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E2íeknek az elveknek a megvalósításával iparkodik a helyzeten
változtatni az egyetemi tanulmányi reform. A közel harminc évig
szünieteltetett budapesti egyetemi slénytani tanszék újraszervezyése
volt az els lépés és az újrendszerü geológusképzés menete, ha remél-
hetleg rövidesen nyugodt mederbe tereldik, hiszem, hogy olyan
lij generációt bocsát majd ki az életl>e, amelynek meg’ esz a kell
elképzettsége és lelkesedése is ahhoz, hogy teljes erejével az slény-
tani kutatásban mutatkozó hiányok pótlásához is láthasson. A szük-
séges számií új mmikahelyek megteremtésének lehetségére is meg
van minden reményünk.

Kormányzatunk kétségtelen tanujelét adta annak, hogy a leg-
niesszebbmeneu támogatni kívánja a tudományos kutatást és külö-
nösen egyik els helyen a gyakorlati eredményeket is megalapozó
földtani kutatást. Tudomásunk van arról is, hogy például az állami
földtani intézet tudományos személyzetének létszáma jelents szapo-
rítás eltt áll. Semmi akadálya sem volna tehát annak, hogy felvev
geológusaink, ha smaradványtársaságokban gazdag termhelyek
körzetében dolgoznak, paleontologus segéderkkel karöltve végezzék
el a faunák begyjtését és e paleontológusok kizárólagos feladata az
slénytani anyagok feldolgozása legyen úgy, hogy a két tényez, a
geológus és paleontológus munkája egymást tökéletes egyetértésben
kiegészítse.

Abban a reményben, hogy a hazai slénytani kutatás ilyen fel-

lendülése szakosztályunk mködésében rövidesen mutatkozni fog,
nyitom meg az slénytani szakosztály els szakülését.

A lillafüredi mélyfúrás tsz. magassága

A gyakorlatilag meddnék bizonyult lillafüredi mélyfúrás tudomá-
nyos ezemporrtból gyakran kerül a kutató geológusok érdekldésd
körébe. Emiatt több oldalról is felmerült az a kívánság, hogy a mély-
fúrás esszájánalk pontos tengerszínfelettá magasága hataroztassék meg.
A miskolo—egri felsörend szintezési vonal mérésénél kapcsolatbau S'or

került a kért adat meghatáirozására is. Eszerint a lillafüredi mélyfúrás
l>élésc9öve osszájának tszf. magassága: 326.933 m.

Bendefij László

Társulati ügyek
A lMag> arhoni Földtani Táisnlat életében jelents határk az 1949

június 7-e, amiikor a meginduló

SLÉNYTANI SZAKOSZTÁLY
taidotta els alakuló és szkülését.

A megalakuló gylést, amelj^en 41 tag jelent meg, Vadász Elemér
a Földtani Társulat elnöke vezette.

Javaslatára az alakuló gylés e^üangúlag Telegdi Bóth Károly
egyetemi tanárt választotta elnökévé és Bogscli László egyetemi intézeti
tanárt titkárává.
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Telegdá Kóth Károly elnöki megnyitója után, amelyet itt teljes egé-
szében hozunk, az slénytani Szakosztály megtartotta els száküléséi

,

melynek eladói voltak:

Andreánszky Gábor: Az urkuti alsó krótakorú fatörzsek.
Strausz László: slénytani meg’határozások értékelése.
A Magyarhoni Földtani Társulat havonta .két szakülést tartott.

A befejez szakülés, a nyári szünet eltt, június hó 1-én volt,

A nyári hónapokban, minthogy tagijaink tölbbsége. júniustól szep-
tember hó végéig, az ötéves tervben fölv^ett küls földtani munlkálatokat,
térképezést és gyakorlati jelleg ásványi nyersanyag kutatásokat végzi,
nem tartottunk szaküléseket. A nyári szünet utáni els szakülést októ-
ber hó 5-én tartjuk.

