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Hírek, ismertetések 

FELHÍVÁS! 

Tisztelt Szerzők! 

A Magyar Állami Földtani Intézet Országos 
Földtani Szakkönyvtára feladatai közé tartozik a 
földtani gyűjtőkörbe tartozó teljes hungarika 
(bármely témakörről készült magyar nyelvű, 
magyar szerzőtől külföldön megjelent, Magyar
országon bármely témakörről bármely nyelven 
megjelent, külföldön Magyarországról meg
jelent) földtani szakirodalom gyűjtése is. Ezért 
kérjük a tisztelt szerzőket, hogy az általuk 
külföldön vagy Magyarországon megjelentetett 
művekből egy példányt megőrzés és referálás 
céljából a könyvtárnak megküldeni szíves
kedjenek. 

Az Országos Földtani Szakkönyvtár 1995-től 
referálja a magyar földtani irodalmat az 
American Geological Institute felé, mely a világ 
legnagyobb földtani tárgyú CD-ROM adat
bázisának kiadója. így a magyar irodalom bárhol 
a világon elérhető, megismerhető lesz. A 
szakbibliográfia évi kb. 300 új tétele az intézet 
kiadványain kívül az alábbi folyóiratok földtani 
cikkeiből, továbbá konferencia anyagokból, 
monográfiákból, monografikus kiadványokból 
épül fel. A listában nem szereplő folyóiratok 
cikkei, illetve önálló munkák azonban csak 
akkor kerülhetnek referálásra, ha azok eljutnak 
az Országos Földtani Szakkönyvtárba. 
A MÁFI kiadványai mellett az alábbi folyó
iratokban megjelent munkákat referáljuk: 

1. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 
HU ISSN 1217-8977 

2. Acta Geologica Hungarica, HU ISSN 0236-
5278 

3. Acta Universitatis Szegediensis Acta Minero-
logica-Petrographica, HU ISSN 0365-8066 

4. Annales Universitatis Scientiarum Budapes-
tiensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio 
Geologica, HU ISSN 0365-0634 

5. Annales Universitatis Scientiarum Budapesti-
ensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio 
Geophysica et Meteorologica, ISSN 0237-2738 

6. Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat, 
Hungarian Journal of Mining and Metallurgy, 
Mining, HU ISSN 0522-3512 

7. Bányászati és Kohászati Lapok Kőolaj és 
Földgáz, Hungarian Journal of Mining and 
Metallurgy, Oil and Gas, HU ISSN 0572-6034 

8. Földtani Közlöny, Bulletin of the Hungarian 
Geological Society, ISSN 0015-542X 

9. Földtani Kutatás, (Geological Research), ISSN 
0133-2422 

10. Fragmenta Paleontologica, ISSN 1586-930X 
11. Geophysical Transaction, ISSN 0016-7177 

Sajnos, a fent vázolt törekvésünknek gátat 
szab az a körülmény, hogy számos folyóirat a 
MAFI könyvtárában sem érhető el. Ugyanakkor 
minden szakembernek - szerzőként és 
olvasóként is - egyaránt érdeke a megjelent 
munkák minél teljesebb körű elérhetősége. Ezt 
elősegítendő, a teljes referált irodalom magyar 
változata mellett a Földtani Intézet honlapján 
(http://www.mafi.hu) 2002. január l-jétől 
mindazon irodalom elérhető lesz, amelynek 
különlenyomatát, fénymásolatát Önök, kedves 
Szerzők, eljuttatják a MÁFI könyvtárába -
beleértve az ismeretterjesztő, népszerűsítő 
műveket is. Tisztában vagyunk ugyanakkor 
azzal is, hogy nem mindenkinek és nem minden 
munka esetében oldható meg a különlenyomat 
vagy fénymásolat megküldése sem, ezért az 
Országos Szakkönyvtár a parciális érdekek 
szolgálatára is vállalkozik akkor, amikor vállalja, 
hogy a MÁFI honlapjára azon munkák jegyzékét 
is felrakja, amelyeknek a kollégák csak biblio
gráfiai adatai közlik velünk. Ebben az esetben 
azonban csak a teljes értékű adatokat tartalmazó 
munkákat tudjuk figyelembe venni. Ez ügyben a 
Földtani Közlöny Útmutatójában szereplő leírás 
az irányadó. 

Kérjük tehát segítse Ön is a könyvtár mun
káját, hogy megőrizhessük, illetve adatbázisa
inkon keresztül megismertethessük a magyar és 
külföldi olvasókkal a tágabb értelemben vett 
magyar földtani irodalmat. 
Budapest, 2001. szeptember 20. 
Köszönettel: Magyar Állami Földtani Intézet 
Országos Földtani Szakkönyvtár 
H-1143 Budapest, Stefánia út 14. 
E-mail: library@mafi.hu 
Tel./fax: 1-251-26-78 
http://www.mafi.hu/konyvtar 

CSONGRÁDI Jenőné 

http://www.mafi.hu
mailto:library@mafi.hu
http://www.mafi.hu/konyvtar
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ÉVFORDULÓK 

Treiber János Emlékkonferencia 
Kolozsvár, 2000. november 25. 

Debrecenben született 1913-ban TREIBER 
János, a kőzettan tudós kolozsvári tanára, aki a 
„kincses városban" végzett egyetemet 1937-ben, 
majd „summa cum laude" minősítéssel ott lett 
doktor is, még a negyvenes évek első felében. 
Kimagaslóak voltak érdemei az ötvenöt éve 
kisemmizetten, kutatási és oktatási eszközök 
nélkül hagyott földtani tanszékek újrafelszerelé-
sében, a kutatások megkezdésében és az oktatói 
munka színvonalának emelésében. Korában 
páratlan volt tevékenysége kutatói munkássá
gának sokoldalúságát, megalapozottságát, a 
korabeli nemzetközi eredményekre való oda
figyelését, illetve azt a törekvését tekintve, hogy 
a bár külföldön megjelenő legújabb kutatási 
módszereket, eszközhasználatot meghonosítsa 
odahaza a tanszék mindennapi gyakorlatában, 
így vezette be - Erdélyben elsőként - az 
ásványok és kőzetek termodifferenciális elem
zését, így fordult figyelme a bauxitok, az agyag
ásványok, majd a talajok irányába, sőt az ásvá
nyok radioaktivitása felé is. Teljes életművet 
hagyott hátra a földtani térképezést illetően is, 
hisz kőzettani kutatásaival befedte a Keleti-
Kárpátok déli, fiatalabb vonulatának (Kelemen -
Görgény - Hargita) egészét. 

Korai halála után épp huszonöt évvel 
szervezett tudományos ülésszakot a Kárpát
medence második modern univerzitása, a ko
lozsvári Ferenc József-, később pedig Bolyai-, 
majd Babes-Bolyai Egyetem előadótanárának 
emlékére a Bolyai Társaság, az Erdélyi Múzeum 
Egyesület (EME) és a Német Demokrata Fórum. 

Hajdani diákjainak egyike, WANEK Ferenc, aki 
paleontológusként ma a kolozsvári univer-
sitasnak is óraadó tanára, így, ezzel a hármas 
segítséggel tudta összehívni működésének 
harminc egyetemi évfolyamából a még élő 
munkatársait-tanítványait - és távolabbi tisz
telőit, természetesen „határok nélkül" - a 
romániai országos választások előtti szombatra. 

A Házsongárdi temető alsó részén levő 
sírjánál, annak ellenére, hogy a postára bízott 
meghívókat sokan nem kapták meg a városon 
belül sem - több, mint tucatnyian vettünk részt a 
meghitt koszorúzáson (Erdélyből és távolabbról 
- meg azért Kolozsvárról is) a megemlékező 
ülésszak reggelén. Ekkor kerültek tehát 

dr. TREIBER János geológus (diákjai oly kedvelt 
„petrogrófjának") sírjára koszorúk - a nagyobb a 
helybéli emlékezőktől, a kisebbik nemzetiszínű 
szalagjának felirata pedig „A Magyarhoni 
Földtani Társulat tiszteletével" volt. 

Az „Apáczai Csere János" magyar tannyelvű 
Líceum adott alkalmas helyszínt a tudományos 
ülésszaknak. A délelőttre szép számúra nőtt 
hallgatóság a nagy Fizikateremben előbb az öt 
szakmai előadást hallgathatta meg. Ezek során 
főleg az egyetem diákjai, fiatal kutatók, köztük a 
Geológus Egyetemisták Kolozsvári Kutató 
Osztálya, a GEKKO tagjai mutatták be az 
ásványtan és az üledékföldtan különféle terü
letein végzett kutatásaik legújabb eredményeit, 
majd négy tudománytörténeti megemlékezés, 
elemzés következett. 

A konferencia után a résztvevőket alkalmi 
svédasztal várta, előzőleg azonban az egye
temisták rövid, de nagyon kedves műsort 
mutattak be: KÓNYA Lajosnak és TREIBER hajdani 
tanárának, a híres kolozsvári BALOGH Ernő 
professzornak eddig szinte ismeretlen verseit, s 
igazi otthoni táncházi muzsikát. 

Mivel bővebb kéziratos anyagot a konferen
ciáról a MÁFI Könyvtára őrizhet, ezért alább 
csak a jelentkezett előadók (időrendben fel
sorolt) nevét s bemutatóik címét soroljuk föl. 

