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Hírek, ismertetések 

JAMBRIK Rozália 
1947-1997 

JAMBRIK Rozália 1947. február 9-én született Dombegyházán. Gyulán az Erkel 
Ferenc Gimnáziumban végzett majd 1970-ben a Nehézipari Műszaki Egyetem 
Bányamérnöki karán kitüntetéses geológusmérnöki, 1975-ben kitüntetéses hid-
rogeológus szakmérnöki oklevelet szerzett. Egyetemi évei alatt négyszer nyerte 
el a Népköztársasági ösztöndíj L, és háromszor a Tanulmányi Emlékérem arany 
fokozatát. 
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Az egyetem elvégzése után hazatért szülőföldjére. 1970-től 1977-ig a Kőrös
vidéki Vízügyi Igazgatóságnál (Gyula) dolgozott mérnöki, majd 1972-től cso
portvezetői beosztásban. Feladata a felszín alatti vízgazdálkodás alapjait képező 
vízföldtani adattár megteremtése, majd a felszín alatti vízbeszerző létesítmé
nyek építésének, üzemeltetésének engedélyezése, szakmai felügyelete, ill. a fel
szín alatti vizek minőségének védelme volt. 

1975-től vízfeltárás, vízbeszerzés, vízelvezetés témakörben bírósági igazság
ügyi szakértő lett. 

1977-től a Nehézipari Műszaki Egyetemen dolgozott 1977 és 1984 között ad
junktusi, azt követően docensi, majd 1994-től egyetemi tanári beosztásban. Az 
1987-ben megalapított Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Tanszék vezetője, 1994-
től pedig a Környezetgazdálkodási Intézet igazgatója volt haláláig. 1985 és 1994 
között a Bányamérnöki Kar dékánhelyetteseként a kari szintű oktatás- és ku
tatásszervezési feladatokat is végezte 

1980-ban védte meg egyetemi doktori értekezését "A Maros hordalékkúp víz
készletének vizsgálata az újkígyósi vízmútelep üzemelési tapasztalatai alapján" 
címmel. Korábbi kiváló tanulmányi eredményei, és a doktori eljárás során nyúj
tott kimagasló teljesítménye eredményeképpen "Sub auspiciis Rei Publicae Po
pularis", aranygyűrűs doktori címet kapott. 1981 és 1983 között levelező aspi
ráns volt. 1983-ban "DK-Tiszántúl regionális hidrogeológiája" című dolgozatát 
megvédve kandidátusi tudományos fokozatot szerzett. Életművének kimagasló 
állomása volt 1993-ban "Külfejtések víztelenítése által okozott felszínmozgások 
meghatározása" című akadémiai doktori értekezése, amellyel elnyerte a föld
tudomány doktora címet. 1994-ben habilitált, majd ezt követően nevezték ki a 
Bányamérnöki Kar első női professzorának. Számos hazai és külföldi szakmai
tudományos testületben képviselte a Bányamérnöki Kart. 

Oktatási tevékenysége a hidrogeológia, Magyarország hidrogeológiája, a víz
bányászat-vízvédelem és a vízművek víztechnológia szakterületeket fedte le. 
Szívügyének tekintette a tudományos továbbképzést is. 

A 80-as és 90-es évek fordulóján szorgalmazta a Karon a környezetmérnöki 
oktatás megindítását. Munkája nyomán a környezetmérnöki szak a Bányamér
nöki Kar legnépszerűbb szakjává vált. 

Tudományos kutatásként síkvidéki területek vízföldtani viszonyaival; a fel
szín alatti vizek gázosságának kérdésével; külfejtéses és mélyműveléses szén
bányák vízvédelmi kérdéseivel; ill. a bányászati víztelenítések környezeti ha
tásvizsgálatával foglalkozott. 

JAMBRIK Rozália a gondos, szorgalmas, az új megtanulására mindig kész em
ber szakmai pályája az egyetemen hatalmas lendülettel indult és ez hirtelen, 
tragikus haláláig végig tartott. Az életritmusát a tanszék, a kar az egyetem és 
a kutatás szabta meg. Reggel hétkor kezdett a tanszéken és este hétkor indult 
haza. Bármilyen teher nehezedett rá mindig a feladatot nézte és soha nem ön
magát, saját egészségét. 

JAMBRIK Rozália egyetemi élete középpontjában a tanítás állt. Szerette és be
csülte hallgatóit és bizonyos mértékig anyáskodó volt velük. Ismerte képessé
geiket, de ismerte életviszonyaikat is. Ahol tudott segített nekik. Nem véletlen, 
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hogy oly sokszor mentek hozzá a hallgatók kéréssel, vagy csak gondolataik 
megosztása végett. 

Munkáját a Munka Érdemrend bronz fokozatával és Signum Aureum Uni-
versitatis kitüntetéssel honorálta államunk. A Magyar Tudományos Akadémia 
pedig Akadémiai Díjjal jutalmazta. Jambrik Rozália tagja volt a Mérnöki Kamara 
elnökségének 15 hazai és nemzetközi bizottságban dolgozott, nemzetközi fo
lyóiratok szerkesztőbizottságának volt tagja. 

JAMBRIK Rozália nem csak két végén égette élete gyertyáját, hanem még a 
kanócot néhol oldalt is kihúzta és meggyújtotta. Úgy gondoltuk, hogy mindezt 
nemcsak különleges képessége, szellemi alkotó ereje, hanem testi ereje is bírja. 
Tévedtünk és ő is tévedett. Azt a tempót amit magának diktált szervezete nem 
bírta. Tragikus hirtelenséggel derékba tört pályája elválaszthatatlan a Miskolci 
Egyetem, a Bányamérnöki Kar a Környezetgazdálkodási Intézet és a Hidrogeo
lógiai-Mérnökgeológiai Tanszék életétől, jelenétől és jövőjétől. 