A nyári hónapokban elkészítettük a Földtani Közlöny legközelebbi
5—8 füzeteit. Vadász Elemér elnök a geológus szakos egyetemi hallga-
tók küls felvételi munkákban való részvételét irányította. Elkészí-
tette a november haA’ában, Miskolcon tartandó vándorgymlést. Nyári is-

meretterjeszt, vidéki eladások rendezését Szalad Tibor társelnök, mint
a Magyar Állami Földtani Intézet igazgatója vállalta magára. Az el-
adásokat a munkaterületükön dolgozó szaktársak tartották. Ilyen módon
a helyi pártszervezetek keretében a következ ismeretterjeszt szakel-
adások hangzottak el:

1. Schréter Zoltán: A sajóvölgy barnakszénmedence földtani
viszonyán

2. Trieber László bányamérinök: A széntelepek képzdése.
3. Jaskó Sándor: A föld és szén keletkezése.

4. Jávor Alajos: Bányász és geológus együttmködése az ötéves

tea*v sikeréért.

5. Stoll Lóránt: Teleptani adottságok hatása a királdi ezénbányá-
S ZSL^T'SL*

6. Jaskó Sándor: Ü.iialbb geológiai kuríatások az Ózd-köirnyéki szén-

medencében.

SZAKÜLÉSEK:

Az óv eleje óta tai-tott szaküléseink folytatásaként, 1949 április—

május—június hónapokban négy szakülést május hó 4-én a Magyar
Hidrológiai Társiasággal közösen rendezett ünnepélyes ülést tartottunk.

1949 április 6-án d. u. 5 órakor.

Eladott: Dombai Tibor: Gravitációs és földmágneses kiértékel

fotoelektromos számlálóberendezés.
^ .

Horusitzky Ferenc: A legfiatalabb kéregmiozgások kronológiája.

Elcmdásokhoz hozzászóltak: Egyed László, Vadász Elemér, Pávai

Vájná Ferenc, Beieh Lajos.

1949 április 20-án d. u- 5 órakor.

Eladott: Strausz László: slénytani adatok Baranyából.
Scheffer V. és Kántás K-: A Dunántúl regionális geofizikája.

Eladásokhoz hozzászóltak: Horusdtzky Ferenc. Vadász Elemér.
Schmidt E. K,, Balogh K., Pávai Vájná Ferenc, Szurovy Géza. •

19-19 május 4-én Társulatunk és a Magyar Hidrológiai Társaság közösen
rendezett ünnepélyes ülésén a követlkez eladások liangzottak el:

1. Mosonyi Emil: A vízgazdálkodás feladatai az ötéves tervben-

Hozzászóltak: Németh Endre és Szálai Tibor.
2. Szurovy Géza: A földtani kutatás hároméves tervének eddigi ered-

ményei és az ötéves kutatási terv feladajtai.

Hozzászóltak: Jámbor Miklós, Kretzói Miklós és Venkovits István.
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194Í) onájufí 18-án tartott szakülésí&a eladtak;

1.

Szádeczky K. Elemér: Kszénvizsgálatok gyakorlati .ieloíntsége.
2- Tokody László: Adatok Rudabánya ásványairól.
3. Szöts Endre: A Vértes-hegység nyugati oldalának kszén-elfor-

dulásai.
Eladásokhoz hozzászóltak: Horusitzky Ferenc, Fekete Zoltán.
Vadász Elemér, Kertai György, Szurovy Géza, Egyed László, Vitális
Sándoi’.

1949 .június 1-én d. u. 5 órakor.

Eladott: Vitális Sándor: Magyarországi hentonit-elfordulások.
Eladáshoz hozzászóltak: Ajtay Z., Szurovy G., Pávai Vejna F-,

Bon'tnyák I.. Hegeds Gy. Gedeon T.. Vadász E.
Az április 6-án tartott választmányi iiléts „slénytani Szakosztály"

megalakítását határozta el és annak irányítására Telegdi Róth Károlyt,
a budapesti Tudományegjmtem slénytan tanárát kérte fel. Ezen elhatá-
rozás meg'valósuláaaként 1949 június 7-én tartotta az slénytani Szak-
osztály els alakuló szakülésót, melynek msora volt:

1. Az slénytani Szakosztály megalakulása,
2. Andreánszky Gábor: Az urkuti alsó krétakorú fatörzsek.
3. Strausz László: slénytani meghatározásolk értékelése.
Eladásihoz hozzászóltak; Vadász E., Kretzói M., Rotaridesz M.,
Majzon L., Telegdi Róth K.

\

VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS.

1949 április 6 án, a iszaklés után tartott választmányi ülés a flolyó-

ügyeket táryiailrta. Majd két munkiablaottság alakult,

* földtan-oktatás bizottsága,
szakszótár-bizottsága.

Mindegyik bizottságnak 10 tagjia van, akik Vadász Elemér vezetése
ínellett mködnelk.