GÁL Ágnes (Sepsiszentgyörgy/Kolozsvár): A 
Nagyág és Brád környékén előforduló epitermás 
kvarcokkal kapcsolatos észrevételek 

PÁSZTOHY Zoltán (Csíkszereda): A Lövéte-
homoródalmási „eltemetett hegyek" kérdése 

KOVÁCS J. Szilamér (Sepsiszentgyörgy/ 
Kolozsvár): Felső-jura-alsó-kréta mikrofáciesek a 
Vargyas-szoros mészkő-olisztolitjában 

PAPUCS András (Sepsiszentgyörgy): A ko-
vásznai Hankó-völgy ásványainak keletkezése 

KRÉZSEK Csaba (Marosvásárhely/Kolozsvár): A 
Nyárád-menti pannóniai üledékek szedimento-
lógiája 

WANEK Ferenc (Kolozsvár): TREIBER János és a 
földtani oktatás a Bolyai Tudományegyetemen 

SZÉKYNÉ dr. Fux Vilma (Budapest/Debrecen): 
TREIBER János és a debreceni kutatóhelyek 

PAPP Péter (Budapest): Adalékok TREIBER 
János munkásságának magyarországi fogadta
tásához 

JAKAB Sámuel (Marosvásárhely): A talaj-
mineralógus TREIBER János 

Külön értékelendő a specialisták, az idősebb 
és fiatalabb pályatársak mindig oly szükséges 
együttlétének megszervezése, mely bár nagyon 
szűkös keretekből, de találékonyan biztosította 
most is a távolabbi kollégák találkozását. Ez a 
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jóleső nyitottság az, melyet az utóbbi évek EME 
rendezvényein is újra meg újra megélhet a 
résztvevő. 

PAPP Péter, GÁL Ágnes 

RENDEZVÉNYEK 

Beszámoló a Magyarhoni Földtani 
Társulat korzikai tanulmányútjáról 
(2000. szeptember 22 - október 1.) 

A Társulat által szervezett, és a Pesti Center 
Travel által kivitelezett tanulmányút vezetője 
TANÁCS János geológus kollégánk és fia TANÁCS 
Gábor volt. Az előbbi a szakmai, az utóbbi pedig 
a sziget történelmét, lakosságát és helyi szokásait 
mutatta be igen magas színvonalon. A terület 
egyháztörténeti és építési stílusait és értékeit 
VlNCZE Melinda ismertette. 

Busszal összesen közel 4000 km-t tettünk 
meg, ebből kb. 1500 km-t Korzikán. Hajóval 
odafelé Livornotól Bastiáig és visszafelé Bastiától 
Genováig utaztunk 

Korzika területe 8800 km 2 . Hosszúsága 183 
km, legnagyobb szélessége 83 km. Közel 1000 
km hosszú partvonala rendkívül tagolt. A sziget 
domborzatát jellemzi, hogy középen 2000 m-es 
magasságú csúcsok vannak. Ny-i partvonala 
meredek sziklákkal ereszkedik le a Földközi 
tengerre (öblökkel és félszigetekkel tagolt ria-
tipusú partvidék). A Liguriai-tenger felé néző K-i 
partvonalát sok esetben a hegyekről érkező 
folyók alakították ki. A lecsapolás előtt ezek a 
területek sokszor mocsarasak és malária veszé
lyesek voltak. 

A folyói torrens jellegűek, elektromos erő
műveket működtető duzzasztógátakkal. A fel
duzzasztott vizet a csúcsfogyasztási időn kívül 
csöveken 4-500 m magasságban lévő tározókba 
emelik. 

Korzika növényvilága rendkívül gazdag, sok 
endemikus fajjal. A mediterráneumra jellemző 
cserjék machia flórát hoztak létre. Elterjedtek 
szelíd gesztenyései és parafaerdői. A lombos 
erdők közül fontos az eukaliptusz, a tűlevelűek 
közül pedig az ernyő-fenyő. 

A sziget földtani felépítésére és fejlődés
történetére jel lemző, hogy a Tirréni mikro-
kontinens felszínen maradt részét képezi. 
Kőzettanilag három részre osztható (1. ábra). 

„Ősi Korzika": főként paleozoos gránit, 
továbbá perm vulkánit. 

„Alpi Korzika": az eocén végén kialakult, 
mezozoos eredetű „selymes-takaró" (Schistes 
Lustrés Nappes) és miocén üledék. A két terü
letet a cortei pikkelyek és a flis öv választja el. 

A tanulmányút során az alábbi helyeket 
látogattuk meg: Fiume d'Orbo völgy (alsó-kréta 
ofiolit), Bonafacio (Óváros, variszkuszi gránit, 
miocén törmelékes-karbonátos üledékek), Calvi 
(Kolumbusz szülővárosa), Oletta (tengeri, 
pelites, karbonátos liász), Aleria (görög-római 
gyűjtemény Maleva gazdaság: gasztronómia), 
Golo-völgy (több száz m mély szurdok), Pianna 
(„gránitország"), Ajaccio (Napoleon szülőháza), 
Vrzzavona-hágó, Corte (egyetem), Fitosa (pre
hisztorikus település, gránit és granodiorit 
dolmenek, menhirek), Cap Corse-félsziget 
(Csodatevő Madonna szobra), Bastia (vár, 
kikötő, templom). 

Köszönet mindazoknak, akik ezt az érdekes 
utat lehetővé tették, különösen a Társulat 
ügyvezető titkárának ZIMMERMANN Katalinnak, 
aki a teljes adminisztrációt intézte, és a társa
ságot összefogta. 

MOLNÁR Béla 
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Szimpózium Nagybányán - Még 
nyílnak a mélyben a bányavirágok... 

Románia Földtani Társulatának tízéves 
Nagybányai Területi Szervezete 2000. nov. 
16-18-án tartotta 4. szimpóziumát Nagybánya/ 
Baia Mare városában. Társrendezők voltak: a 
nagybányai Északi Egyetem, a REMIN 
ércbányavállalat és a máramarosi IPEG földtani 
kutatóvállalat, az AMPGAR (amatőr minera-
lógusok, paleontológusok és gemmológusok 
egyesülete) részvételével. A plenáris és szekció
ülések, valamint a poszter-bemutatók is az 
Északi Egyetem helyiségeiben voltak. A rendez
vényt a RFT alelnöke, M. SANDULESCU akadé
mikus nyitotta meg. (Az elnök, D . RADULESCU, 
jelenleg Románia athéni nagykövete.) A 
résztvevőket a horvát Földtani Társulat részéről 
L . PÁLINKÁS elnök, a Magyarhoni Földtani 
Társulat részéről pedig DUDICH E. társelnök 
üdvözölte. - A hivatalos előadási nyelvek az 
angol, a francia és a román voltak, de az utóbbi 
kettő csak igen alárendelten szerepelt. A 69 
(csupa angol nyelvű) kivonatot tartalmazó kötet 
a bukaresti Földtani Intézet Évkönyvének 72. 
köteteként jelent meg. (Valójában ennél 
kevesebb bemutatásra került sor, mivel több 
szerző nem jelent meg.) A tárgykörök szerinti 
megoszlás: ércföldtan 12, vulkánosság, vulkáni 
szerkezetek 9, magmás kőzettan 7, ásványtan és 
kristálykémia 6, szerkezetföldtan 5, meta-
morfitok, mikropaleontológia 4 - 4 , geofizika, 
környezetföldtan 3-3, geokémia, geokronológia, 
geotermika, mérnökgeológia 2-2 , bányászat, 
drágakövek, geo-mikrobiológia, geológia álta
lában, geomatematika, szferulák, vízföldtan l - l . 
Az országok szerinti megoszlás: Románia 46, 
Magyarország 16, Fanciaország 2, Egyesült 
Államok, Horvátország, Oroszország, Szlovákia, 
Ukrajna l - l . Ausztria és Szerbia egy-egy társ
szerzővel szerepelt. A magyarországi szerzők: 
BALÁZS E. és tsai, BODROGI M. és tsai, DUDICH E., 

FÖLDESSY ]., GULYÁS és tsai, KOVÁCS-PÁLFFY P és 

tsai, KOZÁK M. és tsai, KOZÁK M. és tsai, MECSI J. , 
NÉMETH N., PÉCSKAY Z . , SERESS-HARTAI É., UNGER 

Z. , ZELENKA T.) - A résztvevőknek bemutatták a 
gazdag, szakmailag és esztétikailag egyaránt 
magas színvonalon rendezett Nagybányai 
Ásványtani Múzeumot. (Egy terepasztalon még 
a 2000. év eleji gátszakadások helyei is 
azonosíthatók voltak, amelyek a Tisza vizének 
cianid- és nehézfém-szennyeződését okozták.) 

Nov. 17-én félnapos busz-kirándulás volt a 
Gutin-hegységbe. Kapnikbánya/Cavnic állami 

kézben levő, jelenleg 1000-ről már 300 főre 
csökkentett munkáslétszámmal működő Boldut 
bányaüzemének Ungar-telérét tekintettük meg 
(150. szint). Ez arany- és ezüsttartalmú galenit-
szfalerit-kalkopirites epitermális kvarc-telér 
rodokrozittal. - A kivonat-kötet és az (ugyancsak 
angol nyelvű, Zoltán MARIAS által írt) kirándulás
vezető az Országos Földtani Szakkönyvtárban 
(MÁFI) megtekinthető. 

Kulturális élmény volt (a Szt. István tornyon 
és a nagybányai festőiskola létesítményein kívül) 
a várostól 12 km-re levő koltói /Coltau-i Teleki
kastély meglátogatása. A grófi kastély most 
múzeum. Kertjében stílusos bronzszobor őrzi 
annak emlékét, hogy Petőfi Sándor itt töltötte 
mézesheteit Szendrey Júliával, és itt írta (többek 
között) a „Szeptember végén" c. versét. 

DUDICH Endre 

Föld Napja a Magyar Állami Földtani 
Intézetben 2001. április 21. 

A 2000 áprilisában sikeresen megrendezett 
közös programot követően 2001-ben is a közös 
rendezés mellett döntött a Zuglói önkormányzat 
és a Magyar Állami Földtani Intézet. A rendezők 
az előző évhez hasonlóan ez évben is a zuglói 
kisdiákokra koncentráltak. 

