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Hírek, ismertetések 

TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Tagtársainkat, hogy az 
Elnökség állásfoglalása szerint a 2004. évtől a 
„Jubiláló tagtársaink" rovatban nem az életkor, 
hanem a társulati tagság időtartama szerint 
történik az érintettek köszöntése. 

a szerkesztők 

SZEMÉLYI HÍREK 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
aranydiplomáját kapta az ötven évvel ezelőtt 
végzett ALFÖLDI László és BÁRDOSSY György 
tiszteleti tagunk, Bárdossy Györgyné 
LIESZKOVSZKY Zsuzsa, KECSKEMÉTI Tibor tiszteleti 
tagunk és Kecskemétiné KÖRMENDY Anna, 
Márton Gyula. A kitüntetést KLINGHAMMER 
István, az ELTE rektora adta át 2003. október 30-
án az egyetemi tanács ülésén. Mindannyiuknak 
szeretettel gratulálunk. 

KAZÁR Emese Miocén fogascet-leletek 
(Cetacea: Odontoceti) a Kárpát-medencében c. 
doktori értekezését 2003. június 3-án védte meg 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Őslény
tani Tanszékén. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
geológus szakán 2003-ban végzett hallgatók: 

BENCSIK Imre 
BENKÓ Zsolt 
BÍRÓ István 
CZUPPON György 
DERVADERICS Mária Boriska 
FEKETE Judit 
FÜRI Judit 
GAZDA Attila 
GMÉLING Katalin 
HEFNER Zsolt 
KELE Sándor 
KERESZTÚRI Ákos 
Kocsis László 
KOVÁCS István 
KUBINYI Zoltán 
MELEGH Csongor 

Ősi Attila 
SASVÁRI Ágoston 
SIKIÓSY Zoltán 
SIMON Hajnalka 
SIMON Szilvia 
STEFAN József 
SZERI Balázs 
SZOLGAY Zsuzsanna 
TÓTH István 
VÁCZI Tamás 
VARGA Zsuzsa 
ZAJACZ Zoltán 

A Miskolci Egyetem műszaki földtudományi 
szakán 2003-ban végzett hallgatók: 

Geológusmérnöki szakirány 
JACSÓ Zoltán 
KIRÁLY Edit Zsuzsanna 
NAGY Sándor 
Tücsi Andrea 

Geofizikusmérnöki szakirány 
BALOGH Krisztina 
DEBRECZENI Márta 
ERDÉLYI Barna 
GYENES Gáborné (NAGY Szilvia) 
KAMRÁS Ádám 
KOVÁCS Ivett 
P O T Ó Georgina 
RIGLER Balázs 
RŐCZEI Zsolt 

Hidrogeológiai-mérnökgeológiai szakirány 
BALABÁS Beáta 
FÖLDESI Katalin 
JÁVOR Csaba 
KÁRSAI Melinda 
PECSENYE Éva 

RONYECZ Mónika Magdolna 

A békéscsabai Vásárhelyi Pál Műszaki 
Szakközépiskolában (5600 Békéscsaba, Deák 
utca 6.) 2003-ban végzett az első geológus 
technikus évfolyam. A geológus és geofizikus 
szakirányhoz tartozó tantárgyakat LISZTES 
Tibor (földtani tudományok és informatika), 
valamint M É H I Gabriella (földtani tudo
mányok) tanítja. Mindket ten Miskolcon 
végeztek. 

Az első évfolyam tanulmányait 1998-ban 
kezdte. A 2003-ban végzett osztály tagjai közül 



598 Földtani Közlöny 133/4 

hárman a szolnoki olajvállalatnál kaptak állást. 
Négyen az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
geológusszakának elsőéves hallgatói. 

Elhunyt tagtársaink 

POHL Károly 
FAZEKAS Via 

WÉBER Béla 
KEDVES Miklós 
ÁDÁM Oszkár 
NAGY István (volt MÁFI paleontológus) 

Emlékünkben és munkáikban tovább élnek. 

KÖNYVISMERTETÉS 

A könyvkritikai rovat frissebbé tétele 
érdekében a fenti cím alatt ismertetést közlünk a 
frissen megjelent könyvekről Ugyanakkor 
beküldött könyvek esetében azok bibliográfiai 
adatait, árát, valamint a megrendelés/árusítás 
címét is közöljük a következő számban. A 
könyvkritikák lehetőleg negyedéven belül 
megjelennek. A tartalomismertetéssel szemben 
előnyben részesítjük a könyvet kritikailag 
tárgyaló tanulmányokat. 

