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II.

RÖVID KÖZLEMÉNYEK.

GEOLÓGUS DIPLOMA.

Irta: Dr. Balogh Kálmán.

A német földtani folyóiratok hozzánk eljutó utolsó számából

arról értsiiltíink, hogy Rust birodalmi miniszter f. évi április 1-én

hatálybalép rendelete a földtan oktatását egész Németországra

egységes módon szabályozta. E rendelet a német geológusok mkö-
dését ezentúl képesítéshez, oklevél szerzéséhez köti. Az akadémiai
fokot jelz oklevél a gyakorlatban a geológuspálya szabatos körül-

határolását, hivatalos elismerését jelenti, s kívánatossá teszi a töme-

gek eltt is. A megszerzéséhez elírt követelmények — mivel minden
jelöltre nézve egyformák — megszüntetik a geológus-képzés egy-

oldalúságait s az egész birodalomra egyönteten határozzák meg
azt. Ezzel lehetvé válik, hogy a jövben a fiskolák tanári kara,

a hadsereg és a földtani kutatásokat végz intézetek megfelel
számú, nemcsak elméletileg képzett, hanem a gyakorlati mester-

fogásokban is jártas geológushoz jussanak, akiknek már nincs szük-

ségük olyanszer utólagos kiképzésre, amilyenen azeltt pl. a porosz
földtani intézet leend tagjainak egyetemi vagy fiskolai tanulmá-
nyaik után még át kellett esniük.

A leend német geológus tanulmányait ezentúl is bármelyik
egyetemen, bányászati szakkal bíró mszaki fiskolán vagy bányá-
szati fiskolán végezheti, vizsgáit azonban — külön vizsgálóbizott-
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ság eltt — csak bizonyos meghatározott helyeken teheti le. A tanul-

mányok els három féléve az általános természettudományi alap-

vetés ideje. A bevezet földtani eladásokon kívül kísérleti fizikát,

szervetlen kémiát és a szerves kémia elemeit, általános növénytant,

általános és rendszeres állattant, általános földrajzot (különösen

morfológiát és térképtant) kell hallgatnia, továbbá megfelel gya-

korlatokat végeznie, hogy a harmadik félév végén e tárgyakból

alapvizsgát tehessen. Az alapvizsgát követ négy félévet a tulaj-

donképeni földtani kiképzés tölti be. Ezen idszak ftárgyai: 1.

általános és rendszeres ásványtan, kzettan ásványhatározási és

mikroszkópiumi gyakorlatokkal, 2. általános földtan laboratóriumi

és terepgyakorlatokkal. 3. történeti és regionális földtan különös

tekintettel Középeurópára, térképezéssel, szelvénykészítéssel és tanul-

mányi kirándulásokkal bvítve. A három ftárgy mellé a jelölt

hajlamai szerint választhat negyediket a következ — ugyancsak
kötelez — tárgyakból: 1. teleptan, 2. alkalmazott földtan (elssor-

ban hidrológia) kirándulásokkal egybekötve, 3. talajtan, 4. alkalma-

zott geofizika, 5. slénytan (általános slénytanon kívül a földtanilag

fontos állat- és növénycsoportok). A negyedik ftárgy szabja meg
a jelölt kiképzésének irányát, s erre a hetedik félév végén tehet
fvizsga alkalmával figyelemmel is vannak. Az alapvizsgálat szó-

beli, a fvizsgára azonban a jelöltnek záros határid (kb. három hó-

nap) alatt földtani térképpel felszerelt, önálló és eredeti írásbeli

értekezést kell készítenie s csak ennek elbírálása után állhat ki

a fvizsga szóbeli részére. A fvizsga sikeres befejezése esetén ok-

levelet kap, mely a fiskolai tanári, állami geológusi és hadigeoló-

gusi pályára képesíti.