KUTALIKNÉ dr. KARDOS Zsuzsa zuglói polgár
mester megnyitója után dr. HALMAI János 
igazgatóhelyettes üdvözölte az ünnepség 
résztvevőit. Az ünnepi eseménysorozat, fő 
attrakciója a kerületi általános iskolások 
Talpalatnyi Föld vetélkedőjének a döntője volt, 
ahová az ötfordulós selejtezőn induló, és a 
kötelező tablókészítésben résztvevő 33 csapat 
közül, az ünnepség megkezdése előtt megren
dezett elődöntő után 10 csapat került. Az egész 
délelőttöt kitöltő csapatversenyt végül is nagy 
küzdelemben a Jókai Mór Általános Iskola Panda 
névre hallgató csapata nyerte. A fődíj egy 
egyhetes erdélyi nyaralás volt teljes ellátással. 
Rajtuk kívül, a döntőben, illetve a selejtezők 
során mutatott kiemelkedő teljesítményéért 
további 7-7 csapat nyert egy-, illetve félnapos 
kirándulást a gánsendorfi Szafariparkba illetve a 
Ferihegyi repülőtérre. A legjobb csapatok, illetve 
a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó ver
senyzők megkapták a MÁFI különdíjait is, s ezen 
felül a résztvevők még további ajándékokat 
kaptak. 

Az alsó tagozatos gyerekek plakát és makett 
készítésben jeleskedtek, s az ő alkotásaik közül is 
díjat kaptak a legjobbak. 
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A gyerekek munkáiból összeállított kiállítást 
május közepéig tekinthették meg MAFI 
Országos Földtani Múzeumának látogatói. 

A vetélkedő mellett nagy sikere volt a külön
böző képességfejlesztő és ügyességi játékoknak, 
az ún. Lábnyomos teremben megrendezet 
földfestő kiállításnak, az óriásbáboknak és az 
egyéb műsoroknak, valamint a látogatók részére 
egész nap díjmentesen igénybe vehető múze
umi szolgáltatásnak is. 

A résztvevők jó hangulatát, még a szomorkás 
idő sem tudta elrontani, és az épület is átvészelte 
az eső miatt a folyosóira szorult nyüzsgő 
tömeget. 

Kun László 

Beszámoló a 4. Magyar Őslénytani 
Vándorgyűlésről (2001. május 4-5.) 

Idén tavasszal, a Társulat Őslénytani-
Rétegtani Szakosztályának vezetése immár 
negyedik alkalommal rendezte meg az 
Őslénytani Vándorgyűlést. A szervezőket és a 
résztvevőket egyaránt meglepte és örömmel 
töltötte el, hogy az előző három év folyamatos 
növekedése után ismét rekord született a 
jelenlévők számát és a bejelentett előadások 
számát illetően. A helyszínül választott 
pécsváradi István Király Szálloda kis híján 
szűknek bizonyult a mintegy 80 résztvevő 
számára! Figyelemre méltó, hogy több határon 
túli paleontológus és hallgató is eljött. A 
kétnapos rendezvény első napján a kollégák 
tizenhat előadást tartottak és közel ötven 
posztert mutattak be. A program zsúfolt és 
egyben izgalmas volt. A földtani kor, rendszer
tani csoport és munkamódszerek tekintetében 
egyaránt változatosnak bizonyult az elmúlt egy 
év hazai őslénytani eredményeit felsorakoztató 
előadói nap. 

A hagyományoknak is megfelelően a rendez
vény második napján a résztvevők terep
bejáráson vettek részt. A programban a Pécs 
környéki Hird, Danitz-puszta, Vasas, Magyar-
egregy és Bükkösd határában lévő képződ
mények és lelőhelyek szerepeltek. A vándor
gyűlésről készült 52 oldalas programfüzet az 
előadások és poszterek kivonatát és a kirán
dulásvezetőt egyaránt tartalmazza. 

A rendezvényt a Koch Alapítvány, az Oktatási 
Minisztérium, az Országos Tudományos 
Kutatási Alap és Pécsvárad város Önkor
mányzata támogatta. Az elnyert, ill. felajánlott 

pénzeszközök tették lehetővé, hogy az erdélyi 
kollégáink, valamint a külföldi és a magyar
országi hallgatók részvételi költségeit elfogad
ható szinten sikerült tartani. 

A jövőre esedékes 5. vándorgyűlését a tervek 
szerint, Pásztón, a helyi múzeum segítségével és 
támogatásával rendezi a szakosztály - a 
hagyományos időpontban május elején. 

FÖZY István 

Földtani Veszélyforrások 
Konferencia Paks, 2001. május 17-18. 

A konferenciát a Magyar Geológiai Szolgálat 
(MGSZ) és a Magyarhoni Földtani Társulat 
(MFT) rendezte a földtudományokkal foglal
kozók és az önkormányzatok képviselői 
számára. A rendezvény témájában bővített 
folytatása a Partfal Konferenciáknak. 

Az 1999 őszén megkezdett második 
felszínmozgás kataszterezés, illetve a partfal 
programban benyújtott pályázatok statisztikai 
értékelése alapján kiderült, hogy az ilyen típusú 
felszínmozgás csak harmada a lakott területeket 
veszélyeztető földtani eredetű veszély
forrásoknak. Az összefoglalóan földcsuszamlá
soknak nevezett folyamatok - ilyen volt a 
hollóházai, leányfalui, ercsi földmozgás is -
sokkal nagyobb területeket, más emberi 
környezetet is érintenek. Ki kellett tehát bővíteni 
a konferencia tárgykörét az alábányászott, 
alápincézett területek, a térfogatukat változtató 
agyagtalajok, a regionális felszínsüllyedés és a 
felszínemelkedés problémáival is, hiszen 
ezeknél a folyamatoknál is a földtani környezet 
állapotváltozása okozza az élettér károsodását. A 
bővítés további indoka, hogy a 2001-2002. évi 
költségvetési törvény tervezete szerint a 
partfalveszély-elhárítási kormányprogram 2001-
ben befejeződik, és a pince programmal együtt 
bekerül a címzett és céltámogatási rendszerbe, 
ami csak tervszerű munkák finanszírozására 
alkalmas. A tervezett felügyelő bizottságban a 
földtan képviselete biztosított. A bekövetkezett, 
vagy nagy valószínűséggel bekövetkező esetek 
kezelésére újból csak a vis maior keret áll 
rendelkezésre. Ebben a döntési mechaniz
musban viszont a földtani képzettségű szak
emberek részvétele, egyelőre, nem valószínű. 

A konferencián az előző évekhez hasonlóan 
120 fő körül volt a regisztrált résztvevők száma. 
Az önkormányzatok képviseletében 38 polgár
mester, műszaki szakember volt jelen, 34 
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tervező, kivitelező cég és 9 egyetem, illetve 
közhivatal képviselője jött el. A résztvevők több 
mint fele már a korábbi rendezvényeknek is 
aktív résztvevője volt. Sok önkormányzattól 
jöttek el olyanok, akiknek a földtani jellegű 
problémák jelenleg nem okoznak gondot. 
Sajnálatos, hogy a témával hivatalból kapcso
latban lévő minisztériumok képviseletében csak 
az FVM Területrendezési Főosztályának helyet
tes vezetője, KÖRMENDI Imre úr - az egyik 
állandó előadónk - , illetve a BM Partfalveszély
elhárítási Tárcaközi Bizottság szakértője, KOLLÁR 
Ervin úr jött el. A többi meghívott tárca 
képviselője nem jelent meg. Sajnálatos, hogy 
nem sikerült az ő érdeklődésüket is felkelteni, 
pedig a pince- és partfalveszély-elhárítás 
aktuális kérdéseiről kaphattak volna széleskörű 
áttekintést, és személyesen találkozhattak volna 
a károsultak és a kárt felszámolók képviselőivel. 

Az előadások tárgyköre a korábbi konferen
ciáknál lényegesen sokrétűbb volt; a tematika 
bővülése miatt az előadások nagy részét felkért 
előadók tartották meghatározott tárgykörben, 
kiválasztott aktuális eseteket bemutatva. A 
jövőben is folytatni kívánjuk az önkormány
zatokat és a szakmai közönséget egyaránt 
legjobban foglalkoztató esetek bemutatását. 

OSZVALD Tamás 

Eurogeológus hírek 

A European Federation of Geologist (EFG) 
2001. június 15-17. között tartotta éves gyűlését 
Krakkóban. 

Az ülés során a delegátusok áttekintették az 
EFG anyagi helyzetét és a következő évek 
munkatervét. Új kommunikációs koordinátort 
neveztek ki, döntöttek a European Geologist 
Magazine további megjelentetéséről. 

A Nemzeti Ajánló Bizottságok javaslata 
alapján az EFG Registration Committee döntött 
új Eurogeológus címek odaítéléséről. A most 
már 230 Eurogeológus között az idén két új 
magyar tagtársunk is található. így az eddig 
Eurogeológus címet kapott tagtársaink névsora a 
következő (az elbírálás sorrendjében): 

BÉRCZI István 
D O B O S Irma 
CSERNUSSI Gábor 
SCHAREK Péter 
Tartalmas beszámolók hangzottak el az egyes 

tagszervezeteknél tervezett vagy már megva
lósult továbbképzési programokról. A téma EFG 

koordinátora az ír J. A. CLIFFORD. A minőség
biztosítással összefüggésben az egész életpályát 
átfogó (Continuing Professional Development -
Írországban, vagy Life Long Learning az 
Egyesült Királyságban) továbbképzési lehető
séget kívánnak biztosítani Ez nyújtana garanciát 
az Eurogeológus (EuroGeologist) és a nemzeti 
Certified Geologist, Certified Professional 
Geologist stb. címek színvonalának megőrzé
sére. A közeljövőben mi sem kerülhetjük meg a 
kérdést, és hazai szinten is ki kell dolgozni egy 
továbbképzési rendszert, természetesen, ebben 
valami anyagi érdekeltséget kell teremteni a 
résztvevők számára. 

Az ülésről készült bővebb jelentést és a 
háttéranyagokat a Társulat Titkárságán és a 
MÁFI Könyvtárban lehet megtekinteni. 

Az EFG honlapjának címe http://www.-
eurogeologists.de. 

SCHAREK Péter 

A Magyarhoni Földtani Társulat az 
Európai Geológusok Szövetségének 

tagja 

A Magyarhoni Földtani Társulat két éves 
előkészítés után 1998. január 1-től teljes jogú 
tagjává vált az Európai Geológusok Szövetsé
gének (European Federation of Geologists -
EFG). 

