
Szemle

A FÖLDTAN ALSÓ ÉS KÖZÉPFOKÚ TANÍTÁSÁNAK KÉRDÉSE

A Magyar TermészeUudományi Társulat löldlani szakosztályának febr, 25-én
tartott ülésén Koch Nándor eladást tartott a földtan általános iskolai és (jininá-

ziumi tanításáról. Elbb rövid tiulománytörténetá áttekintést adott a földtan fejldé-
sérl, majd rániiUatott arra, hogy tudományos tárgykörének kialakulásával a földtan

alkalmassá vált ugyan a középiskolai tanításra is. a tantervben mégsem kapott
didaktikái- és nevelöértékének megfelel teret. Ennek egyrészt az volt az oka, hogy
a természettudományos mveltséget a múltban lebecsülték és ezzel összefüggésben
a természetismereli lanlárgyakat a humaniórákkal szemben háttérbe szorították, más^
részt oka volt az is, hogy a leíró és rendszerez ,.természetrajzá‘’ tanítási niódózer
mellett a földtan, a maga oknyomozó és fejlödéslörténeli módszerével nem érvénye-

sülhetett. A tantervek a földtani alapismeretekei hol az ásványtan, hol a vegytan
tanítási anyagához kapcsolták, de mindig függelékként és didaktikailag lazán, a

tanításuk pedig többnyire elsietve történt, ha ugyan a tanév végén egyáltalán sor

került reá.

Az új, demokratikus rendszer és szellem tanításban a természetisméreli
tárgyak nagyobb teret nyertek, annak belátása alapján, hogy a természettudományos
mveltség eiengedbetetlen kelléke a népi mveltségnek, s hogy a demokratikus
nevelés szempontjából nagyon fontos az ifjiiság tudatos természetszeretetének és

egységes természetszemléletének kialakítása. .\ természettudománjms oktatás jelent-'i-

ségének felimerése ellenére a földtan egyelre még nem jutott megfelel szerephez

n természetismeretek tanításának új rendszerében, holott nagyon alkalmas arra,

hogy összefogja a tanulóknak a töblú természettudomány területérl gyjtött isme-

reteit és betetzje legyen a természettudományos oktatásnak.

Az általános iskola Vili. osztályának vegytani tanílási anyagában szeroi>l
kzettani -ismereteket a fontosabb kzetek keletkezése és a föld szilárd kérgének

telepítésében való szerepe szerint, tehát földtani beállításban kell tanítani. A gim-

názium most készül tantervében pedig a földtannak külön tárgyként okvetlenül

helyet kell biztosítaná, még pedig mind az ipari, mind a mezögazdasíigi tagozatban,

•a fels osztályok s'alamelyikében. legalább heti két órában. Ez a kívánalom egy-

fell a földtannak a gyakorlati élethez való sokágú kapcsolatával, másrészt a í els-

lekéi természettudománvi oktatás .igényeivel indokolható. Külömisen a iudomány-

i'gyetemi, természettudományi learok szakképziésre beállított új szervezete és iamil-

mányi rendje követeli meg, hogy a különféle szakokon természettudományi tanul-

mányokat végz hallgatóság megfelel földtani alapi.simcretekct és gondolkodást

vigyen magával a középiskolából. Az eladó véleménye szerint a földtan ismeret-

nyújtó és nevel értéke a gimnáziumban leginkább akkor érvényesülne, ha a taní-

tási anyagot földtörténeti beállításban tárgyalnák, mert így kelthet kell érdekldést

a tanulókban és így felelhet meg Jegjobban a természetisimereti tanulmányokaf

(összefogó és betetz szerepének.

Az eladáshoz fzött vitában Vadász Elemér és Schréter Zoltán szólt iiozzá,

hangoztatva a földtan alsó és középfokú tanításának szükse,gességét és elodáz-

hatatlanságát.

.\ Magyar Természettudományi 'Társulat és a .Magyarhoni Földtani Társulat

ebben a kérdésben és ilyen értelemben felterjeszté.st is telt a l’allás és Közoktatás-

ügyi Miniszterhez.
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GEOLOGUSKÉPZÉS ÉS FÖLDTANOKTATÁS NÉMETORSZÁGI RENDEZÉSE

A német Geologiische Vcreinigiing lt»48 áprilisban tartolt nagygylésével kap-
rsolatban a földtan tVídskolai tanárai és a földtani intézetek képviseli foglalkoztak

a geológiisképzés és vizsgarend újrarendezésével. Tudvalevleg 1941-ben szabályoz-

ták Németországban a geolé)giisképzést hittleri szellenilren, egységesen hét félévi

tanulmányi idölRMi. A mostani újjészervezés rugalmas kerelekben széles tudománvos
alapozott-sággal kívánja a geológusképzés tanulmányi rendjét és vizsgarendjét meg-
állapítani. aminek kidolgozására háromtagú bizottságot küldtek ki. Ez a bizottság

egyidejleg foglalkozik a földtannak és az. slénytannak a tanárképzésben kötelez
vizsgatárgyként való fölvételével. T. E.

