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29. Nemzetközi Földtani Kongresszus 
(Kyoto, Japán, 1992. augusztus 24—szeptember 3.) 

A washingtoni kongresszus „késése" miatt 
a 29. geológiai világkongresszust a szokásos 
négyévenkénti ciklustól eltérően a harmadik 
évben rendezték a japán geológiai szervezetek. 
A Kongresszus mintegy 90 országból érkezett 
4712 résztvevője közül 2883 külföldi és 1700 
japán teljes jogú tagot regisztráltak. A szer
vezők legnagyobb sajnálatára a Geohost prog
ramban csak 19 vendéget tudtak fogadni, a 
fiatal résztvevők száma így is 270 körüli volt. 
A távolságarányosán magas költségek miatt a 
bejelentkezettek közül sokan nem érkeztek 
meg. így számos kirándulás (71-ből 34), rövid 
kurzus és — a napi program kialakításában sok 
gondot okozva — előadás, poszter elmaradt. A 
résztvevők kongresszusi csomagjukban a 301 
oldalas programkötet mellett három Abstract-
kötetet (minimálisra kicsinyített betűkkel és 
ábrákkal) gazdag idegenforgalmi és kulturális 
tájékoztató anyagot, emlékjelvényeket, és 
naponta a kongresszusi újság 4—5 oldalas 
példányát kézhez kapták. A régi főváros méltó 
környezetében, az impozáns Kyoto International 
Conference Hall-ban, szigorú biztonsági intéz
kedések mellett lezajlott kongresszust és a kap
csolódó Event Hall-ban szervezett Geoexpót 
fővédnöki minőségében NARUHJTO herceg, 
trónörökös nyitotta meg; üdvözölték K. W A -
TANABE (ipari és kereskedelmi miniszter), H. 
WATANABE (postaügyi miniszter), ARAMAKI (a 
prefektúra kormányzója), TANABE (Kyoto 
polgármestere) és CORDANI (az IUGS elnöke) 
urak. 

A kongresszusi központ 20 termében, 
többnyire egyidőben, néha 19—20 óráig el-
húzódóan, 8 munkanapon át (a szaküléseken 
kívül) 103 business meeting-et szerveztek az 
IUGS bizottságai, albizottságai, affiliait szer
vezetei, munkacsoportjai, továbbá unióközi 
bizottságok, programok, projektek. 

A tudományos program három fő célkitű
zése: a geológia szerepe az emberiség jövőjé
ben, a nemzetközi földtudományi együtt
működés eredményei és lehetőségei, valamint a 
vendéglátók földtani adottságainak megfelelően 
a magmás-vulkáni geofázisok vizsgálata. A 
nyomasztóan gazdag anyagot 7 főszimpózium 

26 (többnyire diszciplináris) szimpóziumának 
253 témakörébe sorolták előadás, illetve poszter 
formájában. A többszáz előadás közötti válasz
tást egyetlen tényező könnyítette: a témakör 
délelőtti előadásait a délutáni poszterbemutatók 
követték. Statisztikailag vezető témakörök 
voltak: ásványi nyersanyag 22, magmás-meta
morf kőzettan 22, környezetföldtan-vízföldtan 
15; a középmezőnyben a rétegtan 13, szerkezet
földtan 13, szedimentológia 9 témakörrel. A 
geofizikát, távérzékelést, földtan-oktatást, 
tudománytörténetet 3—3 témakör képviselte. 

A kongresszus hivatalos magyar küldöttei: 
HÁMOR Géza (fődelegátus, az IUGS Magyar 
Nemzeti Bizottságának elnöke); K O M L Ó S S Y 
György, G A Á L Gábor (szavazatijogú delegátu
sok); STEGENA Lajos (convener); alapítványok, 
ösztöndíjak, pályázatok segítségével: DEMÉNY 
Attila (poszter); HÁMOR Tamás (poszter); Heinz 
KOZUR (előadás); NAGY Géza (poszter); S Z A B Ó 
Csaba (poszter); egyéb módon: DUDICH Endre 
(UNESCO—IGCP) és JASKÓ Tamás (London) 
tagtársaink voltak további teljes jogú, aktív 
résztvevői az IGC-nek. 

A Geoexpón — az elnökség felkérésére az 
IUGS standján (melyen mindössze három 
program eredményei szerepeltek) — kiállítottuk 
a „Neogene Paleogeographic Atlas of Central 
and Eastern Europe" с. térképmű (főszerkesztő: 
HÁMOR Géza) hét térképlapját; sikerét a három 
alkalommal szükségessé vált hiánypótlás je
lezte. 

