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slénytani Szakosztály beszámolója (Bogsch László).

Az új tisztikar megválasztása.

A Társulat 1952. II. félévi programmjának ismertetése (Jantsky Béla).
Hozzászólások, i n dítvá n yok.

A DIALEKTIKA NÉHÁNY KÉRDÉSÉRL A GEOLÓGIÁBAN

(Ftitkári beszámoló)

- KERTA'I CVRCY
1951. évi titkári jelentésemben megvizsgáltam, hogy a Magyar Földtan:

Társulat hogyan tölti be hivatását a szocialista országépítés frontján. Az azóta

eltelt egy esztend népi demokratikus országunk fejldésében hatalmas eredménye-

ket hozott. Meg kell állapítanunk, hogy Társulatunk élete és fejldése az eredmé-

nyek ellenére még mindig messze elmarad a szocialista termelés területén mutatkozó

eredmények emelkedése mögött.

Földtani kutatásunk az utolsó évben az országban soha nem látott lendü-

letnek indult. A Népgazdasági Tanács legutóbbi közgylésünkön említett határo-

zata új feladatok elé állította a magyar geológusokat, és elindított bennünket a

földtani munkának a termeléssel való szorosabb kapcsolata felé vezet úton. A fej-

lett szocialista termelés számtalan területén a termelés emelkedése a mesterségnek

a tudománnyal való minél tökéletesebb összeforrásán múlik. A magyar geológusok

a nyersanyagkutatás területén jelents eredményeket értek ol az 1951/52. évben.

Megnövekedett kszénvagyonunk a komlói és sajóvölgyi területen, kolajvagyo
nunk a déldunántúli és alföldperemi újonnan felfedezett mezkön. Jelents gazda-

sági eredményekkel kecsegtetnek á velencei-hegységi érckutatások, a Gyöngyös-
oroszi környékén folyó érckutatás ped :

g már komoly készletbecslésre is lehetséget

adott, üj mangánérckész’.etet tártunk fel O’rkút és Eplény vidékén, és növelték a

kutatások Halimba, Iszknszentgyörgy és Gánt bauxitkészletét.

A Telkibánya melletti káliumdús trachit, a tokaji-hegységi bentonit és

i

kaolin földtani kutatással feltárt készlete is növeli népgazdaságunk termelerit.

A gazdasági eredmények mellett az év tudományos eredményei sem marad-

nak el. Az utolsó két esztendben több földtani tárgyú szakkönyv jelent meg, mint

a .Horthy- reakció huszonöt éve alatt.

A magyar geológusok közül kettt tüntetlek ki a legnagyobb kitüntetéssel,

ami magyar tudóst érhet — Szádeczky-Kardoss Elemért és Vadász
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Elemért — és ugyancsak Kossuth-díjjal tüntették ki tagtársunkat, Ács Ern
geofizikust.

Népköztársaságunk magas kitüntetéssel jutalmazta Jantsky Béla kar-

társunkat, aki a munkaérdemrend arany fokozatát, Kocli Sándor és Renner
János tagtársunkat, akik a Népköztársaság Érdemérem arany fokozatát, S z u-

rovy Géza és Tömör János szaktársainkat, akik a Népköztársasági Érdem-

érem ezüst fokozatát nyerték el.

A Magyar Földtani Társulatnak 1951/52-ré megállapított munkatervét nem
váltottuk teljesen valóra. Magyarázatul, de nem mentségül felhozhatjuk talán

i éppen a felsorolt eredményeket, amelyek kisszámú kutatóinknak igen nagymérték
elfoglaltságából születhettek.

Társulatunk programmjául elssorban az ásványi nyersanyagkutatás tudo-

mányos kérdéseinek ankétszer megvitatását tztük ki. Ilyen formában azonban

csupán néhány és nem is legfontosabb problémakörnek megvitatására került sor.

A nyersanyagkutatás kérdésein kívül társulatunk legfontosabb feladata az

oktatás, illetve továbbképzés ügyének elbbrevitele. E téren már komolyabb ered-

ményrl számolhatunk be. Elmaradt azonban munkánkból a tudományos világ-

nézet fejlesztését célzó eladások, viták megrendezése.

