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A fenti konferenciára a geológiának - tágabb értelemben a földtudománynak
vagy földismeretnek - a közoktatásba és a középfokú oktatásba - megfelelő
néven - történő visszaállítását előmozdítandó, a Földtani Örökségünk Egyesület
és a Magyarhoni Földtani Társulat közös szervezésében került sor. A mintegy 180
résztvevő (geológusok, geofizikusok, hidrológusok, földrajz tanárok, vállalkozók,
diákok és sok más társszakma képviselői) a l l előadás meghallgatása után, hoszszas vita eredményeként egy memorandumot fogalmazott meg, illetve hagyott
jóvá. A Földtani Közlöny jelen számában az előadások egy részének rövidített
változatát, illetve vázlatát adjuk közre. A memorandumot és az ahhoz
kapcsolódó dokumentumokat a F. K. következő füzetében közöljük, s ebben
adunk egyúttal tájékoztatást az ide tartozó eseményekről is.

A Föld és az élet fejlődése
CSÁSZÁR G .

Az előadás a földtörténet és a földi élet fejlődési etapjainak, valamint a föld
történeti eseményeknek az élet fejlődésében megnyilvánuló hatásait vázolta fel.
Ennek során külön hangsúlyt kapott a földtörténet klimatikus változásaiból
(száraz, meleg sivatagosodási; meleg, nedves kőszénláp képződési, továbbá az
eljegesedési időszakok), valamint a földtörténeti katasztrófák hatásaiból a mai
ember számára levonható tapasztalatoknak a jelentősége. Mindezek alapján az
alábbi megállapítások hangzottak el:
1. A Föld - az univerzum legjobban tanulmányozott részeként - térben és
időben változó dinamikus egyensúlyi rendszer, amelyet a tudomány és a technika
mai szintjén már az ember is képes olyan mértékben megbontani, amely az
élővilág jelentős részének, köztük az embernek a megsemmisüléséhez vezethet.
2. A Föld és az élet fejlődéstörténetének ismerete eszköz az önhitt antropo
centrikus világképünk megváltoztatásához:
3. A természettudományi tárgyak esetében a jelenségek megértését, a diák
szintetizáló készségének kifejlesztését a leghatékonyabban a történetiség, vagyis
az időtényező bekapcsolása segíti elő. A geológia az egyetlen tudomány, amely az
élő és élettelen környezet evolúciós folyamatait térbeli és időbeli fejlődésében
rekonstruálja, és ezek kölcsönhatásait a diákkal - a jövendő állampolgárral - a
leginkább képes megértetni és elfogadtatni.
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4. Ha a tanár csak olyan mélységig ismeri a geológiát, mint amennyi ismeretet
átad, akkor fenn áll annak veszélye, hogy a diák kérdéseire hamis választ, jobb
esetben félismeretet közöl. A fentiekből adódóan, sajnálatos módon elmarad a
legújabb globális érvényű törvényszerűségek jelentőségének ismertetése is. A
megoldásra a további előadások mutatnak rá.

Tudomány és tantárgyrehabilitációs folyamatok az ezredfordulón
KOZÁK Miklós

A II. világháború után az ideológia szolgálatába állított ipar, tudomány és
oktatás (ORMOS 1992.) részben felszámolta a hagyományos értékrendet, sok eset
ben a kialakult funkcionális kapcsolatokat, átfogalmazta az ágazati feladatokat. A
folyamat máig érezteti hatását, és hatványozottan sújtotta az igen összetett föld
tudományokat. A földtan, geofizika, geokémia és a műszaki földtudományok
részére az ipari feladatok túlhangsúlyozása, az alapkutatások alulfinanszírozása,
a közoktatási funkciók megszüntetése, valamint az óhatatlan kontraszelekció az
1989-es rendszerváltás idejére ellehetetlenítette, aránytalanná tette műkö
désüket. Az útkereső, önértékelő szakasz kezdetén a geológiának a közismeretből
való csaknem teljes eltűnése a perifériális helyzetbe sodródó tudománycsoport
számára az aránytalan és káros mértékű leépítés kényszerpályáját hozta.
1993-ban a Földtani Társulat Oktatási Bizottságában fogalmazódott meg a
megújulásnak az a programtervezete, amely megfogalmazta, hogy a valós érté
kek megőrzése, a pozitív kibontakozás záloga az oktatás teljes vertikumát átfogó
reform, amely a minisztériumhoz is benyújtott ún. "tantárgy rehabilitációs" prog
ramtervezetben (KOZÁK et al. 1993a) sürgette a tudományos öndefiníciók
újrafogalmazását, a feladatok és lehetőségek ésszerű megosztásának felül
vizsgálatát, a geológia (vagy földtudomány) c. tantárgy közoktatásban való újbóli
megjelenését, az ehhez szükséges graduális és posztgraduális tanárképzés
megindítását. Ehhez megtörtént a hazai múltbeli és jelenlegi helyzet, valamint a
külföldi földtudományi oktatási gyakorlat elemző átvilágítása (LISZTES 1985).
Az általános- és középiskolai tanárokat, főiskolai és egyetemi oktatókat,
gyakorlati szakembereket is mozgósító kezdeményezéseink mind markánsabban
országos mozgalommá szélesedtek. A Társulat erkölcsi és anyagi támogatásával
kísérleti geológiai tankönyvek és segédanyagok készültek (VINCZE 1994-96, FILEP
1995a, b), majd sor került ezek gyakorlati próbájára is (FILEP & EGERESI 1998).
Országosan felmértük az iskolák geológiai gyűjteményi ellátottságát, a földtani
ismeretanyag iránti fogadókészségét. Egyetemeink és főiskoláink összefogásával
kialakítottuk az alapműveltség szintjeinek elsajátításához kívánatos egység
gyűjteményeket (ásvány, kőzet, kövület) és elkezdtük ezek országos terjesztését.
Sikerült elérni a Társulat közoktatási kérdésekben kompetens szakmai szervezet
ként történő minisztériumi elfogadását. Nemzetközi oktatási kapcsolatokat épí
tettünk ki és elemeztük a földtudományok közoktatásának nemzetközi helyzetét.
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Egyetemeink összefogásával elkészült a földtan tanári B-szak szakalapítási
tervezete (KOZÁK et al 1993b), melyet illetékes egyetemi és országos fórumok
akkreditáltak (OAB 1995). Az időközben sajnálatos módon megváltozott minisz
tériumi hozzáállás azonban ezúttal az A szaktervezet benyújtását javasolta, így
elkezdtük ennek kidolgozását is (SZAKMÁNY & KOZÁK 1998). A tanártovább
képzéseknek több típusát indítottuk el egyetemeinken az anyagismereti alapok
és a földtan új eredményeinek bemutatása, elmélyítése céljából.
Közoktatási megbízottaink országos vitákon és rendezvényeken képviselték
érdekeinket, regionális előadásokat tartottak (pl. Debrecen, Békés, Hajdúhadház,
Budapest, Zalaegerszeg, Sopron, Nyíregyháza, Miskolc) és elkészítették, majd a
NAT 7. sz. Bizottsága elé terjesztették a kétszintűre tervezett geológiai ismeret
anyag tartalmi és formai követelményrendszerének tervezetét (KOZÁK & FILEP
1995). Hosszas vajúdás után a Bizottság az alapszintű (7. osztályos) részt iktatta
rendszerbe. Időközben több mint 3000 iskolába jutottak el gyűjteményeink és tör
tént piackutatás, igényfelmérés a geológia tantárgyat és kiadványainkat illetően.
A szervezeti háttér magasabb szintű megteremtése érdekében a Választmány
ösztönző jóváhagyásával 1997. április 18-án a Magyar Állami Földtani intézet
dísztermében 54 fő alapító tag részvételével megalakult a Magyarhoni Földtani
Társulat Oktatási és Közművelődési Szakosztálya (PÜSPÖKI et al. 1997), s
elkezdődött a területi egységek kiépítése. A középiskolai megjelenés - reméljük
csupán átmeneti - ellehetetlenülése ellenére nagyfokú érdeklődés nyilvánult
meg a gyakorló tanárok részéről. A vajúdó korszak nehézségeinek áthidalása
céljából a közoktatásban dolgozók, tanulók valamint érdeklődők számára elké
szült és jelenleg lektorálás alatt áll a társulati jubileumi év tiszteletére tervezett 14
000 címszót tartalmazó Geológiai kislexikon (I-II.) (KOZÁK & PÜSPÖKI 1998).
Reméljük, hogy a Társulat keretében megindult és egyre kiszélesedő oktatás
korszerűsítési reformfolyamat a földtudományok teljes köre számára ill. a jövő
nemzedék szemléletformálása, arányosabb alapműveltsége érdekében egyaránt
előremutató és pozitív hatású fejlődés alapjait rakta le.

