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Hírek, ismertetések 

MÉSZÁROS Miklós 

(1927-2000) 

Kolozsvárott született 1927. szeptember 12-én. 
Alsó-, közép- és felsőfokú tanulmányait is e nagy- ^ ^ ^ ^ 
múltú iskolavárosban végezte. 1950-ben kapott 
geológus diplomát a Babes-Bolyai Tudomány
egyetemen. Negyedéves korában már gyakornok 
volt; amikor végzett, tanársegéd lett a Földtani-
Őslénytani Tanszéken. Közben másfél évig gimná
ziumban is tanított. 

1951-1954 között a nagyhírű KOROBKOV paleonto
lógus professzor aspiránsa volt Leningrádban. 
Disszertációját („Az Erdélyi-medence molluszkái") 
1954-ben megvédve a földtani és ásványtani 
tudományok kandidátusa lett. Ekkor a Babes-Bolyai 
Egyetem docensévé nevezték ki. 1976-ban, már akadémiai doktorként, nyilvános 
rendes egyetemi tanár lett. Rétegtan, negyedkor-földtan, ősföldrajz, ős-
környezettan és nannoplankton tantárgyakat adott elő (az utóbbit is, úttörő 
módon önálló tantárgyként) . Egyetemi jegyzetei j e len tek meg rétegtan, 
negyedkor-földtan, Románia földtana és nannoplankton tárgykörben. Földrajz 
szakos hallgatók számára magyar nyelvű földtan jegyzetet is írt. 1990 óta 
képezett doktoranduszokat. Számtalan terepgyakorlatot és szakmai kirándulást 
vezetett, nagy odaadással; magyarázatai még a kultúrtörténetre is kiterjedtek. 
Volt dékánhelyettes, majd dékán is. Tudatában volt annak, hogy nem teheti 
mindig azt, amit szeretne, de mindig igyekezett megtenni mindent, amit az adott 
körülmények között lehetett, mások tetszését sosem keresve. A tanszékvezetéstől 
visszavonulva, 1994-től tanácsadó professzorként dolgozott tovább. 1996-ig a 
Shell Romania Exploration tanácsadó geológusa volt az Erdélyi-medence 
mélyfúrásos kőolajkutatási munkálataiban. 1999-ben a Román Tudományos 
Akadémia tagjává választották. 

MÉSZÁROS Miklós tudományos munkássága túlnyomórészt a harmadidőszaki, 
előbb a paleogén, majd a neogén üledékes képződmények vizsgálatára irányult. 
Ezen belül először a puhatestűekkel, majd a nannoplanktonokkal foglalkozott 
behatóan. A naniioplankton-kutatást és annak gyakorlati rétegtani alkalmazását 
ő vezette be Romániában, és e téren is iskolát alkotott. 

Két monográfiája és hét egyéb könyve jelent meg (köztük három magyar 
nyelven). Mintegy 200 szakcikke jelent meg Romániában és 60 külföldön, 
Spanyolországtól Japánig. Több mint 200 földtudományi ismeretterjesztő és 
tudománytörténeti cikket írt, jórészt magyarul. Köztük sok foglalkozik a nagy 
erdélyi magyar geológusok életével és munkásságával. Elete utolsó évében 
kétszer is tartózkodott hosszabb ideig Budapesten (professzori ösztöndíjjal), és 
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terjedelmes „Rétegtan és történeti földtan" magyar nyelvű könyvének kéziratán 
dolgozott. Ezt már fegyelmezett és sportos életvitele ellenére sem tudta befejezni: 
a második szívinfarktus megakadályozta benne, 2000. augusztus 22-én. 

Oroszlánrésze volt abban, hogy valamilyen formában és módon mindvégig élt 
a magyar nyelvű földtudományi oktatás a kolozsvári tudományegyetemen 
(amely az utóbbi években újra fellendülőben van). 

Főbb tisztségei otthon és külföldön: Románia Földtani Társulata kolozsvári 
szervezetének elnöke, a Romániai Paleontológusok Társaságának elnöke, az 
IUGS Rétegtani Bizottsága Paleogén Albizottságának tagja, az International 
Nannoplankton Association (London) alapító tagja és abban románia 
képviselője. A Magyarhoni Földtani Társulatnak külföldi tagja. 

Számos nemzetközi tudományos konferencián és kongresszuson vett részt 
(New Delhi 1964, Bratislava 1968, Párizs 1968, Budapest 1969 és 1993, Moszkva 
1984, Kyoto 1992, Koppenhága 1993). Az idén Görögországba készült. 

Felesége 1950 óta, fél évszázadon át volt mindenben társa és támasza. Fia, 
leánya és két felnőtt unokája mellett számtalan magyar és román anyanyelvű 
tanítványa, különféle nemzetiségű tisztelője, barátja és kollégája gyászolja. 

D U D I C H Endre 

Tokaji-hegységi tanösvények kirándulásvezető-füzetei 

HAVASSY András - Kiss Gábor 

A Földtani Örökségünk Egyesület Debreceni Területi Csoportja új kirándulás
vezető-füzet sorozat kiadását kezdte meg. A Komlóskai „telér" tanösvényt 
bemutató első kötet a múlt év augusztusában, a Pusztafalu és Füzérradvány 
között húzódó „Kormos-Bába" tanösvényt ismertető második kötet idén 
februárban jelent meg. 

