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Hírek, ismertetések 

Összeállította: KÁZMÉR Miklós 

RENDEZVÉNYEK 

GEO-2004: a Magyar Földtudományi 
Szakemberek VII. Világtalálkozója 

Az előző, VI. találkozón (Sopron-Őrvidék, 
2002) alkalmával hozott határozat értelmében a 
rendezvény kétnapos délvidéki (bácskai-
szerémségi) kirándulással kezdődött (2004. aug. 
29-30) , Kocsis Károly miskolci földrajzprofesszor 
vezetésével, aki minden korábbinál alaposabb 
Kirándulásvezető füzetet állított össze (65 oldal) 
Azonban mindössze 46 résztvevője volt (egy 
autóbusz). Ugyanis a Románia és Szerbia-
Montenegró között 2004 július 1-ével bevezetett 
kölcsönös vízumkényszer lidércnyomás szintű 
adminisztratív nehézségei miatt erdélyi kollé
gáink nem tudtak részt venni rajta. 

Szegedről indulva (röszkei határátlépéssel a 
horgosi csárdához), szakszerű tájékoztatást 
kaptunk a Délvidék magyarságának esemény
dús múltjáról és megoldatlan jelenéről. Újvi
déken csatlakoztak hozzánk helyi vezetőink. A 
belváros műemlékeit, a régebbi és legújabb 
háborúk emlékeit őrző Duna-hidakat és a 
péterváradi erődöt, „a Duna Gibraltárját" Sasa 
KICOSEV, az Újvidéki Egyetem földrajz és turiz
mus professzora mutatta be, MÉSZÁROS Minucsér 
tanársegéd tolmácsolásában. Belgrádban közö
sen helyeztünk el koszorút Nándorfehérvár 
1456-os sikeres védelme hőseinek emlékkövé
hez. Aznap este a Fruska Gora hegység tetején 
levő TV-torony lábánál épült új hotelben szállt 
meg a társaság. Másnap KEMENCZI Rózsa újvi
déki olajgeológus mutatta be a hegység jelleg
zetes kőzeteit, a szerpentinittől a beocsini 
cementmárgáig. Ez a szerpentinit arról neveze
tes, hogy mélységi kiterjedését 1902-1904-ben 
EÖTVÖS Loránd és munkatársai gravitációs és 
geomágneses szelvényezés együttes kiérté
kelésével állapították meg, kizárva az eredetileg, 
csupán Eötvös-inga mérések alapján feltételezett 
vasérc jelenlétét. Ez módszertani világelsőséget 
jelent. A Kirándulásvezető a Fruska Gora 
Nemzeti Park növény- és állatvilágának, vala
mint néhány kulturális nevezetességének ismer
tetését is tartalmazza. A „Szerémségi Riviéra" 

Duna-partján, a karasi csárdában az egész 
társaságot a Szerb Földtani Társulat vezetői 
látták vendégül ebédre. Visszatérőben Szegedre 
egy rövid alkonyi városnézésre is nyüt lehetőség 
Szabadkán, különös tekintettel a LECHNER Ödön 
művei közé tartozó Városházára. 

A Szegedi Egyetem Gazdaságtudományi 
karán tartott előadóüléseknek 141 résztvevője 
volt 8 országból. 16 plenáris előadást követően 5 
szekcióban összesen 50 előadás hangzott el, és 20 
posztert mutattak be. (A programot és az 
előadáskivonatokat tartalmazó füzet, amelyet 
KOVÁCS-PÁLFFY Péter szerkesztett, szintén jóval 
terjedelmesebb volt az előzőknél: 91 A/4 oldal!) 
Szeged város vezetősége a városházán álló
fogadást adott a résztvevők tiszteletére. A ple
náris előadások a Földtani Kutatásban fognak 
megjelenni. 

A szept. 2-i utókiránduláson 25 fő vett részt. 
Ez a Körös-Maros Nemzeti Park növény- és 
állatvilágát, valamint környezetföldtani prob
lémáit mutatta be. 