MAGMA ÉS TEKTONIKA
Klpfel áV., a marhurgi egyetem geológia tanára koriratol küldött társula-

tunk Elnök.ségéhez és abban a „maynm és tektonika“ kérdéseirl, évtizedes kuta-

tásai és tanulmányai alapján kialakult felfogását és megállapításait rögzíti le. A kér-

dések földtani fontosságára, általános érdek voltára való tekintettel a szakembe-
reket nyilvános vitára hívja fel. Kéri, hogy ezekkel a kiérdésekkel kapcsolatos meg-
ligj'éléseiket, a hely megjelölésével, esetleges új vizsgálat céljából, küldjék el neki.

lieérkez, megegyez, vagy ellentétes megfigyek'-seket összegyjti és saját állás-

fogtatásával együtt, külön kötetben kiadni kívánja.

A körirat és abban leszögezett 16 kérdés a társulat irattárában, az Egyetemi
I'T)ldtani Intézetben, betekintés végett rendelkezésre áll. ./. L.

T Á R S U L A T I - Ü G Y E K

Magyarhoni Földtani Társulat 1949. évi rendes és 11. centennáris közgyíiié-

•>ét 1949. február 16-án tartotta, melyen az egyetemek, különféle tudományos testüle-

tek és egyesületeik 16 képviseljén kívül ö8 társulati tag vett részt.

Elnök megnyitó beszéde után Szurovy Géza titkár vázolta a Társulat 1948.

évi munkáját. Felsorolta az elhangzott eladásokat és méltányolta a Társulat szín-

vonalának, az elmúlt évi fölé emelkedését. Bejelentette a Társulatnak a Mszaki és

T ermészettudoniánvii Egye.sületek Szövetségéhez való csatlakozását, megjelölve azo-

kat az új lehetségeket, melyek ezen változással adódnak.
Titkár ismerteti a Hidrológiai Szakosztály jelentését az 1948. évi mködésé-

rl. Majd bemutatja a szakosztálynak bejelentését, hogy önállósítja magát és meg-

alakítják a Magyar Hidrológiai Társaságot.

számvizsgáló bizottság jelentésiét .\scher Kálmán pénztáros olvassa tel,

melyet a Közgylés jóváhagyott és a pénztárosnak a felmentvényt megadja. Ehmk
ezzel kapcsolatban ja\asolja. hogy az 1949. évi számvizsgáló bizottság tagjaiiiil:

Hegeds Gyula. Ferencz Károly és Szehényiné Nagy Emke kartársakat válassza

meg. \ Közgylés a jelölteket elfogadja és megválasztja.

.\ választmány által javasolt 1949. évi költségvetést .\scher Kálmán pénztáros
ismerteti, melyet a Közgyls elfogad.

Elnök bejelenti, hogy a Társulatnak a Mszaki és Természettudományi Egj’e-

sületek Szövetségiéhez való csatlakozása következtében az alapszabályaink bizonyos-
fokú módosítása vált szükségessé. Felkéri a Titkárt, hogy a választmánytól, e célra

kiküldött Bizottság által átdolgozott és méHlosítoll alapszabályokat ismertesse.
\z ismertetés után a Közgylés az alatiszabályokat elfogadja. .\z alapszabályo-
kat a belügyminiszteri jóváhagyás után a Földtani Közlönyben telje.s egészében
közöljük.

Elnök a ^’álaszt•mány javaslata alapján Fávai V’ajna Ferencet, a geológia
terén hosszú idn át folytatott buzgó munkásságáért és a szakléseken oly .sokszor

liangoztatott. é|íít kritikád hozzászólásaiért tiszteleti tagnak ajánlja. Közgylés a
javaslatot egyhangúlag elfogadja és Pávai Vájná Ferencet a Társulat tiszteleti tag-

jául választja. Elnök közvetlen hangú beszéd kíséretében nyújtja át Pávainak a
díszoklevelet.

Ezután a Vezetség és a V’álasztmány megválasztására kerül a sor. Titkár
ftdolvassa a Választmánytól kiküldött jelöl Bizottság javaslatát. Vitális Sándor fel-



szólal és megemlílii, liojíy a Bizoltsá** által javasolt jegyzék, azt bizonyítja, hogy azt

lelkiismeretes körültekintéssel állították össze, ezért azt ajánlja a Közgylésnek, hogy
Icgadja el szavazás nélkül az ajánlott névsort. Közgylés egyhangúlag elfogadja a

jelöl Bizottság javaslatát, melyet a lelép Választmány is elfogadásra ajánlót;.