A Szövetség célkitűzésének megfelelően az 
európai földtani szakmai szervezetek közös 
érdekvédelmi szervezete, hangsúlyozottan a 
tagországok közötti szabad munkavállalás 
elősegítésére szerveződött. 

Az Európai Közösség szakbizottságaival 
kiépítendő kapcsolat létrehozására és fenn
tartására (magyarán szakmai lobbyzásra) a 
Szövetség tavaly létrehozta a Committee of 
Geologists from the European Union elnevezésű 
bizottságát. 

Mint nemzetközi érdekképviseleti funkciót 
vállaló szerv, a Szövetség a Tagegyesületek 
ajánlása alapján Eurogeológus címet adomá
nyoz (European Geologist - Euro. Geol.) és 
gondoskodik a címnek a tagországok hatóságai 
által történő elismertetéséről. A címmel járó 
szakmai garancia lehetőséget teremt az Európai 
Közösség állampolgárai számára a közösségen 
belüli kedvezőbb munkavállalási pozíció 
elnyerésére. Természetesen a közösségen kívüli 
országok szakemberei számára a cím jelenleg 
csupán segíthet az egyéb módon munkavállalási 

http://www.-
http://eurogeologists.de
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engedéllyel rendelkezők elhelyezkedésében, Ш. 
a Magyarországon működő nemzetközi vállal
kozásoknál. 

A Szövetség hivatalos nyelve az angol, 
francia, német és spanyol, melyeken elfogadják 
a pályázatokat és cikkeket, de a munkanyelv az 
angol. 

Az Eurogeológus cím elsősorban azon 
országok állampolgárai számára fontos (Magyar
ország is ilyen), melyeknek még nincs saját 
minősítő rendszerük. Ebben az esetben a 
Szövetség által adományozott cím lehet a leg
hatékonyabb segítség. 

A Szövetség Alapszabálya szerint az 
Eurogeológus cím pályázatait a tagegye
sületekben működő Nemzeti Ajánló Bizottságok 
saját működési rendjük szerinti eljárással 
értékelik, s a tagegyesület javaslatát küldik meg 
a Szövetségnek, amely Szövetség a cím hasz
nálatát tagdíj fejében három évre engedélyezi. A 
személyenként fizetendő díj 300 ECU/3 év, 
amely az Alapszabály szerint az EFG és a 
Társulat között oszlik meg. 

Emellett egyszeri eljárási díjat is kell fizetni, 
amely a hazai bírálat költségeit tartalmazza és 
mértékét a Társulat Elnöksége évenként hatá
rozza meg. 

A Magyarhoni Földtani Társulat Nemzeti 
Ajánló Bizottsága ez év áprilisban alakult meg a 
Társulat Elnökségének javaslatára. Tagjai: 

Elnök: Prof. Dr. SOMFAI Attila 
Titkár: Dr. SCHAREK Péter 

Tagok: Dr. GRESCHIK Gyula 
Prof. Dr. KLEB Béla 
Dr. SzAtóKl István 

Levelezési cím: Magyarhoni Földtani Társulat 
Titkársága, Budapest I. Fő u. 68 I. em. 
H-1371 Budapest, Pf. 433, tel/fax: 201 9129 

A Nemzeti Ajánló Bizottság (NAT) Alap
szabályát és Ügyrendjét a Társulat Elnöksége 
elfogadta, azt az EFG 1998. júniusban, Kölnben 
tartott évi közgyűlésén BÉRCZI István, 
Társulatunk akkori elnöke az EFG Elnökségének 
átadta. Az European Federation of Geologists 
Alapszabálya szerint a NAT működését és az 
eljárás módját leíró szabályzatot magyar és 
angol nyelven nyilvánosságra kell hozni a 
Társulat hivatalos folyóiratában. 

SCHAREK Péter 

Euro-Geológus cím Nemzeti Ajánló 
Bizottságának Alapszabálya és 
Ügyrendje 

1. § Altalános rész 
(1) A Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) az 

Európai Geológusok Szövetségének (European 
Federation of Geologists, EFG) rendes tagja és 
Magyarországot képviseli a Szövetségben. 

(2) Az European Federation of Geologists által 
alapított „European Geologist" (Euro. Geol) cím 
odaítélésére a Magyarhoni Földtani Társulatnak 
van joga javaslatot tenni a European Federation 
of Geologists illetékes bizottságának (Re
gistration Committee of European Geologist). 

(3) Az Euro. Geol. címet elnyert tagtársak 
élvezik a nemzetközi szövetség erkölcsi támo
gatását, kedvezőbb elbánásra számíthatnak a 
European Federation of Geologists tagországai
ban munkavállalás és szakértői tevékenység 
esetén. 

(4) Az Euro. Geol. cím elnyerésére mindazok 
pályázhatnak, akik a European Federation of 
Geologists mellékelt követelményeinek meg
felelnek, és a Magyarhoni Földtani Társulat 
támogatását élvezik 

(5) Az Euro. Geol. címet elértek névsorát a 
European Federation of Geologists rendszeresen 
közzéteszi a European Geologist с. negyed
évente megjelenő kiadványában. 

(6) Az Magyarhoni Földtani Társulat 
Elnöksége úgy látja, hogy az alkalmazott 
földtan, elsősorban a mérnökgeológia, építés
földtan, környezeti geológia, hidrogeológia, 
kőolajföldtan, környezeti kármegelőzés (geo-
hazard) szakterületén van várható eredménye 
az Euro. Geol. cím megszerzésének. Ezért ezen 
orientáltság figyelembevételével alakítja ki a 
Nemzeti Ajánló Bizottságot. 

2. § Alapszabály 
(1) A Magyarhoni Földtani Társulat Elnök

sége a European Federation of Geologists 
tagságból adódó kötelezettségek ellátására ötfős 
Nemzeti Ajánló Bizottságot (NAB) működtet a 
Magyarhoni Földtani Társulat keretében. 

(2) A Nemzeti Ajánló Bizottság a European 
Geologist cím elnyeréséhez szükséges szabály
zatban foglaltak és a Magyarhoni Földtani 
Társulat valamint a European Federation of 
Geologists szakmai-etikai szabályai szerint végzi 
munkáját. 

(3) A Nemzeti Ajánló Bizottság elnöke a 
mindenkori Magyarhoni Földtani Társulat 
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Elnökség tagjaiból kerül kinevezésre, tagjai 
között a Mérnökgeológiai és Környezetföldtani 
Szakosztály felkért elnökségi tagjai, valamint az 
alkalmazott földtani területen dolgozó társulati 
tagok találhatók. Itt a teljes tagság kor-, nem és 
munkahely szerinti képviseletére kell törekedni. 

(4) A Nemzeti Ajánló Bizottság tagjainak 
kinevezése a Magyarhoni Földtani Társulat 
Elnökségének feladata minden választási 
ciklusban a Választmány egyetértésével. Ugyan
csak ez a testület dönt a lemondások elfoga
dásáról és az esetleges visszahívásról. 

(5) A Nemzeti Ajánló Bizottság tagjai két 
egymást követő ciklusban újraválaszthatók. 

(6) A Nemzeti Ajánló Bizottság tagjai maguk 
közül titkárt választanak. A titkár gondoskodik 
az adminisztratív ügyek viteléről, előkészíti a 
bizottsági üléseket és döntéseket. 

(7) A Nemzeti Ajánló Bizottság munkájában a 
Magyar Mérnöki Kamara (MMK) társterületi 
(geotechnikai, bányászati, környezetvédelmi, 
stb.) Minősítő Bizottságai (MB) tanácskozási 
joggal képviseltethetik magukat. 

(8) A Nemzeti Ajánló Bizottság kidolgozza és 
a Magyarhoni Földtani Társulat Elnökségével 
jóváhagyatja, majd magyar nyelven közzéteszi 
Alapszabályát, a kérelmek beadásának és 
elbírálásának Ügyrendjét. 

(9) A Nemzeti Ajánló Bizottság feladata a 
beérkezett pályázat teljességének és alkalmas
ságának a vizsgálata, és a European Federation 
of Geologists követelményeinek figyelembe
vételével, a szakmai referenciák, saját meglevő, 
vagy beszerzett információk felhasználásával a 
támogatás megadása, vagy megtagadása, illetve 
kiegészítésre való visszaadása. 

(10) A Nemzeti Ajánló Bizottság szükség 
szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, és 
állásfoglalását írásban közli a pályázóval. 

(11) A Nemzeti Ajánló Bizottság állásfoglalása 
titkos, az érintetten kívül arról csak a Magyar
honi Földtani Társulat Elnökségét kell tájékoz
tatnia. A támogatás megtagadása esetén a 
pályázó a Magyarhoni Földtani Társulat 
Elnökségnél betekinthet az iratokba, és a 
Magyarhoni Földtani Társulat Elnökséghez 
címzett beadványban fellebbezhet. 

(12) A Nemzeti Ajánló Bizottság tevékeny
ségéről évente írásos beszámolót készít melyet 
megjelentet a Földtani Közlönyben. 

(13) A Nemzeti Ajánló Bizottság gondoskodik 
a European Geologist című folyóiratban a 
magyar vonatkozású beszámolók, cikkek, hirde
tések megírásáról, megjelentetéséről 

(14) A Nemzeti Ajánló Bizottság tevékeny
ségével kapcsolatos pénzügyi műveleteket a 
Magyarhoni Földtani Társulat Titkársága végzi. 

3. § Ügyrend 
(1) Az Euro. Geol. címre szakterülettől 

függetlenül a Magyarhoni Földtani Társulat 
minden teljes jogú, a földtan és a földtani 
ismereteket adó társtudományok legalább 
egyikében diplomát szerzett tagja pályázhat a 
European Federation of Geologists egyik 
hivatalos nyelvén megírt pályázattal, melyhez 
mellékelnie kell a magyar fordítást. A pályá
zathoz szükséges formanyomtatvány és kitöltési 
útmutató a Magyarhoni Földtani Társulat 
Titkárságán szerezhető be. 