JAMBRIK Rozália tragikusan rövid élete az egyetemen kívül is megrázta a 
teljes szakmai közösséget. Az Alma Mater és minden szakember nevében kí
vánunk utolsó jó szerencsét. 

Dr. JUHÁSZ József 
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Javaslat Kányás bányaüzem műszaki-gazdasági kérdéseinek megoldására. Bányászati és Kohászati 
Lapok, Bányászat, 1982. 1 1 5 / 3 , 147-155. (Társszerző: KOVÁCS F., SCMOTZER I.) 
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Opregyelényie promüslennovo zapasza i ozsidajemovo débita vodü na matraverebejszkoj territoriji. 
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plasztovüm vodam. Publications of the Technical University for Heavy Industry, Series A. Mining, 
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1985. 1 1 8 / 9 , 611-619. 
A Sajómercse П. barnakőszén-terület hidrogeológiai viszonyai. - Földtani Kutatás 1985. 2 8 / 3 , 21-29. 
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A nyomtatásban megjelent publikációk mellett 62 db kézirat és 2 db egyetemi 
jegyzet fémjelzi JAMBRIK Rozália pályafutását 
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A Magyarhoni Földtani Társulat fennállása 150. évi 
jubileuma alkalmából tartott rendezvények 

és megjelent publikációk 
1998 

Rendezvények, események 

Március 3. Sajtótájékoztató a jubileumi rendezvényekről a MTESZ szervezésé
ben a MTESZ székházában. 

Március 13. "150 éve alakult a Magyarhoni Földtani Társulat" címmel kiállítás 
nyílt a Magyar Természettudományi Múzeumban. Az "1848 hőseinek ter
mészetrajzi és műszaki munkássága" c. kiállítás keretében megnyílt bemu
tatót NEMESKÜRTY István nyitotta meg. A kiállítás május 31-ig volt látogat
ható. 

Március 18. Ünnepi Közgyűlés a Magyar Állami Földtani Intézet dísztermében. 

A Közgyűlést levélben üdvözölte 

GÖNCZ Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke, valamint 
MAGYAR Bálint művelődési és közoktatási miniszter. 

Felszólalásban köszöntötte a jubiláns Társulatot 
dr. FARKAS István főigazgató (Magyar Geológiai Szolgálat), 
dr. TARDY János h. államtitkár, elnök (Természetvédelmi Hivatal), 
dr. JÓJÁRT László h. államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium), 
dr. SZENTKLÁRAY Ferenc főosztályvezető (Közlekedési, Hírközlési és 

Vízügyi Minisztérium), 
dr. ESZTÓ Péter elnök (Magyar Bányászati Hivatal), 
dr. HAVASS Miklós elnök (Műszaki és Természettudományi 

Egyesületek Szövetsége), 
dr. DETREKŐI Ákos akadémikus, elnök Magyar Földmérési, 

Térképészeti és Távérzékelési Társaság), 
PÁLYI András elnök (Magyar Geofizikusok Egyesülete), 
dr. DOBOS Irma tiszteleti tag (Magyar Hidrológiai Társaság), 
dr. SZABLYÁR Péter főtitkár (Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat), 
TÓTH János igazgató (Magyar Olajipari Múzeum), 
dr. DANK Viktor elnök (Magyar Természettudományi Társulat), 
dr. MAROSI Sándor akadémikus, elnök (Magyar Földrajzi Társaság), 
dr. TARDY Pál elnök (Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület), 
dr. NAGY Ferenc főszerkesztő (Magyar Tudós Lexikon szerkesztősége), 
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valamint a külföldi földtani társulatok nevében 
Prof. Dr. Eckart WALLBRECHER (Ausztria), 
Dr. Ladislav PÁLINKÁS (Horvátország), 
RNDr., PhD Milos POSPISIL (Cseh Köztársaság), 
Prof. Dr. Mileva Sladic-TRIFUNOVIC" (Jugoszlávia), 
Prof. Dr. Andrzej SLACZKA (Lengyelország), 
RNDr. Peter REICHWALDER (Szlovákia) és 
Dr. Katica DROBNE (Szlovénia). 

Levélben üdvözölte a Társulatot 
Prof. Richard HARDMAN (Londoni Földtani Társulat), 
Prof. Dr. Peter NEUMANN-MAHLKAU (Német Földtani Társulat). 
A kötelező közgyűlési beszámolók és jelentések mellett DUDICH Endre 
"A 150 év mérföldkövei" című előadásában röviden ismertette a Társulat 
történetét. Tiszteleti tagok választása, kitüntetések, emlékérmek, 
elismerések átadása egészítette ki az emelkedett hangulatú Ünnepi 
Közgyűlés programját. Fogadás zárta a napot. 

Március 19."Hol tartunk ma?" címmel tudományos ülést rendezett a Magyar 
Tudományos Akadémia Földtudományi Osztálya a Társulat 150 éves jubi
leuma tiszteletére az MTA székházában. Az elhangzott 10 előadás áttekin
tést nyújtott a magyar földtan utolsó negyedévszázadában elért legfonto
sabb eredményeiről, képet adott mai helyzetéről és felvázolta a fejlődés 
várható trendjeit is. 

Március 20-21. GEO '98. Magyar földtudományi szakemberek tudományos ta
nácskozása a Magyarhoni Földtani Társulat 150 éves jubileuma tiszteletére 
az MTA Földrajztudományi Kutató Intézetében. A tanácskozás témája a 
"Földtudományi oktatatás, tematikus térképészet" volt. A témakörből geológu
sok, geofizikusok, geográfusok és kartográfusok 19 előadást tartottak. Posz
terbemutató és barlang-látogatás egészítette ki a nagy érdeklődést kiváltó 
rendezvényt. 

