
Események
A MFT titkársága a Fő utcából a Bp. Csalogány utca 12. I. eme-

letre költözött. Az iroda bizottsági ülések, sőt kisebb előadóülések
megtartására, ill. klubszerű használatra alkalmas, kisebb átala-
kítással. A könyvtárat, irattárat megfelelő módon lehet helyezni.

***

A MFT megszüntette a Magyarhoni Földtani Társulat Ifjúsági
Alapítványát és döntött az Ifjúsági Bizottság megalakításáról. A
Választmány az elnökséggel egyetértésben az Ifjúsági Bizottság
ügyrendjének kidolgozására felkérte az Ifjúsági Alapítvány elnö-
két Raucsik Bélát.

***

2008. nov. 8-án felavatták Pávai Vajna Ferenc (1886–1964)
emlékhelyét Lillafüreden, amit a „Diósgyőrért” Diósgyőri Vár
Térségének Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány és a Vasasztal
Társaság, Miskolc város gazdálkodó szervezeteinek támogatásá-
val állíttatott a lillafüredi Palotaszállótól 500 m-re D-re az István-
cseppkőbarlanggal szemben. Pávai Vajna Ferenc geológus, a
magyar kőolaj- és földgázkutatás egyik úttörője. Több jelentős
gyógy- és hévíz feltárója, a Miskolctapolcai barlangfürdő
megálmodója, aki Lillafüredből klimatikus üdülőhelyet szeretett
volna varázsolni. Ezért e helyen 1926. május 5. és 1930. március 8.
között Mazalán Pál bányamérnök irányításával kutatófúrást
végzett, amely 735,5 méter mélységben a Palotaszálló átadása
miatt félbe maradt. Az emlékhelyet a kutatófúrás közelében
állították fel.

***

A ciklus lejártával a Magyar Tudományos Akadémia földtani
köztestületi tagsága 2008. október 22-ikén, újabb 3 éves ciklusra
megválasztotta tagjai sorából a Földtani Tudományos Bizottságot.
Választott tagjai: BUDAI Tamás, CSERNY Tibor, CSONTOS László,
CSÁSZÁR Géza, FODOR László, HAAS János, JÁMBOR Áron, JUHÁSZ

Györgyi, KONRÁD Gyula, NAGYMAROSY András, NÁDOR Anna-
mária, POGÁCSÁS György, SZEDERKÉNYI Tibor, SZTANÓ Orsolya,
TÖRÖK Ákos.

Hivatalból tagja még a Bizottságnak: BÁRDOSSY György aka-
démikus, BREZSNYÁNSZKY Károly és MINDSZENTY Andrea.

Az új bizottság tagjai sorából elnöknek CSÁSZÁR Gézát, titkár-
nak JUHÁSZ Györgyit választotta.

A Földtudományi Komplex Bizottságban megerősítette HAAS

János tagságát, míg a leköszönő JÁMBOR Áron helyére póttagnak
BUDAI Tamást választotta.

***
Beszámoló a Föld Éve nyitórendezvényéről, 

a Földtudományos forgatagról

Az április 17–20. között, a Magyar Természettudományi
Múzeumban lezajlott rendezvénynek mintegy 6500 látogatója volt
az óvodáskorúaktól a nyugdíjasokig. 50 intézmény 250 munka-
társa biztosította önkéntesen a kiállítás zavartalan lebonyolítását.
A MTM négy munkatárs állandó jelenlétével, és a helyszín bizto-
sításával járult hozzá a rendezvényhez. A bejelentett előadások
száma 80 volt, sajnos az előadások látogatottsága nem volt kielé-

gítő. A rendezvény fővédnökségét SÓLYOM László vállalta, védnök
volt még öt miniszter, ami növelte a rendezvény presztízsét és
erkölcsi támogatást jelentett. A Gazdasági és Közlekedési Minisz-
térium a múzeumnak anyagi támogatást nyújtott, ez biztosította a
Földtudományos forgatag ingyenes látogathatóságát. Nagyobb
méretű reklámkampányra, az erre fedezetet biztosító szponzorok
hiánya miatt nem volt lehetőség. A kiállító cégek saját standjaik
bemutatóanyagának biztosításával járultak hozzá a rendezvény
sikeréhez. A megnyitó sajtótájékoztatóján, illetve magán a rendez-
vényen rádió- és Tv-csatornák voltak jelen, amelyek anyagaikat le
is adták. Sajnos a rendezvénynek a nyomtatott napi sajtóban nem
volt jelentős visszhangja. A rendezvény első két napja elsősorban a
diákok számára volt érdekes és hasznos a rendhagyó földrajz-
órákkal, a második két nap a családok napja volt.