Mintegy ezt pótolva szabadjon most a marxista-leninista világnézet és a

földtani szemlélet egységének érdekében a dialektika néhány kérdésérl szólnom,

annak földtani vonatkozásaiban.

*

Marxista-leninista filozófiai irodalmunkban igen szegényesen van képvi-

selve a földtani tudomány ismeretanyaga. Sem a gyakorlati példák között nem
találjuk a Föld fejldésének mozgásformákban is gazdag fejezeted, sem az alap-

vet anyag- és formaképz fejldések nincsenek a dialektika elemzésében kifejtve.

Engels az Anti-Dühringben a „Tagadás tagadása*' c. fejezetben néhány láng-

esz mondatban fejti ki az új és régi harcából fakadó földtani fejldéseket, de

ezután a geológia nem vonul fel a többi tudományokkal együtt, mint a biológia,

kozmogónia, fizika, matemat':ka, nyelvtudomány, történettudomány, stb. a dialekti-

kával való kölcsönös kifejtésben. Ennek oka az a körülmény, hogy a földtan csak

az utolsó 10—15 évben fejldött leíró, adatgyjt tudományból oknyomozó és

jelenségkifejt tudománnyá. Csak az utolsó években tette a geokémia, érc-, köszön-

és kolajíötdtan, kristálykémia fejldése, a magmás folyamatok elemzése a föld-

tant az összefüggéseket, jelérjségeket fejldésükben vizsgáló tudománnyá. A Föld

keletkezésén, a Föld fejldésének, az él anyag fejldésére való hatásán és a term-

talaj dokucsajev-viljamsz-i vizsgálatának értékelésén kívül azonban a földtan még

ma sincs irodalmunkban (legalább is az általunk ismert irodalomban) úgy végig-

tárgyalva, ahogy azt a dialektikus materialista gondolkodásmód megköveteli, mint

ahogy pl. a micsurini biológia tárgyalása megtörtént. A geológiának a fejld

szoc :

alista termelésben szükségszeren egyre nagyobb térhódítása pedig fontossá

-teszi ezt. A termelésben elfoglalt szerepe bizonyára magával is hozza e hiány meg-

sznését, és nem férhet kétség ahhoz, hogy a helyes dialektikus és materialista

szemlélet következetes végigvitele visszahatásában a földtani ismeretet és ezzel

a termelést fejleszti.

Nem vállaikozhatom rá, hogy a korszer földtani szemléletnek teljes dialek-

tikus elemzését összeállítsam. Csupán néhány olyan kérdéssel foglalkozom, ame-

lyek részben a magyar geológus-kutatókkal folytatott vitákban merültek fel, rész-

ben, mint példák rendelkezésére
.

állhatnak marxista-leninista filozófiai irodal-

munknak.
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Lenin Marxról írott tanulmányában írja: ,,napjainkban a fejldésnek, a/

evolúciónak eszméje csaknem teljes mértékben behatolt már a társadalmi tudatba*
1

,

„abban a fogalmazásban azonban, amelyet Hegelre támaszkodva Marx és

Engelö adott neki, ez az eszme sokkal sokoldalúbb, sokkal tartalmasabb, mint az

evolúciónak közkelet eszméje. Olv fejldés, mely a már egys.zer meghaladott

okokat mintegy megismétli, de máskép, magasabb bázison ismétli meg (,,a tagadás

tagadása**), oly fejldés, mely, hogy úgymondjuk csigavonalban, nem pedig

egyenes vonalban megy végbe: (1) ugrásszer katasztrófákkal, forradalmakkal járó

fejldés, (2) a 'fokozatosság megszakadása, (3) a mennyiség átváltozása

minséggé".
A fejldés 2 koncepcióját Lenin a következképen jellemzi: 1. fejldés,

mint csökkenés és növekedés, mint ismétlés; 2. fejldés, mint ellentétek egysége (az

egységnek kettéhasadása az egymást kölcsönösen kizáró ellentétekre és ezeknek

az ellentéteknek kölcsönös viszonya).

A fejldés els — metafizikus — megfogalmazásában „homályba merül az

önmozgás, annak 'indító oka" és a mozgás forrását kívülre viszik át vagy miszti-

kus ködöt vonva az ilyen magyarázatban szükségszeren megoldhatatlan fej-
désre, vagy világosan kifejezve a küls szubjektumot, azaz istent.