Irodalom:
FILEP M. 1995a: A természet harmadik országa - Geológia, tankönyv az általános iskolák hatodik
osztálya számára - Hajdú Bihar Megyei Pedagógiai Intézet, Debrecen
FILEP M. 1995b: A természet harmadik országa - Képes geológia, ábrák az általános iskola hatodik
osztályos geológia tankönyvhöz - Hajdú Bihar Megyei Pedagógiai Intézet, Debrecen
FILEP M. & EGERESI J. 1998: A geológia tantárgy közoktatási gyakorlata K-Magyarországon - Resume a
MFT Jubileumi Vándorgyűlés Kiadv. Nyíregyháza 1998. okt. 1-3.
KOZÁK M., KECSKEMÉTI T. & SZANYI J. 1993a: A geológia, mint közismereti tantárgy rehabilitációs
programja. Kézirat (Minisztériumi előterjesztés) 50 p. MFT Adattár.
KOZÁK M., SZANYI J. & SZÖÖR Gy. 1993b: A földtan tanári (B szak) szakalapítási ill. újraindítási tervezete
a Kossuth Lajos Tudományegyetemen - Kézirat (Minisztériumi előterjesztés) 15 p.. KLTE Ásványés Földtani Tanszék Adattára.
KOZÁK M. & FILEP M. 1995: A földtudományi, s ennek részeként a geológiai ismeretek közoktatási
megjelenésével kapcsolatos észrevételek és javaslatok - A Magyarhoni Földtani Társulat
előterjesztése a NAT 1995. 05. 15-i egyeztető tárgyalásra. Kézirat MFT Titkárság Adattár
KOZÁK M. & PÜSPÖKI Z. 1998: Geológiai kislexikon bemutatása - Resume a M F T Jubileumi
Vándorgyűlés Kiadv. Nyíregyháza 1998. okt. 1-3.
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LISZTES E . 1 9 8 5 : A középiskolai földtani oktatás múltja és jelene - Doktori értekezés - Debrecen KLTE
Ásvány- és Földtani Tanszék Adattár.
Országos Akkreditációs Bizottság 1 9 9 5 : Elfogadott szakalapítási/szakindítási javaslatok - Magyar
Felsőoktatás 95/10. p. 2 2 .
ORMOS M 1 9 9 2 : A reformtörekvésektől az autonómia felszámolásáig - Történelmi fordulatok és a
Magyar Tudományos Akadémia c. cikksorozat Magyar Tudomány 9. 1 0 5 1 - 1 0 5 9 .
PÜSPÖKI Z., PETŐ A. & KOZÁK M. 1 9 9 7 : A MFT Oktatási és Közművelődési Szakosztályának alapító
dokumentumai - 1 8 p. + 1 5 csatolt melléklet MFT Titkárság Adattára
SZAKMÁNY Gy. & KOZÁK M. 1 9 9 8 : A földtan tanári szak újraindítási kísérlete - Resume a MFT Jubileumi
Vándorgyűlés Kiadv. Nyíregyháza 1 9 9 8 . okt. 1 - 3 .
VINCZE Péter 1 9 9 4 - 9 6 : Geológia - középiskolai kísérleti tankönyv gimnáziumok számára.- kézirat,
ELTE

A természeti nevelés fejlődése, ennek földtudományi
oktatási vetületei
PÜSPÖKI Zoltán - LISZTES Edit
A közoktatás és még inkább köznevelés problémaköre nem csupán azért
stratégiai fontosságú "ágazat", mert szélesebb társadalmi rétegeket érintve piacot
teremt az oktatásban érintett szervezetek, tudományterületek számára, hanem
azért is, mert mondanivalóján, szerkezeti felépítésén és megjelenési módján
keresztül nemzedékek szemléletét, világképét és gondolkodásmódját határozza
meg, középtávon szinte megmásíthatatlanul. Ezért minden tudományterületnek,
amely a társadalom életének alakításában nélkülözhetetlen szerepet játszik,
súlyához és valós jelentőségéhez mérten kell megjelennie a köznevelésben, s
ezen keresztül a közgondolkozásban (ZSOLNAI et al. 1992).
Az ezredforduló küszöbén megfogalmazott Nemzeti alaptanterv a jövő
nemzedékének természettudományos alapműveltségi szintjét a természetet
egységben látó, ismerő, így azt szeretni és védeni is képes világkép kialakításában
fogalmazta meg. Szemléletében így visszatérni látszik hagyományainkhoz,
melyek közoktatási alapjait a Mária Terézia idején bevezetett Ratio Educationis
(1777) rakta le. Fejlődését nyomon követhetjük a XIX. sz. igényes természet
ismereti oktatásában, ill. a XX. sz. természetrajzi oktatásában alap-, közép- és
felsőfokon egyaránt (GARAMI 1963, NOGA 1963, GÁTI 1975, LISZTES 1986, 1990a, b,

SIMON 1995). E kiteljesedés hazai kiválóságok egész sorának alapműveltségi
szintű arányos ismeretszerzését tette lehetővé.
A földtan hazai oktatása együtt ívelt a természetrajz integráló szemléletének
fejlődésével, s arányos részt kapott a köznevelésben is. Ezen keresztül a geológiai
anyagismereti alapokkal felvértezett műveltség előnyösen hatott az oktatási és
kutatási gyakorlatra, s pozitívan visszahatott a tudományok fejlődésére is.
A természettudományok túlspecializálódásból adódó kiegyénülése, a szerepek
mind erőteljesebb megoszlása a XX. sz. közepére a közoktatás szintjén is kezdte
szétfeszíteni az integráló tantárgyi kereteket. Ami a tudományban előnyt jelent,
az alapműveltség szintjén túl korai specializálódáshoz és aránytalan
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szemlélethez vezethet (KOZÁK & PÜSPÖKI 1997). A megjelenő utódtárgyak egyedi
módon, szűkebb belső szemléletük szerint értelmezve jelenítették meg jól-rosszul
a teljességet. Az egységben láttatás a tantárgyközi integráció lehetőségeire kor
látozódott. Az, hogy mely tudomány milyen részt kapott és vállalt a közoktatási
tudatformálásban, döntően függött annak pillanatnyi politikai megítélésétől,
oktatásügyi "menedzsmentjétől". Az így kialakult versenyhelyzet gyakorlatilag a
geológia és általában a földtudományok által közvetített alapfogalmi szintű
ismeretek gazdátlanná válásához, erőteljes megritkításához vezetett (KOCH 1964,
KOZÁK et al. 1993, 1996). A sajnálatos eredmény vesztese maga a "piac", amelyért
a verseny folyik. A nemzetközi gyakorlatban a szomszéd országokban és számos
fejlettebb áUamban (pl. Ausztria, Franciaország, Portugália, Anglia, USA, Japán) a
jelenlegi magyar állapotnál sokkal markánsabb és arányosabb a földtan, a
földtudomány képviselete és megjelenése a közoktatás szintjén (LISZTES 1990C).
A tudományok gyakorlatban megjelenő pillanatnyi konjunkturális helyzete
nem határozhatja meg egy kulcsfontosságú ágazat hosszú távú fejlesztési straté
giáit, mert ha így lenne, a világpiac áringadozásai lépten-nyomon húzóágazatok
meggondolatlan felszámolásához vezetnének, amit egyetlen arányosan fejlődő
gazdaság sem engedhet meg magának. Különösen így van ez legkiemelkedőbb
nemzeti vagyonunk, az emberi tudat fejlesztésének terén, ahol - ha úgy tetszik
pillanatnyilag egy új évezred természettudományos emberi viszonyulásának
alapjait kell leraknunk, s ahol az arányos megjelenés hosszútávon minden
érintett tudománynak és a társadalomnak egyaránt közös érdeke, felelőssége és
feladata.

Irodalom:
GARAMI K. 1963: A hazai természettudományos oktatás történelmi alakulásának néhány vonása. - OPI
Tantárgytörténeti tanulmányok
GÁTI I. 1795: A természet históriája, amelyben az Ásványoknak, Plántáknak és Állatoknak három
világát azoknak megismertető bélyegeivel ... rendbe szedve ... mind együtt Magyar nyelven
először botsátja ki Pozsony, Wéber
Косн S. 1964: A geo-tárgyak oktatásáról - Felsőoktatási Szemle 2. Bp.
KOZÁK, M., RÓZSA, E, LISZTES, E. & FILEP, M. 1993: The status of geology in hungarian lower and higher
secondary education Resume - Intern. Conf. on Geosciences Education and Training
Southampton
KOZÁK, M., RÓZSA, P , LISZTES, E. & FILEP, M. 1996: The status of geology in lower and higher secondary
education in Hungary - Geoscience Education and Training A.A.Balkema/Rotterdam/Brookfield
115-120.
KOZÁK M. & PÜSPÖKI Z . 1997: Geodiverzitás és természetrajz - Calandrella XI/1-2. 72-84.
LISZTES E. 1986: A magyarországi földtantanítás története Mária Terézia uralkodásától az 1848/49 évi
szabadságharcig - Falát. Közi. 116. 179-184.
LISZTES E. 1990a: A földtanoktatás az 1848/49. évi szabadságharctól 1945-ig - Földi. Közi. 120. 103-107.
LISZTES E. 1990b: Magyarország földtani oktatása az I. világháborútól napjainkig - Földi. Közi. 120.
261-268.
LISZTES E. 1990C: A középiskolai földtani oktatás napjainkban Európa néhány országában - Földt. Közi.
120. 269-274.
MKM (1995): Nemzeti alaptanterv
NOGA T. 1963: A magyarországi gimnáziumok természetrajzi oktatási feladatának vázlatos története
1879-1959. OPI - Tantárgytörténeti tanulmányok II.
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SIMON M. 1995: Földtan oktatás a debreceni Református Kollégiumban. - Kézirat, Szakdolgozat KLTE
Ásvány- és Földtani Tanszék, Debrecen
ZSOLNAY J. et al. 1992: A magyar közoktatás minőségi megújításának szakmai programja - Iskolakultúra
(OKI) II. 6-7. szám