A füzetek színes, fényképeket illetve térképet tartalmazó borítóval, kis, terepi 
használatra alkalmas (A/5-ös) méretben készültek. A 38 illetve 44 oldalas 
kiadványok felépítése hasonló: a tanösvény bejárásával kapcsolatos általános 
információkat (az útvonal hossza, jelzése, a bejárás időtartama, nehézségi fok 
stb.) követően az egyes állomások, majd a környék egyéb látnivalói kerülnek 
bemutatásra. A füzet végén egy rövid idegen nyelvű ismertető is helyet kapott, 
végül a szállás- és étkezési lehetőségekről tájékozódhatnak a látogatók. 

A füzetek kiadását a helyi önkormányzatok és vállalkozók támogatták. Az 
értékesítésből származó bevételeket a helyi önkormányzatok - az Egyesülettel 
kötött megállapodás alapján - a tanösvény fenntartására fordítják. 

A Komlóskai „telér" tanösvény kirándulásvezető-füzet a Komlóskai-medence 
természeti és kultúrtörténeti értékeit mutatja be. A 9 km-es útvonal első felében, 
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a Bolhás- és a Szkalka-hegy földtudományi értékeivel ismerkedhetnek meg a 
látogatók. 

A Komlóskai-medence egyes földtani képződményei a medence aljzatát 
képező savanyú piroxénandezit illetve a riolittufa vulkáni utóműködések 
következtében történt elváltozása során képződtek. Ilyenek a Bolhás-hegy alján 
megfigyelhető „lekerekedett kőzettömbök", amelyeket a pépérit repedés
hálózatán feltörő forróvizes oldatok alakítottak ki. A riolittufa elbontásával 
keletkezett, a Magyarországon először Komlóskán felfedezett és kitermelt 
bentonit. A hajdani bányászati tevékenység nyomai és helyenként a szállítási 
útvonal jól megfigyelhető a tanösvény mentén. A Komlóskai-medence jellegzetes 
képződményei a telérek, melyek közül a tanösvény többet is bemutat. A vulkáni 
összletben jellemző hidrokvarcit telér mellett hangsúlyozott szerepet kap a 
terület különleges, országos jelentőségű földtani értéke, a kalcit telér, melynek 
helyi védetté nyilvánítását kezdeményezzük. A felszínalaktani értékek közül 
bemutatásra kerülnek a Szkalka típusos krioplanációs tornyai és a fagy okozta 
aprózódás során keletkezett törmelék különböző felhalmozódásos formái. 
Hasonló sziklaformákkal találkozhatunk a Pusztavár-hegy oldalában is. A 
tanösvény egyik állomásán hazánk leggyakoribb talajtípusával, az agyag-
bemosódásos barna erdőtalajjal ismerkedhetünk meg, a kirándulásvezető
füzetben elhelyezett rajzos ábra segítségével. A természetvédelmi értékelés során 
ez bizonyult hazánk egyik legtípusosabb agyagbemosódásos barna erdőtalaj 
szelvényének, ezért helyi védetté nyilvánítását kezdeményezzük. 

A földtudományi értékek mellett a medence kultúrtörténeti (tájház, várrom) és 
növénytani érdekességei (a Pusztavár változatos növénytársulásai) is bemu
tatásra kerülnek. 

A tanösvény útvonalán kívül eső látnivalók ajánlott programként szerepelnek. 
A földtudományi érdeklődésű látogatók számára mindenképpen felkeresésre 
érdemes a medence kiemelkedő jelentőségű vízföldtani értéke a Bánya (Táró)-
forrás, amely a vulkáni hegységben egyedülálló édesvízi mészkő kiválásról neve
zetes. A forrás helyi védetté nyilvánítására remélhetőleg a közeljövőben sor kerül. 

A „Kormos-Bába" tanösvény kirándulásvezető-füzete a Hegyköz északi 
peremén elhelyezkedő Kormos- és Bába-hegy természeti és kultúrtörténeti 
értékeit mutatja be. Akik kellő erőt éreznek lábaikban, azoknak a kirándulás-
vezető-füzet a Pusztafalu és Füzérradvány között húzódó alapútvonalat ajánlja, 
mely 13 km hosszú és 13 állomást foglal magába. A kisebb lelkesedéssel bíró, 
kényelmesebb turisták egy rövidebb, 10 állomást bemutató körutat is választ
hatnak, mely Füzérkajata érintésével tér vissza a pusztafalui kiindulóponthoz. 

A Bába-hegy D-i oldalán, az erdészeti út bevágásában a szarmata korszakban 
lezajlott változatos kőzetképződési folyamatokkal ismerkedhetünk meg. A 
tengeri környezetben lerakódott gömbös elválású, zöldesszürke agyagra sárgás 
színű, nagy mésztartalmú tufit rakódott. A rétegsort a kevés horzsakövet 
tartalmazó, fehér színű, nem rétegzett portufa zárja, amely ártufaként 
keletkezett. A portufában előforduló világosbarna foltok a puha kőzetben a 
gyökérsavak révén megindult talajképződésre utalnak. A közeli másik 
feltárásban a pleisztocén krioplanációs folyamatok során képződött durva 
kőzettörmelék tanulmányozható. A Bába-hegy kilátópontjáról szép kilátás nyílik 
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a füzéri Várhegy vulkáni kürtőkitöltésére és a bonyolult vulkáni szerkezetű Milic-
hegycsoportra. 

