::t takarékpénztári betéttel együtt 2027 K. 09 f. volt, ebből a kiadás 79 K. 80 f. volt, a maradék 1902-re 1979 K. 29 f.
Az 1903. január 14-én tartott közgyűlésen a selmeci fiókegylet
feloszlott, mert a tagok száma az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület megalakulása óta erősen m.egfogyott. A fiókegylet vagyona a 70 kötetes ;<önyvtáron és a gyűjteményen kívül
2077 K. 15 f. volt. A könyvtárt, tS a mintegy 1300 korona érté;\:ü
gyűjteményt a selmeci Bányászati és Kohászati Egyesületre, él
Szabó-emléktáblára s az anyaegyesületre osztották fel. Az anyatársulat 179 K. 29 I-t kapott.
A Szabó József-emlékéremmel a Közgyülés Uhlig ViktoT. "Die
Geologie des Tatrag-ebirges" címü munkáját tűntette ki. A munka
két részre oszlik: I. Einleitung und stratigraphisches Teil. II. Tektonik des Tatragebirges. Denkschriften der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Kaiserliche Akademie des Wissenschaften
in Wien. LIV., 1887. és LV., 1890.
A lelépett Schnúdt Sándor dr. helyébe Koch Antal dr.-t választották meg alelnöknek. VálasztmánYl tag lett: FranZenal( Ágoston dr. és LŐTenthey Imre dT.
Az elnök jelentette, hogy Koch Antalnak a Társulat ötvenéves
történetét összefoglaló cikke, mely c Közlöny előző évi kötetében jelent meg, különlenyomatbanis kapható.

A március 4-i választrrÍányi ülésen Schafarzik Ferenc, a földrengési bizottság elnöke jelentette, hogya földmívelésügyi miniszter a földrengések m.egfigyelését az Országos Meteorológlai Intézet
ügykörébe utalta át s megengedte, hogyaTársulatnak adott 5000
koronát átvéve eszközöket vásároljon, s azokat az ország különböző
részében felállítBa. Az eddigi bizottság feloszlik, s új bizottság szükséges, melynek feladata: a meglevő földrengési obszervatórium földrengési adatainak feldolgozása és a Meteorológiai Intézetben életbe
lépett új földrengési osztállyai s a külföldl hasonló irányú intézményekkel a tudományos összeköttetést fenntartani. Az új bizottság: a Magyarhoni Földtani Társulat földrengési obszervatóriuma
címen múködnék. A bizottsag' tagjaiul megvála3ztottak: 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
.ielent meg, 237 lap az idegen nyelvú szöveg.
1903-ban megjelent még a Társulat kiadványa ként a "Mutat6
a Földtani Közlöny XIII-XXX. köteteihez" a Franklin Társula!
nyomdája nyomásában. Összeállította Cholnoky Jenő dr. Ez az öszszeállitás a következő részekben sorolja fel a Közlöny cikkeit. L
Közlemények címjegyzéke a szerzők neve sz~rint (ábécé sorrendben).
II. Helymutató. III. Tárgymutató. IV. Ásvány- és kőzetmutató. V.
Paleontológlai mutató.
Az 1904. február 3-án tartot<; közgyúlés új tisztikéert választott.
Elnök: Koch A.nial dr. (V. melléklet), másodelnök: Schafarzik Ferenc dr., első titkár: Pálfy Móric dr., a másodtitkárságot erre a tri enniumra ~lem töltötték be; választmányi tagok: Bőckh János, Franzena;L
Agoston, Halaváts GynLa, Ilosvay Lajos dr., Kalecsinszky Sá.ndor,
Krenner József Sándor cIr., Lóczy Lajos. LŐl'enthey Imre cIr., Schmidt
Sánclor dr., Szontagh Tamás clr. Schmidt Sándor levélben közölte,
hogya választmányi t-agságot nem fogadja el. Helyette Gesell Sándort hívták be, aló a megválasztottak után él legtöbb szavazatot
kapta.
A bécsi IX. nemzetközi geológiai kong1'2S3zus után a Társulat
Budé'<pestre, s az Alföldön át az Al dunár a akart kirándulást vezetm
a kongreS3zus tagjaival. Ez a bécsiek mö.gatartássn meghiusult.
Mégis néhány szakember eljött Budapestre.
A kirándulási vezetőre szánt dolgozatok azonb3.l1 a Földtani
Közlöny 1904-es évfolyamában, a 7-9 füzetben megjelentek
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(Treitz, Koch és Schafarzik tollából). A Földmívelésügyi lVIím5ztédum ugyanis a királ~dulásra szánt fuszeget átengedt.e a vezető
számára, s a kiadáshoz még a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium is hozzájárult.
A Gé:ological Society of London a Tál'sulat alelnökét, clr. Koch
••4.ntalt 1903-ban foreign memberré, vagyis ki.iltaggá választotta.
A közgyűlés elnöke jelentette, hogy az 1895-ban kiadot t 11agyarország geológ:ai térképe elfogyott.
Az 1904. április 6-i véJasztmányi ülés elhatározta, hogy a közlöny valamely évfolyamáb::m ugyanázon szerzőnek egy tárgyról írott
munkájáért legfeljebb osak két nyomtatott ív után fizethető tiszteletdíj. Ha a munka ezt a terjedeimet meghaladja, a két íver: felüli
rész nyomtatási Költsége a szerzőnek a két ív után járó tiszteletdíjából levonandó.
A választmány az alap5zabályokat revideált.a, s kevés módosítással terjE'6ztette a közgyíUés elé, amely egyhangúlag elfogadta.
A módosított alapszabályokat a Belügym1l1isztériu11l 1904. márc.
l-én jóváhagyta.
A tagok száma 314 volt s még 3 levelező.
A közlöny 1904. évi kötete PálJy Móric szerke3zt2sében 512
lapon jelent meg, ebből 229 lap az
nyelvű rész.
A.z 1905. február l-én tartott közgyülés2n az elnök bemutatta
a múlt közg:yűlésből megerősítésre felterjesztett s 1904 május l-én
jóváhagyott, niódosüoH alapszabályokat. Ennek értelmében most
már a két budapesti tiszteleti tag: Scmsey Andor és Bőckh János hivatalból tagja a választmánynó:k. Jelenti, hogy Schmidt Sándor dr.
1904. máj. 16-án, Staub Móricz dr. ápnlis 14-én elhunyt. Halc!L:á(;;
Gyula lemondott a választmányi t'3.gságrol.
1904-ben a Társulat kinyomatta Staub Móricz dr. utolsó és legnagyobb munkáját: "A Cinnamomum-ne:1i tÖl'ténete", 2 térképpel,
26 táblával, 17 negyedrét íven. A költségekhez a M. Tud. Akadémia 1000, a Földmívelésüg:vi lVIinisztérium, a M. Kir. Földtani Intézet l,tján 1000. s a Vallás_ és Közoktatásügyi ?lifinisztérium 300
koronával járult hozzá.
A Szabó József-alapból 1904-b2n 8dot~ elő3zör megbízást a Társulat, mégpedig Konnos Tivadar egyetemi gyakornokl1ak él nagyváradi Püspökfürdő egykor élt és ma is élő fatJ.:1ájának tanuimányozására.
A földrengési obszervatóriumban a Bosch-féle ingapár mellé
Vicentini-féle ing át állíttatott fel Konkoly-Thege Miklós. Tehát él
függő:eges hullámok is jegyezhetők. Az obszervatórium feljegyzéseiről Emsti Kálmán dr. adott ki kéthavemként egy-egy jelentést

amelyeket megküld minden külföldi állomásnak és szakembernek.
Ezenkívül nl.inden nagyobb rengésről külön jelentést tesz a strassburgi központi állomásnak.
Az elmúlt évb"n 6 szak- és 6 választmányi ülés volt.
Az elhunyt, illetőleg lemondott választmányi tagok helyébe a
következők választaTtak meg: Horusitzky Henrik, Melezer GusztáL'
dr. és Zimányi Károly dT.
A tagok száma 309 (l 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 Pálty Móric szerkesztésében 552
lapon jelent meg. Ebből az idegen nyelv ü szöveg 238 lap. Néhány
lényegesebb cikke: Szádeczky Gyula dr.: ABiharhegység alumíniumérceiről. Konnos Tivadar dr.: A Püspökfürdő hévizi faunájának ered€:te. Pálfy Mórie dr.: Borszékfürdő és Gyergyóbélbor geológiai éG hIdrológiai viszonyai.
Az 1906. február 7-i közgyülésen jelentette az elnök, hogya földrengési obszervatórium 1905 végén lezárta és megszüntette müködését. Az eszközöket az új földrengéstani obszervatóriumnak engedték át, melyet KÖL'esligethy Radó dr. vezet. Ő - mint a budapesti
földrengéstani főállomás igazgatója - az egyetem keretében, a
Nemzeti Múzeum pmcehelyiségében állította fel a miiszereket.
Ez az átalaku1ás a földrengéstan fejlődésének egyenes következménye volt. A földrengéstan annyira specializálódott, hogy mint almyi máG tudományág - kivált a földtanból, s matematikai
alapon dolgozó önálló tudománnyá fejlődött. A Társulat akkori
megfigyelései és feljegyzései azonban fontosak voltak, s a szakemberek elismerését vívták ki.
A Szabó József-emlékéremmel Kaleesinszky Sándor: "A szovátai meleg és konyhasós tavakról mint természetes hőakklml.Ulá
torokról" cím ü munkáját tüntették ki. A munka a M. Tud. Akadémia lVIathematibi és Természettudományi Értesítője 1901., és
2.. Földtani KÖZlöny XXI. 1901. évi évfolyamában jelent meg.
A Szabó-alapítvEll1yból Rozlozsnik Pál és Emszt Kálmán dT.
megbízást nyert a krassó-szörényi bana titok tanulmányozására. 600
koronára tartottak igényt. Noszky Jenőt 250 koronás támogatással
ti Cserhát és a nógrád-gömöri bazaltterület tanulmányozásával,
Gaál István cIr.-t 150 korona támogatással a rákosdi szármáciai rétegek vizsgálatával bízták meg. Beszámolr az elnök az 1905. májuG
6-án és 7-én befolyt Salgótarján környéki t9.nulmányi kirándulásról.
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.
Semsey Andor 1045 koronát adományozott Frech Frigyes:
"Tengen eredetü karbon lVIagyarorszagon" című munkájának
fl
Közlöny 1906-05 évfolyamában való megjelenésére. Ez az összeg
teljesen fedezte a kiadást. Fontosabb cikkek még: GorjanoviéKramberger Károly: "A horvátországi krapinai diluviális ember."
Sigmund Elek clr.: "Alföldünk szíkeseinek válfajairól."
1905. december végén a mérleg a következő volt:
Bevétel.
5390
1904-1'ől
2000
Országos segély 1905-re ..
Esterházy Miklós herceg pártfogó díja 190B-re
840
1252
Alaptőke kamata
107
Forgótőke kamata
279
Hátralékos tagdijak
2293
Tagdíjak 1905-re .,
454
Előfizetők 1905-1'0
165
Eladott kiadványok
100
Vegyesek ....
100
Alapítványok
Összesen 12982

1. Pénztári áthozatal

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

kor.
kor.
kor.
kor.
kor.
kor.
kor.
kor.
kor.
kor.
kor.
kor.

41
72
05
45
70
52
85

fill.
fill.
fill.
fill.
fill.
fill.
flll.
fill.
fill.
fill.
fill.

Kiadás.
1. Földtani Közlöny

5224
2. A lVI. kir. Földtani Intézet évi jelentésének különlenyomata .. ..
331
3. Tisztviselök Tiszteletdíja
1400
4. 1l'nok jutalomdíja
50
5. Szolgák jutalomdíja ..
360
6. Postaköltség ..
444
7. Irodai és vegyes kiadások ..
390
8. Staub Móricz mUl1!kájána.'1{. kiadásához
2505
9. Alaptőkéhez csatolandó
380
10. Előre nem látott kiadások
ll. Forgótőke maradvá..YJya mint egyenleg
1896
Összesen - 12982

kor. 63 fill.
kor.
kor.
kor.
kor.
Jmr.
kor.
kor.
kor.
kor.
kor.
kor.

42
62
53
65
85

fill.
fill.
fill.
fill.
fill.
fill.
fill.
fili.
fill.
fill.
fill.

kor.
kor.
kor.
ekor.
kor.

... 44
65
09

fill.
fill.
fill.
fill.
fill.

Vagyon.
Alaptőke .. ..
2. Szabó-emlékalap
3. Szabó-emlékalap kamatja
4. Forgótőke maradványa ..

1.

32280
8000
1398
1896
Összesen 43575
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Az 1907. február 6-án t.artott közgyűlés új tisztikart választott
Koch Antal dr., másodelnök: Schafarzik Ferenc cIr., első
titkár: Lőrenthey Imre dr., másodtitkár: Gíill Vilmos. A választmány tagjai: Franzenau Ágoston dr., Ilosvay Lajos dr., Horusiízky
Henrik, Kalecsinszky Sándor, Krcnner József Sándor dr., Lóczy
Lajos, Papp Károly dr., Gesell Sándor, Pálfy Móric dr., Telegdi
Roth Lajos, Szontagh Tamás dr.; Zimányi KáTOly dr.
Az 1906. évi mexikói nemzetközi geológiai kongresszuson és a
"Geological Society of London" 100 éves jubileumán e. Társulatot
Inkey Béla képviselte.
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium az évi orsz.ágos segélyt 2000 koronáról 3000-re emelte.
A választmány 1907. június 5-én tartott ülésén bejelentette,
hogy a M. Kir. Földtani Intézet Évkönyvéből az eddigi 280 p~ldány
helyett 320-at kap, tekinteHel a tagok számának növekedésére.
A tagok száma 1906 végén 321 (ebből 4 levelező).
A Közlöny 1907. évi XXXVII. kötete Lőrenthey Imre dr. és
Gím Vilmos titkárok szerkesztésében hat táblával és több iibraval
jelent meg 562 lap tel'jedelemben (ebből 260 lap az idegen nyelvü
rész). Néhány fontosabb cikke: KacIic Ottokár dr.: Adatok a szinvavölgyi diluviális ember kérdéséhez. Pá If y Móric: A Mal'osvölg;-'
jobb oldalának geológIai alkotása Algyógy környékén.
Az 1908. február 5-i. közgyűlésen az elnök jelentette, hogy él
Bukarestben megLartott III. nemzetközi petróleum-kongresszuson él
Társulatot Lóczy Lajos, Schafarzik Ferenc dr. és Telegdi Roth Lajos képviselte.
Elnők:

A Szabó J ózsef-szU;.la
1908. május 30-án volt a Szabó József-szikla leleplezése (10.
ábra). Az 1901. évi Selmec-Körmöc környéki kiránduláson Böckh
János indítványára elhatározták, hogya Lihotskó Bráló nevű festői szép tSziklafalat Szabó József-szildának 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., UhU!] Viktor dr ... Vitális Iste'án dr.j
mindjárt meg is kezdték a pénzgyújtést a helyszínen. Majd gyűjtő
ívet bocsátottak ki 2. földtan barátai közt. A kamatokkal együtt
844 korona 52 fillér gyúlt ö&sze, amit a selmeCI végrehajtóbizottságnak (Böckh Hugó dr., Bradofka Frigyes, Veress József) adtak át.
A szikla jelzése és az út szélén - szemben A. Szabó József-sziklával
- felállíttatott magyarázó emléktábla 1907 októberében elkészült.
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A sziklának 1,2 m magas vasbeWit Kachel1nann 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 Magy<>.r Bányászati és KohászatJ
Egyesület Selmec- és Bélabánya vidéki osztály&. fedezte. A Szabó
József-szikla magyarázó emléktábláján (11. ábra) a felírás a következő:

Hirdesse a szemben

levő

szikla

Dr. Szabó József-nek,
a vidék f5radhatatlan kutatójának,
a magyar geológia egyik megalapítójának emlékét.
Hálás kegyelettel a Mh. Földtani Társulat, az Orsz.
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
S€lmcc- 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 tartalmazza:
Dr. Koch A.ntal: "uj adatok tn?Chitanyagnak ~l budavidéki
óharmadkori üledékekben való előfordulásához." Dr. Szádeczky
GYLda: "Adatok a Hidegszamos kristályos palámak ismeretéhez."
Dr. Liffa Aurél: "Adatok a hazai pirit kristálytani ismeretéhez".
Dr. Papp Károly: "Almásszelistye érctei'mő vidéke Hunyadvármegyében." Dr. Schafarzik Ferenc: "A naptól felmelegedő szovátai
konyhasós tavaknak, főleg a forró medve tónak geológiai hidrogl'afiai és egynémely fizikai viszonyairól." Dr. Szontagh Tamás: "A
hontvármegyei Burpatak völgyének ásványos forrásai." Kalecsinszky
Sándor: "A margitszigeti artézi kút vizének hőmérsékleti viszonyairól." Tiinkó Imre: "Adatok hazai sík lápjaink agl'ogeológiájához." Dr. Emszt Kálmán:.,A tőzegek füiőképességéről." .
Az 1908. júniutS 3-i választmányi ülés a Szabó-alapból m.egbízásra hirdetett 300 koronát Gaál Istl..'án dr. és Vadász Elemér dl'.
közt osztotta meg. Gaál az Ipoly jobb partjfu1ak vidékét, Vadász ,J
Cserhát Dny-i üledékes rög eit fogja tanulmányozni.
A vidékre költözött GeselZ Sándo7' helyett a választmány
nov. 4-én Treitz Pétert hi'ita be.
A tagok száma 1907 végén 342 volt, ebből 3 levelező. A Közlöny
1908. évi XXXVIII. kötete Lőrenthey és Gül[ szerkesztésében 6 táblával és több ábrával jelent meg 728 lap terjedelemben. (Ebből 340
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lap az idegen nyelvű rész). Az említetteken kívül fontosabb cikkek: Méhes Kálmán dr.: "Adatok Magyarország pliocén ostracodáinak ismeretéhez." Treitz Péter: "Sós földek a Nagy-Alföldön." Lő
renthey Imre dr.: "A tihanYI fehérpai't pannóniai rétegeiről."

10. ábra. A Szabó József-szikla

Az 1909. február 3-án tartott közgyülés a Szabó József-emlékéremmel Pethő Gynla dr.: "Die Kreide-(Hypersenon) Fauna des Peterwardeiner (Péterváradel') Gebirges (Fruska Góra)" című, a Palaeontographica LII. kötetében 1906-ban megjelent munkáját jutalmazta. Gaál. István dr. és Vadá.sz Elel1tér dr. imént említett g~o
lógiai tanulmányaihoz 150-150 koronát kapnak a Szabó-alapból.
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Lóczy Lajos - amajUS 17-én elhunyt Böckh Ján.os utóda - a M.
Kir. Földtani Intézet igazgRtója a Társulatnak titkári helyiséget adott
a Földtani Intézetben.
A M. Kir. Földtani Intézet 40 éves fennállása alkalmából Budapesten tartott I. nemzetközi agrogeológiai éliekezlet rendezésében

11. ábra. A Szabó József-szikLa emI.ékté'bI.ája

a Társulat is :szerepelt. Erre a célra a fővárostól 500 koronát kapott.
A tagok száma 1908 végén 358 volt (ebből 4 levelező).
A Közlöny 1909. évi XXXIX. kötete Lőrenthey és Güll szerkesztésében 2 táblával, 29 szövegábrával jelent meg. Terjedelme
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816 lap, ebből 268 lap az idegen nyelv ü szöveg. Néhány fontosabb
cikk: Kadic Ottokár dr.: "Paleolitos kőeszközök a hámori Szeletabarlangból." Kormos Tivadar dr.: A pleisztocén ősember nyomai
Tatán.
Az 1910. február 10-i közgyűlés új tisztikart választott. Elnök.
Schafarzik Ferenc dr. (III. melléklet), másodelnöle Szontagh Tamás dr., első titkár: Papp Károly dr., másodtitkár: Vogl Viktor dr.
A választmány tagjai: Fmnzenau, Horusitzky, Ilosvay, Kalecsinszky,
Kl'enner. Lóczy, Lőrenthey, Mattritz Béla, Pálfy, Telegdi Roth, Zimányi, Tl'eitz Péter.

12. ábra. A

Magyarhoni Földtani Társulat oklevele

(ll; nagyság}

A M. Kir. Földtani Intézet 40 éves fennállására tartott üléseI;
Lóczy indítványára él Társulat elhatározta barlangkutató bizottság
létesítését. Az 1910. február 3-án tartott \'álasztmányi ülésen a bizottság megalakult. A bizottság elnöke: Sie[/1neth Károly és Jor··
elán Károly dr., előadója: Kadic Ottokár dr. Ugyanez a válasz"tmányi ülés a bizottságnak 400 koronát biztosított.
A közgyülés határozata szerint a SZ9.bó-alapból gyüjtött tárgyakat a M. Kir. Földtani Intézet kapja meg a választmány esetenkénti határozata szerint.
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A választmány 1910. jún. l-i ülésén úgy döntött, hogya Szabóalapból Dél-Magyarország 6zármácial képződményei étS falmája tanulmányozására Gaál István dr. 200 koronás, az erdélyrészi lösztanulmányokra Pávay-Vajrw Ferenc dl". 400 koronás nyílt pályázattal megbízatik.
Az 1910. jún. 20-23-án Düsseldorfban tartott V. nemzetközi
bányászati, kohászati. alkalmazott mechanikai és gyakorlati geológiai kongresszuson, és a július 25. és szeptember 5. közt tartott
XI. nemzetkö:n geológiai kongresszuson Lóczy Lajos, a II. agrogeológiai konferencián Stockholmban Tl'eitz Péter képviselte a
Társulatot.
A Társulat 1910. május 26-án Nógrád és Szokolyahuta környékére. okt. 8-án Pusztaszent1őrincre és nov. 12-én a kiscelli teraszra
és Budaujlak1'3 rendezett tanulmányi kirándulást.
A tagok száma 1909. végén 393 volt (köztük 4 levelező).
A Közlöny 1910. évi XL. kötete Papp Károly dr. és Vogl ViktOJ" dl". tJtkárok szerkesztésében 6 táblával és 58 ábrával jelent meg,
696 lap terjedelEmben. ebből 279 lap az idegen nyelvű rész .
.'\. barlangkutató bizottság közléseit a kötet végén 12 lap fog,
lalja magában "Közlemények a Magyarhoni Földtani Társulat Bal'langkuh,tó Bizol;tságából" főcím alatt Kadic Ottokár szerkesztésében. A Társulat tagsági oklevelét a 12. ábra ábrázolja.
Az 1911. február 8-án tm-tott közgyíilésen az '.":1nök bejelentette, hogy hogy SemsE'y Andor 2340 korona segélyt adományozott
Az 1911. január ll-i választmányi ülésen közölte a titkár, hogy
a Földtani Intézet a Társulatnak engedélyez az Évk5nyv magyarjából 540. német jéből 60, népszerü kiadványaiból 600 ingyen példány-t. Elhatározták hogy Böckh János emlékének megörökítésére
gyűjtést rendeznek. A március ll-i választmányi ülés elhatározta,
hogy a barla:1gkuütó bizottság közleményeit a Társulat ezentúl is
kiadja, ti a bizottságnak 100 magyar és 50 német különlenyomatot
engedélyez. de csak szakszerü közlernényeket fog közölni.
Treiíz Péter választmányi tagunk a Közlö:1yt 1910. júl.-aug.
számában megjelent "Az agrogeológla feladata.i (Die Aufgaben der
Agrogeologie)" című munkáját Halet belga geológus a "Société
géologique Belge" folyóiratban egész terjedelmében közölte a következő címen: "F. Halet Ingenieur attaché au Service géologique:
JI.nalyse du role de l'agrogeologie d'apres le travail présenté au
Congres agrogéologique de Stockholm par M. Treitz géologue en
chef du gouvern2111.ent Hongrois.'·
Az 1911. május ll-én tartott választmányi ülés a dolomit képződésél1f,k együttes tanulmányozására Balló Rezső dl'. és Lőw Má7'-
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ton dr.-nak 600 koronát szavazott meg. Ebből a megbízólevél átadásakor 400 koronát átad, 200 koronát a munka befejezése után,
1912 tavaszán fizet ki.
Június 4--6-án tanulmányi kirándulás volt a Balaton vidékére Lóczy vezetésével.
A június 7-i választmányi ülés a Kalecsinszky Sándor elhunytával megürült 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 kivül francia és angol szöveg is van. Néhány fontosabb cikk: Lóczy Lajos: "A romániai petróleumterület és ennek összehasonlítása :1Z Erdélyi m2dencével."
Emszt Kál?ncin dr.-Rozlozsnik Pál: "A Medvehegység bazaltos
kőzeté." Glinka K. D.: "Mállási termények és talajok Bikszádfűrdő környékén."
Az 1912. február 7-i közgyűlés tiszteleti taggá választotta következő kitűnő geológusainkat: Inkey Béla, KTenneT József Sándoi'
dr., Lóczy Lajos dr., Telegdi Roth Lajos.
K7'enner, Lóczy, Telegdi Roth helyébe választás útján Emszt
Kálmán dr., Liffa Aurél dr. és Konnos Tivadar d7'. került a választ7rcányba. (Azelőtt a hároméves ciklus folyamán megürült választmányi helyekre az utolsó választáson a megválasztottak után következő legtöbb szavazatot l\:apott tag került.)
A közgyűlés a Szabó József-,~mlékéremmel Páljy Móric dr.:
"Az ErdélyrészI Érchegység bányáinak földtani viszonyai és 6rclelérei" című munkáját jutalmazta.
Lóczy indítványozta: írjon át a Társulat a vallás- és közoktatásügyi miniszternek, hogya szervezendő új egyetemeken az ásványtan és a földtan külön-külön tanszék legyen. A közgyíiles az
indítványt egyhangúlag elfogadta.
Az 1912. jan. 24-i választmányi ülés tudomásul vette, hogy
Böckh János szobrára 5748,87 korona gyúlt össze. A március 6-i
választmányi űlésen 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 barlangkuta.tó bizottság elnöke elhLll1yt. A
bizottság 1912. áprilís 26-án tartott ülésen Lenhossék Mihály d7'.-t
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választotta meg elnökének. A titkár jelentette, hogya Böckh-alapra 6061,94 korona gyűlt össze. Jelentette még, hogy Lőw dr. 300
koronát visszaadott, de 100 korona még BaUónál van. A június
5-én tartott vála6ztmányi ülésen BaZló Rezső dr. 300 koronával támogatott megbízást kapott a dolomit képződésének kísérleti tanulmányozására.
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 Höhleruorschung).
Néhány fontosabb cikk: Lóczy Lajos: ,.Alföldünk artézi kútja i s a
kutak törzskön:~lvezése." Telegdi Roth Lajos: "Zborói mélyfúrások
Sárosmegyében. "

A. Barlangkntató Szakosztály megalakulása
Az 1913. február 5-én tartott közgyűlésen az elnök ismertette
a barlangkutató bizottság működését. A bizottság létesítését a Társulatban az 1909. november 5-i választmányi ülés indítványozta, s
az 1910. febr. ID-i közgyűlés alakította meg. A hazai barlangok
reJ."ldszeres átkutatása és az ősember nyomozás a már eddig is sikeres
volt. A hámori Szeleta-barlang kőeszközei, a Balla-barlang gyermekkoponyája, a polgárdi mészkőbarlang pleisztocén faunája, a tatai
tűzhely; szép eredmények, de mindezek csak kezdetek. További lelkes munka szükséges.
A barlangkutató bizotiság 1912. máj. 24-i ülése elhatározta a
bizottság szakosztállyá alakulását. Ezt a nov 6-j választmányi ülés
tudomásul vette, s egyúttal elhatározt,,,,, hogya bizottság elő8.dójá
nak 200 kOl'ona tiszteletdíj at ad. Az 1913. január 8-i választmányi
ü.lés elfogadta a bizottság határozatát, hogy szakosztállyá alakul. A .
január 29-i választmányi ülés kölcsönös megállapodások alapján
ügyrendet készített a közgyülés számára.
A közgyűlés az ügyrend et elfogadta. Az 1913. március 5-én
tartott választmányi ülésen jelentette a titkár, hogya Barlangkutató Szakosztály február 20-án t3rtott v:ála,sztmánya a következő
képpen alakult meg: elnök: Lenhossék Mihály, s.lelnök: Bella Lajos. titkár: Kadié Ottokár. Vála<sztmányi :agok: Bekey Imre Gábor.
Hillebrand Jenő, Horusitzky Henrik, Kormos Tivadar, Strömpl Gábor, Vargha György, pénztáros: Ascher Antal.
A közgyiilés me-gválasztatta a Társulat új tisztikarát a következő három évre (1913-1915). Elnök: Schafal'zik Ferenc, másodelnök: Szontagh Tamás, első titkár: Papp Károly, másodtitkár:
Maros Imre. Választmány1 t::lgok: Emszt Kálmán, Franzenau Agos10 _-\ százé\-es Földtani Társulat -

6335.
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ton, Horusitzky Henrik. Kormos Tivadar. Liffa A.urél.. LőrentheIJ
Imre. l\lauritz Béla, PáIfy lVlóric, Schréter Zoltán, Timkó Imre.
Treitz Péter. Zimányi KáToly.
Tiszteleti tagok lettek: nOsl:ay Lajos, Groth Pál és Heim Albert.
A ]Ul1lUS 4-én tartott választmány i ülés a Szabó-alapból Ferenczy Istl.'ánnak Zalatna vidéki tanulmá!1yokra 300 koronát Májer IstvámwIc a börzsönyi mioc~n tanulmányozására 150 koronáL
és Vigh Gyulának a Fehérkő aviculás rétegei vizsgálatára 140 koronát engedélyezett.
Rózsa Mihálynak 3. Pénzügyminisztériu!TI 4000 ~mrona kiküldetési álblányt utalványozott hogy néhány hónapot a németorszagi kálisótelepek t3.nulmúnyozásár.1 fordítson. Tanulmány-(üját
már 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. valamint 60 előfizető.
A Köz:öny 1913. évi kötete Pálfy és MaTos titkárok szerkesztésében je~ent meg 536 lap terjedelemben, ebből 216 lap idegen
n~-21vü. Néhány fontosabb cikke: Mauritz Béla: "A Fruska-Gora
trachitos kőzetei." Zimányi KáToly: ,.Hematit a Kakukkhegyröl."
Az 1914. február H-én tartot: hatvannegyedik közgyülés tudomásul vette, hogy Kanadában. Torontóban az előző évben megtarIOtt nemzetközi geológiai kongresszuson Szádeczl~y Gyula képviselte a Társulatot.
Ugyanazon közgy-ülés foglalkozott újból a Barlangkutató Szakosztály ügyrendjéveL s ezzel kapcsolatban az alapszabálymódo6í1~ással.

A Barlangkutató Szakosztály alaku~áGával az etlapszabályok
némi módosítása vált szükségessé. Az 1913. január 29-én tartott
választmár::-::;i ülés az alap.szabályokbaü El következő módosításokat
ajánlotta:
4. ~. A jelentékenyebb eszközök: a) gyúlések b) kiadványok
e) könyvtár, cL) ásvány-o föld- és őslényt8.ni tárgY8.'-;: gyüjtése, e)
egyes vidékek földtani tanulmányozása. J) fiókegyesületek és szakosztályok alakítása.
17. §. A tagok a Társulattól oklevelet kapnak, melynek alapján
magukat a "Magyarhoni Földtani Társub.t" pártoló. örökítő, rendeS.
liszteleti~ vagy levelezö tagjain2Jz neveztetik.
A Társulat mindec1 tagja részt vehet a szaküléseken és a közgyüléseken i6. azonban a közgyülésekell szavazati joga a tiszteleti,
l-li.;

pártoló, örökítő és rendes tagoknak csak akkor van, ha ott I>zemélyE6en megjelennek. A tagok jogaival bíró intézetek, hivatalok,
testületek vagy vállalatok megbizottjaik útján szavazhatnak, ha ott
személyesen megjelennek. A levelező tagok kivételével a Társulatnak minden tagja kapja a Társulat folyóiratát, használhatja a Társulat könyvtárát, és új tagokat ajánlhat. A fIókegyesületek és a
szakosztályok kiadványaikért díjat szedhetnek.
18. §. A Társulat ügyeit a v:ílasztmány intézi, amelynek tagjai: az elnök, másodelnök. a fiókegyesületek és szakosztályok elnökei, a magyar hon06 tiszteleti tE.gok, 12 választmányi tag, az első
titkár, másodtitkár és a pénztáros.
26. §. A választmány l1rlhdenféle személyi ügyben mindig titkos szavazással dönt.
Az 1913. február 5-én tartott közgyülés a tervezett módosításokat elfogadta.
A Belügyminisztérium azonban nem fogadta el ezeket a módosításokat, hanem kívánta, hogya Társulat pontosan szabja meg a
fiókegyesületek és szakosztályok viszonyát az anyaegylethez. Erre
újra megszövegezték. Egyúttal a Barlangkutató Szakosztály ügyrendje is ennek folytán módosításra szorult. Ezeket a módosításokat az 1914. jéumár 28-i választmányi ülés elfogadta.
A módosított alapszabályokat a Belügyminsztérium azzal egészítette ki, hogyafiókegyesületek megalakítása és megszüntetés"
az illetékes törvényhatóság első tisztviselője útján a M. Kir. BelügyminisztériUl111uk tudomásulvétel végett bejelentendő.
1914. húsvét hetében Lóczy Lajos földtani kirándulást vezetett a Balaton vidéki bazalt vulkánokhoz.
A választmány 1914. június 3-án JtégOlAts Lajosnak a Börzs.öny
eruptív kőzeteinek tanulmányozására 200 és Májer Istvánnak a Börzscny sztratigráfiáj<',nak tanulmányozására 200 koronát engedélyezett a Szabó-alapbal.
A tagok száma 1913-ban 730 volt.
Az 1914. évi XLIV. Földtani Közlöny Papp Károly szerkesztésében hat táblával és 48 ábrával 600 lap terjedelemben jelent meg,
ebből 258 lap idegen nyelvű.
Az 1915. február 3-án tartott közgyülés a Szabó .József-emlékéremmel tüntette ki Lóczy Lajos: "A Balaton környékének geológiai képződményei és ezeknek vidékek szerinti telepedése" c. munkáját.
Az alapszabályok módosítását a Belügyminisztérium jóváhagyta
1914. június 29-én, s ezzel a Barlangkutató Szakosztály megalakult.
10*
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A Magyarhoni F<'5latani TárS'Ul-at al-apszabályai.

I. Cim
1. §. A Társulat címe: "Magyarhoni Földtani Társulat". -

Szé.'l{:helye:

Budapest.

II. Cél
2. §. A "Magyarhoni Földtani Társulat" 1850-ben alakult tudományos
egyesület, &melynek célja 8. föld tannak és rokontudományainak: művelése
és terjesztése.
3. §. Ennek a célnak elérése végett a Magyarhoni Földtani Társulat
más testületekkel összeköttetésbe léphet.
Ill. Eszközök

4. §. A jelentékenyebb eszközök: a) gyülések, b) kiadvanyok, c)
könyvtár, a) ásvány-, föld- és őslénytani tárgyak gyűjtése, e) egyes vidékeik földtani tanulmányozása, f) fiókegyesületek és szakosztályok alakítása.
IV. Pártfogó

5. §. A Társulat céljainak érdekében egy vagy több pártfogót igyekszik megnyerni.
V. Tagok

6. §. A Társulamak vannak: a) pártoló, b) örökítő, c) rendes, a)
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 pél1Ztárába 200 K-t fizet.
9. §. Rendes tag lehet az. alö belépési szándékát közvetlenül, vagy
eK'.' társulati tag ajánlatá\'al il titkárnak bejelenti.
10. §. Tiszteleti tagul oly bel- vagy külföldi kitűnő férfiú választható. 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

vá~asztása

12. §. Aki pártoló örökítő, vagy rendes tag óhajt leani, szándékát
a Társulat egy tagjának, vagy a titkárságnak ajánlás végett bejelenti.
Az ekként aján.lottakról a választmány dönt és a megválasztottak neveit
a legközelebbi szakülésell a titkár bejelen-:;i.
13. §. Tiszteleti és levelező tagot, a választmány előterjesztése
alapján., a közgyűlés választ.
Tiszteleti és levelező tagot a Társulat tiszteleti, p'irtoló, örökítő és
rendes tagjai ajánlhatnak Ajánlatukat, az ajánlottak különös érdemeit
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felsorolván, november hó l-ig az elnökséghez írásban kell benyújta.Tü.
A választmány ezt a javaslatot, véleményével, a legközelebbi közgyűlés
elé terjeszti.
VII. Tagok kötelességei
14. S. A rendes tagok évenként 10 K tagsági díjat fizetnek. Ezenkívül az oklevél ért minden rendes tag egyszer s mindenkorra 4 K-t fizet.
Azonban személyek 200 korona lefizetésével mint örökítő tngok;
míg hivatalok; intézete..i{, testületek vagy vallalatok 400 koronával mint pártoló tc.gok - egyszer s mindenkorra is leróhatiák tagsági kötelezettségüket.
15. §. A tagsági díj mLnden év első negyedében fizetendő. Ha valamely tag évi díját az első negyedben nem fizette ki, a Társulat 8. díjat
posta útján szedi be, amely esetben a postai költséget a hátralé1ws tag
fizeti.
16. §. A rendes tag, ha ki a..'tar lépni, a következő évre vonatkozó
kilépési szándékát, a ütkárságr:ál, november hó l-ig, előzetesen bejelenteni tartozik.

VIII. Tagok jogai
17. §. A t.agok a Társulattól oklevelet kap!'lak, melynek alapján
magukat a Magyarhoni Földta.'1.i Társulat pártoló, örökítő, rendes, tiszteleti vagy levelező tagjának nevezhetik.
A Társulat minden tagja részt vehet a szaküléseken és a közgyüléseken is; azonban a közgyűléseken szavazati joga a tiszteleti. partoló,
örökítő os rendes tagoknak csak all:1\:o1' van. ha ott személyesen megjelennek. A tagok jogaival bú'ó intézetek, hivat.alo1-;:, testületek vagy vá1l<J,latok megbízott jaik útján szavazhatnak. Az írásbeli felhatalmaz8...."Sa;
megbízottak. azonban a közgyűléseken csakis akkor szavazhatnak, ha
ott személyesen megjelennek. A levelező tagok kivételével, a Társulainak núnden tagja kapja a Társulat ki 3.dYÉlI1 yait , használhatja a Társulat
könyvtárát éS új tagokat ajánlhat.
IX, Ügyvezetés

18. §. A Társulat ügyeit a választmány intézI, melYllek tagJai: élZ
elnök, másodelnök, a fiókegyesületek és szakosztályok elnökeL a magynl'
honos tIszteleti tagok, 12 válaszT!1"!ányi tag, é:Z első titkár, a másodtitki.l'
és a nénztáros.
19. §. Az elnök képviseli a Társulatot a hatóságok és mások irányában, az üléseken ell1ököl.
A Társulat pénzügyeire felügyel, a fizetéseket utalványozz3., a jc:gyz6könyveket. társulati határozatokat aláírja, szavazatok egyenlősége esetében az ő szava dönt.
A másodelnök h€.Jyetiesiti 8,Z elnököt.
20. §. Az első titkár vezeti az ügyeket és az ülések jeg:;zőkönyveil;
szerkeszti a kiadvá..TJ.yokat. Gondoskodik a szakülési előac1ásola:ó~. a beküldött munkálatok és tárgyak bemutatá,,8.l'ól: tuc1ósÍtja a ts.gokat a
gyűlések idejéről és napÍl'endjéről; gondot visel a könyv~a:e, a té1'képekre és a folyóiratokra s róluk jegyzéket yezet; l1yilvánossá:4ban
tartja a t.agok számát, beszedi a tagdíiakat (ős ct közgyűlésen 11 Társulat működéséről jelentést terjeszt elő.

A másodtitkár az elsőnek kisegítője, szükség esetében helyettese.
21. §. A vála:sztmár,v intézi el a Tál"sulat minden fontosabb ügyét.
Megválasztja a pártoló, örökítő és rendes tagokat. Közgy(ílés elé terjeszti 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. Évenként péI!ztáIGst válasz(. ellenőrzi a pénztári kezelést s a pénztár t minden évben megvizsgál tatja.
22. §. A pénztáros kezeli a Társulat alapvagyonát és a forgó tőké
jét, teljesíti a fizetéseket, de csak az elnöktől utalványozott. és a titkártól epenjegyzett számlára vagy l1yugtatóra.
23. §. Az elnök, másodelnök titkárok és váJaszlmányi tagok a közgyűlésen titkos szavazatt8.1 3 évre választatnak.

X. Gyíílések
2-1. §. JI. gyülések

hárol11~élék:

a)

szak-o b) választmány- és e) köz-

gyűlések

25. §. A szakülésen tudományos értekezése;(et adnak elő. Szakülés, kivéve a nyári szünidőL l11Í11den hónapban tartandó.
26. §. A választmány havonként rendesen egyszer ülé:."'E:zik, általános
szavazat.többséggel határoz. Hogy a határozat é.rvényes legyen, a jelenlevő tisztviselőkön kívül legalább 5 választmányi tagnak kell jelen
lenni. A választmány mindenféle személyi ügyber, mindig titkos szavazással dönt.
Az eh1ök, ha szükséges, máskor is hívhat össze választmányi ülést.
de 3 tag írásbeli kérésére is köteles a választmányt 8 napc>n belül Összehívni.
27. §. A Társulat évenként renc1esen egy ,közgyűlést tart, mégpedig
a polgári év elején, melYEcn a válaslitmány a Társulat szellemi műkö
déséről és anyagi állásáról beszámoltat.
A közgyűlés választja meg a tiszt.viselőket a (pénztáros kivételéwI).
mégpedig abszolút (a szavazatok felénél több) szótöbbséggel; a választmányi, továbbá a tiszteleti és levelező tag'okat, általános szótöbbséggel.
A számadások és a pénztár megvizsgálására :3 tagot ki.Ud ki.
Ha val a].; i a közgyülés elé oly indítványt szándékozik terjeszteni.
amely pénzkiacJással. vagy a fennálló alapszabályoknak és a szokás szentesítette ügykezelési rendnek megvá:toztatásával járna, köteles indítványát, a közgyülés előtt legalább 2 hónapPRl, a titkárság útján a vál2.5ztmánynak bejelenten:.
Szükség esetében az elnök rendkívüli közgyülést is hívhat össze:
de ezt a iagokkal legalább egy héttel előbb tudatnia kell.
A közgyűlésen a szavazásra jogosult tagok általimos szótöbbséggel
határoznak.
28. §. A Társulat vagyona: a) az alaptőke és b) 2 forgó toke.
a) Az alaptőke a pártoló és öl"ökitő tagok alapítványaiból s egyéb
erre a céll"a szánt adol11ányo1~ból áli. Az alaptőkének csak kamatjé1
költhető el.
b) A forgó tőke jövedelmei: l-ször a tagclijak; 2-szor az oklevél
díja; 3-szor az eladott kiadvá11yok ára; 4.-szer az alap:őke kamatja és
5-szöregyéb erre a célra szánt adomál1Yok.
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XII. A fiókegyesiiletek és szakosztályok szervezete
29. §. A Társulat közgyülése a 4. §. értelmében fiókegyesületeket és
szakosztályokat is alakilhat.
a) A fiókegyesület2knek és szakosztályoknak tagja lehet az anydegyesületnek minden tagja, aki belépési Szál1dékát a fiókegyesület, illetve a szakosztály vezetiiségének bejelenti és kötelezi magát legalább
évi 3 korona fiókegyesületi, illetve szakosztályi tagsági díj fizetésére.
b) A fiókegyesületek és szakoszt.ályok céljaira alapítxányok tehetök.
anuket 27. anyaegyesület pénztára a fiókegyesület Yagy szakosztály aJaptőkéjével együtt alapt6ke gyanánt kezel s az így kezelt alapokm1i~ ,t
fiókegyesület. illelye szakosztály csaj;;: kamatait költhet i eL Egy alapítvány összege 100 koronro1ál kisebb nem lehet.
c) A fiókegyesületek és szakosztályok tagjai. yalamint az alapít\'Ci ny t tevők i.s tagsági, illetve alapítvrolyi díjuk fejében megkapják a
fiókegyesület, illetve szakosztály folyóiratát. a szaküléseken és népszenj
estélyeken előadásokat tarthatnak. azokhoz hozzászólhatnak. l'észtvehetnek a kirándulásokon. továbbá az évzáró és rendkívüli üiéseken: dc
felszólalási, indítványozási és szavazási joga csal;: a fiókegyesület, illét\·c
szakosztály tagjainak van.
d) Az anyaegyesületközgyűlése az alapszabályok kere\én belül d
fiókegyesületek és szakosztályok részére ügyrendet állapít meg.
e) __!:). fiókegyesül€tek és sZ2-kosztályok ügyei~ a tiS:Lti~ar és \'álasztmány vezeti, melyet a fiókegyesületi, illetve szakosztályi tagok soraiból
választanak. :yrükődésükért, valamint a Társulat alapsz:l.bályainak és
az Űgyrendnek betartásáért elsősorban az al1yaegyesület választnul!1Yúnak, másodsorban közgyülésének felelősek.
j) Ha a fiókegyesületek vagy szakosztályok n1egszünnek. akkor öszszes '.'agyonuk felett 2Z anyaegyesület rendelkezil;:, de ha h~sonló céli
szolgáló önálló Társulattá alakulnak át, az anyaegyesület a fiókegyesület vagy szakosztály vagyonát ezen új Társulatnak átadhatja.
XIII. AJaps:wbályok z;áltoztatása
30. §. A Társulat alapszabályait csak a közgyülés változtathatja
l'lleg. A megválioztawtt alapszabályok helybenhagyás végett felsőbb
helyre terjesztendők fel.