A Szervezőbizottság egyhangú állásfoglalása 
alapján a következő, 2006. augusztusában ese
dékes VIII. Világtalálkozót a Pécsi Egyetem 
közreműködésével pécsi előadóülésekkel, egy
napos mecseki és kétnapos horvátországi kirán
dulással tervezzük. Ebben partnerként számí
tunk a Horvát Földtani Társulatra, a Horvát 
Földtani Intézetre és a Zágrábi Egyetemre. A 
kapcsolatfelvétel már meg is történt, az első 
fogadtatás horvát részről kedvező, az útvonal
tervezet elkészült. 

DUDICH Endre 

SZEMÉLYI HÍREK 

Dr. KISS János, az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Ásványtani tanszékének nyugal
mazott tanszékvezető tanára, volt tudományos 
dékánhelyettes, a Magyarhoni Földtani Társulat 
tiszteleti tagja 2005. február 6-án, életének 84. 
évében elhunyt. Búcsúztatása 2005. február 25-
én volt a kőbányai Szent László templomban. A 
templom urnatemetőjében helyezték örök 
nyugalomra. 

Emlékünkben és munkáiban tovább él. 
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MEGJELENT KÖNYVEK 

Hubbes Éva (2004): BENKŐ Ferenc egye
temjárása. Tanulmány és BENKŐ Ferenc 
peregrinációs albuma. 

Érc- és Ásványbányászati Múzeum, Rudabánya, 141 
oldal, 21 ábra. Ára a MÁFI Múzeumában: 500 HUF 

BENKŐ Ferenc nevével, munkásságának 
jelentőségével általában az ásványtani stúdiu
mok elején találkozik az, akiből geológus lesz a 
hazai oktatási rendszerben: a híres „KOCH 
-SZTRÓKAY" első szakaszában látható először 
müvének, az első magyar nyelvű ásványtani 
szakkönyvnek a címlapja — nem térve ki most 
a különböző kiállítások bemutatóinak anya
gára. 

Itt merül föl azonban az első kérdés: egy ilyen 
tudósi pálya miképp kezdődött akkoriban — 
valamikor két évszázaddal ezelőtt? 

Nos, erre tankönyveink, kézikönyveink nem 
felelnek, csak a levéltárak tudós munkatársának, 
a Székelyudvarhelyt élő, ma már nyugdíjas 
kutatónak, HUBBES Évának a könyve ad választ, 
bemutatva nem csupán az életpályát, a lehető 
részletességgel, de annak az akkori fiatalember
nek a kor szokása szerint magával vitt „úti
naplóját", a közeli és távoli kollégák és tanárok 
figyelmünkre érdemes bejegyzéseivel — s 
természetesen (az efféle dokumentumok alapján 
rekonstruálható módon) azt a többé-kevésbé 
részletes útvonalat — ahogy nyugat-európai 
tanulmányútját az a vándordiák annak idején 
bejárta. 

A peregrinációs album bejegyzéseinek nagy 
többsége az 1776 és 1790 közötti évekből való. A 
majd harminc oldalas, hat oldalnyi jegyzettel 
kísért tanulmány után következik magának a 
kisalakú albumnak, és főképpen latin nyelvű 
bejegyzéseinek betűhív átírása, közreadása. A 
forráskiadvány értékét nagyban emeli a bejegy
zők időrendi és hely szerinti csoportosítása is. Az 
albumban szereplő, illetve a Diáriumban említett 
személyek rövid bemutatása olvasható АВС-
rendben, de — a visszakeresés megkönnyíté
sére! — az Albumba tett bejegyzések szerinti 
sorszámokkal az egyes sorok elején. így talál
kozunk BORN Ignác és Johann Ehrenreich von 
FiCHTEL, Johann Friedrich GMELIN, Franz Josef 
MÜLLER, Lazzaro SPALLANZANI, illetve GYARMATHI 
Sámuel, HELMETZI István, sőt INTZE Mihály 
tisztiorvos-mineralógus nevével is. Részletesebb 
felsorolást még várni is lehetetlen: majdnem 
kétszáz jeles személyisége a kornak adott 

megfontolásra érdemes jótanácsot — vagy csak 
rövid név-bejegyzést a tudvágyó vándordiák 
akkori „emlékkönyvébe". 