A Korom-hegy limnokvarcitjában nagy mennyiségben fordulnak elő külön
böző növényi maradványok, leggyakrabban nád és sás, amelyek a szarmata 
korszak dús, vízi és part menti vegetációjának bizonyítékai. A Korom-hegy 
legjelentősebb ásványkincse a minőségi porcelántermékek előállítására használt, 
vasoxid mentes, fehér színű, jól formálható illites nemesagyag. Az 1820-as 
években felfedezett nemfémes ásványi nyersanyag kitermelésére itt létesítették 
hazánk egyetlen illites nemesagyag bányáját. A bánya működő részében -
előzetes bejelentkezés esetén - megismerkedhetünk a hegy szerkezetével és az 
alkalmazott bányászati technológiával. A tanösvény állomása a század első 
felében létesített és az 50-es években felhagyott bányajáratoknál került 
kialakításra. A hegy tetőszintjében az omlasztásos bányászati technológia 
következtében hatalmas méretű berogyásokkal találkozhatunk. 

Füzérradvány belterületén egy 40 méter hosszú feltárásban tanulmányoz
hatjuk a Hegyköz legjellegzetesebb kőzetét, a horzsaköves riolit ártufát. A 
Fövenyes-kútnál a források természetvédelmi jelentősége kerül bemutatásra. 

A földtudományi értékek mellett természetesen ebben a kirándulásvezető
füzetben is bemutatásra kerülnek a kultúrtörténeti (pl. hagyományos táj
használat és tájszerkezet) és növénytani (pl. a törmelékes hegylejtők extrazonális 
növénytársulásai) érdekességek, látnivalók. A tanösvényen kívül a közeli 
Telkibánya, Hollóháza és a Kemence-patak völgye még számtalan látnivalót kínál 
a környéket felkeresők számára. 

Reményeink szerint a kirándulásvezető-füzetek eredményesen járulnak hozzá 
a látogatók környezeti tudatának fejlődéséhez, s így földtudományi értékeink 
védelméhez. 

Alapszelvények helyreállítása 

A Magyarhoni Földtani Társulat tagságának - ezen belül is elsősorban az 
egyetemi ifjúság áldozatos munkájának köszönhetően - sikerrel teljesítettük a 
MFT 1999-ben elnyert „A kiemelkedő tudományos és közművelődési jelentőségű 
Zirci-medencei triász-kréta alapszelvényeinek helyreállítása" KAC pályázatában 
foglaltakat. Az Olaszfalu melletti Eperkés-hegy Hosszú-árkán, a Nagy-
letakarításon és a Tetői szelvényen, valamint a zirci Márvány-bányában az alábbi 
munkákra került sor: bozótirtás, törmelékeltávolítás, vegyszeres gyomirtás. 
Emellett elkészült a tágabb térség földtani fejlődéstörténetéről röviden 
tájékoztató tábla szövege, valamint a tájékoztató táblák is. Ezzel a lépéssel, 
reményeink szerint, fordulat következett be az utóbbi évtizedben egyre 
kétségbeejtőbb helyzetbe került fontos földtani alapszelvényeink sorsában. 

A munka résztvevői voltak: ERŐSS Anita, VARGA Zsuzsa, FERENCZ Gyöngyvér, 
B E N D Ő Zsolt, M Á T É László, MIZÁK József, MOLNÁR Szabolcs, NÉMETH Péter, SZIGETI 
Tamás, TÍMÁR Zsolt, VARGA Roland, továbbá a Veszprémi Egyetemről besegített 
még RAUCSIK Béla és az általa toborzott kis csapat. 

CSÁSZÁR Géza 
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Folytatást ígérő sikeres magyar részvétel a 
2. Horvát Földtani Kongresszuson 

Öt évvel a függetlenné vált Horvátországnak az Isztrián megrendezett első 
nemzetközi geológiai kongresszusa után a 2000. év napfényes májusában délen 
találkoztak ennek a szomszédos térségnek a geológusai. A Dalmácia világhírű 
Raguzáját (a mai Dubrovnikot) még a koraközépkorban alapító, ókori görög 
eredetű Cavtat - ez a tiszta vizű tengeröblök melletti, elragadó, hajdani halászte
lepülés - adott otthont nagy konferenciák tartására is épült szállodájában a 2. 
Horvát Földtani Kongresszusnak. 

A részvételi számadatok és a találkozó szakmai anyagainak tanúsága szerint a 
technikai előkészítés az előző konferenciához sok tekintetben hasonló vagy jobb, 
de a nemzetközi jelenlét észrevehetően mérsékeltebb volt. Hangsúlyt fektetett a 
jelenlétre (a hazai specialisták mellett) a közvetlen szomszédos Szlovénia, Bosz
nia-Hercegovina és Magyarország. Jelen voltak rajtuk kívül (egyes előadások 
esetében, társszerzőként) néhány olaszországi, ausztriai és egy-két más európai 
kutatóhely szakemberei is. Az előadások több, mint nyolcszáz (!) oldalas kötetét 
valamennyi résztvevő kézhez kapta az érkezéskor. A kongresszus előtt és után 
2 - 2 napos tanulmányutak, közben pedig (választható programként) egy-egy
napos kirándulások tették jobban érthetővé a rétegtan, a fejlődéstörténet vagy az 
alkalmazott földtan egyes érdekes és jellemző kérdéseit. Ezek az utak (Zágrábban 
kezdve vagy végződve) jól kiválasztott megállókkal mutatták be a „munkaterüle
tet" - egészen a mára gondosan újjáépített Dubrovnikig, sőt a természetvédelem 
alatt álló híres Mljet szigetéig vagy a horvátországi partszakaszt délen lezáró 
magas Konavle vidékéig nyúlóan. „Szűk keresztmetszet" ezen a konferencián a 
hatvannál is több poszter egyidejű elhelyezése körül mutatkozott. 