Április 2. Ünnepi beszámoló ülés Veszprémben a Társulat 150 éves jubileuma 
alkalmából a MFT Közép- és Északdunántúli Területi Szervezete és az MTA 
Veszprémi Területi Bizottsága rendezésében. Az ülésen négy előadás hang
zott el. 

Május 8-9. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, melyet a MFT Őslénytani-Réteg-
tani Szakosztálya a Társulat 150 éves fennállása tiszteletére rendezett. A 
rendezvény első napján 17 előadás hangzott el és 20 poszter került bemu
tatásra, második napján a mintegy 30 résztvevő terepjárást tartott a Gere
csében. 

Május 19. és 22. között kiállítás volt megtekinthető a Kossuth Klubban. A "150 
éves a Magyarhoni Földtani Társulat" címet viselő kiállítást a TIT Budapesti 
Ismeretterjesztő Társulat rendezte a Magyarhoni Földtani Társulat közre-
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működésével. A megnyitót PÁLYI András főtitkár tartotta. A kiállításhoz 
"Világjáró magyar geológusok" címmel előadássorozat csatlakozott. 

Szeptember 28. Sajtóbemutató a Természet Világa ismeretterjesztő lap "Geoló
gia" című különszáma megjelenése alkalmából a Magyar Termé
szettudományi Múzeum kiállítási épületében. 

Szeptember 29. "150 éves a Magyarhoni Földtani Társulat" című időszaki kiállítás 
megnyitása (1999. március 31-éig volt látogatható). A kiállítás gazdag tárgyi 
és dokumentum anyag (ennek nagy része még a szakkörök előtt is új!) 
segítségével idézi fel a Társulat másfélévszázados történetének legfonto
sabb eseményeit. A megnyitó beszédet VlDA Gábor akadémikus tartotta. 

Október 1-3. Jubileumi Vándorgyűlés Nyíregyházán. A Vándorgyűlés témája 
"Kelet-Magyarország földtani, természetvédelmi, környezetvédelmi és hidrogeoló
giai kérdései" címet viselte. A földtan e szakterületeiben érdekelt tárcák mi
nisztereinek védnöksége alatt zajlott tudományos ülésen három szekcióban 
58 előadás hangzott el. A több mint 150 résztvevő gazdag programú te
repbejáráson vehetett részt a Felső-Tisza vidékén. 

Október 29. Ünnepi előadóülés Miskolcon a Társulat megalakulásának 150 éves 
évfordulója alkalmából a MFT Északmagyarországi Területi Szervezete ren
dezésében. "A nyersanygakutatások múltja és jelene Észak-Magyarországon", 
címet viselő egésznapos ülésen hét előadás hangzott el. 

Október 30. Emléktábla megkoszorúzása a Magyarhoni Földtani Társulat megala
kulása helyszínén, a szlovákiai Videfalván (Vidiná), az egykori Kubinyi 
kastély falán. A Szlovák Földtani Társulattal közösen rendezett megemlé
kezés során CSÁSZÁR Géza főtitkár, Peter REICHWALDER, a Szlovák Földtani 
Társulat elnöke és Dionyz VASS a Szlovák Földtani Szolgálat nyugalmazott 
kutatója méltatta a Magyarhoni Földtani Társulat megalakulásának főbb 
mozzanatait, működésének főbb eredményeit, ill. a magyar és szlovák geo
lógusok együttműködésének fontosságát. A Magyarhoni Földtani Társulat 
koszorúja mellé NEMECZ Ernő akadémikus helyezte el a Magyar Tudo
mányos Akadémia, Peter REICHWALDER elnök a Szlovák Földtani Tárulat 
koszorúját. 

November 16. "A 150 éves Magyarhoni Földtani Társulat" címmel KECSKEMÉTI 
Tibor előadást tartott a MTESZ, az MTA és több más intézmény tudo
mánytörténeti bizottsága közös rendezésében sorra került, a "Termé
szettudósok, mérnökök, orvosok az 1848-49-es forradalomban és szabad
ságharcban " címet viselő 15. Országos Ankétján. 

November 20-22. "Geológia a közoktatásban" (avagy geológia a III. évezred földtu
dományi oktatásában és a környezeti kultúra fejlesztésében) c. konferencia 
Tokajban. 

December 3. A Társulat e napon tartott választmányi ülésén az Elnök bejelen
tette, hogy az Elnökség a Társulat 150 éves jubileuma tiszteletére emlék
plakettet alapított. A triász füredi mészkőből készült míves kivitelezésű 
emlékplakettet a tematikus Szakosztályok és Területi Szervezetek kapják, 
azzal a megkötéssel, hogy azt e szervezeti egységek vezetői kötelesek tiszt
újításkor az új vezetőségnek megőrzésre és vándoroltatásra átadni. 
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KECSKEMÉTI Tibor 
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A Magyarhoni Földtani Társulat 
megalakulása helyszínén, a szlovákiai 

Videfalván (Vidiná) az emléktábla 
megkoszorúzása során elhangzott köszöntök 

A Magyarhoni Földtani Társulat főtitkárának köszöntője 

Hölgyeim és Uraim, Kedves Kollégák! 

1998 jeles évforduló a Magyarhoni Földtani Társulat történetében. A gondolat 
felmerülését követő néhány éves érlelési szakasz után 150 (immáron majdnem 
151) éve, 1848. január 3-án ehelyütt alakult meg - Európában harmadikként -
társulatunk. 

