
HÍREK 

Szálai Tibor 75 éves 

Ötvenöt évvel ezelőtt egy fiatal egye
temi hallgató, a geológusnak készülő 
S z a l a y Tibor kérte felvételét a Magyarhoni 
Földtani Társulat tagjai sorába. Ot kö
szöntjük most, amikor betöltötte 75. élet
évét. Köszöntjük szeretettel és tisztelettel, 
mint társulatunk egyik legrégibb és érde
mekben gazdag tagját. 

Pozsonyban született 1900. nov. 13.-án. 
Középiskolai tanulmányait Pécsett végez
te, majd a budapesti Pázmány Péter Tudo
mányegyetem hallgatója lett. Földtan, 
ásvány-kőzettan és vegytan tárgykörből 
„cum laude" fokozatú doktori oklevelének 
megszerzése után a Magyar Nemzeti Mú
zeum Ásvány-Őslény tára örömmel fogadta 

munkatársai sorába. Életének ebben az 
időszakában jelent meg első, általános el
ismerést kiváltó dolgozata: „Bionomische 
und methodologisch-sistematische Unter
suchungen an rezenten und fossilen Testu-
dinaten" (Palaeobiologica III. Bd. Wien, 
1930). 

1936-ban a Nemzeti Múzeum Asvány-
Öslénytárában kiállítást rendezett a Föld 
és az élet fejlődéséről. Ez a rendkívüli si
kert aratott kiállítás a maga nemében a 
legelső korszerű rendezvénye volt a Nem
zeti Múzeumnak. Következményeként a 
kultuszminisztérium megbízta S z á l a i Ti
bort, hogy ,,A Föld és az élet története" 
címen írjon egy ismeretterjesztő munkát a 
középiskolai oktatás számára. 

Ne mulasszuk el megemlíteni, hogy e kis 
könyv és kiállítás jelentős előzménye volt 
S z A L A i n a k a Debreceni Szemlében (4. évf. 
1930) megjelent: „А X X . század termé
szettudományi múzeuma" című tanulmá
nya, melyhez M ó k a Ferenc melegen gratu
lálva e sorokkal kereste meg a szerzőt: 
,,Minden tisztelet azoknak, akik már most 
zengik a jövő dalát, mint Kolléga Uram, 
— ha egyelőre csak a süket levegőbe is." — E 
munkáihoz kapcsolódik: „Der Einfluss der 
Gebirgsbildung auf die Evolution des 
Lebens" — (Paleontologische Zschrift. Bd. 
18.) 1936-ban megjelent tanulmánya, mely
re már az 1938. évi angol és német szak
könyvek is hivatkoznak. 

Jelentős munkásságot fejtett ki S z á l a i 
T. a velencei andezitek kutatásával. A ko
rábbi irodalom ezeket miocén korúaknak 
tekintette, ő pedig óharmad-időszakiaknak 
minősítette őket. A későbbi fúrások S z á 
l a i elméleti véleményének helyességét bi
zonyították. Ez a tétel a szerzőnek „Eine 
paleogene, vulkanische Kette entlang der 
„ О " Linie des ungarischen Internid" c. 
tanulmányában (Zentralbl. f. Min. etc. 
Jbuch 1938. Abt. A. No 3.) jelent meg. S ez 
volt az az értekezés, amelyben magyar 
geológus elsőként jutott kapcsolatba a 
hazai szintváltozások G á b d o n y i Jenő 
publikálta eredményeivel. 
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Nemcsak föld- és szerkezettani, hanem 
tudománytörténeti szempontból is figyel
met érdemlő „Az Északkeleti r Kárpátok 
geológiája" c. munkája (MÁFI Évk. 38 kt. 
1947), amelyben a háború alatt az EK-i 
Kárpátokban tevékenykedő magyar fel
vevő geológusok eredményeit összegezi. 
Az itt közölt földtani szelvényeit a szovjet 
irodalom is átvette. 