Magyarország jelenlétét a BREZSNYÁNSZKY Károlynak biztosított egyik elnökségi 
hellyel és az első napi ülésszakba illesztett előadásával emelték ki a rendezők. Az 
ezeréves (és időnként „újrafölfedezett") szomszédság fényéből adódó kölcsö
nösen fontos szerepet hangsúlyozta a MAFI igazgatója, a határmenti együtt
működés különböző mai lehetőségeire is utaló előadásában. 

Werner JANOSCHEK , az osztrák partnerintézet igazgatója (a Bécsi-medencétől a 
Dunakanyarig elvégzett kutatásoknak, a DANREG néven ismert közös munká
nak egyik vezetője) jelenlétében a munkaközösség egyik hazai tagja, HALMAI 
János igazgatóhelyettes ismertette a térképsorozatot mint a határmenti közös 
szakmai tevékenység látványos és hasznos példáját. (Ennek bemutatását 
tanulságos térképes poszteren is láthatták a következő napon a résztvevők.) 

A földtani szekció előadásai között volt hallható a dél-dunántúli mórágyi-
hegységi gránitterület harmadidőszaki fedőképződményeinek kutatási eredmé
nyeiről CHIKAN Géza földtani térképezési főosztályvezető előadása. Harmadnap 
került bemutatásra a Dél-Dunántúl és a szomszédos horvátországi területek föld
tani térképezési munkáiban régóta időszerű, egyeztetett szerkesztést célzó 
(szintén angol nyelvű) poszter, ennek szerzője is CHIKAN Géza. 
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Megemlítendők (részben a magyar-szlovén-horvát társszerzős előadás, rész
ben az előadásból készült, kiállított poszter okán) M Á R T O N Ernőnek (ELGI) az 
Alpok-Adria munkaközösség támogatásával elvégzett isztriai paleomágneses 
vizsgálatai. Jól szerkesztett térképes-szelvényes poszteren tanulmányozhatták az 
érdeklődők KOLOSZÁR László és MARSI István (mindkettő MAPI), a Mórágyi-rög 
löszös sorozatainak párhuzamosítását célzó kutatásainak eredményeit i. 

A Földtani Intézet egy másik munkaterülete a Múzeum. Ennek újrarendezett 
kiállításaira PAPP Péter (MÁFI) színes és megfelelően didaktikus összeállítású 
anyaga hívta fel a résztvevők figyelmét, annyira, hogy a szerző (harmadik 
díjával) a kongresszus legjobb külföldi poszterének járó elismerést vihette haza. 

Részletesebb forrásként a MÁFI Könyvtárában az olvasóteremben használható 
lesz az előadáskötet és a kirándulásvezető is: Igor VLAHOVIC & Ranko BIONDIC 
(Editors) 2000a, Second Croatian Geological Congress, Zbornik Proceedings, 
Zagreb, Institute of Geology, 862 p., illetve 2000b, Second Croatian Geological 
Congress, Excursion Guide-book, Zagreb, Institute of Geology, 92 p. 

PAPP Péter 

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 
Bányász-Kohász-Földtan Konferenciája, 

Kolozsvár, 2000. március 17-19. 

A konferenciát az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 
rendezte 2000. március 17-19. között. Ez a társaság 1990. januárjában alakult 
Kolozsváron. Célja a romániai magyar műszaki értelmiség összefogása. Több 
szakosztálya közül egyik a Bányászati és Kohászati Szakosztály. Ez a szakosztály 
1999-ben Szovátafürdőn rendezte az 1. Bányász-Kohász-Földtan Konferenciát. 
Az idei immár a 2. ilyen tárgyú konferencia volt és programjában a földtan már 
túlszárnyalta a másik két témakört. A részvevők megkapták a konferencia 
kiadványát, amely a kirándulásvezetőt, a programot és az absztraktokat 
tartalmazta. 

A földtani szekció fő szervezője W A N E K Ferenc volt. Aktív részt vállalt a magyar 
nemzetiségű földtan hallgatók általa vezetett egyesülete, a GEKKO is. A 
konferencia színhelye Kolozsvár kertes házakkal beépített külső kerületében a 
Református Egyház korszerűen berendezett, néhány éve épített Bethlen Kata 
Diakóniai Központja volt. Itt volt a szállásunk is. Március 18-án voltak a 
konferencia előadásai, este a fogadás. Március 19-én vasárnap kirándulást 
rendeztek Torda és Torockó környékére. 

Március 18-án délelőtt 5 plenáris előadás hangzott el, ezek között volt 
BREZSNYÁNSZKY Károly előadása a földtani szolgálat szerepéről Magyarországon 
és DUDICH Endre ismertetése a magyar földtudományi szakemberek világ
találkozóiról (1996-2000). Délután párhuzamos szekcióülések folytak. 
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A Bányász szakosztály programjában hangzott el PATAKI Attila előadása a 
magyarországi bauxitbányászat helyzetéről. 

A Kohász szakosztályban Szőcs Katalin (Kolozsvár) az erdélyi öntödei 
kötőanyagok (kaolinos agyag, bentonit) lelőhelyeit, ásványos összetételét és 
technológiai tulajdonságait ismertette. 

A Földtan szakosztályban az előadásokat - nagy számuk miatt - három 
párhuzamos szekcióba kellett beosztani (zárójelben az előadások száma): 

Ásvány-kőzettan (12) 
Gazdaság- és környezetföldtan (12) 
Szerkezeti földtan - rétegtan (11). 
Bemutattak ezen kívül 5 földtani tárgyú posztert is. 
Az Ásvány-kőzettan szekcióban az első előadást VICZIAN István tartotta a 

füzérradványi illit ásványtani kutatásának történetéről. Ez az ásvány tekinthető a 
nemzetközileg legjobban ismert magyar agyagásványnak. 

