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Egy geológustechnikus a mikropaleontológiai kutatásban
A Geological Technician in Micropalaeontological Investigation
Sütőné Szentai Mária
Abstract – The study “A geological technician in micropalaeontological investigation” presents the author’s life‐ work from the
year 1964, when she started to deal with spore‐and pollen analysis in the laboratory of the town Komló. She started the regular
study of dinoflagellates in the late 1964s. Her work has yielded results mainly in stratigraphy; however, she described a new ge‐
nus, 22 species and 8 subspecies of dinoflagellates, as well as 2 new acritarch species.
Summary – Being a geological technician I was in a special, or, I may say, in an exceptional position to make micropalaeontologi‐
cal studies. In this article I try to give an overview of the history of my investigations. I was asked to write it by Imre Fazekas edi‐
tor of e‐Acta Naturalia Pannonica, and I am glad to fulfil this request. I start from the beginning, in 1964 when I started getting
acquainted with microfossils. The head of department József Bóna provided me with information to spore‐and pollen investiga‐
tions in the Laboratory of the former Deep Well Drilling Company. He was the man who I learnt a lot from. My interest has been
focussed on the research of dinoflagellates and other organic‐walled microplanktons that lived in the Pannonian Age (between 5
and 12 million years ago). The study of dinoflagellates helped me to answer stratigraphic questions. On the basis of Dinoflagellata,
Acritarcha and Chlorophyta I could distinguish 10 assemblages within the Pannonian succession that are indicative of chronozones.
Dinoflagellates may give valuable evidence of evolution. In my opinion the later morphological changes of the initially formed
species may depend on temperature, salinity, pH or biochemical or geochemical components which are unknown for me. Changes
in wall structure may have been important; however, this problem needs a better‐prepared researcher and a better biological mi‐
croscope; moreover, investigations by electron microscope will be needed. In the course of my studies — from the beginning — I
have committed myself to the opinion that the Pannonian Basin had temporal connection with the Eastern and Southern
Paratethys. I described 1 genus, 22 species and 8 subspecies of dinoflagellates, as well as 2 new acritarch species.
Key words – Dinoflagellata, Pannonian stage, Hungary.
Author’s address: Sütőné Szentai Mária, H‐7300 Komló, Május 1 utca 7. E‐mail: sutozoltanne12@t‐online.hu

Bevezetés
Geológus technikusként különleges, mondhat‐
nám, kivételes helyzetben lehettem, hogy
mikropaleontológiai vizsgálatokat végezhettem.
Ennek történetét igyekszem végig kísérni ebben az
írásban, melyre az Acta Naturalia Pannonica szer‐
kesztősége kért fel, és amely kérésnek szívesen te‐
szek eleget. A kezdetektől, 1964‐től kell elindul‐
nom, amikor még a mikrofosszíliákkal csak ismer‐
kedtem. Spóra és pollen vizsgálatra tanított be az
osztályvezető, dr. BÓNA JÓZSEF, az egykori Komlói
Mélyfúró Vállalat Földtani Laboratóriumában. Ő
volt az, akitől sokat tanultam. Munkatársaimmal
együtt feladatunk volt meghatározni az adott kő‐
zetminta korát a földtani időskála lehető legkisebb
időegységén belül, az egykori környezetet leírva,
amennyire az lehetséges volt. A spóra – pollen
(palynológiai) vizsgálaton kívül, mellyel BÓNA JÓ‐
ZSEF és én foglalkoztam a laboratóriumban, a
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foraminifera és a nannoplankton vizsgálatok is vá‐
laszt adtak e kérdésekre.
A szárazföldi növények spóra és pollen szemcséi
a levegőből a víz fölé szállítva leülepedtek és az
iszapba beágyazva, levegőtől elzártan megőrződ‐
tek (fosszilizálódtak) évmilliókon, sőt több száz‐
millió éven át is. A szárazföldről beszállított
szemcsékkel együtt azonban ott volt a vízi világ‐
nak a hasonló kicsinységű része is. Ilyenek voltak
a moszatok vagy algák közül pl. a dinoflagellaták,
melyek szerves anyagúak és szilárd vázúak vol‐
tak.
