
Földtani Közlöny 132/3-4, 485-492 (2002) Budapest 

Hírek, ismertetések 

TÁJÉKOZTATÓ 

A Magyarhoni Földtani Társulat Geomatema-
tikai Szakosztálya internetes folyóiratot indított 
útnak „Journal of Hungarian Geomathematics" 
(JHG) címmel. A folyóirat angol nyelven jelenik 
meg. Célja gyors nemzetközi publikációs lehető
ség biztosítása olyan hazai és külföldi földtudo
mányi szakemberek számára, akik kutatásaikhoz 
geomatematikai módszereket is alkalmaznak. 
Ide tartoznak természetesen a tágabb értelem
ben vett földtan művelői is. A kéziratokat elekt
ronikus formában lehet benyújtani. Ennek 
kívánalmai részletes formában a JHG honlapján 
találhatók meg: 

http://ttkde4.sci.u-szeged.hu/foldtan/geoma-
tematikai_szakosztaly/[HG/default.htm 

Csak korábban még nem publikált cikkeket 
fogad el a szerkesztőség. Szakmai cikkek mellett 
rövid közleményeket, számítógépes szoftver 
újdonságokat, cikk és könyvismertetéseket és 
vitairatokat is közöl az új folyóirat. A publikálás 
gyorsasága mellett (néhány hét) a folyóirat 
színes ábrák közlését is lehetővé teszi. 

Kérdéseikkel, vagy megjegyzéseikkel GEIGER 
János főszerkesztőhöz, vagy a szerkesztő
bizottság tagjaihoz fordulhatnak az érdeklődők. 
Nevüket és e-mail címüket a folyóirat honlapján 
lehet megtalálni. 

BÁRDOSSY György 

RENDEZVÉNYEK 

MGE-MFT Ifjú Szakemberek Ankétja 
2002. március 22-23. Salgótarján 
Díjazottak: 
Elméleti kategória 

1. díj (MFT): 
KOVÁCS István1, NÉDLI Zsuzsanna 2, KÓTHAY 

Klára 1 , BALI Enikő 1 ' ZAJACZ Zoltán 1 (•ELTE 
Kőzettani és Geokémiai Tanszék, 2 SZE Ásvány
tani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék): Kvarc és 
földpát xenokristályok vizsgálata bazaltos 
kőzetekben. 

2. díj (MFT): 
Benedek Kálmán (ELTE Kőzettani és Geo

kémiai Tanszék): A Zalai-medencében harántolt 

paleogén magmás képződmények petrogene-
tikai vizsgálata. 

3. díj (MFT): 
FALUS György (ELTE Kőzettani és Geokémiai 

Tanszék): Paleoszeizmicitás a Pannon-meden
cében: felsőköpeny zárványok, mint ősi föld
rengések hírmondói. 

3. díj (MGE): 
SZABÓ Norbert Péter (ME Geofizikai Tanszék): 

A genetikus algoritmusokon alapuló karotázs 
inverziós algoritmusok összehasonlítása. 

Gyakorlati kategória 
1. díj (MGE): 
LEMBERKOVICS Viktor, BÁRÁNY Ágnes, 

ZAHUCZKI Péter (MOL Rt. KTD Kutatás): 
Hatékony + D szeizmikus eljárások a pannon 
gáztelepek kutatásában. 

2. díj (MGE): 
CSONTOS András, HEILIG Balázs (Eötvös 

Loránd Geofizikai Intézet): A mágneses mérést 
befolyásoló effektusok. 

3. díj (MGE): 
NEDUCZA Boriszláv (Eötvös Loránd Geofizikai 

Intézet): Védett barlangok kutatása felszíni 
geofizikai módszerekkel. 

Poszter kategória 
1. díj (MFT): 
NÉDLI Zsuzsanna (SZE Ásványtani, Geo

kémiai és Kőzettani Tanszék): A Villányi-hegység 
felső-kréta alkáli bazalt vulkanizmusa. 

2. díj (MGE): 
NOVAK Attila (ME Geofizikai Tanszék): A VLF 

mérések spektrális képfeldolgozása. 

Különdíjak 

A Magyarhoni Földtani Társulat különdíja: 
KOVÁCS Alpár (Babes-Bolyai Tudományegye

tem Ásványtani Tanszék, MFT): Az Audia For
máció nehézásványtani vizsgálata Ozsdolán és a 
Kászon völgyében (Keleti-Kárpátok flis zóna). 

