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Összeállította: KÁZMÉR Miklós 

RENDEZVÉNYEK 

A VI. Bányászati-Kohászati-Földtani Konferencia, 
Petrozsény, 2004. május 20-23) 

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos 
Társaság (EMT) 2004-ben a Déli-Kárpátoknak a 
19. század végétől híres szénbányászati köz
pontjába hívta a tágabb térség magyar szakem
bereit. A konferencia szervezője WANEK Ferenc 
geológus, a Sapientia Egyetem tanára volt. 

A szakmai program a bányaművelés régmúlt
jától a jelenéig az anyagismeret legkülönfélébb 
területeire engedett bepillantást. A plenáris elő
adások mellett a következő szekciókban zajlottak 
a tematikus előadások: 1. öntöttvas-kohászat, 
acél- és alurnínium, anyagtudomány, 2. ásvány
kőzettan, gazdaságföldtan, szerkezetföldtan, 3. 
bányászati környezet, földtani környezet, bányá
szati technológiák, 4. tudománytörténet, rétegtan, 
hidrogeológia, az Európai Vaskultúra Útja. 

A kirándulás résztvevői megtekintették a 
Déli-Kárpátok metamorf tömegeinek legjel
legzetesebb változatait, északabbra pedig a 
mezozoikum üledékes összleteit, a medencék 
finomabbszemű és széntelepes sorozatait, sőt a 
puhatestű-faunájáról, illetve a világhírű hüllő
leleteiről híres feltárásokat is, a nagyvastagságú 
karbonátos kifejlődések között/mellett. Alkalma 
nyílott közben a társaságnak a térség kultúr
történeti kincsei közül olyan helyek megte
kintésére is, mint az Árpád-kori zeykfalvi és 
demszusi templomok - sőt Vajdahuny adnak a 
Ruszka-havas kristályos mészköveinek legke
letibb kibúvására települt híres várát is láthattuk. 

Második Nemzetközi Maar Konferencia 
Németország-Szlovákia-Magyarország 2004. szep
tember 14-29. 

2004. szeptemberében három ország szervezé
sében, sok helyszínen, nagy sikerrel zajlott le a 
2nd International Maar Conference rendezvény
sorozata. A konferencia jelentőségét hangsú
lyozza, hogy a támogatók között találjuk a 
IAVCEI-t és az IAS-t egyaránt. A hazai szakmai 
közéletben kissé háttérbe szorult jelentős nem

zetközi esemény lebonyolítása a földtudományo
kat művelő hazai közösség talán legnagyobb ez 
évi sikere. A világ minden kontinenséről, 26 or
szágból érkezett 128 résztvevő a maar vulkaniz
mus kutatásának jelenlegi helyzetéről teljes képet 
kaphatott az előadások, poszterek, terepi konzul
tációk és a würzburgi modellkísérletek alapján. A 
2000. augusztusában, Georg BÜCHEL és Volker 
LORENZ professzorok kezdeményezésére, az Eifel-
hegységben (Daun) megszervezett első konfe
rencia után joggal bízhatunk abban, hogy egy 
olyan rendezvénysorozat második, hagyomány
teremtő eseménye zajlott le - részben - hazánk
ban, ami egy hosszú távon is rendszeresen ismét
lődő jelentős nemzetközi tudományos esemény-
nyé válhat. A konferencián ugyanis javaslat szüle
tett a III. Nemzetközi Maar Konferencia idő
pontjára és helyszínére is, amire a tervek szerint 
2009-ben, Mexikóban kerül sor. 

Időrendben haladva az első eseményre Würz-
burgban került sor. A három napos workshop 
során (The Maar Engine - Workshop on experi
mental volcanic Molten Fuel-Coolant Inter
actions) Bernd ZIMANOWSKI és Ralf BÜTTNER PVL 
Uni-Würzburg kutatói bemutatták a kísérleti 
laboratórium eredményeit. Volker LORENZ a 
würzburgi egyetem földtani intézetének továbbá 
Pierfrancesco DELLINO a bari egyetem ásványtani 
intézetének professzorai összefoglalták a maar-
diatréma vulkanizmus fizikai vulkanológiai, illet
ve a freatomagmás rendszerek üledék szállítási és 
üledékképződési viszonyairól a kísérletek alapján 
kialakított képet. 