XIV. A. Társula, feloszlása
31. §. A Társulat feloszlását közgyülés határozhat ja el. A feloszlásról határozó közgyűlést lTlegtartása eiőtt egy negyedé\"\'el kell -ki.hirdetni. Határozat csak akkor hozható. ha a helybeli tagokr:ak kélh",'mado jelen van. Ha ennyi tag 11em gyült volna őssze. akkor a 1e105zlásról egy hasonló módon kihirdetett újabb közgyúlésen a megjelent
tagok kétharmad szótöbbséggel döntenek.
32. §. Ha a Társulat feloszliJ.;:, minden vagyona a közgyúlés által
kijelölt tudomány'os célra fordítalldó. E :latál'ozatot végrehajtá, előtt
felsőbb jóváhag-jás elé kell terjeszteni.
XV. Állami felügyelet

33. §. Az 1875. évi május hó 2-án 1508. eIn. sz. a. kelt és az eg~'
letekre vonatkozó belügyminiszteri szabályrendelet 9. pont jához képest.
"az egyesület az esetben, ha az alapszabályokban meghatái'ozott célt É~
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eljárást, illetőleg hatáskö:'ét meg nem tartja, a kir. kormány által, amenynyiben további mŰÍ\.ödésének folytatása által az állam, vagy az egyleti
tagok vagyoni érdeke veszélyeztehlék, haladék!:alánul relfüggesztetik
s a felfüggesztés után e1rendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez
képest végleg fel is oszlattatik vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartésára a l~ülönbeni feloszlatás terhe alatt köteleztetik."
Kelt Budapestcn, a ,,:Magyarhoni Földtani Társulat" 1914. év februárius hónap 4-én tartott hatvannegyedik rendes közgyűlésén.
A Magyarhoni Főldtani Tár3u~a.t
Barl.a.ngkutató Szakosztá~yának ügyrendje
A szakosztály címe, célja és feladata

1. §. Címe: "A Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Szal;:-

osztálya. Budapest 1913."
2. §. Célja: A barlangtan és rokontudomá..TJ.yainak mivelése és terjesztése.
3. §. Feladat.a: A hazai harlangokat nyilvántal'tani, szakszerű en !mtaroi, folyóiratban, esetleg egyéb kiadványokbru, magyar és idegen
nyelveken ismertetni, a kutatások eredményeit szaküléseken és népszerű estélyeken előadni s végűl úgy a hazai, valamint a külföldi b::<rlangtani irodalmat és mozgalmakat figyelemmel ldsér:ni.
.El szakosztály tagjai

4. §. A szakosztályna]~ tagja lehet az ffilyaegyesületm,k minden
tagja, 101ki belépési szándékát a szakoszt.ály vezetőségének bejelenti s
kötel€zi magát legalább évi 3 korona szakosz~ályi tagsági díjnak az é\'
első negyedében való lefizetésére.
5. §. A szakosztály céljaira alapítványok tehetők, amiket az anyaegyesület pénzt.ára a szakosztály alaptők:éjével együtt alaptőke gyanánt
kezel s az így kezelt alapoknak a szakosztály csa;;: kamatalt 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 fizeti};:.
Tagsági jogukat a szalwsztályban mindaddig gyalwrol 'lat ják, míg az
anyaegyesüleroek tagjai.
7. §. A szakosztály tagjai, valamint áldozatkészségül;: elismeréseként
az alapítványi; tevő nem szakosztályi tagok is tagsági, illetve alapítványi díjul;:: fejében megkapjáka SZakosztály folyóirél.tát, a szaküléseken és népszerű estélyeken előadásokat tarthatnak, azokhoz hozzászólhatnak, részt veheinek a kidmdulások011. továbbá az évzáró és rendkívüli üléseken; de felszölalási, indítvá....1Yozási és szavazási joga csak
a szalwsztály tagjainak van. Szavazni csak személyesen lehet.
A szakosztály

ügyvez~tése

8. §. A szakosztály ügyeit a tisztikar (elnök. alelnök, titkár) és a
hat tagból álló vá1asztmá..TJ.Y intézi,
'
9. §. A szakosztály tisztikarát és választmányát a szakosztály tisztújító évzáró gyíilésén a jelenlevő tagol;:: titkos szavazás útján szótöbb-
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séggel három évre választjá.~ a tagok sorából. A választáS mindenkor
az anyaegyesület tisztújító közgyűlése előtt történik.
10. S. A választmány hivab..Jos ügyeit választmányi üléseken intézi,
melyeket az eInök szükség szerInt hív össze, de három választmányi
tsg írásbeli kérésére is köteles azt nyolc napOn belűl összehívni.
A ,'álasztmány szótöbbséggel határoz, mégpedig személyi ügyekben mindig titkos szavazással. A határozat érvényes, ha a jelenlevő
tisztviselőkön kh'ül a választmánynak legalább három tagja jelen van.
11. §. A választmányi ülések jegyzőköny-vei hitelesí":-és után az
anyaegyesület választmányához beterjesztendők.
12. §. Az elnök irányítja a szakosztály ügyeit, képviseli a szakosztályt a nyilvánosság előtt; továbbá utalványozhat a költségvetésnek
megfelelőe:n.

A szakosztály elnöke egyszersrnínd hivatalból az anyaegyesület választmányának tagja.
13. §. Az alelnöl< az eh1ököt szükség esetén helyettesíti.
14. §. A titkár vezeti a szakosztály adminisztratív és pénztári ügyeit,
nyilvá.'1tartja a tagok névsorát és a hazai barlangokat, szerkeszti a szakosztály folyóiratát és egyéb kiadványait, szervezi a szakosztály kutatásait; továbbá a szakosztály működéséről és vagyoni állásáról a választmánynak, illetve az évzáró. gyűlésnek évi jelentésben számol be
és egyúttal betec'jeszti a jövő évi költségvetést. Úgy az évi jelentés, mint
a jövő évi költségvetés az anyaegyesületnek beterjesztendő.
A titkárt hivatalos teendöíért a szakosztály évzáró gyülése tiszteletdíjban részesítheti.
A.z évzáró gyiilés ügyl'endje
15. §. A sZ2.kosztály évenként egy évzáró gyűlést tart, mégpedig az
anyaegyesület közgyűlése előtt. Szükség esetén az elilök bármL'k;:or, valamint 15 tag írásos kérésé,'e is, rendkívüli gyűlést 15 napon belül
hívhat össze.
16. §. Az évzáró és rendkívüli gyülések hitelesített jegyzőkönyvei.
valamint esetieg a sZétkosztály évzáró gyűlése által tervezett ügyrend
változtatásai az al1yaegyesület választmánya útján a közgyűlés elé terjesztendők; azok jogerőre csak akkor emelkedhetnek, ha azt az anyaegyesület választmánya e!őterjesztésére a Magyarhoni Földtani Társulat közgyűlése elfogadja.
17. §. A szakosztály választmánya a pénztár megvizsgálására pénztárvizsgáló bizottságot küld kl, amelynek jelentését a titkár terjeszti
elő, s amelyet elfogadás után az anyaegyesület választmányának megküldenek. A választmé.ny éd,özben bármikor is elrendelheti a pénztár
vizsgálatát.
il szakosztály vagyon-a

18. §. A szakosztály jövedelmei a következőle az alapítványok és
azok kamat j ai, az elöfizetési díjak és a kiadványok eladásából származó
bevételek, állami segély és egyéb adományok, végül a Földtani Társulat
évi segélye, an1elyet a választmányelőterjesztésére az anyaegyesület
közgyülése állapít meg.
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A. szakosztály fölosz1.atása

19. §. A szakosztaly fö:oszlatását az anyaegyesület közgyűlése, vagy
a szakosztály évzáró gyűlése hatál'ozhatja el. A szakosztály évzáró gyű
lésére a meghívók egy hónappal előbb küldendők szét a tárgy külön<Ys
kiemelésével. Érvényes határozat csak akkor' hozható, ha a szakosztály
tagjainak kétharmada jelen van. Ennek sikertelensége esetébeéJ az anyaegyesület határoz a szakosztály további sorsa felett.
A szakosztály feloszlatása esetéT, a szakosztály egész vagyona fölött
a Magyarhoni Földtani Társulat, mint anyaegyesület r·211delk2zik. Ha
azonbéUl a szakosztály önálló és hasonló célt szolgáló tál-sasággá alakulna
át, a vagyon az újonnan alakult, hasonló célt szolgáló társulatra száll át

A.z anyaegyesiilet felügyelete

20. §. A BarlaLigkutató Szakosztály a :lvlagYéU'honi Földtani Társulat szakosztálya lévén, működéséért, valamint a Társulat alapszabályainak és a szakosztály ügyrendjének betartásáért elsősorban az anyaegyesillet választmányána..l(, másod..."Orban közgyűlésének felelős; működésé
ről az anyaegyesület közgyűlésének, a Földtani Társulat választmán~'a
útján évi jelentésben számol be.
21. §. Jelen ügyrend cS3.k az egyidejüleg módosított társulati alapszabályok belügyminisztel'i jóváhagyása után lép érvénybe.
A Szakosztály igen élénk munkát fejteLt ki. Hillebrand Jenő
a Jankovich, az. Istálókői, Pálfy a Kiske\'élyi barlangban, Kadié Ottokár a Remet€-'barlangban, az Oroszy-kőfülkében, Kormos Thxidal' a Remetehegyi kőfülkében végzett sikeres ásatásokkal gazdagitották a pleisztocén és prehisztOlikus leleteket.
A Szakosztály tudományos folyóirata: a "Barlangkutatás" már
1913-ban megindult, s összefoglalja a Szakosztály tudományos
munkásságának eredményeit.
A Szakosztály tagjainak szán1a 13:3.
Megjelent: HOrHsitzky Henrik-Siegmeth Károly; "A magyarországi barlangok és az ezekre vonatkozó adz,tok irodalmi jegyzéke 1549-1913 kört" címü munka, mely 760 barlangtani közlemény címét tartalmazza.
1914. november 22-én a rendkivüli választmányi ülés elhatározta, hogya Társulat 6000 korOl,át jegyez hadikölcsönre. 1000 koronát készpénzben m.ár befizetett a Társulat. az 5000 koronát él
törzsvagyont alkotó értékpapírokra felveendő kölcsönnel fedezi.
Az 1915. május 5-i vé.lasztmányi i..iló"en beszámolt a titkár arról, hogya Böckh János-alap 6170 korona, ebből kiadás a mellszobor elkészítésére 6004,50 korona, a maradvány az időközi kamatokkal együtt 515,60 korona.
A május 17-i választmányi ülés újabb hadikölcsön-jegyzésLszavazott meg 3000 korona értékben. A titkár jelentette, hogya Strobl
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szobrászmüvész által készített Böckh János-szobrot a Túrsulat " M.
Kir. Földtani Intézetnek ajánlotta fel.
A tagok száma 1914 végén 758 volt.
A Közlöny 1915. évi XLV. száma Papp Károly szerkesztésében 334 lapo n jelent meg, ebből 150 lap az idegen nyelvü rész.
Tartalmazza többek közt Rózsa Mihály: "A kálisótelep2k másodlagos átalakulásáról" címü cikkét.
Már 1915-ben erősen érezte a Társulat. hogya háború miaU
a segélyek kisebbedtek, a nyomdai költségek kereken 30° n-kal megnőttek, a tagok száma apadt.
Az 1916. február 9-én tartott közgyülésen Schafarzik Ferenc
elnök szerint a következő triennium választmányának meg kell
fontolnb. vajon nem érkezett-e el annak az ideje, hogy a cikkek terjedelmét kissé szükebbre szorítsa, a népszerü<sítő cikkeket és ábrákat esetleg egészen elhagyja, vagy pedig külön kiadványba utalja.
Eddig a cikkek idegen nyelven is teljes terjedelemben jelentek meg.
talán lehetne az idegen nyelvüszöveget bizonyos esetekben rövidebben közölni. Célszerünek véli. ha ismét visszaállna a Közlöny
mellé a hamar megszLíilt Földtani Értesítő.
A közgyülés Tscherlnak Gusztál'ot és Beyschlag Ferencet tiszteleti taggá válasZTotta.
A tisztújító választás eredménye volt: elnök: Szontagh Tamás
dr. (VI. melléklet), másodelnök: Pálfy Móric clr., első titkár: Papp
Károly dr., másodtitkár: Ballenegger Róbert dr .. válaszlmányi tagclc
Böckh Hugó clr., Emszt KMmán clr., HOl'llsitzky Henrik, Kadi(;
Ottokár clr., Kormos TiL'adar dr., Liffa Allrél dr., Lőrenthey Imrr:?
clr., Mauritz Béla cl r. , Schafarzik Ferenc cll' .. Schréter Zoltán ch ..
Timkó Imre, Treitz pqter.
A Barlangkutató Szakosztálynak 140 tagja volt. A .. B21'langkutatás" folyó:r&tnak volt 45 előfizetője és 84 cs€l'é6e. A Szakosztály az 1916. jan. 24-i évzáró és tisztújító ülésen 1916-1918-1'a él
következőket választoUe. meg: elnök: Lenhossék Mihály dr., alelLök: Bella Lajos, titkár: Kaclié Otiokál' dr., vá12.sztmányi tagok: Be ..
key Imre, HillebrancZ Jenő clr., HorHsitzky Henrik, Kormos Tivaclar dr., Lanlbrecht Ká/./nán dr., Strömpl Gábor dr.
Az 1916. március l-én tartott vála6ztmányi ülés a Barlangkutató Szakosztály választmányi tagjainak a száncát nyolcré1. emelte fel.
1916. április 5-én él Földtani Közlöny szerkesztésére a vá1asztmány szabályzato t fogadott el. Lényege a következő:
A Közlönyben él fő szaknak, a földtan nak vezető szerepet kell
biztosítani. A kevesebb tagtársat érdeklő rokonszakból (pl. kris153

tálytan, paleontologia) egy-egy füzetben több értekezés ne jelenjék meg. A füzetek tartalma változatos legyen. A szerkesztőség a benyújtott munkák felett kritikát gyakorol s szükség szerint a szerkesztői bizottságot a munka megbírálására felkéri.
A mt.m.l<ák tömöre~ legyenek megfogalmazva. A KözlönyaM.
Kir. Földtani Intézelnek is hivatalos lapja lévén, abban él Földtani
Intézet igazgatóságá!13.I~ hivatalos közleményei is megjelenhetné:.
A közlemény terjedelme - mint a múltban is - 2 nyomtatott ívnél nagyobb nem lehet. Különös esetekben azonban 2 ívné1
valamivel terjedelmesebb munka is kiadható, de c:s8.k 2 ívért jár
il ói tiszteletdíj. Az ezen felüli terj s:lelem költségei t a szerző fedezi.
Csak a szöveg megértését elősegítő ábrák, fényképek közölhetők.
Az Irodalom rovatban lehetőleg minden Magyarországra vonatkozó
munka ismertetendő.
A szerző kmönlenyomatot k3.p díjtalanul, mégpedig az eredeti
értekezésekből címlapos borítékkal, a rövid közlemények és vegyes
közlemények borgisszal szedett része boríték nélkül. Ismertetésekből és jegyzőköny·vi kivonatokból különlenyomat szintén adható.
A Közlöny magyar részében kéL főcsoport van: 1. Eredeti értekezések. 2. Vegyes közlemények. Az ererleti értekezések a Közlöny
elején garmond-szedéssel jelennek meg. A kisebb, új adatokat tartahnazó fél- vagy egyoldalas cikkek Rövid Közlemények közö"
címmel az Édekezések végére jönnek
A Vegyes Közlemények az
után külön oldalon
következnek. Ebben a részben elöl borgisz-szedéssel közlendők a
nem eredeti vizsgálatokon alapuló ismertető és népszerü irány ú
tudományos cikkek az emlékbeszédek közgyülési elnöki megnyiták. hacsak az utóbbiak tartalmuk alapján nem az értekezések körébe tartoznak. A :Vegyes Közlemény·ek következő része: Ismertetések, Irodalom és Társulati ügyek bOl'gis'Onü vagy petittel eSzedendők

Az IS71wrtetés ,'ovatba'1 kiváló munka ismertetése és kritikai
méltatása közlendő. A ":Jírálatok válasza is ide került. amit csak egy
viszonválasz követhet. Az IrodaIum rovatban lVI3.gyarországra VO,1a tkozó értekezések rövid, törnör összefoglalása jelenik meg. Ez a rovat közli minden év elején a lVIagyarországon megjelent és a lVIagyarországra vonatkozó külföldi iroda~om összeállít2.sát i.s. A Társu/ati ügyek rovatba:1 a közgyülések jegyzőkönyvei rendszerint
egész terjedelemben
az elnöki megnyitók kivételével -, a szakülések, választmányí ülések és bizottsági ülések jegyzőköl,yvei igen
rövid kivonatban közlendők.
A közgyülést követő első füzetben a társulati tisztviselők, a vá-
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laszhnány és a tagok névsora, valamint a Szabó-éremmel kitüntetett
munká.J,: jegyzéke a legtakarékosabb sZedésben közlendő.
A Vegyes Közlemények végére kerülnek a Társulat esetleges
Íelhívásai, pályázati hirdetések és 2. M. Kir. Földtani Intézet hivatalos közleményei.
A kiadványok jegyzéke, a tagsági díjak nyugtázása, a vasúti
menetrend a borítékra való, ahol csakis a Földtani Intézet s a TárEmiat nyomtatványai hirdethetők. Esetleges megkeresésre - amint
8. múltban is történt méltányos díjazás mellett egyes hirdetések
mellékelhetők a közlönyhöz.
Az idegen nyelvű 'rész alosztályai: 1. Abhandlungen. 2. Kurze
Mitteilungen. 3. Referate. 4. Literatur.
Az Abhandlungen az idegen nyelvü rész elején garmond-szedésben tartaLmazza a magyar rész értekezéseine.J,: fordítását, esetleg
-.: ha a közlemény terméSZete megengedi - kivonatosan. Főleg a
kizárólag magyar viszonyokra vonatkozó cikkekben érhető el a rövid összf;foglalás. A Kurze Mitteilungen is garmond-szedésű, a Referate és Literatur borgisz-típusÚ. Ebben a két rovatban csak a hazánkban megjelent munkák ismertetendők.
A Közlöny 6zerkesztésének szabályozását két ok váltotta ki. Az
egyik: a színvonal emelése, a másik a takarékosság. Az utolsó években az értekezések közé olyan cikk is belekerült, esetleg a füzet
legelső helyén, mely tisztán útleÍr§,s 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 csak mintegy
tHmutatók a sZf'rkesztésbel1. A külső körülmények alakulása, a háború miatt később !l1indinkább jelentl<;:ező pénzhiány nem egyszer
kényszerhelyzet elé állították a szerkesztőt, s bizony sokszor engedni volt kénytelen a kényszerítő körülményeknek.
A vála"ztmány 1916. jún'ms 7-én a Szabó-alap kamataiból kitüzött 400 koronás megbízásra a pályadíjat La.mbrecht Kálmánnak
ítélte, ki a "Magyar Birodalom harmadkori madarai"-ról szóló
tanulmányát 1917 végére ígérte.
A társulati tagok száma 1915 végén 707
5 levelező,
53
előfizető) volt.
A Közlöny 1916. évi XLVI. évf01yama BaUenegger Róbert éG
Papp Kárcly szerkesztésében 376 lap terjedelemben jelent meg, ebből az idegen nyelvü rész 163 lap
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A háború elején 8 Közlönyben megjelent cikkek szerzOl nem
kaptak tiszteletdíj at választmányi határozat alapján. Az 1916. november 8-án tartott választmányi ülés elhatározta, hogy az elnök"ég 1916. január l-től kezdve ismét kiutalványozhatja a szerzői
tiszteletdíja t.
Az 1916. decem.ber 6-i választmányi ülés elhatározta, hogy a
Társulat átadja 96 csereviszonyos folyóiratának kezelé6ét a Földtani Intézetnek azzal, hogy az ézekből az Intézetnek szükséges
folyóiratokat az intézet saját könyvtárának megtartja. Azokat a
folyóirawkat azonban. amelyek az Intézet könyvtárában már megvannak. elsősorban az egyetemi földtani intézetnek, másodsorban
él müegyetemi ásvány-földtani intézetnek küldi meg, mint a Társulat ajándékát.
il. Hidrolópiai SzakosztáLy megalakulása

A Társulat 1917. január 31-én tartott választmányi ülése elé
az elnöklő Szontagh Tamás fontos java6~2.ttal járult. Nevezetesen a
magyar mérnökök és techniku,sok közül többen azzal a kéréssel
fordultak hozzá, hogya Társulat kebelében ahkítandó hidrológiai
szakosztály 6zervezése eszméj ének megnyerjék. H8sszabb tárgyalások és megbeszélések után az a nézet alakult ki, hogy ilyen 6zakosztály létrehozása valóban a társulatban valósítható meg legcélszerúbben. Tervezetet is dolgozott ki a szakosztály múködéséről.
A vál2.sztmány egyhangúlag elhcüározta a Magy:u'honi Földtani. Társulat kebelében Hidrológiai Szakosztály létesítését. A szakosztály múködési körét külön ügyrend ben az elnökség a szakosztály
tagjaival együtt fogja megállapítani.
Marenzi Ferenc Károly gróf már 1916-ban javasolta a nyilvánosság előtt hidrológiai társuLat alaki tásá t. Mivel azonban a háború miatt önálló társulo.t szervezése nehézségekbe ütközött. azért
Szontagh Tamással egyi.itt felvetette ö. Hidrológiai Szakosztály eszméjét.
Az 1917. február í-én tartottközgyülés elfogadta a választmány javaslatát. s egyhangúlag elhatározta a Hidrológiai Szak::lsztály létesítését.
1917. február 10-én Marenzi Károly elnökletével 22 tag ré5zvételével bizalma,.:; értekezlet foglalkozott a sza~oszt.ály ügyeivel.
Ez az értekezlet nyolc tagú bizottságot küldött ki . hogy 2,Z ügyrendet elkészítse. Aprilis 30-án a bizottság Szontagh elnöklete alatt
ülést tartott Bogdánffy Ödön, Cholnoky Jenő dr., Farkass Kálmán,
Kaas Albert báTÓ dr., Kövesligethy Radó dr., Marenzi Ferenc Ká-
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i'oly gi'óf, Pálfy Mór dr" Papp Károly dr, és Roller Benő rbszvétejéveL A bizottság az ügyrend készítésekor nagyjában körvonalazta a szakosztály munkakörét is, ami a következőkben foglalható öS6ze Papp Károly jegyzőkönyvi közlése szerint:
A hidrológia az a tudomány, amely a tengerek, folyamok, folyók, tavak, talajvizek, források, kutak, artézi kutak és a csapa dékok ismeretét foglalja magában, Tárgykörének fontosabb fejezetei
[, következők_ A víz körforgása, a levegő nedvessége, a csapadék,
A tdlajvíz és a föld árja, A talajvíz áramlása, hőmérséklete és higiéniája, A talajvizet feltáró kutak és vízgyüjtő vágatok, a bányavíz, alagútvíz és karsztvíz, Források. Artézi kutak. A folyóvíz tudományából: a potamológiából különösen a folyóvíz hordaléka, görgeteg. kavics, homok. iszap keletkezése és szállítá6a. Az árvizek
oka és hatása- Az állóvizek. tavak,mocsarak, lápoS: élS 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
tegyeA szakosztályi ügyrendet az 1917. május 9-én tartott választmányi ülés elfogadta.
Az új szakosztálya Földtani Közlönyben óhajtja közölni cikkeit - külön rovatban.
Az 1917. június 6-án tar:ott rendkívüli közgyülésen Kadié Otto~ár a jegyzőkönyv vezetője - felolvasta a Hidrológiai Szakosztály ügyrendjét. melyet - némi hozzátoldással - a közgyülé!S
jóváhagyott. Ezzel megalakult a Hidrológiai Szakosztály, és június
16-án mf"gtartotta első választó gyülését. A választás eredménye
él következő volt:
Elnök: KOL'ács Sebestyén Aladár, társelnök: Kövesligethy -Radó
és Sc7wfarzik Ferenc, titkár: Bogdánffy Ödön. Választmányi tagolc
Eöt"l;ös Loránd búró, Farkass Kálmán, Kaas Albert báró, Lengyel
Zoltán, Lóczy Lajos, idb. lVIarenzi Ferenc Károly gróf, Odhofer
Henrik. Princz Gyula, Réthly A_ntal, Tl'eitz Péter, vVeszelszky
Gyula, Zielinszky Szilárd,
A megválasztott tÍ<Sztikar mandátuma az 1919 februári közgyülésig érvényes, amikor a Társulat hároméves ciklusa véget ér.
A közgyülés 3000 ko1'on3. segélyt szavazott meg az új szakosztálynak. A Barlangkutató Szakosztály 1916-ra szintén 1000 koronát
kapott s 1917-re is ugyanakkora összeget kap.
1917. augusztus 30-án a Belügyminisztérium 103109-1917.
VI. a, szám alatt a Hidrológiai Szakosztály megalakulását tudol11s.5ul vette,
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A Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai Szakosztályának ügyrenclje
A szakosztály címe, célja és feladata

1. §. Címe: "A lVIagyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai Szakosztálya Budapest, 1917", ugyanezen feliratú hivatalos pecséttel.
2. §. Célja: A hidrológiának és a geológiával összefüggő rokontu-

dományainak művelése és terjesztése.
3. §. Egyik feladata a hidrológiának, mint tudománynak az ápolása,
másik feladata pedig a tudományos kutatások eredményeit a gyakorlati
élet számára megközelíthetővé telmi.
4. §. A szakosztály ezen feladatok teljesítésére folyóiratot indit,
előadásokat rendez s szakmurj{ákat ad ki.
A szakosztály tagjai, jogaik s kötelezettségeik

5. §. A szakosztálynak tagja lehet a lVIagyarhoni Földtani Társulat minden tagja, alti belépési szándékát a szakosztály vezetőségének
bejelenti s kötelezi magát évi 5 kor011a fizetésére. Tag lehet úgy magánszemély, mint bármely intézmény. Az évi tagsági díj egyszer s mindenkOITa szóló alapítvánnyal is m.egváltható. Magánszemély alapítványa
.legalább 150 korona, hivatalok, intézetek, testületek alapítvány a 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 anyöegyesületnek tagjai maradnak.
7. §. A szakosztály tagjai, valamint az alapítványt tevő nem szakosztályi tagok is megkapják a szakosztály folyóiratát, az üléseken elő
adásokat tarthatnak, azokhoz hozzászólhatnak, azonban indítványozási és
szavazati joguk csak a szakosztály tagjainak van. A t-é!gok személyesen, az
intézmények megbízott juk útján szavaznak.
A. szakosztály iigyvezetése

8. §. A szakosztály ügyeit a tisztikar és a válC\Sztmány intézi. A tisztikar tagjai: egyelnők, két társelnök és egy titkár.
9. §. Az elnök irányítja a szalwsztály ügyeit, képviseli a szakosztály t
a nyilvánosság előtt, a sza.~osztály pénzügyeire felügyel, ellenőrzi a bevételeket s utalványozza a kiadásokat a titkártól ellenjegyzett számlára.
Az elnök hivatalból az anyaegyesület választmányának tagja.
10. §. A társeh1őkök szükség esetén, az e1n0:;;: felkérésére, őt helyettesítik.
ll. §. A titkár vezeti a szakosztály ad:ninisztrációját, kezeli a forgótőkét, nyilvántalija a tagok névsorát, a szakosztály müködéséről s vagyoni állásáról a választmán:1'11ak, illetve az évzáró ülésnek évi jelentésben beszámol A tit.kárt hivatalos teendőiért a szakosztály évzáró
ülése tiszteletdíjban ::észesítheti.
12. §. A tizenkét (12) tagból álló választmány a szakosztály ügyeit
választmányi üléseken intézi, amelyeket az elnök hív őssze. A választmány szótöbbséggel határoz, mégpedig személyi ügyekben rrlÍ:!1dig titkos szavazással. A határozat csak a.1dwr érvényes, ha a tisztviselőkön
kívül legalább a választ.mány 4 tagja jelen van.
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13. §. A szakosztály tisztikarát és választmányát a szakosztály tisztú iító évzáró gyűlésen a jelenlevő tagok. illetőbg tagsági joggal bil'Ó intéz-

ményeknek hivatalos. igó.zolvánnyal elláto'tt képviselői. titkos szavazás
esetén szótöbbséggel három évre választják, de csakis a tagok sorából.
A tisztújító évzáró üiés az anyaegyesület tisztújító közgyűlését megelőzi. Időközben történt választások csakis az anyaegyesületi ciklus közgyűléséig érvényesek, úgyhogy a szakosztályi választRs mindenkor az
anyaegyesület lejáró trienniumávai ér véget.
14. §. A választmányi ülések jegyzől:önyveit a titkát jegyzi, 2 választmányi tag hitelesíti, s az ilyként hitelesített jegyzőkönyvet az elnök
láttamozva jóváhagyás céljából az anyaegyesület válaszlmányának bemutatja.
Évzáró gyííLés és összes ülés

15. §. A szakosztály évenként évzál'ó ülést tart, mégpedig az anyaegyesület közgyűlése előtt. Az elnök rendkívüli összes ülést bármikor
összehívhat, de 25 tag kérelmére 15 nap leforgása alatt köteles azt összehívni.
16. §. Az évzáró és rendldvűli összes ülés hitelesített jegyzőkönyve
az anyaegyesület választmánya útján a közgyülés elé terjesztendő. A
szakosztály évzáró gyülésének és összes ülésének határozata csak akkor
jogerős, ha a Magyarhoni Földtani Társulat közgyülése ózokat elfogadja.
A szakosztály vagyona s jövedelmel

17. §. A szakosztály céljaira tett alapítványok és az évzáró gyt:ílés
által e célra kijelölt összegek alkotják a szakosztál~' vagyonát, amelyet
az anyaegyesü]et pénztárosa a szakoszt,íly al~pbké.ie gyanánt külön
kezel. Ezen alaptőkének, illetőleg szakosztályi yagyonnak csak a kamatai
költhetők el. Az alaptőke kezeléséér't az anyaegyesület p~nztárosát a
szakosztály évről évre megállapítható tiszteletdíjban részesítheti.
18. §. A szakosztály jövedelmei a követ!(ezők: az alaptőke kamatai,
a tagsági díjak. előfizetések s a kiadványok elaclásából származó bevételek. Azonkívül állami segélyek, magánosok vagy i11tézmények adományai, s végül a Magyarhoni Földtani Társulat évi segélye, amelyet a v álasztmány javaslatára az anyaegyesület közgyúlése évről évTe állapít meg,
A forgótőke kezelése a sza:I{Osztály titkáránai( a feladata, akit a
szakosztály ezért szintén tiszteletdíjban részesíthet.
A szakosztály választmánya a pénztár megvizsgálásál'a pénztárvizsgáló bizottságot ;(üld ki, amelyet elfogadás Utál1 az anyaegyesület
választmánya hagy jóvá.
A

szakosztály jeLoszlatása

közgyűlésén kívül az összes szakosztályi tagok többségének hozzájárulásával a szakosztály évzáró gyűlése határozhat ja el. Ez esetben az évzáró gyűlésre,
iiletőleg ö,~ze3 ü.ésre a lT.eghivól( egy hónappal előbb küldendcík szét.
a tárgy különös kiemelésével. Ha a szavazás eredményre nem vezet,
úgy 3 hónap _efol'gása alatt összes ülés tartandó, amtlyen a megjelent
tagok a fe,lcszlás kérdésében szótöbbséggel döntenek.

19. §. A szakosztály feloszlatását az anyaegyesület

11 ~A százéves Földtani Társulat -
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Az anyaegyesüLet felügyelete
20. §. A Hid;:ológiai Szakosztálya Magyarhoni Földtani Társulat
szakosztálya. lévén, működéséért, valamint a Társulat alapszabályainak
és a szakosztály ügyrendjének betartásáért elsősorban az anyaegyesület
válaszLmányának, másodsorban közgyűlésének felelős, működéséről az
anyaegyesület választmánya útján a l\!Iagya.rhoni Földtani Társulat közgyűlésének évi jeientésben számol be.

Az április 4-én tartott választmányi ülés tudomásul vette, hogy
a Földmívelésügyi Minisztérium 1917. május 20-i rendeletével a M.
Kir. Földtani Intézet kiadványaiért járó 1000 korona régebbi tartozások megfizetését kivételesen elengedi€.
A november 7-i vála,sztmányi ülés hangsúlyozza, hogy az alapszabályok 18. §-a szerint a szakosztályok elnökei a Társulat választmányának tagjai. A nov. 22-i vála,sztmányi ülés elhatározta, hogy
az olyan közleményekből, melyek a Közlönyben megjelentek, a
szakülések kivon2.té.ban s ei'nm i se közöltessék, hanem csupán az
esetleges vita kerüljön a jegyzőkönyv kivonatába.
A dec. 5-i vála.sztmányi ülésen megállapodtak abban, hogy a
Hidrológiai Szakosztály "Hidrológiai Közlemények" címü rovatban
adja ki közleményeit a szakosztály költségére, mint a Földtani Közlöny függelékét.
Az 1917. évi Közlöny Ballenegger Róbert és Papp Károly szerkesztésében jelent meg 6 táblával, 26 szövegábrával (488 lap terjedelemben, ebből 203 lap az idegen nyelvü ré.sz). Fontosabb cikkek:
Ballenegger Róbert cIr.: "A tokaj hegyaljai nyiroktalajról". Schafarzik Ferenc cIr.: "A Heves megyei Egercsehi barnaszéntelepének
geológiai koráról".
A tagok száma 1916 végén 700 körm volt, valószínüleg 719. A
valciszínüség O~1l1an ered, hogy nem lehetett még pontosan tudni,
hogy a háború kiket semmid tett meg.
1917 iúniusában 3 Társulat leleplezte Rápolthy Lajosnak -Strobl Alajos tanítványának - ruszkicai márványba dOr:i1borított
"Böckh János" emlékmúvét, melyet 3. Tár.sulat a M. Kir. Földtani
Intézetnek ajándékozott, s melyqz Intézet palotájának egyik dísze
lett.
A Bar:angkutató SZ2.kosztály folyóiratának a "Barlangku.tatás"nak 5. év-folyama jelent meg 191í-ben. A sza.1zosztály tagjainak
száma 142, alaptőkéje 7372 korona. A szakosztály 2.Z 1917. nov. 10-i
választmányi ülésen elhatározta, hogy a tagsági és alapító díjait a drágaság mi~üt - ::: Hidl'ológi:.ü Szakosztály díjaival megegyezően
fölemeli: a rendes tagsági díjat 3 koronáról 5 koronára, az alapítói
díjat IDO-ról 150 koronára.
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A Hidrológiai Sza:kosztály tagjainak száma 1917 végén 82 volt,
törzsvagyon a 1000 korona.
Az 1918, január 2-án tartott választmányi ülés elfogadta az
alapszabályok 29. §-ának módosítását a szakosztályokkal kapc50Lstban:
A Társulat közgyülé:se ö. 4. §. értelmében fiókegyesületeket és
szakosztályokat is alakíthat.
a) A fiókegyesületeknek é,s szakosztályoknak tagja lehet az
anyaegyesületnek minden tagja, aki belépési szándékát a fiókegyesület, illetve a szakosztály vezetőségének bejelenti, s kötelezi magát legalább évi 5 korona fiókegyesületi, illetve szakosztályi díj
fizetésére.
b) A fiókegyesületek és szakosztályok céljaira alapítványok tehetők, amiket az 8.i1yaegyesület pénztára a fiókegyesület, illetve a
szakosztály alaptökéjével együtt alaptőke gyanánt kezel, s az így
kezelt alapoknak a fiókegyesület, illetve szakosztály csak kamatait
költheti el. Egy alapÍtv-ány összege 150 kOl'onánál kisebb nem lehet.
A februári közgyülésből kifolyólag a választmány 1918. márc.
30-i ülés2n pályázatot hirdetett Budapest környéke egyik kisebb
terü1etegységének tanulmányozására. Jutalma a Szabó Józs,:f-alapból 400 korona. A tervezetek beadásának határideje 1918. jún. 1.
A közgyűlés elhatározta, hogya Szabó József-emlékérem ügyrendjének 7. §. b) pont jához pótlólag az ásvány-földtan szakcsoportba az agrogeológia is bevétessék.
lVIivel Ti1rikó Imre választmányi tagságáról lemondott, Schafarzik tiszteleti tag lett, Lőrenthey Imre elhunyt, a közgyülés három megürült választmányi tag8ági helyet töltött be választással.
Az új választmányi tagok: Nopcsa Ferenc báró dr., Princz Gyula dr.
és Vadász Elemér dr.
Az 1918. február 6-án tartott közgyűlésen a Szabó József-emlékéremmel Balleneggel' Róbert dr.: "A tokajhegyaljai nyiroktalajról"
címü dolgozatát tüntette ki, mely a Földtani Közlöny 1917. évi kötetében jelent meg. A közgyülés Schafarzik Ferencet tiszteleti taggá
választotta.
A titkár jelentette az április 10-i választmányi ülésen, hogy a
Társulat összesen 10 OOO korona hadikölcsön-kötvényi: jegyzett, sokan örökítő tagdíjaikat hadikö1csönben fizették, úgyhogy a jelenlegi
mintegy 60 OOO korona alaptőkéből 15 OOO korona hadikölcsön-kJtvény. A június 5-én tartott ülésen él. választmány elhatározta, hogy
az alaptőke meglevő készpénzét (12 OOO korona) hadikölcsönbe fekteti.
11*

163

A választmány 1918. jún. 5-i ülésében a nyílt pályázattal Fc>.
renczi Istvánt bízta meg (400 kor.) a Szentendre-Visegrádi hegycsoport eruptív kőzeieinek tanulmányozásával.
Ebben az időben kezdtek nagyobb országos tanácsok alakulni,
melyek - ha némi kapcsolatban voltak a földtannal - a Társulattól is kértek tanácstagot. Így pl. 1918-ban az országos középítési tanácsban is részt vett Társulatunk.
A november 6-i választmányi ülés Szabó-emlékalap ös;szegéhez
csatolta azt az 500 korona névértékű értékpapírt, melyet néhai
Szabó Dénes kolo:csvári egyetemi tanár hagyatékából kapott azzal,
hogyakamatokból évenként Mindenszentek napján tegyen a Társulat
elnöksége virágcsokrot. Szabó József sírjára. A választmánya koszorúzást abból az alapból fogja végezni,m.elyet jelenleg önkéntes adományokból a másodtitkár kezel.
A tagok száma 1917 végén 755 volt; ezenkívül 50 előfizető, 210
csereviszonyos.
A Közlöny 1918. évi XLVIII. kötete Papp Károly szerkesztésében 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 felett". Schafarzik Ferenc: "A budapesti Duna paleohidrografiája".
1919. január 24-én tartotta a Barlangkutató Szakosztály évzáró
ülbsét, mely az 1919-1921. évre a következő tisztikart választotta
meg: elnök: BeHa Lajos, alelnök: Kadié Ottokár dr., titkár: Bartucz
Lajos dr. Választmányi tagole Bekey Imre Gábor, Hillebrand Jenő
dr., Horusitzky Henrik, Konnos 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.-t és Kövesligethy Radó dr.-t, titkárnak Weszelszky Gyula dr.-t választotta
meg.

A Társulat

működése

a Tanácsköztársaság idején

A Közoktatásügyi Népbiztos5ág kívánságár a 1919. ápr. l-én tartott választmányi ülés jegyzőkönyve szerint Antal Márk főigazgató
előadta, hogy a Magyar Tanácsköztársaság érdeke azt kívánja, hogy
a Társu1<l.t adja át a vezetést a Tanác.sköztársaság Tudományos Direk:tóriumának. A jegyzőkönyvhöz ápr. 8-án csatolt függelék sze164

rint a Társulat direktóriuma: Jablonszky Jenő geológus, Reich I.,ajos
műszerész, Vadász Elemér geológus.
A direktórium hamar megkezdte a földtani munka irányítását:
a májLlS 14-i illésen a geológusokkal együtt a Földtani Intézet munkatervét vitatta meg, kiemelvén, hogya legfontosabb a főváros és
környékének felvétele. E szerint indultak meg a nyári felvételek.
A Társulat két tagja (Vadász Elentér és Vendl Aladár) rendszeres
előadásokat tartott földtanból a Marx-Engels-Munkásegyetemen.
A Közoktatásügyi Népbiztosság I. csoportja: a Tudományos Társulatok direktóriuma (Budapest, VIII., Múzeum körút 10. sz. II. em.)
1919. május 12-én a következő meghívót küldötte szét a geológiával
foglalkozó elvtársaknak:
,.Meghívó. A Földtani Társulat direktóriuma a Földmüvelésügyi
Népbiztosság sürgős ::negkeresésére a Földtani Intézet jövő müködése
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 2 Földtani Intézet
jövő múködét;;e érdekében tartott szakülésen. Jelen voltak: Vadász
Elemér a Tudományo:s Tár:Sulatok részéről mint elnök, Balleneggel'
Róbert és Réthly Antal a Földművelésügyi Népbiztooság részéről
mint társelnökök. Továbbá: Böckh Hugó, Böhm Ferenc, Éhik Gyula,
Emszt Kálmán, Hollós András, HOTusitzky Henrik, Ferenczy István,
Jablonszky Jenő, Jekelics Edch, Kadié Ottokár, Kormos Tivadar,
Koch Antal, Kövesligethy Radó, László Gábor, Lambrecht Kálmán,
idősb Lóczy Lajos, ifjabb Lóczy Lajos, Líffa Aurél, Lendl Adolf, Marzsó Lajos, Mauritz B~la, Mayer Istt:án, Papp Simon, Pálfy MÓ1'ic,
Palik Géza (AMO SZ) , Rozlozsnik Pál, Schafarzik Ferenc, Schnetzer
János, Schréter Zoltán, Szirtes Zsigmond, Szinyei-Merse Zsigmond,
Szontagh Tamás, Tassonyi EI'nő, Telegdi Roth Károly, Toborffy Géza, Treitz Péter, Vizel' Vilmos, Vogl Viktor, Vendl Aladár, Vígh
Gyula, Weszelszky Gyula és Zalányi Béla. Jegyzőkönyvvezető: Szilbel' József. Összesen 46-an.
1. Vadász Elemér elnök az ülést megnyitván, ismerteti a Földmivelésügyi Népbiztosság átiratát az ülés összehívása tárgyában,
majd éles kritika tárgyává teszi egész tudomá..'l.Yos életLi.nket, különösen a Földtani Társulat és Földtani Intézet eddigi müködését és
hangsúlyozza, hogy bánni súlyo.:; operáció is szükséges, a reorganizációt végre kell hajtani. Bár a mai idők termelő munkára nem alkalmasak, a szervezéshez hozzá kell fogni, s bál1lnint alakuljon is
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helyzetünk, a reorganízációt mindezen intézmények és tudományos
életünk el nem kerülhetik.
2. Ballenegger Róbert a Földmívelésügyi Népbizt05ság álláspontját ismerteti. A Földtani Intézet. amely 50 esztendős fényes
múltra tekinthet vissza, ki kell hogy vegye részét az ország termelő
munkájából, s ezért végleges határozat előtt a Népbiztosság a tudományos közvéleményt óhajtja meghallgatni a következő kérdésekre
nézve:
a) maradjon-e a Földtani Intézet tudományos intézet vagy kapcsolódjanak-e hozzá gyakorlati kutatások is. Ez utóbbi esetben, milyen kapcsolat volna létesítendő a Pénzügyi Népbizto&ság bányászati
és kutató osztályával?
b) melyek a Tanácsköztársaság azon részei, amelyek először volnának felveendők?
c) a Földtani Intézet múzeumában elhelyezett ősgerinces gyűj
teménynek hol van a helye: ott-e, vagy a Nemzeti Múzeum őslény
tárában?
5. Dr. Pálfy Már szerint az intézet érdekében legjobb volna. ha
a Földtani Intézet a Pénzügyi Népbiztossággal együttműködne, éspedig azért, mert a Földtani Intézet eddig kutató munkálatokkal nem
foglalkozott. Ellenben a pénzügyminhsztérium. kub.tó osztálya fő
képp kutatáJsokat végzett, amikre a mai súlyos időkben égető szükség van, s úgy legjobb volna, ha a Pénzügyi Népbiztosság venné át a
Földtani Intézet vezetését.
6. Bőckh Hugó szerint leghelyesebb, ha a Földtani Intézet megmarad mai múködésében. A Földtani Intézet a bányászatból, tehát
a gyakorlati múködésből sarjadzott ki, el sem képzelhető tehát, hogy
tisztán tudományos célokat szolgáljon. Feladata, hogy alapot nyúj1.60n
& bányászatnak további kutatásra, de részletes kutatásokat (fúrások, aknák) nem végezhet. A gyakorlati kérdés mindig tudományos
kérdéseket involvál, melyek nélkül további kutatás lehetetlen. Kettős: tudomá..'1Yos és gyakorlati legyen tehát a Földtani Intézet munká....<:Sága. úgy mint azelőtt volt, s maradjon meg a kooperáció a kutató osztállyal.
6-a. Pálfy Móric: hozzájárul Bőckh Hu.gó javaslatához, kiemelve
azt, ,hogy m.ivel az öt esztendős háború megfosztott mir.den nyersanyagunktól, mint első szempont a gyako-::lat érvényesül. Fontosnak t.artja azonban az ország átnézetE6 g€'ológiai térképének mielőbbi
kiadását, valamint a már elkészült 1 : 75 OOO térképek kiadását.
7. Szontagh Tamás: utal arra, hogy a legutóbbi idők terméketlensége a viszonyok nehéz voltával magyarázható. A főváros terüle-
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tének mielőbbi részletes felvételét javasolja úgy, amint azt az intézet igazgatósága a N épbiztosságnB.:k javasolta.
8. Schafarzik Ferenc: részletes programot ad. Elsősorban kívánatos az ország rendszeres reambulációja, másodsorban szines geológiai térképek kiadása, az ipartelepek, nagy városok közelében
1 : 25 OOO méretben is, valamint az ezekhez szolgáló magyarázó szövegek népszertí. bár tudományos alapon megírt füzeteinek megjelentetése, hogy a legszélesebb néprétegek is használhassák. Geológiai gyűjtemények létesítése és azok katalogizálása, országo,s jellegű
geológiai szakkön:yvtár létesítése és katalogizálása. Gyakorlati irányú
tevékenység kötelező terv szerint: építő és kőzetanyagok nyilvántartása, űveg, agyag, cement-ipari anyagok rendszeres ismertetése is
nyilván aktuáli'sak, de ha már szóba került ez a kérdés, beszélhetünk róJa.
15. Ballengger Róbert: ajánlja, hogy a Földtani Intézet tagjai
dolgozzanak most első sorban a főváros területén, és csak felesleges
mwlkaerőt foglalkoztassanak részlet.munkákkal.
16. Mayer István: az ősgerinces gy'Űjtemény elhelyezéséhez szól
hozzá, kiem elve, hogy amennyiben ez a Nemzeti Múzeumban heJyeződikeL történjék gondoskodás arról, hogy a kutatók a gyűjte
ményhez hozzáférhessenek.
18. Vadász Elemér: nem volt célja. hogya Földtani Intézet eddigi munkáját lebecsülje és kicsinyelje. osak igazságos kritika alá
óhajtotta venni működését, melyben főleg a tervszerűtlenség s az
országos felvételek rendszertelenségét kifogásolja. A maga részéről
sajnálattal látná az intézet tudományos működésén2k háttérbe szorít.ását. A Földtani Intézet maradjon meg érintetlenül eddigi szervezetében. Óhajtotta volna. ha a gyakorlati és tudományos célokat s
feladatokat jobban konkretizálták volna. A Földtani Intézet részére
hosszú időre teljesen elegendő anyagot lát az eddig megkezdett munkák, tudományos monografiák befejezésében, melyek bármilyen körülmények között is az intézet létjogosultságát önmagukban is biztosítják.
19. Réthly Antal: szerint sem személyeket, sem ~udományos intézeteket nem okolhatunk mulasztásokért, mivel a múlt ban felelő
sek csak a volt minisztériumok, melyekben gyal\:ran nünden 6zaktudás nélkül helyezték irattárba az intézetek legmodernebb felterjesztéseit, vagy hagyták el takarékossági szemp.:mtból a legszükségesebb munkálatokat. A Népbiztosság tiJsztában van a Földtani Intézet eddigi munkásságával, s nagyra becsüli úgy azok munkásait,
mint vezetőit is.
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20. Ballenegger Róbert: összefoglalja az ülés eredményelt, melyek szerint: 1. A Földtani Intézet eddigi szervezete és mlmkaköre
megtartandó. 2. Mint legelső munka a főváros felvétele és a Bakony
monografiájának befejezése kívánato,.3. 3. Az ősgerinces gyűjtemény
átadásill'a a fő,lÍebb megjelölt 5z-::mpontok figyelem.bevérelével a
:F'öldt.ani Intézetben megvan a legmes3zebb menő hajlandóság.
21. Vadász Elemér: köszőnetét fejezi ki az értekezleten megjelent tagoknak és az ülést 6 órakor berekeszti.
Kelt Budapest, 1919. május H-én.
Szilber József s. k.
jegyző