(2) A megfelelően kitöltött és mellékletekkel 
ellátott pályázatot önálló, zárt borítékban a 
Nemzeti Ajánló Bizottságnak címezve kell 
eljuttatni a Magyarhoni Földtani Társulat Titkár
ságára. 

(3) A beérkezett pályázatokat a Magyarhoni 
Földtani Társulat Titkársága bizalmasan kezeli, 
azokról nyilvántartást vezet és a Nemzeti Ajánló 
Bizottság titkárának továbbítja. 

(4) A Nemzeti Ajánló Bizottság titkára 
begyűjti vagy bekéri a hiányzó adatokat és 
havonta tájékoztatja a Nemzeti Ajánló Bizottság 
elnökét a beérkezett pályázatok számáról, a 
megtett intézkedésekről. Az elnök kitűzi a 
Nemzeti Ajánló Bizottság soron következő 
ülését és dönt a napirendről. 

(5) A Nemzeti Ajánló Bizottság akkor 
határozatképes, ha az elnök, a titkár és legalább 
két tag jelen van. Az Euro. Geol. cím megadását 
javasló határozatnak egyhangúnak kell lennie. 

(6) Az elbírálás során a Nemzeti Ajánló 
Bizottság szakértőket kérhet fel és a pályázót is 
meghallgathatja. Ez utóbbi esetben a pályázót 
értesíteni kell a meghallgatás okáról. 

(7) A Nemzeti Ajánló Bizottság döntései 
titkosak, a döntést nem kell indokolnia. A 
pályázókat a döntést követő 30 napon belül a 
titkár írásban értesíti az eredményről. A 
határozat egy példányát megküldi a Magyar
honi Földtani Társulat Elnökségének. A sikeres 
pályázatok publikálásának joga a European 
Federation of Geologistsé. A pályázat elutasítása 
esetén nemzeti szinten egyszeri, a Magyarhoni 
Földtani Társulat Titkárságánál benyújtott 
fellebbezésnek van helye. A fellebbezés sorsáról 
a Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége 
következő ülésén dönt. 

(8) A fellebbezési ügy tárgyalására a pályázót 
vagy törvényes képviselőjét meg kell hívni. 
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Amennyiben a pályázó nem fogadja el a 
Magyarhoni Földtani Társulat Elnökségének 
határozatát akkor személyesen és közvetlenül a 
Registration Committee of European Geologist-
hoz fordulhat jogorvoslatért. 

(9) A Nemzeti Ajánló Bizottság eljárása 
díjköteles. A díjat a Magyarhoni Földtani 
Társulat Elnöksége határozza meg, és azt a 
Magyarhoni Földtani Társulat javára kell a 
pályázónak postai csekken befizetnie, és a 
pályázat benyújtásával egyidejűleg a befizetett 
összeget igazolni. A befizetett díj nem igé
nyelhető vissza. A fellebbezés díjfizetés szem
pontjából újabb pályázatnak minősül. 

(10) A Magyarhoni Földtani Társulat az Euro. 
Geol. cím európai bejegyeztetéséért továbbítja a 
sikeres pályázat eredményét a European 
Federation of Geologists-nek. 

(11) Az Euro. Geol. cím érvényessége három 
év és ennek használatáért a nyertesnek a 
European Federation of Geologists által 
meghatározott összeget kell fizetnie. A három 
éves időtartam meghosszabbítható. 

4. § Kiegészítő rendelkezések 
(1) A pályázó közvetlenül is folyamodhat a 

Registration Committee of European Geologist-
hoz a közte és a Nemzeti Ajánló Bizottság 
közötti bármilyen nézeteltérés esetén, aki a 
végleges döntést meghozza. 

(2) Amennyiben a Nemzeti Ajánló Bizottság 
eltér az Alapszabályában és Ügyrendjében 
előírtaktól akkor a pályázó a Magyarhoni 
Földtani Társulat Etikai Bizottságán keresztül a 
Magyarhoni Földtani Társulat Elnökségéhez 
fordulhat. 

(3) A Nemzeti Ajánló Bizottság feladatainak, 
Alapszabályának és Ügyrendjének a megálla
pítása a Magyarhoni Földtani Társulat Elnök
ségének joga, de annak elfogadásához, módo
sításához a European Federation of Geologists 
jóváhagyását ki kell kérnie. 

(4) Jelen Alapszabályban és Ügyrendben nem 
meghatározott kérdésekben egyedül a Magyar
honi Földtani Társulat Elnökségének van 
döntési joga. 

(5) A szöveg bármely értelmezésénél egyedül 
a magyar nyelvű szöveg a hivatalos. 

Statutes and Regulations of the 
National Vetting Committee (NVC) of 
the title European Geologist 

1. § General part 
( I ) The Hungarian Geological Society (HGS) 

is the regular member of the European 
Federation of Geologists (EFG) and it represents 
Hungary in the Federation. 

(3) (2) The Hungarian Geological Society is 
entitled to submit proposals to the responsible 
Committee of the EFG (Registration Committee 
of European Geologist) to award the title 
European Geologist (Euro. Geol) established by 
the EFG. 

(5) (3) The members awarded by the title EG 
enjoy the moral support of the national 
association, they can rely on more favourable 
treatment in EFG member states considering 
employment and working as expert. 

(7) (4) All those complying with the annexed 
requirements of the EFG and enjoying the 
support of the Hungarian Geological Society are 
entitled to apply for the title Euro. Geol. 

(9) (5) The list of candidates awarded by the 
title Euro. Geol. is regularly published by the 
EFG in its quarterly proceedings entitled 
European Geologist. 

( I I ) (6) The Presidency of the Hungarian 
Geological Society assumes that the fields where 
candidates are most expected to acquire the title 
Euro. Geol. include engineering geology, civil 
engineering, environmental geology, hydro-
geology, petroleum geology, and prevention of 
geohazards but they are not restricted to them. 
Consequently, mentioned the National Vetting 
Committee (NVC) consists of professionals of 
the above disciplines. 

2. § Statutes 
(1) In order to comply with its duties as a 

member of the European Federation of 
Geologists (EFG), the Presidency of the 
Hungarian Geological Society (Hungarian 
Geological Society) operates a five-member 
National Vetting Committee (NVC) under the 
auspices of the Hungarian Geological Society. 

(3) (2) The NVC performs to duty in 
accordance with the regulations of awarding the 
title European Geologist and the professional-
ethics of the Hungarian Geological Society and 
the EFG. 
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(5) (3) The president of the NVC is appointed 
invariably from the Presidency of the Hungarian 
Geological Society. Its members are invited 
members of the Presidency of the Section for 
Engineering Geology and Environmental 
Geology, as well as members of the Society 
engaged in the field of applied geology. They 
represent the widest possible range of the 
members considering age, sex and affiliation. 

(7) (4) Appointment of the members of the 
NVC is delegated to the Presidency of the 
Hungarian Geological Society in each election 
period in agreement with the Council. The same 
body makes decisions on accepting resignations 
or eventual recall. 

(9) (5) Members of the NVC may be elected 
for two consecutive cycles. 

(11) (6) Members of the NVC elect a secretary 
from their rank. The secretary is responsible for 
the management of administrative issues, he 
takes care of preparing committee meetings and 
decisions. 

(13) (7) The Qualifying Committees (QC) of 
associate disciplines (geotechnical, mining, 
environmental geological, etc.) of the Chamber 
of Hungarian Engineers (CHE) are authorised to 
participate in the work of the NVC on a 
consultative level. 

(15) (8) The NVC elaborates its Statutes and 
the Regulations of submission and evaluation of 
applications. Subsequently, the NVC submits 
them to the Presidency of the Hungarian 
Geological Society for approval and publishes 
them in Hungarian. 

(17) (9) The NVC is responsible for examining 
the completeness and suitability of the 
submitted application, as well as for providing 
or refusing support in compliance with EFG 
requirements and relying on professional 
references, as well as on proper, available or 
acquired information or for returning it for 
completion. 

(19) (10) The NVC holds a session as required, 
but at least once a year, and it informs the 
applicant on its decision in writing. 

(21) (11) The decision of the NVC is con
fidential. Apart from the applicant it has to be 
communicated only to the Presidency of the 
Hungarian Geological Society. In case of 
refusing support, the applicant is authorised to 
examine the file in the Presidency of the 
Hungarian Geological Society and to submit an 
appeal addressed to the Presidency of the 
Hungarian Geological Society. 

(23) (12) The NVC prepares an annual report 
on its activities published in the Földtani 
Közlöny (The official quarterly journal of the 
HGS). 

(25) (13) The NVC takes care of composing 
and publishing Hungarian-related reports, 
articles and advertisements in the journal 
European Geologist. 

(27) (14) Financial transactions related to the 
activity of the NVC are executed by the 
Secretariat of the Hungarian Geological Society. 

3. § Regulations 
(1) Regardless of professional field, all 

members with full power of the Hungarian 
Geological Society having at least one degree in 
geology or associate disciplines providing 
geological knowledge are authorised to submit 
an application for the title Euro. Geol. written in 
one of the official languages of the EFG with 
Hungarian translation annexed. 

(4) (2) The properly completed application 
with the annexes attached is to be sent in a 
separate, sealed envelop to the Secretariat of the 
Hungarian Geological Society addressed to the 
NVC. 

(6) (3) The received applications are treated 
confidentially by the Secretariat of the 
Hungarian Geological Society that registers 
them and transfers to the Secretary of the NVC. 

(8) (4) The Secretary of the NVC collects and 
asks for the missing data to be sent in and 
informs monthly the president of the NVC on 
the number of the received applications and the 
measures taken. The president convenes the 
next meeting of the NVC and defines its agenda. 

(10) (5) The NVC is capable of making 
decisions provided the president, the secretary 
and at least two members are present. The 
decision supporting the application for the title 
Euro. Geol. must be unanimous. 

(12) (6) The NVC may hire experts for the 
evaluation procedure and it can also invite the 
candidate to a hearing. In the last case the 
applicant has to be notified on the reason of the 
hearing. 