A konferenciára a Kecskemét melletti, lajos-
mizsei Gerébi kúriában került sor, ideális körül
mények között. A négy napos rendezvényen 
Hans-Ulrich Schmincke (GEOMAR Kiel) Ex
ternal forcing of volcanic eruptions című ple
náris előadását követően 10 symposiumra tagol
va hangzottak el a maar-vulkanizmushoz kap
csolódó igen széles témakörben az előadások 
illetve kerültek bemutatásra a poszterek. A té
mák között nem csupán a szorosan vett tudo
mányos témakörök szerepeltek - tárgyalva a 
maarok, diatrémák, gyökérzónák, felszínalatti 
vulkáni testek földtani, vulkanológia, geofizikai 
kérdéseit, bemutatva a maarokhoz kapcsolódó 
jelentős üledékképződési folyamatok sajátossá
gait stb. - hanem külön témakör volt (számos 
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előadással és élénk érdeklődés mellett) a vulkáni 
területek földtani természetvédelme, a vulkáni 
jelenségek bemutatásának lehetőségei, módsze
rei a közoktatásban is. 

Jelentős szerepet kapott a témakörök között a 
kimberlitekhez kapcsolódó és a freatomagmás 
vulkanizmus kapcsolata is. A kérdés jelentősé
gére utal, hogy nem csupán a „tiszta tudomá
nyok" egyetemi, kutatóintézeti művelői, hanem 
nagy iparvállalatok (De Beers Canada, South 
Africa, Russia) vezető kutatói is tartottak elő
adásokat e témakörben. 

A jövőre nézve igen kedvező volt a kon
ferencia résztvevőinek összetétele. Jelen voltak, 
előadtak a legnagyobb tekintélyű, világszerte 
elismert vezető kutatók, professzorok, a jelentős 
egyetemek, nemzetközi szervezetek tekintélyei. 
Mellettük azonban szép számban találkoz
hattunk a környező országok, Csehország, 
Románia, Szlovákia kutatóival is. Örvendetes, 
hogy a témával foglalkozók között nagy szám
ban vannak igen tehetséges, felkészült fiatalok, 
akik PhD, sőt MSc. szinten is akik kiváló 
munkákkal szerepeltek a konferencián. 

Részvételükhöz nagy mértékben hozzájárult 
a konferencia előkészítőinek elszánt szervező 
munkája, amivel a hazai viszonyok között sokak 
által túlzottnak tartott - valójában reális - rész
vételi díjakból és a támogató szervezetek 
ösztöndíjaiból közel 30 fiatalnak és a hazai viszo
nyoknál rosszabb helyzetben lévő országokban 
dolgozó kollégának tették lehetővé a részvételt. 

Néhány szót a hazai részvételről is. Elsőnek 
egy fiatal német kollégát, Andreas AUERT kell itt 
megemlítenem, aki a Balaton-felvidéki Fekete
hegyről írott szakdolgozatán alapuló poszteré
vel méltán nyerte el a diákposzter kategória 
második díját. A hazai eredmények szerzői 
között természetesen többségben voltak a hazai 
kollégák, de egyértelműen megállapítható, hogy 
eredmények csak nemzetközi együttműködéssel 
érhetők el. Összesen 18, legalábbis részben hazai 
témájú előadás, poszter szerepelt a programban. 