A helybeli szakemberek két előadással szerepeltek. HADNAGY Árpád az 1875-
ben Mezőzsadányban (Ternes m.) hullott meteorit egykori lehullási helyét kereste 
fel, és gyűjtött talajmintákat. M O S O N Y I Emília a Keleti-Kárpátok metamorf 
területein végzett munkálatokat ismertette. 

A további előadások nagy részét a budapesti egyetem hallgatói tartották. Ezek 
közül csak néhányat említek: 

KOVÁCS K I S Viktória ( D Ó D O N Y István tanítványa) a tűzkő kovaásványain 
megkezdett elektronmikroszkópos vizsgálatokról számolt be (kristályos és 
rendezetlen kvarc, moganit). N É M E T H Péter (szintén D Ó D O N Y István tanítványa) a 
polgárdi Kőszárhegyről rendellenes vezuviánokat írt le. 

HARANGI Szabolcs tanítványai (BADICS B. és mások) a Holdvilág-árok 
piroklasztitjainak eddiginél sokkal részletesebb vulkanológiai feldolgozását 
kezdték meg, többek között ignimbritet találtak. 

SZABÓ Csaba taníványai főként a dunántúli bazalt vulkanizmus zárványainak 
vizsgálatával foglalkoztak. Közülük BALI Enikő szentbékkállai ultrabázisos xeno-
litok szilikátolvadék csomóinak részletes mikroszondás vizsgálatát végezte el. 

A helybeli hallgatókat PAPUCS András képviselte, aki GÁL Judittal közösen egy 
Pányik környékén tartott GEKKO-s tábor ásványtani eredményeiről számolt be. 
A metamorf képződményekben oxidációs foszfát- (evansit) és szulfát-ásványokat 
(gipsz, copiapit, bilinit), a paleogén-miocén üledékekben oolitos limonitot, 
glaukonitot, szideritet és cölesztint találtak. 

A Gazdaság- és környezetföldtan szekcióban MIKLÓS György (Kolozsvár) a 
Hátszegi-medencében található bauxitot ismertette. Puj (Pui) község mellett 
Ponor-Ohaba területén már ismert jelentős mennyiségű áthalmozott bauxit, 
amelynek feküje felső-jura-alsó-kréta, fedője felső-kréta homokkő, vagy semmi. 
Most egy további, hasonló felépítésű zónában folyik a kutatás. PÁPAY László 
(Szeged) a nyugat-dunántúli pliocén alginiteket és a rezi fúrással feltárt kösseni 
olajpalát ismertette. 

Kimondottan környezetföldtani témakörbe tartoznak a miskolci SZABÓ Imre és 
tanítványai hulladéklerakók altalajával, szigetelésével és a szennyeződés 
terjedésének modellezésével kapcsolatos tanulmányai, amelyekről 3 előadás 
számolt be. T Ó T H Erzsébet (ELTE, WEISZBURG Tamás tanítványa) az azbeszt-kérdés 
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hazai állásával foglalkozott. Hangsúlyozta, hogy a krizotil-azbeszt nem, vagy alig 
káros anyag. KITLEY Gábor (ELTE) a Százhalombattáról származó V és Ni 
szennyezés megkötődését vizsgálta Csepel-szigeti talajokban. 

A Szerkezeti földtan-rétegtan szekcióban RAUSCH Lászlóné a Közép-dunántúli 
szerkezeti egység felépítésével foglalkozott. M É S Z Á R O S Miklós professzor 
(Kolozsvár) olajtársaságoknak készített, igen jelentős munkáit ismertette az 
Erdélyi-medence őslénytani (nannoplankton) és szerkezetföldtani viszonyairól. 
Kiderült, hogy a bádeni előtti harmadidőszaki rétegek nagy területen hiányoz
nak az Erdélyi-medence aljzatából. A szerkezetet a bádeni utáni időben nagyrészt 
a sótömzsök mozgása határozta meg. WANEK Ferenc és tanítványa, ALBERT István 
kagylósrák (ostracoda) vizsgálatokról számolt be az Erdélyi-medencében. 

A MAFI Medenceanalízis projektjének (NÁDOR Annamária et al.) a Körös
medence negyedidőszaki feltöltődési ciklusaival foglalkozó munkáját KERCSMÁR 
Zsolt ismertette. U N G E R Zoltán (MAFI) fraktál-modell alkalmazását mutatta be 
töredezett kőzetek leírására. MAGYAR Imre és CSEREPES Lászlóné (MOL) a Pannon
medence késő-miocén ősföldrajzi fejlődéstörténetét feldolgozó térképsorozatot 
készítettek. 

A poszterek között volt PÁL MOLNÁR Elemér (Szeged) erdélyi tárgyú munkája 
a ditrói szienit-masszívum ultrabázisos kőzeteiről. CHIKÁN Géza és szerzőtársai a 
magyar-horvát határmenti rétegtani egyeztetést mutatták be. 

A konferencia mind technikailag, mind szakmailag korszerű, jól szervezett 
volt, ami párosult az Erdélyben hagyományos baráti légkörrel. A magyarországi 
részvétel népes és magas szintű volt, ami azt mutatja, hogy itthon megvan a 
készség az erdélyi magyarnyelvű szakmai tevékenység támogatására. Különösen 
örvendetes volt az egyetemi ifjúság aktív szereplése mind Kolozsvárról, mind a 
budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemről. A jövőre nézve szükségesnek 
látszik az EMT-n belül a Bányász-Kohász-Földtan Szakosztály mind szélesebb 
körben való kiépítése az erdélyi szakemberek között, mert ez biztosíthatja a 
további konferenciák sikeres megrendezését is. 