Dr. Vadász Elemér
az értekezlet

IS.

k.

vezetője

1919. augusztus 6-án Leidenfrost Gyula dr. adminisztratív vejelentette, hogy a Közoktatásügyi Minisztérium a természettudományi társul&tok ör:.rendelkezési jogát vis3z9.állította.
Az elnök javaslatára vizsgáló bizottság küldetett ki a Tár,subt
tagjainak a Tanácsköztársa::;ág idején tanúsított magoJartásának elbírálására: Manritz Béla dr., Emszt Kálmán dr. és Schréter Zoltán
dr. személyében. Az 1919. évi XLIX. kötet Közlöny Papp Károly
szerkesztésében 1 táblával és 10 ábré.val jelent meg 155 lap terjedelemben. Ebből a Hidrológiai Közlemények II. kötete 21 lap, a
Hydrologische Mitteilungen II. 14,5 lap, az c-gész idegen nyelvű rész
52 lap.
Az 1920. febTUár 18-i választmányi ülés tudlJmásul vette KÖ 1:esligethy Radó dr., Leklenfrost Gyula cll'. és Szirtes Zsigmond dr. kilépését a Társulatból. Rosszallásr& ítélte a következőket: BalleneggeT
Róbert dr., Koch Nándor dr., Kogutovitz Károly clr., Mihók Ottó,
RéthLy Antal clr.. Kizárta a következőket: Balló Rezső, Bartucz Lajos dr., Bogdánffy Öclön, Jablonszky Jenő dr., Jekelitis Erich dT.,
KOT/nos Tivadar dr., Lendl A.dolf clr., Szilber József clr., Vadász
Elemér dr.
Az alábbiakban közöljük dr. KOTmos Tivadar és dr. Vadász Elemér lemondó levelét:
Kormos Tivadar dr. vábsztmányi tag úr az elsőtitkárhoz a következő levelet intézte:
"Méltóságos dr. Papp Károly egyetemi ny. r. tanár úrnak, mint
a Magyarhoni Földtani Társulat elsőtitkárának, Budapest.

zető

lVIéltóságos Uram! Köszönettel vettem a lVIéltóságod által szignált nl.eghívót a lVIagyarhoni Földtani Társulat holnapi választmányi ülésére. Mint azt Méltóságod és a mélyen tisztelt Választmány jól tudja, a Társulat ügyei iránt mindig a legnagyobb érdeklődéssel viseltettem, is tudományos életében állandóan aktív
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részt vettem. Most azonban, hogy a tudományos m1.U1ka lehet6ségeitó1 négy hónap óta meg vagyok fosztva és semmi kilátás nincs
arra, hogy a közeljövőben szakmámban tudományosan dolgozh&6sak; nem látom semmi értelmét annak, hogy a Társulat ügyeinek
intézéséből most részt kérjek. Éppen ezért tiszteletiel bejelentem,
hogy a holnapi választmányi ülésen nem fogok megjelenni, s kérem
Méltóságodat, hogy ezt fentebbi indoklásom kísérletében az igen
tisztelt Választmány tudomására hozni szív€6kedjék.
Kiváló tisztelettel
Budapesten, 1919. december 2-án.
Méltóságod készséges híve
Kormos Tivadar dr."
Kormos Tivadar választmányi tag fentebbi levelét a választmány tudomásul veszi.
Dr. Vadász Ele7Jlér választmányi tag úr az Elnökséghez a következő levelet írta:
"Mélyen tisztelt Elnökség! A Magyarhoni Földtani. Társulat f.
hó 3-ára egybehívott választmányi ülésére szóló meghívót köszönettel véve tisztelettel közlöm, hogy régi változatlan elvemnek megfelelőleg a Társulat választmányában csak működő szakembereknek lehet helyük. Minthogy ez idő szerint a tudományos működés
lehető3égétől és kiIátásától meg vagyok fosztva, a föntiek szerint
a Társulat választmá,wában nem jelenhetek meg.
Budapest, 1919. december l-én.
Kiváló tisztelettel
Dr. Vadász Elemér"
Vadász Elenz,ér választmál1yi tag föntebbi leVelét a választmány
ludomé.sul veszi.
Dr. Leidenfrost Gyula l'. tag okt. 8-i kelettel bejelenti, hogy
úgy a Társulat.ból, mint ennek szakosztályaiból kilép.
A választmánya kilépést tudomásul veszi.
Az 1920. április 20-1 közgyűlés elfogadta a választmány által javasolt alapszabálymódositást:
"A tagok kötelességei. 14. §. A rendes tagok évenkét 20 korona
tagsági díjat fizetnek. Ezenkívül az oklevélért - ha ezt az illető
tag kívánja - külön 40 korona jár.
Azonban :személyek 400 korona lefizetésével - mint örökítő tagok - , 800 koror:ával pedig - mint. pé.rtoló bgok - egyszer s mindenkorra leróhatják kötelezettségüket. Hivatalok, intézetek, testületek, vállalatok csak rendes vagy pártoló tagok gyanánt léphetnek
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A közgyűlésen megválasztott tisztikar 1920-1922. évre: elnök:
Pálfy Móric clr. (VII. melléklet), másodelnök: Papp Károly clr., eLső titkár: László Gábor clr.. másodtitkár: Vogl Vikt01· clr. Választmányi tagok: Böckh Hugó clr., Emszt Kálmán clr., Horusitzky Henrik, Káclié
Ottokár clr., Liffa Aurél clr., Mauritz Béla clr., Nopcsa Ferenc báró dr.,
Telegcli Roth Károly clr., Treitz Péter, Schréter Zoltán clr., Szontagh
Tamás clr., Zsigmoncly Béla.
A Barlangkutató Szakosztály tisztikara: elnök: BeLLa Lajos, alelnök: Kaclié Ottokár dr., titkár: Fer'?nczi István dr., váhsztmányi
tagok: Bekey Imre Gábor, HilIebmncl Jenő clr., Horusitzky Henrik,
ifj. Lóczy Lajos clr., Nyáry A.lbert báró, Schréter Zoltán clr., Vogl
Viktor dr.
A Hidrológiai Szakosztály tisztikar2-: elnök: Schafarzik Feren clr.,
társelnök: Farkass Kál1nán és Marenzi Ferenc Károly gróf, titkár:
Weszelszky Gyula dr., KOL'áts Sebestyén Aladár, Lengyel Zoltán dr.,
Lóczy Lajos clr., OeIhofer HenTik, Papp Károly dr., Schréter Zoltán
clr., Treitz Péter, ZieLinszky Szilárcl dr., Zsigmoncly Arpácl.

A Társulat tört/inete 1920-tól 1931-ig
Az első világháború és gazdasági következményei a Társulatai:
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 államokba került, és ezeknek 3. Tánsulattól való összeköttetése Clsaknem
teljesen megszünt. Így a tagok száma erősen megcsappant.
A Társulatot éppen úgy, mint megindulásakor, újra kellett
alapozni. Ez a második periódus azonb:m Jényegesen különbözótt az
elsőtől. A Társulat megalakulásakor hiány volt sZ8.kemberekben, s
a földtan iránt álté,lában igen kevés volt az érdeklődés. 1920 körü}
már sok szakképzett geológus müköc1ött, s az általános érdeklőc1é<l
a földtan és rokontudúmányok iránt már szélesebb körű volt. Ezért
a Társulat megerősödése is aránylag elég gyorsan megtörtént.
A választmány 1920. június 2-án A.scher .4.ntalt választotta meg
pénztárosnak.
A Közlöny 1920. évi L. kötete László Gábor és Vogl Viktor
szerkesztésében 3 táblával, 5 ábrával 144 lap terjedelernben jelent
meg. Ebből a Hidrológiai Közlemények III. évblyama 7 lap, idegen nyelvü szöveg 58 lap, amiből a Hyclrologi:sche IVIitteilungen III.
évfolyama 8 lap.
Az 1921. február 9-i közgyülés a Szabó J ózsef-emlékéremmeJ
Toborffy Zoltán: "A csillámok. Adatok a hazai és külföldi csillámok felismeréséhez és meghatározásához" CÍmű munkáját tüntett~
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ki. 1921-ben 10 szakülés és 8 v ál as ztn1ányi ülés volt. 1921. június
18-án kirándulá5t rendeztek a tétényi fennsíkra Schafarzik Ferenc
vezetésével.
Az 1922. február l-én tartott közgyülés a tagsági díj~kat felemelte, rendes tag 50, örökítő tag 1000, pártoló tag 2000 koronát
fizet.
1922-ben a Hidrológiai Szakosztály tisztikara a következő volt:
elnök: Farkas Kálmán, társemök: gróf Marenzi Ferenc Károly és
Vendl Aladár. Titkár: Papp Ferenc. A választmány tagjai: Becsey
Antal, Emszt Kálmán, Horusitzky Henrik, Kontur István, Liffa
Aurél, báró Nopcsa Ferenc, PálJy MÓJ'ic, Schréter Zoltán, Szontagh
Tamás, Viczián Ede, Weszelszky Gyula, Zsigmondy Dezső.
Az 1922. május 3-án tartott ünnepi szakülés Szabó József születésének 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 Semsey Andor elhunytát.
1923. január ll-én az elnök üdvözlő iratot küldött át Koch Antalnak nyolcvanadik születésnapja alkah1l.ából.
Az 1923. február 7-én t<'trtott közgyülés új tisztikart választott.
Elnök: Mauritz Béla (VI. melléklet), másodelnök: LiJJa Aurél, első
titkár: Vendl Miklós, másodtitkár: Zeller Tibot. Választmányi tagok:
Emszt Kálmán, Homsiízky Henrik, Kadié Ottokár, László Gábor,
Pálfy Móric, Papp Károly, Telegdi Roth Ká7"01y, Rozlozsnik Pál,
Schréter Zoltán, Treitz Péter, Vendl Aladár,' Zsigmondy Arpád.
A tagdijakat újból emelni kellett, rendes tag 200, örökítő 5000,
pártoló 10 OOO korona.
Az év folyamán 12 szakülést és 8 választmányi ülést tartottak.
A Közlöny 1923. évi LIII. kötete ZeLLer Tibor és Reichert Róbert szerkesztésében 168 lapon jelent meg, ebből 52 lap idegen
nyelvű szöveg.

Az 1923. évi február hó 7-én tartott 73. rendes
által elfogadott alapszabályok
T.

közgyűLés

Cím

1. §. A társulat címe: "Magyarhoni Földtani Társulat" -

Székhelye:

Budapest.
II.

Cél

2. §. A "Magyarhoni Földtani Társulat" l850-ben alairult tudományos egyesület, melynek célja a földtannak é., rokon-tudományainak

mívelése és terjesztése.
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3. §. Ennek a célnak elérése végett a "Magyarhoni Földtani Tál"Sulat"
más testületekkel összeköttetésbe léphet.

III. Eszközök
4. §. A jelentékenyebb eszközök: a) gyülések, b) kiadványok, ej ás-

vány-, föld- és őslénytani tárgya.1r gyűjtése, dJ egyes vidékek földtani
tanulmányo7.ása, ej fiókegyesületek és szakosztályok alakítása.
IV. Pártfogó

5. §. A Társulat, a céljainak érdekében, egy vagy több pártfogót

igyekszik megnyerni.
V. Tagok

A Társulatnak vannak: aj pártoló, bJ örökítő, ej rendes, d) tiszteleti és e) level€ző tagjai.
7. §. Pártoló tag az, aki a Társulat pénzalapját a ~{özgyűlés által
előzetesen megállapított összeggel növeli.
8. §. Örökítő tag az, aJki az alaptőke gyarapítására a Tál'SUlat pénztárába a közgyűlés által előzetesen megállapított összeget fizet.
9. §. Rendes tag lehet az, aki belépési szándékát két választmán)i
tag ajánlásával a titk~rnak bejelenti.
10. §. Tiszteleti tagul oly bel- vagy külföldi kitűnő férfiú választható,
aki a geológiában, vagy ennek rokcn-tudományaiban rendkíviili érdemeket szerzett.
ll. §. Levelező tagul oly bel- ngy külföldi szaktudós választh8tó,
aki e Társulatnak, vagy a magyar geológia ügyének elismerésre méltó
szolgálatot tett.
6.

~.

VI. Tagok választása.

12. §. Aki pál'toló,

örökítő,

vagy rendes tag óhajt lenni. ezen szá..Tldékát a Társulat két választmányi tagjál1ak ajánlásával a titkárságnak
bejelenti. Az ekként ajánlottak meqválasztásá"ól a választmány dönt és
a megválasztottak nevét a legközelebbi szakülésen a titkár bejelenti.
13. § Tiszteleti és leve'ező tagot a választmány előterje<;ztése alapJ
ján a közgyűlés választ. Ilyeneket a Tál"Sulat tiszteleti. pártoló, örökítő
és rendes tagjai ajánlhatnak. Ajánlásukat az ajánlottal{ különös érdemeit felsorolva, november hó l-ig az elnökséghez írásban keH benyújtani.
A választmány dönt ezen ajánlásnak a közgy(ílés elé való terjesztése tárgyában.

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 megállapítandó kiállítási díjat fizet.
Hivaialol{, intézetek. testületek és vállalatok (cégek) csak rendes
vagy pártoló tagok lehetnek.
15. S. A tas:sági díj minden év első negyedében fizetendő. Ha valamely tag évi díját az első negyedben nem fizette ki, a Tál"Sulat jogosult
a díjat posta útján beszedni, amely esetben a postai l{őltséget a hátralékos tag fizeti.
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16. §. A rendes tag, ha ki akar lépni a Társulatból, a következő
évre vonatkozó kilépési szándékát a titkárságnál november hó l-ig elő
zetesen bejelenteni tarioúk.
VIII. Tagok

joga.~

17. §. A tagok m8gukat a "Magyarhoni Földtani Társulat" pálioló,
örökítő, tiszteleti, ill. levelező tagjának nevemetik és enől a Társulattól oklevelet kaphatnak
A Társulat minden tagja részt vehet a szaküléseken és a közgyű
léseken. A közgyűléseken szavazati joguk van a tiszteleti, pártoló és
örökítő tagoknak, ha ott személyesen megjelennek; a rendes tagok szavazati jogukat csak akkor gyakorolhatják, ha az előző évi rendes közgyűlés időpontjában már a Társulat tagjai volta.1;: és tagsági kötelezettségüknek eleget tettek.
A tagok jogaival bíró intézetek, hivatalok, testületek vagy vállalatok (cégek) csak írásbeli meghatalmazással ellátott megbízott jaik útján
sz,wazhatnak.
A levelező tagok kivételév-=! a Társulatnak minden tagja a Tál'sulat
kiadványait megkapja.

IX. A Társulatból való kizárás és törlés
18. §. Aki a büntető törvénykönyv elleni vétség alapján jogerősen
elítéltetett. vagy haza-, ill. nemzetellenes magat21'tást tanúsított, ügyénelt megvizsgálására a választmány 11 tagú bizottságot küld ki, amelynek véleménye alapján a lüzárás felett határoz.
19. §. Aki hátl'alékos tagsági díját háromszor megismételt felszólításra sem fizeti meg, választmányi határozattal a tagok sorából törölhető.

X. fj gY1:ezetés
20. §. A Társulat ügyeit a választmány intézi, melynek tagjai;

az
elnök,'" m.ásodelnök, a fiókegyesületek és szakosztályok elnökei, a
mOlgyarhonos tiszteleti tagok, 24 vál.asztmányi tag, az első titltár, a
másodtitkál' és a péllztál'os.
21. §. Az elnök képviseli a Társulatot hatóságo], és mások irányában: az üléseken elnököl. A Társulat pénzügyeire ielügyel, a fizetéseket
utalványozza, a jegyzőkönyveket és tá,'sulati határozatokat aláírja; szavazatok egyenlősége esetében az ő szava dönt.
A másode1l1ök helyettesíti az elnököt.
22. §. Az első titkár vezeti az ügye:,et és az ülések jegyzőkönyveit;
szerkeszti a kiadványokat. Gondoskodik a szakülési előadásokról, ól beküldött munkálatok és tárgyak bemutatásál'ól; tudósít ja a tagokat a
gyűlések idejéről és napirendjéről; gondot visel a Társulatnak érkező
könyvekre, térképekre és folyóiratokra s róluk jegyzéket vezet; nyilvántartja a tagol;;: szár:lát, beszedi a tagclíjakat és a _:':özgyülésen a Társulat
működéséről jelentést terjeszt elő.
A másodtitkár az elsőnek kisegítője, szü.kség esetében 'helyettese.
23. §. A választmány intézi el a Társulatnak nünden fontosabb
ügyét és egyetemlegesen felelős a Társulat vagyonának kezeléséért.
Évenként pénztáros t 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 utalváJ.1yozott és a titkártól
elienjegyzett szamléll'a vagy nyugtára.
XI. Gyíílések

.25. §; A

gyűlések

háromfélék: a) szak-, b) választmányi és c) köz-

gyűlések.

26. §. A szak ülésen tudomá.nyos értekezéseket adnak elő. Szak ülés
kivéve anyán szünidőt, minden hónapban tartandó.
27. §. A választmány havonként rendesen egyszer ülésezik és minden es€tben általáJ.lOs szavaza,-többséggel határoz. Hogy hatáJ.'ozata érvényes legyen, a jelenlevő tisztviselőkön kívül legalább 10 választmányi
tag jelenléte szükséges. A váiasztmány minden személyi ügyben titkos
szavazással dönt.
Megválasztja a pártoló, örökítő és rendes tagokat és a közgyűlés
elé terj.eszti a tisztebti és levelezö tagok választására v')natkozó indítványát. "Levelező" cimet adhat olyanoknak, kik a Társulat céljait gyűj
tés, becsesebb adomány vagy egyéb jó szolgálat által eliisegítették.
hamm évenKént a 24 vlliasztmányi tagságra a közgyülésnek 36
jelöltet ajáJ.1l. Az. ugyanazon közgyűlés folytatásaként tartandó választmányi ülésen megváh::sztja három évre a ti.3ztikarr és az ekként megüres€dő választmányi tagságokat a legtöbb sz.avazatot kapottak sorrendjében betölti.
A közgyűlés által megállapított tagsági díjakat a belügyminiszternek. bejelenti.
Az elnök, ha szükségesnek látja, bármikor hívhat össze választmányi ülést, de 6 választmányi tag írásbeli kérésére ;s köteles azt 8
napon belül összehívni.
28. S. A Tá.sulat évenként rendesen egy közgyűlést tart, mégpedig
a polgári év elején, melyen a választmánya Társulat szellemi műkö
désérol és anyagi állásáról beszómoltat.
A közgyűlés választja három évre az ajánlott 36 jelölt közüJ. a
24 választmáJ.1yi tagot, továbbá a tiszteleti és levelező tagokat, megállapítja a tagsági díjakat. A számadások és a pénztár megvizsgálásáJ.'a évenként 3 tagot küld ki.
Ha valaki a közgyűlés elé oly indítványt szándékozik terjeszteni,
amely pénzkiadá...<:sal, vagy a fennálló alapszabályok és a szol\:ás szentesítette ügykezelési rendek megváltoztatásával járna, köteles indítványát, a közgyűlés előtt legalább hét hónappal, a titkárság útján a választmánynak 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 tagOlt általános szótöbbséggel
határoznak.
XII. TársuLafi c-agyon
29. §. A Társulat vagyona: a) az alaptőke, b) forgótőke.
a) Az alaptőke a pártoló és örö.kitő tagok alapítványaiból s egyéb
erre a célra szánt adományokból áll. Az alaptőkének csak kamatja költhető 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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XIII. A fiókegyesiiletek és szakosztályok szervezete
30. §. A Társulat "cözgyűlése a 4. §. értelmében fiókegyesületeket

és szakosztályokot is alakíthat.

a) A fiókegyesületeknek és szakosztályoknak tagja lehet az anyaegyesület minden tagja, aki belépési szándékát a fiókegyesület, illetve
a szakosztály vezetőségének bejelenti és kötelezi ma3át a fiókegyesülettől, ill. szakosztály térI megállapított díj fizetésére.
b) A fiókegyesületek és szakosztályok céljaira alapítványok tehetők,
amiket élZ anyaegyesület pénztára a fiókegyesület vagy szakosztály alapto~ejé\'el egyLi~t a,apcoke gyanánt keze:, s az így kezelt alapolmak a
fiókegyesület, ill. szakosztály csak kamatait költheti el.
c) A fiókegyesületek és szakosztályak tagjai, valamint az azoknál
alspítvá;lyt te"ők is tagsági, ill. alapítványi díj fejében megkapják a
fiókegyesület, El. szakosztály folyóiratát, a sza..!':üléseken és népszerű
estély eken előadásokat tm'thatnak, azokhoz hozzászólhatnak, részt vehetnek a kirándulásokon, továbbá az évzáró és renclkívüli üléseken;
de felszólalási. indltványozási és szavazási joga C".:>3.k a fiókegyesületek,
ill. szakosztály tagjainak van.
d) Az anya egyesület közgyülése az alapszabályok keretén belül a
fiókegyesületek és szakosztályok részére ügyrendet állapít meg.
e) A fiókegyesületek és szakosztályok ügyeit a tisztikar és választmány vezeti, melyet a fiókegyesületi, ill. szakosztályi tagok soraikból
választanak. :i\iükcidésükér:, "a.amint az anyatársulat alapszabályaÍllak
és ügyrendjének be1artásáért elsősorban az anyaegyesület választmányának, másods0rban a közgyülésnek felelősek.
1) Ha a fiókegyesületek vagy szakosztályok megs7,űnnek, akkor
összes vagyonuk felett az anyaegyesület rendelkezik, de ha hasonló célt
szolgáló Öllálló társulattá alakulnak át. az anyaegyesület a fiókegyesület v~gy szaJ.;:csztály vagyonat ezen új Társulatnak átadhatja.

XIV. ALapszabályok 'cáitoztatása
közgyűlés változtathatja
meg. A meg,'áltoztatott alapszabályok helybenhagyás végett felsőbb
helyre terjesztendők fel.

31. §. A Társulat alapszabályait csak a

XV. A Társulat feloszlása
32. §. A Társulat feloszlását a közgyúlés

hatá.rozhatja el. A feloszlásról határozó közgyűlést megtartása elölt egy negyedévvel kell kihirdetni. Az ilyen közgyűlésnek hatá.rozatképességét belügyminiszteri rendelet szabályozza.
33. §. Ha a Társulat feloszlik, minden vagyona a közgyűlés által
kijelölt tudományos célra fordít2_l1dó. E határozatot végrehajtás előtt
felsőbb jóvá11agyás elé kell terjeszteni.

XVI. ÁlLami felügyelet
34. §. A 111. k:r. belügyminiszternek 77.0001922. B. lVI. VILa számú
rendeletéhez tk:épest a Társulat azon es~tbe11, ha .,az alapszabályekban
előírt célját és eljárását be nem tartja, ha~ciskörét túllépi, államellenes
működést fejt ki, a közbiztonság és közrend eilen súlyos vétséget követ
el, vagy a tagok érdekeit veszélyezteti. a m. kir. belügyminiszter ellene
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vizsgálatot rendelhet el, működését feliüggesztheti és végleg fel is
oszlathatj.a".
Kelt Budapesten, a "Magyarhoni Földtani Társulat" 1923. év február hó 7-én tartott 73. rendes közgyűlésén.
Dr. László Gábor s.k.
Dr. Páliy Móric s.k.
a Mh. Földt. Társ. titkára
a Mt. Földt. Társ. elnöke

A belügyminiszter 76400/1923. '.TIII. 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. belügyminiszter hozzájárulásával vehetők fel.
2. A közgyülés hatáskörébe tartozik a 20. §-ban említett társulati tisztviselőknek megválasztása, akik hivatalból tagjai a választmánynak, továbbá az évi költségvetés megállapítása, a felmentvény megadása, a választmány határozatai ellen beadott felle bbezések feletti döntés is.
3. Az alapszabályok módosítása, a feloszlatás és ez esetben a
vagyon hovafordítása tárgyában összehívott közgYlílések határozatképességéhez a szavazatra jogosult tagok 23 részének jelenléte,
ezen határozatok érvényességéhez pedig a jelenlevők 2.3 részének
hozzájárulá<sa szükséges. Határozatképtelenség esetén 8-30 napon
belül ugyanazzal a tárgysorozattal újabb közgyülés hívható össze,
amely tekintet nélkül a jelenlevők számára, határozatképes.
4. A fiókegyesületek és szakosztályok megalakulása és megszünése az illetékes törvényhatóság első tisztviselője útján a m. kir.
belügyminiszternek bejelentendők. Budapest, 1923. évi június hó
12-én. A miniszter rendeletéből: Szikszay s. k. miniszteri tanácsos."
Ez az alapszabály is tehát több miis mód06ítást 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 jelenlevők 2/3 részének hozzájárulása szükséges.
A m:::gválasztanöó új tagot 2 választmányi t8gl1ak kell ajánlani.
Az 1924. február 6-i közgylUés a Szabó József-emlékéremmel
KTenner József Sándor dr.: "Schaf3.l'zikit ein neues lVIineral" című
munkáját tüntetle i\.i, amely a "Zeitschrift fül' 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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:E":lső

titkár: Zelle7' Tibor dl'.,

másodtitká~':

Reichert Róbert dr ..

új választmányi tagok: Bőckh Hugó eZ r., Ferenczi István dr., Lőw

Márton dr., Noszky .Jenő eZr., Pávai-Vajna Ferenc dr., 'Sigmond Elek
dr., Szentpétery Zsigmond dr., Toborffy Zoltán dr., Vendl Miklós
dr., VitáLis István dr., Zsivny Vikto7' dr.
A közgyűlés a tagdíjakat újból felemelte (rendes tag az első
évnegyedben 12 OOO, később 30 OOO, örökítő tag 150 OOO, pártoló tag
100 OOO korona).
Az év folyamán 7 szakülés és 9 válö:sztmányi ülés volt.
A Közlöny 1924. évi LIV. kötete ZeLler Tibor és Reichert Róbert szerkesztésében jelent meg 256 lap terjedelemben, ebből 104
[ap az idegen nyelvü szöveg.
Az 1925. februá7' 4-i közgyűlés a tagdíjakat újból felemelte
(rendes tag 5 arany korona, örökítő 100, pártoló 200 ar. korona,
1 ar. korona = 17 OOO papírkorona 1925-re).
1925. május H-én a Társulat - fennállásának 75. évfordulója
alkalmával - ünnepi ülést tartott a Magyar Tudományos Akadémián.
1924. év folyamán az év végéig a bevétel volt 22 008 695 K, a
kiadás 11 003.605 K.
Az 1925. évi (LV. kötet) Közlönyi: 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 következő eredménnyel: elnök: MauTitz Béla dT., másodelnök: Líffa
Aurél dT., első titkár: ZeLler Tibor dr., másodtitkár: Reichert
Róbert dr., pénztáros: Ascher Antal. Váksztmányi tagok: Böckn
Hugó dr., Bőhm Ferenc, Emszt Kálmán dr., Ferenczi István dr.,
Horusitzkll Henrik . Kadi~ Ottokár dr.,. László Gábor dr., ifj· Lóczll
Lajos dr., Lőw lVIárton dr., Nopcsa Ferenc dr., Noszky Jenő dr.,
Pálfy Móric dr., Papp Károly dr., Telegdi Roth Károly dr., Rozlozsnik Pál, Schréter Zoltán clr., Szentpétery Zsigmond cIr., Vendl
Aladár dr., Vendl Mária cIr., Vendl Jiiklós dr .. Vizel' Vilmos, Vitális István dr., Zimányi Károly dr., Zsivny Viktor dr.
A közgyűlés HalalJáts Gyulát tiszteleti taggá választotta.
1926-ban 11 szakülés es 7 választmányi ülés volt. Az egyik
szakülét; a Budai hegységbe tett tanulmányi kiránduláshoz kapcsolódott.
A Közlöny Zeller Tibor és Reichert Róbert szer:~esztésében 3
térképpel, 2 táblával, 3 szelvélmyel, 3 szöveg közti ábrával jelent
meg. Terjedelme 268 lap, ebből 116 lap az idegen nyelvü rész.
12 A százé\"es Földtani Társulat -

6335.
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Az 1927. február 9-én tartott közgyúlés a Szabó József-€11l1ékéremmel Nopcsa Ferenc dr.: "Die Familien der Reptilien" címü
munkáját tüntett e ki. Nopcsa az emlékérmet nem fogadta el.
A szerzőknek 25 példé'my különlenyomatot tud adni a Társulat
ingyen.
A Barlangkuta';;ó Szakosztály 1926 májusában bejelentette feloszlását azzal, hogy külön társulatot fog alapítani. A szakosztály
vagyonát - az alapszabályok szerint - átadta az új Barlangkuti.tó
Társulatnak; ennek ellenében a Társulat a "Barlangkutatás" minden
kötetéből 2-2 példán;)rt kap ingyen visszamenőleg is. A Barlangkutató Szakosztály hivatalos iratait él Társulat megtartotta.
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, bszteleti 108,
E.zenkívül 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 nyelvü szöveg.
Az 1928. február l-én tartott közgyúlés emlékezett meg Pálfy
Móric dr. emlékbeszédében Koch Antal egyetenü tanár, a kiváló
geológus munkásságáról, aki 1866 óta volt tagja a Társulatnak és
az 1904-1909. kettös cikImban az e1l1öki tisztséget viselte. Ugyanakkor méltatta Telegcli Roth KáTOly emlékbeszédében másik nagy
geológusunk és müegyetemi tanárunk, Schajarzik Ferenc érdemeit. Schafarzik 1875 óta volt a Társulat tagja, 1910-1916 között
pedig e1l1öke.
1928-ban 7 szakülést és 7 választmányi ülést tal'tottak.
Az 1927. év végén a pénztári helyzet a közgyülés jelentése 5zel"int 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 tanv.lmányi kirándulást rendezett a Buda-Újlaki téglagyárba és körr:yékére.
A Hidrológiai Szakosztály 1928. évi évzáró ülése a következő
tisztikart választotta meg: elnök: Farkass Kálmán. társelnököle gróf
Marenzi Ferenc és Vencll ii/adár, titkár: Papp Ferenc. A választmány tagjai: Becsey A.. ntal, Emszt Kálmán, Hon~sitzky Henrik,
Kontur István, Ujja AW'él, báró Nopcsa Ferenc, Pálfy Móric, Schréter Zoltán, Szontagh Tamás, Viczián Ede, Weszelszky Gyula, Zsigmondy Dezső.
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A Közlöny 1928. évi LVIII. kötete Zeller Tibor és Reichert Róbert szerkesztésében 4 táblával, 2 fényképpel és 28 szövegábrávaJ
1929-ben jelent meg 2'iO lap terjedelemben, ebből idegen nyelvű
szöveg 98 lap.
A Hidrológiai Közlemények három évfolyama a Közlöny függel ék eként jelent meg, miként az 1918-1920. évi Földtani Közlönyről közölt beszámolókból kitűnik. 1921-ben a Hidrológiai Szakosztály eLhatározt.a, hogy önálló folyóiratban adja ki köz1.eményeit. A
megjelenés azonban hét évig húzódott, úgyhogy a Hidrológiai Közlöny I-VI. kötete csak 1928-ban jelent meg, ezt követte a VIIVIII. k,ötet (1927-28) 1929-ben, majd a IX. kötet (1929) 1930-ban.
A Közlöny címlapján a felső részen a Hidrológiai Közlöny felir&t,
az alsó részen az idegen cím: Zeitschrift fül' Hydrologie olvasható.
Az 1929. február 6-án tartott közgyűlés a régi tiszt.ikart választotta meg, tehát a következő hároméves ciklusra elnök: dr. Mauritz Béla, alelnök: dr. Ujja AW'éL első titkár: dr. Zeller Tibor, másodtitkár: dr. Reichert Róbert, pénztáros: .4.scher Kálmán. A pénztárvizsgáló bizott.ság t"gjai: Timkó Imre, Maros Imre és dr. Koch
Sándor. Választmányi tagok: Böckh Hugó, Bőhm Ferenc, Emszi
Kálmán, Ferenczi István, Horu.sitzky Hentik, Kadié Ottokár, László
Gábor, Lóczy Lajos, Lőtt: Márton, Noszky Jenő, Pantó Dezső, PalJP
Károly, Rakusz Gyula, Tclegdi Roth Károly, Rozlozsnik Pál, Schl'éter Zoltán, Szent]Jétery Zsigmond, Treitz Péter, VencIl Aladár,
Vendl Mária, Vendl Mikiós, Vitális István, Vize)' Vilmos, Zsivny
Viktor.
Ez a közgyülés emlékezett meg TelegcIi Roth Lajos kitünő térképező geológusnak elhunytáról (t 1928. IV. 16.) és működéséről, aki
a Társulatnak 1901-1904-íg elnöke volt.
Az 1928. évi bEvétel 7966 pengő 27 fillér, a kiadások összege
6884 pengő 70 fillér volt.
1929 elején 8. t.agok száma 361 volt, ezeken kívül még 18 elő
fizető.

1928-ban a Társulat 6 5zakülésL Egy tanulmányi kirándulást és
6 válaszimányi ülést tartott.

A HidrológiaI Szakosztály az 1929. évi évzáró ülésén tartot~
választás alapján elnök: lNeszelszky Gyula dr., társelnökök: Vendl
Aladár dr. és Viczián Ede, titkár: Papp Ferenc dr., gróf l\IIarenzi
Ferenc Károlyt és Farkass Kálmánt az évzáró ülés ti.sztelcii taggá
választotta.
A Földtani Közlöny 59. kötete, mely az 1928. évi működés
eredményeit tartalmazza, 1930-b2.n jelent meg Zeller Tibor és Rei12*
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chert Róbert sZerkesztésében 139 lap terjedelemben, egy táblával
és három ábrával. Ebből 47 lap az idegen nyelvű szöveg.
Az 1930. február 5-én tartott közgyűlésen az elnök megemlékezett a Társulat fennállásának 80. évfordulójáról (ha á Társulat
kezdetét 1850-től s nem a legelső megalakulástól: 1848. január 3-tóJ
számítjuk). Az elnök rámutatott 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 magyar tudomány diadalát".
Az elnök felhivta a Társulatot, hogy a budapesti tudomanyegyetem megszüntetett őslénytani tanszékének újbóli felállítását
szorgalmazza.
A közgyülés Böckh Hugó dr-t, a M. Kir. Földtani Intézet igazgatóját egyhangúan a Társlllat tiszteleti tagjává választotta. Az
így megürült választmányi tagsági helyet Vigh GyuLa dr. foglalta
el mint aki az utolsó választáskor sorrendben a legtöbb szavazatot kapta.
Ez a közgyülés dr. Zimányi Károly "Kristálytani vizsgálatok
Krassó-Szörényvármegye piritjei..'i" címü munkáját (Mathematikai
és Természettudományi :f;rtesítő, L. 1924. p. 152.) tüntette ki a
Szabó J ózsef-emlékéremmel.
1929-ben 6 szakülést és 2 tanulmányi kirándulást tartott a Társulat. A választmányi ülések szám':l hét volt. A nyomdaköltségek
csökkentése céljából a választmányi ülésekjegyzőkönyveit nem
nyomtatták ki a Földtani Közlönyben.
A Társulat 1929. évi bevételeinek összege 5240 pengő 53 fi1lér,
akiadásoké 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 Róbe1°t és Sztrókay Kálmán szerkesztésében 255 lap terjedelemben, 3 táblával ás 21 ábrával. Az idegen nyelvü szöveg terjedelme 106 lap.

*

A Társulat 1929.

JUl1lUS 5-én tanulmányi kirándulást rendezett
melletti kőfejtők megtekintésére.
1930. január 18-án közölte a M. Kir. Földtani Intézet igazgatósága, hogy a Társulat kiadványai számára helyiséget utal ki.
Az 1931. február 4-.€n tartott 81. közgyülésen az eL'1ök megemlékezett arról, hogy a kormány életrehír-c.a 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.

a

Csillaghegyi-fürdő
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Bejelentette az elnök Pálfy Móric kitűnő geológus elhunytát
VIII. 16), ki három éven át (WW-1922) a Társulat elnöke
volt. Érdemeit László Gábor emlékbeszéde méltatta.
A közgyűlés elfogadta a választmány indítványát, hogy a Sopronba került első titkár helyébe az eddigi másodtit.~ár: Reichert
Róbert dr. kerűljön, a másodtitkár pedig Sztrókay Kálmán dr. legyen.
1930-ban a Társulat 6 .szakűl&.st és 7 választmányi űlést tartott. 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 szed<.:esztésében, 2 arcképmellékletteJ
és 10 ábrával 124 lap terjedelemben. Az idegen nyelvű szöveg 5]
lap volt.

ct 1930.

A Társulat további fejlödése 1932 és 1945 között
Az 1932. március 2-án tartott rendes közgyűlésen emlékezett
meg a Tánsulat Rozlozsnik Pál emlékbeszédében az elhunyt Böckh
Hugó dr. földtani intézeti igazgató érdemeiről ct 1931. XII. 6.), külőnősen kiemelte ázsiai tektonikai vizsgálatainak jelentőségét.
A közgyűlé", a Hidrológiai Szakosztály választmányi tagjainak
számát - a megnövekedett taglétszámhoz mérten - 12-ről 16-ra
emelte fel.
A tisztikar megbízatása lej árván, a közgyűlés új tisztikart választott. Elnök: Vendl Aladár dr., alelnök: Liffa A.urél dr., első titkár: Reichert Róbert dr., másodtitkár: Sztrókay Kálmán d7·., pénztáros: Ascher Kálmán. A választmány 24 tagja: Bőhm Ferenc,
Emszt Kálmán dr., Ferenczi István dr., Homsitzky Henrik, Kadié
Ottokár dr., László Gábo7· 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., Sümeghy József dr., Szentpétery Zsigl1wnd dr., Vendl Mária dr., Vendl Miklós dr., Vigh
Gyula dr., Vitális István dr., Vizer Vilmos.
A Suomen Geologinen Seura CF:n-,'1. Geológiai Tácsulat) a Társulat ebökét foreign membemek választotta meg.
1931-ben a Társulat 7 szakűlést és 6 választmányi ülést tartott.
A közgyűlésen az első titkár jelentésében hangsúlyozta az anyagi
helyzet súlyosságát.
A Földtani Közlöny 62. kötete a 70 éves Zimányi Károly tiszteletére mint "Zimányi Ká7·oly" jubileumi kötet jelent meg 2 tér-
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kép-, 1 szelvényrajz~melléklettel, 4 táblával és 32 szöveg közti
ábrával Reichert Róbe1't es Sztrókay Kálmán szerkesztésében 234
lap terjedelemben. Ebből 105 lap az idegen nyelvű szöveg.
A Társulat ugyanis már az előző évben elhatározta, hogy takarékosságból ezentúl egyik cikk sem fog megjelenni teljes terjedelmében magyarul é-s idegen nyelven a Földtani Közlönyben.
Hanem - a közlemény tartalmának s szerzője kívánságának figyelembevételével - vagy csak magyarul, rövid idegen nyelvű kivotattal, vagy osak idegen nyelven, rövid magyar kivonattal, el3etleg
csupán csak idegen nyelven. Így az idegen szövegű résznek külön
"Supplement zum Földtani Közlöny" című együttes jellege is megszűnt. Már a 51. kötet is ilyen formában j;elent meg.
A 52. kötet kiadását támogatták a következő nagyobb adományok: Magyar Általános Kőszénbánya R. T. 300 pengő, Salgótarjáni
Kőszénbánya R. T. 200 pengő, Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű
R. T. 100 pengő, Nagybátony-Újlaki Egyesült Iparmüvek R. T. 50
pengő. Kelet-Celebesz sZÍnes geológiai térképe a M. Kir. FöldmÍvelésügyi Minisztérium támogatás ával készült.
Az 1933. február l-én tartott közgyűlés lVIauritz Béla dl'. egyetemi tanárt tiszteleti, Laitakari Aame helsinki-i egyetemi tanárt,
nemzetünk ;igazi barátját. levelező taggá váhsztotta, Laitak'lri magyar nyelvfí levelében fejezte ki köszönetét.
A közgY1Hés Lörenthey Imre: "Die füs,,;ilen Decapoden der
Lander der Ungari'schen Krone" címú munkáját (Geologic'3. Hungarica. Sedes palaeontologica, fa,sciculus 3., 1929) tüntette ki a Szabó
József -emlékéremmel.
Az e1ső titkár jelentésébén azt mondotta, hogy mikor az elmúlt (1932) évre tekintünk vissza, "úgy érzem, bizonyos megkönynyebbülést érezhetünk" .
A Társulat 1932-ben 7 szakülést és 7 választmányi ülést tartott.
A Társulat anyagi helyzete már kezdett lényegesen javulni.
Az 1931-ről visszamaradt teher miatt az elrnúlt évben lnadott 61.
kötete a Földtani Köz10nynek csak kis terjedelmií volt (8 ív). A
Társulat ekkor régi nyomdai tartozását is rendezte. A folyóirat
kiadása s a tartozás kiegyenlitése úgy volt lehetséges, hogy a Társulat müködését kellően értékelő s nagyrabecsülő intézményektől,
vállalatoktól anyagi támogatást kapott (Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium: 350 pengő. Földmívelésügyi Minisztérium: 800 pengő,
Pénzügyminisztérium). Nagyobb adományok voltak még: Magyar
Általános Kőszénbánya R. T. 300 pengő, Rimamurány-Salgótarjáni
Vasmú 100 pengő, Nagybátony-Újlaki Egyesült Ip3rmüve;( R. T. 50
rengő. Salgótarjáni Kőszénbánya R. T. 150 pengő.

182

A M. Kir. Földtani Intézet igazgatósága 219 1933. számú átiratában 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 igazgatósága 50-50 Évkönyvet és Évi Jelentést, 10 példány Geolögica
Hungaricát adott át a Tál'sulatnak 150 kötet Földtani Közlönyért
(61. kötet).
A Földtáni Közlöny 63. kötete 1933-ban jelent meg Papp Ferenc és Reichert Róbert szerkesztés~ben 8 táb13val és 87 ábrával,
227 lap terjedelemben. Ebből az idegen nyelvű szöveg 124 lap. A
kötet elején Ferenczi István emlékezett meg a fiatalon elhtmyt
Rakusz Gyu.La dr. geológusról, ki rövid tudományos pályáján szerzett érdemeivel - különösen a hazai karbon t.anulmányozásával
- méltán igen nagy reményekre jogosított. (t 1932. I. 3.)
Az 1934. február 7-én tac'tott 84. közgyűlés titkári jelentéséből
már kicsendül, hogya Társulat ismét még jobban erősödik: a Társulat tagjainak száma ekkor 347 volt, 37 taggal, több mint az előző
évben. A szaküléseken is több előadás került sorra, mint az utolsó
évek bármelyikében.
Az 1933. évi pénztári forgalom 7531 pengő és 59 fillér volt. A
kiadások összege 7-170,23 pengő volt, ami csaknem egészen a Földtani Közlöny 1932. és 1933. évi kötetének kiadására használódott
fel.
Szirókay Kálmán másor.titkár más irányú elfog1altsága miatt
lemondott megbízatásáról. A közgyűlés e111atá1'ozta, hogya m2:30dtitkári hely betöltését felfüggeszti mindaddig. míg a gazdasági viszonyok lényegesen nem javulnak. Reichert Róbert első titkár közel tíz év lelkiismeretes munkája után más elfoglaltsága miatt
szintén lemondott. Egyúttal a közgyülés elr. Papp Ferenc müegyetemi adjunktust, szavazás mellőzésével. egyhangúlag első titkárrá
választotta meg. Papp Ferenc dr. már előzőleg is mini az első titkár
helyettese müködött.
A Tár'iulat 1933-ban í szakülést és 8 választmányi ülést tartútt.
A Földtani Közlöny 64. köt€te Papp Fel"e11.r. szerk2sztésében 19
táblával és 62 szöveg közti ábrával jelent m€g 1934-ben, 372 lap
terjedelemben. Az idegen nyelvü szöveg ebből 16 lap. A Társulat
erősebb múködésére vall, hogy ebben a kötetben már 24 nagyobb
közlemény jelent meg (az előző évben 15).
Az 1935. február 6-án tartott közgyülés titkári jelentése szerint az 1934. évet a konszolidáció jellemzi. A tagok száma megnövekedett (összesen 347 tag), a szakülések megélénkültek.
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A közgyűlés a következő három éves ciklusJ:a tisztikari választott. Elnök, alell1ök, n"lásodtitkár, pénztáros mara.dt a régi. A válaszimány összetétele annyiban módosulL hogy MauTitz Béla, Papp
Ferenc, Ferenczi Istvcin és Papp Károly helyébe Koch Sándor,
Reichert Róbert, Timkó I7nre 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 Szakosztálya következő tisztikart választotta meg: elnök: Weszelszky Gyula elr., társelnökök: Roh7'inger
Sándor és Venell Aladár dr., titkár: Takáts Tibor dr. A választmány tagjai: Becsey A.ntal, Bőhm Ferenc, Emszt Ká!mán elr., Ébner József, Homsitzky Henrik, Johan Béla elr., László Gábor elr.,
LiffaAurél elr., Mazalán Pál, Noszky Jenő elr., Paulovits Viktor,
Rozlozsnik Pál, Sajó Elemb', Schréter Z:JUán elr., Sümeghy József
dr., Zsigmondy Dezső. Tiszteleti tagok: gróf Marenzi Ferenc Károly, Farkass Kálmán, Szontagh Tamás dr,
A Földtani Közlöny 65. kötete Papp Ferenc szerkesztésében 13
táblával és 76 ábrával 364 lap terjedelemben jelent meg 1935-ben.
Az idegen l1yelvű szöveg 144 lap.
Az 1936. február 5-én tartott közgyülésen Timkó I1me mélt.ana Treitz Péter kiváló érdemeit (11935. I. 22.). Treitz óriási agro- ..
geológiai munkássága mind elméleti, mind gyakorlati téren az alkotások egész sorával tette isnwrtté nevét. Munkásságát külföldön
sokkal jobban ismerték, mint it.thon. A l<;:ülföldiek elismerés ük jeIéül a Nemzet.közi Talajtudományi Társaság t.i.szteleti t.agjává választották. Akkor ennek a Társaságnak az egész világon közel 3000
tagja volt s közülük mindössze csak 7 tiszt.eleti tag volt. A hazai
talajok klimazónális beosztását ő alapozta meg.
Ugyanezen az ülésen emlékezett meg Szentpétery Zsigmond
Szádeczky-Kardoss Gyuláról Ct 1935. XI. 7.), a kolozsvári egyetem
ásvány- és földtani tanszékének professzoráról, Társulatunknak tagjáról (1883) és volt titkáráról (1890-1891). Különösen az erdély~
részi területek eruptív kőzetei földtani és kőzetgenet.ikaj megismerésében ért el igen fontos eredménye;(et.
A közgyűlés a Szabó József-emlékéremmEl Vendl .4ladár: ,.Das
K~'istal1in des Sebeser- und Zibin-Gebirges" címü munkáját (Geologica Hungarica. Séries geologica. IV. 1932.) tüntette ki.
1935-ben a Társulat. 7 szakülést és 5 választ.mánYl ülést tartott.
A tagok száma 360 volt. A bevétel összege 56·n,33 pengő, a kiadás
5538,90 pengő volt.
1935-ben a Hidrológiai Szakosztály válas3tmánya kibővült.
Ekkor a választmány tagjai: Benedek József dr., Bőhm FerenCI
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Díeter János, Emszt Kálmán dr., Horusitzky Henrik, László Gabor
dr. Lászlóffy Woldemár dr., Líffa Aurél dr., Lóczy Lajos dr., Mazalán Pál, Noszky Jenő dr., Pávai-Vajna Ferenc dr., RozZozsník Pál,
Schréter Zoltán dr., Silmeghy József dr., Zsigmondy Dezső. Tiszteleti tagok: gróf Marenzi Ferenc Károly, Fark.ass Kálmán.
A választmány 1935. november 6-án tartott üléSe az elnökség
javaslatára elhatározta "előadó ülések" rendezését abból a célból,
hogy a tagtársak: a geológiával kapCISOlatos };:érdésekről - a kutatások legutolsó eredményei alapján - ne (~k egymást, h'.mem a
nagyközönséget is tájékoztassák.
Az első előadást László Gábor dr. m. kir. állanu földtani intézeti helyettes igazgató, választmányi tag tartotta 1935. december
12-én "A Föld kora. Időszán1itás a földtörténetben" eimen. Fejtegetéseit 180 érdeklődő hallgatta meg.
A Földtani Közlöny 66. kötete Papp Ferenc szerkesztésében
10 táblával és 50 ábrával 1936-ban jelent meg 308 lap terjedelemben. Ebből 128 lap az idegen nyelvú szöveg.
Az 1937. február 3-án tartott közgyűlésen László Gábor taliett
megemlékezést Szontagh Tamásról (t 1936. r. 31.), a lVI. Kir. Földtcmi Intézet nyugalmazott igazgatójáról, a Társulat tiszteleti k'lgjáról s volt eIn ökéről (1916-1918). Szontagh egyik érdeme volt,
hogya bakonyi, Ú11. vörösföldben éi bauxitot ismerte fel. Ugyanekkor méltatta Emszt Kál.mán az elhunyt Ilosvay Lajos tiszteleti
tag érdemeit (t 1936. IX. 30.). nosvay nem volt ugyan geológus,
de a földtani tudomány minden ágazata iránt erősen érdeklődött,
különösen a vízzel összefüggő minden földtani vonatkozás ·lránt.
1883 óta volt Tár6ulatunk tagja, s 1889 óta éveken át a választmány egyik legtevékenyebb tagja. volt. A Társulat n1Índen jogos
ügyét pártfogolta, s sok kényes társulati kérdés kedvező megoldása
neki volt köszönhető. Ha segíteni kellett, mindig ő maga ajánlotta
fel segítségét. Pedig támogatása igen sokat jelentett mert elismert
igazságosságával nagy tekintélyt szerzett már áilamtitkársága előtt is.
1936-ban a Társulat 7 szakülést és 5 választmányi ülést tmiott.
1936-ban a Társulat összes bevétele 7146,97 pengő, 0S6Zes kiadása
6647,10 pengő volt. A bevétel nagy része az állam s néhány nagyobb iparvállalat támogatásából származott, mint azelőtt is.
A Közlöny 67. kötete Papp Ferenc szel'kesztésében 15 táblával és 94 ábrával jelent meg 336 lap terjedelemben, amiből az idegen nyelvű szöveg 161 lap.