Hozzászólás a "Geológia a közoktatásban" című konferencián
SZEDERKÉNYI Tibor
A Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztályának meghatal
mazottjaként elmondottak fontosabb megállapításai:
1. A nálunk fejlettebb országok 2/3-ban a geológia önálló tantárgyként szerepel
a közoktatásban. Ezt a lehetőséget nálunk is meg kell teremteni, helyesebben
visszaállítani ezen a néven vagy földtudomány címszó alatt, amelybe súlyuktól
függően legalább egy-egy óra erejéig több földtudomány is megjelenhetne.
2. A geológiának (földtudománynak) a közoktatásba történő ismételt beiktatása
feltételezi a földtan tanári szak újraindítását második és harmadik szakként.
3. Mindezek szükségképpen felvetik a jelenlegi tanszéki-, tanszékcsoporti
rendszer reformját is, amelynek egyik megoldása - ugyancsak a fejlettebb világ
példájára - földtudományi intézetek létrehozása lehet.

Hozzászólás és javaslat a "Geológia a közoktatásban"
konferencián
PÉNTEKNÉ SZILÁGYI Aranka

1

Két évtizedes általános és középiskolai földrajz tanítás után végeztem el a
földrajz tanárok számára meghirdetett földtudományi szakos akkreditált
tanár-továbbképzést. Ezt követően tanárképző főiskolán oktatom - mégpedig
megváltozott szemlélettel - a földrajzot, és általában a földtudományt, benne a
geológiát is. A továbbképzésnek is következménye, hogy őszinte elkötelezettje
vagyok a környezet- és természetvédelemnek, a környezeti nevelésnek és a
környezettudatos magatartásra nevelésnek. Úgy érzem, ma sokkal világosabban
tudok rámutatni a Föld és az élővilág szerves egységére, az utóbbinak előzőtől
való meghatározó függőségére, a Föld története során és ma is ható felszíni,
felszín alatti, sőt kéreg alatti geológiai folyamatokra, amelyek formálták - és a
felszínen szemléltethetően ma is formálják - Földünk arculatát. Azon tanár társa
immal, akik FILEP Miklós "Geológia" tankönyvét és a hozzá tartozó segédkönyvet
több éve a gyakorlati oktatásban is használják, meggyőződéssel vallom, hogy a
1

a természetismeret tanára, Károli Gáspár Református Egyetem Tanárképző Főiskolai Kar
Természettudományi és Matematikai Tanszéke Nagykőrös
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globális szemlélet átadására, az ok és okozati viszonyok bemutatására, azok
hatásmechanizmusának szemléltetésére csak azok a tanárok képesek, akik az
átadandó ismereteknél elmélyültebb ismeretekkel rendelkeznek, és ebből adó
dóan mindezen összefüggéseket maguk is világosan, átfogóan látják. Nem lehet
tehát eléggé hangsúlyozni a geológia tantárgy közoktatásba történő vissza
állításának fontosságát. Ez azonban ne korlátozza a földrajz tantárgynak a taní
tásban elfoglalt helyét, szerepét. Ezen igény megvalósíthatóságának alapfeltétele a
geológia tantárgynak a tanárképzés különböző szintjein történő visszaállítása is.
Javaslataim
1. A tanárképzésben alkalmazható megoldások: nappali tagozaton 3. szakként
geológiai tanári szak bevezetése, diplomás tanárok esetében levelező kiegészítő
képzés.
2. Össze kell állítani a geológia tantárgy bevezetéséhez szükséges dokumen
tumokat a Kossuth Lajos Tudományegyetem Ásvány- és Földtani Tanszéke és a
körülötte kialakult előkészítő csoport bevonásával.

A geológia oktatás tapasztalatai a 6-7. osztályban
TÓTH Katalin - EGERESI Julianna

Az elemi szintű kísérleti geológia tankönyv elkészülte után, a KLTE tanár
továbbképzési programjának, ill. az ott kiadott oktatási segédanyagoknak a segít
ségével néhány kelet-magyarországi általános iskolában (Hajdúhadház, Békés,
Debrecen) megkezdődött a geológia közismereti tantárgy gyakorlati kísérleti
oktatása.
A debreceni Angyalföld téri Általános Iskolában hat éve került bevezetésre a
geológia tantárgy, a hatodik osztályban. Hatása a természet egészének megis
merési folyamatában a tanári tapasztalatok szerint igen pozitívan értékelhető.
Több évtizedes hiányt pótol az élő természet mellett a befogadó élettelen környe
zet megismertetése (KOZÁK 1993; FILEP & KOZÁK 1994; KOZÁK et al. 1994). Az

anyagismeret (ásványok, kőzetek), a természet elemi építőköveinek megismerése
nélkül a nagyobb egységek (pl. hegységek, kontinensek) felépítése csak
érthetetlen, semmihez sem kapcsolódó tudást jelenthet (FILEP 1996). À korosztály
értelmi képességéhez igazodva az elemi, anyagszerű szinttől haladunk a
bonyolultabb, összetettebb szintetizáló szint felé.
A természet egységben láttatása akkor a leghatékonyabb, ha egy tanár kezében
összpontosul annak teljessége. A legeredményesebbnek akkor bizonyult az
oktatói nevelő tevékenység, amikor egy osztályban geológiát, földrajzot és
biológiát egy személy tanított, heti 2-2-2 órában. Az ismeretanyagok nem
párhuzamosan, egymás mellett kerültek feldolgozásra, hanem egymást követő
epohális rendszerben. A geológiát "A Föld amin élünk" c. fejezet vezette be,
melyben a tanulók megismerkedtek bolygónk kialakulásával, belső felépítésével,
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a belső erők munkájával és ennek eredményeivel. A második témakörben kerül
tek tárgyalásra az ásványok és kőzetek. Csak ezen elemi ismeretek elsajátítása
után kerültek sorra a kontinensek, elsőként Afrika. Ekkorra a tanulók már ismer
ték a gránitot, az üledékes kőzetek különböző típusait, s építkezni lehetett az
előzőekben megtanított ásvány-kőzettani és általános földtani ismeretekre.
Miután az egyes kontinensek természeti földrajzát és éghajlatát is megtanulták,
az illető kontinens növény- és állatvilága került feldolgozásra. Végül a kontinens
gazdasági élete zárta a sort. Ezek után újabb geológiai rész következett, melyben
Földünk múltjával és az élővilág fejlődésével foglalkoztak. Végül a 6. osztályt
geológiai környezetvédelemmel zárva, lehetőség nyílt a természet- és környezet
védelem szerepének hangsúlyozására változó Földünk életében. Tantárgypeda
gógiai szempontból igen előnyös helyzetet teremtett az iskola fogadókészsége,
megfelelő előadóterem biztosítása, ahol gyűjteményes anyag került kiállításra.
Emellett poszterek, valamint egy teljes falat beborító, a dinoszauruszok világát
idéző freskó készült el. A vázolt oktatási mód eredményességét egy bemutató
tanítási nap keretében ismertettük meg a régió érdeklődő pedagógusaival és a
Földtani Társulat ill. a Debreceni Kossuth Egyetem patronáló képviselőivel.
A békési 1. sz. Általános Iskolában alternatív kísérletként 6. osztályban került
sor a tantárgy bevezetésére. Az előadóteremben motivációs céllal szétszedhető
földgömb, színes ásványfotók, valamint vitrinben elhelyezett ásvány-, kőzet- és
kövületgyűjtemény került kiállításra. A gyűjtemény kialakításánál jelentős
segítséget nyújtottak a MOL Rt.-nek a Békési-medence kutatásán dolgozó és a
Földtani Társulat regionálisan illetékes szakemberei. Átlagos képességű osztá
lyokkal folytatott oktatási kísérletünk igen sikeresnek mondható. A kapcsolódó
és egy évvel később következő tantárgyak tanárai elismeréssel szóltak a tanulók
szemléletmódjában tapasztalható előnyös változásokról. Szerencsésnek bizo
nyult a tankönyvnek az a szerkezeti felépítése, hogy az ismeretanyag mellé az
érdeklődést serkentő olvasmányt rendel, a "Tanuljunk együtt!" c. módszertani
fejezetben tanárt és tanulót egyaránt segítő módon az anyagrészek lényegét
érintő kérdéseket vet fel és válaszokat ad meg. A tantárgy jól harmonizál a
ráépülő földrajzi tananyaggal, kitűnően alapozza azt. Tanulmányi kirándu
lásokon a teljes természetet láttatni akarás jegyében az érintett osztályok
meglátogatnak védett területeket, nevezetes geológiai feltárásokat és nevezetes
közgyűjteményeket, múzeumokat is. Mindezek a látókör és műveltség bővítése
mellett kitűnően hasznosíthatók az országos tanulmányi versenyeken, ame
lyekhez a Társulat szakemberei egyéb segédanyagokat is juttatnak az iskolának.
Az oktatási modell országos nyilvánosságot kapott egy bemutató tanítás kapcsán,
amelyhez a földtan korszerű eredményeit, regionális kutatásait és számos
érdekességet bemutató előadói konferencia társult.
Az országban elsőként Hajdúhadházon a Dr. FÖLDI János Általános és
Művészeti Iskolában került bevezetésre a geológia tantárgy 6. osztályban. Egy
fakultációs óra felhasználásával, a természetföldrajzi ismeretanyaggal párhuza
mosítottuk az első félévben 2+1, a másodikban 1+2 hangsúlyeltolódással. Az
előadótermekben a tananyaghoz kapcsolódva földtani térképek, időskála, színes
ásványfotók, és az élet fejlődését bemutató szalagtabló van kiállítva. A folyosón
üvegvitrinekben reprezentatív példányokat tartalmazó ásvány-, kőzet- és
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kövület gyűjtemény van. A kísérleti stádiumon túljutva, annak sikereiből
táplálkozva és tapasztalatait fölhasználva ma már minden párhuzamos osztály
tanulja a tantárgyat. Nagyon sikeresnek bizonyult az a kezdeményezés,
amelynek során a tanulók meglátogatják a Nemzeti Múzeumot, az alkalmi
kiállításokat (pl. dinoszaurusz kiállítás), az ásványbörzéket, s egy gyakorló nap
keretében a debreceni kiállítóhelyeket, köztük a Kossuth Egyetem Ásvány- és
Földtani Tanszékének gyűjteményét és gyakorlótermét, ahol érdekességeket,
mikroszkópi csiszolatokat láthatnak. Az első regionális bemutató tanítás Hajdú
hadházon történt.