A jövő terveivel kapcsolatban egy múltbeli irodalmi eseményt szeretnék 
idézni: „A közönség udvarias, figyelmes és kissé tartózkodó. Azzal az átöröklött 
gőggel vizsgáztat, hogy övé volt az első erdélyi magyar nyomda, az első magyar 
színház, az első magyar operabemutató, s az első magyar Shakespeare-előadás. 
Mindenben résztvesz, de ritkán lelkesedik. .. . Nagyon mélyről ítél, veszedelmes 
biztonsággal céloz." E tapasztalatokat Cs. SZABÓ László író és kultúrtörténész 
szerezte az 1941-es könyvnapon, amelyen NÉMETH Lászlóval, MÁRAI Sándorral, 
M Ó R I C Z Zsigmonddal és V E R E S Péterrel együtt tartottak felolvasást műveikből a 
kolozsvári közönség előtt (Cs. SZABÓ L.: Kárpát kebelében. Könyves Kálmán 
Kiadó, Budapest, 1994, 162. old.). Ilyen öntudatot és ilyen színvonalt kívánunk 
kolozsvári magyar szaktársainknak a jövőben megrendezendő földtani tárgyú 
konferenciáikra is! 

VICZIÁN István 
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A Magyarhoni Földtani Társulat 2000. március 22-én 
megválasztott tisztségviselői 

Elnökség 
Elnök: 
Társelnökök: 

BREZSNYÁNSZKY Károly 

DUDICH Endre 

SOMFAI Attila 

CSÁSZÁR Géza 

H Á M O R Tamás 

Főtitkár: 
Titkár: 

Az Ellenőrző Bizottság elnöke: ERDÉLYI Gáborné 
tagjai: CSILLING László 

JÁMBOR Áron 

A Fegyelmi és Etikai Bizottság elnöke: KECSKEMÉTI Tibor 
BÁLDI Tamás 

VITÁLIS György 

Választmány 24 választott tagja 

ÁRKAI Péter, B U D A György, BUDAI Tamás, CSÁSZÁR Géza, D E M É N Y Attila, FÖLDESSY 

János, FÖLDVÁRI Mária, GALÁCZ András, HAAS János, HABLY Lilla, HALMAI János, 
JOCHÁNÉ EDELÉNYI Emőke, KÁZMÉR Miklós, K L E B Béla, KNAUER József, KOMLÓSSY 

György, MAGYAR Imre, MINDSZENTY Andrea, PAP Sándor, POGÁCSÁS György, SOMFAI 
Attila, SZEDERKÉNYI Tibor, V Ö R Ö S Attila, WEISZBURG Tamás 

Póttagok: CHIKÁN Géza, KOZÁK Miklós, GYARMATI Pál, M A R O S Gyula 

A választmánynak tagja még a jelenleg 25 fő tiszteleti tag: 

ALFÖLDI László, BÁLDI Tamás. BÁRDOSSY György, BÉRCZI István, CSÍKY Gábor, 

D A N K Viktor, D U D I C H Endre, G É C Z Y Barnabás, H Á M O R Géza, JÁMBOR Áron, JUHÁSZ 

András, JUHÁSZ Árpád, KECSKEMÉTI Tibor, KÉRI János, KERTÉSZ Pál, K I S S János, 

KOVÁCS Endre, K Ö R Ö S S Y László, NEMECZ Ernő, N É M E D I VARGA Zoltán, SZÉKYNÉ FUX 

Vilma, TARDY János, V É G H Sándorné, VITÁLIS György, ZELENKA Tibor 

Fentieken kívül hivatalból a Választmány tagjai még a területi szervezetek és 
szakosztályok elnökei. 

Alföldi Területi Szervezet 
Elnök: PAP Sándor 
Titkár: RÉVÉSZ István 
Körzeti titkár (Debrecen) M I K Ó Lajos 
Körzeti titkár (Szeged-Szolnok) SZANYI János 
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Vezetőségi tagok: CsicsELY György, Kiss Balázs, S Z Ó N O K Y Miklós, 
TATÁR Andrásné. 

Budapesti Területi Szervezet 
Elnök: M Ü L L E R Pál 

Titkár: PALOTÁS Klára 
Vezetőségi tagok: BUDAI Tamás, CSILLAG Gábor, F O D O R László, 

KÁZMÉR Miklós, V Ö R Ö S Attila. 

Póttagok: JUHÁSZ György, SZTANÓ Orsolya. 

Dél-Dunántúli Területi Szervezet 
Elnök: BENKOVICS István 
Titkár: H Á M O S Gábor 
Vezetőségi tagok: CSICSÁK József, G O M B O R László, HORVÁTH Zsolt, 

KONRÁD Gyula, M Á T H É Zoltán, SÜTŐ Zoltánné, V Á G Ó Zoltán. 

Észak-Magyarországi Területi Szervezet 
Elnök: EGERER Frigyes 
Titkár: Kiss Péter 
Vezetőségi tagok: D E Á K János, FÖLDESSY János, JÓZSA Gábor, MADAI László, 

MÁDAI Ferenc, SOMFAI Attila, SZEPESSY András. 