185

Az új Földtani Értesítő
1936-ban a Társulat 3 előadó ülést rendezett a nagyközönség
részére. (Mauritz Béla: "A Föld anyagi alkata", HOnLsitzky Ferenc:
"Amiről Budapest kövei beszélnek" és Kadié 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 müveltség és a gyakorlati élet
szempontjából fontos, ösztönözte az elnököt s a választmány t arra,
hogy a Társulat régen megszünt folyóiratát: a "Földtani Értesítő"-t
újból megindítsa.
A Társulat müködése kezdettől fogva kettős volt: előtérben
volt a földtani eredeti munkák előadá<,;a és közlése. Ezenkívül
azonban kezdettől fogva arra is törekedett a Társulat, hogya földtant minél szélesebb körben nép:szerüvé 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 Értesítőb.=n.

A Társulat munkaköre és feladata idői< folyamán - a külső
köri.Uményekhez alkalmazkodva - többször változott. Az 1850-es
években felad2.ta a Nemzeti Nlúzeum mai ásvány- és őslény tára
és a Földtani Intézet leladatához volt hasonló. A Társulat első
éveiben feladatának tekintette országunk földtani átkutatását
nemesc,k tudományos szempontból, hanem .gyakorlati célokért is.
Hasznos ásványok, kőzetek felkutatása, értékelése felhasználhatóságuk szempontjábóL '" ismertetése. Feladata volt a földtani felvételek végzése és gyüjtés a Nemzeti Múzeum számára. Végül az
eredmé!1yek ismertetése és iközzététele.
A M. Kir. Földtani Intézet megalakulása kissé megváltoztatta
a Társulat müködésének irányát. Az Intézet átvette a Társulat
munkakörének egyik részét, a földtani felvételek és a gyüjtés munkáját. Ekkor a Tirsul~t újból megfogalmazta célkitűzését, melynek lényege így foglalható ÖS'3ze: A Magyarhoni Földtani Társulat
tudományos egyesülés, melynek célja a földtan művelése és a földtani ismeretekne1\: az opszágban való terjesztése. Ez a gondolat jutott kifejezésre a választmány 1935. november 6-án tartott űlésé
ben is, melyben elhatározta az előadó ülések megtartását. Mive]
az előadó űlések iránti hatalmas érdeklődés már az első ilyen ülés
alkaJmávEJ kitünt. a választmány 1936. március 4-én tartott űlésé:l.
elhatározta, hogy újból kiadja a már l880-ban megindult "Földtani
Értesítő"-t, a Társulat egykori népszerű folyóiratát.
Az új Földtani Értesítő azonba'-1 lényegesen különbözött a régittl. A régi folyóirat célja volt gyorsa~b megjelenésével a Társu-
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latban rendszeres és élénk összeköttetést létesíteni s a földtani ismeretek részére áUalánosabb érdeklődést keltve a hazai élS a hazánkra vonatkozó szaklrodalom nyilvántartásával a Társulat teljes
mííködését is visszatükrözni. "Tartalmát alkalomhoz mérve, ismeretterjesztő eredeti cikkekkel nyitja meg, melyekben a művelt magyar közönséghez fog szólani." Az Irodalmi rovat bibliográfiai összeállítást tartalmaz az emlitett keretben. A "Vegyesek" rovat értesítéseket közölt a hazai szakkörökbE:n és a földtan terén általában
felmerült érdekesebb eseményekről és hírekről. A Társulati ügyek
a szak- és választmányi ülések, valamint a közgyűlések jegyzőköny
veit közölte.
Az új "Földtani Értesítő" évenként négyszer megjelenő füzeteiben elsősorban a földtan, bányaműveléstan, ásványtan, kőzettan,
t.Blajismeret, őslénytan és a víz tárgykörébe tal1~ozó népszerü cikka1{et közölt. Ezek között jelent meg az előadó üléseken elhangzott
előadások szövege is. Ezeken kívül érdekesebb földtani, bányászati eseményekről is beszámolt a folyóirat.
Az új Földtani Értesítő-t osztatlan megértéssel fogadta a közönség; legalábbis arra vall a 700:-nál több előfizető, mondűtta az 1937.
évi közgyűlésen Papp Ferenc titkári beszámolója. Eleinte 1000 példányban jelent meg, később ez a szám 3000-re nőtt meg. Jellemző.
hogya Földtani Értesítő előfizetői igen különböző foglalkozásúak.
volt köztük sok bányamunkás és külföld ön 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 tartott LXXXVIII. nmdes közgyűlésen az elnök megnyitójában hangsúlyozt::l, hogy a magyar
földtani irodalom nyelvének olyannak kell le1l1ie, hogy valóban
magyar legyen. Utalt arra, hogya magyar földtani irodalom nyelve
semmivel sem jobb, mint a többi magyar természettudományi irodalmi termékeké. Két csopOl,tba foglalva tekintette át a lényeges
hibákat, s kérte a geológusokat, hogy igyekezzenek jó magyarsággal írni.
A közgyülésen a iitkár többek közt beszámolt az idegen földrészekről kapott levelekről. Ezek
az írások arról tanúskodnak,
hogy idegenben élő testvéreink igen fontosnak tal'tj<ik az olyan népszerű de szigorúan tudományos - cikkek megjelenését amilyenek a Földtani Értesítőben kerülnek a nagyközönség elé.
Ugyanez a közgyűlés tisztújító választást tartott. Elnök: Vend)
Aladár dr., másodelnök: Liffa Aurél dr., első titkár: Papp Ferenc
dr., másodtitkár: Kulhay Gyula dr., pénztáros: Ascher Kálmin
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A választmány tagjai: Bőhm Ferenc, Emszt Kálmán dr., Fekete
Jenő, Ferenczi Ist?;án dr., Horusitzky Ferenc dr., Koch Sándor dr.,
Lóczy Lajos dr., Noszky Jenő dr., Pantó Dezső, Papp Simon dr., Pávai-Vajna Ferenc dr., Rozlozsnik Pál, Schréter Zoltán dr., Sümeghy
József dr., SzentpéteTy Zsigmond dr., Sztrókay Kálmán dr., Takáts
Tibor dr., Telegdi Roth Károly dr., Vendl Mária dr., Vendl Miklós
dr., Vigh Gyula dr., Vitális István dr., Vizel' Vilmos, ZSlvny Viktor dr.
A taglétszám 1937-ben 316 volt. Tehát néggyel csökkent az
előző évekhez képest. Pénztári forgalom: 7377,77 pengő bevétel é~
7008,77 peng ó kiadás. Ipari vállalatok ismét lényegesen segítették
a Társulat munkáját anyagi támogatásukkal. A Társulat 1938. április hó 10-én Esztergomban vándorgyülést tartott, mely főleg Esztergom közelebbi és távolabbi környékének földtani viszonyaival
foglaL~ozott.

A Földtani Közlöny 1938. évi LXVIII. kötete Papp Ferenc és
Kulhay Gyula szerkesztésében jelent meg 262 oldal terjedelemben.
Ebből 65 oldal a Geologische Mitteilungen című idegen nyelvü rész.
Az 1939. február l-én tartott LXXXIX. közgyiI1és a Szabó József-emlékéremmel a ~orán elhunyt Rakusz GYLLla: .,Die oberkarbonischen Fossilien von Dobsii'1a und l\agyvizsnyó" című munkáját
(Geologica Hungarica. Series paleontologica. 8. 1932.) tüntett e ki
a Szabó JÓzsef-emlékéremmel.
1938-ban a Társulatnak 341 tagja volt. A pénztári forgalom
6440,58 pengő volt. Ennek egyik részét ismét iparvállalatok adományozták. Sajnos azonban több vállalat - beleértve több szén bányát
is - egészen távol mnradt a Társulattól, mégcsak tagnak sem lépett be.
A HidrológIai Szakosztály az 1939-ben tartott évzáró ülésén a
következő tisztikart választotta meg: elnök: Weszelszky Gyula dr.,
társelnökök: Ro7n'inger Sándor, llendl Alaclár dr., titkár: Takáts
Tibor dl'. A választmány tagjai: Bőhm Ferenc, Dieter János, Emszt
Ká17nán dr., HOJ'Usitzk.y Ferenc cIT., HOnLsitzky Henrik, Lászlóffy
WoldemáT dr" Lóczy LaJOS dr., Mazalán Pál, Noszky Jenő clr., Pávai-Vajna Ferenc dr., Rozlozsni7c Pál, Schmidt E. Róbert clr., Schréte/' Zoltán dr., Sümeghy József dr., Vitális Sánclor dr., Vigh Gyula
dr. Tiszteleti tagol;;:: gróf IvIarenzi Ferenc Károly, Farkass Kálmán.
A Földtani Közlöny 1939. évi LXIX. kötete Papp Ferenc,
Kulhay Gyula és Kől'össy László szerkesztésében 308 oldal terjedelemben jelent meg. Ebből 86 oldal a Geologische Mitteilungen
cÍillű idegen nyelvű rész,
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Weszelszky Gyula dr., a Hidrológiai Szakosztály elnöke meggyengült egészségi állapotára való tekintettel a szakosztály vezetésétől 1939 végén vi'.5szavonult. Az 1940. febr. 7-i évzáró ülés Horusitzky Henriket választotta meg elnöknek. A megfuesedett választmányi helyre Telegdi Roth Károly került.
1940 elején a Tál'sulatnak 325 tagja volt.
Az 1940. február 15-én tartott közgyülésen az eddigi elnök 8
eVl lenökösködés után lemondott. Lemondását a következőkkel
okoIta meg: "Nyolc évvel ezelőtt vállalt feladatát. a Társulat
anyagi ügyeinek rendezését IS zavartalan müké\dé.sének bizto,sítását
befejezte, tehát tisztikarával a Társulat vezetésétől visszavonul".
A megválasztott új tisztikar a' következő volt: elnök: Papp
Károly dr. (V. mellék12t), má'Sodelnök: Telegdi Roth Károly, első titkár: H01'1lsitzky Ferenc dr., másodtitkár: Bartkó Lajos dr.
A másodelnök azonban 1940. r[lárcius 7-en tisztségéről lemondott.
A közgyülés dr. Lijja Aurélt és dr. Vendl Aladárt a Társulat tiszteleti tagjává választotta meg.
Aprilis 10-én a Társulat vándorgyűlést tartott Esztergomban.
A Közlöny 1940. eVi LXX. köteüo Papp Ká7'oly, Horusitzky
Ferenc és Bartkó Lajos szerkesztésében 13 táblával és 63 ábrával
376 oldalnyi terjedelemben jelent meg. Ebböl 92 oldal a német
nyelvü szöveg.
Mérleg 1940. végén.
Bevétel.
114 P - fill.
1. j\,;Iaradvány 1939-ről
894 P 60 fill.
2. Földművelésügyi Minisztérium segélye
400 P - fill.
3. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium segélye
198 P 80 fill.
4. Iparügyi Minisztérium segélye
1658 P - fill.
5. Tagsági díjak ..
845 P 90 fill.
6. Földtani Értesítő eladása
102 P 90 fill.
7. Kiadványok eladása
46 P 12 fill.
8. Hirdetések ..
24 P 14 fill.
9. Vegyes bevételek .,
559 P 80 fill.
10. Atfutó bevételek
200 P - fill.
ll. Esterházy herceg adománya
100 P - fill.
12. Alummium Ércoánya R. T. adománya
300 P - filL
13. Magyar Bauxitbánya R. T. adománya
500 P - fill.
14. Magnezitipar R. 'r. adománya ..
300 P - fill.
15. Takarékpénztárak Egyesülete adománya
400 P - fill.
16. Allami Vas- és Gépgyár R. T. adománya
200 p - filL
17. Salgótarjáni Kőszénbánya R. T. adománya
300 P - fill.
18. Magyar Altalános Kőszénbánya R. T. adománya'
200 P - fill.
19. Rima.rnurány-Salgótarjáni Kőszénbánya R. T. adom.
500 P - fill.
20. Magyar Amelikai Olajipar R. T. adománya
120 P - fill.
21. Kisebb adományok együtt ..
ÖSSzesen 7964 P 26 fill.
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Kiadás.
1. Földtani Közlör;y

2. Földtani

3057
1049
600
176
107
227
336
559
1849

ÉrtE:sítő

3. Tisztviselőknek ..
4. Segédmunka

Irodai költségek
Posta
Vegyes ..
Atfutó költségek .
9. Forgótőke pénzma::adványa .

5.
6.
7.
8.

ÖSSzesen

1.

Alaptőke él'tékpapírökban
Különböző alapok

Vagyon.
és takarékbetét i könyvben

2.
3. Pénzmaradvány

Összesen

P
P
P
P
P
P
P
P
P

41
70
31
90
14
46
80
54

fill.
fill.
fill.
fill.
fill.
fill.
fill.
fill.
fill.

7964 P 26 fili.

687 P 50 fill.
76 P 51 fill.
1849 P 54 fill.

2611 P 75 fill.

Az 1941. mái'cius ;:J-en tartott XCI. közgyülés új tisztikal't választott. Elnök: Papp Simon dr, (VIII. melléklet), másodelnök: SÜmeghy József dr., első titkár: Tasnádi-Kubacska András dr., másodtitkár: El'cLélyi János dr., pénztáros: Ascher Kálmán. V::\.lasztmányi
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., TeIcgd.i Roth Károly dr., Schmidt Eligius RóbErt dr"
Schréter Zoltán cI)'., Szádeczky-Kardoss Elemér dr... Sztrókay Kálmán dr" Takács Tibor dr., VendI Mildós cIr" Vigh Gyula dr., Vitális
István dr. . Vizer ViLmos cIr., Zsivny Viktor cIr.
A közgyülésen Vitális István dr. tartott emlékbeszédet Rozlozsnik Pálról, a M. Tud. Ak2.démia tagjáróL ki mint geológus lS
kitünő munkát végzett.
A Hidrológiai SzakotSztály az 1941. január 29-én tartott évzáró 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 cIr., Lóczy Lajos dr., Mazalán Pál,
Papp Fe7'enc dr" Papp Remig, Papp Simon dr., Pávai-Vajna Ferenc dr., Schmidt Eligius dr., Schréter Zoltán dr., Sarló Ká7'oly,
Sümeghy József dr ... Telegdi Roth Károly dr., Vitális Sándor dr.,
Vojcsik Lipót. Ti\Szteleti tagol\.: Farkass Sándor, Horusitzky Henrik,
Roh7'inge7' Sándor, Emszt Ká17nán dr.
A Közlöny 1941. évi 71. kötete 356 oldal terjedelemben jelent
meg. Ebből 100 oldal a német szöveg.

i9G

1941 vegen a Hidrológiai Szakosztály titkára lemondott. Helyébe Kőrössy László cll'. kel'ült.
Az 1942. évi közgyülés a Szabó Józser-emlékéremmel az elhunyt Rozlozsnik Pál: "Bevezetés a nummilisták és assilinák tanulmányozásába" címü munkáját (A M. Kir. Földtani Intézet Évkönyve XXVI. 1. füzet) jutalmazta.
A Hidrológiai Szako,sztály 1942. január 27-én tartott ünnepi
ülésén megünnepelte a Szakosztály 25 éves fennállását. A jubileumi
évben 11 szakülésen összesen 28 SZ'lkE:lőádás hangzott el.
A jubileumi évbe11 a Szakosztályt a következők adománya támogatta: Magyar Általános Kőszénbánya R. T. 1500 P, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű. R. T. 1500 P, a Salgótarjáni Kőszénbánya
R. T. 1500 P, a Magyar Mémök- és Epítészegylet 1000 P, a Magyar
Amerikai Olajipar R. T. 500 P, a Földmívelésügyi Minisztérium
300 P, a Balatonfüredi Fürdő 200 P, a Budapesti Központi Gyógyés Üdülőhelyi BJzottság 200 P, az Iparügyi Minisztérium 100 P,
Bodnár János dr . .100 P, a "Hunyadi János" keserŰVÍz és forrássó-telep 100 P, a Magyarhoni Földtani Társulat 50 P, a Lukácsfürdő 40 P, a Császárfürdő 30 P.
1942-től kezdye 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 Közlönyben IS több olyan értekezés jelent meg, amely az újonnan hozzáférhető területekkel foglalkozik. Pl. ilyen cikkek voltak az izaszacsali kőolaj területről (Schréter ZoItá.n), a bereg;;;zászi alunitokról (Lányi Béla), kisbányai ásványokról (Zsivny Viktor), a Gyergyói-medence és a Felső-lVIarosvölgy kiahkulásáröl (Bulla Béla)
stb.
1943. január l3-án a Társulat emlékülést tartott Koch Antal
születésének századik évfordulój án.
A Földümi Közlöny 1943. évi LXXIII. kötete 622 oldal terjedelemben Tasnéidi-Kttbacska .4.nclrás szerkesztésében jelent meg.
Ebből 268 oldal idegen nyelvü fordítás, részben idegen nyelvű kivonat. A folyóirat költségének nagy részét a társulati elnök fedezte.
Papp Simon áldozatkészségére jellemző volt, hogya Társulat
célj aira 1942-ben 6.531 pengő t, 1943-ban 9427 pengőt és 1944-1'e
előlegképpen 5559 pengőt ajándékozott.
A Közlöny nem tartalmaz adatokat a társulati életről. Az első
cikke Koch A.ntal, néhai egyetemi tanár földtani munkásságát méltatja születésének századik évfordulója, alkalmából Vadász Elemér
tollából. Ugyanitt emlékezett meg Tokody László dr. a korán el·
hunyt dr. Löw Márton (1885-1943) hisziallográfusról.
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A Hidrológiai Szakosztály az 1944. január 26-án t.artott évzáré
ülésén új tisztikart választott. Elnök: Vitális SárLdor dr. Társelnökök: Horu.sitzky Ferenc dr. és Vedres Lipót. A választmány tagjai:
Bauer Sándo 7', Bányay János, Csajághy Gábor dr., Dinda Ferenc,
Farkass Imre, Ferenczi István dr., Gaál András, G~deon Tihamér
dr., Herczegh József, Jendrassik Aladár, Láng Sálidor dr., Lászlóffy Woldemár dr., Lóczy Lajos dr., Mazalán Pál, Metzler Jenő,
Mohi Rezső, Moll Károly, id. Noszky Jenő dr., Papp Ferenc dr.,
Papp István, Papp Remig, Papp Simon dr., Pávai-Vajna Ferenc
dr., Pichler János, Sarló Károly dr., Schmidt Eligius dr., Sch7'éter
Zoltán dr., Sümeghy József dr., Szádeczky-Kardoss Elemér dr.,
Szily József dr., Takáts Tibor dr., Telegdi Roth Károly dr., Tóth
Zsigmond, Vendl Miklós dr., Vigh Gyu.la dr.
Az évzáró ülés tiszteleti taggá választotta Vendl Aladárt és
Papp Ferencet.
A szcili:osztálynak 1943 végén 326 tagja volt.
Az 1944. február 9-én tartott közgyülés misodtitkárrá Strcms2
Lászlót vála.sztotta meg. A tagok száma akkor 322 volt.
Az 1944/45. év Földtani Közlönyén (LXXIII-LXXIV.) a világháború súlyos nyomása látszik. Az egésznek a terjedelme csupán
64 oldal, ebből 4 oldal az idegen l1yelvü kivQl1at.

A Társulat miiködése 1945 után
A Társulat 1945. augusztus 15-én tartott 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 közgyülétSt. Az elnöklő Noszky Jenő dr. indítványára a közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy az 1920. május 5-én tartott közgyülésnek azt a határozatát, hogy 18 tagtál'sat részben kizárt, részben kilépésre kényszerített, részben dorgálásra ítélt, hatályt2.1anítja. A méltatlan
elbánásbán részesült érdemes tagtársainkat a jogfolytonosság elve
alapján teljes jogaikba iktatta vi..ssz9.. A közülük azóta elhlmytak
emlékét a közgyülés jegyzőkön:yvében örökítette meg.
A közgyűlésen Siímeghy József emlékezett meg HOTUsitzky
Henrikről, a magyar agrogeológia egyik pionírjál'ól s a hazai talajvíz lelke.s kutatójáról. (Szül. 1870. augusztus 3-án, meghalt ] 949.
aug. 25-én.)
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A közgyülés új tisztikart választott. Elnöle Vitális Istcán dl'.
(VII. melléklet), alelnök: Tasnádi-Kubacska iinc/rás cIl' .. els5 titÜ\i:
Majzon László cIr., másodtitkár: Reich Lajos cI)'., pénzt.áros: Ascher
Kálmán. Választmányi tagok: Bartkó Lajos cIr., FölcIvári Aladár
clr., Gecleon Tihamér cIT., Horusi.tzky Ferenc cIr., Jugovics Lajos
clr., Koch Sánclor clT., Kretzói Miklós cIr., Kreybig Lajos, Papp
Ferenc clr., Pávai-Vajna Ferenc eZT., SchJ'éter Zoltán clr., Strallsz
László cIr., Siimeghy József cIr., Szalai Tibor cIr., Szácleczky-Karcloss
Elemér clr., Szentes Ferenc clr., Sztrókay Kálmán clr., Teleki Gézc!
dr., Telegdi Roth Károly d)'., Vadász Elemér clr., Vajk Raul di' ..
Vendel Miklós clr., Tokocly László clT .. Zsivny Viktor cll'.
Az 1945. és 1946. év még mindig a háború súlyos anyagi ve.szteségeinek a ha:ását éreztet; a társulati életben. A Társulat müködésében még mintegy utóhangként jelentkezett néhány
visszacsatolt termet földtani viszonyainak ismertetése, pl. a Szamos
menti erupciós vonulat és az erdélyi medence tufáinak genetikéi.i
kapcsolata (Majzon László és Reich Lajos értekezése), a Szatoál
megyei Kovács község környékének földtani viszonyai (Sámsoni
Zoltán cikke).
Az 1946. február 6-án tartott közgy"ülés az 1945-ben esedékes
Szabó J ózsef-emlékér:m.et Majzon Lászlónak adományozta kiváló
foraminifera-tanulmányai nagy jelentőségének elismeréséül.
Az elnök - Vitális István - elnöki megnyitójában kitért a
Társulat százéves évfordulójára tervezett emlékünnepre is. Többek közt a következőket mondotta: "Reméljük, hogy él. béke és a
biztonság keretei között TárBulatunk am1yirR megizmosodhatijc
hogy fennállásának százesztfmdős évfordulójára ... a kultúrnemzetek képviselőit is meghívhatjuk azzal a benső meggyőződéssel, hogy
a Kárpátok övezte terület földtani vIszonyainak felkutatásc1.val, térképezésével, tanuln1ányozásával és ismertetésével hasznos mtmké'll
,régeztÜJ1k nemzetközi viszonylatban is".
A Földtani Közlöny 1945 í 1946. évi LXXV-LXXVI. kötete 113
oldal terjedelemben jelent meg. Ebből 16 oldal az idegen nyelvű kivonat. A Közlöny megemlékezett Duclichné, Vendl Mária dr. minel'c.lógus elhunytáról, ki az e~ső nő egyetemi magántanár, majd címzetes rendkívüli tanár volt Magyarországon (1890. május 26-1945.
aug. 16.). Továbbá a korán elhunyt KuUwy Gyula cll'. geulógusróL
ki kitünőképességével gyorsan felfelé Ívelő földtani munkássága
közben roppant össze (1910. szept. 12.-1945. jan. 30.).
1946-ban a Társulat 8 szakülésl tartott, 19 előadással.
A Társulat 1947. évi munkás3ágában még mindig elég nagy szerepüek az egykor visszacsatolt, de 1945 óta újból a környező álla13 A százéves Földtani Társulat -

6335.
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mokba beilleszteH területek. Az év folyamán tartott nyolc szakülésen ilyen területeken végzett vizsgálatokról is beszámoltak (Schréter
Zoltán dr.: "A Lápos-hegység északnyugati részéhez osatlakozó harmadkori dombvidék földtani viszonyai", Sztrókay KáLmán dr.: "Tremolit c. Preluka hegység kristályos mészkövéből").
Az ,,1946. évi infláció ü'ama, amely az év elején hirtelen meggyorsult, az árak szorzószámának kéthetenként, hetenként, majd él
nyár folyamán már végül is naponta változó tendenciája mindeil
ebbéli reményünket elsöpörte. A publikálás terheit nem a mi szegény Társulatunk, de egy anyagilag erős egyesülés sem bírt.a volna
el". Ezt írta a Társulat titkára az 1947. február 5-én tartott közgyülés
titkári jelentésében, a Közlöny kiadásának nehézségeit ecseteIve.
Ez a közgylIléG az 1947-1949. évi időkőZl'e a kö-vetkező tisztikart választotta meg: elnök: Papp Simon dr., másodelnölc Vadász
Elemér dr. és Szalai Tibor dr., első titkár: Siimeghy József
dr., másodtitkár: 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., HOnLsitzky
Fe7'enc dr., Jugovics Lajos dr., Káposztás Pál dr., Koch Sándor dr.,
Kőrőssy László dr., Majzon László dr., lVIazalán Pál, Noszky Jenő dr.,
Par/,tó Dezső, Pávai-Vajna Ferenc dr., Scherf Emil dr., Schréter Zoltán dr., Strausz László dr., Szádeczky-Km'doss Elemér dr .. Szentes
Ferenc dr., Sztrókay Kálmán dT., Tasnádi-Kubacska András dr ... Telegdi Roth Károly dr., Tokody László dr .. Vendel Miklós dr ... Vigh
GytLla dr., Zsivny Viktor dr.
A HidrológIai Szakosztály az 1947. évi évzáró ülésén új tisztikart választott. Elnök: Vitális Sándor dr., társelnökök: Szalai Tibor
dr. és Mosonyi Emil dr. Szerkesztő: Salami.n Pál. Szerkesztőbizott
ság: Balogh Kálmán dr., Gedeon Tihamér dr., Lászlóffy Woldemár
ci)'., Papp Ferenc dr., Kendi Finály Lajos. A választmány tagjai
BleieI' Sándor, Bogárui János elr., Bukovszky János, Csajághy Gábor
dr., Darvas Lajos, Fal/er Jenő, Farkas Imre, Frank Miklós elr., Földvári Aladár dr., Groó Béla elr., Homsitzky Ferenc dr., Jugovics Lajos dr .. Káposztás Pál dr., Sá'l7mel Kálmán, Lóczy Lajos dr., lVIantucmó József, MazaIán Pál.. MetzIel' Jenő, Mohi Rezső elr., Molnár
Dénes, Németh Endre dr., id. Noszky Jenő dr., Noszky Jenő dr.,
Pichler János, Papp Szilárd dr., Pávai-Vajna Ferenc dr., Sarló Károly dr., Schréter Zoltán elT., Sümeghy József dr., Szádeczky-Kardoss
Ele/nér elr., Szentes Ferenc dr., Szilágyi Gyula ell'. , Takáts Tibor dr.,
Vaelász Elemér dl".
A Földtani Közlöny 1947. évi :L"{XVII. kötete 108 oldal terjedelemben. jelent meg. Ebből 6 oldal az idegen nyelvü kivonat.'
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1948. január 3-án ünnepelte a Magyarhonl Földtani Társulat
százéves elindulásának a napját szerény keretekben, a Földtani Intézet előadótermében. Külföldiek nem voltak jelen, de a csendes
ülmeplésben lnintegy 140 tagtárs vett részt. Szalai Tibor dr., a Földtani Intézet igazgatója s a Társulat alelnöke összefoglalóan élénk
képben festette meg a megalakul ás történetét. Vadász Elemér dr.
alelnök megemlékezésében a Társulatnak az első világháború (19141918) előtti és alatti életéről és mtmkásságáról bE'szélt.
Az év folyamán a Társulat 9 szakülést és 8 választmányi ülést
tartott. Az 1948. október 20-án tartott választmányi ülés tudomásul
vette Papp Simon dr. elnök lemondását és kilépését a Társulatból.
A Társulat folyamatban levő átszervezése nliatt az egész tisztikar és
a választmány lemondott. Az 1949. évi közgyülésen történő tisztújításiff a Társulat ügyeinek intézését Vadász Elemér dr., vol: másoc1elnök vette át.
Az 1948. február ll-én tartott közgyülésen Vendel Miklós dr. az
elhunyt Vitális István dr.lmIegyetemi tanár és kitLmő geológus érdemeit rnéltatta. (1871. márc. 14-1947. nov. 9.) Különösen kiemelte
az elhunytnak a hazai széntelepek kutatásában elért kitünó eredményeit. Ugyanekkor méltaH.ft Schréter ZoUán dr. az elhtmyt Konnos
Tivadm' dr. paleontológus érdmeit. kinek főként a fiatal pleisztocén
gerincesekkel foglalkozó munkái nagy jelentőségüek.
A Szabó József-emIékéremmel Noszky Jenő: "A Cserhát-hegység földtani viszonyai" című mtLl1káját tüntette ki a közgyülés.
Dr. Schréter Zoltánt a közgyiHés egyhangúlag 2. Társulat tiszte~eti tagjává választotta.
Erdélyi Fazekas János távozása miatt másodtitkán'á Szurovy
Gézát választotta meg a közgyülés.
1948. június 29-én a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége ünnepélyes keretek között tartot:a meg alakuló közgyülését. E közgyülésen a másodtitkár bejelentette a Magyarhoni
Földtani Társulat csatlakozását a Szövetséghez.
A Földtani Közlöny 1948. évi LXXVIII. kötete 231 oldal terjedelemben jelent meg. Címlapján a következő mondat emlékezik meg
a megalakulás száwdik évéről: "A Magyarhoni Földtani Társulat
alakulásának századik éveben, 1348-1943". A szövegből 13 oldal az
idegen nyelvü kivonat. Már csak egyetlen közlemény foglalkozik az
egykor vissza csatolt terület egyik részével (Hermann M.-Emszt K.;
Adatok a Rézbánya VIdéki Szárazvölgy kőzeteinek ismeretéhez).
Az 1949. év legjelentő3ebb €S€ménye tudományos szempontból,
hogy megalakult a Társulat Őslénytani Szakasztálya 1949. július
7-én. Az alakuló gyülés egyhangúlag Telegdi Roth KáToly dr. egyei3*
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temi tanárt a szakosztély elnökévé, Bogsch László dr. egyetemi intézeti tanárt a szakosztály titkárává választotta meg. Telegdi Roth Károly elnök megnyitója után az Őslénytani Szakosztály megtartotta
első szakülését, melynek előadói voltale .4ndr·eánszky Gábor: Az
úrkúti alsó krétakori fatörzsek: Strausz László: Őslénytani meghatározások értékelése.
Az Őslény-tani Szakosztály megalakulását a Társulat az 1949.
április 6-án tartott váhsztmányi ülésében határozta el, s ekkor kért e
fel a szakosztályi elnökségre az első elnököt.
Az 1949. február 16-án tartott rendes U. centenáris közgyíUésen
az elnöki megnyitó után Szurovy Géza titkár bejelentette a Társulatnak a Műszaki és Természettudományi Egyesületek szövetségéhez
való - már fentebb jelzett - csatlakozását, kiemelve azokat az új
lehetőségeket, melyek evvel várhatók.
Az elnöklő a közgyülésen bejelentette, hogy "a Társulatnak a
Müszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségéhez való
csatlakozása következtében alapsz"lbályaÍl:...k bizonyos fokú m6dosítása vált szükségessé" . Felkérésére a titkár ismertette a módosított
alapszabályokat. Az alapszabályokat a miniszteri jóváhagyás után a
Földtani Közlöny teljes egészében közölni fogja.
A közgyülés Pávai-Vajna Ferencet hosszú geológiai nmnkásságának elismeréséül egyhangúlag tiszteletr taggá választotta.
A titkár bemutatta a közgyülésnek a Hidrológiai Szakosztály
Ix'jelentését. hogy megalakítja az önálló Magyar Hidrológiai Társaságot.
A közgyülés Vitális Sándor javf:lslatára egyhangúlag elfogadta a
választmánytól ajánlott névsol-t:
Elnök: Vadász Elemérdr. (VUI.melléklet) , másodelnök : Szalai Tibo:eZr., é-s Szácleczky-Kardoss Elentér eZr., titkár: Szurovy Géza eZr., ellenőr: Sümeghy József dr., SZerkesztő: Jugovics Lajos eZr., jegyző:
Meisel Jánosné .. pénztáros: Ascher Kálmán. Választmányi tagok:
Balogh Kálmán eZr., Bartkó Lajos dr ... Bendeffy László dr., Bogsch
László dr., Bulla Béla dr., CsaJághy Gábor eZr., Egyed László eZr ..
Földváry Aladár clr., Horusitzky Fer'mc dr., Jaskó Sándor, Káposztás
Pál, Kerta·i György clr., Koch Sándor' dr., Kőrössy László dr., Mazalán Pál dr., Ma.jzon László dr., Meisel János dr., ifj. Noszky Jenő
clr., Oszláczky Szilárd dr" Papp Ferenc dr., Renner János dr., Scherf
Emil eZr., Schmidt Eligius Róbert dr., Szentes Ferenc dr., Székiné
Fux Vilma dr., Strausz László dr., Szö1'ényi Erzsébet eZr., Sztrókay
Kálmán dT., Takáts Tibor dr., TasnáeZi-Kubacska András dr., Telegdi
Roth Károly dr., Tokády László dr., Vendel Miklós dr., Vig h Gyula
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dr., Vitális Sándor dr., Zsivny Viktor dr., Kretzói Miklós dr .. Re/ch
Lajos d?'., Nemecz E1'1tő dr., Pantó Gábor dr. A szerkesztő bizottság
tcigjai: ásványtanra: Tokady László d7'., kőzettanra: Földvári AladáT
dr., Jngovics Lajos eZr., tereptanra: Sztrókay Kálmán dr., földü,nra:
Balogh Kábnán dr., Reich Lajos eZr., Szentes Ferenc eZT., ö3lénytanra:
Bogsch László dr., Strausz László dr., alkalmazott földta nr a : Káposztás Pál dr., geofizikára: Egyed László dr.
A Müszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségébe kiküldötteknek Szalai Tibor és Sztrókay Kálmán tagtársakat választották meg.
A felsorolt nevsorból kitünik, hogy a Tár3ulat 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 két szakülést tartott. Június ek;ején volt a
nyár előtt az utolsó szakülés. Júniustól szeptember végéig - ' a küLső
földtani mtU1kák miatt - nem volt szakülés egész október hó 5-ig.
A nyár folyamán vidéki központokban hat ismeretterjesztő előadást
tartottak az arra vállalkozó tagok.
Ezeken kívül 1949. január 4-én a Társulat a Magyar Hidrológiai
Társasággal közösen rendezett ünnepélyes ülést, melyen a háromés ötéves terv v1zgazdálkodási és földtani kutatási feladatai kerültek
előadásra hozzászólásokkal. November 4-én a Társulat Lóczy ÜLjOSemlékülést tartott, melyen az elnök bevezető szavai után TelegeIi
Roth Károly: "Lóczy Lajos geográfus" és Ligeti Lajos: "Lóczy. a
Kína-kutató" címü előadásokat tartották n1eg. Majd a megemlékezést VaeIász Elemzr clr. elnök záró szavai foglaltál\: össze. 1949. november 13-án az Országos Bányászati és Kohászati Egyesülettel közösen vándorgyülést tartott a Társulat Miskolcon. 1949. december
21-én a Társulat a Magyar Hidrológiai Tároosággal együtt emlékezett
meg Sztálin születésnapjáról. Az ülésen a szovjet kutatások eredményeit is méltatták.
Az Öslénytani SZCl.kosztály összesen 4 szakülést tartott két elő
adással.
A választmár:.yi ülések száma öt volt. Az április 6-án tartott
választmányi ülés két munkabizottságot alakított. Ezek: 1. a földtanoktatás bizottsága és 2. a szakszótárbizottság.
A Földtani Közlöny 1949. évi LXXIX. kötete 470 oldal terjedelemben 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 111él-
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tatja. Az egész kötet címlapjáJ.1 is: "A Magyarhoni Földtani Társulat alakulásának századik évében 1848-1950" felírást olvassuk.
A kötet 4700ldalából 110 oldal idegen nyelvű szöveg és kivonat, 28 oldal irodalmi ismertetés és szemle, a társulati ügyek
(beleszámítva az ülések elnöki megnyitóit és bezáró it is) 16 oldal.
Az őslén:vtani rész 123 oldalt foglal el.
A Közlöny terjedelme a legjobban i11U ta t j a, hogya Társulat
- noha tagjai száma jóval !dsebb volt, mint néhány évvel azelőtt
- anyagilag lényegesen megerősödött. Ezt az anyagi táJ.nogatást a
társulat él. kormányzattól kapta. A tudományos élet is megélénkűlt,
ami a szakülésekből s főleg ét Közlöny tartalmából tűnik ki. Ezt
a támogatást a Társulat a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségén keresztül kapta meg.
Az 1950. év is a centenáris légkör hatása alat~ telt el. A január
4-én és 18-án tartott választmányi ülés foglalkozott a centenáris
ünnepségek rendezésének előkészítésével. Az elgondolás szerint a'l
ünnepségek két részből állottak volna.· Az első rész közgyűléssel
egybekö.pcsolt hazai ünnepség lett volna tavassl-.'l.l. A második részl
a nemzetközi nyilváncsság számára őS6zel rendezte volna a Társulat. A február 15-én t..::rroU választmányi ülés újból foglalkozott
az ünnepségek kérdéséve~. A lervekből azonban osak a jubiláris
közgyűlés valósult meg 1950. április 30-án. Vadász Elemér elnöki
megnyÍtója "A százéves magyar földtan tudománypolitikai mérlege" címen hangzott el. Ebben rövid beszámoló hangzott el a társulati életről is.
.
Az -elnök közölte, hogy a választmány - az alapszabály tól eltérően a Szabó József-emlékérem kiadását a jubiláris közgyű
léssei kapcsolatosan határozta el, külön "centenáris Szabó Jozsefemlékérem" megje]ijléBsel. Ezzel az éremmel Vendel Miklóst tüntette ki a díszgyűlés.
A közgyülés még "jubIláris emlék-plaketteket" is osztott ki
azon tagoknak, akik működésükkel cl Társulat előmenetelét előse
gitették. Ebben a kitüntetésben részesült Balogh Kálmán, Pantó
Gábor, Papp Ferenc, Strav,sz László és Vitális Sándor (13. és 14,.
ábra).
A közgyülésen megválasztott új tisztikar a következő: elnök:
Vadász Elemér dr., társe}nök: Szádeczky-Kardoss Elemér és Ács
Ernő, titkár és felelős szerkesztő: Kertai György dr., szerkesztő:
Jugovics Lajos dr ... jegyző: Kiss János dr., ellenőr: Visovszky József, aktíva: HegedíEs Gynla, Balogh Kábná:n dr., Bartkó Lajos dr.,
Bogsch László dr., Csajághy Gábor dr., Egyed László dr., Földváry
Al.adár dr., Gedeon TihaméT dr., Horusitzky Ferenc dr., Jakgcs
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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 Gábor dr., Papp Ferenc dr., Reich Lajos dr., Renner János dr., Scherj
Emil dr., Schmidt Eligius dr., Strausz László dr., Siimeghy József
dr., Szalai Tibor dr., Szentes Ferenc dr., Székyné . Fnx Vilma dr.,

13. ábra. A jubiláris emlékplakett

Szörényi Erzsébet dr., Sztrókay Kálmán eLT .. SZU7'Ovy Géza dr., Telegdi Roth Károly clr., Tokody László clr., Tomor János clr .. Vass
József dr., Vendel Miklós dr., Vigh Gyula clr., Vitális Sándor cll'.
Pénztárvizsgálók: Hegedíís Gyula, Ferencz Károly, Csepreghyné
Meznerics Ilona, pénztáros: Ascher Kálmán.
A névsor ból kitűnik, hogyatársulati ügyek intézőinek !Száma
újból megnövekedett.
Az elnök indítványozta a közgyűlésnek, hogya Társulat elavult
régi nevét: "Magyarhoni Földtani Társulat", "Magyar Főldtani Tál'sulat"-ra változtassa, A közgyűlés az indítványt elfogadta.
lU\)

A közgyűlés a tagdíjat felemelte: a rendes tagok évi tagsági
díja eZentúl 36 forint, az ifjúsági tagoké 10, a nyugdíjasoké 12
forint.
A közgyülés a következő négy tagot küldte ki a l\!Iüszaki és
Természettudományi Egyesületek Szövetségének közgyűléGére:

14. ábra. il. jubiLáris emlékplakett má.sik oldaIa

Kertai György, SzácZeczky-Karcloss Elemér, Vadász EleméT, Visovszky József.
A Társulat tagjainc.k szánn 1950. január l-én 248 volt, s ezenkívül 34 előfizető.
A Társulat 1950-ben hét szakülést tartott, az Őslénytani Szakosztály hárrnat.
Az 1950. március l4-en a szovjet-magyar barát6ági hónap alkalmából tal'tott ülésen a következő értekezések kerültek elő
adásra: SzöréHl/i Erzséhe!: Szovjet ad3tok az evolúciós paleontológiához; M. Ráslcy Klára: Szovjet kutatók az őslénytanba n ; Kertai
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György: O. J. Schmidt szovjet akadémiku,s új elmélete a Föld keJantsky Béla: Permjakov mikrotektonikus mérési
módszere.
1950. március 29-én a Társulat tanulmányi (jubiláris) kirándulást rendezett a Velencei hegységbe.
A Magyarhoni Földtani Társulat első száz évének krónikája
ezzel lezárul. A Magyar Földtani Társulat n1indig tisztelettel tekint
viS;';za a Társulat dicső múltj ára, s kötel€SGégének tartja, hogy további munkásságával gyarapíi:sa a geológiai tudományokat Magyarországon, s kivívja nund a belföld, mind a külföld elismerését.
letkezéséről;

il.. Társulat folyoiratainak közle11tényei

Miként mÍllden tudományos társulatnak, a Magyarhoni Földtani Társulatnak is tudományo,s munkássága a szaküléseken elhangzot'-t..akban és a Társulat kiadványaiban megjelent tudományos közleményekben összegeződik. Az üléseken elhangzottak esetleg utólag
kissé módosulnak, úgyhogy a végleges tudományos munka csak akkor rögzítődik, amikor nyomtatásban megjelenik. A Társulat tudományos élete tehát folyóirataiban tükröződik vissza. A folyóiratokban megjelent közlemények általában rövidek, legfeljebb egy-kéi
ívnyi terjede1müek. A nagyobb földtani munkák - pl. egyes területek f3ldtani monografiái, nagyobb őslényt3.ni tanulmányok főként az Allami Földtani Intézet kiadványaiban láttak napvilágot.
Azonball ezekben a rövidebb cikkekben is többnyire fontos
megállapítások rögzítődtek. A közlemények tart3.lma általában a
hazai földtani vizsgálatok irányával párhuzamosan haladt. A Társulat első két évtizedében a hazai geológusok főleg adatokat gYűj
töttek. A közölt éliekezésekben is kőzettani, őslénytani gyűjtések
eredményei, egyes vidékek főként kőzettani és őslénytani leírásai
szerepeltek. Ezekben a közibsekben a tudományos eredmények
mellett sokszor a gyakorlati jelleg is erősen kidomborodott.
A Szabó József irányításával megindult időszakban egészen a
xx. század elejéig 13.rtott nyugodt fejlődési szakaszban a közlemények általában leíró jellegüek voltak. Sok cikkben azonban már
származási kapcsola:ok s szerkezeti vizsgálódások eredményei is kifejezésre jutottak. 1900-tól kezdve a cikkek java része még mindig
főleg leíró ami a földtan tudományának alpvonása -, de mind·jobban előtérbe kerüJllek a szerkezeti és származási vizsgálatok is,
főleg az utolsó évtizedekben, amióta a geokémiai és geofizikai vizsgálatok eredményei újabb megoldási lehetőségeket nyújtottak a
földtannak.
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A Társulat 1900-ig két kiadványban foglalta őssze megjelent
cikkeit.
Az egyik 1884-ben készűlt el a választmány m.egbízásából: "i\
lVI8gyarhonl Földtal11 Társulat 1852-1882. évi összes kiadványainak
betűsoros tartalom-mutatója", amelyet Halaváts Gyula állított oozsze. A másik az 1903-ban megjelent kiadvány: "Mutató a Földtani
Közlöny XIII-XXX. köteteihez." Összeállította Cholnoky Jenő d7',
Ez az ósszeállítás 1900-ig bezárólag tartalmazza a Földtani Közlöny
cikkeinek címét.
Ez a munka természetesen a Földtani Közlöny első 13 évfolyamában megjelent közlemények eimét is közli.
A következőkben az 1900 után m.egjelent cikkek címeinek
jegyzéke foglaltatIk.
A FöLdtani Közlönyben megjelent közlemények
31, kö[et, 1901.