NÉMETH Tamás — az MTA, rendezvényünk után megválasz-
tott főtitkára, aki a Föld Éve Magyar Nemzeti Bizottság tagjaként
az előkészítésben és a lebonyolításban is aktívan részt vett —
javasolta a földtudományi programok folytatását. PÁLINKÁS József,
a később megválasztott MTA elnök napirend előtti felszólalásá-
ban, a Parlamentben felhívta a figyelmet a Föld Éve jelentőségére.

HAAS János elnök a Föld Éve Magyar Nemzeti Bizottságának
kincstárnoka bejelentette, hogy a rendezvény pénzügyileg „null-
szaldós” lett. 

BREZSNYÁNSZKY Károly

Személyi hírek

Gyászhírek

Fájdalommal tudatjuk, hogy örökre eltávozott Dr. VÉGH

Sándorné sz. NEUBRANDT Erzsébet (1926–2008) Tiszteleti
Tagunk, BIDLÓ Gábor (1924–2008), HAVASNÉ SZILÁGYI Eszter
(1948–2008), HEGEDŰS Gyula (1918–2008) és HONTI Ernőné
(1928–2008) Tagtársunk. Emlékük szívünkben és munkáikban
tovább él!

A Magyar Tudományos Akadémia, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem és a gyászoló család mély megrendüléssel
tudatja, hogy MESKÓ Attila, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja, volt főtitkárhelyettese, volt főtitkára, az MTA
Elnökségének, Vezetői Kollégiumának, Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottságának volt tagja, az MTA Könyvtárbizottságának volt
társelnöke, az MTA Elnökségi Környezettudományi Bizottság volt
elnöke, az Elnökségi Stratégiai Kutatások Programtanácsának volt
tagja, a Geofizikai Tudományos Bizottság tagja és volt elnöke, az
MTA–ELTE támogatott tanszéki kutatócsoportjának volt veze-
tője, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Geofizikai Tanszé-
kének volt tanszékvezető egyetemi tanára, a Környezetfizikai
Tanszékcsoport volt vezetője, a Szakterületi Professzori Taná-
csának, az ELTE TTK Földtudományi Szakterületi Habilitációs
Bizottságának, valamint a Szakterületi Professzori Tanácsának
volt elnöke, az MTA Könyv- és Folyóiratkiadási Bizottságának
volt tagja, a Magyar Geofizikusok Egyesületének tagja, volt elnö-
ke, az International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)
Magyar Nemzeti Bizottságának; az International Geosphere-
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Biosphere Programme (IGBP) Magyar Nemzeti Bizottságának; a
Connferencesn Science and World Affairs (PUGWASSH) Magyar
Nemzeti Bizottságának; az International Geosphere-Biosphere
Pograme (IGBP) Magyar Nemzeti Bizottságának és az Inter-
national Assotiation of Geodesy (IAG) Magyar Nemzeti Bizott-
ságának volt tagja, az European Association of Exploration Geo-
physicists (EAEG) tagja, a Magyar Geológiai Szolgálat Földtani
Tudományos Tanácsának; az Országos Atomenergia Bizottság
tagja, az OTKA, OMFB, MÖB és más MKM szakbizottságok tag-
ja, az Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica szerkesztő bizott-
ságának tagja, az Állami Díj, az Egyed László emlékérem és az
Eötvös Loránd emlékérem, továbbá számos más kitüntetetés tulaj-
donosa hosszú, türelemmel viselt betegségét követően 2008.
október 11-én, életének 69. évében elhunyt. Személyében a ma-
gyar földtudomány nemzetközileg elismert iskolateremtő egyéni-
ségét, a geofizika tudományának kiváló hazai művelőjét veszí-
tettük el.

Könyvismertetés

BÁRDOSSY György The Halimba bauxite deposit, 
A halimbai bauxit-előfordulás című új könyvéről

Bárdossy akadémikus, egy érdekes monográfiával lepte meg a
szakközönséget. A Magyar Állami Földtani Intézet által 2007
keltezéssel kiadott könyv méltán kelti fel a geológusok, a geo-
matematikával és a bauxit magyarországi kutatástörténetével fog-
lalkozó szakemberek figyelmét. A könyv angol és magyar nyelven
tartalmaz egy olyan tanulmányt, amely a halimbai bauxit-előfor-
dulás kutatástörténetével, a kutatási adatok feldolgozásával és a
belőlük levonható következtetések összegzésével foglalkozik. A
rendkívül lebilincselő nyelvezettel íródott munkában az előbb fel-
soroltak mellett, a kutatásban és a kutatási adatok értékelésében
alkalmazott módszerek időbeli változásáról is olvashatunk. Külö-
nösen szembetűnő ez az értékelés esetében, ahol tudomány-
történeti szempontból is reális képet kapunk arról, hogyan jutott el
a bauxitkutatási adatfeldolgozás a súlyozott átlagszámítástól a
geostatisztikai módszerek (variográfia, krigelés) és geomate-
matikai eljárások (cluster-elemzés, diszriminancia analízis, fő-
komponens elemzés, stb.) felhasználása mellett a fuzzy elmélet és
a Bayes-statisztika alkalmazásáig. A feldolgozási és értékelési
munkát napjainkban már a bizonytalanság kérdésének napiren-
den tartása, és a bizonytalanság számszerűsítése jellemzi. 