Közép- és Észak-Dunántúli Területi Szervezet 
Elnök: KNEIFEL Ferenc 
Titkár: O L Á H Ibolya 
Vezetőségi tagok: BAROSS Gábor, ERDÉLYI Tibor, FARKAS Sándorné, 

F U T Ó János, HEGEDŰSNÉ KONCZ Margit, IVANCSICS Jenő, 

KNAUER József, KOZMA Gábor, MAKRAI László, PATAKI Attila, 

R . SZABÓ István, SZILÁGYI Tibor, T Ó T H Kálmán. 

Agyagásványtani Szakosztály 
Elnök: VICZIÁN István 
Titkár: NÉMETH Tibor 
Vezetőségi tagok: FÖLDVÁRI Mária, RAUCSIK Béla, SZENDREI Géza. 

Általános Földtani Szakosztály 
Elnök: KOVÁCS Sándor 
Titkár: F O D O R László 
Vezetőségi tagok: BUDAI Tamás, HAAS János, HARANGI Szabolcs, 

JUHÁSZ Györgyi, KONRÁD Gyula. 

Ásványtan-Geokémiai Szakosztály 
Elnök: PAPP Gábor 
Titkár: T Ó T H Erzsébet 
Vezetőségi tagok: M O L N Á R Ferenc, PÓSFAI Mihály, SZABÓ Csaba, 

VICZIÁN István, WEISZBURG Tamás. 
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Póttagok: B U D A György, D Ó D O N Y István. 

Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztály 
Tiszteletbeli elnök: BÁRDOSSY György 
Elnök: GEIGER János 
Titkár: U N G E R Zoltán 
Vezetőségi tagok: FÜST Antal, KURGYIS Péter, LUKÁCS Andrea, 

S O M O S László, SZANYI János. 

Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály 
Elnök: GÁLOS Miklós 
Titkár: PUZDER Tamás 
Vezetőségi tagok: CSERNY Tibor, GRESCHIK Gyula, HORVÁTH Zsolt, 

JUHÁSZ József, K L E B Béla, KÜRTI István, MINDSZENTY Andrea, 

PAÁL Tamás, SCHAREK Péter, SCHEUER Gyula, T Ö R Ö K Ákos. 

Oktatási és Közművelődési Szakosztály 
Elnök: PÜSPÖKI Zoltán 
Titkár: CSÁMER Árpád 
Felsőoktatási csoportvezető 
Közoktatási csoportvezető: 
Koordinátorok: 

Sajtó- és médiafelelős: 

Oktatáspolitikai szakértők: 

Regionális csoportvezetők: 
Alföldi csoport 

Felsőoktatási csoportvezető: 
Közoktatási csoportvezető: 

Budapesti csoport 
Felsőoktatási csoportvezető: 
Közoktatási csoportvezető: 

Dél-dunántúli csoport 
Felsőoktatási csoportvezető: 
Közoktatási csoportvezető: 

Észak-magyarországi csoport 
Felsőoktatási csoportvezető: 
Közoktatási csoportvezető: 

Közép- és Észak-dunántúli csoport 
Felsőoktatási csoportvezető: 
Közoktatási csoportvezető: 

SzAKMÁNY György 
FILEP Miklós 

SZÓNOKI Miklós 

KASZAP András 

BODNÁR Erika 

CSERPÁK Gyula 

KASZAP András 

FiLEp Miklós 

SZÓNOKY Miklós 

EGERESI Julianna 

SZAKMÁNY György 

HAVASSY András 

KONRÁD Gyula 

PIROS Hajnalka 

DÁVID Árpád 

P E T Ő Anna 

F U T Ó János 

KNAUERNÉ GELLAI Mária 
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Őslénytani, Rétegtani Szakosztály 
Elnök: PÁLFY József 
Titkár: DULAI Alfréd 
Vezetőségi tagok: F Ö Z Y István, GALÁCZ András, HABLY Lilla, MAGYAR Imre, 

V Ö R Ö S Attila. 

Tudománytörténeti Szakosztály 
Elnök: DUDICH Endre 
Titkár HÁLA József 
Vezetőségi tagok: BIDLÓ Gábor, D O B O S Irma, KECSKEMÉTI Tibor, 

PAPP Péter, PÓKA Teréz, SZÉKYNÉ Fux Vilma, VITÁLIS György. 

Póttag: T Ó T H Álmos 

Elnökségi Állandó Bizottságok: 

Fegyelmi és Etikai Bizottság: 
Elnök: KECSKEMÉTI Tibor (a Közgyűlés választotta) 
Tagok: BÁLDI Tamás (az Elnökség választotta) 

VITÁLIS György (a Választmány választotta) 

Földtani Közlöny Szerkesztő Bizottsága: 
Elnök: BREZSNYÁNSZKY Károly (Alapszabály szerint) 
Tagok: ÁRKAI Péter, CSÁSZÁR Géza (főszerkesztő), CSERNY Tibor, 

GRESCHIK Gyula, F O D O R László, JOCHÁNÉ EDELÉNYI Emőke, 

KÁZMÉR Miklós, KECSKEMÉTI Tibor, MINDSZENTY Andrea, 

NÉMEDI VARGA Zoltán, PAPP Péter, VICZIÁN István, V Ö R Ö S Attila. 

Alapszabály és Ügyrendi Bizottság: 
Elnök: KANUER József 
Tagok: H Á M O R Tamás, CSICSELY György, JOCHÁNÉ EDELÉNYI Emőke, 

MÁDAI Ferenc, SZILÁGYI Tibor, V Á G Ó Zoltán, WEISZBURG Tamás. 

