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'AZ SLÉNYTANI SZAKOSZTÁLY JELENTÉSE.
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Az slénytani Szakosztály 1951 -ben folytatta eredményes mködését. Jelen-

ts tudományos eredmények közlésére adott lehetséget, amelyek sokszor a gya-

korlati élet szempontjából fontosak voltak.

Szakosztályunk mködését 1951. év folyamán is a formalizmus teljes kikap-

csolása jellemezte. Munkaközössége tehermentesítette a Társulat szaküléseit olyan

tudományos kérdésekben, amelyek csak kisebb számú szakember érdekldésére tart-

hatnak számot.

1951-ben Szakosztályunk 5 szakiilést tartott (január 30-án, február 27-én,.

március 27-én, május 8-án és november 27-én). Ezen az 5 szakülésen összesen

12 eladás hangzott el. Két-két eladást tartott Kolosváry G. és Strausz L.,

egy-egy eladással szerepelt: Csepreghyné Meznerics I., Gaál \.r

Kiss-Kocsis I.-né, Kopek G., Moeszné Rásky K-, NovákE.,
Reményi K. és Szörényi E. Az elhangzott 12 eladáshoz 49 hozzászólás

történt, ami élénken bizonyítja a szakülések eleven tudományos életét és a részt-

vevk érdekldését. Az eladások közül 2 snövénytani, 2 gerinces slénytani, a

többi gerinctelen slénytani tárgyú volt.

Egyes szaküléseink látogatottsága egyáltalában nem volt kielégít. Ezzel

szemben voltak olyan üléseink is, amelyeken jelents számú hallgatóság vett részt.

Ezen a téren a folyó évben határozottan kedvezbb a helyzet, ami azt igazolja, hogy

az idnként kisebb érdekldés rajtunk kívül álló okokra vezethet vissza.

Az slénytani Szakosztály megalakítása szükségszer és helyes volt. Munka-
közösségünk elérte célkitzéseit, de még céltudatosabban kell folytatnia az eddigi

munkát.

A jövben tehát még nagyobb gondot fordítunk arra, hogy mind az eladá-
sok tárgyának csoportosításával, mind pedig az eladás idejének helyes megválasz-

tásával jobban szolgáljuk munkaközösségünket.
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a földtani társulat 1952/53 . évi munkaterve.

JANTSKY BÉLA
m

A Magyar Tudományos Akadémiához való viszonyunkból fakad, hogy mun-
kánknak bele kell illeszkedni annak ötéves tervébe. Feladataink az utolsó évben

olyannyira megsokasodtak, hogy az Akadémiai Földtani Fbizottság mellett 5 szak-

bizottság mködése vált szükségessé. Elérkezett annak ideje, hogy körülhatároljuk

a Társulat és az akadémiai bizottságok munkaterületeit, 6 olyan ideális helyzetet

teremtsünk, amelyben ezek egymás munkáját új és nagyobb lendületbe hozzák.

A legnagyobb mértékben bele kell kapcsolódnunk a népgazdaság reánk

háruló fekid italnak megoldásába. Ez a feladat szorosan összefügg a Társulatnak

a MTESZ szervezetében elfoglalt helyével. A földtan épp annyira elméleti, mint

gyakorlati t. :y. fgy a tisztán elméleti, tudományfejleszt tevékenységen túl-

menen épp- :i a :v'pgazda6ág érdekében fokozottabban kel! emelnünk bányászati

és egyéb mii • vunatkozásait. Ezt pedig csak úgy érhetjük' el, ha a MTESZ szer-

vezetébe.r a 7 At a többi természettudományi egyesületekkel együtt megfelel

képvis ‘ !-• ha a MTESZ elnökségében külön szerv létesül a tennészettudo-