A 19. század első fele Európa szerte a forradalmakba átcsapó reform törek
vések időszaka volt, amikor a megcsontosodott feudális kereteket - ideológiai 
szinten a polgári gondolat, míg a gazdasági élet, valamint az államszerkezet 
szintjén e gondolatok manifesztálódása feszegette. A különös a helyzetben az, 
hogy az ország gazdasága ezekben az évtizedekben csak első lépéseit tette az 
iparosodás irányába, miközben a szellemi életben példátlan mértékű pezsgés 
zajlott. A megszorító, korlátozó intézkedések ellenére a rebellisnek is minősített 
gondolatok egy-két éves késéssel a Kárpát medencében is gyökeret vertek. A 
bécsi Montanistisches Museum keretében az Osztrák Monarchia egész terüle
tére kiterjedő rendszeres áttekintő földtani kutatás (térképezés) első eredményei 
alig láttak napvilágot, amikor - állami keretek hiányában - társadalmi kezde
ményezésre, megszületett a Magyarhoni Földtani Társulat, amely célját az aláb
biak szerint fogalmazta meg: "Magyarország minden vidékeinek földtani ku
tatása, és ennek következtében feltalálása és megismertetése mindenféle hasz
nos ásványoknak érceknek, kőszeneknek, építésre és más műipari használa
tokra alkalmas köveknek." Amint a megfogalmazásból is kitetszik, a társulat 
létrejötte egyértelműen az izmosodó gazdaság igényeinek kielégítését volt hi
vatva szolgálni. Ezek fényében nem tekinthető az sem véletlennek, hogy a Ma
gyar Orvosok és Természetvizsgálók soproni vándorgyűlésén 1847-ben Z l P S E R 

KERESZTÉLY András által kristálytisztán megfogalmazott gondolat az országnak 
ebben a régiójában öltött testet. A térségben évszázadok óta folyt bányászati 
tevékenység tudományos megalapozását szolgálta a selmeci bányatisztképző 
iskola 1735-ben történt létrehozása, majd 1770-ben akadémiává fejlesztése. En
nek az iskolának volt tanára a "földismei" társulat létrehozását célzó gondolat 
zászlóvivője, Z l P S E R András is, aki tudós tanár és bányatiszt társai gondolatát 
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szóban és írásban egyaránt megfogalmazta, amely szerint "A gazdagságot a 
természetben keresni fel: igazság és kötelesség". A gondolatot a továbbiakban 
e ház egykori tulajdonosai, a KUBINYIAK karolták fel, s hívták meg kúriájukba 
a társulat alakuló ülésére a gondolat patronálóit, akiket KUBINYI Ágoston és 
Ferenc mellett az évforduló alkalmából megtisztelő kötelességünk megemlíteni: 
MARSCHAN József bányamérnök, PETTKÓ János tanár és ZlPSER András tanár. 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc, és főként az azt követő önkény
uralom két évre lehetetlenné tette a már megalakult társulat működtetését. A 
társulat szerencséjére a KUBINYI család kitűnő kapcsolatokat ápolt Wilhelm 
HAIDINGER bányaügyi tanácsossal, akinek közbenjárására— az egyébként még 
alig enyhülő légkörben - a kamarilla megadta az engedélyt a Magyarhoni Föld
tani Társulat de jure megalakulásához, amely 1850. július 6-án tartott első köz
gyűlésétől tehát jogilag is létezik. Első elnöke KUBINYI Ágoston, alelnöke KU
BINYI Ferenc, titoknoka KOVÁTS Gyula volt. 

Annak ecsetelésére, hogy milyen általános volt az igény a Társulat létreho
zására, álljon itt az a tény, hogy az alapító atyák között alig volt geológus, de 
annál több orvos, gyógyszerész, tanár, földbirtokos és tisztviselő, sőt kereskedő 
és "zenedei igazgató" is akadt. 

A lelkesedés ellenére nem állítható, hogy a Társulat története sima, zökke
nőmentes volt. A kiegyezés előtt a gazdaság fejlődése csiga lassúsággal haladt, 
a tagdíjak nem tettek lehetővé érdemi kutató munkát. ESZTERHÁZY Pál herceg 
megbízást is jelentő rendszeres támogatása nélkül ma, valószínűleg nem mond
hatnánk társulatunkról, hogy 150 éve megszakítás nélkül működő tudományos 
társadalmi szervezet. A 1867. évi kiegyezés életet lehelt a Magyarhoni Földtani 
Társulatba is. Az élénkülő gazdaság teremtette igény már nem csupán előadá
sok és néhány alkalmi kiadvány megjelentetését tette lehetővé (a Magyarhoni 
Földtani Társulat Munkálatai I—III. kötet), hanem rendszeres folyóirat is indul
hatott Földtani Közlöny címen. 

A z iparosodás időszakában is szoros maradt a kapcsolat a térség és a MFT 
között: a Társulat első vidéki gyűlését Selmecbányán tartották 1871-ben, amikor 
- a mai területi szervezetek elődjeként - itt alakult meg az első "területi szak
osztály" is. Emellett számos földtani kirándulást szervezett a Társulat a tágabb 
környékre. Talán nem túlzás, ha azt állítom, hogy a Magyarhoni Földtani Tár
sulat és ezen keresztül a magyar geológia gyökerei mellett a szlovák geológia 
gyökerei is nagy mértékben e tájhoz kötődnek. 

A z élénk hazai tevékenység mellett a Társulat széles körű nemzetközi kap
csolatot létesített, és - a háborús időszakoktól eltekintve - tartott is fenn a mai 
napig. Természetesnek tekinthető, hogy a kapcsolatok, bár más kontinensekre 
is kiterjedtek, mégis a szűkebb környezettel fenntartott kapcsolat volt megha
tározó. Tekintélyes a Társulat külföldi tiszteleti tagjainak száma. Az elsők között 
fogadta pl. tiszteleti tagjai sorába Dionyz STURt. Emellett tiszteleti tagjai között 
tudhatta a kárpáti geológiai ismereteket új alapokra helyező Dimitrij 
ANDRUSOVot (1960) és Jan SENESt (1975), a kortársak közül tiszteleti tagunk 
Michal MAHEL (1978) és Ondrej SÁMUEL (1998). 