A Magyar Állami Földtani Intézet különdíja: 
BALI Enikő, SZAKÁL János Antal (ELTE 

Kőzettani és Geokémiai Tanszék): Szulfid 
zárványok klinopiroxén megakristályokban: 
szételegyedés vagy metaszomatózis. 

http://ttkde4.sci.u-szeged.hu/foldtan/geoma-
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A Magyar Geológiai Szolgálat különdíja: 
Юз Árpád, HORVÄTH Szabolcs (Geomega Kft., 

Aquaprofit Kft.): A Gerjen-Dombori távlati 
vízbázis területén végzett geofizikai mérések 
eredményei és hidrogeológiai felhasználásuk. 

A Magyar Olaj- és Gázipari Rt. különdíja: 
WINDHOFFER Gábor, BADA Gábor (ELTE 

Geofizikai Tanszék): Fúrólyukfal kirepedések 
alapján meghatározott térben markánsan 
változó feszültség irányok lehetséges magya
rázata a Pannon-medencében. 

SZILÁRD József díj : 
KOVÁCS Péter (Eötvös Loránd Geofizikai 

Intézet): A magnetoszféra vizsgálata multifraktál 
modell segítségével. 

Közönség díj: 
NÉMETH Norbert (ME Földtan-Teleptani Tan

szék, MFT): Kalapos gombák, mint geobotanikai 
indikátorok felhasználása a földtani térképezés 
során. 

HALMAI János 

GEO 2002 Magyar Földtudományi 
Szakemberek VI. Világtalálkozója 2002. 
augusztus 21—25. Sopron 
Plenáris megnyitó előadás 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Kollégák! 

A Magyarhoni Földtani Társulat vezető 
testületei és tagsága nevében tisztelettel és 
szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Föld
tudományi Szakemberek VI. Világtalálkozóján, 
Sopronban. A találkozó és tudományos kon
ferencia színhelye hazánk legnyugatibb városa, 
amit csak néhány kilométer választ el a szom
szédos Ausztriától, melynek keleti tartományát 
Burgenlandot, és fővárosát Bécset rendez
vényünk keretében meg is fogjuk látogatni. Ez a 
távolság földrajzi értelemben nem lett sem 
kisebb, sem nagyobb az utóbbi évtizedben, 
évtizedekben, mégis a vasfüggöny lebontása, a 
határzárak felszámolása közelebb hozta a két 
országot. 

A történeti hűség kedvéért meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy a vasfüggöny létezése elle
nére a két ország közötti földtani szakmai kap
csolatok az elmúlt évtizedekben is folyamatosak 
voltak. A szigorú megszorító rendelkezések 
ellenére lehetőség volt a tudományos együtt
működésre, és engedélyezett formában az 
adatcserére, a határ menti földtani térképek 

egyeztetésére. Köszönjük ezt osztrák kollé
gáinknak, akiket, mint találkozónk társ rendezőit 
külön is üdvözlök! 

Rendezvényünknek két alapvető jellemzője 
van. Az egyik a nemzetközi összefogás, és a 
konferencia keretében megvalósuló információ
csere, ami a tudományos kutatás egyik alap
feltétele. Különösen nagy jelentősége van ennek 
a földtudományok területén, ahol a kutatás 
tárgya nem szorítható - szerencsére - politikai 
határok közé. Ezért is vállaljuk ezt az integráló 
szerepet, és szorgalmazzuk az intézményi 
kapcsolatok fejlesztését, melyben keleti és déli 
szomszédaink felé még van tennivaló. Itt 
szeretném megemlíteni, hogy Magyarország 
képviseletében a Magyar Állami Földtani Intézet 
meghívást kapott az Európai Közösség orszá
gainak vezető földtani intézményeit tömörítő 
szervezetbe az EuroGeoSurveysbe, ahol ez év 
januárjától társult tagként működünk. Hasonló 
jogokkal nyert felvételt Csehország és Lengyel
ország. Meggyőződésem és szándékom, hogy 
ennek a kapcsolatrendszernek az előnyeiből az 
integrációból egyelőre kimaradt szomszédaink is 
részesüljenek. 

Rendezvényünk másik alapvető jellemzője a 
szakterületek, a tudományos diszciplínák kö
zötti párbeszéd és információcsere lehetősége. 
Előadások hangzanak el a földtan, a földrajz, 
a geofizika, a meteorológia, a térképészet és 
a szpeleológia tárgyköréből, és ugyanezeknek a 
szakterületeknek a civil szervezetei vállalták a 
találkozó megrendezését. Köszönet a Szervező 
Bizottság fáradságos munkájáért! 