Irodalom:
FILEP M . 1996: A NAT nagy vesztese.- Környezetvédelem, IV. 96/3-4. 34-35.
FILEP M & KOZÁK M . 1994: Geológiai ismeretek a hazai közoktatásban - Iskolakultúra, IV/14. 48-55.
KOZÁK M . 1993: A geológia mint közismereti tárgy rehabilitációja az egységes természet-,
környezetszemlélet, az ökológiai gondolkodásmód elősegítésére.- TKTE Természeti, környezeti
nevelés mint a nevelés megújításának lehetősége konf. kiadv. Bp. 143-147.
KOZÁK M . , RÓZSA E , LISZTES E . & FILEP M . 1994: A geológia helyzete a magyar oktatásban - Köznevelés
50/18.

A környezetpedagógiai tanár-továbbképzési anyag geológiai
motívumai, különös tekintettel a nemzeti parkok értékeire
BAROSS Gábor - GELLAI Mária
Javaslataink a környezeti-természeti neveléshez, az ehhez szorosan kötődő
természetvédelmi oktatáshoz és képzéshez illeszkednek, s az ún. természeti,
környezeti tudatosság növelése, az iskolán kívül, "szabad ég alatt" bejárható
terület földtani felépítéséből fakadó érzékenység felismertetése, egyúttal a termé
szethez, benne az élettelen természethez való érzelmi kötődés egyengetése
jegyében fogalmazódtak meg. A képzett tanárnak a környezetben folytatott
munkája eredményeképpen a tanuló a közvetlen benyomások és a környezetben
kapott magyarázatok révén a környezetről, benne a földtani felépítményről, az
alapvető földtani fogalmakról, folyamatokról, az élő és élettelen környezet térbeli
és időbeli fejlődéséről és összefüggéseiről tapasztalataihoz, élményeihez kötődő
s ezáltal jobban rögzülő ismereteket szerezhet, könnyebben felismerheti, hogy a
földtani természet- és környezetvédelem ügyében mit tehet. A terepgyakorlatok
címen összefoglalt módszerek és lehetőségek, a megfigyelő sétától az erdei
iskoláig és a természet- és környezetvédő táborokig, nagy mértékben elősegítik a
készségfejlesztést a környezeti problémák megértéséhez, a környezeti valóság
kezeléséhez. A geológia ismeretanyagának már alapfokú megismerése is elő
nyösen hat mind az elemző, mind az integráló készség fejlődésére. A környezeti
etikai és esztétikai érzék kialakítása egészíti ki a tanulók, köztük a holnap társa
dalmának környezeti döntéseiért felelős tagjai, holisztikus fejlesztését.
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A NAT felülvizsgálata során kerettantervek kialakításával elérhető, hogy az
iskolák környezetéből meríthető helyi értékek között megfelelő súllyal szere
peljen a földtani és felszínalaktani (geomorfológiai) jellegek értékek, a környe
zetérzékenységet befolyásoló tulajdonságok kibontása, alkalmazása az oktató
nevelő munkában. Legyen kiemelt helyen a geológiai alapfogalmak elsajátítása.
Használják fel ehhez a természetvédelem, így a nemzeti parkok lehetőségeit.

Gyűjtemény ellátási program a hazai általános és
középiskolákban
CSERPÁK Gyula
A természettudományi iskolai tantárgyak oktatása kialakulásának kezdete óta
megkívánja a gyakorlati anyag- és fajismeretet, a kísérleteket, a szemléltetést
(BENDA 1931, KOZÁK & PÜSPÖKI 1994, KOZÁK & SZANYÍ 1994). így volt ez a geológiai,

földtudományi ismeretek esetében is, egészen addig, míg a tantárgy 1949-ben el
nem tűnt a közoktatásból. Korábban a nyolcosztályos gimnáziumok szinte kivétel
nélkül rendelkeztek tekintélyes mennyiségű kiállítási és gyakorló anyaggal.
Többségükben az ásvány, a kőzet és a kövület mennyisége meghaladta az 1000
darabot (VITÁLIS Gy. & KECSKEMÉTI T. (eds) 1991). Funkciójukat a múzeumok ter
mészettudományi részei nem tudták átvállalni és helyettesíteni. A 70-es évek
végétől a 90-es évek elejéig több hullámban végzett állapotfelmérések tanulsága
szerint a magyar iskolák túlnyomó részéből eltűntek a gyűjtemények, s ami
maradt az rendezetlen, passzív anyag.
A KLTE Ásvány- és Földtani Tanszéke, majd a Földtani Társulat 1993 tavaszán
kért föl gyűjteményterjesztésre. Feladatom volt az általános és középiskolák
geológiai gyűjteményekkel történő ellátása.
Az egyetemek és főiskolák által megadott összeállításban elkészültek az alap
gyűjtemények (ásványtani, kőzettani, őslénytani) mintapéldányai. Ekkor
kezdődött az a még ma is tartó munka, melynek eredményeképpen mintegy 3500
általános és 70 középiskolát kerestem föl, némelyiket több ízben is. A megláto
gatott iskolák mintegy 75-80%-a már rendelkezik gyűjteményeinkkel. A maradék
20-25% nagyobb hányada - bár igényelte volna - pénz hiánya miatt nem tudta
megvásárolni még a kedvezmények ellenére sem. Ebben segíthetne akár egy
központi keretből juttatott 1-1,5 millió Ft-os összeg, mely révén mintegy 100-150
iskola juthatna ingyen e gyakorló és szemléltető anyagokhoz.
Az iskoláknál és a pedagógiai intézeteknél a gyűjtemények kedvező fogad
tatásra találtak, további igény merült fel szakszerű egyéb speciális kollekciókra
(pl. Magyarország ásványai, drágakövek). Indokolt lenne egyéb oktatási segéd
anyagok (földtani térképek, szelvények, időskálák, poszterek stb.) előállítására is.
Az érintett iskoláknál szükség van a folyamatos pótlásra is.
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Irodalom:
BENDA L . 1931: Iskolai talaj-, kőzet és ásványtani gyűjtemények - Dunántúli Tanítók Lapja Könyvtára
9., Szombathely
KOZÁK M. & PÜSPÖKI Z. 1994: Geológiai anyagismeret mint a környezeti értékvédelem egyik alapja Ökológiai Kultúra - Ökológiai nevelés TKTE I. és II. konf. kiadv. Bp. 192-195.
KOZÁK M. & SZANYI J. 1994: A geológiai gyűjtemények szerepe a közismeret formálásában - Ökológiai
Kultúra - Ökológiai nevelés TKTE I. és II. konf. kiadv. Bp. 186-191.
VITÁLIS, Gy & KECSKEMÉTI, T. (ed.) et al (1991): Museums and Collections in the History of Mineralogy,
Geology and Paleontology in Hungary - INHIGEO 16th intern symp. - Dresden, Germany p.
440.