A fejldés másik — dialektikus — megfogalmazásában a lényeg éppen az

önmozgás megismerése. Csak ez utóbbi magyarázat ad lehtséget, hogy a fejldés

útját nyomozva a valóságot megismerjük, a törvényszerségeket kiolvassuk, és a

fejldés még feltáratlan lépcsin a fokok távolságát, szélességét, a korlátokat meg-
ismerve biztosan emelkedjünk új tudományos eredményekkel a fejlettebb terme-

lés felé.

A fejldés említett két megfogalmazásában ,,a két egymással harcbanálló

osztály, a proletariátus és a burzsoázia kibékíthetetlen ellentéte fejezdik ki". Éppen

ezért írja Trocsin a micsurini biológiáról írott könyvében, hogy nem pusztán

e két koncepció egyidej létezésérl van szó, hanem arról, hogy e két koncepc’ó

között szüntelen harc folyik.

E szüntelen harc természetesen a földtani szemlélet fejl-
désében is megnyilvánul. Célunk a földkéreg fejldésének értelmezésében mu-
tatkozó néhány felfogásra a dialektika szempontjából helyesen rávilágítani.

A népi demokratikus úton történ társadalmi fejldés jelenlegi idszakában,

országunkban sem közömbös a Föld hasznosítható ásványi anyagai keletkezésének,

a földkéreg mozgásainak helyes értelmezése. A földkéreg kialakult anyagainak,

formáinak eg- máshoz való viszonyát — idleges nyugalmukban és változásaik-

ban — csak a dialekt
:

kus szemlélet geológus elemezheti termékeny módon. Ennek
a viszonynak világos elemzése helyes útra tereli a tudományos kutatást, a földtani

tudomány és a termelés kapcsolatát és a földtani oktatást.

A Föld fejldésében a kozmikus porból — fekete testekbl — való felhalmo-

zódás hatalmas minség ugrásától kezdve igen sokféle mozgáson át vezet az út

az els élanyaggal kevert kzetig: a termtalajig. Nem vizsgáljuk most ennek az

útnak a kozmogónia területére es szakaszát, de fejezzük ki a kialakult föld-

kéreg feji ídésének azokat a mozgató erit, melyek a különféle új minsé-
gek trejöítében •közremködtek. *

A p< ;• d r i földtani szemlélet felfogásában a lyelli aktualizmus halálos-csa-

pást mért Cuvier kataklizma-elméletére. Magukat materialistáknak nevez geoló-

gu- . azon. n eb'o megállapításba kapaszkodva tagadják a földfejlödés forra-

dalmi szak ónak tezését. Való az, hog\ a váratlan katasztrófák, melyekben
— Kedro negf* - Ima zásában — „a jöv múlttól elszigetelten, a múlt teljes

pu- iilása . ti jön csak létre", — nem lehetnek a fejldés mozgató eri — , de
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ugyanígy egyhangú és szomorúan nyárspolgári a Föld fejldésének a ma mköd
erkhöz hasonló mozgásformák egymásutánjával történ magyarázata.

Egyenes út ez a fejldés ellaposításával, a mozgásokat kiváltó okok folyamatos

átvetítésével egy, magán a fejldésen kívülálló „vég-ok“ feltételezéséhez, vagy ami

homályosságánál és materialista álarcánál fogva még veszélyesebb, egy misztikus-

„világélet“-be való belenyugváshoz.

Ennek cáfolatához elég csak arra utalni, hogy az „aktuális
11

okok más körül-

mények között más okozatra vezettek. Tóvábbmenve azonban megállapíthatjuk,

hogy a Föld fejldésében a szárazföldképz-mozgások (epirogenezis) mennyiségi

változásai, medencék .feltöltdése, a hegyek lepusztulása viszonylagos nyugalmi

idszakok. Világos azonban, hogy — amint Sztálin írja (Sztálin müvei, I. 316.

oldal) — „Az evolúció elkészíti a revoluciót, és megteremti számára a talajt —
a revolució pedig betetzi az evolúciót és elmozdítja további munkáját.