A szlovákiai és dunántúli területek maar-vul-
kanizmusának bemutatására a szervezők bőséges 
lehetőséget teremtettek. Mind a konferencia előtt, 
mind azt követően egy-egy terepbejárás során 
nyílt lehetőség a nógrád-gömöri bazaltterületen 
és a Dunántúlon a terepi konzultációkra, a legje
lentősebb feltárások megismerésére. Az alapos 
előkészítést mutatja a két megjelent kirán
dulásvezető is. A Magyar Állami Földtani Intézet 
többek között azzal járult a konferencia sikeréhez 
(az absztrakt kötet - MÁFI Alkalmi kiadványok, 
203. - mellett), hogy lehetőséget teremtett Ulrike 
MARTTNnak és NÉMETH Károlynak, hogy a Geo

logica Hungarica ser. Geologica 26. kötetben 
összefoglalják - a kirándulás által érintett ponto
kat messze meghaladóan - azt a hatalmas isme
retanyagot, azokat az eredményeket, amelyeket 
az elmúlt évek során részleteiben már számos 
nemzetközi publikációban bemutattak. Hasonló 
részletességű, sajnos azonban nem nyomtatott 
anyag az a kirándulásvezető is, amelyet Vlastimil 
KoNECNY és Jaroslav LEXA meghatározó részvé-
elével népes szerzői gárda készített a dél-szlo
vákiai alkáli bazalt előfordulásokról. 

A Kárpát-medence iránti érdeklődést igazolja, 
hogy az összesen 4 kiránduláson több mint hat
van kolléga vett részt. Az idelátogató kollégáink a 
szakmai programok mellett Kárpát-medence né
hány vidékének néprajzi, kultúrtörténeti, gaszt
ronómiai értékeiről is képet kaphattak. A szlovák 
és magyar szervezők lehetőséget teremtettek az 
itt élők megismerésére is, több jó hangulatú ebéd, 
vacsora, borkóstoló során. Számunkra sajnos igen 
kedvezőtlen az összehasonlítás egy szempontból: 
a szlovákiai feltárások előkészítésében, kitisz
tításában a szlovák kollégák nagy segítséget 
kaptak a természetvédelemtől. Ez az összhang 
bizony itthon még hiányzik. Bíztató azonban a 
jövőre nézve, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park vezetői felismerve a konferencia jelentő
ségét, vendégül látták a résztvevőket. A jövőben 
remélhetően a hazai természetvédelem is segít
séget nyújt majd ilyen jelentőségű programok 
előkészítése során a feltárások előkészítéséhez, 
rendbehozatalához. 

A II. Nemzetközi Maar Konferencia példa
értékű, hogyan lehet a szűkös lehetőségek kö
zött is nemzetközi jelentőségű, szakmailag nagy 
vonzerejű, színvonalas rendezvényt Magyaror
szágra hozni. Ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a 
hazai földtan „jelen legyen" a nemzetközi 
szakmai életben. 

A két éves, sok nehézséggel járó előkészítő, 
szervezőmunkát elvégző Szervező Bizottság 
tagjai megérdemlik, hogy nevüket felsoroljuk itt: 
Kurt GOTH, Vlastimil KONECNY, Jaroslav LEXA, 
Volker LORENZ, Ulrike MARTIN, NÉMETH Károly, 
Peter SUHR. Köszönet illeti azokat a német 
egyetemistákat is, akik GMÉLING Katalin irányítá
sával a rendezvény lebonyolításához nyújtottak 
nélkülözhetetlen segítséget. 

Végül külön ki kell emelnem Ulrike MARTIN és 
NÉMETH Károly hatalmas szervező és előkészítő 
munkáját, ami nélkül ez a sikeres konferencia 
nem öregbíthetné a magyar földtan hírnevét. Az 
egész magyar földtani társadalom nevében 
köszönjük meg itt munkájukat. 

CSILLAG Gábor 
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Beszámoló a 2. Közép-Európai Agyag Konferenciáról 

Szervezési adatok 
A konferencia angol neve és rövidítése a 

következő: 2nd Mid-European Clay Conference, 
2004 (MECC'04). A közép-európai agyag cso
portok, 4 ország, Lengyelország, Szlovákia, Ma
gyarország és Horvátország nemzeti csoportjai 
együttműködést határoztak el 1999-ben Krak
kóban, amely elsősorban közös konferenciák 
szervezésében nyilvánul meg. Az első közös 
konferencia 2001-ben Szlovákiában volt, Stará 
Lesnán (Alsóerdőfalva) a Magas-Tátrában. A 
második konferencia megrendezését a Magyar
honi Földtani Társulat Agyagásványtani Szak
osztálya vállalta. 