A kongresszus során két alkalommal ülése
zett IUGS elnökség negyven fődelegátus szava
zatai alapján a következő fontosabb határoza
tokat hozta: elfogadta az elnöki, főtitkári, 
pénzügyi beszámolókat, az állandó bizottságok 
és unióközi kooperációs programok (ICL, 
IGCP, GARS, Deposit Modeling, Global 
Change, Natural Hazards) jelentéseit; ratifikálta 
az IUGS új alapszabályát, új bizottságait (CO-
GEOENVIRONMENT, COGEOINFO, utóbbi 
a COGEODATA—COGEODOC összevonásá
ból), a régi bizottságok új tisztikarát, elnökeit 
(planetológia: A T. BASELEVSKY, Oroszország; 
energiahordozók: C. SALLE, Franciaország; 
környezetgazdálkodása. C. W o L F , Norvégia; 
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földtudományi oktatás: Р. C. COORAY, Sri 
Lanka; szedimentológia: R . N. GlNSBURG, 
USA; tudománytörténet: D. BRAN1GAN, Auszt
rália; magmás-metamorf petrogenezis: I. 
CAMPBELL, Ausztrália; tengeri geológia: L. 
LANCELOT, Franciaország; rétegtan: J. R E -
MANE, Svájc; kőzettan: J. KELLER, Németor
szág; tektonika: P. HANCOCK, Nagy-Britannia; 
földtani információ: J. ВŒSECKER, USA. 

Felvette tagjai sorába Horvátország, Észtor
szág, Litvánia, Üzbegisztán, Oroszország, 
Kazahsztán földtani szervezeteit, affiliait szer
vezetként pedig a következőket: International 
Center for Training and Exchanges in Geo-
sciences (CIFEG), Geological Society of Ame
rica (GSA), Geochemical Society, Meteoriticai 
Society, International Society of Soil Mechanics 
and Foundation Engineering (ISSMFE), Inter
national Association of Geomorphologists 
(IAG), International Association on Struc
tural/Tectonic Geologists (IASTG), American 
Association of Petroleum Geologists (AAPG) 
szervezeteket, valamint disaffiliálta az Inter
national Association of Planetologyt. 

Az IUGS tisztújítás során 33—37 közötti 
szavazatokkal megszületett új elnökség: 

Elnök: W . S. FYFE (Kanada) 
Főtitkár: R . BRETT (USA) 
Pénztáros: M. SCHMIDT-THOMÉ(Németo.) 
Alelnökök: A. C. BORIANI (Olaszország) 

F. HERVÉ (Chile) 
G. O. KESSE (Ghana) 
LlU Dunyi (Kína) 
I. F. LOVERING (Ausztrália) 

N. РЕТГГ-МАГЯЕ (Franciaország) 
Seida UYEDA (Japán) 
V. A. ZSARIKOV (Ororszország) 

Az új jelölőbizottság a 30. kongresszus 
tisztújítására: U. CORDANI elnök (Brazília), M. 
SCHMIDT-THOME (Németország), G. O. KESSE 
(Ghana), T. SATO (Japán), X. L E PICHON 
(Franciaország), P. WYLLIE (USA), DUDICH E . 
(Magyarország). 

A 30. Nemzetközi Geológiai Kongresszus 
helye Peking (Kína), időpontja 1996. A további 
kongresszusokraérkezett hivatalos meghívások: 
2000: Dél-Amerika (több országra kiterjedően); 
Dél-afrikai Köztársaság (Pretoria); 2004: 
Ausztria (szóbeli megbeszélésen: a szomszéd 
országok, pl. Magyarország közreműködésé
vel); 2008: Nagy-Britannia (London). E kér
désekben a pekingi kongresszus fog dönteni. 

A résztvevők általános véleménye szerint a 
29. Világkongresszus jó áttekintést adott a 
geológiai tudomány helyzetéről, jövőjéről, 
kutatási-fejlesztési irányairól, biztató új el
méleti, gyakorlati, módszertani eredményeiről. 
A kongresszusi szervezők a szakmai program, 
a technikai feltételek biztosítása mellett gondos
kodtak a japán táj, az épített környezet, az 
évezredes kulturális hagyományok (képzőművé
szet, zene, színház) a teaceremóniák és a nem 
lebecsülendő gasztronómiai kultúra megismer
tetéséről is. A csodálatra méltó japán em
bereknek, ezen belül a mintegy 180 fős szer
vezőcsapatnak méltán kijáró testületi és egyéni 
köszöneteket és gratulációkat T. S A T O , a Kong
resszus főtitkára fogadta mindannyiuk nevében. 

H Á M O R Géza 
az IUGS MNB elnöke 