A biológiai mikroszkóppal látható, sok millió
évvel ezelőtti élővilág moszat‐, más néven alga ma‐
radványai engem már kezdetben érdekeltek, mert
megláttam bennük a rétegek felosztásának új lehe‐
tőségét. A mélyfúrások által felszínre hozott fúró‐
magokban e parányi szemcséknek a tömkelege rej‐
tőzött. A gyakorlatban egyre inkább látszott, hogy
a különböző fajokból álló együttesek időben egy‐
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1. ábra. A komlói táj és a szilvási városrész ahol évtizedek óta lakom. A fehér nyíl az egykori Országos
Földtani Kutató‐Fúró Vállalat Komlói Üzemvezetőségének helyét mutatja.
mást követően jelennek meg, és horizontálisan is
azonosíthatók a közeli vagy távolabbi fúrásokban.
Az egykori szárazföldi és vízi világ, alkalmazkod‐
va a környezethez, szükségképen változott vagy
éppen kipusztult. A geológusnak és őslényvadász‐
nak éppen ezek a rövid ideig élt fajok az értéke‐
sek. Egymás feletti előfordulásuk egyes kőzetréte‐
gekben vezérfosszíliaként a relatív kort jelzik.
Az én érdeklődésem a pannóniai korszakon be‐
lül (5–12 millió év között) élt dinoflagellaták és más
szerves anyagú mikroplankton kutatására irá‐
nyult. A magyarországi pannóniai rétegösszlet
változatos vastagságú. A legmélyebb medencék
üledékei (ebbe a fedő negyedkori üledéket is bele‐
értve) az 5–6000 métert is elérik. A több ezer méte‐
res mélységben, ahol a hőmérséklet miatt a szer‐
ves anyag már oxidálódott, még mindig felismer‐
hetőek a dinoflagellaták, jellegzetes alakjukról. Ahol
néhány száz méteres mélységből kerülnek elő e
fosszíliák, ott a legjobb megtartásúak, ezért tanul‐
mányozásukat a sekélyfúrások együttesein célsze‐
rű elkezdeni. Ilyenek voltak pl. a Nagykozár‐2.
Detk‐1. és a Bácsalmás‐1. számú fúrások pannóni‐
ai szakaszai.
A dinoflagellaták vizsgálatával elsősorban a réteg‐
tani kérdésekre tudtam választ adni. A pannóniai
rétegösszletben a Dinoflagellata, Acritarcha és
Chlorophyta alapján 10 olyan együttest tudtam el‐
különíteni, amelyek időzónákhoz is kapcsolhatók.
A dinoflagellaták az evolúcióra is értékes bizonyí‐
tékot adhatnak. Én úgy láttam, hogy a kezdetben
kialakult fajok későbbi morfológiai elváltozásai a

hőmérséklet, sótartalom, pH, vagy az általam nem
ismert biokémiai illetve geokémiai összetevőktől
függhettek. A falszerkezetben mutatkozó változá‐
sok lényegesek lehetnek, de ehhez nálam felké‐
szültebb kutató, valamint jobb biológiai mikro‐
szkóp és elektronmikroszkópos vizsgálat is szük‐
séges lesz.
Vizsgálataim alapján mindvégig kiálltam amel‐
lett, hogy a Kárpát‐medencének a Keleti‐ és a Déli‐
Paratethyssel, a mediterrán területekkel időnként
kapcsolata lehetett.
Életutam, munkásságom tükrében
Budapesten születtem 1938. december 2‐án a X.
kerületben, Kőbányán. Budapesten éltem 1957
őszéig, de sok időt töltöttem Velencén is, édes‐
anyám szüleinél. Az elemi iskola első négy osztá‐
lyát is ott végeztem, mivel édesapám hadifogság‐
ban volt négy évig (Rosztovban), s miután haza‐
jött, családommal ismét Budapesten éltem.
A budapesti Maglódi Úti Általános Iskola befe‐
jezése után 1953‐ban, a budapesti Szabó József
Geológiai Technikumba vettek fel és ott végeztem
1957‐ben. A technikumban az őslénytan volt a
kedvenc tantárgyam, de nem is tudom hogyan,
nagyon gyenge eredményt értem el ebből is, az
oklevelem szerint. Egyáltalán, a tanulás nem volt
erős oldalam. Emlékszem, egyszer – csak azért is –
megtanultam a kortáblát, korokkal és emeletekkel,
melyért KOVÁCS JÓZSEF, kedves tanárom moso‐
lyogva adta meg az ötöst. Egy iskolai őslénytan
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versenyen is indultam, ahol teljesen egyforma dol‐
gozatot írtam KOVÁCS ISTVÁNNAL, aki ezt meg‐
nyerte, de engem töröltek azzal, hogy nyilván le‐
puskáztam róla. Egymás mellett ültünk, hogyan is
másként, hiszen sülve‐főve együtt voltunk. Az
érettségi után összeházasodtunk, majd öt év múl‐
va elváltunk. Viharos magánéletemben az egyet‐
len állandóságot a munkám jelentette. Házassága‐
imból három gyermekem született, Edit, András
és Csenge. Ma hat unokámnak és négy déduno‐
kámnak örülhetek.