1948-ban, az UGGI osJói nemzetközi 
kongresszusára S Z Á L A I T. a hazai hévizek 
eredetéről, mennyiségéről és hőfokáról szóló 
dolgozatot (Origin of the „Juvenil" Sub
stances of the Thermal Waters in Hungary 
and their Quantity of Heat) küldött be. 
E dolgozatában S Z Á L A I a hazai mezozóos 
termális vizek hőbőségével kapcsolatban 
radioaktív hőtermelésre gondol. Feltéte
lezi, hogy ott, ahol a normálistól nagyon 
eltérő hőmérsékletű vizet találnak, ott a 
mélybe beszivárgott normális csapadékvíz 
gránittömegek közelségéből, vagy azokkal 
érintkezve jut ismét a felszínre. A hőbősé-
get tehát — S Z Á L A I szerint — a gránitok
ban végbemenő uránium és thorium atom
bomlása során termelt hőenergia okozza. 
E magyarázatot azóta a tudományos világ 
általában elfogadta, s így a juvenilis víz 
eredetére vonatkozó korábbi feltételezé
seket törölték az irodalomból; ma már 
csak mint tudománytörténeti érdekesség
ről történik róluk említés. Itt kell meg
említenünk azt, hogy a hazai urán- és tho-
riumkutatások megindítója is S Z Á L A I Tibor 
volt. 

Lehetetlenség lenne S Z Á L A I Tibor gaz
dag munkásságának teljességét csak fel
sorolni is. 1924-től 1975-ig megjelent tanul
mányainak száma 106. Földszerkezeti tár
gyú dolgozatai alapján a debreceni egye
tem 1938-ban magántanárrá habilitálta, 
1952-ben pedig a föld- és ásványtudomá
nyok kandidátusa fokozatot nyerte el. 

1946. aug.-tól 1950. januárjáig a Magyar 
Állami Földtani Intézet mb. igazgatója, 
majd a Dorogi Szénbányák, illetőleg az 
Országos Mélyfúró Vállalat főgeológusa; 
ezt követően pedig az Eötvös Lóránd Geo
fizikai Intézet geológiai tanácsadója. 1951/ 
52-ben az Országos Földmérési Intézet 
felkérésére résztvett az új országos szin
tezési főalappontok helyének kiválasztásá
ban. 

1958-ban jelentős földszerkezeti műve 
jelent meg „Geotectonisehe Synthese der 
Karpaten" címmel (Geofiz. Közi. VII/2. 
sz.). Ugyanebben az évben M. M L Y N A K S K I 

lengyel tudós „Die fossiles Schildkröten in 
den ungarischen Sammlungen" c. monográ
fiáját (Polska Akad. Nank, Acta Zool. 
Cracoviensia Tom. X I . Nr. 8.) S Z Á L A I 

Tibornak ajánlja. 
Kimagasló az 1966-ban, az Acta Geol. 

Hung, sorozatban megjelent „Aufbau und 
Tektonik des Ostalpin- und Karpaten
blockes" с. munkája. Ezt követte 1970-
ben „Die pannonische Masse (Tisia)" c. 
szintetizáló nagyszerkezeti tanulmánya 
(Acta Geol. Acad. Sc. Hung. Tom. 14.). 
A „Lóczy-küszöb" megjelölést, amelyet 
elsőként ő vezetett be az irodalomba, mai 
értelemben először ebben a munkában 
használja. Az „Alföldi-küszöb" megjelö
lést is ugyanitt vezette be. 

S mivel ajándékozta meg a 75 éves 
S Z Á L A I Tibor a magyar geológusok és rokon 
szakmák dolgozóinak ezreit? Egy 1008 
oldalas kiváló kézikönyv szerkesztését s 
több, mint harmadának fordítását végezte 
el. A mű „ A Föld és fejlődéstörténete" 
címen a Gondolat kiadó gondozásában 1975 
karácsonyára jelent meg. (Eredeti címe: 
Die Entwicklungsgeschichte der Erde. 
Leipzig, 1970.) 