Böckh Hugó: Előzetes jelentés a Selmeczbánya vidékén előfor
duló eruptív kőzetek korviszonyairól. 289-328. l.
Hor1isitzky Henrik: Adatok a vörösagyag kérdéséhez. 35-37. 1.
Kalecsinszky Sándor: I. A szovátai meleg és forró konyha&Ss
tavakról, mint természetes hőakkumulátorokról. II. Meleg sóstavak
és hőakkumulátorok előállitásáról. 329-353, l.
KövesLigethy Radó: A Föld kora. 1-21. L
KövesLigethy Radó: A strassburgi e1"ő nemzetközi földrengésI
értekezletről. 145-146. 1.
Kövesligethy Radó: Szeizmografikus feljegyzések értelmezése.
'225-232.1.
Nopcsa Ferenc, if j,: A Dinosaurosok átnézete és származása.
193-224. 1.
Pálfy Mór: Szászcsór és Sebeshely környékének felsökréta rétegeiről. 22-28. 1.
Pálfy Mór: Geológiai jegyzetek néhány dunament1 kőbányáró1.
150-155. 1.
Schafarzik Ferenc: Jelentés a Strassburgban tartott L nemze~
közi földrengéstani értekez12trő1. 137-144. 1.
SchaJarzik Ferenc: Az 1901. márc. ll-i poorhullásról. 147-149, J.
SchaJarzik Ferenc: Az 1901. február 16-i északbakonyi földrengésről. 156-160. l.
Schafarzik Ferenc-Emszt: Kálmán--Timkó Imre: A szapárifalvi diluviláliskorú babérezes agyagról. 28-34. l.
T1'eitz Péter: Magyarország talajainak beosztása klímazónak
szeri'nt. 353-359. l.
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Rövid közlemények
Horusitzky Henrik: A gyöngyös-patai diatomáczeás föld. 37. l.
Homsitzky Henrik: Újabb nézetek a talajosztályozis terén. 3339. l.
Telegdi Roth Lajos: A Vácz melletti Kosd községnél átfúr~
eoczénkorú széntelep. 162-164. l.
Telegdi Roth Lajos: Magyar geolOgus kitüntetése a franczia
tudományos akadémiában. 161-162. l.
Telegdi Roth Lajos: A Földtani Társu12.t 1901. évi Selmecz- és
Körmöcbányára rendezett kirándulása. 233-236. 1.
32. kötet. 1902.
Bőckh Hugó-Schafarzik Ferenc: A Windgalle kvarcporfirjának
koráról. 331-337. l.
Cholnoky Jenő: A futóhomok mozgásainak törvényei. 6-38. 1.
ILlés Vilmos: A Magyarországon talált első trilobita. 351-354. l.
Koch Antal: A Magyarhoni Földtani Társulat ötvenéves működésének története. 165-187. l.
Koch .4.ntal: Újabb adalékok a beocsini cementmárga geopaleontológiai viszonyaihoz. 271-280. l.
Koch Antal: Új adat a muflon korábbi elterjecléséhez. 346-350.1.
Kővesligethy Radó: A régi szinlők magyarázatához. 337-346. 1.
Lajos Ferenc: Az 1901. ápr. 2-i délmagyarországi földrengés.
281-306.1.
MelczeT Gusztáv:' Pirit a Monzoni-hegyről. 208-210. l.
Moesz Gusztáv: Barit, antimonit, pirargirit és pirit Körmőczbányáról. 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 megyékben előforduló kvarcporfirokról és podiroiclokróL 306-307. L
Schafarzik Ferenc: A Magyarhoni Földtani Társulat kirándlllása a szepesi szirtekhez, valamint a Magas Táh'ába 1902. szept.
6-13-ig. 354--459. 1.
Staub Móricz: Új",bb adatok a Sarkvidék ősvilági flóráj ához.
359-370. l.
Tuzson János: Adatok Magyarország fossil-flórája 'ISmeretéhez.
200-207. l.
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Rövid közlemények
Lóczy Lajos: Placochelys piacodonta, Jaeckel, nov. gen.
nov. sp. 47-49. 1.
Pálfy Mór: Magyar petróleumkutatás 1900-ban. 49. l.
Schafarzik Ferenc: Újabb csontleletek Erdélyben. 49. 1.

et

33. kötet. 1903.

Horusitzky Henrik: A diluviális mocrsárlöszről. 209-216. 1.
Hulyák Valér: Ásványtani :közlemények. 54-59. l.
Koch Antal: Tarnócz Nógrád megyében, mint kövült cápafogaknak, új gazdag lelőhelye. 22-26. 1.
Koch Antal: A Fruskagora hegység geológiai szerkezetének vázlata. 322-326. 1.
K01'7nos Tivadar: Paleontológiai közlemények. 451-4:62. 1.
Lőrenthey Imre: A szarmata és pmmoniai képződményeket
áthidaló rétegeknek egy classikus leJ.ethelye Magyarországon. 6062. 1.
Lőrenthey Imre: Két új leknősfaj a kolozsváli eocén képződ
ményekből. 193-208. 1.
Lőrenthey Imre: Néhány megjegyzés az Oriceras Fuchsi Kitt1.
sp.-ről. 470-472. l.
Lőrenthey Imre: Pteropodás márga a budapesti óharmadkori
rétegekben. 472-475. l.
Lőrenthey Imre: Prygulifera tömeges előfordulása a lábatlani
eocénban. 476-477. 1.
Pálfy MÓr: Két új óriási InocerRmus-f2.j az erdélyi részek fe1ső
kréta rétegeiből. 445-451. 1.
PáLfy Mór: Előzetes jelentés az Erdélyrészi Érczhegység andezitjeinek korviszonyáról. 463-470. 1.
Pethő GyuLa: A Hippurites (Pyronaea) polystylus acerevici hyp€I\s€non-rétegekben, a péterváradi hegységben. (A szerző hátrahagyott irataiból közli Pálfy Mór.) 17-21. l.
Schafarzik Ferenc: Emlékbeszéd Pethő Gyula dr. vál. tag felett.
1-16. 1.
Schafal'zik Ferenc: Budapest harmadik főgyűjtőcsatornájának
földtani szelvénye. 45-53. l.
Schafal'zik Ferenc: Az aldunai Vaskapu-hegység geológiai viszonyainak és történetének rövid vázlat.a. 327-365. 1.
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Treitz Péter: A Duna-Tisza közének agrogeológiai leírása. 298316. l.
Treitz Péter: A Palicsi-tó környékének talaji-smereti leírása.
316-321. 1.
Rövid közlemények
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 fichtelitről, mint az első monoklin-hemimorph
osztálybeli ásványról. 335-336. 1.
Hofmann Károly-Lóczy Lajos: A budai keserűvízforrások
keletkezéséről. 317-332. 1.
Horusitzky Hen:rik: Néhány kisalföldi artézi kútról. 337-338. l.
Inkey Béla: A sZE-ntpéterfalvi rétegek korának megállapításáról. 341-345. 1.
Koch Antal: Kövült cápafogak és emlősmaradványok Felső
Esztergályról. 190-202. 1.
Koch Antal: Pótlék' a tarnóci ~'ilsómediterrán komokkő cápafaunájához. 202-203. 1.
Koch Antal: Bazaltlakkolith az ajnácskői várhegyben. 242244. 1.
Koch Antal: Apró palaeontológiai közlemények. 332-335. l.
Lackner Antal: A kazanesdi kénkovandbánya Hunyadvármegyében.
LŐl'enthey Imre: A rákosszentmihályi Sashalom kavicsainak
koráról. 232-241. 1.
Melczer Gusztáv: Adatok az aragonit symmetrlájához. 203211. 1.
Melczer Gusztáv: A libethenitrő1. 211-218. l.
Pálfy Mór: Tagjain..lilloz és olvasóinkhoz. 1. 1.
Roth Lajos-Szontagh Tamás-Papp KárolyL-Kadié Ottokár:
Előzetes jelentés a borbolyai balaonopteridáról. 216-232. 1.
Szádeczky Gyula: Adatok a Vlegyás?.a-Biharhegység geológlájá·hoz. 2-63. 1.
Vitális István: Adatok a Balatonföldvidék bazaltos kőzeteinek
ismeretéhez. 377-399. 1.
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Rövid közlemények
Schafarzik Fe'i"enc: Mastodon-lelet Temerest határában, Krfu.<:Sószörény megyében. 64, 1.
35. kötet. 1905.
Aradi Viktor, ifj.: Lias és dogger a budai hegységben. 79-83. L
Böckh Hugó-Ems?X Kálmán: Egy víztartalmú, normális ferrisulfátról, a Jánositról. 76-78. l.
Gaál. István: Adatok az Osztrovszki-Vepor andezit-tufáinak mediterrán faunájához. 288-313. l.
Horusitzky Henrik: Bielz-féle conchylia-gyüjtemény. 83-85. l.
Horusitzky Henrik: Előzetes je12ntés a Nagy-Alföld diluviális
rnocsárlÖ6zérő1. 403. 1.
Koch Antal: Emlékbeszéd dr, Staub Móricz tanár felett. 61-76, l.
Koch A,ntal: Az egyetem föld- és őslénytani intézete. 234--236. L
Konnos Tivadar: A Püspökfürdő hévvizi fal1l1ájának eredete,
375-402. l.
Mauritz Béla: Pyrit Foi:niczáról (B06Zl1iö,). 484-491. 1.
Melczer Gusztál:: Adatok az albit pontos ismeretéhez. 153-170.1.
Pálfy Már: Borszékfürdő és Gyergyóbélbor geológió.i és hydrológiai viszonyai. 1-12. l.
Pálfy Már: Néhány megjegyzés Semper: Betrage zur Kenntni.s
des siebenbürgischen Erzgebirge.s dmű munkájához. 279-288. L
Pálfy Már: Adatok a verespataki Kirnik kőzeténe.l{ pontosabb
ismeretéhez. 314--318, l.
Prinz Gyula: Tarajképződés a phillocerasok családjában. 1320. 1.
Rozlozsnik PáL: A Maros-Körös közének eruptios kőzetei Arad
és Hunyad vármegyék határos részein. 455-483. 1.
Szádeczky Gyul.a: ABiharhegység alumíniumérczeiről. 213231. 1.
Treitz Péter: Avasborsó. 495-499, 1.
vVindhcLgor Ferenc: Qu~rczos bostonit Rézbánya környékéről.
232-234. l.
Zimányi Károly: Adatok Gömör és Abaújtornavármegyék áBványtapi ismeretéhez. 491-495, 1.
Rövid közlemény
Gün ViLmos: A talaj alkotórészeinek csoportosításáról. 170174, 1.

206

36. kötet. 1906.
Böckh Hugó: Emlékbeszéd dr. Schmidt Sá...11.dor felett. 165-174.1.
Böckh Hugó-Emszt Kálmán: A Jánosit és Copiapit közötti különbségekről. 186-195. l.
Frech .Frigyes: A tengeri eredetű ,karbon MagyarországoD. 150. l.
Gorjanovic-Kramberger Károly: A horvát-országi krapil1ai
diluviális ember. 241-255. l.
Hoorusitzky HenrUc A Tiszából kihalászotl diluciális gerinczesekről. 418-423. l.
KorT'ws Tü:adar: A balatol1melléki diluviális neritinákról. 295296. 1.
Lacknel' Antal: Újabb adatok a kazanesdi kénkovandbánya
környékének geológiai viszony:3.ihoz. 283-289. 1.
Lóczy Lajos: Báró Richthofen Ferdinánd. 175-181. 1.
Lőrenthey Imre: Dr. Zittel Kánly Alfréd. 371-388. 1.
Noszky Jenő: Adatok a Cserhát geológiájához. 411-417. l.
Pécsi Albert: Sei:S111ológiai közlemények. 424-426. 1.
P1'Ínz Gyula: Új adatok a frechiella-nem ismeretéhez. 51-56. l.
'Sigmond Elek: Alföldünk szíkeseinek válfajairól. 389--403. 1.
Vadász M. Elemér: Budapest-Rákos felsőmediterránkoru fauuája. 256-283. l.
Weinschenk Ernő: A Jánositról és annak 2. Copiapittai való
azonosságáróL 182-185. 1.
Weinschenk Ernő: Még egysz2r 2. Copiapitról és a Já.nositról.
289-295. 1.
Rövid közlemények
Prinz Gyula: Piszkei dumortierák. 57. 1.
Papp Károly: Helyreigazítás. 58. 1.
Sobányi Gyula: Levél a szerkesztőhöz. 59. 1.
37. kötet. 1907.
Franzencw Agoston: Az esztergomi Kis-Strázsahegy calcitjairól.
238-242.1.
Hofmann Károly: Adatok a pécsi hegység geológiájához. 111116. 1.
Inkey Béla: A nemzetközi geológiai congressus X. ülésszaka
Mexikóban 1906 nyarán. 16-25. 1.
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Kadié Ottokár: Adatok a Szinvavölgyi diluviális ember kérdéséhez. 333-345. l.
Koch AntaL: Petervaradinon 1900-ban fúrt kísérleti artézi kút
geológiai szelvénye. 116-121. 1.
Koch AntaL: Adácson (Heves megye) 1904-ben fúrt kutak geológiai szeivénye. 346-349. L
Lőrenthey Imre: Vannak-e juraidőszaki rétegek Budapesten ?
359-363. L
Méhes Gyula: Adatok Magyarország pliocén ostracodáinak
ismeretéhez. T. Az alsó pannoniai emelet Cypridae-i. ':1:29-467. L
Noth Gyul.a: A komarnik-mikovai és luhi petróleumelőfordulásokról. 25-29. 1.
.
PáIfy Mór: A Marosvölgy jobb oldalának geológi3.i alkotása
Algyógy környékén. 468-481. 1.
Pinkert Ede: Adatok a bulzai hegycsoport eruptivus kőzetei
nek i&"TIerE:téhez, 213-238. 1.
Schréter Zoltán: A Gellérthegy délkeleti oldalán feltárt 1öszről és Dunaterraszró1. 252-254. 1.
Szádeczky Gyula: A Biharhegység középső részének kőzettani
és tektonikai viszonyairól. 1-15. 1.
Sz. Szatmáry László: A Vezuvio lavájának vegytani és kőzet
tani vizsgáls.ta. 131-133. l.
Toborffy Zoltán: A Jánositról. 122-130. l.
Toborffy Zoltán: Adatok a mag;'ar ca.lcitok és gypszek ismeretéhez. 247-252. l.
Vadász Elemér: Fejlődésbeli elkülönületek a phyllocerasok csalsdjában. 349-355. 1.
Vadász Elemér: Alsórákosi (Persányhegység) alsó li a6zkorú
rétegek faun áj áról. 355-359. l.
Vadász ELemér: Ribicei felső mediterrán kOl'Szaki kOl'allpad
fatmájáról. 368-373. l.
Vogl Viktor: Adatok a fóti alsó mediter~-án ismeretéhez. 243246. 1.
Rövid közlemények
Herman Ottó: A misko1czi szelvény helyreigazításához. .'256257. l.
N opcsa Ferenc: Levél a szerkesztőhöz. 254-256. l.
Pécsi ALbert: Az 1907. január H-i jamaikai földcsuszamlás. 135.1.
T. ~R")th Lajos: A mhskolczi szelvény helyerigazítása. 133-135. 1.
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T. Roth Lajos: Még néhány szó a miskolczi szelvény heiyreigazítása ügyébm. 373. 1.
T. Roth Lajos: A magyarországi dánien eHerjedéséhe7. 481484. 1.
38. kötet. 1908.

A Szabó-emlék leleplezése. 511-513. J.
EnlSzt Kál1nán: A tőzegek fütőképességérŐl. 360-367. l.
Kalecsinszky Sándor: A margitszigeti artézikút vizének hőmérsékleti viszonyairól. 337-345. 1.
Koch Antal: Új adatok trachytanyagnak a budavidéki óharmadkori üledékekben való előfordulásához. 249-257. l.
Lífja Aurél: Adatok él. hazai pyrit kristálytani ismel'etéhez. 276294. 1.
Lífja Aurél: A leleplezé<si ünnepély. 513-516. l.
L5renthey Imre: Dr. Melczer Gusztáv. 1-6. 1.
Lőrenthey Imre: A tihanyi fehérpart pannoni ai rétegeirőL 679686. 1.
Lőw Márton: A rézbányai cerusszitek kristályiani viszonyai.
165-179.1.
Marcs Imre: Pyrit DéváróL 189. 1.
Matl1'itz Bpla: Új Zeolith lelethely. 190. 1.
Mauritz BéLa: Megjegyzések Pinkert Ede: ,.A bulzai hegycsoport eruptivLls kőzeteinek ismeretéhéz" c. értekezéséhez. 583-590. l.
Méhes Gyula: Adatok Magyarország pliocén ostracodáinak ismeretéhez. 537-568. L
Papp Károly: Almásszelistye érctern,ő vidéke Hunyad Vál me. gyében. 294-306. 1.
Rozlozsnik Pál-Em szt Kálmán: Előzetes jelentés a lVIedveshegység (Nógr~d vm.) amphibolos nephelines b,9.Sanitjáról. 36-37. l.
Schajarzík Ferenc: Ásványtani közlemények. 590-592. 1.
Schajarzik FeTenc: A 'Jukaresti petróleumkongrc:sszusról és il
románi3i petróleum geológiai viszonY"lÍról. 37-57. 1.
Schafarzik Fe7'enc: A Naptól felme12gedő szovátai konyhasós
tavaknak, főleg a forró lVIedvetónak geológiai. hidrográfiai és egynémely fizikai viszonyairól. 306-322. 1.
.
'Sigmoncl Ele7c A talajlemál1ásról és az ásványtani talajelemzés
lnsznosságáró1. 179-189. l.
Szácleczky Gyula: Adatok a Hideg-Szamos luistályos paláinak
Ílsm€retéhez. 257-276. 1.
Szerkesztői előszó. 247-248. 1.
14 A százéves Földtani Társulat -

6335.
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Szontagh Tamás: A Hontvármegyei Búrpatak völgyént::k ásványos forrátxü. 329-337. L
Szontagh Tamás: Történeti visszapillantás. 511-513. l.
Timkó Imre: Adatok hazink sík1ápjaina·k agrogeológiájához.
345-360.1.
Treitz Péter: Sos földek a Nagy-Alföldön. 6-31. l.
Vadász M. Elemér: Szabad bkókamrás lytocera6-faj a fe1ső
liasbÓJ. 32-36. l.
Vitális István: A tihanyi fehérpart pliocénkorú rétegsora és
faunája. 665-686. 1.
Vogl Viktor: Tanulmányok az eocén nautiíusok köréből. 568582. 1.
Rövid közlemények
Vadász M. Elemér: A hangyák és hangya...-:av hatása a mész...
190. 1.

kőre.

39. kötet. 1909.

Gaál István: Amaresvölgyi harmadidőszaki sóagyag Déva 111e1előfordulásáróL 319-336. 1.
Horusitzky Henrik: újabb adatok a löszről és a diluviális faunáról. 135-143. 1.
Kadié Ottokár: Paleolitos kőeszközök a hámori Szeleta-barlangból. 524--540. 1.
Koch' Nándor: A tatai Kálvária-domb földtani viszonyai. 225275. 1.
Koch Nándor: Adatok a "Tmaegoceras"-nem ismt::retéhez. 275280. 1.
Konnos Tivadar: Magyarországi plt=isztDcen csigák. 4--7. l.
Kormos Tí:"üadar: Campy1aea banatica (Part:sch). Rm. és Mt::lanella Hollandri, Ft::r. a Magyar birodalom pleisztocén faunájában.
144--149. l.
Kormos Tivadar: A pleisztocén ősember nyomai Tatán. 149151. 1.
Kormos Tivadar: Megjegyzések dr. Gaál István úrnak "A Marosvölgyi harmadidőszaki sóagyag Déva melletti előfordulásáról"
CÍmü cikkére. 540-541. 1.
Krizsó Jolán: Kristálytani tanulmányok. 388-394. 1.
Lörenthey Imre: Adato!~ a m2"gyarországi pannoniai képződ
mények sztratigrafiájához. Vála6zként Vitális Lstván dl'. úr cikkére.
368-372. 1.
letti
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Matttitz Béla: Pyrit Facebajáról. 394-396. 1Mau,ritz Béla: Mesterséges wollö.stonitról. 396-398. l.
Pálfy Mór: A thermális vizek fölszÍm'e emelkedé1Séről (előzetes
jelentés). 16-17. 1.
Popeseu-Voitesti J.: A Nummulites (Hantkenia) eQmplanata,
Lam. rendellenes fejlődé1Sének érdek-=s esetérőt 1--4. 1.
Telegdi Roth Károly: A rekettyefalvi (Hunyad megy e) melletti
felső mediterránkorszaki rétegek. 158-164. 1.
Sehréte1' Zoltán: A pilisborosjenői mélyfúrás geológiai eredményei. 8-11. l.
Staff János: A jura-ammonitesek szifonalis részaránytalanságúról. 381-387. 1.
Szádeezky GYl/Ja: Verespatak kőzeteiről. 336-362. L
Sz. Szathmáry László: Megjegyzés dr. Mauritz Béla: "A mesterséges wol1astonitról" címú észrevételére. 399. 1.
Sz. SzathmáTY László: A woll8.6tonit és mesterséges előállításél.
280-283. 1.
Vadász M. EleméT: Néhány rendellenes ammonitesrőL 154158. l.
VCLdász M. Elemér: Geológiai jegyzetek a borsodi Bükk-hegységből. 164-174. 1.
Vadász M. Elemér: Válasz Taeger dr. úr megjegyzéseire. 380381. 1.
Vitális István: Eszrevételek Lőrenthey Imre dr. úrnak a .,A tihanyi Fehérpart pannoniai rétegeiről" Írt cikkére. 363-367. 1.
Vogl Viktor: Új felső eocén lelőhelyr51. 152-153. 1Taeger Henrile Megjegyzések Vadász M. E.: Taegel' H.: ,.A
Vértes':"hegység földt..'mi viszonyai" címü ismeretéhez. 373-379. 1.
Zimányi Károl y: Béll':-.'t orientált továbbnöv~-sel S"lj óházáról.
12-15. 1.
Rövid közlemények
K01'1nos Tivada1': Újabb adatok 'az ó-buda-újlaki fönsÍk pleisz. toeén faunájának imeretéhez. 541-543. 1.
Sehréter Zoltán: Barion emeletbeli nummulites€>s mészkő a
Gellért-hegyen. 400-401. 1.
Seh1'éter Zoltán: A budai hegyek legrégibb képződménye. 401402. l.
Timkó Imre: Tsernosjom, rendzina és podzolos talajtípusok
előfordulása BudB.pest környékén. 543. 1.
14*
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40. kötet. 1910.
Bőckh János: Néhá!1y új és már ismert molluszkumfaj a Krassószörényi-Hegység alsókrétakorú lerakódásaiból (a VI. táblával
és az 50-51. ábrával). 609-620. l.
Erődi Kálmán: A mezőségi tavak eredetéről (a 16. és 17. ábrával). 336-339. l.
Franzenau Ágoston: Középmiocén rétegeknek új előfordulásá
ról Budapest környékén. Rákospalotán. 156-163. l.
GaáL István: Kövülete,:; középmiocén Déva határában (egy ábrával). 163-166. l.
GaáL István: Újabb adatok a Campylaea banatica (Partsch Rm.)
pleisztocénkorú elterjedéséhez. 166-169. l.
Kormos Tivadar: Succin2.ea Schuhmacheri, Andreae és Limnophysa diluviana, Andrear'e Magyarország pleisztocén fauná.iában.
170-173. 1.
Kormos Tivadar: Daudebardia (Libania) Langi Pfr. Magyarország pleisztocén faun áj ában. 173-175. l.
Lóczy Lajos: A monacoi oceanografiai múzeum. 129-133. l.
Lóczy Lajos: A Gtockholmi nemzetközi geológiai kongresszus.
529-536. l.
Lő,c Márton: Miargyri~ Nagybányáról. 624-627. 1Müuritz Béla: MagY21'Országi !\:őze!<llkotó ásványok. 541-550. l.
Nopc.'ia Ferenc: Geológiai megfigyelések Herkules-fürdő körül.
622-624. l.
Pá/ty Mór: A szarvaskői wehrlittömzs. 480-486. l.
Papp Károly: A kissármási gázkút Kolozs megyében. 305-336. 1.
Pávai-Vaj na FeJ'enc: Oláhlapád környékének földtani viszonyai. 340-359. l.
Réthly Antal: Az 1810. jé'.nuárius 14-iki móri földrengés. 133155. l.
Schréter Zoltán: A gánti timsósvizü kút Et Vértesben. 179185. l.
Toborffy Zoltán: lVIagyar'országi pyrargyritek kristálytani vizsgálata. 360-372. 1.
Treitz Péter: Az agrogeológia feladatai. 461-480. l.
Vadász M. Elemér: Adatok a lVIagyar Középhegység dunáninneni szigetrögeinek geológiájához. 176-177. l.
Zimányi Károly: Néhány adat a dO~'1ácskai pirit kristálytani
i6meretéhez. 550-555. l.
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Rövid közlemények
Gaál Istvá.n: AValvata antiqua Sow. a magyar fauaában. 169-·
170. l.
Horusi.tzky HenJ'ik: A pöstyéni hévvízforrások radioaktivitásának eredetéről. 538. l.
Hnnek Emil: Két ásvány új hazai tel'mőhelye. 628. l.
Papp Károly: Olvasóinkhoz. 1-2. 1.
Papp Károly: Szerkesztői megjegyzés. 486. 1Papp Károly: Válasz Lázár Zoltán úr kritikájára. 629-633.
Taeger Hem-ik: Vadász M. Elelnér dl'. úr válasza megjegyzéseimre kritikai megvilágításban. 178-179. l.
Timkó IJnre: Új Pyrula tennőhely Budapest környékén. 175176. 1.
Toborffy Zoltán: A gánti timsósvizű kút ásványa.i. 184-185. l
Treitz Péter: A II. agrogeológiai konferencia Stockholmban.
536-537. l.
Vogl Viktor: Adatok a Cerithium vivarii Oppenh. eocén elő
Iordulásához. 620-621. l.
Zil1lányi Károly: A rutil új előfOl'dulása hazánkban. 185-186. 1.
Em lékbeszédek
Szonta.gh Tamás: Nagysuri Böckh János élete és munkálkodása.
3-28. l.
Timkó Imre: Emlékbeszéd Güll Vilmos társulatunk másocHitkára felett. 29-35. 1.
41. kötet. 1911.
Ballenegger Róbert: A kecskeméti földrengé". 625-631. 1.
Emszt Kálmán: Az ipolynyitrai időszakos szökőforrás. 729734. 1Emszt Kálmán-Rozlozsnik Pál: A Medveshegység bazaltos kő
zetei. 257-272. l.
Glinka K. D.: Mállási termékek és talajok Bikszáclfürdő környékén 631-639. 1.
Homsitzky Henrik: A szegedi diluviális faunáról. 249-254. l.
Horváth Béla: A biharmegyei bauxitok kémiai alkatáról. 154257. L
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Koch Antal: Új adalékok a Gryphaea Eszterházy elterjedéséhez
és geológiai jelentőségéhez. 42-45. 1.
Koch Antal: Újabb földtani és őslénytani megfigyelések a Budai
Hegységben. 545-551. L
Koch Nándor: Adatok a székesfőváros altalaj ának ismeretéhez.
45-47. 1.
Konnos Tivadar: A polgárdi pliocén csontlelet. 48-64. l.
Kormos Tivadar: Egy új teknősfaj a magyarországi pleiszLocénből. 420-427. 1.
Konnos Tivadar: Adatok Nyitra megye pleisztocén faunijának
ismeretéhez. 735-739. 1.
Kormos Tivadar: A püspökfürdői Somlyóhegy pleisztocén faunája Bihar vármegyében. 739-742. 1.
Lóczy Lajos: A romániai petróleumterület és ennek összehasonlítása az Erdélyrészi mec1encéve1. 386-419. l.
Lőw Márton: Pirit Boszniából. 65-67. 1.
Lőw MáTton: Néhány ritka
ásvány a krassószörénymegyei
Vaskő bányáibó1. 746-250. 1.
Mauritz Béla: A Juc-pataki gabbro zeolit ásványai KrassóSzörény vármegyében. 68-69. 1.
N eubauel' Konstantin: Adatok a szilikátolvadékok ismeretéhez. 72-85. l.
Papp Károly: Kálisókutatások hazánkban. Első közlemény. 119. 1.
Papp Károly: A h1.myadvál'megyei Godinesd környékének
mangántelepei. 551-564. 1.
Schafarzik Ferenc: Hazánk vasérckészletéről és a földgázról,
valamint Bosz.l1ia szénkinoséről. 229-248. l.
Schmidt Károly: Geológiai megfigyelések az erdél:v-részi ba1'naszénterület néhány pontjáról. 20-41. l.
Terzaghy Ká7'Oly: Megjeg-yzések Buccari környékének tekton ikájához. 639-648. 1.
Vendl AJadár: Alsó mediterránrétegek kibukkanása a főváros
VII. kerületében. 47-48. 1.
Vendl AJadár: A Tarim medence vidékének homokjairól. 272283. l.
Vitá/.is István: Adatok a balatonvidéki pliocén- és pleisztocénkorú képződmények stratigrafiájához. 428-436. l.
Wachner Henrik: Adatok Segesvár környékének földtani a1kotásához. 742-746. l.
Zimányi Károly: A dognácskai négy Evangelistabánya piritjéről. 564-566. l
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Rövid közlemények
GaáL István: Válasz Téglás Gábor úr Helyreigazítás cimű cikkére. 734--735. l.
Lőw Márton: Bournonit Óradnáról. 192. 1.
Schréter Zoltán: A Magyarhoni Földtani Társulat pünkösdi kirándulása Balaton környékére. 652-658. l.
Téglás Gáb01': HelYTeigazítás Gaál István dr. úrnak az Ursus
spelaeus Blb. mancsára vonatkozólag. 649-650. l.
Téglás Gáb01': Újabb őslénytani adatok a Tiszahátról és a Dunántúlró1. 650-652. 1.
Telegdi Roth Lajos: Új feltárás a Dun3 altalöjában 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. l.
Bernouilli WaLter: Geológiai vizsgálatok él. kárpáti homokkő
övben Zboró vidékén. 367-381. 1ezek Waldemár: A radioaktivitás és szerepe az újabbkori földr2.izgeológiai feUogásokban. 428-455. 1.
Erödi Kálmán: Az erdélyi Mezőség határai. 425-428. l.
Gaál István: Hunyad-Dobra kÖl'l1yékének geológial viszonyai.
25-32. L
Gedroic Konstantin: A ta1ajelemzéS€k módszerei. 529-569. l.
Gerő Nándor: Az
ipolynyitrai időszakos szőkőforrás télen.
273-276. 1.
Laczkó Dezső: Az 1911. júlitlS 8-iki földrengés Veszprémben.
42-43. 1.
Lóczy Lajos: A kissármá6i gázkitörés. 1-12.1.
Lóczy Lajos: Alföldünk artézi kút jai és az adézi kutak tör2JSkönyvezése. 113-134. 1.
Lóczy Lajos if:i.: A Villányi és Báni hegység geológiai viszonyai. 672-695. 1.
Noth Gyula: A magyarországi f,öldigázról. 893-896. 1.
Noth Gyula: Az Orange-River petróleumtelepei Délafrikában.
897-901. l.
01'OSZ Endre: Adatok a hód (Castor Fiber L.) hazai elterjedéséhez. 904--908. 1.
Papp Károly: A futásfalvi Pokolvölgy környéke Háromszék
vármegyében. 696-723. l.
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Pálfy Mór: Az újvidéki próbafúrások. 521-529. l.
Pávai-Vajna Fcrrnc: Felső eocén kvarctrachit (riolit) tufa a
budai Mátyáshegyen. 455--456. l.
Réthly Antal: Az 1911. évben észlelt földrengések hazánkban.
32-34. 1.
TeLegdi Roth Lajos: A zborói rnélyfúrások, Sáros vármegyében.
361-366. l.
Telegdi Roth Lajos: A tErefSovai földpát előfordulás Krassószörény vármegyébeIl. 908-909. l.
Téglás Gábor: Újabb őslénytani adatok hazánk különféle tájairól. 902-904. l.
Vendl illadár : Az andaluzit új előfordulása hazánkban. 909911. l.
Vendl ilIacZáT: Az ereszt.vényi bazal~ ilmenit.je. 911-912. l.
Vitális István: A peremarton Somlódomb pliocénkorú i'étegsora
és faunája. 151-157. l.
Zimányi Károly: Új alakok a piriten és az eddig ismert összeG
alakjai. 724-736. 1.
Rövid közlem.ények
Vadász ELemér: Koch Antal dr. negyvenéves tanári jubileuma.
665-671. l.
Konnos Tivadar: Hazánkra vonatkozó két őslénytani név
helyEsbítése. 382-333. }.
Teutsch Gyula: A magyal.'bodzal ásatások akadályai. 759-762. l.
Treitz Péter : Válasz a porfelhők ügyében. 177. 1.
Telegdi Roth Lajos: A hontkemencei köyületek. 54. 1.
43. kötet. 1913.

Bal.lenegger Róbert: A talajok jellemzése vizes kivonaluk segít.ségével. 317-324. l.
Emszt Kálmán-Rozlozsnik Pál: Az újmoldovai bazalt. 416420. l.
Ehik Gyula: A brassói preglaciális fauno.. 23-38. l.
Fenyves Jakab: Az 1906. jan. 31-i földrengés Kolumbiaban.
39-50. l.
HaLaváts Gytüa: Adatok az Erdélyrészi Medence tektonikájához. 183-190. 1.
Hoffer il.ndrás: Jegyzetek az Erdélyi Érchegység PilisCGé.klyakő .szirtzónájanak tektonikájahoz. 191-193. 1.
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Kormos Tivadar: Sciurus gibberosus Hofm. a magyarországi
miocénben. 36-38. 1.
Kulcsár Kálmán: Földtani megfigyelések aGerecsehegységben.
421-423. 1.
MaLiritz Béla: A ditrói szienit két újabb elegyrésze. 12-15. 1.
Mauritz BéLa: A Fruska-Góra trachitos kőzetei. 324-327. l.
Méhes Gytúa: Kövesült kagylós rákok Ázsiából. 428-431. 1.
Papp Károly: Kálisókuiatások hazán.kban. 2. közl. 173-183. l.
Pávai-Vajna Ferenc: Új Pholadomya a miocénbőL 193-201. 1.
Podek Ferenc: Új liaszrög a Bárcaságban. 17-19. 1.
Podek Ferenc: A brassói hegyek neokom márgája. 20-22. l.
Strömpl Gábor: A Visegrádi Dunaszoros és a Pesti síkság fiatalabb kavicstelepei. 328-331. 1.
Szádeczky Gyula: Adatok az Erdélyi Medence tektonikájához.
405-416. 1.
Vendl Aladál': A CsepeIsziget homokjáróL 331-343. l.
Vencll Mária: Kristálytani viz6gálatok. 205-214. l.
Vigh Gyula: Llaszrétegek a dorogi Nagykősziklán. 424-427. l.
Vogl Viktor: Adatok a tengern1elléki tithon ismeretéhez. 1517. l.
Zimányi Károly: Hematit a Kakukhegyről. 431-444. 1.
A magyar földtani irodalom jegyzéke az 1912. évben. 230248. 1.
Isnwrtetés
Schafarzik Ferenc: Lóczy Lajos .,A Balaton környékének geológiája". 445-472. 1.
44. kötet. 1914.
Balló Rezső: Adatok a do1omitkeletkezés elméletéhez. r. 4049. 1. II. 417-489. 1.
Gaál István: Új Lima-faj a zalathnavidéki helyi üledékbőL 5054. 1.
Hillebrand Jenő: A fosszilis ember kérdése. 245-255. 1.
Horváth Bél-a: A talaj mangántartalmának mennyiségi meghatározásáról. 490-499. 1.
KI.iipfel Walter: Kirándulás a horvát tengerparton. 27-37. 1.
Kulcsár Kálmán: A Gerecsehegység középső liaszkorú képződ
ményei. 54-80. 1.
Liffa Amél: Új phillipsit előfordLüás Badacsonytomaj on. SO87. 1.
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Pávai-Vajna Ferenc A lVIarosvölgy kialakulásáról. 256-280. l.
'Sigmond Elek: A talaj elemzéséhez ha..~znált forró sósavas kivonat készítési módja. 281-289. l.
Taeger Henrik: A Buda-Pilis-Esztergomi Hegycsoport szerkezete és arculata. 555-571. l.
Telegdi Roth Lajos: lVIocs község környéke. 401-402. l.
Téglás Gábor: Újabb ősemlős leletek hazánk különböző vidékeirő1. 416-417. l.
Vendl Aladár: Kvarcporfiritok a Sebes völgyéből. 403-407. l.
Vendl ALadár: A hatvani cukorgyár talajának vízrészei. 407410. l.
Vigh Gyula: Adatok az esztergomvidéki tI'iász ismeretéhez.
572-577. l.
Volko János: A mezőberényi III. sz. artézi kút. 411-415. l.
Weszelszky Gyula: A herkulesfürdőihévforrások radioaktivitásáról. 499-507. 1.
Zsigmondy Árpád: Görögországi vasérctelepek. 289-296. 1.
Vegyes közLemények
Schafarzik Fe1'enc: Elnöki megnyitó. 233-244. 1.
Schréter Zoltán: A földkerekség geológiai térképe. 300-302. L
A magyar földtani irodalom jegyzéke az 1913. évben. 435454. l.

45. kötet. 1915.
Balló Rezső: Adatok a dolomitkeletkezés ehlléletéhez. 221233. L
Bányai János: Hadviselés és geológia. 213-221. l.
Ferenczi István: A Zalatna-nagyalmási. harmadkori medence.
1-17. l.
Jugovics Lajos: Ásványtani közlemények. 174-178. 1.
Kulcsár Kálmán: A felső oligocén újabb előfordulása Budafok és Törökbálint között. 169-174. 1.
Majer István: A Börzsönyi-hegység északi részének üledékes
képződményei. 18-40. l.
PaP1J Simon: A Congeria sp~thulat<l. Partsch, és a Limnocardium Penslii Fuchs pannoniai-pontusi kövületek új előfordulása
hazánkban. 251-254. l.
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Rózsa Mihály: A kálifŐ6ótelepek másodlagos átalakulásáról.
233-250 l.
Téglás Gábor: Újabb őslén:ytani adatok hazánk különböző vidék eiről. 255-256. l.
Toborffy Géza: Cerussit-'kristályok Damaraland és Brokkenhill
tartományokból. 178~183. 1.
Vendl Má1·ia: A bulzai antimonit kristályalakjai. 183-186. l.
Vegyes közlemények
Lóczy Lajos: Suess Ede emlékezete. 105-121. 1.
46. kötet. 1916.

Ballenegger Róbert: A Hegyes-Drócsa erdőségeinek talaja.
105-111. l.
Bene Géza: A resicabányai, stájerlaki és kemenceszéki szénbányaterület hegyszerkezeUani viszonyai. 12-22. l.
Bene Géza: Adatok Szerbia északkeleti részének geológiájához.
236-262. l.
Hojnos Rezső: Adatok magyarhoni fosszilis radio1áriák ismeretéhez. 262-284. l.
Nopcsa Ferenc: Északalbánia, Rácország és Keletmontenegrn
geológiai térképe. 227-231. l.
Pálfy Móric: Az erupciós kőzetek zőldkövesedése. 73-85. l.
Radovanovic Szvet'Jlik: Adatok az Északkeleti Szerbvidék geológiai hegyszerkezetéhez. 231-252. l.
Szentpétery Zsigmond: A melafir és szerepe az Erdélyi Érchegységben. 86-105. 1.
Rövid közlemények
Lenau Hernw:n: Aszenegambiai laterites vasércről. 284-287. l.
Schréter Zoltán: Feltárás a budapesti Hungária-'körúton. 112. 1.
Schréter Zoltán: Kútfúrás él. Törökőrön. 112-113. 1.
Vegyes közlemények
Ballenegger Róbert: Hilgard Eugen Waldemar (1833-1916)
.emlék ezete. 287-289. l.
Toborffy Géza: A földkéregben egymást kerasztező kettős hullámrendszerről. 114-117. 1.
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47. kötet. 1917.

BaLlenegger Rábe1°t: A tokajhegyaljai nyiroktalajróL 20-24. l.
Bányai János. Kézdivásárhely vidéke Háromszék vármegyében. 1-20. 1.
Fejérváry Géza Gyula: Fosszilis békák a püspökfürdői praeglaciális rétegekből. 25-53. 1.
Hollás András Lajos: A csörögi andezittelérek földtani viszonyai. 201-223. 1.
Pávai-Vajna Ferenc: A Ki6kapus-Rukkor közé eső terület
tektonikai viszonyai. 201-223. l.
Schafarzik Ferenc: A hevesmegyei Egercsehi barnaszénterület
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.
Schréte7' Zoltán: Diluviális ősem.lős-csontok a pestmegyei
Mende és Pécel határában. 55-56. 1.
Schréter Zoltán: Mediterránkorú metaxytherium-váz Márczfalváról (Sopron megye). 57. 1.

Vegyes közlemények
Pávai-Vajna Femnc: A földkéreg legfiatalabb tektonikus mozgásail-ól. 249-252. 1.
Pávai-Vajna Ferenc: Adatok a horvátszlavonországi pleisztocén
lerakódások ismeretéhez. 253-258. 1.
Réthly Antal: A Baranyai Szigethegy6égben 1909. május 29-én
észlelt földrengés. 242-248. 1.
Vadász Elemér: A földtan és őslénytan szerepe a budapesti
egyetemen. 404-411. l.
48. kötet. 1918.

BaLlenegger RábeTt: A lápok alatt végbemenő mállásról. 1317. l.
Fe1"enczi István: Az Inovec déli felének földtani viszonyai.
381-388. l.
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id. Lóczy Lajos dr.: összehasonlító szemlélődések az Erdélyi
érchegység és az Ény-Kárpátok geoszinkliná1ásai felett. 229-234. 1.
ifj. Lóczy Lajos dr.: N:~lugatszerbia geológiai viszonyairól. 113. l.
Nopcsa Ferenc br. dr.: Leipsanosaurus n. gen., új Thyreophora
a gosaui rétegekből. 261-265. l.
Treitz Péter: Magyarország morfológiai egysége. 357-380. 1.
Vid Gyula Gábor: Pannonhalma f01dtani viszonyai. 225-261. 1.
Rövid közlemények
Hal.aváts Gyula: Válasz dr. Papp Simon és Pávai-Vajl1a Ferenc
közleményeire. 271-275. l.
Hlawatsch Károly: A grandidierit előfordulása Helpán, Gömör
megyében. 266-267. 1.
Papp Simon: Megjegyzések Halaváts Gyula: Szentágota é6
Nagysink környékének földtani alkotása c. fölvételi jelentéséhez.
268-270.1.
Pápay Irma: Az aldunai gabbro. 17-23. 1.
Vendl Mál'ia: A griedeli b3rit kristályalakja. 23-26. 1.
Vegyes közlemények
Szontagh Tamás: Elnöki megnyitóbeszéd. 27-40. 1.
Vadász Elemér: Lőrenthey Imre emlékezete. 40-52. l.
Papp Károly: Marosdécsei Déchy Mór dr. emlékezete. 7982. l.
Posewitz Tivadar dr. emléke. 83-85. J.
49. kötet. 1919.
id. Lóczy Lajos: A nyitra- és trencsén vármegyei mészkőszirtek
geológiai helyzetéről. 3-8. l.
Bányai János: Az aranyosbányai kontakt területről. 9-15. l.
Bányai János: Arany·tartalmú érces telérek mikroszkópos vizsgálata. 15-21. 1.
Rozlozsnik Pál: A "Macskamező"-típusú vas-mangánércek elterjedése Erdélyben. 21-43. 1.
Rövid közlemények
Vogl Viktor: Jegyzetek az erdélyi eocén brissoidesekrő1. 4446. l.
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. l.
Páljy Móric: Tengeralatti forráslerakódások a budapesti triászkorú képződményekben. 14-21. l.
Lijja Aurél és Emszt KáLmán: Adatok a krassószörényi bányavidék ásványainak kristálytani és chemiai ismeretéhez. 1. Realgár
Újmoldováról. 21-33. 1.
Vend/. Miklós: Biotitos dacittufa Kistétényről. 34-38. 1.
Rövid közlenlények
'1' Fml1zenau Agoston: A szebenmegyei Rekitánál előforduló
mediterránkorú foraminlferák. 39--41. 1.
Schafarzi7c Ferenc: A Szt. Gellérthegy geológiai viszonyairól.
41-42. l.
Vog/. Viktor: Jegyzetek a magyarországi eocénkorú tüskebő
rüek falmájához. 42-43. l.
Vigh Gyula: Az acanthicumos réteg~k újabb előfOl'dulása él.
Magyar K özéph egységben. 43-46. 1.
VendI Má7'ía: A muszári és sztaniz,sai aranybánya ka1citjai.
46-47. 1.
Hojnos Rezső: Fosszilis rizopodák Albániából. 47--49. 1.
Scherf: Szökevény hévforrások a Gellérthegy tövében. 7983. l.
Scherf: A budapesti természetes vízhálózatnak egy eddigelé
geológiailag nem méltatott forrásá róJ. 83-85. l .