(14) (7) The decisions of the NVC are 
confidential, they do not have to be justified. 
The secretary notifies the applicants on the 
result in writing within 30 days after the 
decision. He dispatches one copy of the decision 
to the Presidency of the Hungarian Geological 
Society. The EFG is authorised to publish the 
successful applications. In case of refusal the 
applicant has the right to appeal once on 
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national level to be submitted to the Secretariat 
of the Hungarian Geological Society. The 
Presidency of the Hungarian Geological Society 
makes a decision concerning the appeal in its 
next meeting. 

(16) (8) The applicant or its legal repre
sentative has to be invited to the debate of the 
appeal. Provided the applicant does not accept 
the decision of the Presidency of the Hungarian 
Geological Society, he may turn directly and 
personally to the Registration Committee of 
European Geologist for legal redress. 

(18) (9) The NVC charges a certain fee for the 
procedure. The related amount is determined by 
the Presidency of the Hungarian Geological 
Society. The applicant has to pay it on the 
account of the Hungarian Geological Society in 
postal cheque and he has to verify the paid 
amount simultaneously with the submission of 
the application. The paid fee cannot be 
reclaimed. With regard to payment the appeal is 
considered as another application. 

(20) (10) The Hungarian Geological Society 
forwards the result of the successful application 
to the EFG for the European registration of the 
title Euro. Geol.. 

(22) (11) The title Euro. Geol. is valid for 3 
years and the successful applicant has to pay for 
its use the amount determined by the EFG. The 
three year period may be prolonged. 

4. § Complementary instructions 
(1) The applicant may turn directly to the 

Registration Committee of European Geologist 
for final decision in case of any disagreement 
between him and the NVC. 

(3) (2) If the NVC deviates from the principles 
fixed in its Statutes and Regulations, the 
applicant may turn to the Presidency of the 
Hungarian Geological Society through its 
Committee of Ethics and Conduct. 

(5) (3) The Presidency of the Hungarian 
Geological Society is entitled to determine the 
tasks, Statutes and Regulations of the NVC but it 
has to request the approval of the EFG for 
endorsement and modification. 

(7) (4) The Presidency of the Hungarian 
Geological Society reserves the sole right to 
make decisions in questions not specified in the 
present Statutes and Resolutions. 

(5) In any interpretation of this text its 
Hungarian version is the only official document. 

Vulkanológiai tanfolyam 
2001. július 12-15. 

A Magyar Állami Földtani Intézet Térképezési 
Főosztálya által szervezett tanfolyam négy 
napos szakmai programját NÉMETH Károly, az 
Otago Egyetem (Új Zéland) PhD hallgatója 
vezette. A különböző egyetemekről és főisko
lákról, valamint az intézetből verbuválódott 
harminchét fős hallgatóság az első két napon 
előadásokat hallgatott a vulkanoklasztitok 
nevezéktana, az aktív vulkáni folyamatok 
aktuálgeológiai vizsgálata, a mono- és poli-
genetikus vulkanizmus jelenségei, a vulkáni 
területek lepusztulásával járó üledékképződés 
és a víz alatti vulkanizmus tárgykörében. Az 
előadások rövid tartalma, a bemutatott ábrák és 
diák részben a kéziratos előadásjegyzet, részben 
az ahhoz tartozó CD formájában jelenleg is 
beszerezhetők a Földtani Intézet könyvtárában 
(tel.: 251-2678). 

A tanfolyam második két napja terep
gyakorlattal telt, amelynek során a Balaton
felvidék és a Kisalföld bazaltfeltárásaival ismer
kedtek meg a résztvevők. 

BUDAI Tamás 

Aggregate 2001 - Environment and 
Economy. Helsinki, 

2001. augusztus 4-12 . 

Az IAEG (Mérnökgeológusok Nemzetközi 
Egyesülete) által rendezett konferencia témája 
az építőipari ásványi nyersanyagok iránt 
világszerte növekvő kereslet, az ezek kiter
melésével járó környezeti és gazdasági hatások 
elemzése volt. 

A konferenciát 6 szekcióban rendezték meg. 
A különböző szekciókhoz (Az építőanyagok 
geológiája; Az építőanyagok osztályozása; 
Hasznosítható anyagok tesztelése; Az építő
anyagok ásványtani vizsgálata; Az építőanyagok 
bányászatának környezeti hatásai; Az építő
anyagok jelentősége a nemzeti gazdaságokban) 
részben előadások, részben poszterek tartoztak, 
de mindkét formájú publikációt részletes cikk 
formájában is bekérték, és a konferencia
kiadványban közzé is tették. A három napig 
tartó előadássorozaton a hivatalos nyelv az 
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angol volt, s minden szekcióban nagy számú 
előadás hangzott el, s számos poszter került 
bemutatásra. A konferencia résztvevői 33 
országot képviseltek, összesen mintegy 130 
kutató és gyakorlati szakember volt jelen, jó 
szakmai anyagokat ismertetve. 

Magyarországot két kutató képviselte. 
BODNÁR Erika számítógépes bemutatóval 
színesített előadása (Utilization of Quaternary 
Gravel Deposits in the Budapest Region) a 
konferencia harmadik napján hangzott el („Az 
építőanyagok jelentősége a nemzeti gazdasá
gokban" című szekcióban). CHIKÁN Géza 
posztere (Genetics and Utilization of Gravel 
Deposits in the Mecsek Mountains) az első 
szekcióban került kiállításra („Az építőanyagok 
geológiája"), s a konferencia legjobb posztere 
minősítését és díját kapta. A résztvevők 
kiutazását az Oktatási Minisztérium Kutatás-
Fejlesztési Helyettes Államtitkársága, a Földtani 
Intézet és a Kavics-Union Kft. támogatta. 

A konferenciához két kirándulás kapcso
lódott, az egyik DK-Finnország jelentős autó
pálya-beruházásait s a hozzá kapcsolódó építő
anyag-bányászati munkálatokat mutatta be, a 
másik kiránduláson, amelynek végső állomása 
Turku volt, DNy-Finnország építőkő- és kavics
bányászatának jelentősebb létesítményeit ismer
hettük meg. 

CHIKÁN Géza 

SZEMÉLYI HÍREK 

Elhunyt tagtársaink 

2000: RAVASZ Csaba 
2001: HORVÁTH Anna 

KOVÁCS József 
RAVASZNÉ BARANYAÍ Lívia 

HAJDÚ MOHAROS József 

PÁLFY József (szül. 1922) 
Emlékünkben és munkáikban tovább élnek. 

Kitüntetettjeink 
A Magyar Természettudományi Társulat 

Elnöksége BREZSNYÁNSZKY Károlynak, a Magyar 
Állami Földtani Intézet igazgatójának kiemel
kedő társulati munkásságáért 2001. június 19.-én 
a 2000. évben alapított BUGÁT Pál - SZENTÁGOTHAI 
János emlékérmet adományozta. 

A Magyar Állami Földtani Intézet által kiadott 
GYALOG László és HORVÁTH István tagtársaink 
által szerkesztett „A Velencei-hegység földtani 
térképe" kiadvány elnyerte a Magyar Térké
pészeti Egyesület 2000. évi Szakmai Díját. 

Habilitáció: KOZÁK Miklós 
Időpont: 2001. március 30. 
Cím: Kubai vulkáni szigetív és atipikus orogén 
tektonosztratigráfiai-tektonomagmagenetikai 
rekonstrukciója és Kárpát-medencei tanulságai 

KÖNYVISMERTETÉS 

CZIER Zoltán: Macroflora Liasica din Romania 
си privire speciala asupra Padurii Craiului 

(Románia liász makroflórája különös tekintettel 
a Királyerdő hegységre) 

A 2000-ben megjelentetett könyv tisztán, 
átláthatóan megszerkesztett, teljességre törekvő 
összefoglaló munka. 

Listába foglalja a Románia területéről ismert 
lelőhelyeket, értékeli őket kutatástörténeti, majd 
geológiai, szerkezeti helyzetük szerint. 

Pontos rétegtani leírást ad a Királyerdő terü
letéről ismert lelőhelyekről, ábrákkal és térké
pekkel, majd a kutatási módszerek ismertetése 
után Románia eddig ismert liász makroflóra 
listáját közli. 

A következőkben részletes taxonómiai leírást 
ad a fontosabb leletekről, jól érthető rajzokkal és 
kicsit gyenge minőségű fotókkal (amit feltehe
tően sokkal inkább nyomdatechnikai problémák 
okoznak). 

Ezután a paleoflóra általános ismertetését 
adja a liász emeleteire tagoltan, a lelőhelyek 
ismertetésével, táblázatosan is taxonszám és 
példányszám szerint. 

A paleovegetáció általános jellemzése után 
tafonómiai és paleoökológiai következtetéseket 
von le, melyeket rekonstrukciós vázlattal és 
táblázatos összesítéssel támaszt alá. Utána 
ismerteti a fitosztratigráfiai biozónákat, majd a 
romániai liász makroflóra tér- és időbeni kap
csolatait tárgyalja, táblázatos összefoglalásokkal 
és térképekkel illusztrálva. A továbbiakban, a 
florisztikai elemek százalékos megoszlása alap
ján a flóra eredetéről új paleofitogeográfiai 
értelmezést ad, ábrák és táblázatok segítségével. 
A végkövetkeztetések után, amiből számunkra a 
legfontosabb, hogy a somkolyosi (Királyerdő-
beli) paleobiotop szigetre jellemző és nagyobb 
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hasonlóságot mutat a mecsekivel, mint a 
Románia többi lelőhelyeivel, részletes irodalom
jegyzék, taxonómiai jegyzék, szerzői névjegy
zék, majd a táblamagyarázók következnek. 
Végül, de nem utolsósorban elég bő (három 
oldalas) angol ismertetés zárja a könyvet, ami 
nagyon fontos a jobb megértés szempontjából, 
habár a táblázatok jól értelmezhetőek a román 
nyelv ismerete nélkül is. 
Végül még egyszer hangsúlyoznám, hogy egy 
nagyon hasznos összefoglaló munkát kaptunk, 
amit egyformán jól használhatnak a jurával 
foglalkozó szakembereken kívül azok is, akik 
paleogeográfiai rekonstrukcióval és nagytekto
nikával foglalkoznak. 