Hírek, ismertetések 659 

A magyar geológia kapcsolatai, ha nem is mindig társulati köntösben jelennek 
meg, az elmúlt évtizedekben a kormányok által - hál' isten - alig befolyásoltan, 
egyre elmélyültebbek lesznek. Kitűnő tükröződése ez annak a jól felismert tény
nek, hogy a geológia regionális tudomány is, amely hatékonyan nem művelhető 
az államhatárok légiesítése nélkül. Kitűnőek földtani kapcsolataink nem csak 
intézményi szinten, (pl. GUDS, ill. GSSR és MÁFI; Komensky Egyetem és az 
ELTE; MTA Geológiai Kutatócsoport és a Szlovák Akadémiai Földtani Intézet), 
hanem sokunk büszkélkedhet a szakmai mellett személyes baráti kapcsolatok
kal is. A közös feladatok sorából számos példát említhetnék, de most - nem 
nélkülözve a szubjektivitást sem - csupán kettőt emelnék ki: az egyik a gya
korlati feladatok megoldását alapozó DANREG program, amely példa nélküli 
szoros együttműködést tett lehetővé Szlovákia, Magyarország és Ausztria kö
zött; a másik példa az ALCAPA projekt, amely az előzővel szemben tudományos 
feladatok megoldását tűzte lobogójára hasonló keretben. 

Befejezésül, amikor elhelyezzük az emlékezés koszorúit, és nagy tisztelettel 
és elismeréssel meghajtjuk fejünket az alapító atyák előtt, szeretném kifejezni 
azon hitemet, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat alapításának Szlovákiában 
emléket állító tábla a jövőben is jelképe lesz a földtani szakemberek határokon 
átívelő együttműködésének, így a szlovák és magyar geológusok politikától 
független további közös munkálkodásának is. Bátorítást érzek ennek kifejezé
sére abban a tényben, hogy szlovák kollégáink képviseletében, ezúttal is, ma
gunk mellett tudhatjuk a Szlovák Földtani Társulat vezetését és a Szlovák Föld
tani Szolgálat igazgatóját is. 

CSÁSZÁR Géza 
Elhangzott Videfalván október 30-án 

A Szlovák Földtani Társulat elnökének köszöntője 

Mr. President, Ladies and Gentlemen, 

Its a great pleasure for me to address this commemorative meeting of the 
Hungarian Geological Society taking place at this small village Vidiná, at the 
place so sacred for it, the place at which more than 150 years ago one of the 
oldest geological society in the world was borne. I would like on this occassion 
to congratulate the Hungarian Geological Society and all Hungarian geologists 
on behalf of the Slovak Geological Society. But first of all I would like to express 
our great reverence to those who had the greatest merit on foundation of the 
scientific geological society, the society which was very active and successful 
in geological studies of the Carpathian-Pannonian territory for more than one 
and half century. 
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Though history of the Slovak Geological Society and the Slovak geology 
itself is formally much younger than the aniversary we are commemorating at 
this place today we are strongly feeling that in some way its history started 
to grow up as well from the roots which were one and half century ago firmly 
established here at Vidiná. 

Founders of the Hungarian Geological Society and many of their followers 
permanently lived and worked on the territory which is now part of Slovakia. 
They geologically studied area of the present Slovakian territory, and later, the 
Czechoslovak and Slovak geology significantly benefited from these results. 
Slovak geologists in past as well as at present were continuing in these geolo
gical studies further improving geological knowledge of the Carpathians. 

I would like on this ceremonious occassion to emphasize traditionally very 
good and very close mutual geological collaboration of Hungarian and Slovak 
geologists, collaboration of geological institutions and of course our geological 
societies. I am sure that both parts, the Hungarian and the Slovak ones as well, 
benefite from this good and friendly relations and that through this collabora
tion we are jointly contributing to better understanding of geological evolution 
and structure of the Carpathian-Pannonian area, the area in which both our 
nations are living today. 

Finally, I would like not only to wish but I am entirely sure that further 
good relations and mutually useful collaboration of Hungarian and Slovak geo
logists and our Societies will not only continue but henceforward improve in 
future. For this we maybe can thank to the event which happened at this place 
150 years ago and which we are together commemorating today. 

Thank you for your attention 

Peter REICHWALDER 

Dionyz VASS a Szlovák Földtani Szolgálat nyugalmazott kutatójának, 
a környék kitűnő ismerőjének köszöntője 

Ladies and gentlemen1. 

It is a pleasure to address to the authorities and members of the Hungarian 
and Slovak Geological Societies. As a geologist, I worked about a half of my 
career in the Southern Slovakia, where, in Vidiná, 150 years ago, the Geological 
Society of ancient Hungary was founded. 

I consider it natural and genuine that the idea to create such a society came 
into being in Slovakia, also known in the 1 9 t h century as Upper Hungary, in a 
country rich in gold, silver, polymetallic ores and other metals. Therefore it is 
not a surprise that wise men and scientists native of this country decided here 
in Vidiná to found a scientific geological society. The founders of this Society, 



Hírek, ismertetések 661 

KUBINYI brothers, were born in Vidiná. KUBINYI family originaly resided in 
Liptov, Northern Slovakia and later moved to Orava. The name of this family 
came from Horny Kubin, an Oravian village. Later on some members of this 
family settled in a more fertile area of Novohrad and the house of the family 
was built in Vidiná. Ján PETTKO , professor of the Mining Academy in Banská 
átiavnica was born in Drietoma, NW Slovakia. Professor Ch. A. Z l P S E R was 
born in Győr, but the places of his teaching and scientific career were Banská 
Bystrica and Banská ètiavnica. 