Egy mondatot még — hiszem, az Olvasók, a 
Kollégák belegyezésével! — a recenzenstől: 
Rudabánya, azaz a HADOBÁS Sándor-szerkesz-
tette újabb kiadvánnyal azoknak a műveknek a 
sorát gyarapítja, melyek a hazai művelődési 
intézmények mai nehéz helyzetében is gaz
dagítják a tágabb szakma művelőinek, bará
tainak tárgybéli ismereteit. 

PAPP Péter 

Kőpénzek. Mondák, költemények és 
énekek. Szerkesztette HÁLA József. 
KECSKEMÉTI Tibor és VOIGT Vilmos 
tanulmányával, KAZÁR Emese illuszt
rációival. 

Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2004., 334 oldal. 
Kapható a Társulatban és a MAFI-ban 2500forintért. 

Több mint 400 évvel I. (Szent) László király 
halála (1095) után, 1499-ben jelent meg 
TEMESVÁRI Pelbárt latin nyelvű írásában a kővé 
vált pénzek legendája, miszerint „Úgy beszélik, 
hogy a menekülő ellenség pénzt szórt el, hadd 
tartsa vissza a kapzsiság az üldözőket. De László 
imájára mindez a sok pénz kövekké változott. E 
pénzek kőbe formált emlékei máig is láthatók, 
ahogyan sokan állítják, akik azokon a tájakon 
jártak." A legenda azután tovább élt, hol a király 
menekültében szóratta el a pénzt, hol fordítva 
emlékeznek, s vannak, akik az ellenségben a 
tatárokat, kunokat, törököket vagy éppen a 
hunokat látták. A monda költemények, énekek, 
leírások, a templomi ábrázolások formájában 
olyannyira mélyen gyökerezik, hogy annak 
egyik változatát még 2002-ben Magyarlapádon 
is feljegyezték. A Szent László kőpénzeihez 
kapcsolódó írások egy része természetesen már 
korábban is ismert volt, ebben a könyvben mégis 
felfrissülést kaptak. HÁLA József konok 
munkával sok eredeti forrást tárt fel, jegyze
teiben tudományos igényességű támpontot ad a 
mondák továbbvivőinek. Elfeledett énekekkel, 
és különösen felvidéki adatokkal bővítette a 
legendáriumot. 

VOIGT Vilmos, a kővé vált pénzek folklórjáról 
írt részletes tanulmányából azt is megtudhatjuk, 
hogy a kőpénzek története nem közvetlenül a 
király halálakor alakult ki. Lehetséges, hogy a 
történet Európa más részéről, például a 
compostelai Szent Jakab-legendából vagy 
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máshonnan is származhat, és azt I. László 
szentté avatása (1192) után tulajdoníttatták a 
nagy királynak. 

A kötet másik kísérő tanulmányát KECSKEMÉTI 
Tibor írta, aki közel 40 oldalon át tudományos 
igénnyel, és mégis népszerű módon kitűnő, akár 
egyetemi tananyagnak is beillő áttekintést ad a 
nummuliteszekről, amelyek közül csak néhány 
fajt neveznek Szent László pénzének. A régi 
nevek között előfordul még a kőlencse, a 
kunarany, a fillérkő, a köménykő ugyanúgy, 
mint a bányarém krajcárja. 

A könyv címlapján a legkorábbi, máig meg
maradt Szent Lászlót és a kőpénzeket ábrázoló 
18. századi peremartoni falikép látható. A 
szövegrészleteket és a tudományos fejezeteket a 
korabeli ábrák mellett KAZÁR Emese 6 művészi 
linómetszete díszíti. 