Sokat fáradozott S Z Á L A I Tibor a társu
lati élet fejlesztése terén is. Egyike volt 
azoknak, akik a legtöbbet tették az Altalá
nos Földtani Szakosztály megszervezése 
érdekében. S hogy milyen nagyon időszerű 
volt ennek életrehívása, mi sem mutatja 
jobban, mint az, hogy taglétszáma már a 
megalakulás utáni első hónapokban (1969-
ben) elérte az össztagsági létszám 50%-át. 
A szakosztály első elnöke az öt évi időtar
tamra megválasztott S Z Á L A I Tibor volt. Ez 
idő alatt az Altalános Földtani Szemlének 
— az ő szerkesztésében — hét száma jelent 
meg. 

S Z Á L A I Tibor nem kis egyéni veszély vál
lalásával felmérhetetlenül nagy szolgálatot 
tett a magyar geológusokért, a tudomá
nyos fejlődés biztosításáért, a fővárosnak 
1944-ben elrendelt evakuálása idején, a 
legveszélyesebb hónapokban. A korábbi 
rendelkezések során 1944 kora-őszén már 
Balatonarácsra és Somogyvárra került egy-
egy szállítmány a Földtani Intézet európai 
szinten is páratlanul gazdag könyvállo
mányából. Ezek a könyvek az utolsó dara
big elpusztultak. Néhány héttel később 
S Z Á L A I kapott megbízást, hogy az Intézet 
könyvtárának még saját termeiben maradt 
részét (a könyveknek több, mint 90%-át) 
ládákba csomagoltassa és vidékre „mene
kítse" a várható bombázások elől. S Z Á L A I 

megkezdte a könyveknek ládába csomagol-
tatását, de a megtöltött ládákat nem vidék
re, hanem az Intézet pincéjébe szállíttatta. 
S ezek a ládák épségben vészelték át a 
főváros ostromát. S ezzel mintegy 120 000 
szakkönyvet és dolgozatot mentett meg 
így a teljes pusztulástól. 

Amikor a magyar geológus társadalom 
és társulatunk nevében köszönetet mon
dunk S Z Á L A I Tibornak nem egy ízben tanú-
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sított bátor helytállásáért és a magyar 
földtudomány, a társulati élet színvonalá
nak emeléséért, tisztelettel kívánunk neki 
további igen hasznos működéséhez jó 

egészséget, töretlen munkakedvet és még 
sok esztendőt, az emberi élet végső hatá
ráig. 

B E N D E F Y László 

Hírek a geológiai iparágakból 

Megkezdte üzemet 
a Hejőcsabai Cementgyár 

Múlt év májusában és júniusában meg
történtek az előkészületek a 4,7 milliárd Ft 
költséggel felépült Hejőcsabai Cement
gyár üzemének megindítására. A cement
gyár nyersanyagtárolóit mészkővel és 
agyaggal töltötték fel; folyamatosan pró-
báztatták a cementgyár alapanyagelőké
szítő technológiai berendezéseit, valamint 
az I. számú 104 m hosszú, többszáz tonna 
súlyú klinker-égetőkemencét. A gyárban 
június közepéig több mint húszezer tonna 
klinker készült el. 1976-ban a gyár előre
láthatólag 1 millió tonna cementet termel. 

Lengyel szénexport Franciaországnak 

A lengyel szén hagyományos piaca 
Franciaország, ahol most is nagymértékben 
importálnak szenet Lengyelországból. A 
két világháború közötti időszakban a len
gyelek csaknem 12 millió tonna szenet 
szállítottak a franciáknak. 1946-ban fel
újították a szénexportot és 1974 végéig 
mintegy 28 millió tonna volumenű szenet 
szállítottak. Idén a Franciaországba irá
nyuló lengyel szénexport kb. 3,8 millió 
tonnát tett ki (1976). E szénexporton belül 
jelentős arányban szállítanak a lengyelek 
szénport is elektromos erőművek számára. 
A Franciaországba szállított lengyel szén 
mennyisége átlagosan évente eléri a 3,5 — 
4,5 millió tonnát. 