A Komlói Mélyfúró Vállalat (a későbbiekben:
Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat Komlói
Üzemvezetősége) földtani laboratóriumában dol‐
goztam 1957‐1959, majd 1962 – 1992 között geoló‐
gus‐ technikusként, az őslénytani osztályon 1964‐
től dr. BÓNA JÓZSEF osztályvezető irányításával.
Mint technikus, többedmagammal olyan speciális
anyagvizsgálatot végeztünk, mely a Magyar Álla‐
mi Földtani Intézetben (továbbiakban MÁFI),
vagy az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen,
Budapesten, a geológus‐ illetve a biológus‐kutatók
feladata volt.
Komlón a geológus technikusok kivételes hely‐
zetét az tette lehetővé, hogy az országban sok ku‐
tatófúrás mélyült, és ezek mintaanyagából olyan
nagy tömegű őslénytani, kőzettani és kémiai vizs‐
gálatra volt szükség, melyet az említett tudomá‐
nyos kutatást végző intézmények nem tudtak el‐
látni.
Az én feladatomra, a palynológiai vizsgálatra dr.
BÓNA JÓZSEF tanított be. Az osztályon ezen kívül
foraminifera, ostracoda és nannoplankton vizsgálatok
készültek. BÓNA JÓZSEF osztályvezetőként éppen
úgy dolgozott, mint bármelyikünk, csak neki még
a mi munkánkat is át kellett néznie, ellenőriznie.
Az 1960‐as években, kezdetben csak listákat ad‐
tunk a meghatározott maradványokról, de hama‐
rosan rétegtani értékeléseket is csatoltunk ezek‐
hez. Emlékszem, mikor BÓNA JÓZSEF bejött hoz‐
zánk, leült és azt mondta, most elolvasom az érté‐
kelésemet, azután mindenki próbálja meg a réteg‐
tani értékelést megírni a saját munkájáról. Így
kezdődött. A hazai szakirodalom tanulmányozása
kötelezővé vált és az igény is bennünk, hogy azo‐
kat a megfigyeléseinket, amelyek újnak látszottak,
a Magyarhoni Földtani Társulatnál előadjuk és
közzé tegyük. Elsősorban BÓNA JÓZSEF munkássá‐
ga, de az őslénytani csoport munkatársainak nevei
– BODROGI ILONA, GÁL MIKLÓS, KEREKES ATTILÁNÉ
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2. ábra. Szakmai megbeszélés Bóna Józseffel a
Komlói Természettudományi Gyűjteményben
2004‐ben
TÜSKE MÁRTA, KERNER BÉLÁNÉ SÜMEGI KATALIN,
TÍMÁR ISTVÁNNÉ TALÁLT TERÉZ – a hazai és külföl‐
di szaklapokban ismertek lettek.
Számomra az első komolyabb feladat a hatva‐
nas évek elején a mecseki Szilágy‐1. számú fúrás
volt. Bádeni‐szarmata‐pannóniai rétegeiben a spó‐
ra‐pollen mellett mindjárt feltűntek az ismeretlen
maradványok, melyekről később derült ki, hogy
dinoflagellaták. Emlékszem, hogy az Inota 87. fúrás
pannóniai rétegeiben, majd a mátraaljai Karácsond‐
1/8. számú fúrásban is előfordultak ugyanazok a
dinoflagellaták, mint a Szilágy‐1. sz. fúrásban. Ma
már tudom, tipikus alsópannóniai együttesek vol‐
tak.
Ugyanebben az időben láthattam a kárpáti‐
bádeni rétegekben a Prasinophyta tengeri algákat
is, melyek helyenként nagy tömegben voltak jelen.
Érdemben nem tudtam velük foglalkozni, de a
kárpáti‐bádeni rétegekben jelentősebbek, mint a
dinoflagellaták (SÜTŐNÉ SZENTAI M. 1994).
A mátraaljai lignitkutatások során, a hatvanas
évek elején, több fúrást is kaptunk vizsgálatra.
Először vált nyilvánvalóvá számunkra, hogy a lig‐
nittelepes összlet édesvízi kifejlődésű rétegei alatt,
a csökkentsósvizi agyagmárgákban nagy tömeg‐
ben vannak dinoflagellaták, melyek szinttartóak.