RAUSCH Lászlóné 

Magyar bányászat évezredes története (III.) 

főszerkesztői BENKE István - RÓMAI Kiadó 

A honfoglalás 1100. évfordulója méltó alka
lom volt arra, hogy megjelenjen a Magyar 
Bányászat Évezredes Története I. és II. kötete, 
egy olyan időben, amikor a magyar bányászat 
már alig érte el a korábbi évek termelésének 
egyharmadát, kihasználva azt az utolsó lehető
séget, amikor még a bezárt üzemek pusztuló 
irattárai rendelkezésre álltak az adatok meg
szerzésére. 

Az I. kötet a honfoglalástól az 1990-es évekig 
ad összefoglalót a magyar bányászat történe
téről, a legfontosabb gazdasági és technológiai 
korszakokat kiemelve, sok esetben mozaik
szerűen, de részletes irodalmi hivatkozásokkal 
lehetőséget adva a kutatók vagy érdeklődők 
számára a bővebb ismeretek, vagy műszaki, 
gazdasági adatok megszerzésére. 

A II. kötet azoknak a bányavidékeknek, 
vállalatoknak, bányászathoz kapcsolódó intéz
ményeknek a történetét tartalmazza, amelyek az 
ország jelenlegi területén vannak, vagy 
működtek. Olyan fontos gazdasági és műszaki 
statisztikai adatokat is tartalmaz, amelyek a jövő 
kutatói számára fontos forrásként szolgálhatnak. 
Az I. és II. kötet a kiadás után fél évvel csaknem 
teljes egészében gazdára talált. Ez ösztönözte a 
szerkesztőbizottságot arra, hogy folytassa az 
„értékmentő" munkát a III. kötet anyagának 
összegyűjtésével és nyomdai előkészítésével. 

Az évezredes magyar bányászat nemcsak az 
ország társadalmi és gazdasági alapjaira volt 
hatással, de lényegesen befolyásolta művészeti, 
és kulturális életet, alakította, formálta a 
bányászok hit és hiedelem világát, szokásait. 

A bányászat nemcsak azért volt jelentős társa
dalomformáló tényező, mert ebben a szakmában 
a hagyományok a tradíciók évszázadokon 
keresztül fennmaradtak, sok esetben apáról fiúra 
szálltak, egy-egy szép emléktárggyal, fokossal, 
ruhadarabbal, hanem a szokások is alig változ
tak. A 18. századtól a bányavállalatok fontos 
szociális és kultúraterjesztő szerepet is fel
vállaltak iskolák, templomok, ispotályok építé
sével. E harmadik kötet a magyar bányászat 
szellemi és kulturális örökségét gyűjtötte össze 
és örökítette meg az utókor számára, mivel 
számos példa van arra az 

egész világon, hogy egy vidék bányászatának a 
megszűnésével a településekkel és városokkal 
eltűnnek az évszázadok során kialakult nemzeti 
hagyományok, örökségek is. 
A kötet 11 fejezetben mutatja be az évezredes 
magyar bányászat kulturális és művészeti 
örökségét. 
Az első, legterjedelmesebb fejezetnél nehéz 
lehetett a határ meghúzása, amelynél egy-egy 
mű még szépirodalmi kategóriába sorolható, 
különösen az értékes, de szociológiai munkák 
válogatásánál. 
A II. fejezetben olvasható képzőművészeti 
alkotások méltatására, ismertetésére sajnos csak 
kevés lehetőségük maradt. Fontosabbnak 
tartottuk felsorolni, számbavenni tételesen a 
bányászattal kapcsolatos alkotásokat. 
Meglepő, gazdag leltárt sikerült közzé tenni 
annak ellenére, hogy a bányászat kiemelkedő 
termelésének időszakában, az akkori rendszert 
képviselő alkotásokból, amelyekkel tele volt 
minden üzemi iroda, csak rövid válogatást 
tudtak adni. 

A III. fejezetben a bányászati érmek és plakettek 
ismertetésénél a szerzők elsősorban a művészeti 
szempontból értékesebb alkotásokból válogattak 
a mai kornak és szakmai előírásoknak megfelelő 
jelzésekkel. 
A IV fejezetben először történik kísérlet arra, 
hogy az utóbbi évtizedekben nagy számban 
megjelent nótáskönyvek mellett átfogó érté
kelést adjanak a magyar bányászat teljes zenei 
világáról. 
Az V fejezetben, a magyar bányászat néprajzi 
témájú fejezetében a szerzők egy teljes külön 
kötetre való anyagot gyűjtöttek össze. 
A bányaváros és családi címereket ismertető VI. 
fejezet a dokumentációs értékek mellett, a 
hagyományaink bemutatásával segítséget nyújt 
korunkban újra elterjedt címerkultusznak az 
ezzel kapcsolatos szakmai múltunk bemuta
tásával. 
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A bányászati motívumú bélyeggyűjtőknek 
igen nagy tábora van a világon és az országban. 
A fejezet célja nemcsak ennek az érdeklődési 
körnek a kielégítése, hanem a bélyegek történel
mi, tudományos és szakmai vonatkozásainak a 
bemutatása. 

A VIII. fejezetben először olvashatunk egy 
átfogó ismertetőt a bányászati múzeumokról és 
gyűjteményekről. Kevésbé volt ismeretes, hogy 
gyűjteményekben is ilyen gazdagok vagyunk. 
Bár néhány gyűjtemény muzeális értéke nem 
nagy, de hűen tükrözi egy-egy bányavidék azon 
törekvését és szakmai szeretetét, amellyel a 
bányászati emlékeik megőrzésnek érdekében 
kifejtenek különösen azokon a helyeken, ahol 
már a bányászati tevékenység megszűnt. 

A IX. és X. fejezet a bányászati kultúránk 
értékes és érdekes részét örökíti meg azzal a 
céllal, hogy az újabb alkotásoknál a tervezők 
elsősorban a hagyományainkra támaszkod
janak. 

A XI. fejezetben először találunk összefoglalót 
a diákhagyományainkról, azok eredetéről, a 
felsőoktatásunk történetének kiemelkedő moz
zanatairól, aminek a dokumentációja, közre
adása azért is időszerű, mivel az eltörpülő 
bányászati felsőoktatás mellett ma már egy 
11 000 hallgatói létszámú egyetem tartja jog
elődjének a selmeci Alma Matert. 

Azt hiszem mindnyájunk részére meglepő, de 
örömteli, hogy a bányászat kulturális hagyomá
nyaiban is ilyen gazdagok vagyunk, amit most 
államalapításunk 1000. évfordulója alkalmából 
kézhez kaptunk. 

A könyv főszerkesztője BENKE István, 
szerkesztői BIRCHER Erzsébet, Dr. h.c. dr. FALLER 
Gusztáv és dr. KUN Béla voltak. 

A könyv korlátozott példányban 5500.- Ft/db 
áron megrendelhető az ОМВКЕ Titkárságán 
(1027 Budapest, Fő u. 68. tel./fax: 201-7337) 

A 780 oldal terjedelmű, 60 színes melléklettel 
(67,55 a/5 ív) műbőr kötésben készült könyv a 
RÓMAI Kiadó és Nyomdaipari B T dolgozóinak 
munkáját dicséri. 

HORN JÁNOS 

Pasado, présente y futuro. Colaboración geológica 
entre Hungría y Cuba 
(Publicación en homenaje a dr. Elemér Nagy) 

Kiadta a Magyar Állami Földtani Intézet 2000-ben 199. sz 

alkalmi kiadványaként, 90 oldal terjedelembem. Szerkesztő: 

KORPÁS László 

Ez a spanyol nyelvű könyv (magyarul: Múlt, 
jelen és jövő. Földtani együttműködés Magyar
ország és Kuba között) az előszóval együtt 13 
tanulmányt foglal magába és kiterjed az 1962-
2000 közötti (közel négy évtizedes) együtt
működésre. Az előszót - méltató sorokkal -
Alfredo LEÓN ALVAREZ a Kubai Köztársaság 
magyarországi nagykövete írta. Ezt követően 
KORPÁS László a Magyar-Kubai Baráti Társaság 
főtitkára „Mi történt Kubában 1990 után?" 
címmel a „különleges" időszakról, főként a kubai 
földtani és ásványi nyersanyagkutatások terü
letén bekövetkezett változásokról ad áttekintést. 
BREZSNYÁNSZKY Károly a MÁFI igazgatója „A 
magyar-kubai földtani kapcsolatok 1990 előtt és 
után" c. tanulmányában felvázolta az együtt
működés folyamatát és fontosabb eseményeit. 
Az alábbi cikkek a fontosabb eseményekkel 
részletesebben foglalkoznak: NAGY Elemér 
(expedícióvezető): „Az első magyar-kubai föld
tani térképező expedíció (1972-1976, Oriente 
1:25 000)" с. rövid ismertetésében utal az ered
ményekről 1983-ban megjelent 273 oldal 
terjedelmű tanulmánykötetre. Ezt követően 
Orientében két területen részletesebb térké
pezés történt. Az Holgin környéki működésről 
„A második magyar-kubai földtani térképező 
expedíció (1983-1989, Holgin, 1:50 000)" címmel 
PENTELÉNYI László (expedícióvezető) adott 
összefoglalást, GYARMATI Pál (expedícióvezető) 
pedig „A harmadik magyar-kubai földtani 
térképező expedíció (1987-1990, Guantanamo, 
1:50 000)" eredményeit ismertette. 