A konferencia 2004. szeptember 20-24. között 
Miskolcon, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld
tudományi Karával közös rendezésben zajlott. A 
szervezőbizottság elnöke WEISZBURG Tamás, a 
magyar Tudományos Tanács elnöke VICZIÁN 
István, a miskolci fő helyi szervező MÁDAI Ferenc 
volt. 

Program: Szept. 20. Érkezés, regisztráció, 
megnyitó összejövetel. 

Szept. 21 . Előadások. Este: tagcsoportok 
hivatalos ülése. 

Szept. 22. Előadások. Délben kirándulás 
Sajóbábonyba. Este: Konferencia-vacsora. 

Szept. 23. Kirándulás a Tokaji-hegységbe. 
Szept. 24. Kirándulás a Bükk hegységbe és 

Visontára, érkezés Budapestre. 
A résztvevők száma 139 volt ( + 4 kísérő), 

összesen 21 európai és 3 tengerentúli országból. A 
rendező országokból volt a legtöbb résztvevő: 
Magyarországból 36, Szlovákiából 15, Lengyel
országból 15 és Horvátországból 14. Sokan jöttek 
még Csehországból (12) és Romániából (7). 

A két előadási napon 9 meghívott előadó ple
náris előadása hangzott el, ezen kívül párhuza
mosan két-két szekcióban összesen 43 előadás 
hangzott el. A konferencia két napja alatt folya
matosan kint volt a 66 poszter. így összesen 118 
dolgozat bemutatására került sor. Két kiadvány 
jelent meg, az abstract füzet és a kirándulás
vezető. 

A konferenciához 2004. szeptember 18-19-én, 
az International Workshop on Current Know
ledge on the Layer Charge of Clay Minerals 
(LCCM'04) workshop kapcsolódott, amely az 
agyagásványok rétegtöltésével foglalkozott. 
Ennek helyszíne a Kis-Kárpátokban fekvő 
Smolenice kastély (Szomolány), fő szervezője 
Peter KOMADEL volt. A workshopon 55-en vettek 
részt, köztük Magyarországról 5-en. Smole-
nicében a két nap alatt 12 előadást és 18 posztert 

mutattak be. A workshop kiadványa az elő
adások képanyagát és a poszterek kivonatait 
tartalmazza. 
Szakmai beszámoló 

A bemutatott anyagok alapján a következő 
fontosabb szakmai tendenciákra lehet következ
tetni. Az alábbiakban a konferencia szekciói 
szerint tárgyalom ezeket (a szekció címénél 
zárójelben megadom a témafelelős nevét a 
magyar tudományos bizottságban, a szövegben 
pedig az egyes témákra jellemző előadók neveit). 

Kristályszerkezet és analitikai módszerek 
(KRISTÓF János, WEISZBURG Tamás). Úgy tűnik, 
hogy a kationok rácsban való elhelyezkedésének 
rendezettsége és energetikai viszonyai vannak 
előtérben, ennek megfelelően a spektroszkópiai 
módszerek, IR, Raman stb. (ROBERT, PETIT, FROST, 
KRISTÓF János). Az IR analízist már mennyiségi 
meghatározásra is alkalmazzák (CLEGG et al.). A 
röntgendiffrakció továbbra is fontos, pl. a kevert 
szerkezetek tanulmányozására, ahol az eddig 
legjobban kutatott ittit/szmektit mellett a kao-
linit/szmektit kerül előtérbe (CUADROS, DUDEK), 
mint a második leggyakoribb kevert szerkezetű 
agyagásvány. Megjelent a konferencián is né
hány speciális technika, pl. a röntgen mikro-
diffrakció, a hevítéses mintatartó röntgen
diffrakciónál (BEZDICKA, HRADIL et al.). Speciális 
termikus módszer a TG-MS elemzés (BREEN et 
al.). Elektronmikroszkópiában DELLISANTI el al. 
atomerő-mikroszkópot is használtak. Jelentős 
előrelépés tapasztalható egyes agyagásványok 
kristálykémiájában (glaukonit: TÓTH Erzsébet, 
WEISZBURG Tamás, talk: WIEWIORA). 