Utaltunk rá, hogy a mecseki Szilágy‐1. sz. fúrással
megegyező fajok is előfordulnak. Ez volt az első
híradás a pannóniai dinoflagellaták rétegtani érté‐
kéről (BÓNA & RUMLINÉ SZENTAI 1966).
Dr. Bóna József javaslatára 1964‐ben léphettem
be a Magyarhoni Földtani Társulatba. Úgy emlék‐
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3. ábra. A dinoflagelláták mikroszkópi képe: Pontiadinium pecsvaradensis – P. inequicornutum átmeneti
forma (84 μm) [balra] és a P. obesum (81 μm) [jobbra] az Egereág‐7. sz. fúrásból, 348,5–348,8 m‐ig.
szem, hogy akkoriban még nem lehetett egyszerű
jelentkezéssel belépni ilyen nagy múltú és rangos
egyesületbe.
A laboratórium érdekeinek megfelelően a Mát‐
raalja után a Dunántúli – középhegységi eocén és
oligocén korú rétegek kutatásaiba kapcsolódtam
be. A budapesti földalatti vasút (FAV), majd né‐
hány év múlva a Metró‐fúrások következtek, eo‐
cén, oligocén és miocén rétegek vizsgálataival.
Az Északi‐középhegység barnakőszén‐kutatása
során az alsó‐ és középső miocén rétegek
sporomorpha és dinoflagellata együtteseit ismerhet‐
tem meg.
A nyugat‐dunántúli Egyházashollós‐1. számú
fúrás felső pliocén együttesének vizsgálata sajnos
kéziratban maradt, pedig nagyon szép, fajokban
gazdag együttes volt. Kézirata a MÁFI adattárá‐
ban tekinthető meg.
Kéziratos munkáim közül a nyugat‐mecseki Kis‐

hajmás‐3. számú fúrásban lévő sporomorpha együt‐
tes korbesorolása felől vannak kétségeim, és vita‐
tott is. Első gondolatom az volt, hogy azok a réte‐
gek, melyekben sok Cicatricosisporites spóra volt,
paleogén korúak, de azután a paleogén spórákat
mégis áthalmozottnak ítéltem meg és a mellette lé‐
vő fajok alapján az együttest a miocénbe soroltam.
BÓNA JÓZSEF máig a paleogénbe sorolja ezt az
együttest. Én magam sem vagyok nyugodt ennek
a besorolását illetően.
A komlói andezit alatti őstalaj sporomorpha
együttesével sokat foglalkoztam, mert már kezdet‐
ben látszott, hogy az oligocén és miocén korok ha‐
tárán élt együttessel lehet dolgom. Végül az
eggenburgi emeletbe soroltam (SÜTŐNÉ SZENTAI
1983). Ez volt az egyetlen publikációm a
sporomorpha vizsgálatokról.
A pannóniai korú rétegek spóra‐pollen és
dinoflagellata együtteseit a hatvanas évektől kezd‐
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4. ábra. Mikroszkópi vizsgálatok közben a Komlói
Természettudományi Gyűjteményben, 2003‐ban.
A felső képen mellettem áll Speranta Maria
Popescu, a Lyoni Egyetem kutatója, aki többször
járt Komlón.

ve több szakaszban láthattam. A mátraaljai fúrá‐
sok után a Közép‐dunántúli lignitkutató fúrások‐
ban, a hetvenes évek végén kerültek elém újra
ezek az együttesek. Ez utóbbi terület egyik fúrása,
a Szólád‐1 I/1. számú fúrás adta meg ehhez a
munkához azt a lendületet, amely elegendő volt
ahhoz, hogy többé már ne álljak le és kitartsak a
dinoflagellaták vizsgálata mellett. Ekkorra már az
addig gyűjtött, számokkal ellátott formákat dosz‐
sziéban rendezve tartottam és körülbelül ismer‐
tem a pannóniai rétegösszleten belüli időbeni
helyzetüket. Taxonómiájukról azonban keveset
tudtam, biológiájukról semmit.