Kohóipari fejlesztés Lengyelországban 

Lengyelországban a mostani ötéves terv
ben kiemelt ágazatként korszerűsítik és 
fejlesztik a kohóipart. Felsősziléziában a 
Szovjetunió részvételével épül az ország 
legnagyobb kohóműve, a „Katovice", 
amely 1978-ban már 4,5 millió tonna acélt 
olvaszt. Közben francia vállalatokkal kö
tött hitelegyezmény keretében korszerűsí
tik és bővítik a „Zawiercie", és „Nomotko" 
kohászati kombinátot, amelyek termelése 
így évi 2 millió tonnával növekszik. 

Ugyanakkor megkezdődött a „Bierut", 
„Pokoj", „Ladeda" és „Baildon" — egy 
sor. kohászati vállalat — modernizálása is ; 
-viszont az új kohászati létesítmények üzem

behelyezésével egyidejűleg több régi felső-
sziléziai kohót bezárnak. 

Lengyelország acéltermelése az idén 
meghaladja majd a 15 millió tonnát. A 
gyorsütemű fejlesztés és korszerűsítés ered
ményeként a lengyel acéltermelés 1978-ban 
20 millió tonnára emelkedik. 

Geológiai expedíció Mongóliában 

A KGST 9 tagországának kormánykép
viselői egyezményt írtak alá arról, hogy a 
mongóliai ásványi kincsek geológiai fel
mérése céljából nemzetközi szakértő-kül
döttséget hoznak létre. Az elmúlt 10 év 
során a KGST országok segítségével már 
számos szénlelőhelyet, ércbányát tártak 
fel. Az újabban létrejött nemzetközi geoló
giai kutatóexpedíció tagjai az eddig kevéssé 
ismert területeken folytatják ezt a munkát. 
A csoport tevékenységének költségeit a 
KGST országok arányosan osztják el 
egymás között. 

A Brennberg-völgy védelme 

A soproni hegyvidék egyik legszebb tá
ján a Brennberg-völgyben múlt év júniu
sában helyszíni ülést és szemlét tartott a 
soproni természetvédelmi albizottság. A 
szemle célja az volt, hogy előkészítse a 
természetileg és tájképileg ritka értékű 
völgy védelmét. 

Köztudomású, hogy e völgy állat- és 
növényvilága egyedülálló az országban. 
Olyan növények és állatfajok élnek itt, 
amelyek vagy csak itt, vagy csak kevés 
más helyen találhatók. A szemlén két súlyos 
károsodást regisztrált az albizottság: a 
völgy elején tábor épül és a földgyaluk már 
tönkretették az egyik legszebb mellékvölgy 
bejáratát. Ugyanakkor az ágfalvi termelő
szövetkezet felparcellázta ottani területét, 
melyen már megjelentek a táj képét elcsú
fító első bódék. 

Mivel a magyar természetvédelem táv
lati programjában szerepel az egész sop
roni hegyvidék és a Fertő-táj természet
védelmi területté történő nyilvánítása, a 
szakemberek arra törekszenek, hogy a 
Brennberg-völgynek e programon belül is 
különleges védelmet biztosítsanak. 
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Elhalálozások 

1974. április 27-én, hosszú, nagy türe
lemmel viselt szenvedés után hunyt el 
Á D Á M Manó nyugalmazott gimnáziumi 
igazgató, a középiskolások tudományos 
szakköreinek, így a Magyarhoni Földtani 
Társulat keretén belül működő, tudomány
szakunknak sok érdemes munkatársat ado
mányozó Geológus Szakkörnek is az alapí
tója. Á D Á M Manó ezzel, dr. h. c. V A D Á S Z 

Elemér megértő támogatásának birtoká
ban, elévülhetetlen érdemeket szerzett 
szakember utánpótlásunkban a tehetséges 
fiatalok kiválogatódásának, képzésformá
jának, továbbfejlődésük feltételeinek biz
tosításával. Á D Á M Manó 1887. február 28-án 
született. Hamvait 1974. május 14-én 
helyezték örök nyugalomra a Farkasréti 
temetőben. 

