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CSÍKY GÁBOR KÖSZÖNTÉSE 75. SZÜLETÉSNAPJA
ALKALMÁBÓL

Székyné Dr. Fux Vilma

Tisztelt Elnökünk!
Kedves Gábor!
Ha valaki felszólítana, hogy 3 szóval 

jellemezzem Csíky Gábor geológust, a 
következő szavakat mondanám:

Erdély, kőolaj, tudománytörténet.
Nem hiszem, hogy lenne olyan tagja 

Társulatunknak, aki e 3 szó alapján rög
tön nem találná el a nevét.

Erdély szülötte, Segesváron született, 
ott, Kolozsvárt és Brassóban végezte is
koláit. Természetrajz—kémia tanár sza
kos oklevelet Bukarestben szerzett 1940- 
ben. Ez év őszén már a kolozsvári egye
temen gyakornok Szentpéteri Zsigmond 
mellett. 1941-ben doktori oklevelet nyert 
a Budapesti Tudományegyetemen. 1941. 
és 42. évben Vendl Aladárnál tanársegéd 
a Budapesti Műszaki Egyetemen. Kap
csolata az erdélyi szülőfölddel változat
lan, hiszen munkahelye a szülőfölddel 
azonos országba tartozik. De 1945 után a 
legnehezebb időkben is, amikor Erdély 
nevét kimondani is alig lehetett, figye
lemmel kíséri a szülőhazát és embereit. 
Segíti a kolozsvári egyetem tanárait, ok
tatóit magyarországi látogatásaikon; szá
mon tartja őket a Földtani Társulatban, 
évfordulóikról, elhunytaikról megemlé
kezik. Igazi pártfogójuk.

A kőolajhoz 1942-ben került (MA
NAT) mint üzemi geológus. Bihar és Bé
kés megyében, továbbá a Muraközben 
dolgozik. 1944-ben behívják katonának, 
rövid ideig amerikai hadifogoly. 1946— 
76 között a MASZOLAJ-nál és jogutód
jainál dolgozik különböző beosztások
ban. A Nagy-Alföld-i kőolaj- és földgáz

kutatás egyik szervezője és irányítója. 
1976-ban nyugdíjba megy, de a munkát 
nem hagyja abba, mint a MAFI szakér
tője (tudományos főmunkatárs minőség
ben) foglalkozik a hazai szénhidrogénku
tatással, segíti a MÁFI munkatársainak, 
vezető személyiségeinek munkáját.

A Tudománytörténeti Szakosztály ala
pítójának, jelenlegi elnökének vonatkozó 
tevékenységét jól ismerjük. A hazai és 
nemzetközi földtan tudománytörténete az 
ő tevékenységével vált ismertté. Ennek 
hazai és nemzetközi körökben egyaránt 
elismert kitűnő tudósa. Dátumok, nevek, 
események gazdag ismerője, számontar- 
tója. A múlt tudományos eredményeinek 
avatott értékelője. Hihetetlenül gazdag 
anyagot, értéket gyűjtött össze, publikált 
a földtani kutatás múltjából. Nagy hálá
val tartozunk neki!

Figyelme kiterjed — ez már generáci
ós sajátság — a Földtani Társulat egész 
tevékenységére is. A Társulat életének 
óvó segítője. Számos társulati kitüntetés 
tükrözi ezt a tevékenységét. Pedig nem 
kitüntetésért, nem pénzért, nem karrier
ből végzi mindezt, hanem a fontosnak 
ítélt Magyarhoni Földtani Társulat iránti 
kötelességérzetből.

Kedves Gábor, 75. születésnapján 
nem is kívánok mást, mint azt, hogy több 
évtizeden keresztül — százéves koráig 
— maradjon meg egészsége, ereje, lendü
letes munkabírása értékes munkájához, 
Társulatunk és a tudománytörténet szá
mára!

Isten éltesse!

* Elhangzott a Tudománytörténeti Szakosztály ülésén, 1990. szept. 17-én.