Mielőtt az én vizsgálataim elindultak volna,
szólnom kell annak előzményeiről is. A hatvanas
években kezdődtek a pannóniai rétegek
dinoflagellata vizsgálatai Magyarországon és Ro‐
mániában, anélkül, hogy a kutatók egymás mun‐
káit ismerték volna. Hazánkban elsőként NAGY
Lászlóné írt le fajokat a hidasi pannóniai rétegek‐
ből (NAGY 1965, 1966, 1969). Romániában NICOLAE
BALTES kutatta a pannóniai (pannon, pontusi) réte‐
gek dinoflagellata együttesét. Kutatásait a római
plankton konferencián ismertette és egy évvel ké‐
sőbb publikálta is (BALTES 1971). Az általa leírt fa‐
jok a mi felsőpannóniai rétegeinkben fordulnak
elő. Én a hetvenes évek végén találtam rá NICOLAE
BALTES munkájára a római plankton konferencia

anyagában, amelyet HAJÓS MÁRTA adott a kezem‐
be. Ugyanekkor figyeltem fel DAVID WALL (1965)
cikkére a Micropaleontologie kiadványban, amely
munkák meghatározták az én munkálkodásom
irányát. Rátaláltam egy olyan ma is élő
dinoflagellátára, melyet nagyon hasonlónak lát‐
tam a mi alsópannóniai rétegeinkben előforduló
fajhoz. Ez a bentonikus életmódú Spiniferites
bentori (ROSSIGNOL 1964) WALL and DALE 1970 és
planktonikus alakja a Gonyaulax digitalis (POUCHET
1883) KOFOID 1911 faj.
A dinoflagellaták biológiáját WALL (1965), WALL
és DALE (1970) munkái nyomán kezdtem megis‐
merni. Morfológiájukat WALL és DALE (1970) vala‐
mint KOFOID (1911) munkáiból tanultam meg. Eb‐
ben nagy segítséget nyújtott a laboratórium akkori
vezetője, HEGYI JÓZSEF, aki a szükséges cikkeket
lefordíttatta.
Első előadásom a közép‐dunántúli fúrások
dinoflagellata együtteseiről 1978‐ban volt Pécsett, a
Magyarhoni Földtani Társulatnál. Ennek egy rö‐
vid összegzése az első önálló publikációmban ol‐
vasható (SÜTŐNÉ SZENTAI M. 1982a).
Az 1978‐as előadásomat követően kapcsolódhat‐
tam be a magyarországi alapfúrások kutatásába a
dinoflagellata vizsgálattal, mely megbízást a MÁFI‐
tól, a laboratórium kapott meg. JÁMBOR ÁRON ve‐
zetésével komplex földtani és őslénytani vizsgálatok
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készültek a MÁFI‐ban, az utóbbiak közül a
dinoflagellata vizsgálat készült Komlón. Az első
volt a Tengelic‐2. sz. alapfúrás, majd a Gálosfa‐1.
és a Paks‐2. fúrások következtek. A Tengelic‐2. sz.
alapfúrás dinoflagellata vizsgálata (SÜTŐNÉ SZENTAI
M. 1982b) a Magyar Állami Földtani Intézet Év‐
könyvében a sporomorpháról is tartalmaz adatokat,
de ez utóbbiak vizsgálatát később el kellett hagy‐
nom, időhiány miatt. Ezzel kár érte a tudományt,
mert a mátraaljai felső pannóniainál idősebb
sporomorpháról az adatok elvesztek. Sok év múlva,
2006‐ban kaptam egy alföldi fúrás, a Székkutas‐1.
3359,0 – 3437,0 m közötti szakaszát, amelyet BÁL‐
DINÉ BEKE MÁRIA nannoplanktonnal pannóniai ko‐
rúnak határozott meg. Én pannonnál idősebbnek,
bádeninek véltem, de megint úgy jártam, mint a
Kishajmás‐3. számú fúrással, hogy valószínűleg
melléfogtam. Tele volt pollennel ez a fúrási sza‐
kasz, és együttesében az édesvízi, alig sósvízi
Chlorophyta moszat, a Mougeotia laetevirens is előfor‐
dult. Pollen együttese erősen eltért a felső pannó‐
niai (Petőfi bányai) együttesektől, de hasonlót so‐
ha, sehol nem láttam. Ezt érdemes lenne utólag
megnézni valakinek. Lehetett ez az alföldi, édesví‐
zi‐alig sósvízi kifejlődésű kora pannóniai
sporomorpha együttes is.
Az első publikációmat szétküldtem a szélrózsa
minden irányába, hogy irodalmi adatokhoz jussak
a dinoflagellaták további megismerésében. NICOLAE
BALTESsel is fölvettem a kapcsolatot és 1980‐ban
kimentem hozzá Bukarestbe. Nagyon készséges
volt és jó kapcsolatot sikerült vele kialakítanom.