Külön ajánlás nélkül is biztosra vehető, hogy 
ezt a néhány év múlva már ritkaságnak számító 
könyvet a geológusok mellett még sokan mások 
is érdeklődéssel veszik kezükbe. 

KORDOS László 

Rózsa Péter (2004): Város és környezete. 
Bevezetés a települések környezettanába 

Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 200 p., 62 ábra, 26 
táblázat, 22 fénykép. ISBN 963 472 811 1. besze
rezhető: Sziget Könyvesbolt, 4032 Debrecen, Egyetem 
tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 76. sziget® 
tigris.unideb.hu, sziget@szigdkonyv.hu. Ara 1216 Ft. 

Végre! A könyv hiánypótló, nagyon-nagyon 
aktuális. Bárcsak minden illetékes, városatya, 
tisztviselő, tervező végigolvasná... A kétszáz 
oldalas, puhakötésű könyv végén 22 fekete-fehér 
fénykép, belül sok, jól érthető rajz és táblázat 
található. Logikus rendben tárgyalja mindazokat 
a természeti és emberi tényezőket, melyek a lakott 
területekre, elsősorban a városokra hatással 
vannak, melyekre a hatóságoknak (s nekünk, 
lakóknak is!) oda kellene figyelnünk, s szükség 
esetén tennünk kéne valamit. Mint 
kultúrtörténeti könyv is érdekes, hiszen a témát a 
mezopotámiai, egyiptomi, majd a kréta-mükénei 
települések ismertetésével kezdi. Az utóbbiak 
cunami okozta pusztulása most milyen szörnyű 
módon lett újra aktuális! A főbb fejezetek (az 
urbanizáció, a városok környezeti hatásai, a 
környezeti állapotot befolyásoló tényezők) 
sorrendje logikus. Az utolsó nagy fejezet a 
védelem módjait tárgyalja. A befolyásoló ténye
zők jelentős része természetesen szakmánkba 
vág, a terjedelem korlátai között teljes képet ad a 

gondokról. A hazai és külföldi példák aránya 
nagyon jó, ezek ismeretében sok bajt előzhetünk 
meg. A könyv végén a témába vágó magyar 
jogszabályokat is ismerteti, ami sokunknak (nem 
csak a szakembereknek) hasznos lehet. 

A könyv kiadásának sürgőssége lehet az oka, 
hogy a rajzokba kisebb pontatlanságok csúsztak, 
például nincs megadva a süllyedés értékének 
mértékegysége a 3.20. ábrán. Néhány ábrán jó 
lett volna a méreteket megadni Ezek a hibák 
azonban eltörpülnek a könyv erényei és 
fontossága mellett. 

A könyv anyaga a geológusok képzésében is 
fontos szerepet kaphat. 

SZÓNOKI Miklós 

MOLNÁR Béla (szerk.): Fejezetek a Világ 
regionális földtanából 

JATEpress, 2004. p. 390. A könyv kapható a SzTE 6722 
Szeged Vitéz utcai könyvesboltjában, ára 1650 Ft. 

A SzTE Földtani és Őslénytani Tanszékén a 
„Fejezetek a Világ regionális földtanából" c. 
kollégiumot a tanszék oktatói, valamint olyan 
meghívott geológus előadók tartották akik egy-
egy területen esetleg rövidebb, vagy hosszabb 
ideig dolgoztak. A cél az volt, hogy az előadások 
egyéni tapasztalatokra épüljenek, és az eredeti 
országok magyar nyelvre még nem fordított 
szakirodalma alapján mutassák be a terület 
földtani felépítését és fejlődését. Különösen 
fontos volt ez, mert a helyi földtani képződ
ményekkel foglalkozó szakemberek a területek 
földtani felépítését és fejlődéstörténetét a 
lemeztektonikai fejlődési modellbe jobban el 
tudták helyezni. Ilyen módon az előadások 
egyéniek és színvonalasak voltak. 