Kérjük, a recenziós páldányokat a következő 
címre küldjék: KÁZMÉR Miklós, ELTE Őslénytani 
Tanszék, 1518 Budapest, Pf. 120. 

FÖZY István (2003): A Kárpát-medence dinoszau
ruszai - p. 176, Focus Kiadó, Budapest 

2003. év végén könyvesboltokba kerül a 
nagyalakú (230x330 mm-es), keménytáblás, 
védőborítóval ellátott, gazdagon illusztrált, 
négyszínnyomásos könyv, amely egy korábbi 
munka [Főzy I. (2000): Báró Nopcsa Ferenc és a 
Kárpát-medence dinoszauruszai - AlfadatPress, 
Tatabánya] erősen átdolgozott, új kiadásának 
tekinthető. 

A könyv első fele NOPCSA bárónak, a kalandos 
életű tudósnak és közéleti szereplőnek állít 
emléket. Önálló fejezetek szólnak a báró 
gyermekkoráról, az örökké utazó NOPCSA tudo
mányos eredményeiről, albániai műkö-déséről. 
A földtan, őslénytan és néprajz területén tett 
megfigyeléseiről, a Földtani Intézet igazgató
jaként végzett munkájáról, s végezetül különös 

haláláról. Az illusztrációs anyag legértékesebb 
képei azok a felvételek, amelyeket maga a báró 
készített a Balkánt járva, közel 100 évvel ezelőtt, 
a Kodak l-es sorszámú zsebkamerájával. 

A könyv második fele földtörténeti idő
rendben mutatja be a Kárpát-medence legfon
tosabb őshüllő leleteit. Külön fejezetek szólnak a 
triász, a jura és a kréta reptffiákról. A legfon
tosabb leletek és lelőhelyek mellett szó esik a 
felfedezőkről és a maradványok tudományos 
feldolgozását végző kutatókról is. Az őshüllőkre 
vonatkozó korai rekonstrukciók és feltételezések 
mellett megtaláljuk a legújabb tudományos 
eredményeket is. 

A könyv - többek között - ismerteti a Bihar-
hegységi triász és kréta időszaki őshüllőket, a 
veszprémi kavicsfogú álteknőst, a mecseki 
jurából előkerült Komlosaurust, s természetesen 
részletesen szól NOPCSA őshüllőiről, amelyeket 
Erdély déli részéről, a Hátszegi-medence felső
kréta rétegeiből ismerünk. Külön fejezetek 
foglalkoznak a kacsacsőrű Telmatosaurusszal, a 
páncélos Struthiosaurusszal, a Magyarosaurus 
dacusnak elkeresztelt Sauropodával, a valiorai 
krokodillal, s a Kallokibotium bajazidi teknőssel, 
amelyet a báró saját albán titkára (Elmas Doda 
BAJAZID) után nevezett el. A szerző röviden szól a 
közelmúlt nagyszerű felfedezéseiről is, amelyek 
során előkerültek az első dinoszauruszcsontok a 
mai Magyarország területéről, a Bakony-hegy
ségből. 

A számos régi és új tudományos eredményt 
bemutató munkát bőséges irodalomjegyzék és 
mutató egészíti ki. A könyv végén található 
„dinoszaurusz lexikon" elsősorban a legfiatalabb 
olvasóknak szól. 

A gazdag illusztrációs anyag eredeti, a könyv 
számára készített terepi felvételeket, tárgy
fotókat, rekonstrukciós rajzokat és térképeket, 
valamint reprodukciókat is tartalmaz. A 
könyvben a nagyméretű, albumszerű megjele
nésnek köszönhetően sok lelet - köztük, pl. a 
Telmatosaurus mintegy 40 cm-es koponyája -
eredeti méretében látható. 

Egy könyv a kalandos életű NOPCSA báróról és 
a Kárpát-medence őshüllőiről. Egy könyv a 
magyar dinoszauruszokról. A szerző és a kiadó 
szándéka szerint: nem csak a dinoszaurusz
rajongóknak. 

Kapható a nagyobb kereskedésekben és 
megvásárolható a Magyar Állami Földtani 
Intézet Könyvtárában is. 

CSÁSZÁR Géza 