Kolloid és felületi kémiai tulajdonságok 
(DÉKÁNY Imre, TOMBÁCZ Etelka). A smolenicei 
workshop hatására itt is fontos téma volt a 
szmektitek rétegtöltésének eredete (KOMADEL), a 
rétegtöltés felületi eloszlása (CHRISTIDIS, TOMBÁCZ 
Etelka), ezzel összefüggésben a koagulált réte
gek aggregátumainak rugalmassági tulajdon
ságai (MALZIK Andrea). A felszíni tulajdonsá
gokat jól tükrözik az elektrokinetikai mérések 
(SONDI). Az adszorpciós témák közül továbbra is 
fontosak a szerves komplexek (LAGALY, LAIRD), a 
pillérezett agyagásványok (POPOVICI, SZABÓ 
Anikó, TIMOFEEVA), valamint a kationok, pl. 
nehézfémek (NÉMETH Tibor), As, V (DousovÁ), 
Mn (KOMLÓSI Andrea), Sr (NEMES Zoltán) ad
szorpciója. Fontos alkalmazási terület a nano-
kompozitok előállítása (BUIDÁK, WEISS) . 

Talajok és őstalajok agyagásványai, mállás 
(SZENDREY Géza). A régió jellemző talajainak 
megfelelően főleg szolonyec (ALEKSEEVA), vörös 
agyagok (FEKETE József, VINCZE László) és podzol 
(JACHER et al.) talajok összetételéről volt szó. A 
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mezőgazdaság hatására beálló dinamikus hatá
sok (BAIN), valamint a mállás kísérleti model
lezése (SUCHA) a csernozjom talajban megfelelő 
éghajlati viszonyok között képződő mágneses 
ásványok (magnetit, maghemit) vizsgálata 
(ALEKSEEV) is fontos résztéma volt. 

Agyagok földtana (VICZIÁN István, ÁRKAI 
Péter, MOLNÁR Ferenc). A szedimentológiában 
ma már elengedhetetlen az agyagásvány
tartalom meghatározása a különböző korú 
képződmények kutatásában, a szentpétervári 
kambriumtól (SERGEEV) a kenyai középső-miocén 
főemlős lelőhelyekig (WATKINS). Szlovéniában 
(DOBNIKAR) és a Bükk hegységben (ZAJZON 
Norbert) talált perm/ triász határszelvényeket 
lehetett összehasonlítani. Mágneses ásvány, a 
greigit kimutatása miocén üledékes kőzetekben 
BABINSZKI Edit érdeme. Érdekes volt két 
oroszországi recens üledék vizsgálata, a Bajkál-
tóban a biogén kovasav (NOVOTNA, STYRIAKOVÁ), 
a Norvég-tengerben a gáz-hidrátok (KRUPSKAJA) 
hatása az agyagásványok diagenezisére. Ková-
sodott és szmektit-dús rétegek jellemzik a bako
nyi liász Eplényi Mészkövet (PEKKER Péter). Az 
illit/szmektit átalakulás felhasználása őshőmér-
séklet-mérésre (SRODON, ROCHA), különösen a 
szénhidrogén-prognózis szolgálatában továbbra 
is fontos alkalmazás, pl. Lengyelországban 
(GÓRNIAK et al.) és Nigériában (AKANDE). A Z 
anchimetamorfózis területén ÁRKAI Péter 
alapvető hazai kutatásainak és horvátországi 
alkalmazásainak (JuDiK, TIBLJAS) bemutatása az 
egyik fő célja volt a konferenciának. Az 
elektronmikroszkópos vizsgálat sokat tehet az 
anchizónában az illit és klorit nem-egyensúlyi, 
kevert előfordulásának kimutatásában (NIETO). 
A magmás képződési környezetben a hidro
termális (CSÁMER Árpád, FEHÉR Béla) és kontakt 
(SzELlGa) metamorf hatások több elemzésre 
adtak alkalmat. Ide kapcsolódik a füzérradványi 
illit is, amelynek nemzetközi megismertetése 
egyik fő célunk volt (VICZIÁN István). Selmec
bánya környékén az ammónium-illit újabb 
előfordulásait mutatták ki (SUCHA et al.). 