1974. május 29-én elhunyt dr. h. e. B A C S Ó 

Nándor klimatológus, ny. egyetemi tanár, 
a földrajzi tudományok doktora, a Kerté
szeti Egyetem és a Gödöllői Agrártudomá
nyi Egyetem volt tanszékvezető tanára. 
Mint klimatológus a negyedkori éghajlat
történet és klímaváltozás-mechanizmus fel
derítésében segítségére volt dr. B A C S Á K 

Györgynek, égi mechanikai alapozottságú 
eredményei kifejlesztésére. A 71 éves korá
ban elhunyt kiváló klimatológust 1974. 
június 7-én, nagy részvéttel helyezték örök 
nyugalomra a Farkasréti temetőben. Az 
elhunytat mindkét egyetem saját halottjá
nak tekintette. 

1975. április 17-én, Budapesten, 84 éves 
korában hunyt el T Ő K Y Kálmán gyémánt

diplomás mérnök, a folyamszabályozás 
kiváló szakértője, a Szocialista Munkáért 
Érdemérem és más kitüntetések tulajdo
nosa, a Vízrajzi Intézet volt igazgatója, a 
Dunabizottság titkárságának volt főmér
nöke. Hat évtizedes kiemelkedő hazai és 
nemzetközi tudományos munkásságának 
egyik maradandó értékeként ismert és meg
becsült alkotása „ A Duna és szabályozása" 
címmel 1953-ban került kiadásra. T Ő R Y 
Kálmánt az Országos Vízügyi Hivatal saját 
halottjaként, 1975. május 5-én, mély rész
véttel búcsúztatták a Farkasréti temető 
ravatalozójában. 

1975. szeptember 25-én, életének 97. 
évében hunyt el dr. R É T H L Y Antal ny. 
egyetemi tanár, a Meteorológiai Intézet ny. 
igazgatója, a magyar meteorológusok köz
tiszteletben és közszeretetben álló nesztora. 
Gazdag életpálya és mindvégig aktív, alko
tó, érdeklődését sohasem vesztő működés 
maradt mögötte. Társulatunk legrégibb 
belépésű tagjai sorába tartozott — tevé
kenységének, különösen a század első felé
ben aktív részese volt. Elévülhetetlen és 
nélkülözhetetlen alapot nyújtanak kuta
tásai, melyek a Kárpátok övezte terület 
természeti csapásaival foglalkoznak. Ezek 
adják hazánk területének s a közvetlen 
környezet első összegző szeizmikai törté
nésmenetét. Dr. R É T H L Y Antalt, több tudo
mányos egyesület tiszteleti tagját 1975. 
szeptember 30-án, őszinte részvéttől öve
zetten helyezték örök nyugalomra az O-
budai tametőben. 

Kitüntetések 

A Budapesti Honvéd Sport Egyesület 
fennállásának 25. évfordulója alkalmából 
H T J L L A Y Gyula tagtársunknak, a Központi 
Földtani Hivatal osztályvezetőjének a test
nevelés és sport területén végzett jó mun
kájának elismeréséül a Magyar Népköz
társaság Minisztertanácsa 1.029/1952/VIII. 
30. sz. határozatával engedélyezett Test
nevelés és Sport Kiváló Dolgozója kitün
tető jelvényt adományozta. A kitüntetést 
1974. december 18-án dr. B E C K X Sándor 
államtitkár, az OTSH elnöke nyújtotta át 