A Nemzeti alaptanterv, a természettudományok kapcsolatai,
integrációja, a megjelenés lehetőségei
FlLEP

Miklós

E konferencia lehetőséget adott arra, hogy nyilvánosság előtt vessünk számot
az elmúlt évek történéseivel, a jelen helyzettel és vázoljuk a lehetséges és kívnatos stratégiát.
Üdvözülnek

lak állhatatosak

Máté év. 24. 13.

1988-ban készült a Nemzeti alaptanterv (NAT) első megfogalmazása, és 1998.
szeptember elsején került bevezetésre az immár sokadik változat. A rendszer
váltás előtt az 1978-as tanterv "rendezte" a természettudományok közoktatási
megjelenését és viszonyrendszerét. Az alaptudományok, a fizika, a kémia, a
biológia és a földtudományok igen kiterjedt, hatalmas területeket fognak át és
egymásból építkeznek. Képviseletüket az azonos nevű integrált tantárgyak látták
el, ám a földtudományokat csupán egyetlen részterület, a részben már társada
lomtudomány jellegű földrajz volt kénytelen képviselni a saját alapműveltségi
ismeretanyagának közvetítéséhez is szűkösen elegendő órakeretben. Tanköny
vekből összegyűjtve, hogy a környezetismeret, a földrajz, a biológia, a kémia, a
technika és a fizika milyen földtani alapfogalmakat használ kiderült, hogy igen
széles e fogalmak köre és gyakori az előfordulásuk (FILEP 1990a, b, 1991). Ezzel
szemben ezeket soha, sehol egyetlen tantárgy sem értelmezi az alapműveltség
szintjén megfelelően, így azt sem a tanárok, sem a tanulók nem tudják szaba
tosan használni, haszonnal beépíteni.
Az elmúlt két kormányzati periódus során részben a hagyományos formák
továbbélése, a mechanizmus tehetetlensége, ill. esetenként a szükséges akarat
hiánya miatt az oktatási reform kevéssé érintette az alapvető és lényegi kérdé
seket, fontosabbnak ítélte az egyéb szférák (pl. gazdaság, külpolitika reformját).
Ez rányomta bélyegét a NAT-vitákra, az egymást követő kiforratlan változatok
megszületésére (FILEP M. 1991, KOZÁK & FILEP 1995). A jól megfogalmazott
alapelképzelések a gyakorlati megvalósulás terén nem érvényesülhettek a kívánt
mértékig. Különösen igaz ez a természet és környezetismereti vonatkozásokra
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(KOZÁK & PÜSPÖKI 1995), ahol az élettelen környezet fogalmai szinte meg sem
jelennek, valamint a földtudományokra, amelyek változatlanul nincsenek
jelentőségüknek megfelelő formában és tartalommal képviselve. Ez tehát egy
értékrendi zavar továbbélését, egy hiányjelenség elmélyülését idézheti elő.
Bár számos fórumon érveltünk, vitáztunk és terjesztettünk elő módosító javas
latokat (FILEP & KOZÁK 1994), ezek igen csekély mértékben tükröződnek vissza az
alaptantervben. így jobbára csak annak lehetőségét sikerült elérni, hogy arra
fogadóképes általános iskolák 6. vagy 7. osztályában a geológia tantárgy önálló
formában jelenhessen meg.
Várható, hogy a polgárosodás és a fokozódó nyugati orientáció inspirálni fogja
az értékrend és ezen belül a stratégiai fontosságú oktatásügyi reform újra
értékelését és továbbtisztulását. Ebben egyszerre kell érvényesülnie a nemzeti
hagyományok követésének és az előremutató fejlődés fő irányainak. Mivel a gya
korlat is igazolta, hogy a geológiának vagy az angol, amerikai, japán stb. minták
szerint földtudománynak (earth science) nevezett önálló ismeretanyagra szükség
és igény van, remélhető, hogy a közel 10 éve képviselt álláspontjaink e tekin
tetben nagyobb figyelmet kapnak. Ehhez azonban a földtudományok egységes
fellépése, közös érdekek és célok egyeztetése, az elmúlt években kiérlelt kísérleti
eredményeink figyelembevétele és szakszerű megfogalmazása szükséges.
Mindezeknek ki kell terjednie az oktatás minden szintjére. Az arányos
alapműveltség az egész társadalom közös érdeke.
ÖRKÉNY István "Fasírt" c. egypercesének tanulsága szerint nem mindegy, hogy
mi daráljuk e meg a húst vagy minket darálnak meg.

Irodalom
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FILEP M 1990b: Geológiai fogalmak megjelenése az általános iskola felső tagozatának technika, fizika
és kémia tantárgyaiban.- Kézirat, Hajdú Bihar Megyei Pedagógiai Intézet Adattára
FILEP M. 1991: Tantárgyi koncentráció lehetőségei ásvány- és kőzettani fogalmak kapcsán - Hajdú
Bihar Megyei Pedagógiai Intézet, Debrecen
FILEP M. & KOZÁK M. 1994: Geológiai ismeretek a hazai közoktatásban - Iskolakultúra, 5 / 1 4 . 48-55.
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A földtan tanár szak felsőoktatásba történő
bevezetésének szükségszerűsége
SZAKMÁNY

György

Előzmény
Az országos oktatási reform megteremtette annak lehetőségét, hogy a geológia
a korábbinál nagyobb mértékben kerüljön bele az alap- és középfokú oktatásba.
Nálunk ennek oktatása a földrajz tantárgy keretein belül folyt és folyik. Ugyan
akkor azonban a tudományegyetemek földrajz tanár szakán a geológiai tárgyak
részaránya a szakmai tárgyakon belül rendkívül csekély (4-5% mindössze!), így a
hallgatók nem tudják megszerezni azokat az ismereteket, amely alapján a
geológia megnövekedett ismeretanyagát oktathassák. Mindezekből következően
szükséges, hogy a földtan tanár szak bevezetésre kerüljön a felsőoktatásban.
Cél
Olyan szaktanárok képzése, akik a geológia, mint szintetizáló tárgy egészét fő vonalaiban - átlátják, annak anyagismereti és természetismereti alapjait elsa
játítják, és ismereteiket képesek az alap- és középfokú oktatásban képviselni és
átadni a tanulóknak. További cél, hogy az iskolák geológiai gyűjteményét létre
hozzák, újjászervezzék, bővítsék és azokat szakmailag kezeljék. Képesek legye
nek az oktatáshoz szükséges demonstrációs anyagokat előállítani illetve a kor
szerű számítógéphálózatokon keiesztül elérhető anyagokhoz eljutni, azokat az
oktatásba bevonni. Az iskolai tanulmányi kirándulásokon a földtani vonat
kozásokat bemutatni, a tanulókkal észrevetetni.
A földtan tanár szakfeladatai
- Alapozó és szintetizáló ismeretek átadása a természetben lezajló folyama
tokról, eseményekről, azok földtörténeti fejlődésének menetéről térben és idő
ben, kapcsolódva a fizika és kémia továbbá a természetföldrajz felé, valamint a
biológia rendszertani-evolúciós-ökológiai ismeretanyagához.
- A haszonanyag kitermelés földtani alapjainak, valamint a kitermelés során
keletkezett "sebhelyek begyógyításá"-nak vagyis a rekultivációnak megismer
tetése.
- Kiemelten kezelje a környezet- és természetvédelem földtani vonatko
zásainak felismerését, bemutatását, az ember szerepét ezeknek a folyamatoknak
az alakításában.
- Ismertesse a Föld, ezen belül a Kárpát-Pannon Régió geológiai felépítését,
adottságait, kialakulását, történetét.
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Rövid történet
1950-es évek elején már - rövid ideig - létezett földrajz-földtan tanárszak.
1993 elején a KLTE majd ehhez csatlakozva az ELTE és a JATE szakújraindítási
szakalapítási kérelmet adott be. A három egyetem eltérő oktatási szerkezete miatt
a KLTE В szakként, valamely A szak mellé tervezte a földtan tanári szak beveze
tését, és követelményeit kreditben adta meg. A másik két egyetem 1 illetve 2 év
egyetemi tanulmányok után felvehető második szakként (JATE) illetve képzés
során felvehető szakként (ELTE) 3 év földtani oktatás betervezésével kívánta azt
bevezetni. Többszöri átdolgozás, egyeztetés után az OAB (mai nevén MAB) 1995
őszén támogatásával adta át az anyagot az MKM felé, amely azonban az új
felsőoktatási törvényre hivatkozva (ti. egyetemi diploma kiadásához minimum 4
év tanulmányok szükségesek) a beadott formában a szakindítást-alapítást nem
engedélyezte, hanem átdolgozásra visszaküldte. Ezután 1997-98 során az új kívá
nalmaknak megfelelően megkezdődött az átdolgozás, amely a korábbi változa
tokhoz képest tartalmában nem, de szerkezetében jelentősen megváltoztatva
kerül majd végleges kidolgozásra.
Az új tervezet legfontosabb jelemzői
Mindhárom tudományegyetem egységesen, 5 éves, másik természettudo
mányi tanárszakkal szakpárban kívánja a földtan tanárszakot beindítani. A szak
párok közül elsősorban a földrajz, másodsorban a biológia jöhet szóba, de más
tanárszakok (pl. fizika, környezettan, kémia stb.) szakpárosítása is lehetséges
lenne (ez függ a másik szak "fogadókészségétől" is).
A képzés nappali tagozatos és levelező tagozatos formában (ez utóbbinál már
középiskolai földrajz, biológia, kémia vagy fizika tanári diplomával rendelkezők
számára), valamint kutatószakos geológusok (feltétel: a tanárképzés követel
ményeinek elvégzése és a geológus kutatószakon nem szereplő szaktárgyak le
hallgatása) számára kerülne meghirdetésre.
A Földtan tanárszakon hallgatandó tantárgycsoportok:
I. Szakmai illetve azokat megalapozó tárgyak
a, Természettudományos ismereteket megalapozó tárgyak (matematika, fizika,
kémia, informatika)
b, Földtudományi ismereteket "megalapozó" tárgyak, amelyek ismerete nélkü
lözhetetlen ahhoz, hogy a geológiát mint szintetizáló tárgy egészét a hallgatók
megfelelően átlássák és oktassák az iskolákban (geomorfológia, térképészet,
geofizika, meteorológia, csillagászat stb.).
c, Kötelező szaktárgyak, elsősorban a geológia legfontosabb területeinek alap
tárgyai (általános földtan, ásványtan, kőzettan, őslénytan, földtörténet, alkal
mazott földtan) keretében koncentráltan kerülnének megvalósításra, kiemel
kedő fontosságot biztosítva a környezetvédelem geológiai vonatkozásainak.
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d, Kötelezően választható tárgyak, amelyek keretében lehetőség nyílik
specializálódásra illetve a geológia és egy másik tudomány határterületének
részletes megismerésére.
e, Évközi és nyári terepgyakorlatok (összesen néhány hét időtartamban) az
elméleti és gyakorlati órákon tanultak terepen történő bemutatása és alkal
mazása céljából.
II. Tanári blokk
Kormányrendeletben előírt szempontok és szabályok szerint egy-egy tudo
mányegyetem általában egységesen szabályozza az általa meghirdetett tanár
szakokra (beleértve a tanítási gyakorlatot is).
Kiemelkedő fontosságú a "Szakmódszertan" oktatása, amely gyakorlatilag
kapcsolatot teremt a szaktárgyak és a tanárképzési blokk között. E tárgy kere
tében kerül sor az ismeretek szintetizálására a geológia tanításának szempont
jából, illetve a geológia tanításához szükséges konkrét gyakorlati ismeretek
megszerzése.
Tanár-továbbképzés
A szaktanárok részére előírt 7 évenkénti kötelező továbbképzés új lehető
ségeket nyit a felsőoktatási intézmények számára a geológia oktatásának fejlesz
tésére. Elsősorban a felsőoktatási intézményekben eddig megszerzett igen gyér
geológiai ismeretek kibővítése valamint a korábban megszerzett ismeretek óta
eltelt idő alatt felhalmozódott geológiai újdonságok megismertetése a cél. Több
30 tanórás program akkreditálása van jelenleg folyamatban.