Ezt követően 1981‐ben a XII. Kárpát‐Balkán Geo‐
lógiai Asszociációra kimentem Bukarestbe. NICO‐
LAE BALTES ennek az anyagát megjelentette a
kongresszus anyagában (SÜTŐNÉ SZENTAI M.
1983c).
Miközben a magyarországi alapfúrások vizsgá‐
latain dolgoztam, a Chronostratigraphy und
Neostratotypen Pannonien kötetébe az alsó‐
pannóniai együtteseinkről írtam összefoglalást a
nyolcvanas évek elején, a pannóniai kutatásokat
irányító Jámbor Áron felkérésére. Később, a
Chronostratigraphy und Neostratotypen Pontien
kötetébe a MÁFI igazgatója Hámor Géza felkéré‐
sére, a felső pannóniai együttesekről írtam össze‐
foglaló értékelést. Az utóbbi kötet Belgrádban és
Zágrábban került szerkesztésre és közel 6 évig
nyugodott ott. Ebben írtam le egy fajt, Nema‐
tosphaeropsis bicorporis néven, mely így egy évvel
később jelent meg, 1989‐ben, mint az olaszországi
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Galeacysta etrusca faj leírása (CORRADINI & BIFFI
1988). A két faj azonos, így a Nematosphaeropsis
bicorporis synonym név lett. Az olaszországi
Galeacysta etrusca a Messinai rétegekben későbbi
megjelenésű, mint nálunk a Kárpát‐medencében.
Nyilvánvaló, hogy a faj és kísérő elemei innen
vándoroltak ki a Paratethys délebbi területeire.
A vizsgálatra felfigyeltek az osztrák kutatók is.
REINHARD FUCHS kutatóval a Magyar Állami Föld‐
tani Intézetben találkozhattam egy alkalommal,
ahol szinkrontolmácsot is kaptam a beszélgeté‐
sünkhöz. Ennek eredményeként jelent meg egy
közös dolgozatunk 1991‐ben az Osztrák‐magyar
együttműködés 20 éve című jubileumi kötetben.
Nem is tudom, hogyan volt lehetséges ebben any‐
nyi elírás, amiről nem tehettem, s így a következő
2. kötetben ezt helyesbíteni kellett. Ezekkel az el‐
írásokkal komoly baj volt a Chronostratigraphy
und Neostratotypen mindkét kötetében is, tudniil‐
lik nem küldtek javításra korrektúrákat, s így az
ábra‐aláírások teljesen megkeverve jelentek meg.
Így jártam.
Laboratóriumi éveim alatt a Mecsek hegység és
a Villányi‐hegység környékének fúrásaiból Chikán
Géza, Jámbor Áron és Wéber Béla megrendelésére
láthattam nagyon szép pannóniai dinoflagellata
együtteseket. E fúrások vizsgálatait publikáltam
is.
Az 1990‐es évek politikailag változó világa ak‐
kor sem hagyott békében dolgozni, ha nem törőd‐
tem vele túlságosan. Hiába énekeltük lelkesen
GÁL MIKLÓS munkatársammal a mi nemzeti him‐
nuszunkat a rendszerváltozáskor, hamar láttuk,
hogy nagy baj közeleg, s mi tehetetlen bábúi let‐
tünk. Én, mint a legidősebb a laboratóriumban,
korengedménnyel nyugdíjba kerültem. Vigasz
volt, hogy két hónap múlva elfogadták az OTKA
pályázatomat. Két évig dolgoztam rajta, de már az
otthonomban. Közben valami munka után kellett
néznem a család megélhetése miatt. 1993‐ban így
kerültem a komlói múzeumba, nem részletezzük,
sokféle munkára, melynek nagyon örültem. Hálás
vagyok FAZEKAS Imre múzeumvezetőnek, aki oda
fölvett és később következetesen még arra is rá‐
vett, hogy a számítógép kezelését legalább alapfo‐
kon megtanuljam tőle. A „tanár úr” (ahogy min‐
dig szólítottuk) szigorú, következetes és módsze‐
res oktatása hamar eredményt hozott, hiszen rö‐
vid időn belül biztonsággal tudtam számítógépen
dolgozni.