11 Az epi-

rogenetikus mozgási fázisnak (a medencék süllyedésének és a hegyek emelkedésé-

nek), az olvadt övön úszó földkéreg egyensúlyával való növekv ellentéte rob-

bantja ki az orogén hegyképz fázist. Ez a kirobbanás a földtörténetben éppen a

bizonyítékok egymásrautaltsága és az abszolút idszámítás kezdetlegessége miatt

sokszor nehezen szétválaszthatóan térben vagy idben, térben és idben, vagy

csak térben határolható el. A Stille-féle hegységképzdési fázisok merev alkal-

mazása éppen ezt nem veszi kellképpen tekintetbe.

. A magasbaemelked hegyláncok anyaga, viszonylagos fizikai és kémiai

egyensúlya az atmoszféra és hidroszféra környezetében megváltozik, új mozgás-

formák áldozataként pusztul és új kzetrendszerek fejldéséhez vezet. Mennyi-
ségi változásból fakadó gyökeres m : nségi változások ezek,

melyeknek ugrásjellege világos (Lenin 1. pontja) és világos az is, hogy a fejl-

désben megszakad a fokozatosság (Lenin 2. pontja), ami új minségek (üledékes-

kzetek) keletkezéséhez vezet (Lenin 3. pontja).

Sztálin elvíárs azt tanítja, hogy a fejldés az alacsonyabból a magasabb
(jelen esetben a tzeredés [magmatikus] kzetekbl, a fejlettebb mozgási formákat

lehetvétév üledékes kzet felét; ,.nem a jelenségek harmonikus kibontakozásának

Irmájában megy végbe, hanem mint a tárgyakban és jelenségekben rejl ellent-

mondások kipattanása, mint az ellentmondások alapján mköd elentétes tenden-

ciák harca
11

.

Az ellentétes erknek azonos mozgásformán belüli megnyilvánulására

igen szép példa a kzet mállásában a hmérséklet szerepe, ezen belül az egymásra
merleges repedések keletkezése. A tömött kzetek rossz hvezetképessége követ-

keztében a nappal felmeleged kzet küls része kitágulva, el akar szakadni az

ered; ti térfogatú bels résztl, amelynek következtében a kzet felületével párhuza-

mos r -pedések keletkeznek. Az éjjel lehl küls kéreg összehúzódva feszül rá, a

még m- "gebb — tehát kitágult bels részre, és így az elbbi repedés-irányra mer-
leg. - vú repedések keletkeznek. Szükségszeren darabokban pattogzi-k tehát le-

a kzet kérge.

S r á 1 i n elvtárs a Marxizmus és Nyelvtudomány c. cikkében elemzi a

fejl! Mn robbanásszer és robbanás nélküli fokozatos ugrá-
. történ útját, és kimutatja, hogy a jelenségek specifikus természetébl,

'r
-' és küls ellentmondásoknak jellegébl, az egyik minségi állapotnak a má-

ié v ;ó átmenetétl függ az ugrások és forradalmak formája. Kedrov érde-

k* -
(
'Mázza ezt a .rádióaktív elemek atombomlási folyamatának robbanásszer,

•vezredt k:g tartó két szélsségével. Az atom bels ellentéteitl függ a minségi
Mi is f

1 f-ssége, és természetesen befolyásolható ez, a mesterségesen már fel-

í
-

i t, a terme -/ ‘.ben még nem ismert körülményekkel.
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Amint Sztálin elvtárs kifejti, a változás végbemehet „mint valamei\
dönt osapás egyszeri aktusa'

1

„régi minségbl, új minségbe való átmenet útján— a régieknek egy csapásra történ megsemmisítésével és az új felépítése útján",
vagy az ugrás létrejöhet „az új elemeinek fokozatos és hosszas felhalmozódása
útján".