GEO '99
Ez év augusztus 18-23. között immár negyedik alkalommal találkoztak a vilá
gon szerte élő magyar földtudományi szakemberek (geológusok, geofizikusok,
geográfusok, kartográfusok) a Magyarhoni Földtani Társulat égisze alatt működő
HUNGEO Tudományos és Oktatási Program GEO '99 nevű rendezvényén, hogy
ismerkedjenek egymással, bemutassák legújabb kutatási eredményeiket, tanul
mányozzák a felkeresett területet - vándorrendezvényről van szó! - földtani,
földrajzi viszonyait, tapasztalatokat cseréljenek a geo-tudományok oktatás-mód
szertani kérdéseiről.
Ez alkalommal a szlovákiai magyar kollégák ajánlására a kelet-szlovákiai
Szepes-Gömöri-érchegység tágabb vidéke volt a rendezvény helyszíne. Ennek
megfelelően a rendezvény központi témája az "Ásványi nyersanyagok, gazda
ság, kultúra" címet viselte.
A két délutánt/estét kitöltő előadási programon KOMLÓSSY György (H), a
HUNGEO TOP elnöke megnyitója után
DURAY Miklós (SK): Vélemény a felvidéki magyarság jelenlegi helyzetéről és
jövőjéről, politikus-geológus szemmel,
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SASVARI Tibor (SK): Strukturtektonika és mineralizáció kapcsolatai a rozsnyói
ércmező telepeinek kialakulásánál,
BACSÓ Zoltán (SK): Kelet-Szlovákia neogén vulkanizmusa és neogén ércesedése,
ROZLOZSNIK András (SK) - HAIDECKER, Ernst (A): Rozsnyó környékének nemérces
ásványi nyersanyag-telepei (Háromdimenziós bányatervezés számítógéppel),
BACSÓ Zoltán (SK) - RÉTI R. László (SK): Néhány emlék a gömör-szepesi érc
bányáknak a nagy múltú Rima-Murány-Salgótarjáni Vasmű Rt. és elődei által
történt felvirágoztatásáról című előadások hangzottak el.
Ezek a hegység alapvető földtani, szerkezeti, kőzettani, ásványtani, teleptani és
gazdaságtörténeti kérdéseivel foglalkoztak.
Az alábbi előadások különböző aspektusból kapcsolódtak a központi témához,
de nem szükségszerűen a területhez, ásványtani, kőzettani, teleptani, kartográ
fiai, geofizikai és archeometriai kérdéseket taglalva.
GÖTZ Endre (RO): Opál és sziderit előfordulások a Dél-Hargitában, Kéruly
vidékén,
TÖVISSINÉ LOSONCZI Ibolya (RO): Az Ompoly-völgyi higanyérctelep rövid
ismertetése,
TÖVISSI JÓZSEF (RO): A Persány-hegység negyedkori bazaltvulkánosságáról,
KOVÁCSVÖLGYI Sándor (H): DANREG, TIBREG - szlovák-magyar geofizikai
együttműködés,
PÁSZTOHY Zoltán (RO): Középkori és kora-újkori vasbánya maradványok
Csíkdánf alván,
KiSARi BALLÁ György (H): Hogyan kerültek Kassa, Komárom, Buda és Belgrád
térképei Svédország királyához és Württemberg hercegéhez?,
OROSZLÁN Zoltán (H): Néma kövek titkai.
Három előadás pedig a HUNGEO TOP oktatási profilját hangsúlyozandó
oktatás-módszertani témájú volt. Ezek:
KECSKEMÉTI Tibor (H): A földtani gyűjtemények szerepe a középfokú oktatásban,
WANEK Ferenc (RO): Az őslénytan oktatása a kolozsvári Bolyai Tudomány
egyetemen,
DUDICH Endre (H): A Soproni Egyetem Csíkszeredán. Földtudományi képzés
környezetmérnök hallgatók részére.
Az előadási programot földtani szelvényeket, ásványi nyersanyaglelőhelyeket
bemutató terepjárás (Veszverés-Dlha dolina: talkum, Tiszolc-Tisovec: neogén
vulkánitok, Dobsina: azbeszt, Jolsva-Jelsava: magnezit, Veresvágás-Cervenica:
nemesopál, Szádelői-völgy-Zadielska: karsztos formák), valamint mélyművelésű
bánya látogatása (Alsósajó-Nizná Slana: sziderit) gazdagította.
A bányászat által termelt anyagi javak virágzó kultúrát teremtettek e tájon,
mely mind a fejlett városiasodásban, mind a szellemiekben (iskolák, irodalmi és
tudományos műhelyek, könyvkiadás stb.) megnyilvánultak. Ezekből is ízelítőt
kapott az út során a 7 országból (Anglia, Ausztria, Magyarország, Németország,
Románia, Svédország, Szlovákia) érkezett 56 résztvevő. Láthatta Kassa (Kosice),
Rozsnyó (Roznava), Eperjes (Presov), Jászó (Jasov), Csetnek (Stitnik), Betlér
(Betliar), Kasznahorka (Krasna Horka), Ránkfüred (Herlany) műemlék köz
épületeit, polgárházait, templomait, kolostorait, kastélyait, fürdőit.
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A gazdag program összeállítása és levezetése kiváló kassai kollégánk, a
geológus BACSÓ Zoltán érdeme. О nyerte meg a rendezvény tudományos prog
ramjába való részvételre SASVÁRI Tibor geológus professzort (Kassa), valamint
ROZLOZSNIK András igazgatót (Rozsnyó) is, akik nagyban hozzájárultak a rendez
vény sikeréhez.
A rendezvény utolsó napján a résztvevők átlátogattak Kárpátaljára (Ukrajna)
is, ahol az idő rövidsége miatt csak kulturális programra, Ungvár (Uzsgorod),
Munkács (Mukacseve), Beregszász (Beregove) neveztességeinek rövid megte
kintésére futotta az időből.
A kiegészítő program két emlékezetes eseményét Rozsnyó és Beregszász szol
gáltatta. Rozsnyón a polgármester magyarul köszöntötte a csoportot, fogadást és
a Bányamúzeum meglátogatása után ebédet, valamint gazdag ismertető anyagot
adott, a helyi televízió magyar nyelvű interjút vett fel elnökünkkel, Beregszászon
pedig a magyar nyelvű Tanárképző Főiskola születésének és működésének
izgalmas története nyűgözte le a résztvevőket.
A rendezvény eredményességéhez és jelentős sikeréhez nagyban hozzájárult a
DUDICH Endre szerkesztésében megjelent 4 3 oldalas "Előadások kivonatai" c.
füzet, valamint a VERŐ László szerkesztésében készült 4 1 oldalas "Kirándulás
vezető". (Mindkettő hozzáférhető a Társulat titkárságán!). A bejárt terepre, tájra
és településekre vonatkozó gazdag művelődéstörténeti ismeretanyaggal gyara
podtak a résztvevők az utazás során a helyi ismeretekkel rendelkező, spontán
jelentkező kollégák mikrofonos tájékoztatásaiból is.
A HUNGEO TOP szervező bizottsága, a régiók képviselőinek bevonásával
augusztus 21-én ülést tartott Kassán. Ezen határozat született arról, hogy a
HUNGEO legközelebbi Találkozója, a magyar államalapítás millenniuma
alkalmából 2000. augusztus 1 5 - 1 9 . között kerül megrendezésre Magyarországon
HUNGEO 2 0 0 0 néven. Központi témája "A földtudományok a Kárpát-medence
fejlődéséről".
Találkozzunk ezen is!
KECSKEMÉTI Tibor