Mi, akik részt veszünk ezen a konferencián, 
túlnyomó részben a kelet-európai, kisebb rész
ben a nyugati politikai rendszerek országaiban 
nőttünk fel és végeztük munkánkat. Annak 
ellenére, hogy lakóhelyünk, munkaterületünk, 
neveltetésünk, életkörülményeink különböznek 
egymástól, számos dolog összefog bennünket. 
Ezek között első helyen a nemzeti hovatartozást 
emelném ki, elvégre magyar földtudományi 
szakemberek világtalálkozójának részesei va
gyunk, de ugyanilyen meghatározó jelentősé
gűnek ítélem azt a közös felelősséget, amit mi 
földtudományi szakemberek környezetünk, a 
minket körülvevő természet védelme iránt 
érzünk. Védendő környezetünk megismerésé
hez nem elegendő azonban a kevesek elmélyült 
tudása, buzgó szakmai tevékenysége, felelősség
érzete, a környezetünk megismerése iránti 
igényt, a természet szeretetét, a tudáson alapuló 
szemléletet tovább kell adni, el kell érni, hogy 
tevékenységünk nagyobb hatást, elismerést 
váltson ki a társadalom megfelelő köreiben. 
Ennek fontosságát szeretném néhány adalékkal 
alátámasztani. 
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A mögöttünk hagyott 20. század talán az 
emberiség történelmének legvéresebb százada 
volt, ugyanakkor a tudomány legcsodálatosabb 
eredményeit, leggyorsabb fejlődését is ebben a 
száz évben érte el. Nem tévedünk, ha azt állítjuk, 
hogy a tudományos kutatás civilizációnk egyik 
mozgató erejévé vált. A műszaki fejlődés 
látványos eredményeiben, mint a mezőgaz
dasági termelés megtöbbszörözése, a személyi 
tömegközlekedés megvalósulása, az űrrepülés, 
az olcsó és biztonságos ivóvízellátás, a nukleáris 
energiafelhasználás, a biztonságos hulladék
kezelés, hogy csak néhányat említsek, benne 
foglaltatnak a természettudományos, ezen belül 
is a földtudományi kutatások eredményei. 

A tudománynak a társadalomra gyakorolt 
hatását egyrészt a tudomány fejlettségi szintje, 
másrészt az határozza meg, hogy milyen 
mértékben érti meg a közvélemény az eredmé
nyeket. A tudomány eredményei kivétel nélkül a 
tudomány népszerűsítésével, az ismeretter
jesztéssel tudnak hatni a társadalomra. Az 1999-
ben Budapesten megrendezett Tudomány Világ
konferenciájának egyik előremutató állás
foglalása ezt így fogalmazta meg: „Változó 
világban élünk, ahol a tudományos ismeretek, a 
tudás adatbázisának felhasználása határozza 
meg a közösségek és a nemzetek jövőjét." 

Súlyos megállapítás ez mind valóság
tartalmát, mind időszerűségét illetően. Különö
sen akkor, ha figyelembe vesszük azt a felmérést, 
az úgynevezett „Pisa" projektet, melyet 31 or
szág középiskoláira kiterjedően végeztek el, és 
azt vizsgálták, hogy az iskola mennyire készíti 
fel a diákokat a mindennapokra. A felmérésen a 
magyar diákok átlagon aluli teljesítményt 
nyújtottak. Különösen meglepő volt a gyenge 
teljesítmény a természettudományok területén, 
ami azzal magyarázható, hogy a korábbi felmé
résektől eltérően most nem a diákok lexikális 
tudását, hanem problémamegoldó készségét 
vizsgálták. A magyarázat természetesen nem 
fogadható el, nem helyettesítheti azokat az erő
feszítéseket, amiket az elméleten alapuló gya
korlati gondolkodás kifejlesztése érdekében kell 
megtennünk. 