A Magyar Népköztársaság Miniszter
tanácsa Magyarország felszabadulásának 
30. évfordulója alkalmából dr. P É C S I Már
ton akadémikusnak, tagtársunknak, a 
Magyar Tudományos Akadémia Földrajz

tudományi Kutatóintézete igazgatójának 
„a geomorfológia kutatási irányzatának 
kidolgozása és gyakorlati alkalmazása, 
valamint Magyarország és a Kárpát-Balkán 
térség geomorfológiai térképének elkészí
téséért"; P O H L Károly tagtársunknak, az 
Alumíniumipari Tervező Vállalat műszaki 
igazgatóhelyettesének ,,a magyar bauxit
bányászat műszaki fejlesztésében és az 
aktív vízvédelem megvalósításában vég
zett munkájáért" az Állami Díj II. fokoza
tát — dr. S K O F L E K István tagtársunknak, 
a tatai Eötvös József Gimnázium tanárá
nak pedig „oktató-nevelő munkájáért, a 
vértesszöllősi, valamint a tatai ősember
leletek felfedezésében szerzett érdemeiért" 
az Állami Díj III. fokozatát adományozta. 
(Magyar Közi. 1975. ápr. 8. 22. sz.) 
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A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta
nácsa hazánk felszabadulásának 30. év
fordulója alkalmából, a felszabadulás idő
szakában kifejtett tevékenységük, illetve 
a szocialista termelő munkában, a kulturá
lis életben, az államigazgatásban, a párt- és 
tömegszervezetekben szerzett érdemeik el
ismeréséül dr. JÁMBOR Áron választmányi 
tagunknak, a M. Áll. Földtani Intézet tu
dományos osztályvezetőjének, dr. TTTRI 
Istvánné MTESZ főtitkárhelyettesnek, az 
alaptudományi egyesületek, így társula
tunk hatáskör szerinti szövetségi főtitkár
helyettesének a Munka Érdemrend ezüst 
fokozatát adományozta. (Magyar Közi. 
1975. ápr. 14. 25. sz.) 

A Központi Földtani Hivatal elnöke 
hazánk felszabadulásának 30. évfordulója 
alkalmából jó munkájuk elismeréséül BAKK 

László, dr. BARABÁS ANDORNÉ, dr. BOD-
ZAY István, dr. BOHN Péter, dr. CSILLAG 
PÁLNÉ, ÉRDI KRAUSZ Gábor, MARIK Jó
zsef, MUNTYÁN István, PÁLFY József, dr. 
PÓLAI György, RAVASZ CSABÁNÉ, dr. 
RICHTER Richárd, RISCHÁK Géza, SÓKI 
Imre, dr. SZABÓ IMRÉNÉ, dr. SZOLNOKI 
János, TORMÁSSY István, TÓTH József, dr. 
TÖRÖK Endre, VÁRHEGYI Pál és dr. ZSILÁK 
György László szaktársaink; valamint a 
M. Áll. Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
és a Magyar Geofizikusok Egyesülete részé
ről GERZSON István, KARAS Gyula, LISZT 
Ferenc, NAGY Miklós, NAGY Zoltán, NYIT-
RAI Tibor, REZESSY Géza, SIMON András 
és ÚJHELYI GYÖRGYNÉ részére a Földtani 
Kutatás Kiváló Dolgozója kitüntetést ado
mányozta. (Kivonat a Központi Földtani 
Hivatal 2/1975. sz. Elnöki Utasításából; 
1975. ápr. 4.) 

1975. március 28-án volt VABGA Péter 
„A gravitációs árapály regisztrálása, analí
zise és lehetséges kapcsolata a Föld szer
kezetével" e. kandidátusi értekezésének 
nyilvános vitája. Az opponensek véleménye 
s a vita eredményessége alapján a kikül
dött Bíráló Bizottság jóváhagyásra javas
latot terjesztett a Tudományos Minősítő 
Bizottság elé a kandidátusi fokozat odaíté
lése tárgyában. Az értekezés opponensei 
dr. BABTA György akadémikus és dr. AL
FÁÉ Gyula a műszaki tudományok kandi
dátusa voltak. 