It is clear to me that the Geological Society founded in Vidiná was a common 
root for the modern Slovak and Hungarian Geological Societies. 

It should be reasonable to take an inspiration from this common history that 
ignores the state and ethnic boundaries. Our nations, as well as other Central 
European nations are committed to work together for their benefits, prosperity 
and peaceful life in order to find a common place in the family house of the 
European Nations. 

God bless our two nations! Good luck to the Geology and to both Geological 
Societies. 

Doc. Dr. Dionyz V A S S , DrSc 

Az Európai Ásványtani Unió iskolája 
és szimpóziuma Budapesten 

1997. december 14-18. között rendezték meg Budapesten az ELTE Ásványtani 
Tanszékén az Európai Ásványtani Unió (EMU) első iskoláját és a hozzákapcso
lódó szimpóziumot. A rendezésben az EMU-n és az egyetemen kívül a K O C H 

Sándor Alapítvány vett részt. Az iskola témája a "Modul-szemlélet az ásvány
tanban" (Modular aspects of Minerals) volt. A modulok fogalma az utóbbi 
időben kezd elterjedni az ásványtanban, a kristályszerkezetnek olyan, jól defi
niálható alapegységeit jelentik, amelyek vagy a klasszikus kristálytan által le
írható teljesen rendezett szerkezetekké épülnek fel, vagy különböző, részben 
statisztikusán leírható szabályok szerint többé-kevésbé rendezetlen reális szer
kezeteket alkotnak. A moduláris szerkezetek fontos csoportjai a rétegszerkeze
tek, amelyek a politípia az OD (order-disorder) elmélet, a kevert rétegű szer
kezetek fogalomköreivel írhatók le. Hasonló fogalom a poliszomatikus szerke
zetek fogalma is, amelyekben több mint egy alapszerkezet fordul elő. A mo
dul-szemlélet elterjedéséhez nagyban hozzájárultak a diffrakciós és a nagyfel
bontású elektronmikroszkópos módszerek, amelyek a reális kristályszerkezet 
feltárását tették lehetővé. 

Az Európai Ásványtani Unió ezzel az iskolával egy sorozatot kíván elindítani, 
amelyben kiváló szakemberek az ásványtan egy-egy részterületéről az egyetemi 
oktatásban is használható módon összefoglalják az újabb ismereteket. À jelen 
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iskola előadói között is elsősorban a témakör európai vezető egyéniségei voltak. 
Az OD-elmélet alapjaiba az elmélet egyik kidolgozója. S. D U R O V I C (Pozsony) 
és S. M E R L I N O (Pisa) vezettek be. A szerpentin-ásványok politípiájával D Ó D O N Y 

István (Budapest), valamint A. B A R O N N E T (Marseille), a csillámok politípiájával 
M . N E S P O L O , H . T A K E D A (Tokio) és G. FERRARIS (Torino) foglalkozott. Kivéte
lesen világos és logikus bevezetést kaptunk a kevert rétegű szerkezetek értel
mezésébe V. A. D R I C (Moszkva) előadásában. A szulfidok és szulfosók modu
láris kristálykémiáját PÓSFAI Mihály (Veszprém - Tempe, Arizona) és P. R. 
B U S E C K (Tempe, Arizona), valamint E. M A K O V I C K Y (Koppenhága) ismertették. 
A poliszomatikus megközelítési módot G. FERRARIS (Torino), valamint S. M E R 

LINO és M . PASERO (Pisa) mutatták be. A modul-szemlélet különböző általános 
kérdéseivel E. M A K O V I C K Y (Koppenhága) és B . B . ZVAJAGIN (Moszkva), az oxi
dok és oxisók szerkezeti felépítésének hierarchiájával F. С. H A W T H O R N E (Win
nipeg, Kanada) foglalkozott. 

Az elhangzott előadások anyaga az iskola kezdetekor már kinyomtatott for
mában rendelkezésre állt. A technikai szerkesztés P A P P Gábor megbízható mun
káját dicséri. A rendezők ezzel a kiadvánnyal egy sorozatot kívánnak elindítani 
"EMU Notes in Mineralogy" címmel, amely nem kisebb célt tűzött maga elé, 
mint hogy a régóta meglévő és nagysikerű "Reviews in Mineralogy" sorozat 
európai párja legyen. 

A tanfolyamhoz csatlakozó szimpóziumon 35 posztert mutattak be a részt
vevők. Ezek abstractjai is megjelentek egy külön füzetben. A poszter-bemuta
tóhoz megfelelő keretet adott az egyetem történelmi ásványgyűjteménye. 

Az egész rendezvény helyi fő szervezője W E I S Z B U R G Tamás volt, aki jelenleg 
egyszersmind az EMU főtitkára is. Az iskola és szimpózium diplomáciai szem
pontból is sikeresnek tekinthető, jelen voltak az ásványtan nemzetközi tiszt
ségviselői közül S. M E R L I N O az IMA főtitkára, aki a szervezésből is nagy sze
repet vállalt, valamint W. F. M Ü L L E R (Darmstadt), az EMU jelenlegi elnöke és 
G. FERRARIS az EMU volt elnöke is. A résztvevők valóban ideális értelemben 
képviselték Európát, "az Uraitól az Atlanti-óceánig". Sikerült elérni, hogy a föld
rész anyagilag hátrányosabb keleti fele is megfelelő létszámban legyen jelen és 
így számos fiatal kelet-európai kolléga számára is nyitva álljon a fejlődés lehe
tősége. Az előadás-jegyzetek kiadója a budapesti Eötvös Kiadó, amely a további 
tanfolyamok kiadási jogát is megszerezte a Európai Ásványatni Uniótól. A kötet 
az Eötvös Kiadótól szerezhető be. 