A Magyar Geofizikusok Egyesülete és a Magyarhoni Földtani
Társulat közös vándorgyűlése
Zalakaros, 1999. szeptember 2 8 - október 2.
Az 1 9 9 9 . évi vándorgyűlés, amely Bányászati körkép 9 9 néven került a két
társszervezet tagjai számára meghirdetésre, a Magyar Geofizikusok Egyesülete
(MGE) szervezésében valósult meg. A vándorgyűlés a hazai olajipar megala
pítója, PAPP Simon geológus emlékének szentelték a szervezők. Erre az a szomorú
tény kínált alkalmat, hogy ebben az évben volt a MAORT per 5 0 . évfordulója. A
zalai olajmező közelsége is súllyal esett latba a helyszín kiválasztásában. A zala
egerszegi Olajipari Múzeum munkatársainak ebből az alkalomból készített
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kiállítása PAPP Simon mellett alkalmat kínált a per során meghurcolt többi ártatlan
emberre történő emlékezésre is.
A rendezvény előadóülésének 90 geofizikus és 24 geológus, míg a kapcsolódó
két kirándulásnak összesen 30 szakember résztvevője volt. A hagyományoknak
megfelelően a M F T vendégeként részt vett még a vándorgyűlésen Andzrej PAULO
a Lengyel Földtani Társulat alelnöke, a Krakkói Műszaki Egyetem tanszékvezető
egyetemi tanára, továbbá egy olasz és egy szlovén szakember is. Az előadóülést
az MGE elnöke MESKÓ Attila nyitotta meg, és a Magyarhoni Földtani Társulat
( M F T ) elnöke, BÉRCZI István előadása zárta. A megnyitó és a záró mozzanat
között 30 előadás hangzott el és 9 poszter került szóban is bemutatásra. Egy
félnapos önálló programot jelentett az IMAGEO magszkenner bemutatása.
Az elegáns, bár nem olcsó környezetben, igazi nyárutói időjárási viszonyok kö
zött, kellemes hangulatban lezajlott előadóülést követően a résztvevők egy
egynapos hazai és egy kétnapos szlovéniai kirándulás között választhattak.
A hazai kirándulás elsősorban a geofizikusok kérésére a Keszthelyi-hegységet
célozta meg. Erre október l-jén, CSILLAG Gábor vezetésével került sor az alábbi
útvonalon: Rezi (Rezi Dolomit), Gyenesdiás, Vadleány-barlang (Fődolomit F. és
pannóniai dolomittörmelék), Lesenceistvánd, Biliegei kavicsbánya (pannóniai),
Sümeg, Sintér-lápi kőfejtő (Tatai Mészkő, Ugodi Mészkő), Sümeg, Mogyorós
domb (jura-alsó-kréta).
A Szlovén Földtani Társulat kedves közreműködésének köszönhetően hosszú
idő után először kínálhatott fel tagságának a MFT a vándorgyűléséhez kapcso
lódva külföldi kirándulási lehetőséget. Ezzel a lehetőséggel a külföldi vendéget is
beleértve a két egyesületből 14 szakember élt. A kirándulás célja a Dunántúli
középhegység folytatását képező Pohorje és Északi-Karavankák, továbbá a
közép-dunántúli szerkezeti egységhez kapcsolódó Déli-Karavankák, valamint a
két területet elválasztó Periadriai lineamens tanulmányozása volt. A kirándulás
útvonala az alábbiak szerint alakult: Slovenka Bistrica, Cezlak (tonalit, illetve
granodiorit), Areh (metamorfitok), Muta (metamorfitok), Vuzenica (fillit, diabáz,
illetve permotriász), Crna (granit, granodiorit, tonalit), Solcava (tengeri karbon és
perm, triász), Logarska Dolina (felső-triász), Plesivec (jura-alsó-kréta)
A kirándulás külföldi vezetője Pero Mioc volt, akinek a Pohorje esetében Nina
ZUPANCIC volt segítségére. Ezt az alkalmat is szeretném megragadni arra, hogy a
MFT nevében is kifejezzem legmelegebb hálánkat rendkívüli áldozatkészségükért,
figyelmességükért, amit a kirándulás egész ideje alatt alkalmunk volt tapasztalni.
Alapvető szerepük volt abban, hogy a rövid két nap után messze a várakozásunk
fölötti ismeretekkel és felismerésekkel a tarsolyunkban térhettünk haza
A kirándulás sikeres lebonyolításához a MAFI, illetve az ELTE Regionális
Földtani Tanszékének egy-egy mikrobuszát vehettük igénybe. Ennek, valamint a
saját vezetésnek köszönhetően a kirándulást elfogadható költséggel sikerült
megvalósítanunk.
CSÁSZÁR Géza
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TRUNKÓ László: Geology of Hungary.
Beitrage zur regionalen Geologie der Erde, 23, 464 old., 116 ábra, 57 fotó, 5 táblázat.
Gebr. Borntraeger, Berlin-Stuttgart, 1996
Immár 27 éve annak, hogy a szerző hasonló
témakörű könyve ugyanennek a kiadónak
regionális geológiai sorozatában német nyelven
"Geologie von Ungarn" címen megjelent. Ez az
1969-es német kiadás nemcsak, hogy nem kapta
meg itthon a neki joggal kijáró méltatást, de a
magyar geológiai "köztudatban" sem jutott
számára hely, még a jelesebb hazai geológusok
közül is elég sokan nem ismerték, vagy nem
fértek hozzá. Nem feladatom itt e jelenség
okainak firtatása, a szerző bizonyos előítéletes
nehézségekre maga utal az angol kiadás
bevezetőjében. Hivatkozhatnék az "öregek"
emlékeiben még elevenen élő devizális gon
dokra, ami a Nyugaton megjelent könyv beszer
zését nehezítette,
azután
nyelvtudásunk
gyarlóságaira (az én generációm volt az utolsó,
amelyik még kicsit "pöntyögött" németül).
Mentség tehát volna, de valóban mulasztás ter
heli a hivatalos magyar geológiát abban, hogy a
hazájától távol, egy ideig számkivetésben élő,
hazája földjéhez mégis oly szeretettel ragasz
kodó szerzőt, és kitűnő összefoglaló művét,
szakmai és személyi elismerésben nem része
sítette. A kilencvenes évek elismerő gesztusai
már a most ismertetendő angol nyelvű kiadás
nak szóltak elsősorban.
Ez az angol nyelvű kiadás végső célkitűzé
sében hasonló a német könyvhöz, de szerkeze
tében, tartalmában, terjedelmében erősen eltérő,
külön, önálló könyv, vagyis n e m második
kiadása a "Geologie von Ungarn" -nak. Az 1969es kiadás még erősen sztratigráfia-központú
volt, a kor szellemének megfelelően. Az angol
változatból sem hiányzik a sztratigráfiai szem
lélet, de most már összefonódva a tektonikai és
szedimentológiai e s e m é n y e k boncolásával.
1969-ben pl. a "Tektonika" még külön önálló
fejezetben került tárgyalásra, ahogyan azt
VADÁSZ könyvében is látjuk. A szerkezet tehát a
következő. Előszó és bevezetés után a Dunán
túli-középhegység paleo- és mezozoos réteg
tana, majd tektonikája kerül tárgyalásra. Ezt
követi hasonló felosztásban az Igali-egység,