1975. április 25-én rendezték meg dr. 
MEZŐSI József tagtársunk, a földtudomá
nyok kandidátusa „A Nyugati Mátra fon-
tosabb exo- és endometamagmatitjainak 
kifejlődése és a hipomagmatit kapcsolata 
a Gyöngyösoroszi ércesedéssel" c. akadé
miai doktori értekezésének nyilvános vitá
ját. Az opponensek véleménye s az ered
ményes vita alapján a kiküldött Bíráló 
Bizottság javaslatot terjesztett a Tudomá
nyos Minősítő Bizottság elé a tudományok 
doktora magasfokozat odaítélése érdeké
ben. Az értekezés opponensei dr. NEMECZ 
Ernő akadémikus, dr. SZTRÓKAY Kálmán 
a földtudományok doktora és dr. KTTBOVICS 
Imre a földtudományok kandidátusa vol
tak. 

1975. május 28-án volt dr. KUBOVIOS 
Imre választmányi tag, a földtudományok 
kandidátusa „A neutrális-bázisos magmati
tok, erőműi salak és üledékes kőzetek ösz-
szehasonlító petrurgiai vizsgálata" c. aka
démiai doktori értekezésének nyilvános 

vitája. Az opponensek véleménye, a jelölt 
elmélyült anyagismerete, részletekig ható 
vitakészsége, a kialakult vitában tanúsított 
felkészültsége alapján a kiküldött Bíráló 
Bizottság javaslatában jóváhagyásra ter
jesztette fel a Tudományos Minősítő Bizott
sághoz a doktori fokozat odaítélését. Az 
értekezés opponensei dr. NEMECZ Ernő 
akadémikus, dr. GBASSELLY Gyula a föld
tudományok doktora és dr. TAMÁS Ferenc 
a kémiai tudományok kandidátusa voltak. 

1975. május 30-án volt dr. BENKÖ 
Ferenc választmányi tag, a földtudomá
nyok kandidátusa „Az ásványi nyers
anyagkutatás hatékonyságának és optima
lizálásának vizsgálata" c. akadémiai dok
tori értekezésének nyilvános vitája. Az 
opponensek véleménye, jelölt elmélyült 
témakezelése, vitakészsége, a kialakult vi
tában való részvételének minősítése alap
ján a kiküldött Bíráló Bizottság Benkő 
Ferenc értekezését alkalmasnak ítélte az 
akadémiai doktori fokozat elnyerésére s ily 
értelmű javaslatot terjesztett a Tudomá
nyos Minősítő Bizottság elé. Az értekezés 
opponensei dr. Hosszú Miklós a mate
matikai tudományok doktora, dr. VEGHNÉ 
NEUBEANDT ERZSÉBET dr. a földtudomá
nyok doktora és dr. ÁDÁM Oszkár a mű
szaki tudományok kandidátusa voltak. 

1975. június 9-én rendezték meg dr. 
JASKÓ Sándor tagtársunk, a földtudomá
nyok kandidátusa „A Középdunai-me
dence plioeénkori üledékképződése és lig
nittelepei" c. akadémiai doktori értekezé
sének nyilvános vitáját. Az opponensek 

Tudományos minősítések 
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véleménye, jelölt csaknem négy évtizedes 
foglalatossága a választott témával, a vita 
eredményessége alapján a kiküldött Bí
ráló Bizottság a doktori fokozat odaítélésé
ben támogató javaslatot terjesztett a Tu
dományos Minősítő Bizottság elé. Az érte
kezés opponensei dr. S T R A T T S Z László és dr. 
V I T Á L I S Sándor a földtudományok dokto
rai, valamint dr. K Ő R Ö S S Y László a föld
tudományok kandidátusa voltak. 