V l C Z l Á N István 
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Elhunyt tagtársaink: 
S Ó L Y O M F e r e n c - a Tatabányai Szénbá
nyák nyugalmazott főgeológusa 1998. 
M I S K E Y K á l m á n - A Mátrai Érc- és Ás

ványbánya Vállalat nyugalmazott bánya
mérnöke 1998. július 26. 
L É C Z F A L V Y S á n d o r - A VIZITERV nyugal
mazott mérnöke 1998. december 13. 
J A S K Ó S á n d o r - tiszteleti tag, a Központi 
Földtani Hivatal nyugalmazott főgeológu
sa 1998. december 15. 
W A L L A C H E R L á s z l ó - a Miskolci Egyetem 
Ásványtani tanszéke adjunktusa 1998. de
cember 30. 

Emlékeinkben és munkájukban tovább élnek! 

Megalakult az Ágazatközi Tájvédelmi Tanács 
A föld - mint környezeti elem - részét ké
pező talajok, illetve a termőföld átfogó vé
delme érdekében az egyes tárcák által vég
zett talajvédelmi tevékenységek összehan
golása, továbbá a tervezett országos sza
bályozások előkészítési és koordinációs 
feladatainak ellátása érdekében 1998. ok
tóber 8-án megalakult az Ágazatközi Táj
védelmi Tanács. 
A Tanács munkáját dr. N É M E T H Tamás el
nök (MTA-TAKI), dr. B A L Á S H Á Z Y László 
(KM) és FÉSŰS István (FVM) társelnökök 
irányítják. A Tanács munkájában való rész
vételre felkérést kapott B R E Z S N Y Á N S Z K Y 

Károly, a Magyar Állami Földtani Intézet 
igazgatója. 

1998. szeptember 4-én a 48. Bányásznap 
alkalmából dr. N É M E D I V A R G A Zoltán vá
lasztmányi tagunknak és R E Z E S S Y Gézának 
Kiváló Bányász kitüntető címet adomá
nyoztak, dr. S O M F A I Attila társulatunk társ
elnöke Borbála érem miniszteri kitüntetés
ben részesült. Dr. K A S S A I Miklós 35 éves 
Bányászati Szolgálati Oklevelet kapott. 
B A R D Ó C Z Béla tagtársunk a MOL Magyar 
Olaj és Gázipari Rt. igazgató, a Rész
vénytársaság Kutatásfelügyeletének veze
tője a "Magyar Köztársasági Érdemrend 
Kiskereszt"-je kitüntetést kapta, a magyar 

kőolaj- és földgázkutatásban kifejtett több 
évtizedes kiemelkedő munkásságáért. 
T O R M Á S S Y N É V A R G A Éva és Á B E L É Ferenc 
tagtársunk a Magyar Olajiparért kitünte
tés bronz fokozatában részesült. 

1998. március 15-én Monor Város Önkor
mányzata dr. V I T Á L I S N É dr. ZlLAHY Lídia 
tagtársunkat Monor Város Díszpolgárává 
választotta. 

A fúrásfeldolgozás új, saját fejlesztésű 
eszköze a Magszkenner 
A fúrásfeldolgozás egyik régi problémája, 
hogy a fúrólyukból kikerülő magokat nem 
lehet a valós térben orientálni, s ezzel a 
geológus elveszti az összes irányfüggő je
lenség elemzésének a lehetőségét. Ezt a 
problémát adja át a múltnak az IMAGEO 
Magszkenner. 
A MÁFI Tektonika - neotektonika, majd 
Alapkutatás projektjén kifejlesztett mű
szer a PARt finanszírozásában megvalósu
ló "Kis és közepes radioaktivitású hulla
dékok elhelyezésének kutatása" keretében 
jött létre. 
A módszer lényege, hogy a műszerkocsiba 
épített, mobil magszkennerrel a fúrás hely
színén települve, a magok teljes hengerpa
lástját szkenneléssel digitalizáljuk. A kelet
kező képek számítógépes feldolgozásra 
kerülnek. Mivel a szkenner felbontása 250 
DPI, ami azt jelenti, hogy milliméteren
ként tíz információt ad a mag felületéről 
a monitoron akár olyan nagyításban is 
szemlélhetjük a magot, mintha lupéval 
néznénk. A kész képeket egy értékelő 
szoftverbe olvassuk be, majd automatikus 
és manuális módon is mélység, dőlés és 
azimut szerint értékeljük az egyes síkszerű 
vagy szemcse-szerű képi objektumokat, 
zónákat, átmeneti zónákat. Az azimut 
meghatározása első lépésben egy a mag
hoz rögzített koordináta rendszer szerint 
történik. Miután az összes értelmezett ob
jektum rákerült a képekre, segítségül hív
juk a fúrólyukban mért akusztikus lyuk-
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faltelevízió képét. A lyuk belsejében a va
lós tér szerinti azimutokkal rögzít törése
ket, repedéseket. Ezzel az akusztikus tö
résképpel egyeztetjük a szkennelt képek 
objektumait. Ez mélységbeli kisebb-na
gyobb eltolással és függőleges tengely 
menti elforgatással jár. A folyamat végére 
azonban a magon észlelt minden földtani 
jelenség visszafordul az eredeti irányba. 
A módszer további előnye, hogy a kapott, 
tektonikailag értékelt adatcsomagokat egy 
modellező szoftverrel háromdimenziós tö-
résmodellé alakíthatjuk, így perdöntő infor
mációkhoz juthatunk a vizsgált térrész tek
tonikai történetéről, a nem pórustérben leját
szódó vízföldtani áteresztőképességéről. 

