
2S9

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.
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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.