FÖLDESSY János (nyersanyagkutató geológus) 
„Aranyat kutattam Kubában, ill. három nemzet 
füstbe ment terve" címmel foglalja össze 
„hogyan és mit vesztett Kuba, Magyarország és 
Ausztrália a Holgin környéki aranykuta
tásokban". CSILLING László (geológus szakértő) 
„A magyarok munkája a Földtani Adattárban" c. 
írása a kubai adattár történetét foglalja össze. 
KORPÁS László „Rendhagyó leltár" címmel 
felvázolta, hogy hol járt, mit látott, ill. hogy mit 
köszönhet Kubának. Enrique SIERRA SANCHEZ, a 
kötet kolumbiai származású nyelvi lektora, arról 
írt, hogy milyen érzéseket váltottak ki belőle a 
magyar szerzők írásai. Ezt követően KOVÁCS E 
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Gábor, KORPÁS L. (geológusok) „Magyar föld
tudományi szakértők Kubában 1962 és 2000 
között" cím alatt kimutatást adtak a magyar 
kutatók Kubában töltött éveiről és elemezték 
publikációs tevékenységüket. Felsorolták a 10 
legtöbbet publikáló nevét is: NAGY E. (41) 
BREZSNYANSZKY K. (29), RADÓCZ Gy. (29), KORPÁS 

L. (20), KOZÁK M. (19), ANDÓ J . (15), JAKUS E (12), 

GYARMATI E (10), KOVÁCS E G. (9), CSILLING L. (8). 

Kapcsolódó összeállításként KOVÁCS E G. „ A 
magyar szakértők hozzájárulása Kuba földtani 
ismeretességéhez: Publikációjegyzék" címmel 
rövid bevezető után felsorolta a magyar kutatók 
önálló, vagy kubai társszerzőkkel közreadott 196 
tanulmányát. Ezek után annak a két oklevélnek 
a másolata szerepel a kötetben, amelyek szerint 
1998-ban a Kubai Földtani Társulat 
BREZSNYANSZKY Károlyt és KORPÁS Lászlót 
tiszteleti tagjának választotta. Végül KORPÁS 
László 1,5 oldalas magyar nyelvű össze
foglalásában, ismerteti e cikkgyűjtemény sajátos 
arculatát (tanulmányok, történeti vissza
emlékezések, személyes emlékek és kommen
tárok, dokumentumok). 

A könyv szép kiállítású és tartalmas tükre a 
magyar szakemberek kubai tevékenységének, 
de a sokat ígérő cím alapján hiányolható egy 
bevezető rész, amely többek között említhette 
volna, hogy a kubai-magyar együttműködés 
virágzó első húsz éves történetéről 1986-ban már 
megjelent egy spanyol- és 1987-ben egy magyar 
nyelvű cikkgyűjtemény. Szívesen olvastam 
volna összesítést arról is, hogy a magyar föld
tudományi szakemberek milyen együttműkö
dések, ill. szerződések alapján dolgoztak 
Kubában, pl. a könyv egyik táblázatában és az 
irodalmi felsorolásban látható, de lényegében a 
cikkek egyikében sem szereplő karszt, barlang 
stb. tevékenységek milyen együttműködés 
keretébe tartoztak. Említeni lehetett volna több 
elismerő kitüntetést is. 

Végezetül azt kívánom még hozzátenni, hogy 
közel négy évtizedes eredményes együtt
működésben magyar részről „132 földtudo
mányi szakember közel 270 évet dolgozott" 
Kubában. 

RADÓCZ Gyula 

SÜMEGI Pál: A negyedidőszak földtani és 
őskörnyezeti alapjai 

JATEpressz, Szeged 2001, 262 p . A Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium Támogatásával B/5-ös formában 
megjelent egyetemi tankönyv. 

A szerző rendkívül nagy irodalmi ismere
tekkel és saját kutatási eredményekkel rendel
kezve készítette el a könyvét. Munkájának 
elkészítésében nagy segítségére volt gazdag 
nemzetközi szakmai kapcsolata is. Előszavában 
kifejti, hogy kik voltak azok, akikkel az évek 
során együtt dolgozott és munkájában segí
tették. Egyben köszönetét fejezi ki nekik. 

A könyv négy fő fejezetre oszlik. Az első 
bevezető fejezetben a negyedidőszak tárgykörét 
határozza meg, valamint a fogalom fejlődését és 
a magyarországi negyedidőszak-kutatás történe
tét ismerteti. 

A második fejezet a negyedidőszak idő
kereteivel foglalkozik. Tulajdonképpen a 
negyedidőszak kormeghatározási módszereit 
adja: a radiokarbon, termolumineszcens, 
elektrospin rezonancia, urán, kálium/argon 
dendrokronológia, zuzmónövekedési arány, 
ritmit-kronológia, tefrakronológia, paleomág-
neses- és aminosav kronológiai módszereket. 

A harmadik fejezet „Őskörnyezeti vizsgá
latok és értékelésük őséghajlati, paleoökológiai, 
paleobiogeográfiai és rétegtani szempontból" 
címet viseli. Ennek első részében a negyed
időszaki őskörnyezeti vizsgálatok elvi alapjait 
fejti ki, majd a negyedidőszak eljegesedés!, 
illetve lehűlési okaira tér ki. Itt a légkörfizikai 
modellt és annak geológiai és őslénytani 
bizonyítékait ismerteti. Ugyancsak ebben a 
fejezetben írja le az élővilág környezetjelző 
szerepét. A foraminiferák, a kovamoszatok, a 
mohamaradványok, a makroszkópos és mik
roszkópos növénymaradványok, többek között 
a pollen, a fosszilis kutikula, a növényi opál 
(fitolit), valamint a Mollusca, rovar, Ostracoda és 
gerinces fauna őskörnyezeti ilyen irányú 
szerepét. 

A negyedik fejezet a negyedidőszaki környezet
rekonstrukciós módszerekre tér ki és ad 
példákat. Ismerteti a mintavételt és a minta
igényt a paleoökológiában. Kitér az egyes 
üledékes környezetek, így a tengeri, a tavi, a lápi 
és a mocsári őskörnyezetek ismertetésére, illetve 
azokra mint információ-hordozókra. Ezt 
követően a löszöknek és a fosszilis talajoknak a 
paleoökológiai rekonstrukciós szerepét fejti ki. A 
fejezet további részében a barlangok üledék-
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gyűjtő jelentőségére mutat rá, valamint a 
tektonikus medencék helyi üledékcsapdákat 
kitöltő folyóvízi üledékeinek, mint őskörnyezeti 
rekonstrukciós eszközöknek a jelentőségét 
hangsúlyozza. Végül a jégtakarókból, a jéggel 
kitöltött barlangokból és üregekből származó 
speciális földtani és őséghajlati adatokat veszi 
sorra. A könyvet a negyedidőszaki globális 
események kifejtésével zárja. 
A könyvet jól válogatott, szemléletes 79 db ábra 
kíséri. 

A magyar geológusok közül is, amióta a Föld 
felmelegedéséről van szó, egyre többen foglal
koznak a negyedidőszakkal. Ez a könyv jelentős 
segítséget ad mind a tájékozódásban, mind 
pedig a kutatási módszerek elsajátításában. Az 
egyetemi hallgatók számára pedig a témakörben 
alapvető oktatási segédanyag. 

MOLNÁR Béla 

NAGY Mihály: Színek, fények és formák az 
ásványok világában 

Államiságunk ezredfordulóján látott napvilágot 
Dr. NAGY Mihálynak a Debreceni Református 
Kollégium Gimnáziuma volt igazgatótanárának 
könyve, amely a patinás iskola birtokában lévő 
SzöNYi-féle ásványgyűjteményt mutatja be. A 
kiadvány egyben tisztelegni kívánt a nagy 
múltú Kollégium diákjai számára ez évben 
megrendezett I. világtalálkozó alkalmából. 
A szerző hosszú időn át gazdája volt a háborús 
károkat szenvedett, ma már védett kollekció 
fáradtságos újrarendezési és kiállítási munká
jának. Az értékmentés során vált a gyűjtemény 
kitűnő ismerőjévé. Könyvében KULCSÁR Géza és 
SZAKÁLL Sándor 100 színes fotóját felhasználva 
vonzóan illusztrált bemutatót állított össze a 
leglátványosabb példányokból a Dana-féle 
rendszer szerint csoportosítva azokat. E 
kiadvány azonban sokkal több egyszerű bemu
tatásnál. A téma iránt régóta elkötelezett szerző 
kevéssé közismert kortörténeti dokumentumok 

felvonultatásával egyben méltó emléket állított a 
gyűjteményt egykor ajándékozó SZŐNYI Pál 
(1808-1878) szinte egész életművének is. 
SZŐNYI, akinek nevét ma a Debreceni Ásvány
gyűjtő Kör viseli, mint a Debreceni Kollégium 
egykori diákja, majd tanára, a TISZA fiúk neve
lője, később országos hírű oktatásügyi reformer, 
miniszteri tanácsos, 1846-tól akadémiai levelező 
tag, 1850-ben iskolaalapító, 1851-1858 között a 
pár éve alakult Természettudományi Társulat 
elnöke, sokszorosan beírta nevét a hazai oktatás-
és művelődéstörténetbe. 

A pedagógiai és többek között új kristálytan 
oktatási módszereiről egyaránt híressé vált, nagy 
műveltségű SZŐNYI a történelmi Magyar
országon és más európai országokban, köztük 
Ausztriában és Németországban tett utazásai 
során nem csupán vásárlója, de gyűjtője is volt 
az ásványritkaságoknak. Végrendeletében a 
Kollégiumra hagyta 33 000 darabból álló hatal
mas gyűjteményét azzal a megkötéssel, hogy a 
legszebb példányok megőrzése mellett (6300 db) 
az anyag nagy része szétosztandó a református 
egyházkerület iskolái között. Az értékes hagya
ték átvételében olyan neves személyek 
működtek közre, mint a geológiában és az 
ásványgyűjtők körében jól ismert NEDTWICH 
Károly, SZABÓ József, KRENNER József és FAUSER 
Antal. Később e gyűjtemény egyes darabjai 
alapozták meg a Debreceni Tudományegyetem 
Ásvány- és Földtani Tanszékének azóta tovább 
bővült kiállítási anyagát. 

A 112 oldal terjedelmű, jegyzetekkel, kis
lexikonnal és névmutatóval ellátott színes 
technikával nyomtatott könyv az ásványok és a 
klasszikus lelőhelyek felvonultatása mellett 
érdekes képeket villant fel a Református 
Kollégium és a X I X . századi Magyarország 
életéből. 

KOZÁK Miklós 