Az A4-es formátumú könyv összesen 119 oldal terjedelmű. Az
ábrák száma 60 db, a táblázatoké 14. A könyv első felében talál-
ható angol nyelvű változat mind az ábrákat, mind a táblázatokat,
az ezt követő magyar nyelvű rész már csak az ábrákat tartalmazza.
Az ábrák (melyek zöme térkép) szép kiállításúak és jól olvas-
hatóak. A könyv terjedelmes, közel háromoldalnyi irodalom-
jegyzékkel zárul. 

A könyvnek különös jelentőséget ad az a tény, hogy a halimbai
bauxit előfordulásról, amely Európa legnagyobb kiterjedésű

lelőhelye ez az első olyan átfogó monográfia, amely a közelmúlt
kutatási, és adatfeldolgozási eredményeit is tartalmazza. 

A könyv tartalmi részét mindkét nyelvi változatban alapvetően
három fontos részre bontotta a szerző. Az első a Földtani rész, a
második az Alkalmazott, gyakorlati rész, melyet harmadikként az
Összefoglaló értékelés követ.

A Földtani részben a kiértékelés módszereiről, a fedő- és
feküképződményekről, a bauxittest méreteiről, a tektonikai felépí-
tésről, a szedimentológiai és kőzettani sajátosságokról, a bauxit-
test járulékos kémiai komponenseiről, a nyomelemekről, az
ásványtani felépítésről és a bauxit előfordulás kialakulásáról
olvashatunk. 

Az Alkalmazott, gyakorlati rész önmagában is nóvum, mert
összefoglalja a felszíni és föld alatti kutatás, a készletszámítások, a
geomatematikai, számítástechnikai és informatikai, feldolgozás,
valamint a hidrogeológiával kapcsolatos tapasztalatokat. Az ilyen
jellegű munka meglehetősen ritka a földtani irodalomban. Külön
is ajánlható a szakközönségnek a Geomatematikai, számítás-
technikai és informatikai tapasztalatok című alfejezet, amelyben a
szerző különös hangsúly fektet a fuzzy-elmélet alkalmazási tapasz-
talatainak ismertetésére a készletszámításban. A bizonytalan
halmazok elméletének ilyen jellegű alkalmazása a szerző nevéhez
fűződik, aki ez által javasolja kezelni a földtani bizonytalanság
kérdését is. Saját tapasztalataim is azt igazolják, hogy ez a módszer
a ma ismert eljárások közül az egyetlen, amely egyszerre ad
lehetőséget valamely számítás eredményének és az eredmény
bizonytalanságának meghatározására.  

Külön kell szólni a monográfiát lezáró Összefoglaló értékelés-
ről. Ebben a mindössze fél oldal terjedelmű, de tudománytörteneti
szempontból fontos részben a szerző megindokolja, hogy miért
készítette el ezt a tanulmányt, és miért pont most került sor a közel
tíz éve e tárgyban végzett kutatások összefoglalására.

Összegezve az eddigieket, jó szívvel ajánlom BÁRDOSSY akadé-
mikus új könyvét minden hazai és külföldi szakembernek, aki
fontosnak tartja a földtani tudományok fejlődését, és egyben
fontosnak látja a matematikai módszerek földtani alkalmazását is.

FÜST Antal

Jerremy LEGGETT: „A fele elfogyott / Olaj,gáz, forró levegő és
globális energiaválság”

A 300 oldalas könyv két főfejezetre oszlik:
— a kimerülő olajkészletek (ebben a fejezetben igen sok áb-

rával mutatja be a jelenlegi helyzetet),
— az olajkészletek kimerülése egybeesik a globális felmele-

gedéssel (ebben a fejezetben értékeli, hogy hogyan juttatottunk el
idáig és azt, hogy most mit lehet tenni).

359 „Jegyzet” szerepel 24 oldalon, — ami egyben irodalom-
jegyzéknek is tekinthető és 17 oldalas a „Név és tárgymutató”.

Az angliai kiadás címe: Half gone. Forgalmazza a Typotex
Kiadó, 1024 Budapest, Retek u. 33–35.

HORN János