A szerkesztő és egyben író is úgy gondolta, 
hogy a legjobb előadások anyagát időszerű 
könyv formájában közreadni. Ehhez segítséget 
jelentett, hogy a könyv az Oktatási Minisztérium 
anyagi támogatásával, a Felsőoktatási Pályáza
tok Irodája által bonyolított Felsőoktatási Tan-
könyv-és Szakkönyvtámogatási Pályázat kere
tében jelent meg, amely a mérsékelt árában is 
megnyilvánul. A megjelenő könyv a magyar 
szakirodalomban hiánypótló. 

A szerkesztőn kívül a könyv megírásában 
tizenkilenc további Magyarországon szakmailag 
elismert szerző vett részt. Többek között BALLÁ 
Z . , BREZSNYÁSZKY K., DUDICH E., GAÁL G., 
GYARMATI E, HAAS T., KOMLÓSSY Gy, KORPÁS L . , 
MÜLLER E, SCHEUER Gy, SZEDERKÉNYI T, ZELEMKA 
T és VÖRÖS István. A több szerzőből adódik, 
hogy az egyes fejezetek tartalmukban és 

http://tigris.unideb.hu
mailto:sziget@szigdkonyv.hu


168 Földtani Közlöny 134/1 

stílusukban kissé eltérnek egymástól. Ugyancsak 
különbséget okoz az, hogy egy-egy fejezet 
mekkora területet fog át, és azoknak milyen az 
ismeretességi szintje. Mindezek ellenére a könyv 
az ismeretszerzésben hasznos szerepet tölt be. 

A könyv nyolc fejezetet és 263 ábrát tartal
maz. Az első rövidebb bevezető fejezet a lemez
tektonikai elméletet tárgyalja. A második a 
prekambriumi kontinentális kéreg kialakulását 
veszi sorra. A további 3-7 fejezet az egyes 
kontinensekhez tartozó területekkel foglalkozik. 
Természetesen Európa az egyik legrészlete
sebben ismertetett rész (27-166. oldal). Itt 
északról dél felé haladva számos terület és 
ország, többek között: a Balti-pajzs, Finnország, 
Izland, Belgium, Németország, Lengyelország, 
Spanyolország, Korzika, Bulgária, Délkelet-
Európa érclelőhelyei és metallogéniája, földta
nának tárgyalására kerül sor, de a Keleti- és a 
Déli Kárpátokat is bőven ismerteti. 

Ázsiából a Kaukázus, Izrael, Irán és a Bajkál tó 
ismertetése került be a könyvbe. 

Afrika ugyancsak jelentős helyet foglal el ( 
201-265. oldal). Egyiptom és Líbia földtanán 
kívül tárgyalja ezen országok vízföldtanát is, de 

foglalkozik Tunézia szénhidrogén előfordu
lásaival, vagy Nyugat-Afrika és Zimbabwe, 
valamint Mozambik gazdag ásványi nyers
anyag-előfordulásaival. 

Észak-Amerika tárgyalása a könyvben szintén 
részletes (269-321. oldal). A Kanadai-pajzs, a 
Sziklás-hegység, a Szent András-törés, a Karibi
régió szigetív vulkánossága, Kuba, Mexikó szere
pel a tárgyalandó területek között. 

Érdekes fejezetek foglalkoznak az USA-beli 
Guadalupe-hegység permi Capitan-zátonyával, 
és Dél-Florida „természetes szedimentológiai 
laboratóriumával". 

Dél-Amerikából Chile és az Argentin-Andok 
fejlődéstörtének ismertetésére kerül sor. 

Külön rész foglalkozik Új-Zélad földtanával, 
különös tekintettel a geotermikus mezőkre. 

Végül az utolsó nyolcadik fejezet a világ 
bauxit potenciálját és azon belül a magyarok 
részvételét a vietnami bauxit kutatásban veszi 
sorra és tárgyalja az alumíniumipar környezet
szennyezését. 

JENÉI Mária 

A Magyarhoni Földtani Tásrulat gratulál BÁRDOSSY György könyvének elismeréséhez 