Kzek alapján a Magyarhoni Földtani Társulat tisztikara :

Elnök: Vadász Elemér

Társelnökök: Szálai Tibor, Szádcczky K. Elemér

Titkár; Szurovy Géza

Ellenr; Sümeghy József

Szerkeszt: Jugoviics Lajos

Jegyz: Meisel Jánosné

Pénztáros: Ascher Kálmán

\álasztmány tagjai

;

Balogh Kálmán Renner János
Bartkó Lajos Scherf Emil
Bendefy László Schmidt E. Róbert
Bogsch László Szentes Ferenc
Bulla Béla 25. Székáné Fux A'ilma

Csajághy Gábor Strausz lAszló

Egyed László Szöi'ényi Erzsébet

Földvári Aladár Sztrokay Kálmán
liorusitzky Ferenc Takáts Tibor

Jaskó Sándor 50. Tasnácli Kubacska Andrá
Káposztás Pál Telegdi Roth Károly

Kertaá György Tokod}' László

Kodi Sándor Vendel Miklós

Körössy László N'igh Gyula
Mazalán Pál 55. Vitális Sándor
-Majzon László Zsivny Viktor

Meisel János Kretzoi Miklós

Noszky Jen ifj. Reich Lajos

Oszlaczki Szilárd Nemecz Ern
Papp Ferenc 40. Pantó Gábor

.
Pénztárvizsgálók: Hegeds Gyula, Ferencz Károly, Szeboayiae Nagy Emke.

Szerkeszt bizottság tagjai;

ásvánvtanra; Tokod}' László

kzettanra: Földvári .Vladár

Jugovics Lajos

teleptanra: Sztrokay Kálmán

földtanra: Balogh Kálmán
Reioli Lajos
Szentes Ferenc

slénytanra: Bogsch László

Strausz László

alkalmazott földtanra: Káposztás Pál

geofizikára: Egyed László

Vadász Elemér elnök az egész tisztikar és VálaszUnány nev61>cn megköszöni

a bizalmat s hangsúlyozza, hogy mint eddig ás, a következ idben is fokozott mér-

tékben fogják a Társulatot az új idk szellemében, régi deimokráciánk szolgá-

latában vezetni.

Elnök javaslatára a Közgylés MTESz kiküldötteknek Szalui Tibor és

Szlrokav Kálmán tagtársakat választja meg.
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S Z A K Ü LESEK
1ÍM9. év els három hónapj:'»ban négy szakiilésl tartottunk 12 eladással.

A szakülések tárgysora a következ volt.

1949. január 12-én d. u. 5 órakor.

Eladtak: Szöts Endre: \ nagykovácsi eocén-medence föltariji viszonyai.

.\jtai Zoltán: A pilisi bányászat fejldése.

Eladásokhoz hozzászóltak: Honisitzy Ferenc, Vadász Elemér
Bartkó Lajos, Vitális Sándor, .Schmádt E. R., Babarczy Károly,

Kerényi István.

1949. február I2-én tartott szakülésen eladtak:

Renner János: .\z osloi geodéziai és geofizikai kongresszus és a

londoni geológiád kongresszus geofizikai vonatkozásai.

Boros Adóm: A timári diluviális tzeg.
Eladásokhoz hozzászóltak: Vadász Elemér, Scherf Emil.

1949. évi március 2-án tartott szakülésen eladtak: ,

Jaskó Sándor: Adatok a palócföldi oligooén rétegtanához.
Hegeds Gyula: A kaltiai emelet szintézise’ Ózd és Pétervására
között.

Hegeds Gyula: Kattiai korallok.

Greguss P. és Szalai L: A solymári barlang faszénmarad ványai.
’

Jakucs László: Adatok a dolomitporlódás kérdéséhez.
Eladásokhoz hozzászóltak: Szurovy G., Pávai Vájná F., Schréter
Z., Vitális S., Szentes F., Jugovics L., Bartkó L., Vadász E.,

' Scherf E., Fekete Z., Mauritz B., Sztro.kay K., Székiné Fux V.

1949. évi március 16-án tartott szakülésen eladtak:

Bartkó Lajos: Ipoljdarnóc—Nógrádszakál környékének föltani

viszonyai.
^

Balogh Kálmán: Földtani adatok a Borsodi medencébl.
I Jakucsné, Neubrandt E.: Oriásnövés Pyrgulifera-faj Ajkáról.

Eladáshoz hozzászóltak: Reioh Lajos, Strausz László, Kretzoi
Miklós, Vadász Elemér, Schréter Zoltán. .

VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSEK.

Havonta, rendesen az els szakülés után, tehát 1949. január 12-én, 1949. feb-

ruár 12-én, 1949. március 2-án tartottunk választmányi ülést. A válaszlnányi ülése-

ken a Társulat tudományos munkája nyomán kialakult kérdéseket és adminisztra-
tív ügyeket intézte el a Választmány.