A földkéreg formáinak és anyagainak fejldésében fokozatosan végbemen
ugrásfajtára tehát világosan érthet példa a tzieredés. kzetek pusztulása, az üle-

dékek fejldése, a robbanásszer változásokra pedig a süllyed és emelked kéreg-
részek között fellép hegységképzdés és ennek kísérjelensége, a földrengéssel
egvüttjár lávafeltörés. Mindkett ugrásszer változás azonban, és nem egy „eg\

-

séges", „nagy", tulajdonképen nagyon is egyhangú fejldésnek, mondjuk eg>
mechanikus materialista, st metafizikus „világegyetem életének" egyenletes moz-
gása. Ezen a fejldésen belül lényegtelenné válik a klasszikus földtanban szokásos
„küls és bels erk" megkülönböztetés. A didaktikában jól használható „küls és
bels" elnevezés elködösíti a mozgásnak a fejldés szempontjából értékelend

irányát. Világos, hogy a „bels erk" (vulkanizmus, gravitáció, radioaktivitás stb.)

mködése és kéregformáló hatása, csak a küls erkkel (szél, víz, hmérséklet stb.)

való ellentétében, harcában teljesedik. A két er külön való tárgyalásánál erre a

fejldés szempontjából fontos összefüggésre feltétlenül és mindig rá kell mutatni.

A Fölei fejldésének vázolt alapvet fejezete után vizsgáljuk meg, hogy az

els nagy minségi változás során már létrejött üledékes kzetek további fejldése

hogyan példázza a fejldés ugrás formáit.

A metamorf-kzet átalakulási iolyamatában kétségtelen robbanásszer, hir-

telen átcsapás, az a változás, melynek során kontakt-szirtek, komtakt-érctelepek,

kausztikus metamorfok vagy kokszosodott kszenek keletkeznek a feltör magma,
illetve láva hhatására. A hegységképz mozgások forradalmi erhatására jönnek

létre a metamorfózis középs övének dinamotermális, mezometamorf csillámpalái,

gnájszai — míg az epizóna szericites fillitjei, talkpalái, a hosszú idn át tartó

hmennyiség és vegyi mozgásforma hatásának felhalmozódásából született új min-
ségként jelentkeznek, mint evolúciós termékek. A földkéreg nagy mélységeiben foko-

zatosan felhalmozódó h és hidrosztatikai nyomás hozza végül létre a katazóna

gnájszát, eklogitját és márványát.

Az érc- és egyéb ásványtelepek keletkezésében, az egyes elemek elterjedésé-

ben is nagyszeren érvényesül az atomszerkezetnek Sztálin elvtárs
s

áltat is

kiemelt mennyiségi változása. Sztálin elvtárs írja: (Sztálin müvei I. 317.

oldal) „Az elemek M e n d e 1 e j e v-féle periodikus rendszere világosan mutatja,

milyen .nagy jelentsége van a természet történetében annak, hogy a mennyiségi

változásokból minségi változások keletkeznek". Nem utalunk itt másra, mint a

legismertebb példára, hogy az igen nagy atomtérfegatú elemek, mint pl. az ón,

vagy az igen kis atomtérfogatú elemek, pl. litum, nem halmozódnak fel a fkristá-

lyosodás idszakában, nem találhatók tehát számottev mennyiségben a tömeges
kzetekben, hanem maradék-magmák alkatrészeként vagy a gz- vagy folyadék-

lázisban maradnak. Ezek az elemek a földkéregfejldés speciális folyamatainak
eredményeként pegmatitokban vagy hidrotrmális telérekben halmozódnak fel. /Meg-

említhetjük a Fe r 6 z ma n-féle energet : kai együttható mennyiségi változásának
alapján való elem-eloszlási szabályt, a magmák elemeloszlásának, tehát minségi
változásának törvényszerségét. Szádeczkv akadémikus fejtette ki, hogy az

ion-potenciál mennyiségi változásának figyelembevétele milyen nagy gyakorlati

jelentség egyes eleme'
.

pl. berilliumnak, vanádiumnak, titánnak az üledékek-

ben való felhalmozódásé:
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Bauxit- és mangánérctelepeink, valamint a szerves eredet vasérc keletkezése

evolúciós fejldés. Az új minségek szép példái annak, hogy a keletkezésüket meg-

elz viszonylagos nyugalom egy alapveten új mozgásformába (pl. baktériumok

tevékenysége a vas kiválasztásánál) való átmenettel, új törvényszerségek megjele-

nését jelenti.