M A R O S Gyula 

Kedves Tagtársak! 
Társulatunk elnöksége köszönetét fejezi 
ki mindazoknak, akik 1996. évi személyi 
jövedelemadójuk 1 százalékát felajánlot
ták céljaink megvalósítására. A beérke

zett támogatást: 580.882,- ft-ot tudo
mányos folyóiratok, és kiadványok meg
jelentetésére fordítottuk. 
Ugyanakkor örömmel értesítjük önöket, 
hogy az APEH tájékoztatása szerint az 
1997. évi adóbevalláskor a Magyarhoni 
Földtani Társulat számára 545.580 ft-ot 
ajándékoztak barátaink az adójuk 1%-
ának felajánlásával. 
Tisztelettel megköszönjük a felajánláso
kat mindazoknak, akik úgy érezték, hogy 
a 150. évében járó Magyarhoni Földtani 
Társulat olyan tevékenységet folytat, me
lyet érdemes támogatni. 
Célunk, hogy a társulatot továbbra is úgy 
tudjuk működtetni, hogy az önöket se
gítse szakmánk gyakorlásában, és erősít
se az összetartozás érzését. 

Jó szerencsét 

B É R C Z I István 
elnök 

Helyesbítés 

A"Mérföldkövek a Magyarhoni Földtani 
Társulat 150 éves történetében" c. jubileu
mi áttekintésben (Földtani Közlöny 128/1 , 
31-46, Budapest, 1998) rendkívül sajnála
tos névelírás történt. 
Erre ketten is figyelmeztettek, amit ezúton 
is köszönök. 
A téves szöveg a következő: (32. oldal) 
"1919. ápr. 1. Háromtagú Direktórium ve
szi át a Társulat vezetését ( J A B L O N S Z K Y Je
nő, R E I C H Lajos, V A D Á S Z Elemér." 
A Földtani Közlöny 1921-ben megjelent 
(L.) kötetének 57. oldalán levő eredeti szö
veg így szól: 
". . . a Tudományos Társulatok direk
tóriumának megbízásából V A D A S Z Elemér 

geológus, J A B L O N S Z K Y Jenő botanikus, és 
R E I S Z Lajos műszerész elvtársak vették át 
a társulatot." 
A hibás adatot másodlagos irodalmi for
rásból vettem át, ellenőrzés nélkül. 
Ezúton is kérem a helyreigazításra jogo
sult dr. R E I C H Lajos tisztelt kollégánk bo
csánatát, és kérem a helyreigazítás szíves 
tudomásulvételét. 

Jobb szerencsét 

D U D I C H Endre 

Budapest, 1999. január 14. 
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Tisztelt Szerzők! 

A Magyar Állami Földtani Intézet Országos Földtani Szakkönyvtára feladatai közé 
tartozik a teljes hungarika (magyar nyelvű, magyar szerzőtől külföldön megjelent, Ma
gyarországon megjelent, külföldön megjelent Magyarországról szóló) földtani szakiro
dalom gyűjtése is. Ezért kéri a tisztelt szerzőket, hogy az általuk külföldön vagy Ma
gyarországon megjelentetett művekből egy példányt megőrzés és referálás céljából a 
könyvtárnak megküldeni szíveskedjenek. 

Az Országos Földtani Szakkönyvtár harmadik éve referálja a magyar földtani irodal
mat az American Geological Institute felé, mely a világ legnagyobb földtani tárgyú 
CD-ROM adatbázisának kiadója. így a magyar irodalom bárhol a világon elérhető, meg
ismerhető lesz. 

A szakbibliográfia kb. 300 tétele az intézet kiadványain kívül az alábbi folyóiratok 
földtani cikkeiből, továbbá konferencia anyagokból, monográfiákból, monografikus ki
adványokból áll össze. A listában nem szereplő folyóiratok cikkei illetve önálló munkák 
csak akkor kerülnek referálásra, ha azok eljutnak az Országos Földtani Szakkönyvtárba. 

A folyóiratok listája: 

1. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica HU 
2. Acta Geologica Hungarica HU 
3. Acta Universitatis Szegediensis 

Acta Minerologica-Petrographica HU 
4. Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de 

Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Geologica 
5. Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de 

Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Geophysica et Meteorologica 
6. Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat 

Hungarian Journal of Mining and Metallurgy, Mining HU 
7. Bányászati és Kohászati Lapok, Kőolaj és Földgáz 

Hungarian Journal of Mining and Metallurgy, Oil and Gas HU 
8. Földtani Közlöny 

Bulletin of the Hungarian Geological Society ISSN 0015-542X 
9. Fragmenta Mineralogica et Paleontologica 

10. Geophysical Transaction ISSN 0016-7177 

A referált irodalom magyar változatát évente megjelenteti a Földtani Közlöny. 
A Földtani Közlöny emellett vállalkozik az ismeretterjesztő, népszerűsítő művek jegy

zékének közreadására is, ha a tisztelt szerzők ilyen jellegű műveiket is eljuttatják az 
Országos Földtani Szakkönyvtárba. 

A saját érdekében is kérjük tehát, a referált irodalom listájának teljesebbé tételéhez, 
a szerzők szíves segítségét. 

Budapest, 1999. február 02. Köszönettel: 

ISSN 1217-8977 
ISSN 0236-5278 

ISSN 0365-8066 

ISSN 0237-2738 

ISSN 0237-2738 

ISSN 0522-3512 

ISSN 0572-6034 

Magyar Állami Földtani Intézet Könyvtára 
Országos Földtani Szakkönyvtár 