.'il-52. kötet. 1921-22.

Schajarzik Ferenc: A Hypsospatangus Hantkeni Páv. sp. fajnak
Budapesten a budai márgában való újabb tömeges előfordulása.
7-10. 1.
Szentpétel'y Zsigmond: A toroczkói vaspataki vasbánya földtani
Gze1vénye. 10-21. 1.
Pávai-Vajna Ferenc: Válasz a magyar földgázkutatás kritikájára. Megjegyzések Lóczy Lajos dr. ,.Magyarország tektonikai és
ősföldrajzi kérdései"-re. 21-31. 1.
Siimeghy József: Diósjenő környéke miocénkorú rétegei és
azok faunái. 31-39. 1.
Vendl Mária: Ca1cit Vaskőről, antimonit Hondolról, gipsz Öbudát'ól és markazit Nem e-svit ár óL 39-45. 1.
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L/ffa Aurél és Emszt Kálmán: Tschermigit Tokodról. 45-52. 1.
Tokody László: A pirit szimmetriája.
Maier István: Felsőkréta Dinosaurus-nyomok a kosdi eocén
széntelep feküjében. 52-66. l.
Rövid közlemények

t Vag) Viktor: Adatok Magyarország mezozoi tüskebőr(ünek ismeretéhez. 76-77. l.
Tokody László: Finnmosseni magnetiL 77-78. 1.
53. kötet. 1923.
Telegdi Rath Károly: Paleogén képződmények elterjedése él
Dunántúli Középhegység északi részében. 5-14. l.
Vendl Mária: Ca1citok Gömörmegyéből. 14-17. 1.
Sümeghy József: Földte.ni megfigyelések a Rába-Zala közé
eső területről. 18-27. 1.
Sii.?neghy József: A baltavári lelőhely retegtani helyzete. 2833. l.
Takony László: Étetési vizsgálatok a botesi chalkopiriten. 3442. l.
StTaUSZ László: A 0.'lobánkai felső eocén. 43-47. 1.
Stmusz László: Fácieslanulmány a tétényi lajtameszeke.i1. 4852. 1.
Stnwsz László: A biai miocén. 53-58. l.
Strausz László: Mecsekjánosi, Szopók és Mecsekpölöske környékének geológiáj::l.. 59-65. l.
Zeller Tibor: Adatok a felsőbányai barytok kristálytani ismer etéhez. 66-72. 1.
Rakúsz GYLLZa: A dobsinai szerpentin. 73--80. l.
Koch Sándor: Valentinit és orientált baryt Felsőbányál'ól és
kősó Deésaknáról. 81-84. 1.
Szádeczky-K. EleméT. A gipszes eocén a Gyulai havasok szegélyén. 85-93. l.
Szádeczky-K. Elemér: Új cölesztin-előfordulás Czindről. 9496. 1.
Rövid közlemények
Sümeghy József: Felsőtárkány környékének harmadkori faunája. 97-99. l.
Zeller Tibor: Terméskén RecskrŐ1. 99-100. 1.
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Lengyel Endre: Adatok a Fe1sőkosztolány környéki andezitek
ismeretéhez. 103. L
Boro.> Adám: A Schaerocodium Bornemanni Roth, a hazai
felsőtriászban. 103. 1.
54. kötet. 1924.

Ferenczi István: Geomorfológiai tanulmányok a Kis-lVIagyarAlföld D-i öblében. 17-37. l.
Telegdi Roth Károly: A várpalotai lignitterület. 38-44. 1.
Gy6rffy István: A mohák és a substratum. 45-55. l.
RaklLsz Gyula: A dobsinai azbeszt és feldolgozása. 56-58. 1.
Siimeghy József: Szann.-korú esigafaunák a Mátra meg a
Bükk aljából. 59-63. l.
Lengyel Endre: Újabb adatok a tokaji Nagyhegy petrogenetikájához. 71-76. 1.
Strausz László: Adatok az Ipolyvölgy vidékének geológiájához.
71-76. 1.
Reichert Róbert: Laumontit a nadapi gr. Cziráky-féle bányából. 77-78. 1.
Hojnos Rezső: A mátraderecskei kaolin. 79-84. 1.
Koch Sándor: Vezuvián és scheelit Cffiklováról. 85-89. L
Boros Adám: A középdunai hegyvidék édesvízi meszköveinek
fitolitjei. 90-92. t
Szádeczky-Kardoss Elemér: Adatok az Alsójára-szászfenesi
eocénterület és környékének geológiájához. 93-97. L
Erdődy S. Arpád: APánk-nagyroskányi fe1sőmediterrán üledékek szintezése. 9S-101. 1.
Szalai Tiba?': Az ipolytarnóci aquitanien. 102-103. 1.
Szalai Tibor: Újabb adatok Pomáz környékének geológiájához.
104-112. l.
Rövid közlemények
Rakusz Gyula: Anod ont a-lelet Gyöngyösről. 113-114. 1Hoitsy Pál: A verespataki kormeghatározó Conus. 114-115. 1.
55. kötet. 1925.
Schréte7' ZoUán: Az 1925 januárius 31-i egri földrengés. 2648. 1.
Stro b enz Ilona: Magyarországi dolomitkristályok újabb elemzései. 49-56, 1.
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ifj. Lóczy Lajos: A Dunántúl hegyszerkezetéről. 57-62. 1.
PáL'Cú-Vajna Ferenc: A földkéreg legfiatalabb tektonikus m02gásairól. 63-85. l.
Sirnkó Gyula: Adatok a Tokaji-Nagyhegy és vidékének talajismeretéhez. 86-117. l.
Lengyel Endre: Petrogenetikai megfigyelések a Pilisszentlászló
környéki andeziteken. 118-126. 1.
Lőw IvIárton: Ércelőfordulások a Mátrában. 127-143. l.
Szádeczky-K. Elemér: Adatok az Alsójára-Fenesi eocé::üerü1et
geológiájához. II. 144-149. l.
Kubacska András: Adatok a Nagysz·3.lkörnyékének geológiájához. 150-161. l.
Koch Sándor: Néhány ritkább ásvány újabb előfordulása Magyéll'országon. 162-168. l.
Szalai Tibor: Adatok a harmadkorI crinoideák i6meretéhez.
169-173. l.
Papp Ferenc: Adatok a magyarországi dioritok ismeretéhez.
169-173. l.
Reichert Róbert: Újabb adatok a Salgótarján-környéki bazaltos
kőzetek petrokémiai ismeretéhez. 181-196. l.
Ferenczi István: Adatok a Buda-Kovácsi hegység geológiájához. 196-211. 1.
Strausz László: Újabb adatok Fát alsómediterrán faunájához.
212-216. l.
Siimeghy József: Zalaegerszeg környékének levantei korú képződményei. 217-226. 1.
Winkler Artur (Wien): A Kis-Magyar-Alföld szegélyén, a keletstájer medencében fellépő bazaltkitörések kora és keletkezése. 227231. 1.
Kutassy Endre: A Buda-vidéki triász <sztratigráfiája. 231236. L
Rövid közlemények
Rózsa Mihály: A kristályos magnezit alpesi telepeinek képzö237-238. l.
Noszky Jenő: A levantei forrÉL.."111eszek a pesti oldalon. 238239. l.
Boros Ádám,: A talajjelző mohok kérdéséhez. 239-241. 1.
dé-séről.

15
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százéves Földtani Társulat -

6335.
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56. kötet. 1927.
Homsitzky Ferenc: Új adatok a Budapest környéki miocén
sztratigráfiájához. 21-29. 1.
HOJ'usitzky He;lJ'ik: A gyömrői artézi kút. 80-83. 1.
HOJ'Usitzky Henrik: A Városligetben épülő "Regnum Marianum" pléb. templom környékének hidrogeológiai viszonyai. 7680. 1.
Maier István: Atavisztikus vonások a szeletai barlangi medve
fogazatán. 40-47. l.
Nopcsa Ferenc: Az eruptív kőzetek eloszlásánaJk kérdéséhez.
10-12. 1.
Papp Ferenc: Helemba-Kövesd környéki andezitek. 57-61. l.
Rakusz Gyula: Alsómediterrán asteroidák Salgótarján vidékérőL 53-56. 1.
Schafarzik Ferenc: Völgyképződés a Budai-hegység déli részében. 7-9. 1.
Strausz László: A báni hegység mediterrán rétegei. 118-122. 1.
Sümeghy József: Középmiocén korú szárazföldi csigafauna
Környe és Bodajk környékéről. 47-52. l.
Szádeczky-Ketrdoss Elemér: Az erdélyi eocén petrogenezise.
83-117. L
Szentpétel'y Zsigmond és Emszt Kálmán: A gabbrómsgma differenciálódási termékei Szarvaskő vidékén. 62-75, 1.
57. kötet. 1928.
Endrédy Endre: Újabb adatok aszilikátok kémiájához. 2027, l.
HOJ'Usitzky Ferenc: Új Parallelepipedum-faj a helembal felső
oligocénből. 63-67. 1.
Lengyel Endre: Adatok a zónás plagiaklászok ismeretéhez L
1-12. 1.
Petpp Ferenc: A Bernece melletti Huszárhegy haematitja. 2732. 1.
Pálfy Móric: Adél.tok a Tokaji hegység harmadkorú erupciói"ak korviszonyához. 67-71. 1.
RakLisz Gy!!Jet: A dobsinai és Bükk-hegységi karbon sztratigrafiai és paleogeogl'afiai helyzelél'ő1. 208-212. l.
Reichert Róbert: Petrografiai megfigyelések a nógrádmegyei
bazaltokon r. 201-208. l.
Telegdi Roth Károly: Infraoligocén denudáció nyomai 8 Dunántúli Középhegység északnyugati peremén. 32-41. 1.

226

Simkó Gyula: A Tokaji Nagyhegy effuzív kőzeteinek litok1ázhs
rendsz2re és ennek morfológiai szerepe. 12-20. l.
Siimeghy József: Pannoniai kori fauna az Alföldről. 41-53. l.
Szádeczky-K. Gyula: Erdély l1yugati határhegységének képző
dése és kora. 188-197. l.
Tompa Margit: Kőzettani vizsgálatok az Orsovai hegységben.
171-188. l.
Vigh Gyula: Adatok a Budai- és Gerecse-hegységi triász ismeretfhez I. 53-63. l.
Vigh Gyul.a: Paronicerasok a magyar felsőliaszban és fejlődés
beli rendellenességek. 212-222. l.
Zsivny Viktor: Ásványtani közlemények. 197-200. l.
58. kötet. 1928.
Emlékbeszédek
László Gábor: Megemlékezés Darányi Ignácról. 24-27. l.
Mauritz Béla: Megemlékezés Groth Pál tiszt. tagról. 29. 1.
MaU1·itz Béla: Megemlékezés Tschermak Gusztáv tiszt. tagról.
27-28. l.
PáLfy Móric: Bodrogi Koch Antal tiszt. tag emlékezete. 714. l.
Telegdi Roth Károly: Schafarzik Ferenc tió>zt. tag emlékezete.
15-23. 1.
Ertekezések
Bogsch László: A csákvári Báracháza Hipparionjai. 115-121. l.
Rojnos Rezső: Adatok az Északkeleti Kárpátok szirtvonulatának mikropaleontológiájához. 55-57. L
Rorusitzky RendJe A Béke-tér környékének hidrogeológiai viszonyai. 122-126. 1.
Lengyel Endre: Adatok :1 zónás plagioklászok ismeretéhez. II.
46-54. l.
Lijja Aurél és Tokady László: Adatok adélausztráliai atakamit kristálytani ismeretéhez. 39-45. l.
Lőw Márton és Tokady László: Adatok Nagybánya és Borpatak
ásványainak ismeretéhez. 87-92. l.
Maier István: Az Ursus Böckhi SCHL. helyzete a !nedvék törzsfájában. 58-65. 1.
Pá If y Móric: A gellérthegyi mélyfúrás tanulságai. 77-87. l.
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PáLfy Móric: Krétakoru-e a Gyalui havas ok kristályos paláinak metamórfozisa. 35-38. l.
Stmusz László: i~~· bujáki lajtameszek. 65-69. l.
Szádeczky-K. Gyula: Eltakart hegyek az Erdélyi Medence
északnyugati részében. 30-35. l.
Szentpétery Zsigmond és Emszt Kálm.án: Petrochémiai adatok
Szarvaskő vidékéről. 109-114. l.
Vendl lvIária: Kalcitok Szentgálról és Márkházáról. 70-76. l.
Zsivny Viktor: A Fedoroff-féle módszer különös tekintettel a
földpátok meghatározására. 93-108. l.
Rövid közlemények
HofJer András: Néhány szó a Tokaji-hegység erllptívumainak
településéhez. 127-130. l.
K1ébacska Aíulrás: Öslénytani megfigyelések hazánkból a
XVIII. század elejéről. 30-33. l.
Vigh Gyula: újabb ásvá!1yelőfordlllások a Gerecse-hegységben. 133-134. 1.

59. kötet. 1929.
E-mlékbeszédek
Schrétel' Zoltán: Telegdi Roth Lajos :o:mlékezete. 5-7. l.
Lijja AHTél: Toborffy Zoltán v. vál. tag emlékezete. 8-12. 1.

ÉTtekezések
Horusitzky Hemik: Az agrogeológia múltja és feladatai hazánkban. 13-25. l.
Lengyel E-ndre: Az Etna jelenkori lávatípusai. 26-34. l.
Papp Ferenc és Reichert Róbert: A Mórágyvidéki gré.nitok.
35-41. l.
Nos:;;ky Jenő: A Magyar Nemzeti Múzeum érdekesebb, új geológiai és paleontológiai szerzeményei. 42-49. l.
Siimeghy József Két alföldi artézi kút faunája. 50-55. 1.
Rövid közlemények
Noszky Jenő: A rtnk-herlál1yi álgejzír. Megjegyzések dr. Buchtala J.-nak "a különböző gejzírjelenségeket egységesen magyarázó·'
készülékéhez, ill. elméletéhez. 56-59. 1.
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Ifj. Kendi Finá~y István: Adatok a pécskörnyéki gömbszenek
ismeretéhez. 60-62. 1.
Tel.egdi Roth Kál'OLy: Megjegyzések PoboZiSny István ,.A Vérteshegység bauxittelepei" címü értekezé5éhez. 63-64. 1.
60. kötet. 1930.
Gyászjelentés
Pálfy Móric dr. tiszteleti tag halála.

-

Q.

1

L

Értekezések és rövid közlemények
Pávai-Vajna Ferenc: Magyarország hegységeinek szerkez.eti
vázlata. 7-33. l.
Szádeczky-Kardoss Elemér: A sóképződés Íntenzitásváltozásai.
34-57. 1.
Szentpétery Zsigmond és Emszt Kálmán: Kőzettípusok Szarvaskőről. 57-67. 1. 1 t.
Lengyel Endre: Alföldi homokfajták ásványos összetétele. 6775. l.
Reichert Róbert: A Szanda-hegy piroxénandezitja. 76-81. 1.
Kutassy Endre: Triászkorú kövületek Timor szigetéről. 81-88. 1.
Pazár István: Időszaki források, álgejzírek. 89-95. 1.
Benda László: Az éleskavicsok keletkezésének mechanodinamikai törvényei. 95-109. l.
Szádeczky-Kardoss Elemér: Az erdélyi marin eocén mechanikai
összetételérőL 109-13]. 1.
61. kötet. 1931.
Földvári A: P,mnonkori mozgások :l Budai-hegységben és a
tó partvonala Budapest kömyékén. 51-63. 1.
Gedeon T.: Apizolitos bauxitok keletlz€zése. 95-102. L
Györk~ J.: Dehidratizációs kísérletek bauxitokkal é5 bauxitásványokkal. 64-94. 1.
László G.: Dr. PáHy Mór emlékezete. 5-14. 1. 1 t.
Nosz1cy J.: Természetvédelmi feladataink a geo1ógia terén. 103108. 1.
Rozlozsnik P.: Nagysuri Böckh Hugó élete és munkái. 15-36. 1.
Sehaffer F. X.: Wandlw1gen der Grossformen der Erdoberfladw. 37-50. 1.
Szalai T.: C1emmys hemispherica Gilmore. 108-110. l.
felső-pannon
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62. kötet. 1932.
FöLdváry Aladár: A Bakony-hegység mangánérctelepei. 15-40.

L1

t.

Földváry Aladár: A tervezett újabb városligeti kút előkészítő
fúrásai. 65-80. l.
Gedeon Tihamér: A gánti bauxittelep fedőrétegéről. 203-206. l.
Kovács Lajos: Néhány középső-liászkori ammoniteszfaj az
Észéíkkeleti-BakonybóL 41-56. 1.
LengyeL Endre: Adatok a magastátrai gránitok petrokémiai ismeretéhez. 5-14. 1.
Lóczy Lajos: A keletcelebeszi Északboengkoe és Bongkavidék
földrajzi és földtc.ni viszonyai. 130-164. l.
Papp Ferenc: Néhá:1y hazai érc mikroszkópi vizsgálata. 57-67. L
Papp Ferenc: A Börzsönyi-hegység andezit- és dácit-kontaktusai.
122-129. 1.
Reichert Róbert: Badacsonyi aragonit. 195-202. 1.
Szádeczky-Kardoss Elemér: Adatok az Északnyugati-Erdély mediterrán konglomerátjainak ismeretéhez. 165-186. l.
Sztróka.y Kálmán: A budai márga kőzettani vlz,sgá12.ta. 81121. 1.
Tokody László: Néhány újabb hazai ásványelőfordulásról. 187194. 1.
RÖl'id közlemények

Horusitzky Ferenc: A "mocsárlösz" terminológiájáról. 213220. 1.
Homsitzky Henrik: Budapest székesfőváros geológiai viszonyairól. 207-209. 1.
Szalai Tibor: M2.gyarországi teknősök jegyzéke. 220-222. 1.
Tokody László: A hessit röntgenc1iagrammjainak aszterizmusa.
210-213. 1.
63. l(ötel. 1933.
Emlékbeszéd
Ferenczi István: Emlékezés Ra!\:l\sz Gyuláról. 1-7. L
Értekezések
Boros Ádám: Pliocén és pleisztocén Celtis-termések Magyarországbol és Dalmáciából. 153-157. L
Földvári Aladár: A Dunántúli középhegység eocén előtti
karsztja. 49-56. 1.
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Györky József: Néhány alkáli tart<l.lmú kőzetünK technológiai
szempontból. 189-192. l.
Horusitzky Ferenc-Vigh GyuLa: Az ó-harmadkori vulkánosság
újabb nyomai a Budai-hegységben. 157-164. L
Horusitzky Henrik: Budape-st székesfőváros geológiai viszonyai.
I. rész. 20-49. 1.
HOl'Hsitzky Henrik: Budapest székesfővárQ'S geológiai viszonyai.
II. rész. 117-153. l.
Kadié Ottokár: A Mussolini barlang földtani ViSZOEy?.i. 177182. l.
Kutassy Endre: Adatok a Vértes- és Ba:kony hegységi fődolomit
faunájának ismeretéhez. 12-19. L
v. Lengyel Endre: Adatok a Maga.s-Tá tra kőzettan :ihoz. III. rész.
v. Lengyel Endre: A Tarpataki völgyek kőzetei. 193-201. L
Mottr Mária: Ardoid és spalaeoid bélyegek a medvék családjában. 165-177. 1.
Papp Ferenc: Ércvizsgálc.tok hazai elöfordulásokon. 8-11. 1.
Papp Ferenc: Kőzet-földtani megfigyelések Kisirtás és Bányapuszta környékéről. 201-215. 1.
Papp Ferenc: Márianosztra és N3.gyil'táspuszta környékének kő
zet- és földtani felépítéséről. 62-95. L
Szörényi Erzsébet: Adatok a harmadkori Sepia-félék ismeretéhez néháEY új magyarországi faj alapján. 183-189. L
Vendl Miklós: Előzetes közlemény a Keleti-Alpok északkeleti
részében előforduló leukofillitek származásáról. 57-62 1.
Rövid közlemények
E. Cheneviere: A szurdokpüspöki lnstély alatt levő új felső
miocén lelőhely diatomái. 216-218. 1.
Földvári Aladár: Tektonikai megfigyelések a Dunántúli Középhegységben. 97-98. l.
Földvári Aladál': Új feltárások a Sashegy északkeleti oldalán.
221-225. 1.
Gedeon Tiham.é1': Adatok a sümegi bauxit előforduláshoz. 9697 1.
Jaskó Sándor: Adatok a Pálvölgy környékének tektonikájához.
224-225. l.
Zombory László: Egy tem1észetes szulfátgél Vashegyről. 219220. 1.

64. kötet. 1934.
Földvári Alaclécr: Tektonikai megfigyelések a Budai-hegység
nyugati peremén. 163-176. l.
Homsitzky Ferenc: Megjegyzések a Budapest környéki burdigallen kérdéséhez. 321-334. l.
Káposztás Pál: Kőzet-földtani adatok az ÉK szerbiai Majdanpek
ércelőfordulásainal;;: ismeretéhez. L 136-155. 1.
Káposztás Pál: Kőzet-földtani megfigyelések az ÉK szerbiai
Majdanpek ércelőfordulásainak ismeretéhez. II. 198-242. l.
Koch Sándor: Ásványtani közlemények Gömör megyéből. 155160. l.
Koch Sándor és Zombory László: Újabb magyarországi ankerit
és magnezit előfordulások. 161-162. l.
Kormos Tivadar: Felsőpliocénkori új rovarevők, denevérek és
rágcsálók Villány környékéről. 296-321. l.
Kovács Lajos: Ammoniteszfauna a bakonyi Káváshegy középső
triaszkorú üledékébőL 243-265. l.
Ktdassy Endre: A nori dachst€in mész faunája Szt. Almán,
Neumarkti közelébe" (Felső Krajna). 62-80. 1.
Nosz);;y Jenő: Adatok az Északi Bakony krétaképződményeinek
kimeretéhez. 99-136. 1.
Mottl Mária: A medvék törzs- és fajbélyegeiről. 15-25. l.
Papp Ferenc: A Börzsöny hegység középső részének eruptív kő
zeteiről. 31-45. l.
Pávai-Vaj/w Ferenc: Új kőzetelőfordulások a Gellérthegyen és
új szerkezeti formák a Gellérthegyen. 1-11. l.
Reicl1ert Róbert: Néhány újabb adat hazai ásvány előfordulá
sok ismeretéhez. 348-356. l.
Rozlozsnik PáZ: Adatok a Kazán szoros melletti Újbánya (Baia
Noua) fe1sőkarbon szén teknőjének ismeretéhez. 26-31. l.
Schmidt E. Róbert: A pesterzsébeti (Gubacsi híd melletti) mélyfúrás sztratlgráfiai viszDnyai. 12-14. 1.
Schmidt E. Róbert: On the Migration of Hungarian hydrocar..,
bons. 278-232. L
'Sigmond Elek: Ált:.llá:10s talajrendszerem vezetőelve és gyakorlati alkaln12tzása. lí7-198. 1.
Szác:a-Kovátsné. Rescl-o Katalin: Adatok a magyarországi kalkopiritek ismeretéhez. 334-341. 1.
Szentes Ferenc: Hegyszerkezeti megfigyelések a budai Nagykevély környékén. 283-296. 1.
Szörényi Erzsébet: Oligocén Scalpellum maradványok lVIagyarc'jszágró1. 273-2í7. 1.
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Sztrókay Kálmán: Aranyosmenti homok BisztráróL 356-363. 1.
Tokady László: Anglezit, cerussit és wu1fenit új magyarországi
előfordulásai. 341-347. 1.
Wein György: Zirc környékének titon rétegei. 81-99. 1.
Rövid közlemények
Gedeon Tiham.ér: Zugligeti bauxitok elemzése. 267. 1.
Papp Ferenc: Bauxit a ZugligetbőL 266-267. 1.
65. kötet. 1935.
Balyi Károly: A nyomá<s és melegítés hatása agalenitra. 153162. L
Fekete Zoltán: Adatok a hárshegyi homokkő geológiájához.
126-150. 1.
Jaskó Sándor: A Jósva patak felső völgyének geológiai leírása.
291-300. 1.
Kertai György: Hidrotermális aragonit andezitool és mészkőből.
21-30. 1.
Kertai György: Rudabánya oxidációs zónáj ának új ásványai.
354-362. l.
Koch Sándor és ZombOl'y László: Szferosziderit és sziderit Felső
bányáról. 18-20. l.
v. Lengyel Endre: Adatok a magas-tátrai Tarpatak völgyek gránit jainak ismeretéhez. 120-126. l.
v. Lengyel Endre: A sárospataki Szent Vince hegy piroxénandezitja. 30-37. 1.
Maros hnre: Főldtani megfigyelések a székesfővárosi Vízművek
bővítési munkálatainá1. 350 1.
Meznerics Ilona: Stájerországi slirfauna új alakjai. 332-341. 1.
2 t.
Mottl Mária: On the C-9.u<ses and double biologic.3.1 significance
of the glacial period. 15-18. 1.
Noszky Jenő: Budapest környékének helvétien rétegei. 163182. 1.
Pantó Dezső: A dunai aranymosás kérdése. 182-274. 1.
Reichert Róbert: Kristálytani megfigyelések egy börzsönyi iUldezittufa néhány ásványán. 342-349. l.
Rozlozsnik Pál: Új adatok aNagybihar (Cucurbeta) metamorf
kőzeteinek ismeretéhez. 81-90. l.
Schréter Zoltán: A Bükkhegység triászképzoo:.rnényei. 90-105. 1-
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Steinert Katalin: Adatok a Kárpátokon belüli terület gránitjainak ismeretéhez. 314-332. 1. 1 t.
Szádeczky-KaTdoss Elemér: Adatok a görgetési határ kérdéséhez. 38-50. l.
Szentpétery Zsigmond és Emszt Kálmán: Magmahasadási és
érintkezési kőzetek Szarvaskőrő1. 305-314. 1.
Sztrókay Kálmán: Zalavölgyi pontusi homok szediment petrografiai vizsgálata. 281-291. l.
Tokody László és Vavrinecz Gábor: A vaskői ankerit és co·salit.
301-305. 1.
Tomor-Thirring János: Az Északi-Bakony eocén képződményei
nek Gztratigrafiája és tektonikája. 2-15. 1.
Vavrinecz Gábor: Ásványrendszertani tanulmányok I. A fakóérc csoport. 105-120. 1.
Rövid közlemények
Gedeon Tihamh: Sztudenei rézérc előfordulás. 50-52. 1.
MotU MáTia: Bölénycsontváz a m. kir. Földtani Int. múzeumában. 363-364. 1.
Nemzetközi bányáBzati és alkalmazott geológiai kongr. Párisban.
1935. X. 22-26. 53. 1.
Papp Ferenc: Új feltárások a Nagy Galya körül. 275. l.
Gyászjelentés Trei:tz Péter elhunytáról. 1. 1.
66. kötet. 1936.
Emlé kbeszédek
Timkó Imre: Treitz Péter emlékezete. 2-18. L 1 t.
Szentpétery Zsigmond: SzádecZJky-K:cdoss Gyula emlékezete.
22-39. 1.
Liffa AUTél: Beyschlag Ferenc emlékezete. 19-21. 1.
ÉTtekezések
Károly Erzsébet: Szarukövek a Budai hegységben. 254--277. l.
Kulhay Gyula: A Beregszászi hegység eruptív kőzetei és azok
elváltozásai. 161-198. l.
László Mihály: lVfernye és környékének geológiája. 89-112. 1
v. Lengyel Endre: SiO" ásványok a Tokaj-Hegyaljai jásphsokban. 278-294. 1.
Majzon László: Rendellenes foraminifera h2jak. 295-299. 1.
Mottl MáTia: A beravölgyi sziklaüreg állatvilága különös tekintettel a hazai magdalenienre. 148-157. L
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Schréter Zoltán: Lyttonia a Bükk-hegységből. 113-121. l.
Szádeczky-Ka7'do~s Elemér: Pleisztocén strukturtalajok az alföldi
és bécsi medencékben. 213-228. l.
Szentes Ferenc: Megkövesült hullámbarázdák. 40-50. 1.
Szörényi Erzsébet: Négyszirmú clypeaster a 'l11átraszöllősi lajt&. mészből. 300-302. 1.
Sztrókay Kálmán: A Descabezado (Chile) vul'káncsoport 1929.
évi kitöréséből származó vulkáni hamu kőzettani vizsgálata. 122-128. l.
Tomor-Thirring János: A csesZ11€-ki vonulat tektonikus viszonyai.
51-68. l.
Tomor-Thil'ring János: Őslénytani újdonságok a Bakony hegységből. 198-213. 1.
Vavrinecz Gábor: Ásványrendszertani tanulmányok. II. közlemény. 242-253. 1.
Rövid közlemények
Ferenczi István: A kristályos pala alaphegység Ipolyság me1-·
letti eddig ismeretlen felbukkanásáról. 68-69. l.
Földvári .illadár: A badeni agyag előfordulása Budapesten. 228233. L
Honf..Sitzky Ferenc: A Gutcü-hegyi mészkő koráról és fácieséről.
70-71. 1.
MottL iVIária: A III. nemzetközi quartergeológiai kongresszusról.
~i02-306. l.
Stralisz László: Megjegyzések a mecseki mediterranró1. 157160 1.
67. kötet. 1937.

Emlékbeszédek
Emszt Kálmán: Dr. Nagyilosvai Ilosvay Lajos emlekezete. 1422. l.
László Gábor: Iglói Szontagh T.,:más dr. emlékezete. 1-14. 1.
Értekezések
Bogsch László: A rárospusztai homokooréteg faunája. 136-146.1.
BuLla Béla: A pleisztocén lösz a Kárpátok medencéjében. 196215, 289-309. 1.
EdeLstein Miksa: Az ajkai szén szénkőzettani vizsgálata. 109131. 1.
235

Fekete Jenő: Sódómok kutatáS8. geofizikai módszerekkel. 216229. 1.
Horusitzky Ferenc: A Budapestkörnyéki aequipectenes rétegek
koráról. 131-146. l.
Horusitzky Henrik: A budai Várhegy csuszamlási okairól új
megvilágításban. 101-109. l.
Jaskó Sándor: Pleisztocén éleskavicsok a déli BakonybóL 331333. 1. 1 t.
Kormos Tivadar: A hundcheimi f03Silis kisemlősök revÍziója.
23-37, 157-171. l.
Lengyel Endre: Krisztobalit Sárospatak környékéről. 309-314,
330-331. l. 1 t.
Mauritz Béla és HanDood H. F.: A Sághegy bazaltja. 241-256. l.
MiháUz István: Különböző fajsúlyú ásványokból álló kőzetek
Iszapolásáról. 257-270. 1.
MotU Mária: Néhány adat pleisztocén nagytermetü görényünk
faji hovátartozóságához. 37-45. 1.
Noszky Jenő: A honti szakadék. 172-174. l.
Simon Béla: A budapesti földrengési obszervatórium feladata.
315-330. 1.
'Sigmond Elek: Újabb szikképződési elméletek és 6zikjavítási
tanácsok. 182-196. L
Szűcs Mária: Adatok Pilismarót környékének kőzettani ismeretéhe7. 279-288. 1.
Tokody László: Adatok Luciabánya és Jászómindszent ásványainak ismeretéhez. 64--77. L
\Tajk Raul: Geológiai szerkezetek gravitációs hatása különleges
esetekben. 270~279. l.
\Tavrinecz Gábor: Ásványrendszertani tanulmányok II. A chloritosoport (folytatás). 46-63. L
Rövid közlemények
Brummer Ernő: Bronztalpazatok mészkőanyagának "patinálódása". 175-177. l.
Simon Béla: Az 1937. április hó 28-i földrengés. 177-180. l.
68. kötet. 1938.
Emlékbeszédek
HOrllsitzky Ferenc: Maros Imre emlékezete. 9-16. l.
Lóczy La}os: Heim Albert emlékezete. 1-8. 1.
Papp Ferenc: Reichert Róbert emlékezete. 17-29. 1.
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E;rtekezések
Balyi Károly: Az ingás sklerométerrel kapcsolatos kérdések.
59-67. 1.
Balyi Károly: Vizsgálatok az ingás sklerométerrel. 221-229. 1.
Bódi Béla: A Budapest környéki harmadkori kavic.sok kőzet
tani vizsgálata, különös tekintettel a levantei kavicsképződmé
nyekre. 1BO--=-207. 1.
Bru.mmer Ernő: Barit és stilpnosziderit Rudabányáró1. 68-71.1.
Bulla Béla: A pleisztocén lösz fl Kárpátok medencéjében. 3358. 1.
Faragó Mária: Nagykőrös környékének felszíni képződményei.
144-167. l.
Láng Sándor: Folyó terras2tanulmányok. 110-130. 1.
Motil Mária: Jégkorszaki farkas és kőszáli kecske csontváza a
m. kir. Földtani Int. múzeumában. 103-109. 1.
Papp Ferenc: Recsk ércér ől. 208-214. 1.
Peja Győző: Negyedkori deflációs jelenségek a középső Ipolyv·ölgyben. 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. 3032. l.
Udvarházi József: Harmadkori növények Eger környékéről.
131-143. 1.
Vendl Miklós: Bentonit (kallóföld) a fertőrákosi lajtamészkő
ből. 89-102. l.
Noszky Jenő: Ikerképződésszerü jelenség a kosteji Lithophyllia
striato-punctata n. sp-en. 214-217. 1.
69. kötet. 1939.
Emlékbeszéd
Bogsch László: dr. Kutassy Endre emlékezete. 1-10. l.
Ertekezések
Barikó Lajos: Nummulinás kvarckavicsok. 58-61. 1.
Bartkó Lajos: Foslhs noricus nov. sp. a remetehegyi dachsteini
mészkőből. 196-198. 1.
237

Bokor György: A Budai hegység nyugati peremének földtani vi
szonyai. 219-268. 1.
Erdélyi János: A nadapi barit és hematit. 290-296. l.
Ferenczi I., Kulcsár K. és Majzon L.: Újabb adat Budapest földtani felépítéséhez. 166-177. l.
.Taskó Sándor: Adatok az Alcsút-€tyeki dombvidék földtani is;neretéhez. 109-130. 1.
Kerekes József: A pestszent1őrinci fosszilis tundraképződmé
nyek. 131-139. l.
Kőrössy László: A Szkalkahegy kőzet-földtani felépítése Alsómislye határában. 305-308. 1.
Kulcsá7' K. ld. Ferenczi I.
Ktílhay Gyula: A ben::gkisfaludi kőhegy (Kamnyanka) kőzeté
ről. 296-305. l.
Láng Sándor: Tiszaparti szelvények Szolnok-Szeged között.
191-195. 1.
Majzon L. ld. Ferenczi I.
Mottl Mária: Volt-€ aurignacien interstadiális hazánkban? 269278. l.
ifj. Noszky Jenő: Az első valódi dicerocardium sp. a magyarországi felsotriász rétegekben. 77-·81. 1.
Schréter Zoltán: A beregszászi alunit. 10-25. 1.
Simon Béla: A magyar medence földrengési tér:~épe. 199-201.1.
K. Szőts Endre: Adatok a bajóti eocén őslénytani ismeretéhez.
178-·190. 1.
Szádeczky-Karcloss Elemér: A Gerecsehegység magas tel'asszai!·ól. 279-290. 1.
Szt<rovy Géza: KVélrckristályok Czákról. 52-58. 1.
Tokody László: Kristályiani vizsgálatak magyarországi piritekben. 141-165, 201-219. 1.
Vavrinecz Gábor: Asványrendszertani tanulmányok. III. 81-100 L
Vitális Sándor: Alsó triasz a bicskei medencében. 101-108. l.
Wein György: Szentendre környékének földtani viszonyai. 2652. l.
70. kötet. 1940.

Emlékbeszédek
Kreybig Lajos: 'Sigmond Elek emlékezete. 8-12. l.
Lóczy Lajos: Ta eger Henri!;;: emlékezete. 1-8. l.
Papp KáToly: Böhm Ferenc emlékezete. 157-159. L
Papp Károly: Rozlozsnik Pál emlékezete. 159-161. L
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Papp
Papp
245-254.
Papp

Károly: Weszelszky Gyula emlékezete. 161-163. l.
Károly: Megemlékez0s Böckh János volt elnökünkről.
l.
Károly: Sajóhegyi Fdgyes emlékezete. 254-257. l.
Érte kezése k.

Cholnoky Jenó: A futóhomok elterjedése. 258-294. l.
Ferenczi István: Oligocén és miocén üledékeink elhatárolásának
kérdése. 22-23, 64-76. l.
Földvári Aladár: Az eplényi áttolódás a Bakony hegységben.
176-185, 231-232. l.
Jaskó Sándor: A Rima és Tarna közének oligocén rétegei és
k0vületei. 294-317. l.
Jggovics Lajos: Az észak-celebeszi Gorontalo gránodioritja.
163-176, 222-231. 1.
Kőrössy László: Az Abauj-Torna megyei Hernádzsadány környékének földtani leírása. 83-109, 143-144. l.
Lengyel Endre: Fajdválfajok zúzókövei ásvány-kőzettani szempontból. 317-330, 373-375. 1.
Schmidt El.igius Róbert: A tiszántúli földgáz-kérdés mai állása.
109-120, 145-156. 1.
Szalai Tibor: A dunántúli miocén. 186-194, 232-240. l.
Szűcs Mária: Kordierit tartalmú zárvány a pilismaróti amfibólandezitben. 331-338, 375-376. l.
Vitális Sándor: Földtani megfigyelések a salgótarjáni szénmedencében. 12-22, 61-64. L
71. kötet. 1941.
Eml.ékbeszéd
Papp Simon: Emlékbeszéd: Böhm Ferenc vál. tag felett. 15-22,
58-59. l.
Vitális István: Dr. Rozlozsnik Pál emlékezete. 1-14, 56-57. 1.
Tokady Lá.szló: Walclmar Christopher Brögger. 177-180. l.
Értekezések
B~cUa Béla: A Máramarosi Kárpátok periglaciális jelenségeiről.
195-205, 294-295. 1.
Csíky Gábo?': Adatok az erdélyi dácitok ismeretéhez. 107-134,
161-163. 1.
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Geszti József: A tömegelosztás oka és szerepe a földkéreg a1'culatainak kialakulásában. 181-194, 294. l.
Jugovics Lajos: A béna-hegyi aragonit Nógrád megyében. 2327, 59-62. l.
Kretzói Miklós: Auslandische Saugetierfossilien der ungarischen
Muse2n. 170-176. 1.
Krrtzói Miklós: Öslénymaradványok BetfiáróL 235-261, 308335. 1.
Kretzói Miklós: Szarl11.atakori antilop Sopronból. 261-268, 336343. l. 1 t.
KuUwy Gyula: Az 1940. évi novemb2r 10-i erdélyi földrengés
földtani tanulságai. 73-94, 155-158. l.
Méhes Gyula: Oligocén ostracodák a Rima és Tarna vidékéröl.
28-38, 62-71. 1.
Rásky Klára: Fessilis Chara-félék tenllései a városligeti II. sz.
mélyfúrásból és a pécsi ivóvízkutató fúrásokbó1. 212-219, 297305. 1Strausz László: Melanopsisok változékonysága. 135-146, 163170. 1.
Strausz László: A dunántúli pannon szintezése. 220-235, 306308. 1.
Sztrókay Kálmán: A Mecsek hegységi magnetit. 95-106. 159160. 1. 1 t.
Teleki Géza: Adatok a dunántúli paleozoicum tektonikájához.
205-212, 295-296. 1.
Rövid közlemények
Balogh Kálmán: Geológus diploma. 146-148. 1.
Bogsch László: Halmaradványok a mezőségi rétegekből. 280282. L

Bokor' György: Adatok Ecseg és Kozárd fatwájának ismel'teté-

séhez. 148-152. 1.

Haltenberger Mihály: Budapest földtani térképe és földtani
dombormüve. 284-287. 1.
Kerekes J.: Központosították á német karszt- és barlangkutatást. 288-289. 1.
Kolosváry Gábor: Balanus hungaricus n. sp. 282-284. 1.
Kretzói Miklós: Erdélyi Elotheriidák. 270-274, 345-348. 1.
Kretzói Miklós: Praokuppierte Namen im Siiugetiersystem. 349-350. 1.
Kretzói Miklós: A magyar mamut. 268-270, 343-345. 1.
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Kretzói Miklós: Fóka-maradványok az érdi szarmatából. 274279, 350-356. l.
Vigh Gyula: Uj ri1elegforrás a Margitszigeten. 287-288. l.
Visnya A.: Tóth Mihály. 152-154; 1.
72. kötet. 1942.
Megemlékezések
Zsivny Viktor: Emlékb€széd dr. Zimányi Károly tiszteletbeli tag
felett. l-l. 7, 105-111. 1.
Értekezések

;~

Erdélyi János: A sátorosi andezit-bánya hidrotermális 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. 99100, 124-148. 1.
Kretzói Miklós: Megjegyzések az orrszarvúak rendszel'tanához.
236-237, 309-318. l.
Kretzói Mi/elós: A tigrisgörény, görény és nyérc a magyar
pleisztocénban. 237-255, 323-344. 1.
Kretzói Miklós: Eomellivora von Polgárdi und Csákvár. Auslandische Saugetierfossilien der ungarischen Museen. 31&-323. 1.
Majzon László: Ujabb adatok az egri oligocén rétegek faunájához, és a paleogén-neogén határkérdés. 29-39, 112-119. l.
Papp Simon: Adatok a magyarországi főldgáz és földolaj kutaTásokhoz. 63-99. l.
Rotarides Mihály: Szegroi és Szeged környéki artézi kutak kő
zetanyagán~k pleisztocén puhatestű faunája. 52-63, 121-124. 1.
Rotarides Mi.hály: A pleisztocén puhatestü fauna értékelése.
171-180, 267-270. 1.
Sieberg AtLgust: A Német Birodalmi Földrengés Kutató Intézetben végzett építésmüszaki vizsgálatok a rengéskárok elleni védekezés érdekében. 18-29. 111-112, 2,
Strausz László: Adatok a dunántúli neogén tektonikájához. 4052, 119-121. l.
Strausz László: Adatok Baranya geológiájához. 181-192, 270271. l.
Strausz László: A magyarországi pannonikum párhuzamosítása
délkelet-európai üledékekkel. 233-236, 301-308. 1.
Vadász Elemér: Eocén kérdések. 151-170, 266. 1.
16 A százéves Földtani TarslIlat -
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Rövid közlemények
Kőrössy Lászl0: A Műegyetem központi épületének altalaj áról.
255-257. l.
Kretzói Miklós: Két új Agriotheriida a magyar pannonból. 257259, 350-353. l.
Kretzói Miklós: Kecskék, a magyar DiLuviumban. 259-262.
353-356. l.
Kretzói Miklós: A pézsmatulok Magyarországon. 263-265, 357363. 1.
Kretzói Miklós: Spe1aeus-Fauna aus dem Meosek-Gebirge ohne
Hőhlenbaren. 364. l.
Kretzói Miklós: Praokkupierte und durch alter e zu ersetzende
Saugetiernamen. 345-349. l.
K. Szőts Endre: Xanthopsis quadrilobata Desmarest a kolozsvári eocén durvameszébő1. 101-102. l.
Wl.assich Felicián Béla: A budapesti belvárosi plébániatemplom
harangoivadékából keletkezett kupritkristályok. 102-104, 148. 1.

í3. kötet. 1943.
Megemlékezések
Tokody László: Lőw lVIárton. (1885-1943) 623-631. l.
Vadász Elemér: Emlékezzünk Koch Antalra. 1-10. 1.
Értekezések
BuLLa Béla: A Gyergyói-medence és a Fel.ső-lVIarosvölgy kialakulása. 633-639, 652-686. l.
Gaál István: A bánhidai Szelim-Barlang .. hiénás-réteg"-e. 430448. 565-581. l.
Greguss PáZ: Adatok Ma.gyarország szarmatakori fáinak szövettani vizsgá1atához. 448-449, 582-593. l.
Hampel Ferenc: Topográfiai térképek ismertetése. 360-374. l.
Herrmann Margit-Emszt Kálmán: Adatok a Rézbánya vidéki
szárazföld kőzeteinek ismeret ei hez. 85-87, 208-226. 1.
Hoffer András: Diatrémák és exploziós tub.tölcsérek 3. Tihanyifélszigeten. 151-158, 232-241. l.
Hoffer András: A Tihanyi-félsziget vulkanikus képződményei.
375-429, 551-564. 1.
Kormos Tivadar: Bauxitképződés barlangüregekben. 296-299,
500-503. 1. l t.
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Kretzói Miklós: Kochictis centennii n. g. n. sp. az egeresi felső
10-17, 190-195. l.
Lányi Béla: A beregszászi alunitokról. 159-168. l.
Lengyel Endre: Magyarországi ásványok fluoreszcencia vizsgálata szűrt ibo1yafényben. 284-296, 498-499. l.
Noszky Jenő: Fe1ső-oligocén stratigraphiá,nk problémái. 87-134,
227. l.
Rásky Klára: A Budapest kÖl'l1yéki kiscelli agyag oligocén flórája. 299-300, 503-536. l.
Rotarides Mihály: Pleisztocén puhatestűek meghatározásának
módszerei. 459-484. 1.
Sárkány Sándor: A várpalotai lignit növényszövettani vizsgálata. 449-458, 593-596, 596-599. l.
Schréter Zoltán: Az izaszacsali kőolajterület földtani viszonyai.
55-85, 203-207. 1. 1 t.
.
Strausz László: Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. 135-150, 228-232. 1.
Stra1isz László: Adatok a Vend vidék és Zala geológiájához. 3854. 200-202. 1.
Strausz László: Földtani adatok a Muraközből. 648-651. 687688. 1.
Szentpétery Zsigmond: Az Újhatárvölgy kőzettani szelvénye él
Bükk hegy&égben. 539-647. 687. 1.
Tokody László: Eine geochemische Regel und ihre Anwendung.
688-7l3. 1.
Vadász Elemér: AlLU1it a magyarol'szági bauxitelőfordulások
ban. 169-179, 241-251. l.
Vajk Raul: Adatok a Dunántúl tektonikájához a geofizi.l{ai mérések alapján. 17-38, 195-200. 1.
Vigh Gusztúv: A Gerecse hegység északnyugati részének földtaní és őslénytani vhszonyai. 301-359, 337-550. l.
Zólyomi Bálint: A fosszilis tőzegte1ep2k vizsgálata és a modern
lápkutatás. 484-489, 599-604. 1.
oligocénből.