Gazdasági Bizottság: 
Elnök: SOMFAI Attila 
Tagok: BAKSA Csaba, FÖLDESSY János, ZIMMERMANN Katalin. 

Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága: 
Elnök: DUDICH Endre 
Tagok: H Á M O R Tamás, JUHÁSZ Györgyi, SCHAREK Péter, WEISZBURG Tamás. 

Euro-geológus cím Nemzeti Ajánló Bizottsága: 
Elnök: SOMFAI Attila 
Titkár: SCHAREK Péter 
Tagok: GRESCHIK Gyula, K L E B Béla, SZALÓKI István. 
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Jubiláló tagtársaink 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Társulatunk azon tagjait, akik a 2000. év 
első fe lében ünnepe l ték 80. , 75. , illetve 70. születésnapjukat . Köszönjük 
Társulatunk és szakmánk érdekében végzett munkájukat, és kívánunk további jó 
erőt, egészséget és jó szerencsét. 

BREZSNYÁNSZKY Károly 
az M F T elnöke 

80 éves 

POSGAY Károly 
(1925. ápr. 26.) 

GÉCZY Barnabás 
(1925. aug. 21) 



772 Földtani Közlöny 130/4 

70 éves 

V É G H Sándor 
(1930. ápr. 10.) 

FALLER Gusztáv 
(1930. aug. 22.) 
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Könyvismertetés 

Különleges könyvcsemegével örvendeztette meg a millennium évében szakmánkat a Miskolci 
Egyetem Bányamérnöki Kara amikor kiadta dr. ZSÁMBOKI László szerkesztésében a 

Magyar Bányamérnökök 1876-1999. 

című könyvet. 

A könyv "közreadója" a Miskolci Egyetem Bányamérnöki Kara, támogatói a tapolcai székhelyű 
Bakonyi Bauxitbánya Kft. és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, összeállítója 

SZENDI Attila volt. 

A 324 oldalas (A/6 formátumú) 10 fejezetből álló 
könyv előszavában dr. KOVÁCS Ferenc ME 
Bányamérnöki Kar dékánja, mint közreadó és 
dr. FAZEKAS János pedig a támogatók nevében 
köszöntik az Olvasót a második évezred utolsó 
évében ezzel a könyvvel, amelyben a 265 éves 
ősi selmeci-soproni-miskolci Alma Mater utóbbi 
124 évében a Bányamérnöki Karon oklevelet 
(„bányász" oklevelet) szerzett egykori diákjainak 
nevét gyűjtötte össze az egyetem levéltára. A 
könyvben nevek sorakoznak hosszú, tömött sor
ban, de remélik, hogy az olvasókban a könyv 
lapozgatása közben személyes vagy irodalmi 
emlékek fognak gyúlni, s föl-föl fog tárulni egy-
egy bányamérnök-életút, életmű, amely része 
volt a hazai bányászat sikerekben is bővelkedő 
elmúlt századának. 
A bevezetőben sok új ismeretanyagot olvas
hatunk dr. ZSÁMBOKI László tollából a bánya
mérnök képzésről 1735-től napjainkig, az Alma 
Materünk történetéről. 
A könyvben évek szerint, alfabetikus sorrend
ben szerepel az 5433 hallgató neve és mellette 
feltüntetve a 18 szak neve is. 
A könyv tartalmazza azon bányamérnökök 
nevét is akik az MTA tagjai, a Kossuth-, Állami-, 
és Széchenyi díj kitüntetésben részesültek. 
A könyv értékét emeli, hogy ez évben búcsúz
tunk a nyalka egyessel kezdődő évszámtól. Ezer 
évig állt évszámaink élén kihúzott derékkal, 
egyenesen, most pedig egy lehajtott fejű, meg
görbült hátú számmal kezdjük az évszám írását. 
Bízom azonban abban, hogy a talpán biztosan 
álló szám erőt ad szakmánknak is, igaz utoljára 
írtuk le 1999. december 31-én az ME Bánya
mérnöki Kar nevet. 2000. január 1-től már az ME 
Műszaki Földtudományi Karon kapják meg 
diplomájukat a végzős hallgatók. 

De ezen sorok írója bízik abban, hogy a 
következő évszázadban is szeretett hivatásunkat 
nagyon sokan fogják folytatni és a Levéltár a 
következő évszázadokban is megörvendezteti 
hasonló kiadvánnyal nemcsak az egyetemes 
magyar bányászati és földtudományi szak
területeken dolgozó mérnök társadalmat. 
A szerkesztő munkáját külön kiemeli, hogy 
hiánypótló ismeretanyagot ad az Olvasó kezébe 
és naprakészségét bizonyítja, hogy a könyvben 
az 1999-es évben végzett hallgatók, kitüntetettek 
nevét is tartalmazza az ízléses kiállítású (fekete 
és zöld kötésben) könyv. 
A könyvet ajánlom nemcsak az Alma Materben 
végzett mérnök kollégák részére, hanem minda
zoknak akik ezen szaktudományok után érdek
lődnek. 

A recenzesnek egy apró kritikai észrevétele van. 
A címben zárójelben fel kellett volna tüntetni, 
hogy „(Selmec, Sopron, Miskolc)". 
A könyv megrendelhető/megvásárolható 1000,-
Ft-os áron a ME Levéltárában, az OMBKE Tit
kárságán és a Bakonyi Bauxitbánya Kft-nél. 
Postai szállítás esetén a postaköltség a megren
delőt terheli. 

Dr. HORN János 
(a könyvben 1586. sz. alatt szereplő bol, 

bol=olajmérnök szak) 