• A kolaj- és 'földgáztelepek keletkezése kérdésében ugyancsak a további

kutatás, új telepek felfedezése szempontjából igen lényeges a dialektikus szemlélet,

ugrásokkal történ fejldés tételének következetes keresztülvitele. Egyik hazai szer-

' znk tagadja a „katasztróía-övek“ szükségességét a kolaj anyakzetnek létrejötté-

ben. Nyilvánvaló hogy a szerz mechanikus szemlélettel valami C u v i e r-féle kata-

klizma fantomjával hadakozik, félreértve azt a megállapítást, hogy az él anyag
pusztulásának rohamosan, ugrásszer bekövetkezése a paleogeográfiai viszonyok

ugyancsak ugrásszer változásának függvénye. Kétségtelen, hogy az oligocén vagy
a miocén tengernek nem minden helyén, és e korszaknak nem minden idejében pusz-

tult tömegesen, ugrásszer változásával az él anyag. Az elzáródó tengeröblök,

torkolatvidékek, édesvíz és sósvíz találkozása a rohamos pusztulás övei, melyeket

az él anyag szempontjából katasztrófa-öveknek nevezhetünk. Nyilvánvaló az is,

hogy az új olaj- és gázmezk felfedezése szempontjából nem közömbös, hogy kiter-

jesztjük-e a kutatás területét, vagy az említett törvényszerségek figyelembevéte-

lével jelöljük meg az elsrend területeket és idszakokat. Egy másik szerznk a

kolaj anyakzet keletkezését az orogén-övekhez köti, s a keletkezés vegyi mozgás-

formáját összetéveszti a felhalmozódás fizikai formájával, a kolaj anyakzet kelet-

kezését összetéveszti a kolaj-csapdák keletkezésével.

A kolaj felhalmozódásában az evolúciós fázis élterjedettsége meüptt érdekes

utalni a sódómok olajcsapdáirá, ahol a hirtelen felduzzadó sótömzs, átszakítva a

rétegeket, viszonylag gyors és nagymérték felhalmozódást oko'z. A Ncttleton-
féle kísérlet (higany alá rétegezett paraffin egy bizonyos id múlva a higany szintje

fölé ugrik) bizonyítja, hogy ez a szerkezetképzdési forma forradalmi fázist képvisel.

A kolaj-, földgáz- és a kszénképzdésben — már a legmagasabb mozgás-

formákkal — az él anyag fejldése is résztvesz. A kszénképzdés folyamata, még
ha Vadász szerint metamorf fejldésnek is tekintjük, lassú fizikai os vegyi válto-

zások hatására történik, tehát a minségi ugrásnak Sztálin elvtárs által említett

2-ik csoportjába tartozik.

Végül a mechanikus és dialektikus materializmus szemlélet különbségének

megvilágítására vizsgáljuk meg a víz ú. n. „körforgásának
11 megfogalmazását a

fejldés lenini két koncepciója szempontjából. A mechanikus materialista a víz örök

körforgásáról beszél, megfeledkezve arról, hogy a víz körforgalmát ábrázoló vonal-

ból leágazás vezet az él anyaghoz, és a körvonalba beletorkolik az elem : O és H
egyesülése. Üj víz születik — amelyik soha nem volt víz, és víz sznik meg víz-

ként létezni. Ez a betorkollás és leágazás biztosítja a fejldés spirális vonalát a

kör helyett. Az él anyagban szerepl víz pedig a legmagasabbrendü mozgásfor-

mának, a gondolkodásnak is kelléke, résztvesz tehát az egyetemes fejldésben.

Ugyanez az elvi megállapítás érvényes az elemek „körforgására" is.

1* t- *

Az 1951/52. évadban — az. slénytani szakosztályt nem számítva — 34 elö-

rdás hangzott el Társulatunkban, ami összehasonlítva az 1950/51. évi 30 eladás-
sal, alig több. mint 10%-os fejldést jelent.

Az eladásokon megjelentek száma 1950/51 -ben 559, 1951/52-ben 078 voit,

ami kereken 27%-os növekedést jelent. Az eladásokhoz hozzászólók száma 110-ról

ugyanezen idszak alatt 120-ra növekedett.
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Kzettani vonatkozású volt 6 eladás, általános földtani és alkalmazott föld-

tani 5, ásványtani 4, geokénrai vonatkozású 3, rétegtani 3, ércgenetikai 1, történeti-

földtani 1 és geofizikai 1 eladás hangzott el.