Rövid közlemények
Erdélyi János: Epidezmin a szobi Csákhegy malomvölgyi bányájából. 493-497, 605-606. 1.
Hofmann Elise: Julius von Pia. '189-490. l.
-Kovács Lajos: Új Posidonomya-faj a bakonyi alsó liászrétegekből. 184, 260-267. l.
Kretzói Miklós: Új pele a magyar miocénböl. 182, 271-273. 1.
16*
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Kretzói Miklós: Die Fauna der Mexico-Höhle bei Dioogyőr im
Bükkgebirge (Ungarn). 267-268. l.
Kretzói Miklós: Gobitheritun n. g. (Mamm. Rhinoc.) 268-271. 1.
Kretzói Mil:lós: Bemerkungen über Petényia. 607-608. l.
73-74. kötet. 1944-45
Emlékbeszédek
Siirneghy József: Horusitzky Henrik emlékezete. 1-7. 1.
Vadász Elemér: Vizel' Vilmos emlékezete. 7-11. 1.
Értekezések
Be?'íalan Károly: Bakonybél környékének eocén j{épződményei.
47-55. 1.
Mottl Mária: A magyaronszági pleisztocénkutatás érdekében.
56-62. 1.
Pojják Tibo?' : Kőzettani megfigyelések nógrád-gömöri b8.zaltos
kőzeteken. 21-47. 1.
Szentpétery Zsigmond: A Bükkhegységi Kerékhegy eruptívumai. 11-21. 1.
75-76. kötet. 1945-46.
Ernlékbeszédek
Jankovitsné, Steiner Katalin: Dudichné. Vendl Mária emlékezete. 1-6. l.
Papp Ferenc: Kulhc,y Gyula emlékezete. 7-10. 1.
Értekezések
Ba/yi Károly és Papp Ferenc: Nénány magyarországi kőszén
fényvisszaverő képessége. 42-44. 1.
Gaál István: Je~enkol'i faj r:.evét hogyan alkalmazzuk diluviumi
elődjére? 11-22. 1.
Gaál István: A gödöllői középső pliocén emlősmaradványok kérdése. 22-23. 1.
Gedeon Tihamér: Alunit újabb előfol'dulá&." a DUDé1ntúlon.
36-41. l.
Jligovics Lajos: Adatok a székesfehérvári mélyfúrás kőzetanya
gának ismeretéhez. 32-35. l.
Kőrössy László: Térfogatsúly meghatározások az Alföld medencéjét kitöltő kőzeteken. 106-108. 1.
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Majzon László és Reich Lajos: A szamosmenti (csicsóhegyí)
Pl'upciós vonulat és 2Z Erdélyi-medence tufáínak genetikai kapcsoli:: ta. 44-52. l.
Radnót y Egon: Harmadidőswki rétegek kifejlődése a Budai
hegység zugligeti részén. 97-106. l.
ifj. Sámsoni Schréter Zoltán: A Szatmár megyei Kovács köz.ség
környékének földtani viszonyai. 70-97. 1.
Stmusz László: A wetzelsdorfi felsőrnediterrán fauna. 23-32. l.
Vitális István: Fejtésreméltó eocén .Jornai" szén az EsztergoIT
v ál'megyei paleogén medencében. 52-70. 1.
77. kötet. 1947
Gaál István: Pleisztocén emlőscsoportok váltakozásáról és az
interstadiálisokról. 75-80. l.
J askó Sándor: Lepusztulás és üledékhaImozódás Magyarországon a kainozoikumban. 26--38. l.
Káposztás Pál: Újacbb adatoka csapás-dőlés feladataihoz. l - l l .
lap.
Liffa Aurél-Csajághy Gábor: Az ungvarit (klóropál) újabb elő
fordulása. 38-43. l.
Scheffer Viktor: A hegyes 'lidékeken vég7ett graviméteres mérések magassági korrekcióiról. 12-26. l.
Schréter Zoltán: A Lápos-hegység északnyugati !észéhez csatlakozó hermadkori dombvidék földte.ni viszonyai. 49-75. l.
Sztrókay Kálmán. Tremolit a Prekula-hegyseg kristályos mészkövéből. 43-48. l.
78. kötet 1948
Egyed László: Eötvös Loránd mint geofizikus. 18-21. l.
Hernwnn Margit-Emszt Kálmán: Adatok a Rézb:ínya vidéki
Szárazvölgy kőzeteinek ismeretéhez. 169-189. l.
Jaskó Sándor: A nyug,,'.tvasmegyei b2rnakő.szénterület. 112120. l.
JU.Qorics Lajos: Adatok Tátika-Prága-Sarvaly-hegyf'k vulkanológiájához. 196-205. 1.
Kolosváry Gábor: Helvéti elméletbeli új balanidák Várpa.10táró1.
100-112. l.
Korim Kálmán: Adatok a Keszthelyi-hegység nyugati előteré
nek földtani felépítéséhez. 126-130. 1.
KTenner József: PulszkyiL új magyar ásvány. 205-206. 1.
Majzon László: Centenaria nov. gen. és Caffiidulina vitális; nov.
sp. a budai alsórupéli rétegekből. 22-28. 1.
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Manritz BéLa: A dunántúli bazaltok kőzetkémiai viszonyai. 134169. l.
Noszky .Jenő ifj.-TeLegdi Roth Károly: A rézhegység fiatal
h,u'madkori képződményei. 73-80. l.
Radnót y Egon: Földtani vizsgálatok a borsodi kőszénmedence
déli részén. 121-126. l.
Rásky Klára: Nipadite5 Burtini Brong. termése Dudarról. 130134. l.
Schmidt Eligius Róbert: A Föld felszínének gevmechanikája.
~4-102. 1.
Schréter Zoltán: Kormos Tivad8.r emlékezete. 16-18. l.
Schréter ZoÍtán: Trilobiták él Bükk-hegységből. 25-39. l.
Stransz László: Cerithium-tanulmányok. 59-71. l.
Szalánczi György: Földtani adatok Somogyból. 80-94. 1.
Székyné, Fux ViLma: Bentonitosodott riolittufa Budapest-Kőbánycíró1. 80-94. 1.
K. Szőts Endre: Az északi Bakony eocén képződményei. 39-58. l.
Szurovy Géza: A Nagy-Magyar-Alföld főldtörténeti hegyszerke"leti vázlata. 206-218. l.
Vendel Miklós: Vitális István emlékezete. 3-16. l.
79. kötet. 1949

A.ndreanszky Gábor: Alsókrétakori fatörzsek. 243-252. 1.
Balogh Kálmán: A Bodva és S::1jó közti barnakőszénterület földtani viszonyai. 270-286. l.
Bendefy László: A lillafüredi mélyfúl'ás t",z. magassága. 289. 1.
Bendefy László: A volt bécsi katonai földrajzi intézet szintezési
főalappontjail1ak szerepe a jelenkori kén::gmozgé.sok meghatározá5ában. 361-393. l.
Egyed László: Az anomáliák magassági redukciójáról. 94-111. l.
Greguss Pál: Az ajkai felsőkrétakori barnakőszén fuzitzál'ványainak meghatározása. 394--406. l.
.Jakucs-né Nenbrandt Erzsébet: Óriásnövésü Pyrgulifera-faj Ajkáról. 119-125. l.
Jugovics Lajos: Adatok a Cserhát-hegység andezitjeinek ismeretéhez. 434-453. l.
Kántás Károly és Scheffer Viktor: A Dunántúl rc:gionális geofizikája. 327-360. l.
KoLosváry Gábor: Új Ba1anidák a hazai harmadkorból. 111118. L
Kolosváry Gábor: Dunántúli eocén korallok. 142-242. L
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Pantó Gábor: A nagybörzsön;>i él'celőfordulás. 421-433. l
Princz Gyula: Lóczy mint geografus. 320-326. 1.
Rapszkyné Hanák Nlá7'ia és Zsit'ny Viktor: Kalcit Kapnikbányáról és rodokrozit Krasznahorkaváraljáról. 264-269. 1.
Sch7'éter Zoltán: .f>- Haragosi (Prelukai) kristályosrnlahegység
montmorillonitjának földtani viszonyai. 257-263. 1.
Strausz LászLó: Az üledékképződés ütemessége. 407-420. l.
Szentes Ferenc: A Kárpáti-hegyrendszer helyzete az alpesi
ol'ogénben. 89-94. l.
Szentes Ferenc: Adatok Balatonfüred környékének hegyszf'rkezetéhez. 253-256. 1.
Telegdi Roth Károly: Elnöki megnyit6. 286-289. 1.
Telegdi Roth Károly: Lóczy Lajos, a geológus. 311-319. L
Tokody László: Cinkfauserit, új ásvány Felsőbányál'ól. 68-89. l.
Vadász Elemér: Elnöki megnyitó. 3-7. 1.
80. kötet. 1950.

Értekezések
Balogh Kálmán: Az eszakmagyarországi triász rétegtana. 231238. 1.
Balyi Kámly-Papp Ferenc: Kőzeteink hővezetőkép€ssége.
390-394. 1.
Bogsch László: Triászbeli daonellás rétegek az Alföld medencealjzatában. 189-191.1.
Földt'áriné, Vogl Mária: A szarvaskői wehrlit.ek vanádium tartalmáról. 181-183. 1.
GreglLss Pál-Szalai Is/pán: A solymári barlang faszénmaradványai. 195-198. 1.
Greguss Pál-Szalai István: A ,il1lélyvölg;yi kőfülke" pleisztocén faanyag ának xilotol1liai vizsgálata. 266-270. 1.
Hermann Margit-Varga Sarolta: Tusnádfürdő környéki andezitek. 99-124. l.
Hermann Margit: Pseudobrookitos andezit Bicsádról. (Sepsibükszád). 381-389. 1.
Jakucs László: Adatok a budai hegységi dolol1litporlódás kérdéséhez. 361-380. l.
Jaskó Sándor: Adatok a palócföldi oligocén rétegtanához. 151155. l.
Kolost'áry Gábor: Négy új Balanida a magyar harmadidőszak
ból. 271-276. 1.
Kretzóí Miklós: Az ipolytarnóci lábnyol1los homol"kő és az ak\ritán kérdés. 259-261. 1.
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Kretzói Miklós: Stegoloxodon nov. gen, mint 3. loxodonta elefántok esetleges ázsiai őse. 405-408. 1.
Majzon László: Újabb őslénytani adatok Ipolytarnócró1. 262265. 1.
Meznerics Hona: Néhány eddig ismeretlen. és új forma a KCserhát tm'tanai rétegeiből. 395-404. 1.
ifj. N oszky Jenő: A magycxegregyi lajtamészkőfeltárások sztratigráfiai viszonyairól. 149-150. l.
Rásky Klára: Tarrietia hungarica n. sp. előfordulása Magyarországon. 192-194. l.
Stl'ausz László: Őslénytani meghatározások értékjelölése. 184188. l.
Stral/,sz László: Őslénytani adatok Baranyából. 238-246. l.
Stransz László: Miocén képződlnények a DNY-dunántúli fúrásokban. 247-258. l.
SzentpéteTy Zsigmond: Adatok 3. bükkhegységi diabáz ismeretéhez. 168-180. 1.
Szentpétery Zsigmond: Az újhutai Lőrinchegy diabázfajtái él
Bükkhegységben. 316-323. 1.
Szörényi Erzsébet: Miocén Echinidák a Mecsek-hegységbő1.
140-148.1.
Sznl'ovy Géza: Újabb adatok a Börzsöny ásványi nyersanyag
előfordulásainak ismeretéhez. 304-315. 1.
Telegdi Roth KáTOly: A magyarországi és erdélyi ásványolaj és
földgázkutató, illetve termelő mél:yfúrMokból fakasztott vizek. 1798. 1.
Tokody László: Újabb adatok Rudabál1ya ásvál1yainak ismeretéhez. 156-167. 1.
Tokocly László: Asványtani közlemények. 277-303. 1.
Tomor János: Szerves maradványvizsgá12. tok magyarországi. kő
olajokban. 335-360. 1.
Vadász EleméT: Az egyetemi reform a földtörténeti fp.jlődés
tükrében. 3-16. 1.
Vértes László. A solymári barlang rétegviszonyairól. 199203. 1.
Vértes László: Az upponyi kőfülkék ásatása. 409-416. 1.

Rövid közlemények
Balogh KáLmán: MódoGított szögfelrakó hazai előállítása. 204. 1.
més Gyula: Földtani szögfelrakó. 417. 1.
Venkovifs István: Módosított földtani iránytü. 418. 1.
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A

Hidrológiai Kö:dönyben megjelent cikkek
jegyzéke
I. Hidrológiai Közlemények
(A Földtani Közlöny mellékiete)

1918.

Bogdánffy Ödön: A Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai
Szakosztályának munkaköre.
Schafarzik Ferenc: A budapesti Dtma paleohidrográfiája.
Weszelszky Gyula: A forrásvizek hőmél'sékletének méréséről.
Cholnoky Jenő: A Bö.laton hidrográfiája. Ismerteti ifj. Lóczy
Lajos.
1919.

Schl'éter Zoltán: Salgótarján környékének hidrogeológiai viszonyai.
1920.

Schafarzik Ferenc: Szökevény hévforrások a Gellérthegy tövében.

Schafarzik Ferenc: A budapesti termális vízhálózatnak egy eddigelé geológiailag nem méltatott forrásairól.
II. Hidrológiai Közlöny
(A Hidrológiai Társaság megalakulásáig)

1921.

HOnisitzky Henrik: Budapest Székesfőváros hkirológiai vi'Szonyairól.
lVIauritz Béla: B ekösZiöntő.
Schafarzik Ferenc: Visszapill<mtás a budai hévforrások fejlő
déstörténetére.
Schafarzik Ferenc: Megemlékezés Kovács-Sebestyén Aladál'l'ól.
Sc7wJarzik Ferenc: Vác város fiBtalabb pleisztocén (diluviális)
terraszai.
Schréter Zoltán: Az esztergomi barnaszén-terület kar'Sztvize.
Szinyei-lVIerse Zsigmond: A csíkvármegyei borvíZiforrásokról.
Szontagh Tamás: Magyarország artézi kútjairól.
Treitz Péter: A belvizek mozgása Szeged határában.
ZeLLer Tibor: Megemlékezés Zsigmondy Vilmosról.
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1922.

Chol.noky Jenő: A folyók és tavak vízállásáról.
Hojnos Dezső: A mogyoródi Csikvölgy hidrogeológiai viszonyai.
Lőw Má7'ton: Óbuda ármentesítése. Az Aranyhegyi árok 1922.
február 24-26.-iki áradásáról.
Maros Imre: A trencséni vízvezeték fOlTésa.
Scherf Emil: Hévforrások okozt:l kőzetváltozások él BudaPilisi hegységben.
Weszelszky Gyul.a: A geotermikus grádiensről.
1923.

Emszt KáLmán: A Szent Margitszigeti artézi kút vizének kémiai
vizsgálata.
.
Hojnos Rezső: i\Z Unyi ásványvízforrások hidrogeológia i viszonyai.
Kállai Géza: A triász és a magyar energia kérdés.
Líffa A.urél: A jászkarajenői "Mira" keserűvíz-források hidrogeológiai viszonyai.
SchafaTZik Ferenc: Adat Budapest (Pe-st) t.alajvizének ismeretéhez.
Schréter Zoltán: A banai keserűvíz.
Sig mond Elek: A hidrológiai viszonyok szerepe aszikesek képződésében.

Ströpl Gábor: A Gömör-Tomai karszt hidrogeológiája.
Vendl Aladár: Hidrológiai és tektonikai vonatkozások.
1924/1926.

BánLaky Géza: A budapesti flirdők és ásványvizek történeti és
gazdasági viszonyai.
Benczur Gyula: Budapest ásvÉmyos vizének gyógyhatása.
DaLmady Zoltán: Az ásványvizek vegyi összetételének grafikus
ábl·ázolása.
DaLmady Zoltán: Miként volna a hajclúflzoboszlói hévvíz orvosilag felhasználható,
Emszt Kálmán: A kékkúti "Theodora" forrás kémiai elemzésének eredményei.
Emszt KáLmán: A hajdúszoboszlói hévforrás előzetes kémiai
vizsgálatának eredményei,
Horusitzky Henrik: A miskolci Deichsel-féle gyár artézi kútja.
Pálfy Móric: A zalam egy ei k€kkúti savanyúvízforrás hidrológiai viszonyai.
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Schafarzik Ferenc: Budapest Székesfőváros ásványvízforrásainak geológiai jellemzése é.s grafikus feltüntetés€.
Schafarzik Ferenc: A hajdúszoboszlói III. sz. állami mélyfúrásl ól. 61-64. 1.
Vendl Aladár: A Somlyó és Szárhegy gcológiája és egykori hévfOI'rásRÍ.
Weszel.szky Gyula: A budapesti Hungária forrás rádioaktivitása.
Weszelszky Gyula: A budapesti ásványos vizek vegyi viszonyai.
Weszelszky Gyula: A juvenilis viz~kl'öl. 72-83. l.
Zeller Tibor: Az orosz hidrológiai Intézet 1923-1924. évi tudományos működése és kiadványai.
1927/1928.

Emszt Kálmán: Harkányi hévforrások új.abb chemiai elemzése.
Horusitzky Henrik: Kiskunfélegyháza d. város altalaj ának
geotermikus grádienséről.
Kunszt János: A 11l.f:l.i Magyarország á;wányvizei, fürdői és üdü1őtelepei. Ismerteti Zeller Tibor.
Líffa Aurél: Göncz és környékének hidrogeológiai viszonyai.
Mal/,clw Rezső: A fényintenzitás mint hidrogeológiai tényező.
Pálfy Móric: Sch?farzik Ferenc emlékezete:
Pávai-Vajna Ferenc: Magyarország hévvizei. Lehet-e Budapestből fürdőváros?

Schafarzik Ferenc: A budapesti ósványvízkincs gazdaságosabb
kihasználásáról.
Sümeghy József: Az Alföld geotennikus gl'ádi em;e.
Szalai Tibor: A Szentendrei artézi kút.
VendZ Aladár: Adatok a Duna Nagymaros-Szentendre-i szakaszának k-meretéhez.
Weszelszky Gyula: A budapestí Hungária-forrás vize hömérsékletének változásáról.
1929.

Emszt Kálmán: A dunaalmási langyos források vegyi vizsgálata.

Finá.ly István: A magyar Alföld öntözéséről.
Horusitzky Henrik: A szolnoki artézi kút geológiai szeivénye.
Mádai Lajos: Hidrogeológiai tanulmányok a Szt. Margitsziget
artézi kútJa vízhozammérésével kapcsolatban.
Marschall Ferenc: A parádi Szent István gyógyforrás vizeinek
vegyi vizsgálata.
Pálfy Móric: Adatok Pécs környékének hidrológiájához.
25:1

Pálfy Móric: A budapesti hévforrások vizmennyiségének ingadozásáról.
Papp Ferenc: Hid1'0geológiai megfigyelések a Börzsönyi-hegységben.
Pávcú-Vajna Ferenc: A lillafüredi kutató mélyi'orrás eddigI története és geológiai viszonyai.
Strömpl Gábor: Helyneveink vízrajzi szókinose.
Vendl AJadár: A talajvíz az óbudai suvadásos területen.
Weszelszky Gyula' Suess és Gautier elméletének konzekvenciája.
Ismertetések
Bányai János: Ad~tok a hargitai ásványvi-wk geológiájához.
Ismerteti Papp Ferenc.
Horvsitzky Henrik: Scpron vármegye csom8.i és kapuvári járásának artézi kút jai. Ismerteti Zeller Tibor.
Magyarország balneológi2i értékei. Ismertet! Reichert Róbert.
Rohringer Sánelor: A Duna-Tisza csatorna. Ismerteti Szilágyi
Gyula.
StrömpZ Gábor: Légi fén;v'képek geológiai és hidrológiai kut.atás
5:zolgálatában.
Vízrajzi Intézet és Meteorológiai Földmágnességtani Intézet Évkönyve. Ismerteti Böhm Woldemar.
1930 .

.4.ndor Károly: Vác város vízmüve.
Benda László: Prehisztorikus lelőhelyek és a Duna árvíz:nagassága.
Bencla László: Vasvármegye és a 7:a12.vidék artézi kútja i és
mélyfúrásai.
Böhm Walelemár: Az Ipolymed~nce :CÜ'vízi helyzete.
Duclich Endre: Az aggteleki barlang vizeiről.
HOl"usit:zky Hemile ::.vIegjegyzése'.<: a vízjogról.
Lóczy Lajos, ifj.: A tihanyi hidr<Jlógiai kutatások éG azok geológiai tanulságai.
Lőw MártoIl: Újabb Gellél'thegyi hévforrásnyomok.
I'vTáclai Lajos, ifj.: A budapesti termák genezise infiltrációs kísérleteim szemszögéből nézve.
Marschall Ferenc: A zánk,l-vérkúti "Margit-foná.," vegyi vizsgálata.
Mmlcha Rezsö: Az aggteleki cseppkőbarlang vizeinek chemiai
vizsgálata.
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Pálfy Móric: Adatok Pécs 'környékének hidrológiájához.
Pávai-Vajna Ferenc: A forró oldatok és gőzök-gázok szerepe a
barlangképződésnél.

Schréter Zoltán: Pálfy lVIól'ic emlékezete.
Takáts Tibor: A Duna lebegő hordaléka Budapesten.
Treitz Péter: A Duna-Tiszaközi belvizek és hasz!.1osít3i>uk.
Vendl Aladár: A Lágymányos talajvizél'ől.
Vendl Aladár: A balaton menti wedeni rétegek vízbőségéről.

1931.

Csegezy Géza: A tihanyi félsziget talajvízviszonyai.
Csegezy Géza: Szeged és kömyéke talaj vi zei higienikus szempontból.
Finály István, ifj.: A hajdúszoboszlói II. sz. kincstári mélyfúrás
vizének vizsgálata>
Finály István: Vizmennyiségmérés mérőbunkóval.
Gedeon Tihamér: Hidrológiai meg'figyelések a Vértes hegység
délkeleti részéből.
HOl'usitzky Henri/c Dl'. nagysuri Böckh Hugó emlékezete.
JankrassiJ..: Albert-Bolberltz KárolU: Die Wassereitungen Ungarns.
Rohri.nger Sándor: Vicziún Ede emlékezete.
Varga Lajos: Adatok a Fertő-tó fizikai és kémiai viszonyaimt'k
évi változásához.
WeszelszJ..:y Gyula: A balatonfüredi szénsavas forrásviZek rádióaktivitásáról.
1932.

Csegezy Géza: A Balawnmellék ÍJl'l'ás- és patakvizeinek higienikus jelentősége.
Dalmady Zoltán-Lóczu Lajos-Vendl A.ladár: A Rudas-fürdő
mellett! új fúrásokról és a pestszenterzsébeti sóskútról tartott elő
adáshoz való hozzászólásai.
Einczinger Ferenc: Esztergom melegforrásai.
E1llszt: Kálmán: A Rudasfürdő forrásainak Vegyi elemzése.
Földuáry Aladár-Papp Ferenc: Újabb adatok 2 gellérthegyi
szökevényforrások ismel'etéhez.
Horusitzky Henrik: Budapest Székesfőváros hidrogeológiai viszonyai. 19-43. l.
Kessler Huberí: Die Aggteleker Hőhle: ein 20 km langes l.Ulterirdisches Entwasserungssystem.
Lászlófjy B. Woldemár: Das Tisza (Theisz) Tal.
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Mazalán Pál: Budapest Székesfőváros legújabb ásványvízfúrásaínak rr..űszaki leírása.
Pávai-Vajna Ferenc: Új gyógyf OlTások Budán.
Pávai.Vajna Ferenc: Igazi sósfürdő Pestszenterzsébeten.
Schreier Ferenc: Adatok a Buda-Pilis hegység Nagy Kevély
hegy csoportj ának hidrológiai viszonyaihoz.
Schréter Zoltán: Az egri vízvezeték hévvizű artézi kútja.
Vendl Aladár: A budai keserűvíz képződéséről.
Vigh Gyula: Adatok a Rudasfürdő mellett mélyfúrással fakasztott három hévforrásnak a Szt. Imre-gyógyfürdő forrásaival való
összefüggéseinek kérdéséhez.
Weszelszky Gyula: A budapesti Rudasfürdő körül fakadó hévforrások rádIóaktivitásáról.
1933.

Ébner József: A budapesti Hungária-forrás vízhozama.
Emszt Kálmán: A Császárfürdő forrásainak elemzése.
Gedeon Tihamér: Talajvízáramlás megfigyelések I.
Gedeon Tihamér: Szulfátos vizek képződése.
Kessler Henrik: Die Stalactite cave Baradia at Aggtelek.
Maucha Rezső: A víz kémiai összetételének grafikus ábrázolása.
Posewitz A. Gntclo: Suvadások a Róku6hegyen.
Rohringer Sándor: Talajvízszintmegfigyelések a Pestvármegyei
Dunavölgyiecsapoló és Öntöző Társulat területén.
Schick Károly: A Tisza. Körös. Maros. Zagyva. vizeinek elemzése.
Vitális Sándor.' Sikondafül'dő és környékének hidrogeológiai
viszonyai.
193·;1,

Aujeszky Lá.szló: A vitorlázó repülőgép, mint hidrogeológiai
kutató eszköz.
Dalmady Zoltán: A balneologiai és hidrológia kapcsolatáról.
Finály István: Hydrological data of a saltwater from Pestújhely.
Finály István: New bitter water wells of the Erzsébet Saline
bath in Budapest.
Földváry ALadár: Hidrológiai megfigyelések a Budai hegység
nyugati peremén.
Ktmszt János: Az ásványvizek orvosi értékelése.
Lász[ófjy Wolde'nál'.' Die Vl esserführung der ungarischen Donau.
Noszky Jenő: Adatok az Ipolyvölgy hidrológiájának ismeretéhez.
:'>'54

Noszky Jenő, ifj.: Adatok Lókút község vízellátás ának kérdé6éhez.
Szilágyi Gyula: Sajó Elemér emlékezete.
1935.

Emszt Kálmán: A "Pünkösd"-forrás chemiai elemzffiének eredményei.
Finúly István: Data to the Stability of chemical Composition of
mineral waters.
Gedeon Tihamér: A diósjenői Szünidei gyermektelep vízellátása.
Horusitzky Ferenc: Adatok az Ördögárok-völgy Krisztinavárostabáni szakaszának hidrológiájához.
Horusitzky Hem'ik: Budapest Dunabalparti részének ffi altalajának geológiai vázlata.
Jaskó Sándor: A BB.radla-barlang jósvafői szak.:lszának hidrológiája.
Posewitz .4.. Guido: Daten über die Wasserführung des Kisceller
Tones.
Schmidt Elgills: Megjegyzffiek az artézi kutak ~lettartamának
kérdéséhez.
Vitális Sándor: A békásmegyeri új artézi kút.
1936.

Bolbe'ritz Károly: A kémiai vizsgál"ü adatainak értékelffie a
kútvizek higiénia i megítélésénéL
Emszt Kálmán: Chemische Untersuchung del' neu erbohrte11
Quellen der Szt. Imre und Rudas-Bi:ider.
E111szt Kálmán: A Római-fürdő forrásvizeinek elemzési adatai.
Finály István, ifj.: The chemical composition of the mineral
water of Simontornya.
Ijjász Ervin: A nyel'&alomtakal'ó <szerepe az erdők vízháziartásában.
Papp Ferenc: Asványvizeink és a föld alkata.
Pávai-Vajn.a Ferenc: A Tabán új termális gyógyforrásai.
Poswitz A. Guido: A budaörsi repülőtér talajviszonyai.
Vitális Sándor: A nézsa-szászvári villamostelep vízellátása.
Weszelszky Gyula: A budapesti hévvizek rádium-emanació tartalmának eredetéről.
1937.

Emszt Kálmán: A Király-fürdő forrásvizének elemzési adatai.
Farkass Kálmán: Budapest Székesfőváros vízel1átásának egyes
mérnöki szempontjai.
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Horusitzky Henrik: Iglói Szontagh Tamás dr. emlékezete.
Kocsis EndTe-Herke ILona: A szegedi Tisza Lajos-körút é;;
Kossuth Lajos-sugárút keresztezésénél levő mélyfúrású melegvizü
kút vegyi vizsgálata.
Noszky Jenő: Mátraszönős hidrológiai viszonyai.
Papp Ferenc: Die warmen Heilquellen von Budapest.
Papp Ferenc: Linezbauer Ferenc emlékezete.
Súly József: Bodenuntersuchungen in der Wé1Bserbautechnisehen Praxis.
Vitális Sándor: Budapest székesfővaros vízellátásának prob1'
'"
>emal.
Vitális Sándor: A karsztvíz szerepe Budapest szfőv. dunajobbparti részének vízellátásában.
1938.

Horusit:::ky Henrik: Budapest dunajobbparti részének hidrológiája.
Ijjász ETvin: Az erdő szerepe a természet vízháztartásában.
Kerekes József: Morfológiai adatok a budai hegység kial&kulásához.
MiháLtz István: A Tisza lebegő és oldott hordaléka Szegednél.
NoszkU Jenő: Maros Imre emlékezete.
Szentt01'nyai András: Az esztergomi medence triász vizei.
Vi.táLis Sándor: A salgótarjáni üveggyár artézi kútja.
Vitális Sándor: Salgótarján m.egyei város vízellátása.
Weszelszky Gyula: Zavaros fogalmEJk a hidrológiai és geológiai
iroda 10111 ban.
1939.

Emszt Kálmán: A kisterenyei ásványos forrás elemzési adatai.
Hatolykai Pap István: Megemlékezés az 1879. évi szegedi árvízről.

Schréter Zoltán: A talajvíz és szénbányászat.
Vitális Sándor: újabb 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 munkálatai a csapadék és ialajvízlevezetésekkel kapcsolatban.
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Emszt Kálmán: Dr. Weszelszky Gyula emlékezete.
Entz Géza: Tájékoztató Budapest és környéke hidrobiológia]
viszonyairól.
Entz Géza: Hidrobiológiai irodalom címjegyzéke.
ROI'tisitzky Ferenc: Rozlozsnik Pál emlékezete.
Homsitzky Hemik: r:anöki megnyitó az ismeretlen vízről.
Horusitzky Henrik: Lehetne-e az új városházát hévvízzel füteni?
Horusitzky Henrik: Köszönetnyilvánítás.
Horusitzky Henrik: Rövid megjegyzés a karsztvíz kérdéséhez és
annak budapesti felhasználálSához.
Kender József:· A budapesti langyos források hidrobiológiai viszonyai.
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.
Mon;ai Endre: Az 1940. és 1941. évi árvizek.
Papp Ferenc: Budapest gyógyvizei.
Papp Ferenc: Budapest vízellátásának nJai helyzete.
Papp Károly: Marenzi Károly őrgróf emlékezete.
Réthly Antal: Adatok a budapesti c5<lpadék-megfigyelések tőr
ténetéhez.
Réthly A.ntal: Budapest csapadékával foglalkozó legfontosabb
és könnyen hozzáférhető irodalom.
Sarló Károly: lV1ilyen vizet ittak Buda várában Mátyás király
idejében?
Sarló Károly: Rövid tájékoztató a budap2sti meleg források
újabb vizsgálatáról.
Sc7l1'éter Zoltán: Akarsztvízről.
Szabó János: A székesfőváros csatorna-építkezései, tekintettel
az agreStSzív vizekre.
Szabó Pál Zoltán: A mecseki karsztvíz.
Száhlender Lajos: A budai keserűvizek története és gazdasági
jelentősége.

Széky Pálma: Adatok az Erzsébet-sósfürdő hidrológiájához.
Szviezsényi Zoltán: Budapest fürdőváros technikai kérdései él
háború utáni időkben.
Takáts Tibor: Titkári jelentés.
Takáts Tibor: A Lukácsfürdó iszapjának vegyi ÖSSZetétele.
Tarics Sándor: Újabb adatok a budapesti langyos forrásokhoz.
Török Piroska: A budapesti földalatti vizek fémnája.
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Vadász Elemér: A Dunántúl kansztvizei.
Varga István György: Budapest távfűtése hőforrásokkal.
Vendl Aladár: Elnöki megnyitó a nehéz vízről.
Vigh Gyula: A karsztvízkutatás kérdése a budai hegyekben.
Vitális István: Bőhm Ferenc emlékezete.
1941.
Bodnár János: Az ásványvizek kémiai vizsgálatának irányelveiről.

Emszt Kálmán: A csízi "Hygeia" forrás kémiai vizsgálatának
eredményei.
Kárpáti Jenő: A görömböly-tapolcai forrásvizek vizsgálata.
Láng Sándor: Sajókirályi forrásai.
Láng Sándor: Az imókői forrásbarlang (borsodi BükkhegyBég)
bejárata.
Moll Károly: A hévÍzfürdői tó hőmérsékleti viszonyairól.
Papp Ferenc: Dunántúl karsztvizei és a feltárás lehetősége Budapesten.
Pogány Béla: Víz kutatására felhasználható geofizikai módszerekről.

Schréter Zoltán: A csízi sós, jódos, brómos gyógyvíz hidrogeológiai viszonyairól.
Szádeczky-Kardoss Elemé7': A Dunántúli Középhegység karsztvizének néhány problémájáról.
Szádeczky-Kardoss Elemér: A Keszthelyi-hegység és a Hévíz
h idrológiáj áról.
Tarics Sándor: A Császár-, Lukács- és Királyfürdő geodéziai felmérésének jelentősége.
Valtinyi László: A Szent Gellérthegy körüli források geodéziai
felmérése.
Vendl Miklós: Elektromos triászvíz-kutatás Dorogon.
Vigh Gyula: Új hőforrások feltárása a Rákostorok vonalában.
Vitális Sándor: Újabb hidrogeológiai adatak Salgót2.rján környékéről.

Vitális Sándor: A selypi cukorgyár Zlrtézi kútja.

1942.
Dabis László: A víz bakteorológiai vizsgálata.
Horusitzky Ferenc: A víz a föld belsejében.
Jendrassik Aladár: Ivóvizeink közegés:z;ségügyi szempontból.
Mazalán Pál: Egyes hidrológiai és műszaki vonatkozások a vízszel'zésnél.
.
Papp Ferenc: Magyarország ivóvízellátása.
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Páter János: Vasúti kutak vizének egészségügyi vizsgálata 1:1
vármegye területén.
Réthly Antal: Magyarország csapadékviszonyairól.
Salamin Pál: Tanulmánya hazai belvízrendezésről.
Vendl Aladár: Elnöki megnyitó a 25 éves fennállás ünnepi ül ésén.
Vigh Gyula: A földtan szerepe a városok vízellátásában.
Bányai János: A hazai gyóg:,"vizeink eredete.
Belák Sándor: A gyógyvizek ;ielentősége orvostudományi szempontból.
Bogárdi János: Vízfolyások hord8.lékm.érései.
Dinda János: A víz szerepe az olajbányászatban.
Gaál A.. ndrás: A budapesti központi gyógy- és üdülőhelyi bizottság szerepe a fLirdőügyek fejlesztésében.
Kárpáti J ena: A Medve-tó hőmérsékleti viszonyairól.
Láng Sándor: A karsztvíz kérdése Budapest székesfőváros vízellátásában.
Láng Sándor: Újabb adatok a Szilicei jégbarlangból.
Láng Sándor: A karsztforrásokra vonatkozó mérések eredményei 1940-1942-ből.
Moll Károly: Magyar gyógyfül'dők gyógyhatásai.
Pávai-Vajna Ferenc: A sűrű mélyfúrások lehetséges káros hatása a Magyar-Horvát medencében.
A Rheuma- és Fürdőkutató Intézet Fcrráskut::ttó Osztályának
1940/41. évi működése.
Schmidt Sándor: A hazai szénbányászat és a víz.
1943.

Göbel Ervin: Vízkutatás a dél-orosz süllyed ék terilletén.
Kárpáti Jenő: A Széchenyi-fürdő ~zent István forrásának és
a Rudas-fürdő néhány gyógyforrásának vegyi elemzése.
Láng Sándor: Karszthiclrológiai megfigyelések a Gömör-Tornai
karsztb8n.
Mados László: A szikesedés é6 a víz.
Papp Szilárd: Mészre agre6Szív szénsavtartalmú vizek és azok
előfordulásai.

Soltész László: Békés város i'..sztalos-utcai artézi kútja.
Tőry Kálmán: Árvíz- és jégve3zély.

Göbel Ervin: Adatok a budai medence hidrogeológiájához.
Komlósy Zsolt: A légnyomás és a Du.na-v1zállás befolyása a
Rudas-fürdő Juventus és Attila forrásainak hozamára.
17'"

Lenkei Tibor: A tatai langyos források 1941. éG 1942. évi hozamés

hőmérséklet-mérései.

Nemes László: Borszékfürdő gyógyforrásairól.
Papp Ferenc: Dr. Lőw Márton emlékezete.
Pásztor Gyula: A Félix-fürdői Bálint-forrás vízhozamának méré6e.
Páter János: Az ivóvízviZ!sgálat járványtani fontossága.
Takáts Tibor: Bányavíz Nagybányáról és Felsőbányáról.
Vitális Sándor: A nagybányai vízkutató fúrás.
Vitális Sándor: Hidrogeológiai adatok Mátraverebély-Szupatak-Kisterenye környékéről.
Wietorisz Róbert: A pécsbányatelepi víztükörlesüllyesztéG.
1944.

Páter János: A balatonmenti vasúti kutak összeh:lsonlító egéGzségügyi vizsgálata 1941-ben.
Pávai-Vajna Ferenc: A viz élete a földben.
Thoma Frigyes: Újabb mérési eljárások a Szent Gellért forrás
hozammérésénél.
Vendl Aladár: Budapest gyógyfonásai közös védőterületének
tervezete.
VendL Aladár: Zsigmondy Vilmos 75 éve kezdte meg a városligeti artézi kút fúrását.
1946.

A.ndor György: Előmunkálaiok az országos ivóvízellátási progl'arrL111 megvalósításához.
Bleier Sándor: A földreform és ivóvízellátás.
Charmant Pál: Dr. Csál András emlékezete.
Enz,szt Kálmán: A kassai ,.Lajos forrás" kémiai vizsgálatáncvk
el'edméí1yei.
Emszt Kálmán: A radnaborbel'eki ,.Széchenyi" forrás kémiai
vizsgála tának eredményei.
Földvári Aladár: A kassai "Lajos fonás" hidrológiája.
Jolánkai Gyula: Hydrológiai kérdések a vízi utak tervezésénél.
M anuano József: Községi ivóvízellá tásunk javulása.
Molnár Dénes: Magyarország vízgazdálkodásának megszervezéséről.

Mosonyi Emil: Congrés Technique InLel'national de Paris.
Németh Endre: Rohringer Sándor.
Papp Szilárd: Dr. Jendrassik Aladár emlékezete.
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Papp Szilárd: Az ország ivóvízellátása, annak fejlődése és továbbfejlesztése az Országos Közegészségügyi Intézet munkaprogramjának keretében.
Salamin Pál: Ivóvízellátás az alföldi tiszavidék vízgazdálkodási
egységébében.
Sarló Károly: A dunaalmási ,.G:sokol1-'lj-artézi forrás" kémir'i és
fjzikokémiai vizsgálata.
Vitális Sándor: Vásárhelyi Pál emlékezete.
Vitális Sándor: lVIagyarország ivóvizellátásának mai helyzete.
1947.

Láng Sándor: Az öntözésügyi hivatal 1943/1945. évi jelentése.
Lászlóffy IV oldemár: A j eges árvizekTől.
IAndner Károly: Néhány budai gyógyforrás iszapjának szemcsenagyság szerinti megoszlása és jelenkori üledékei.
Papp Ferenc: A Rheuma és Fürdőkutató Intézet forráskutató
osztályának jelentése.
Serf Elemér: Plan de trente ans du Service Hongrois des eaux.
Schuster Ferenc: A Fertőtó vízházta.rtása.
Szurovy Géza: ANagyalföldi újabb mélyfúrások hidrológiai
eredményei.
Tomor János: Az olajmezők vizei és ábrázolásuk gyakorlati felhasználása az olajbányászatban.
Balogh Kálmán: A 1VIÁV AG diósgyőri forrásfoglalása.
Bogárdi János: A lebegtetett hordalék töménysége.
Böröcz Imre: Hídpillérek duzzasztásait számító képletek összehasonlítása.
Darvas Lajos: Az egészséges fürdőfejlesztés alapelvei.
Jugovics Lajos: A torjai Büdöshegy hidrogeológiai viszonyai.
Láng Sándor: A Balaion 1947. évi magas vízállása.
ü/.kács Andor: A körösvölgyi öntőzések vízrajzi szempontból.
Mosonyi Elnil: A vizerő-hasznosítás helyzete Svájcban.'
Moso nyi Emil: Procédé spéci el pour déterminer 12s combes du
remou:s.
Nagy BertaLan: Adatok a budapesti északi hévforráscsoport ismeretéhez.
Papp Fere'nc: Rapport sur la situation actuelle des sources thermales de Budapest.
Salamin Pál: A víz tudományos jelentősége.
Schulek Elemér-Rózsa Pál: Néhány budapesti terrnálvíz újabb
kémiai analízise.
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Szabó Gyula: A sóhartyáni jódos bróm os sósvizek ipari hasznosítása.
Szádeczky-Kal'doss Elemér: Die Darstellung der Wasseranalysen und die Haupttypen der ungarischen Wasser.
Szádeczky-Kal'doss Ele7nér: A vízelemzések ábrázolásáról és a
magyarországi vizek főtípusáról.
Sziklay Sándor: Adatok a Bankó-fürdő Lujza forrásáról.
Thoma Frigyes Albert: Kísérlet! vízhozam- és vÍzállásmérések
az Erzsébet-sósfül'dő melegforrásánáL
1948.

Jakucs László: A hévforrásos barlangkeletkezés földtani és fizikai

tényezői.

Kassai Ferenc: Paleogén szénbányászatunk, a karsztvíz és a
védekezés módjai.
Láng Sándor: Kereszttanulmányok él Dunántúli Középhegységb~.
Salamin Pál: A víz élete karszt-hegység einkben.
Szádeczky-Kardoss Elemér: A dunántúli Középhegység karsztvíz térképe.
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Ennek a munkának nem Lehet feladata a felsoroLt
közlemények részletes taglalása. Mégis hangsúlyozni kell
a köuetkezőket: a tudományos cikkek egyik 7'észe egyegy általános földtani feladatot oldott meg (pl. a sóstavak
felmelegedése a napsugárzás hatására, a zöLdkő és zöldkövesedés fogalma, a szulfátos talajvizek stb.). Nagyobb
része igen lényegesen hozzájáruIt a hazai teriLletek földtani felépítésének és hidrológiai viszonyainak megi.smeréséhez. Természetesen. akadtak gyengébb cikkek is, amelyek hamar elavultak A közlemények lényegesen touább
fejlesztették a földtan és a hidrológia tudományát, és
I
küljöldön is kellő elismerésben részesültek
A Földtani Értesítö népszeríí és ismertető cikkeinek
nagy érdeme, hogy szélesebb körben megismerték a földtani islneretek fontosságát. Ez a folyóirat - kiLlőnősen
az új sorozatban - igen sok lelkes hívet toborozott a
földtan számára 'olyanok körében is, akik ezelőtt vajmi
keueset hallottak a j'öldtanról.