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5. ábra. Részlet az 1996‐ban megnyílt komlói természettudományi kiállításból
A rendszerváltáskor FAZEKAS IMRE biológus
szervezte meg a természettudományi gyűjteményt
a városban, és szakmailag komoly kutatóhellyé
tette. A gyűjtemény igazi tudományos műhellyé
nőtte ki magát. Sorra látogattak hozzánk geológu‐
sok, őslénytan kutatók, botanikusok, zoológusok,
egyetemi‐ és főiskolai tanárok és hallgatók. Saját
erőnkből hoztunk létre egy természettudományi
kiállítást, mely ma is látható a múzeum köraulájá‐
ban. A lendületes, tervszerű munka, a nyitott,
őszinte légkör, az igazi alkotás szabad hangulata
költözött a múzeum falai közé. Az intézmény így
működött 2005‐ig. Mivel a régi időkben gyökere‐
ző helyi politika nem nézte jó szemmel a gyűjte‐
ményvezető európai gondolkodását, modern mu‐
zeológiai elveit, Fazekas Imrének távoznia kellett
a múzeumból. Azóta szinte holt hellyé változott a
gyűjtemény, vezető és szakalkalmazott munkatár‐
sak nélkül, de korábban még sok minden történt.
A Folia Comloensis kiadványokban, melyeket
FAZEKAS IMRE szerkesztett és indított el még 1984‐
ben, az ő állandó ösztönzésére és folyamatos biz‐

tatására tanulmányokat kezdtem írni. Meglepetés
volt, hogy a Lyoni Egyetemről megkeresett
SPERANTA MARIA POPESCU és JEAN PIERRE SUC
professzor a dinoflagellaták miatt. Meghívásukra
kimentem Lyonba 10 napra (2004‐ben), melyet a
Strassburgi Tudományos Kutatási Központ finan‐
szírozott. A bukaresti után ez volt a legemlékeze‐
tesebb utam. Láttam repülőről az Alpokat és egy
igazi gleccsert, de JEAN PIERRE SUC professzor úr
egy csodálatos helyre is elvitt az egyik ott lévő ba‐
rátjával együtt, és láthattam az Alpok hegyláncait
egy völgy túloldalán. Nincs a Földön oly csodála‐
tos, mint a magas, hófödte csúcsok látványa.
Nyugdíjas éveim hozománya a MOL Rt. régi és
új fúrásainak a vizsgálata. E fúrások őslénytani és
szeizmológiai összegzését, szintézisét dr. MAGYAR
IMRE készíti. SZUROMINÉ dr. KORECZ ANDREA az
ostracoda, MAGYAR IMRE a malakológiai, én a
dinoflagellata vizsgálatokat adom hozzá. A 2000.
évtől napjainkig e munka, folyamatban van. Né‐
hány éve a testvérem, SZENTAI GYÖRGY, a veszpré‐
mi Promine Kft. vezetője kapcsolódik a munkám‐
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6. ábra. Jean Pierre Suc lyoni profesz‐
szor (balra) és Koraljka Bakrač
(jobbra) zágrábi mikropaleontológus
társaságában Lyonban, 2004‐ben
hoz. Vele köt szerződést a MOL Rt., s így az ő ön‐
zetlen segítsége gyarapítja anyagi jólétemet.
Volt még egy érdekes munkám, ami igazából
senkit sem érdekelt még, akinek megmutattam.
Taxonlista a neve és a hazai rétegsorokból, 1955 és
2000 között leírt összes dinoflagellata és más szer‐
ves anyagú mikrofosszilia adatait tartalmazza, ko‐
ronként és emeletenként, a szilurtól a pannóniai
emelet végéig. Tartozik hozzá egy irodalomjegy‐
zék, az összes szerzővel, akik e fajokat munkáik‐
ban megemlítik. Felsorolást ad az áttekintett hazai
földtani irodalomról, melyekből az adatokat merí‐
tettem. Két évig dolgoztam rajta a Komlói Termé‐
szettudományi Gyűjteményben. Letétbe helyezem
egy adathordozón majd a gyűjteményben, ahol a
holotípusokat is őrzik. Nagy segítsége lehet a jövő
kutatóinak. Íme, egy példa:
Deflandrea phosphoritica subsp. phosphoritica
EISENACK 1938
Paleogene: Rákosi L. 1973
Eocene: Kedves M. 1969, 1986
Eocene, Pleurozonaria concinna−Pleurozonaria
stellulata Assemblage zone: Rákosi L. 1979, 1983
Eocene, Retisphaera microreticulata‐
−Tytthodiscus sp. A. Assemblage zone: Rákosi L.
1979, 1983

Eocene, Middle Eocene: Rákosi L. in Michoux &
al. 1985
Eocene: Darvastói F. − Szőci Formation: Rákosi
L. 1991
Eocene, zones NP 16, 17, 18, 19, 20: Rákosi L.