Az új oktatástervezet tehát nem bontja meg a geológusképzés
eddigi alapjait. Továbbra is az egyetemek és fiskolák kezében
hagyja meg a földtani oktatást, mivel a rendeletben elírt tárgyak
már eddig is minden német egyetem és fiskola tanrendjében sze-

repeltek. A hangsúly nem is annyira a tárgyak elírásán, mint

inkább az oktatás szellemén van. Ennek felfrissítésén pedig a néme-

tek már régen törik a fejüket. A „Zeitschrift dér Deutschen Geolo-

gischen Gesellschaft”-ban pl. már három évvel ezeltt tartalmas

fejtegetések jelentek meg arról, milyennek kell lennie a földtani

oktatásnak. A bennük leszögezett egészséges gondolatok bátran

tekinthetk a most megjelent miniszteri rendelet szellemi elkészí-

tésének, st elrebocsátott, tantervi utasításának is. G. Wagner
szerint pl. a geológus számára a széleskör alapvetés a legfontosabb.

Óva int a száraz leírásoktól és elméleti fejtegetésektl. Az oktatás

célja nem kzet-, réteg- és slénytani adathalmaz közvetítése, hanem
földtani gondolkodásra való képesítés. A földtan történeti tudomány,
tehát ne a sztatikus, hanem a dinamikus és történeti elemek ural-

kodjanak közlésében. Képessé kell tenni a geológusjelöltet, hogy
helyes megfigyeléseket tehessen, s megfigyeléseit ki is tudja érté-
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kelni. Gyakorlati módon kell hozzászoktatni t a földtanban any-

nyíra nélkülözhetetlen tér- és idbeli szemlélethez. Elssorban á

hazai tájak keletkezésérl kell képet alkotnia: ne részletterületek

rétegtanával és hegyszerkezetévél terheljük tehát, hanem tájtörténe-

tet tanítsunk neki. A földtan sok szomszédos természettudomány
területét összefogó kapcsolattudomány : szoktassuk rá a geológus-

jelöltet, hogy maga is keresse és felhasználja e kapcsolatokat; ez

egyúttal nagyvonalúvá teszi gondolkodását, természettudományi vi-

lágnézetét pedig harmonikussá. Az slénytannak sem a rendszer-

tani, hanem a palaeobiológiai oldalát kell hangsúlyoznunk. Üjjá

kell szervezni az iskolai gyjteményeket is: az általános földtani

jelenségeken kívül a keletkezés szemléltetésének, slénytanból pl. a

fejldési sorok kiállításának is helyet kell adnunk bennük. A föld-

tan mint lalkalmazott tudomány mélyen belevág mindennapi éle-

tünkbe: a' geológusnak tehát ismernie kell a gyakorlati földtan mes-

terfogásait is. Mindent összevéve: lényeglátásra, földtani gondolko-

dásra kell megtanítani a leend geológusokat s eladásokon, gya-

korlatokon, vizsgákon és kirándulásokon is ennek gyakorlására kell

reászorítani ket. Még a vizsgakérdéseket is ennek megfelelen kell

megfogalmazni és elbírálni. Rendkívül értékes e szempontból, ha a

jelöltek röviden, de rendszeresen beszámolnak az új irodalomról:

ennek fcélja, hogy meg tudják mondani, mi a lényeges és az

új olvasmányukban? Kirándulási jegyzetek és jelentések készítése

ugyancsak hathatósan segíti el ezt a célt.

Mindebbl azt láthatjuk, hogy a németek jelents lépést tet-

tek az ideális geológusképzés felé, melyben a helyes tudományos

alapképzés a mesterségbeli fogások tökéletes elsajátításával olvad

ös ze.

ADATOK ECSEG ÉS KOZÁRD SZARMATA FAUNÁJÁNAK
ISMERETÉHEZ.

Irta: Dr. Bokor György.

Az ecseg-kozárdi szarmata rétegek annak a fiatal rétegtakaró-

nak részei, mely a Cserhát Ék-i és Dk-i oldalán húzódik. A rétegek

Horusitzlcy Ferenc még nem publikált vizsgálatai szerint

izoklinális rétegsort alkotnak, mely andezitbl, tortoniai lajtamész-

kbl, szarmatából és pannonból áll. E fiatal rétegek a Bokri-hegy

(389 m), Bézma-hegy (514 m) és Major-hegy (445 m) andezittufa vo-

nulatának lábánál terülnek el és Rózáidnál egy tektonikus árokba

öblösödnek be, mely a fentemlített vonulat és a Tepke-hegy közé

iktatódik. A szarmata rétegek a Cserhát délkeleti peremén egységes