1975. június 11-én volt dr. R Ó N A I András 
választmányi tag „Tudományos működé
sem ismertetése" (Tudományos munkásság 
tézisszerű összefoglalója) c. akadémiai dok
tori értekezésének nyilvános vitája. Az 
opponensek véleménye, jelölt három év
tizedes tudományos munkálkodása a vá
lasztott témakörben, kiemelkedő előadó és 
vitakészsége, a munkásságát méltató vita 
alapján a kiküldött Bíráló Bizottság R Ó N A I 

András számára a doktori fokozat odaítélé
sét kérte a Tudományos Minősítő Bizott
sághoz küldött felterjesztésében. Az érte
kezés opponensei K L I B U R S Z K Y N É dr. V O G L 

M Á R I A akadémikus, dr. K R B T Z O I Miklós 
és dr. V I T Á L I S Sándor a földtudományok 
doktorai voltak. 

1975. június 12-én volt dr. HÁÁz István 
tagtársunk, a műszaki tudományok kandi
dátusa „Gravitációs és földmágneses ano
máliák háromdimenziós értelmezése derék
szögű hasábalakú vagy ilyen hasábokból 
összetehető test gravitációs illetve mágne
ses hatásával" c. akadémiai doktori érteke
zésének nyilvános vitája. Az opponensek 
véleménye, jelölt elmélyült vizsgálódásai, 
elemzései, értelmezései, s a vita eredmé
nyessége alapján a kiküldött Bíráló Bizott
ság javaslatot terjesztett a Tudományos 
Minősítő Bizottság elé, melyben H A Á Z 

István számára a doktori fokozat odaítélé

sét kérte. Az értekezés opponensei dr. 
B A R T A György akadémikus, dr. Á D Á M An
tal a műszaki tudományok doktora és dr. 
S T E I N E R Ferenc a műszaki tudományok 
kandidátusa voltak. 

1975. június 20-án rendezték meg M A 
T I N G Béla aspiráns „Anyagtranszport vizs
gálat porózus kőzetekben, kapilláris csa
tornák tekervényességének meghatározása 
potenciosztatikus és galvanosztatikus mód
szerrel" c. kandidátusi értekezésének nyil
vános vitáját. Az opponensek véleménye, 
jelölt elmélyült részletező vizsgálódásai, a 
vita eredményessége alapján a kiküldött 
Bíráló Bizottság M A T I N G Béla értekezését 
érdemesnek tartotta a kandidátusi fokozat 
elérésére s ilyen értelmű javaslatot terjesz
tett a Tudományos Minősítő Bizottság elé. 
Aspiráns vezető : dr. G Y U L A Y Zoltán a 
földtudományok kandidátusa. Az érteke
zés opponensei dr. B E R E C Z Endre a kémiai 
tudományok doktora és dr. D O L E S C H A L L 

Sándor a műszaki tudományok kandidátu
sa voltak. 

1975. június 23-án volt dr. S I M Ó Béla 
tagtársunk „A vas, réz és a könnyenilló 
komponensek analitikai vizsgálata és alkal
mazása a geokémiai kutatásban" c. kandi
dátusi értekezésének nyilvános vitája. Az 
opponensek véleménye, jelölt több évtize
des elmélyült témaavatottsága, jártassága, 
hivatottsága és a vita eredményessége alap
ján a kiküldött Bíráló Bizottság S I M Ó Béla 
számára a kandidátusi fokozat odaítélését 
javasolta a Tudományos Minősítő Bizott
sághoz továbbított felterjesztésében. Az 
értekezés opponensei K L I B T T R S Z K Y N É dr. 
V O G L M Á R I A akadémikus és dr. P É C S I N É 

dr. D O N A T H É V A a földtudományok kandi
dátusa voltak. 