1993
Eocene Priabonien: Rákosi L. in Gidai L. 1971
Eocene: Buda Marl Formation: Rákosi L. 1985
Oligocene: Rákosi L. 1966; Rákosi L. in Jámbor
Á. & al. 1971
Oligocene, zones NP 21, 22, 23, 24, 25: Rákosi L.
1993
Miocene, Karpatian: E. Nagy 1992
A külföldi és hazai szakmai lapokban a
dinoflagellatáknak egy nemzetségét írtam le,
Virgodinium néven. A Szűz csillagképet hozza le a
Kárpát‐medencébe, mely csillagképben (egy régi
térképen láttam) a Szűzanya is ott van. Huszonkét
faj és nyolc alfaj szerepel leírásaimban, mely utób‐
biak később, valószínűen új fajokká válhatnak. Az
Acritarcha algák csoportjából két fajt írtam le,
mindegyik a HAJÓS MÁRTA által leírt Mecsekia
nemzetséghez tartozik.
2005‐ben súlyosan megbetegedtem. Tudomásul
vettem, és nem csináltam belőle ügyet, tettem,
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amit mondtak. Imádkoztam. Magamért soha, min‐
dig másokért. Senki nem mondta, hogy ezt így
kell, csak ezt tettem.
A leírt dinoflagellata és acritarcha:
Dinoflagellata:
Chytroeisphaeridia hungarica SÜTŐ‐SZENTAI 1990
Chytroeisphaeridia tuberosa SÜTŐ‐SZENTAI 1982
Impagidinium globosum SÜTŐ‐SZENTAI 1985
Impagidinium spongianum SÜTŐ‐SZENTAI 1985
Lingulodinium varium SÜTŐ‐SZENTAI 1986
Millioudodinium detkensis SÜTŐ‐SZENTAI 1990
Nematosphaeropsis bicorporis SÜTŐ‐SZENTAI 1990
Pontiadinium pecsvaradensis SÜTŐ‐SZENTAI 1982
Pontiadinium obesum SÜTŐ‐SZENTAI 1982
Spiniferites balcanicus (BALTES 1971) n. comb. SÜ‐
TŐ‐SZENTAI 2000
Spiniferites bentorii (ROSSIGNOL 1964) ssp.
coniunctus SÜTŐ‐SZENTAI 1990
Spiniferites bentorii (ROSSIGNOL 1964) ssp.
granulatus SÜTŐ‐SZENTAI 1991
Spiniferites bentorii (ROSSIGNOL 1964) ssp. oblongus
SÜTŐ‐SZENTAI 1986
Spiniferites bentorii (ROSSIGNOL 1964) ssp.
pannonicus SÜTŐ‐SZENTAI 1986
Spiniferites galeaformis SÜTŐ 1994
Spiniferites maisensis SÜTŐ 1994
Spiniferites sagittarius SÜTŐ‐SZENTAI 1990
Spiniferites tengelicensis SÜTŐ‐SZENTAI 1982
Spiniferites tihanyensis SÜTŐ‐SZENTAI 2000
Spiniferites validus SÜTŐ‐SZENTAI 1982
Spiniferites virgulaeformis SÜTŐ 1994
Virgodinium n. gen. SÜTŐ‐SZENTAI 2010
Virgodinium asymmetricum SÜTŐ‐SZENTAI 2010
Virgodinium asymmetricum ssp. primus SÜTŐ‐
SZENTAI 2010
Virgodinium asymmetricum ssp. quatuor SÜTŐ‐
SZENTAI 2010
Virgodinium asymmetricum ssp. secundus (SÜTŐ‐
SZENTAI 1991) n. comb. SÜTŐ‐SZENTAI 2010
Virgodinium asymmetricum ssp. tertius SÜTŐ‐
SZENTAI 2010
Virgodinium baltesi (SÜTŐ‐SZENTAI 1990) n. comb.
SÜTŐ‐SZENTAI 2010
Virgodinium foveolatum (SÜTŐ‐SZENTAI 1982) n.
comb. SÜTŐ‐SZENTAI 2010
Virgodinium pelagicum (SÜTŐ‐SZENTAI 1990) n.
comb. SÜTŐ‐SZENTAI 2010
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Virgodinium transdanuvianum (SÜTŐ‐SZENTAI
1990) n. comb. SÜTŐ‐SZENTAI 2010
Virgodinium transformis SÜTŐ‐SZENTAI 2010
Acritarcha:
Mecsekia incrassata SÜTŐ‐SZENTAI 1986
Mecsekia ultima (SÜTŐ‐SZENTAI 1982) n. comb.
SÜTŐ‐SZENTAI
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