összefoglalás
A Magyarhoni Földtani Társulat 1848-ban alakult meg. A SZ9.bad5ágharckövetkeztében azonban a' m.egalakulás csak 1850-ben
nyert hivatal06 megerősítést. Az első földtani társulat volt a londoni,
amely 1807-ben alakult (Geological Society of London), a második
a francia (Société Géologique de France, 1830.), a harmadik él német (Deutsche Geologische Gese1l6chaft, 1848.). Így... a Magyarhoni
Földtani Tál'sulat a negyedik. Ma már a legtöbb tllamnak van
önálló földtani társulata.
.
A szabadságharc leveretése után az irodalmi és tudományos
élet egyaránt igen nagy erővel fogott hozzá a munkához. Lelkesedés
és hatalmas erő nyilvánult meg a tudomány és az irodalom müvelőiben s· megfeszített munka indult meg.
A Magyarhoni Földtani Tál'6ulat vezető tagjai örömmel és önzetlen lelkesedéssel fogtak hozzá az akkor még meglehetősen ismeretlen vagy legalábbis új.szerü tudomány fejlesztéséhez, megismertetéséhez és terjesztéséhez. Néhány hazai terület tüzetesebb átviZ6gálását i6 megkezdették. Jól képzett szakembereink - az akkor
még fiatal Szabó József kivételével - alig voltak. Ezért <ol Társulat
akkor még nagyobb tudományos m.unkásságot alig fejthetett ki. A
Tánsulat - megalakulásának első percétől. kezdve - iparkodott
mindent megtenni, amit tagjainak szellemi képessége és igen gyenge
pénzereje megengedett. Ez az összeg azonban kezdetben igen csekély volt. Ezért - Kováts Gyula akkori titkár szerint - "óhajtandó.
hogy mind a n1.agyar kormány közhasznú társulatunkat évenként
nagyobb pénzösszeggel segíteni kegyeskedjék, mind pedig, hogy
mind azon egyesek, kik a tudományt becsülik, kiknek szeretett hazánk virágzása szívükön fekszik mint tagok a társulathoz csatlakozzanakés ez ál~al a társulat mind szellemi, mind pedig anyagi
pénzerejét hatalmasan növeljék". A Társulat tudományos megerő
södése 2zonban csak akkor kezdett megindulni, amikor Szabó József
kezébe került a Társulat ügyeinek intézése.
A következő években elsősorban magánszemélyek támogatták a
Társulatot é'Jnyagilag. 1896-tól kezdve egyes minisztériumok és különböző ipari vállalatok segitették a Társulatot kisebb-nagyobb oozszegekkel.
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A Társulat élete tehát nagy anyagi nehézségek között indult
meg, a tagok száma keves volt. A lelkesedéstől fűtött kitartás és
odaadás azonban átsegHette az úttörőket a kezdeti nehézségeken.
Később is a háborúk következtében többször összezsugorodott
a társulati munka az anyagi fedezet elégtelensége miatt. A vez'2tő
ség es néhány vérbeli tudós tag sZÍvóssága azonban mindig legyőzte
az akadályokat, s megtel'emtette a Társulat életéhez szükséges szellemi és anyagi alapot. Százéves története folyamán a Társulat állandóan fejlődött s még a legnehezebb időkben sem roppant ö3:sze.
Fejlődését legjobban tanúsítja, hogy él benne szakosztályként megindult. majd önálló társulattá különült Barlangkutató Társulat és
Magyar Hidrológiai Tár&'lJSág (mind a kettő. önálló folyóirattal) tulajdonképpen a Magyarhoni Földtani Társulat sziHötte volt.
A Társulat tevékenysége lényegéb€n álk'1ndóan emelkedő irányzatú volt, egészen az 1914-ben kezdődött háború megindulásáig. Ekkor tel'mészetesen visszaesés követkeZett. Az elvesztett háború után
1918 végén a Társulat Ludományos élete erősen megbénult. 1919ben osak egyetlen szakülés volt, s az ország területének megkisebbedése következtében 8. Társulat tagjainak a fele má5 országokba
került. Az előző években szorgalmasan gyüjtöa társulati alaptőke
elértéktelenedett. Ez a súlyos helyzet egészen 1926-ig tartott, amikor
a pénz értéke ismét állandÓ6ult.
A tagok megértése, s különböző hatóságok és vállalatok támogatása 1927-től kezdve újból megindította a fejlődést.
A társulatok müködése sok tekintetben függ a vezetőségtől s
sokszor főleg a társulat elnökének az egyéniségétől. A JYIagyarhoni
Földtani Társulat életében is voltak olyan elnökök, akik adottságaik
alapján évek hosszú során át igen eredményesen összetartották a
Társulatot s ennek következtében a tudo,11ányos munkát is erőtel
.;esen serkentették: Leghosszabb ideig volt.ak elnökök: Kubinyi Agoston (1850-1866), Szabó József (1883-1894), Mauritz Béla (19231931), VendL Aladár (1932-1940). Az alelnöki (másodelnöki) tisztséget legtovább K1Lbinyi Ferenc (1850-1866) és Liffa AuréL (19231940) viseíte. A leghosszabb ideig Staub Móric volt első titkár
(1886-1900) és Zimányi Károly másodtitkár (1892-1900).
A Társulat müködése tennészetesen mindig alá volt vetve a
külső körülnlények folytán előállt helyzetnek. Ezért nem minden a
vezetőség szerencsés vagy kevésbé jó irányításán múlott. Néha a tagc-k áldozatkésZ<3ége, igen erős munkája nem elég ahhoz, hogy a
Társulat ellenálljon a külső események pl. háborúk - befolyásál1ak,

A Társulat tudományos munkáISSága nlindig híven vissza tükrözte a földt.an hazai fej lődését. A két első évtizedben a magyar
földtani tevékenység úttörő jellegü volt. Ennek megfelelően a Társulat tevékenysége is úttörő volt: legelőször adatokat kellett nagy
szorgalcmm1al gyűjteni. A Társulat szakülésein elhangzott előadá
sokban és a közölt értekezésekben is főleg kőzettani, őslénytani
leírásai szerepeltek. Ezekben a közleményekben a tudományos eredmény mellett gyakran a gyakorlati kérdések mérlegelése is sokszor
megfelelően kidomborodott. Az első években gyiijtött igen értékes kőzetek és ősmaradványok a Magyar Nemzeti MúzeLID1ba kerültek a Ts.rsulat alapszabályai szerint, vagy esetleg a bécsi múzemnba (a legelső alapszabály értelmében). Szabó József tanítása és
társulatí irányító szerepe hatására már jól képzett geológusok munkálkodtak, ö.mi a következő években a társulati életben :is jelentkezett: változatosabb, mélyrehatóbb és alaposabb értekezések kerültek a Társulat szÍl1e elé.
Ez az időszak nyugodt fejlődési korszak volt a Társulat életében, s mintegy az 1900-as évek elejéig tartott. Ebben a munkásságban is még a leíró részek uralkodtak - a földtan természetének
megfelelően. Sok munkában azonban a származási kapcsolato;;: kibogozása és hangsúlyozása ilS kifejezést nyert. Némely munkában a
szerkesztési tanulmányok is erŐSebben kifejezésre jutottak.
A XX. század elején nég mindig az őslénytannal kapcsolatos
rétegtani kutatás és a kőzettani vizsgálat volt a kutatás középpontjában. Megvolt azonban már az okokat erősebben kereső irányzat csírája is. Az üledékképződési, tektonikai és vulkanológiai irányzat is mindig erősebben belekapcsolódott a hazai földtani mm1kába,
és így a Társulat tevékenységébe is. 1910 óta mU1dinkább előtÉrbe
kerültek él származási és SZerkezeti problémák.
A Társulat - megalakulásának első percétől kezdVe - nagy
gondot fordított könyvtárának fejlesztésére. Könyvek megvételére
nem gondolhatott; az anyagiak erre nem voltak felhasználhatók
elégtelenségük miatt. A könyvtár alapját ajándékok vetették meg.
Majd - a Társulat kiadványainak és különösen a Földtani Közlön:Y11ek megindulása ó"ta - cSereviszony ala.pján a könyytár egyre
fejlődött. Ez él. könyvtár egyelőre ideiglenesen a Földtani Intézetben r:yec't elhelyezést. ClSaklBmar azonban az Intézetnek ajándékozta a Társulat. Ez a könyvtár volt az alapja a Földtani Intézet hatalmas, ma már több mint 100 OOO kötetet magábanfoglaló,
nagy könyvtárának. A Társulat továbbra is megtartotta külföldi
csereviszony-kapcsolatait, s külföldi cserepéldányai azóta is főleg a
Földtani Intézetkönyvtárát fejlesztik.
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Miként fentebb már röviden említettük, a Földtani Intézet a
Tánsulattól ajándékba kapott csereanyagért - viszonzáDul - eleinte összes kiadványajból jelentékeny példányt adott a Társulat
tagjai szán1ára. Később már csak a kiadványok egyik részéből kapott a Társulat példányokat. Idővel azonban ez a barátl kapcsolat
1a.."Sanként nemcsak meglazult, hanem bizonyos vonatkozásban félreértése~\: és ellentétek is kialakultak akkor, mikor Nopcsa Ferenc
báró volt az ÁllanlÍ Földtani Intézet igazgatója (1926-1928). Később
azonban a régi normális viszony helyreállt.
A hazai földtan legjelentő'sebb gyakorlati eredményei e század
második, harmadik és negyedik évtizedében jelentkeztek. A magyar
geológusok csak e század első évtizedében kezdették meg az igen
részletes szerkezeti megfigyeléseket. Ezek legelső eredménye volt
- Böckh Hugó és tanítványai tanulmányainak alapján - az erdélyi
medence szel'kezetének megismerése után az erdélyi földi gáz lmtatásának gyakorlati eredménye. Ezután következett az Egbell környéki kőolaj terület megismerése és feltárása. Tvlajd következett a
dunántúli olajmezők megállapítása, és az olaj termelése közben kisebb olajterület (Bükkszék) is kiaknázásra került. lVIindezekről a
mUIL1<::ákról eleinte alig esett szó a Társulat kiadványaiban. Az
utolsó két évtizedben azonban már a hazai kőolaj pmblémái is belekerültek rövidebb cikkek alakjában a Földtani Közlönybe s a Földtani Érfesítőbe.
Ezek a gyakorlati eredmények termékeny1tően hatottak a magyar geológusok gyakorlati irányú tevékenységére is. Ez a gyakorlati irányú munka Magyarország széntelepeinek, bauxitelőfordulá
sainak, meleg vizeinek részlete<sebb megismerését mozdította eli).
Ilyen irányú közlemények is jelentek meg a Földt.ani Közlönyben
És főként a Hidrológiai Közlönyben. Az utolsó évtizedben a
földtan fejlődésének n1egI€1€lően - geokémiai problémák is erő
sebben előtérbe kerültek.
1950 óta is igen erős munkát fejt ki és állandóan fejlődik a
Társulat. A Földtani Közlöny igen változaios tartalmú, s közleményei a földtan legkülönbözőbb ágazataiba kapcsolódnak bele. A
cikkek és a szak ülés eken elhangzott előadások tern1észetesen fő
ként a hazai föld megismerését szolgálják.
. Bizonyos, hogya Társulat a jövőben is a magyar geológusok
és velül\: együtt érzők hajléka marad. Olyan hajléka, amelyben a
kölcsönös megbecsülés, egyetértés és a legnem€Sebb tudományos
munkásság tiszta hazafias érzéssel karöltve foglalja egységbe a
Társulat tagj~t.
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Zusammenfassung
Die Ungarische Geologische GeseUschaft wurde im Jahre 1848
gegründet. Zufolge der Ereignisse von 1848-49 wurde abel' die
Gründung der Ges'OUschalt enst im Jahre 1850 bekriHtigt.
Die erste geologische Gesellschaft (Geological Society of London) wurde in London in 1807 gegründet; iliI' folgte die französische (Societé Géologique de France) in 1830, die dritte war die
deutsche (Deutsche Geologische Gesellschaft) in 1848;. somit war
die Ul1garische. Geologische Gesellschaft die vierte in der Reihe.
Heute gibt es in fast allen Landern eine G201ogische Gesellschaft.
Nach der Niederschlagung des ungaris~hen Freiheitskampfes begann eine kraftvolle Tatigkeit sowohl in den literarischen ah auch
in den wi6senschaftlichen Kreisen Ungarns. Nationale Begeistenmg und \vuchtige Kraftenfaltung beseelte die Wissenschaftlei'
und Schriftsteller und es entfaltete sich ein lebhafter Schaffensdrang.
Die führenden IvIitglieder del' Ungarischen Geologischen Gesellschaft gingen mit inniger Freude lmd selbstlosem Enthusiasmus
an jene Arbeit, d€...-<cSen zweck das Fördel'n, Popularisieren und Verbrei ten ihrer, - im heimischen IvIilieu noch ziem.lich 1mbekannten
(oder zumindest neuartig anmutenden) - Wissenschaft war. Sie
begannen zugleich auch mit der gründlichen Untersuchung einiger ungarlandischer Gebiete. Fachlich gut gebildete FOn3cher gab
es - den jlmgen Josef Szabó ausgenonUllen - fast gal' keine.
Deshalb konnte die Gesellschaft damals hst keine gl'össere wissenschaftliche Arbeit leisten. Nichtsdestoweniger wal' die Gesellschaft
seit der ersten Stunde ihrer GrÜl1dung be streb t das Beste zu tun,
was nur je die geistigen Fahigkeiten ihrer Mitglieder und ihre
(;;nfangs geringen) pecuniaren lVIittel zulies'3en, Die zu Verfügung
stehenden Summen waren aniangs durchaus gering, wie dies auch
aus einer Feststellung Julius Kováts', - des Seiu'etars der Gesellschaft - hervorgeht: "Es ist zu wün5chen - beh::luptet Kováts dass sowohl die ungarische Regierung l..U1Sere allgemeinnützige
Gesellschaft jahrlich mit grösseren Summen unterstütze. als auch
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jene Privatpensonen, die Wissenschaft schatzen und denen am
Aufblühen unseres geliebten Vaterlandes gelegen ist, als Mitglieder der Gesellschaft beitreten und hierdurch die geistigen und
materiellen Kraf te der Ges ellsch af t auf eine kraftvolle Weise
starken."
Eine bedeutsame Entwicklung auf wiessenschaftlichem Gebiete erfuhr abel' die Gesellschaft erst dann, als J05ef Szabó die
Leitung del' Gesellschaft übernahm.
In den nachsten Jahren wurde die Gesellschaft meitStens nur
von Privatpersonen unterstützt. Seit 1896 stellten ihr auch mehrere
Ministerien lmel verschiedene Ge\Verbelmternehmungen mehr oelel'
minder bedeutende Summen zur Verfügung.
Das Leben der Gesellschaft war also anfangs durch betrachtliche materielle Scl1\vierigkeiten behindert und die Zah1 der Mitglieder war eberJalls gering. Die vom Entlmsiasmus getragene
Ausdauer und Hingabe halfen abel' den Begründern die anfanglichen Schwierigkeiten zu überwinden. Auch spater gab es öfter
Perioden, wo die Arbeit der Gesellschaft zufolge der kriegtSbedingten Knappheit der materiel1en Mittel ausserst zusan1.menschrumpfte.
Die Zahigkeit des Pl'asidiums und ell11ger gelehrter Mitglieeler
wusste abel' die Schwierigkeiten stets zu überbl'ücken und die zur
Existenz der Gesellschaft unerlasslichen geistigen und materiellen
Grundlagen zu sichern. Der hundedjahrige Bestand der Gesellschaft
ist von E::mel' statigen Entwicklung gekennzeichnet. Sie brach selbst
in den schwiérigste.;1. Zeiten nicht zusammen. Ihre Entwickl 1.mg
bzw. Expansionsfahigkeit nach All&3en hin ist von dem Umstand
gekennzeichnet, dass ZW'ei ihrer ursprünglich sektionsmassig funktionierenden Teile als ,.Gesellschaft fül' H5hlenforschung" und andrerseits als "Ullgarische Hydro1ogLsche Gesellschaft" (beide mit eigellen Zeitschriften) ein selbstandiges Vereillslebe:1 begannen.
Die Tatigkeit der GeseUschaft zeigte im Wesentlichen eine fortwiihl'end ansteigende Tende21z - ganz bis ZUI11 Kriegesbegilm in
1914. Nach elem \'e1'101'enen Kriege (Ende 1918) wurde das wissenschaftliche Leben der Gesellschaft ziemlich lc.hmgelegt. Im Jahre
1919 fand nur eine Fachsitzung statt und die Gesellschaft verlor
zufolge del' Verminderung des Landesgebietes die HaHte ihrer Mitglieeler. Das wahrend der Ve1'gangenen Jahre mühsam gesammelte
Kapital enhverteie sich. Diese schwierige Lage dauerte bis 1926 an:
erst dann wurde del' Wert des Geldes wie0.er stabil.
Die Opferbereitschaft der Mitglieder und die Unterstützung
der verschieclenen Autodtaten und Unternehmungen bahnte seit
1927 eine neue Entwicklung an.
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Das Leben wissenschaftlicher G€lse11schaften ist von ih1'em
Prasidium, meisten5 abel' grösstenteils von der Pel'sönlichkeit
des Prasidenten 6e~b3t abhangig. Auch die Ung. Geologische Gesellschdt besass solche vortreffliche Prasidenten, deren Persönlichkeit - dank ihre1' hervo1'ragenden Fahigkeiten - die Tatigkeit
der Gesellschaft élufs günstigste zu steuern vermochten und folglich
auch die wissenschaftliche Arbeit kraftvoll förderten. Am liingsten
waren Prasidenten: Augusíin Kubinyi (1850-1866), Josef Szabó
(1883-1894), BéLa Manritz (1923-1931), Aladár Vendl (1932-1940).
Den Posten des Vicepriisidenten bekleideten am liingGten
Franz Kubinyi (1350-1866) und Aurel UJja (1923-1940.) Erster
Seb'etiir \var am langsten Maurus Staub (1886-1900); Viceben hagyás végett

felsőbb

helyre

terjesztendők.

Das Leben der GesellschaIt war natürlich durchweg den iiU6seren Umstiinden, und den resultierenden Situationen unterworfen, - so konnte natü.dich nicht aUes der guten 0der wenigel'
guten Leitung zugeschrieben ·werden. lVlanchmal ist selbst die
Opfermütigkeit und die angespannte Arbeit der Mitglieder nicht
genügend um die ausseren Umstande - z. B. die Wirkung von
Kriegen - zu neutralisieren. Die wissensclnftliche Arbeit der GeseUschaft bot immel' ein getreues Spi-egelbild der Entwicklung un"ere1' heimatliinc1ischen Geologie. Im Laufe der beic1en ersten Jahrezelmte war die geologische Tiitigkeit in Ungarn von bahnbrechendem Charakter. Dementsprechend war (1ie TiHigkeit der Gesellschaft
gleichfal1s bahnbrechend: es galt VOI' allem mit grossem Fleisse
Daten zu sammeln. In den Vortragen del' Fachsitzungen und in den
Publikationen hanclelte es sich meistens um petrographische und
palaontologische Beschreibungen. In diesen Publikationen kam
nebe:1 den \vis-senschaftlichen Result:o:ten auch die Epvagu:lg von
Fl'agen dUl'chweg p1'akti6chen Charakters zur Geltung. Die in den
ersten Jahren gesammelten seh1' wertvollen Gesteine und Fossilien
wUl'den - laut den Statuten del' Gesellschaft - dem Ungarischen
Nationalmuseum i.bergeben, oder eventuell (laut der allerersten Statute) dem ·Wiener MUSeum überantwortet. Zufolge der Lehrtiitigkeit und der vortrefflichen Leitung JOSel Szabó's waren im Lande
bereits wohlgebildete Geologen tatig. Diesel' Umstand machte sich
cuch im Leben der GeseUschaIt geltend, in elem abwechslung;;reiehere, tiefschürfendere und gründlichel'e Studie" der Gesellschaft
vorgelegt \vurden.
Diese Zeit war eine Periocle der rclhigen Ent.wickhu:g im Leben
der Gesellschaft, welche etwa bis zum APlang der Jahre nach 1900
reichte. In diesen Arbeiten herrschte noch immer der 1)eschreibende
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Charakter VOl' - dem Wesen der Geologie entsp1'echend. In vie1en
Arbeiten kam abel' die Erforschung wld Betonung genetischer Zusammenhange zum AU6dmck. In einigen Arbeiten erhieltell abel'
auch die Studien der Tektonik lebhafte Betonung.
Am iuuang des XX. Jahrhunderts bildele noch immer die mit
der Palao!ltologie verschwisterte stratigraphische Forschung und die
petrographische Beobachtul1g den MiHelpunkt der FOrGchungstatigkeit. Die pragmatische Richtung kam abel' allmahlich auch immer
starker zur Gelttmg. Sedimentpetrogl'aphische, tektonlsche und vulkanologische Richtungen schalteten 6ich in die einheimische geologische Forschungstatigkeit und so auch in das Arbeitsfeld der Gesellschaft aHnúhlich ein. Sei t 1910 kamen succ2siv die Prob1eme
der Genetik lUld der Konstruktion hinztl.
Die Gesel1schaft legte seit Aluang ihrer Existenz gro6sen Wert
auf die Entwiddung ih1'er Bibliothek. Den Grundstock der Bibliothek bildeten Schenkungen, dé'. an den Ankauf von Büchern wegen
der Knappheit der pecuniaren Mittel nicht gedacht werden konnte.
Spater entwickelte sich die Bibliothek der Gesellschaft dureh Austausch von Publikationen besonders seit der GrÜndu::J.g der Geologischen Mitteilungen (Földtani Közlöny). Dieso BibEothek fand vorerst provisorisch -- in den Raumen der Geol. Reichsál1stalt Unterkunft. Bald sehenkte die Gesellschaft ih re Bibliothek der GeDI.
Reichsanstalt; diesel' Büeherbestand bildete den Kern der grossen,
heute béreit", 111eh1' als 100 OOO Exemplal'e fassenden Bibliothek del'
GeoI. ReichsanstaIt. Die Gesellsehaft erhielt ih1'e auslandischen
Tauseh-Beziehungen grösstenteils aufrecht; ihre auslandischen
Tauschexemplare bereichern auch seither die Bibliothek der Reiehsanstalt.
\-Vie oben bereIls kul'z erwahnt \Hlrde, steHtE" die GeoI.
Reiehsanstalt anfangs den 1\1itgliedern der Gesellsehaft zahlreiche
Exempla1'e ih1'e1' Publikationen zu Verfügung, - als Kompensation fül' das erhaltene Tau.schmateriaI. Spater erhielt die Gesellschaft nur von eim:m Bru:::hteiJ der Publikationen Exemplare.
IVIit der Zeit loeket'ten sich abel' dIe freundsehaftlichen Bande; ja eS
entstr,nden sogar IvIis.3verstandnisse lmd Gegel1siHze, besonders
wahrend der Dil'ei~tjon Von Baron Franz v. Nopcsa (1926-1928).
Spai.:er hessen sieh ab'2l' die ursprünglichen :101'ma12n Beziehungen ';y'jeder herst,::llen.
Die bedeutends1.en praktischen Re-sultaté der heimischen Geologie konnten im z\veiien, dritten tmd vierten Jahrzehnte des Xx.
Jahrhunderts erzielt werden. Die ungarischen Geologen begannen nur im ersten JahTZehnte dieses Jahrhunderts mit ihren
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ctetaillierten Beobachtungen der Bodenstruktur. Die ersten Ergebnisse diesel' Arbeiten auf Studien Hugo Böckh's und seiner Schiller gegTündet waren die über des siebenbürgische
Becken erworbenen Kenntnisse und die Re.sultate der Siebenbürgischen Erdgasfcrl'!schung. Dem folgte die Erforschung und
Erschliessung des Steinkohlengebietes von' Egbell; dann die Feststelllmg der SteinkohlenvorkOlmnen Transdanubiens; im Laufe der Ausbeutung des Öles kam es auch zur Erschliessung kleinerer Ölgebiete (Bükkszék). über al1diese Arbeiten findet man anfangs in den
Publikationen der Anstalt keine Enviihnung. Wiihrend der zwei letzten Jahrzehnte erschienen schon über die Probleme das einheimischen ErdöJe;; kleinere Artikel in den offiziellen Organen der
Gesellschaft (im ,.Földtani Közlöny" und "Földtani Értesítő").
Diese praktiBch auswertbaren RE.>5ultate wirkten befruchtend auf
die Tiitigkeit der ungarischen Geologen - und bahnten in ihrer Arbeit eine praktische Richtung an. Diese Richtung der Forschungsarbeit trug dazu bei, dass die ungarliindischen Kohlenlager, Bauxit\'Ol'kommen und Thermalwasser eiBe detaillierte wissenschaftliche
Erforschung erfuhren. Diesbezi.iglich erschienen eb2nfalls wissen~chaftliche Auf<3tatze in den Fachzei tschriften der Gesellschaft
.. Földtani Közlöny" (Geologische lVIitteilungen), und Hidrológiai
Közlön;.' (Hydrologische lVIitteilungen). Im letzten Jahrzehnte - entsprechend der EnhYicklung der Geologie - kamen auch geochemische Proble-me starker in den Fordergrund.
Heute emfallel die Gesellschaft wieder eine recht lebhafte
Tatigkeit und entwickelt sich vortwal'end. Ihr Fachorgan, der "Földtani Közlöny" er6ché'int mit sehr abwechslungsreichem Inhalt, und
seine Artikel umfassen praklisch fast alle Gebiete der Geologie. Die
Artikel und die VortrEige del' Fachsitzungen dienen natürlich in
erster Linie der Erkenntiú, des ungarischen Bodens.
Es ist sicher. dass die Gesellschaft auch \veiterhin ein Sammelheim der lU1garischen Geologen, und der ihnen GleichgesÍl1nten
tung, der SolidariLb1t. der reinsten Wi3senschaftlichkeit und des
bleiben wird. Ein Heim. d-21' im Geiste der gegen&eitigen Hochachtung, der Solidaritiit. der reinsten Wi.ssenschaftlichkeit lUld des
Patriotismus alle lVIitglieder zu einer höheren Einheit verschmaltzt.
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BeHrepCKoe OTetJeCTBeHHOe feO.l0rlItJeCIWe OÓll\eCTBO opraII II30Ba.~OCb
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OÓll\eCTBO?l! BOOÓll\e ÓbI.l0 nÖH,:r:OHCKoe (Geological Society of London),
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TaKlIM oúpa30M, BeIIrepCKoe OTetJeCTBellIIoe feo.l0fIltJeCIwe OÓll\eCTBO
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1l0pa1KeHlIíl OCBoÓO,I(IITe.TJbHOií Boii II bI BeHrepcIwro llapo;ta
rr. .11ITepaTypHa5J, paBHO KaK II HaytJHa5J )KII311b llpI!CTylllI.la
K paÓOTe, llpOílBJl5J5J OrpO?l!HbIe yCH;1lI5J. B paóoTHlIKax HayKII II mITepaTypbl llpOÓYnC:weTcíl Boo."LyllleB.lcHlIe, OrpO?l!lla51 ClI.la II lIatJl!HaeTCíl YClIJleHHa51 f(e51Te.lbHOCTb.

1848-1849

PYKOBO;'l51ll\lIe .leílTe.1H BeHrepcKoro OTetJecTBeHHoro feo.loflltJecKoro
OÓll\eCTBa c pa.wcTbIO II c llpeilallHocTbIO B3l!i!lICb 3a ,I(e.lO pa3BlITHl!,
n03HaKO!.!:ICHlll! If paCl1pOCTpaIIeHl!íl B TC Bpe?lIeHa ell\e 1\Ia.10 H3BeCTHOI!
lIayKlI.
OHH I1pIICTyllU.1II K Úo.lee OCIIOBaTe.lblloii pa3Be.lblBaTe.lbHolI
paÓOTe ilO IICCJle,I(OBaHIilO llCKOTOpblX OÓ,laCTefl Hallleii CTpallbI. XOpOWIIX,
OCllOBaTe.1bHO KBaJ1!IcpnUIIpOBaHHbIX ClleUlIa.1IICTOB 3a I!CK.1JOtJeHIIcill
y Hac eJlBa HaW.'10Cb. TI03TOMy OóTOr,I(a ell\e MOJ10;wro BO)j(ecpa Caóo ll\eCTBO He ÓbI.l0 B COCTOílHIIH pa3BllTb ÓOJlee r.lyóoKyJO HaY'lHylo ,I(eílTe.lb1I0CTb. Ho c rrepBbIX n(e Bpe?lleH CBoero CYll\eCTBOBaHflíl OÓll\eCTBO cTpe11II.10Cb C,I(eaaTb BCe, 'ITO ÓbIo10 B llpe.le.lax era yMcTBeHHblX CU,l u OtJeHb
CKpO?llHblX IIraTeplJa.1bHbIX cpe.'lCTB. Ho 3Ta cyi\Dla 6bwa otJeHb lIe31Ia'lllTe.lblla. TI03TQ?lly, ilO C.l0Ba?l! Tor,:r:alllHero ceKpeTapíl )lIO.lbI KOBatJa
«ílB.ll!eTCíl BeCb?lIa Ba;'KHbDI II n\e.laTe.lbHbD!, 'lTOÓbl c o;J,Hoii CTOpOlIbl
BeHrepCKoe TIpaBlITe.lbcTBO Ó,lar01I3BO.l1I.10 1l0.J:.lepn(IIBaTb Hallle OÓll\eCTBO
e1Kero,:r:HO aCClIrllOBaHHoil ÓO.lbllleii Cy~l~lOii, c :lpyroii CTOpOHbI, 'lTOÓbl Bce
Te, KTO It HayKe OTIlOCIITCíl c YBaiKeHHe,,!, KO:\ly ,I(e.10 paCUBera lIaweJ!
B03.1lOÓ,leH HOÍÍ p o,:r: II H bI cep,:r:uy ;\ll!cl0, l\a K 'l.le!! n p IC,1 Kl! y <1 K H aweMy
OÓll\eCTBY II, Ta KlDl oópa30:1!, l1plIH5lJ1 y'laCTIIE: B Oa3BUTliH yZl!CTBellllblX
II MaTepua.lbllbIX clla ero. ílBce il,e IwytJHa5! :leilTe.lbllOCTb OÓll\eCTBa ycu.'l!IJlaCb TO.lbKO nOC.le Toro, lWK pyKOBO.J:CTBO ,:r:e,la?l!1l OÓll\eCTBa nepelll.l0
B pyKIl tfon,eqJa Caóo.

B C:Ie.J:YIOll\Ue ~O,lbl :\iareplia:lbIlO II rrepllyiu oliepe.'lb 'laCTHbIe .'IHua
nO,I(.J:epn\!lBaclU Oóu.\ecTBo. HatJllHaíl c 1896 rO.'la OT.'le.lbHbIe ,\illllllcTepcTBil
II pa311ble I1pOolblw.leHllble rrpeJ.l1pUílTllil 110.uepiKllBa.nu paóoTy OÓllleCTBa
ÓO.lbWIDllh\lel!bWIDIII C\'?lD!3?1!I!.
KaK BII.1\1I0, iKU3Hb' O óll\ecTB a Ha'laaaCb B OÓCTaHOBKe MaTeplla.~bHbIX
II y i!\,:r:, '11lC.10 'l.leHOB Óbl.l0 Ma,lO. Ho BbIHOC.1I!BOCTb II rrpe.'laHHOCT b IlIlOllepOB, Boo;ryllleB.1ellHbIX ;'le.10"! OÓll\ecnía, 110:'!Or,1l! llpOÓIlTb ceóe ,I(opory.
18 A százéves Földtani Társulat -
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B JlaJlbHelHllHx BC,1e;iCTBfle BOiÍH paóoTa OómeCTBa He pa3 OC.l<1Ó:151·
.nCb 1I3-3a HenOCTaTKa COOTBeTcTBylomlIx :lIa TeplIa,'bl!bIX cpe.KTB. Ho ynopCTBO II CTOÜKOCTb PYKOBO;ICTBa II !leO;:O.lbKlIX lICTllHHblX yqel!blX B3lMU
Bepx Ha;:;, TPY;:;'HOCT5DllI II C03::ra.lil HeOÓXOJJDlbIe y:llcTBeHHbIe II "IaTeplIaJlbH ble n pe).nOCbl,' Kl!, no Tpe6H bIe :1.151 cymecTBOBaH!I51 O ómecTB3. B TetjeH lIe
CBoero CTO.leTnero upom.10ro OÓmeCTBO HeycTaHHo pa3BllBa.10Cb, II ;rajEe
B Ca:llble Tll}Kenble Bpe:l!eHa He H3.1.10:.ra.'IOCb. Oó ::nO:\I pa3BIiTlllI .lytjwe
Bcero CBI!:reTe.lbcTByeT :lie)!uy npOtje:lI ([JaKT, tITO Hccne;rOBaTe.lbCKoe
OÓmeCTBO I1emep, KOTopoe 0i)pa30Ba.l0Cb cneplla, KaK CeKlllI51 OÓmeCTBa
II TO.lbKO n03:li!ee CTa.10 ca:.lOCT051Te.lbHbI:\I, II BeHrepClwe [U:lpo.l0rHtjeCIWe OÓmeCTBO (oóa c ca:\IOCT05lTe.lbHbnm ",ypiIa:la:llfl) 51B.I5110TC5I nepBelIu,a:lllI BeHrepCKoro OTe'!eCTBeiIlIOro reO.l0rlItjeCKoro OómeCTBa.
,J.e'ITe.lblIOCTb OómeCTBa Ha Ca:lIO:\1 ;re.le nOKa3bIBaeT l!enpepblBHblii
pOCT Bn.10Tb;I0 Hatja.la BOÜHb! 1914 r. Tor;ra eCTeCTBeHlIO, l!acTynli.1 yna.10K.
[loc.le nOTep51HHOii BoiiHbl, !( EOHUY 1918 r., HaY'Illa51 }K1I3Eb OÓmecTBa
óbI,la napa.liI30BaH3. B 1919 r. COCT051.10Cb Bcero 0;rl!0 3ace;I3HlIe II Kal'
pC3y:IbTi1T TeppIlToplIa:Ibl!OrO y:lleHbWellll51 CTpal!bI, BbIÓbI.la 113 lJ.lel!OB
nO.IOBIllla. <POH.10BbIÜ l;:anllTa.1 OÓmeCTBil, COÓpal!HbIÜ ycep;IHblol Tpy.10:l1
npeJbuylu,l!X ro;rOB, CT3.1 ÓeCueHl!bl;,I. 3TO óe30TpaJHOe nO:IO}j(eHlIe ;repÉKa.l0Cb :10 1926 r .• KOLla CTOIDIOCTb .1ener On51Tb CTaóll.l1I31IpOBa.lilCb.
I1pe.1.3ll;IOCTb OCTaBIUliXC5! tj.lenOB II nO;r.1ep)i'Ka, 0I\33bIBae~!35! pa3lIbDIH B.13CT5l:I1Il II npe.lnpIIHTll5l:\!lI CO.1eiiCTBOBa,'II TO:ll1', <!lOÓb! c 1927 r.
OÓIueCTBO BIlOBb BCTymi.10 Ha nyTb nO,lbe:lIa.
,J.e51Te.lbHOCTb OÓmeCTB BOOÓme BO ~iHorO"1 33BlIClIT OT CBoero npaB:leHlIH li Hepe;rKO, B nepBylo OlJepe:l"" OT .1IllJHOCTlI npe;rCe;:;'3Te.IH. 3a Bpe~IH
cymecTBoBaE ií51 Bel! repcKoro OTetjecTBeIIlIoro [eo.lorlllJeCIWrO OómeCTB3
B era r.laBe CT05!.lii npe;ICe;13Te.llI, KOTophIe ó"aro;rapH CBOlIl,1 .1H'llIbDI
npe;rp'1I.:nO.lo;.;;:eH!l5l:l1 Il Te'leHlle .10.lrIIX .1eT OtjeHb YllalJHO Cr..10Tll.lll OómeCTBO, ll, BC,'ie.1CTB!Ie SToro nOOmp51:I!I BeCh"!a 31IepnI'IHO K Hay'llIOii ;1.eHTe.1bHOCTl!. Ca:.loe npO:lO;l}EliTe.lbHoe Bpe1,iH COCT051,11I npe.:rce;raTe.1HMII:
ArOlllTOH Kyó!i:!l! (1850-1866), tlo}Ee(jJ Caóo (1883-1894), Be.la '\\ayplIu
(1923-1931), A:la.:rap BelI.:1.1 (1932-1940). ,J.o.1il;l!OCTb B!Iuenpe,1.Ce;raTe.1H
3aC7aB.151,11l :lO.lbllle Bcero <pepeIll.L KYÓHlIll (1850-1866) II Aype.'I J1l!(pq>a
(1923-1940). I1ep13blól ceKpeTapbl COCT05!.1 ,10:Ibwe Bcero ,\\Opllll ill Tayó
(1866-1900), a sa:\leCTlITe.le:\1 nepBoro CeI\peTapH Kapo.lb 3mwHlI (1892-

1900),
LLe5lTe.lbHocTb OómecTEa, eCTeCTBe!IilO, Cbi.la Bcer;13 38BIICIl:\!a OT
yC.10Bliii, C03.l,a3WIIXC5! B CH.,y BlleIlJHllX OÓCTOHTe.lbCTB, [l03TO:llY He BCe,
II He BCeL13 C.10}KE.10Cb KaK pe3y:IbTar y;ra'lHoro ll.lll ~IeHee y.:ratjHoro
p y KO BO;rCTBi1 OÓmeCTBO)I. ElIor;ra ÓoiBaeT, tjTO rOTOBlIOCTb 'l.leHOB }KepTBOBaTh iI:l!l )Ke EX yCli:!';';HHblii Tpy;r He 5lIl.1HIOTC51 .1.0CTaTOlJHbDI BK,la,10~1
:1.151 Toro, 4TOÓbI Oóme~TBO ~lOrJ10 npOTHBOCT051Tb B.liiHll!lIO BlleWHIIX
COÓbITlI!i, llanpIi~lep, SOifi!.
HayiJHaH .le51Te.lbHOCTb OÓmeCBJ sc:er;Ul BeplIO OTpa;'i\ana CTeneHb
pa3BllTliH OTe'leCTBelIlIoi'! reO.lorlll!. B nepIlble .(Ba ;reCP-Tll.leTli51 BelIrepCKa5! reO.lOfiitjeCKa5! .:re51Te.lbHOCTb Hec0T I1!iOHepCKl!Ü xapaKTep. B COOTBeTCTBliIl c 3TlI:,: Ii ;le5!Te:lblIOCTb OÓ!J~ec-[j)a >!D:;5íeTCH n!ioliepcKoii: npe}!';J.e
Bcero
BbI51B.151eTC5I
lieOÓXO;rlDlOcTb
npIl.le;'Klioro
C06!1paHli5!
;ri1HHbIX,
B ;r01\,la.:1aX, npOlJllTaHHblX Ha IIaylJHblX ceCCl!51X OÓmeCTB2, II onyÓ.lllKOBaHHbIX OÓmeCTBO:\I Hay'lHblX CTaTb51X qllIrypllpoBami, r:IaBHbDI oópa30M,
l1eTporpaq>lI'leCKlIe II na.leOHTO.10r!llJeCKIIe Te"lbl. B STHX nyómIKaU!I5!X,
llap51JlY c HaytjHbÍ!.Ill AOCTIIJKeHH5!}!l!, B COOTBeTcTBylOmei'! (jJopMe AOBOJ1HO
OTtjeTmlBO fl lJaCTO nO;rtjepli:llBa.1IICb II oócy}!;:;ra.lIICb npaKTlllJeCKHe BOl1pOCbl.
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BeCbllla lJ,eHHble TOpHbie nOpO;J.bl II na.leOHTOJIOl'lIlJeCKIle OCTaTKH,
C06paHHbJe B rrepBbJe rOilbl, COr,laCHO yCTaBy 06meCTBa 6blall rrepe!laHbl
B C06CTBeHHOCTb BeHrepCKOrO HalJ,llOHa.lbHOrO MY3e51 lInll OTnpaB.leHbl
B BeHCKHii i\ly3eii (cor.laCHO nepBOi\ly yCTaBy 06mecTBa). KaK pe3ynbTaT
ylJeHIl51 II PYKoBo;J.5Imeií ;J.e5lTeclbllOCTIl 06mecTBo~1 I10iKeljJa Ca60, B paMKax 06meCTBa
pa60Ta.1H y)J{e XopOWO
KBa.ll!ljJHlJ,llpOBaHHble reO:lOrll;
OlTO OTpa3H.10Cb B C.le;J.ylomHX rO;J.ax Ha ,'le5lTe.lbHOCTll 06meCTBa: Ha HaylJHblX ceCCl!5IX BblcTyna.ll! c ilO K.la,'la III I!, 5IB.15l10mll~Il!C5I 60Jlee pa3Ho06pa3H bl ?IH , OCHOBaTe,lbHbl~!l! H 60.lee 060CHOBaHHbDll!.
3TOT nepllO.:r B iK1I3HH OÓmeCTBa npeilCTaB.15leT lIepyWl!~lylo 3noxy
II !lepiKIlT npllMepHO ilO HalJa.71a 1900 rOilOB. B 3TOT nepllO.:r,
cor.laCHO
xapalnepy reO.lorH!!, npe06.1a;J.aloT eme Tpy;J.bl Onl!CaTe:lbHble. Ho BO
i\IHOrI!X Tpy;J.ax HaW:IH Bblpaij(eHlle rrOllCKH reHeTHtJeCIOiX CB5I3ell II IlX
nO;J.tJepKIlBaHlle. B HeCKO,lbKHX Tpy.:raX yil\e Onpe]e:leHHO Bblpa)J{alOTC5I
cTpyKTypa.lbH ble llCC:le]OBaH H5I.
B HalJa.le X X BeKa B lJ,eHTpe HCC.le]OBaTe.lbCKOÜ pa60Tbl BCe eme
CTOllT CTpanlrpacpl!'leCKOe IICC.le:lOBaHlie, llaXO]i1meeCiI B CB5I311 c na.leOHTO.lorHeíí. Ho yiKe lI~leIOTC5I Ha:llllJ,O 3apO.1Kll HanpaB:leHlli'I, lIlll.ymllx
60,lee onpe;J.e.leHHO nplltJHHbl.
TeH;leHlJ,!!i1 B3i1Tb
BO
BH 1!?llaHlIe HanpaB.leHlle ce;J.lDleHTalJ,HOHHOe,
TeKTOHlIlJeCKOe II By.lbKaHo.10rlllJeCKOe BCe 60.lee onpe.:re.leHHO BK,lIOtJaeTC5l
B OTetJeCTBeHHylo reo.10rHtJecKylo pa60Ty ll, TaKII?l1 06pa30i\1, B ,ae5lTe.;bHOCTb 06meCTBa TOi!\e. C 1910 rO;la BCe 60.lbwe BI:>!.:lBllrmOTCiI Ha nepe;J.Hllfi
n.laH np06.1e:'lbl relienltJeCKlle H cTpylnypanbHble.
C
nepBblX iKe .:rHeii CBoero cym;ecTBOBaHllil 06meCTBO oópama:lO
TmaTe.lbHoe BHIH.IaHile Ha pa3BlITlIe cBoeii 61!6.ll!OTeKl!. Ha nOKynKy
KllHr li nO~lbIW.leHlIiI He 6bl:lO, 113-33 He.l0CTan,a ,aeHei!(HbIX Cpe]CTB; mlelomHeC5l B pacnop,IIKeHHll CKpO"IHble Cpe]CTB3 lIe.lb3i1 6bl.10 OÓpanITb Ha
TaKylo lJ,e:lb. OCHOBbl ÓnÓ.1HOTeKll 6bI:llI nO.10iKeHbI nYTbí no.:rapKOB.
f103iKe CO Bpe?lleHe?l1 n05lB.leH!l51 113.1aH llÜ OÓlll.eCTB3, II, B qaCTHOCTlI, feo.10rlltJeCKoro BeCn!lll(n H3 OCIlOBe B331l!.IHOrO 06~Ie1l3 ó1I6.'11l0TeKa BCe
pOC.13. 3Ta ÓlIó.llloTeKa llOKa Bpe~IeHHo óbl.la llO~lemeH3 B focy;rapCTBeHHO~1 feo.10fllqeCKO~1 HHCTllTyTe. OHa 6bI.la BCKope llO,13peH3 o6meCTBO~I I1ECTllTyTy. 3Ta 6116.l1l0TeKa TBopu.la HatIn.lO CerO]H5I Yjj(e orpo:-!Hoíí, CtJllTalO!lleii Ha 100 OOO TO"roB npeKpacflol'! ÓllÓ.lIlOTeKII focy;r3pCTBeHHoro feo.10rll'IeCIWro Yh!CTllTYTa. Oów.eCTBO II Ha ,1a.lbwe no.uepjj,3,10 CBOII 3apyóeiKllble CB5I311 B3311MHoro OÓ:-leH3 II 3K3e~lll.15lpbl illiOCTpaHHoro npOlICXO}K.:reHll5l oóoramalOT B nepBylo otJepe.1b 611Ó.lllOTeKY
focy JlapCTBeH HO,O feo.10nltJeClwro I1HCTlITY T3.
KaK pKe Bblwe Ób!.'IO yno:-!i1HyTo BKpaTlJ,e, focY,lapcTBeHilblii feo:lOrlltJecKlIÍi HIICTllTyT B3a~!eH nO.~y4eHHbIX B no.:rapOK :-13Tepna.10B, CH3tJa.lil
,aaBa.l 3Ha t IIlTe.lblwe IW,llltJeCTBO CBOIIX Il3;laHlIÜ .:r.1R tJ.leHOB oÓmeCTBa.
f103iKe HHCTlITYT ;r3Ba.l 06w.ecTB\' TO.lbKO lJaCTb CBOliX li3;J.aHlIií, nORBiJBW!lXC5l B ne4aTIÍ. Co Bpe:-!eHe:-j 3TÍI .1pyiKecTBeHHble CBil3i1 Ile TO qTO OC.la611,11lCb, HO B on pe,le.leHHO:'1 OTHOllIeH 1111 303H lIK.ll! li He;ropa3y:-leH 1151 II
pa3Hor.13ClIe,
IDleEHO
KOf:la
,aupeKTopO:\I
fOCY.1apCTBeHHoro
feo.10fI!lJeCKorO I1HcTlITyn CTa.l 6apoll C!>epeHlJ, HOll'la (1926-1928). Ho n03}!(e
6bíBma5l 1I0p:,Ia.lbHa5l CBil3b Óbl.13 B030ÓHOB.leHJ.
Cai\Ible 3a!lle'laTe.lbHble np3KTlItJeCIZlle JlOCTlliKeHllR oTetJecTBeHHoii reo:ro r !!!! n05lB,15lIOTC5l BO BTOpO?lI, TpeTbe:-j II tJeTBepTO~í ,aeCilTll.1eTllílX Hamero
BeKa. BeHrepCKlle reonorll TonbKO B nepBOM ;J.eC5lI11aeTIIIl 3Toro CTOneTll5l
nplicTynll.l11 K CBOlDl BeCb~ra OCHOBaTe.lbHbElI li no.:rp06HbDl IICC.le;J.OB3HlIn:\I
no CTpyKType. f1epBbl?lI pe3y.lbTaTO~! 3Toro llCC.l e.:lO B aH ilii, 6.laro;rapH
Tpy;r3?11 floro 13eKx II era ytJeHllKOB, llOC.le n03HilH!l5l CTpyKTypbl TpaHC-
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CJi,lbBaHCKoro 6acceiina 51B.15leTC5I llCC:leJOBallliE' TpaHCCllJlbBaHCKoro Ha·
TypaJlbHoro ra3a. 3aTe"j C.leJOBaJlll llCC.le;rOBaH Ile Ji BCKpbIT!!e 3r6e.lbCKoii
He<pTílHOH 06'laCH1. Doc.le
3Toro
C:IeJOBa:IO
onpeAe.leHJie
HeqJTílHbIX
3el.!enb 3aAYHai'IcKoiÍ 06naCT!! II npn JOÓbl'le He<PT!! nepeJaH B 3Kcn.10aTaUHIO ?I!eHbIll!!li He<pTílHO!\ paJioH (1310KKceK). 06 3TlIX pa60Tax CHatJa.la
eABa nnca,lOCb B H3.laH!!51X OÓIll,eCTB3. Ho 3a nOC.1CJHlle .lBa ,'leC5ITIl.leTlI5I
np06neMhl OTe'leCTBeHHoii He<pTIl pa36npa~TC5I B <popMe MeHbIll!!X CTaTeii
B feO,lOrn'leCKO?l! BeCTHIIKe Ii feo.10rJi'leCKO~I OneTe.
3TIl npaKTll'leCKne pe3y.lbTaTbI OK33a.1Ji n.10.lOTBOplIOe B,l!!51Hlle lia
np3KTIl'lecKyio Ae5lTe.lbHOCTb BeHrepCKl!X reO.10rOB. 3T3 paÓOTa np3KTlI'leCKOrO xapaKTepa cnoc06CTBOB3n3 óonee nOJpOÓHOMy n03HaHIl~ yronbHbIX paiioHOB, ?I!eCTOpOlli.leHJilI ÓOKCIlTa, TepWl.lbllblX IlCTO'lHIlKOB BeHrpll!!.
DyómIK3uHIl TaKoro COJep}KaH!!íl n05lB.15l.11lCb B feo.l0rll'leCKO~I, B ocoóellHOCTH )Ke B fl!Jlpo.l0rll'leCKO?l! BeCTHIIKax. 3a nOCJleJlHee JleC5ITIl.leTIIC,
COOTBeTCTBeHHO pa3BllHIIO reO.10r!!!!, Ha nepeJH liii n,laH BblcTynmoT npoÓ.'ieMbl reOXIlMll'leCKl!e.
B HaCTOílluee Bpe~!f! 061ll,eCTBO pa3BIIBaeT BeCb~!a }KlIByIO ,Ile5lTe.lbHOCTb. COAepJl(ilHHe feo.10rll'leCKOrO BeCTl!lIKa O'leHb pa3Hooópa3Hoe Ji era
ny6J1l!KaUHll oÓcy}K.lalOT caMble pa3.1Ji'lHble oTpac,lH reOJ10rJill. CTaTbll II
AOK,13,Ilbl, npO'lHTaHHbIe Ha Hay'lHblX CeCCH5IX, eCTeCTBeHHO, C.1Y}IWT npe}K,le
Bcero ,Ileny reO.l0rll'leCKOrO n03HaHJiíl HaIlle!\ CTpaHbI.
• HeT CO?ltHeH B5I, tITO OÓIll,eCTBO !! II 3 ,la.lbIlle llie,laeT OCTaTbC5I np HlOTO?lI
BeHrepCKIlX reO.10rOB II scex ILII CO'lySCTSyIOIll,l!X mlU. OCTaTbC5I TaKlDl
npIlIOT011, f.le B3alDtHOe yB811{elIne, corcncne II Ca~!aíl Ó.larOpO.!lH3íl Hay'lHaíl ,IleílTe.lbHOCTb CB5I3ana c 'Il!CTbD! 'lySCTBO:-! naTpl!OTlI3~!8, OÓbe,1l!Il >leT
Bcex 'l.1eHOB OÓIll,eCTBa.
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