1952. évben 4 ankétot rendeztünk, egyet a geológusképzés kérdésének meg-
vitatására, egyet a geológusok feladatainak és kötelességeinek tisztázására, és két

ankéton 'foglalkoztunk szakirodalmunk kiváló eredményeivel: Vadász Elemér
két könyvével. Ven dl Aladár, S z ádec zky - Ka r doss Elemér és Tokody
László munkáival.

Ankétjaink kritikai hangneme új színt és lendületet jelentett Társulatunk

életében. Hiba volt azonban, hogy a kritikák nem *voltak elég mélyenszántóak, elég

kemények, és sokszor a kritika tárgyának csak pozitív oldalait emelték ki. Kevés
volt még az ankéteken az ifjúság hangja is.

Társulati életünk legnagyobb hiányossága az, hogy igen kevés tagunkat sike-

.

riilt tevékennyé tennünk. Nem változott a helyzet azon a téren, hogy még mindig

ugyanaz a néhány vezet káderünk egy személyben irányít, mint tudományos aka-

dérmai fbizottság — és várja az irányítást, mint földtani társulati tisztikar; egy

személyben oktat — és ipart vezet; egy személyben kutat — megoldva a közvetlen

vizsgálati feladatokat is; és mködik — vagy nem mködik — különböz szak-

bizottságokban, kutatási tanácsban, ipari és intézeti kollégiumokban.

Az objektív akadályokra hivatkozva megállapíthatom, hogy nem sikerit

több tag, st választmányi tag mozgósítása a munkatervünkben lefektetett igen szép

•feladatokra. Megnehezítette a helyzetet az is, hogy csak munkaévünk második felé-

ben sikerült a MTESZ-nek megfelel szervez titkárt beállítania, s így a társulat

régPadminisztratív ügykezeljének leváltása s a Társulat helyiségváltoztatása

zökkent okozott a szervezés vonalán.

Szép tervünk volt a Társulat rendszeres heti vitadélutánjainak állandó tár-

sulati helyiségben történ megrendezése. A MTESZ azonban nem váltotta be Ígére-

tét, és nem tudott megfelel helyiséget rendelkezésünkre bocsátani. Errl a tervrl

azonban semmiképen sem tesziik le, és az új tisztikar feladata lesz a következ

évben ezt megvalósítani. Szükséges, hogy a Társulat olyan állandó helyiséggel

rendelkezzék, melyben a hét meghatározott napján az elnökség vagy választmány

néhány tagja az érdekld tagtársakkal — elssorban az ifjúsággal — baráti lég-

körben megvitatná az idszer tudományos problémákat.

Társulatunk a MTESZ által ajánlott bizottságai a szerkeszt bizottság kivé-

telével nem mködtek.

Az utolsó két hónapban két munkabizottságunk kezdte meg mködését: a

Bányászati és Kohászati Egyesülettel közös feladatok megoldására egy ércbányá-

szati b
:

zottság és egy komlói kszén-földtani munkabizottság.

Taglétszámunk 1950. évben 271, 1951-ben 287, jelenleg 297 f. A múlt köz-

gylés óta (1951. VI. 6.) 30 új tag lépett be.

Egy tudományos egyesület mködésének mértéke elssorban azokban a tudo-

mányos és gyakorlati eredményekben mutatkozik, melyet az egyesület tagjai elértek.

Ezen a téren eredményes évrl számolhatunk be. A Társulat szervezeti életének

elevensége viszont nagymértékben a Társulat titkárától függ — se téren már nem
dicsekedhetünk hasonló jó eredményekkel.

Biztosak vagyunk azonban abban, hogy az a lendület, amely egész tudomá-

nyos életünket és az egész magyar népet töretlenül emeli a szocializmus megvaló-

sítása felé. Társulatunkat is magával ragadja, és az új. tetters tiszt
:

kar vezetésével

Társulatunk méltó szervezete lesz a szocialista . Magyarország megvalósításáért

dolgozó magyar geológusoknak.

7 Földtani Közlöny.