Agyagok mint nyersanyagok (FÖLDESSY Já
nos). A konferencia rávilágított, hogy továbbra is 
van igény agyag-nyersanyagok feltárására kerá
miai, mezőgazdasági és környezetvédelmi 
célokból. Erre volt példa a sajóbábonyi bentonit
telep (PÜSPÖKI et al.), de más országokban lévő 
bentonit és kaolin-lelőhelyek (ANDREJICKOVÁ, 
HRUSKOVA, GOREA Maria és KRISTÁLY Ferenc, 
JUSUFATI) feltárása is. Érdekes téma az agyagokat 
helyettesítő kőzetek, pl. gyengén metamorf pala, 
vulkáni tufa, vagy andosol talajok bevonása az 
építőipari nyersanyagok körébe (GOMES). 

Agyagok környezetvédelmi alkalmazása 
(SZABÓ Imre). Az agyagok alkalmazása hulladék
lerakók szigetelésére a környező országokban 
még fontos téma, nyugaton már ez nagyrészt 
megoldott (PROUST et al.). Kiderült, hogy idővel 
az agyag-szigetelés tulajdonságai romlanak, 
ezért a maradandóbb megoldás a bentonitok 
(MAUBEUGE, LANDIS, JANOTKA, KÓNYA József és 
NAGY Noémi) alkalmazása. Nehézfém szennye
zések talajok agyagásványain megkötődhetnek 
(MÁDAI Viktor, SÍPOS Péter). Agyagok alkalmaz
hatók olaj- (DURN) és radioaktív (FROST, POPOVICI 
és CRECESCU) szennyezések eltávolítására is. 
Ugyanakkor a különböző mérnöki alkalmazások 
is mindinkább előtérbe kerülnek. Erre jó példa a 
miocén-pliocén Ankarai Agyag, amely vörös
agyag formáció a török főváros aljzatának nagy 
részét képezi (TÜRKMENOGLU), illetve nálunk a 
bentonitosodott rétegek szerepe a hollóházi 
földcsuszamlásban (ZELENKA et al.). 
Értékelés 

A résztvevők mindkét rendezvényről elis
merően nyilatkoztak A tagcsoportok határozata 
szerint, a következő Közép-Európai Agyag Kon
ferenciát Horvátországban, Opatijában rendezik 
2006 szeptemberében. 

A konferencia sikerét véleményem szerint 3 
tényező segítette elő: 1. Az alacsony részvételi díj 
(60 Euro), valamint a fiatal és keleti országokból 
jövő résztvevőknek adott támogatás, ami lehe
tővé tette a résztvevők nagy számát. 2. A Miskolci 
helyszín, ami biztosította az egyetem Műszaki 
Földtudományi Karának maximális támogatását 
és az idegenforgalmi szempontból is megfelelő 
környezetet. 3. A magyar Tudományos Bizottság 
tagjainak aktív részvétele a szakmai 
előkészítésben és lebonyolításban nemzetközi 
hírű előadók meghívása, a beküldött anyagok 
lektorálása, kirándulások vezetése révén. 

Kiadványok: 
MECC'04. 2nd Mid-European Clay Conference. 

Miskolc, Hungary, 20-24 September 2004. 
Abstracts. (Edited by NÉMETH, T and TERBÓCS, 
A.). - Ada Min.-Petr. Szeged, Abstract Series 4, 
2004,122 p. 

Field Guide. 2nd Mid-European Clay Conference, 
20-24 September 2004, Miskolc, Hungary. 
(Edited by RAUCSIK, B. and VICZIÁN, I.). -
Sokszorosított kézirat, 43 p. 

International Workshop on Current Knowledge 
on the Layer Charge of Clay Minerals, 
LCCM'04. September 18-19, 2004, Smolenice 
Castle, Slovakia. - Sokszorosított kézirat. 