Alpi-egység, Vepori-egység, Bükki-egység,
Rudabánya-Aggtelek-egység és a Tisia (Tisza)egység. Csak mindezek után kerül sorra a kainozoikum bemutatása: a tercier sztratigráfiája,
ezen belül a Parathetys-emeletek. Ö r ö m m e l
üdvözlendő a bőséges kvarter fejezet. A korszak
idehaza is sokáig "mostohagyermek" volt az
elmúlt néhány évtizedben, sok területét áten
gedtük a "földrajzosoknak". Trunkó világosan
"ráérez" a témakör hazai fontosságára, és a kvar
ter végre bővebb "geológusi" kifejtésre kerül.
Ugyanez vonatkozik a paleogén és neogén
medencék kiemelésére is, habár ezek fontossága
olyan jelentős, és az ismeretanyag mennyisége
az utóbbi két-három évtizedben olyan nagy mér
tékben megnőtt, hogy örömmel üdvözöltünk
volna még hosszabb terjedelmet és több ábrát. A
Magmatizmus c. fejezet már arányosnak tűnik a
téma hazai fontosságával. Rendkívül érdekes a
tektonikai események és a palinszpasztikus
rekonstrukciók összefoglalásáról írt átfogó feje
zet, mely itthon is állandó viták tárgyát képezi. A
szerző itt saját önálló nézeteit is igen röviden és
szerényen kifejti. További főfejezet szól még a
természeti erőforrásokról. A közel ezer tételből
álló óriási irodalom-lista, geográfiai és külön
sztratigráfiai-tektonikai névmutatók zárják a
könyvet.
A minden sorában mértéktartó, hibátlan,
óriási mennyiségű információt hordozó könyv
szerzője: dr. TRUNKÓ László, Karlsruhe környé
kén él, ott muzeológus és egyetemi tanár.
Anyanyelve azonban magyar, és számos hazai
kollégája, barátja van még az ötvenhatos forra
dalom előtti időkből, mikor az ELTE geológia
szakán három évet már elvégzett. Ennek elő
nyeit a szerző fel tudta használni, hátrányait
pedig le tudta küzdeni. Az előnyök között említ
hető, hogy az anyanyelvi szintű magyar tudáson
kívül tökéletesen beszéli a németet és jól tud
angolul. így követni és közvetíteni tudott szá
mos olyan magyar problémát, amelyet a nyelvi
nehézségek és a helyismeret, barátok hiányában
más külföldi nem tudott volna megoldani. O, aki
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egyszerre "külföldi, német geológus" és egyide
jűleg magyar útlevéllel rendelkező magyar uta
zó, mindenkinél jobban meg tudta ítélni, hogy
mi az, ami a magyar föld tudományából a "való
di" külföldieket: földtudományi szakembereket,
tanárokat, diákokat leginkább érdekelne.
Nehézségeket jelentett ugyanakkor a hazától
való 1000 km-es távolság, a magyar minden
napok geológiájával való kontaktus hiánya, stb.
M i n d e n n e k ellensúlyozása céljából TRUNKÓ
László a hatvanas évek óta minden évben he
tekre hazalátogatott. Ez természetesen n e m
pótolta teljesen az említetteket. Szerencsére a
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szerzőt az összegyűjtött hatalmas adattömegel
lenére n e m terhelte az a hazai geológusok
körében gyakori "gyengeség" mely szerint a
"fától nem látják az erdőt". TRUNKÓ egyik nagy
érdeme, hogy a lényegest mindig találóan elvá
lasztotta a lényegtelentől. így könyve műfajilag
mint kitűnő kézikönyv definiálható (s nem
hiányos monográfia, vagy lexikális tankönyv).
Mindezért csak köszönetet mondhatunk a
távolban élő szerzőnek, aki - meg merem kock
áztatni - ezen aktív hazaszeretetével sokkal töb
bet tett hazánkért, mint sok külföldön vagy
itthon élő hazánkfia
Prof. dr. BÁLDI Tamás

Jubiláló tagtársaink

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Társulatunk azon tagjait, akik az 1999. év
első felében ünnepelték 80., 75., illetve 70. születésnapjukat. Köszönjük
Társulatunk és szakmánk érdekében végzett munkájukat, és kívánunk további jó
erőt, egészséget és jó szerencsét.
Bérezi István
az MFT elnöke

80 éves

OCSKAY László
(1919. jún. 21.)
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75 éves

TORDAY Jenő
(1929. febr. 3.)

BÓNA JÓZSEF

(1929. márc. 31.)
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70 éves

SZÓFOGADÓ Pál

(1929. jún. 13.)

LUKÁCS Zoltánné
(1929. jún. 27.)
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Az elmúlt két évben minősítettek listája.
1998
PÁLFY József: Calibration of the Jurassic time scale. Ph.D. thesis, University of
British Columbia, Canada, honosítva Kossuth L. Tudományegyetem
LEÉL OSSY Szabolcs: A József-hegyi-barlang (Budapest) geológiai viszonyai,
fejlődéstörténete és a Rózsadomb környéki termálkarsztos barlangok
genetikája. A földtudományok kandidátusa
2999

DETZKYNÉ LŐRINCZ Katalin: Részletes tektonikai vizsgálatok a Szolnoki flis nyugati
peremén szeizmikus és mélyfúrási adatok alapján. A földtudományok
kandidátusa
BADA Gábor: Cenozoic stress field evolution in the Pannonian basin and
surrounding orogens. Inferences from kinematic indicators and finite element
modelling. Ph. D. thesis, Vrije Universiteit, Amsterdam, Hollandia és ELTE,
Budapest
KONRÁD Gyula: A DK-dunántúli alsó- és középső-triász képződmények szedimentológiai vizsgálatának eredményei. A földtudományok kandidátusa
HABLY Lilla: Flóra- és vegetációfejlődés, valamint klímaváltozások a magyar
országi tercierben az alsó-oligocéntől a pliocénnel bezáróan. A Magyar
Tudományos Akadémia doktora
CSÁSZÁR Géza: A magyarországi urgon képződmények és azok viszonya a KeletiAlpok és a Nyugati-Kárpátok hasonló kifejlődéseihez. A Magyar Tudományos
Akadémia doktora
Végzett hallgatók
ELTE

1998:

BENEDEK Kálmán
BRINZANEK Zsuzsa
FARKAS Márta
GÁL Zsuzsa
KÓSA László
NAGY Zsolt Róbert
NIKL Andrea
SÍPOS Péter
ELTE

BŐTHI Zoltán
CSOMA Anita
GAUL Réka
KOVÁCS Attila
ifj. LORBERER Árpád
NÉMETH Tibor
PETHŐ Sándor
VASS Tibor

1999

BALI Enikő
CSÁNYI Viktor
Gherdán Katalin

BUZOGÁNY Péter
GELLÉRT Balázs
Gyetvai Gabriella
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GYŐRÖSI Ibolya
JUHÁSZ Attila
Kiss Ada
KORITÁR Zsuzsanna
NÉMETH László
RÓZSA Enikő
VIGASSY Tamás

HORVÁTH Zoltán
JURANITS Judit
Kiss Henriett
NÉMETH András
OZSVÁRT Péter
VARGA Borbála

Miskolci Egyetem
Geológusmérnöki szakirány
DEMETER Anikó
SÉLLEI Csaba

LAUKÓ Ágnes

Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai szakirány
Acs Viktor
HAJNALI Beáta
JUHÁSZ Gitta
KÖCSKINÉ DUDÁS Anett

MONDEL Marietta
TARDOS Tamás
VADÁSZI Marianna
VERES Anita

ESZES Melinda
HORVÁTH Szabolcs
KLECSKÓ Bernadett
MARÓTI Rita
NAGY Adrienn
TÓTH Katalin
VASS László

1998. december 1-én tartotta ÁRKAI Péter akadémiai székfoglalóját Regionális
metamorfózis és jelentősége a Kárpát-medence kéregfejlődésében címú témával.
A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége 1999. májusi rendes közgyűlésén
az 1999. évi Akadémiai Aranyérmet STEFANOVITS Pál akadémiai rendes tagnak,
társulatunk tagjának adományozta. Ugyanakkor az elnökség Akadémiai Díjban
részesítette HETÉNYI Magdolnát a földtudomány doktorát.
1999. június 8-án a MTA Föld és Bányászati Osztálya zárt osztályülésén PANTÓ
György akadémiai rendes tagot választották osztályelnöknek.
1999. szeptember 9-én a Miskolci Egyetem fennállása 50-ik évfordulója alkal
mából rendezett ünnepségen az Egyetem Rektora kitüntetéseket adott át. Társu
latunkat érintően emlékérmet kapott FALLER Gusztáv. Nemzetközi kapcsolatok
ápolásáért emléklapot kapott SOMFAI Attila. A Miskolci Egyetemért Emlékérmet
KAROLYI László kapta.
Az 1999 évi Bányásznap alkalmából a Magyar Köztársaság Elnöke Köztársasági
Elnöki Ezüstéremben részesítette dr. FARKAS Istvánt a Magyar Geológiai Szolgálat
főigazgatóját. Kiváló Bányász miniszteri kitüntetést kapott BREZSNYÁNSZKY
Károly, a Magyar Állami Földtani Intézet igazgatója, az MFT társelnöke.