VICZIÁN István 



Hírek, ismertetések 

SZEMÉLYI HÍREK 

Rövid pillantás egy gazdag pályára 
NAGY Eszter 90 éves 

Ez év szeptemberében a 
paleobotanika kiváló, nem
zetközileg is elismert kuta
tóját köszöntötték barátai, 
munkatársai és tanítványai 
e jeles alkalomból, a Ma
gyar Állami Földtani Inté
zetben. 

NAGY Eszter egész pá-
lyájára jellemző, hogy egy
aránt elkötelezett tanár, és igényes tudományos 
kutató. Pedagógus lelkületét családjából hozta. 
Szülei tanáremberek, s példájukat követve 
Eszter is tanító-, majd tanárképző intézmé
nyekben folytatta tanulmányait, szerezte meg 
diplomáit, majd földrajz-természetrajz-kémia 
szakostanárként tanított középiskolai és tanító
képző intézményekben Pápán, Debrecenben, 
Budapesten. 

Tanári hivatásának gyakorlása közben egyre 
nagyobb érdeklődéssel fordult a tudományos 
kutatás felé. A kutatói pályára való felkészülés 
főbb állomásai: 1940-ben bölcsészdoktori dip
loma a szegedi Ferenc József Tudományegye
temen, földrajz szakon, 1957-ben az MTA bio
lógiai tudományok kandidátusa, 1965-ben dok
tora. Közben a tanárként is további elismerésben 
részesült. Kimagasló szakamai-pedagógiai tevé
kenységéért 1967-ben az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetemen címzetes egyetemi tanárrá 
nevezete ki. 

Tudományos pályafutása az 1950-es évektől 
kezdve töretlenül ívelt felfelé. Több mint két év
tizeden át (1985-1978) a Magyar Állami Földtani 
Intézet tudományos tanácsadója, az Őslénytani 
Osztály vezetője. Többek közt az MTA Botanikai 
és Földtani Tudományos Bizottságának titkára, a 
Paleontológiái Bizottság, a Biológiai Társaság és 
a Földtani Társulat tagja. Több hazai és külföldi 

folyóirat (pl. Acta Botanica, The Palaeobotanist) 
szerkesztőbizottságának tagja. Mint kiemelkedő 
palinológus, neogén kutató rangos nemzetközi 
tudományos konferenciák, kongresszusok elő
adója és felkért elnökségi tagja, szekcióvezetője 
(pl. Szovjetunió, India, Kanada, Ausztrália, Kína, 
Izrael, és szinte egész Európa).. 

Számos nemzet jeles kutatócsoportjaival 
eredményes tudományos együttműködést is 
folytatott. 

Tudományos munkásságát állami elismerések 
(pl. Munka Érdemrend ezüst fokozata, HANTKEN 
Miksa emlékérem) és a tudományos publikációk 
sokasága, köztük több könyv és összefoglaló mű 
tanúsítja. 

Mindez csak az eddigi munkásságának héza
gos, rövid összefoglalása. NAGY Eszter ugyanis 
ma is aktív kutató, pályázatokért folyamodik, és 
újabb összefoglaló műveinek megjelentetésén 
fáradozik. 90. születésnapja alkalmából ezért a 
hazai tudományos élet egészének jókívánságait 
tolmácsoljuk, és további sikerekben gazdag 
életet kívánunk. 

JÁRAINÉ KOMLÓDI Magda 

MEGJELENT KÖNYVEK 

Újraindult az 1995 óta szünetelő Általános 
Földtani Szemle. A 2004 novemberében meg
jelent 28. szám KŐRÖSSY László közelmúltban 
elhunyt kollégánknak monográfia-igényű össze
foglalását tartalmazza „Az észak-magyarországi 
paleogén medence kőolaj és földgázkutatásának 
földtani eredményei" címmel, 128 oldalon. 
Megrendelhető: Hantken Kiadó, 1241 Budapest, 
Pf. 23. E-mail: hantkenpress@hotmail.com. Ára 
intézményeknek 3000 Ft, magánszemélyeknek 
1500 Ft. Az évi két szám előfizetési díja 2005-re: 
intézményeknek 4000 Ft, magánszemélyeknek 
2000 Ft. A postaköltséget felszámítják. Bővebb 
információ: http://www.foldtan.hu. 

PAPP Péter 
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