A 20. század eredménye az is, hogy a kevesek 
kiváltságának számító elit egyetemi képzést 
felváltotta a tömeges szakképzés lehetősége, ami 
együtt járt ugyan az átlag színvonal csökke
nésével, de lehetőséget biztosított új tehetségek 
kibontakozásának. Ma már nem elégedhetünk 
meg azonban a szakképesítés, a diploma meg
szerzésével. „Jó pap holtig tanul" tartja a köz
mondás, és ezt ajánlja az életfogytig tartó tanulás 
nemzetközi programja is, miszerint a szakmai 
tudás folyamatos karbantartásával (tanulással), 
és színvonalának rendszeres ellenőrzésével 

érhetjük el azokat az egyéni kvalitásokat, 
aminek révén aktív munkavállalói pályánkon 
végig magas professzionális szinten tudjuk 
feladatainkat ellátni. Ezt a célt szolgálja a kutatók 
tudományos minősítésének rendszere. A nem 
kutatói pályán dolgozók tudásszintjének kar
bantartása egyéni ambíción, továbbképzési 
rendszerek kifejlesztésén múlik. 

Összefoglalva a fenti tanulságokat, megálla
píthatjuk, hogy társadalmunk fennmaradása 
érdekében nem nélkülözheti a tudományt és 
annak eredményeit. Fontos azonban azt is fel
ismerni, hogy a tudományos eredmények 
közkinccsé tételéhez illeszkednie kell, egy a kor 
követelményeinek eleget tevő oktatásnak, tö
megtájékoztatásnak, tudománynépszerűsítés
nek, amely alapot szolgáltat ahhoz, hogy a tár
sadalom létét befolyásoló kérdésekben minden 
állampolgár felelősséggel tudjon véleményt 
formálni. A tudomány népszerűsítésének 
nehéz, de elkerülhetetlen feladatából feltétlenül 
részt kell vállalnia a tudományos közössé
geknek, a civil szervezeteknek, valamint a 
tudományos-ság intézményeinek is. Ennek a 
követelmény-nek is eleget kíván tenni a jelen 
konferencia. 

Végezetül szeretném megköszönni a már 
említett társegyesületeken, civil szervezeteken 
túl mindazon intézményeknek, a Land-Ober-
österreich-Linznek, a Magyar Tudományos 
Akadémiának, a Magyar Geológiai Szolgálatnak, 
az MH Térképészeti Kht.-nak, a Magyar Állami 
Földtani Intézetnek, az Országos Meteorológiai 
Szolgálatnak, a Szarvas András Térképészeti 
Ügynökségnek és mindenek előtt házigaz
dánknak a Nyugat-Magyarországi Egyetemnek 
a rendezvényhez nyújtott támogatást! Kívánok 
mindannyiunknak eredményes munkát! 

BREZSNYÁNSZKY Károly 

Az IUGS Triász Albizottsága és az IGCP 
467 program terepi konferenciája 2002. 
szeptember 5-8. Veszprém 

A Nemzetközi Rétegtani Bizottság Triász Al
bizottságának legfontosabb feladata a következő 
években az emeletek határának definiálása és az 
előírásoknak megfelelő módon, globális 
határsztratotípusok (GSSP) kijelölése. E nem 
könnyű feladat megoldását hivatott elősegíteni 
az elmúlt évben elfogadott IGCP 467 program is, 
melynek vezetője a kanadai Mike ORCHARD, aki a 
Triász Albizottság jelenlegi elnöke is. 

A konferencia helyszíne természetesen nem 
véletlenül lett Veszprém, illetve a Balaton
felvidék. BÖCKH János, id. LÓCZY Lajos, majd 
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számos őket követő kutató munkájának 
köszönhetően ez a régió a triász kutatásának 
klasszikus területévé vált, a felsőörsi Forrás
hegy alapszelvénye pedig az anisusi/ladin határ 
globális sztratotípusának egyik jelöltje. E határ 
igen régóta függőben lévő kijelölése jelenleg az 
Albizottság legsürgetőbb feladata, a 
konferencia egyik fő célja volt. 

A konferencián 18 országból 43 kutató vett 
részt, az Albizottság tagjai, továbbá a triász 
rétegtan különböző kutatási területein dolgozó 
szakemberek. A program Balaton-felvidéki 
terepbejárással indult, melynek legfontosabb 
célja a felsőörsi Forrás-hegy (Malom-völgy) 
alapszelvényének részletes bemutatása volt, a 
határt jelző „aranyszög" helyével kapcsolatos 
helyszíni véleménycserével. Ezután a résztve
vők megtekintették a ladin/karni határ szem
pontjából fontos, újonnan letisztított köveskáli 
alapszelvényt, továbbá a nosztori-völgyi és a 
hajmáskéri kőfejtő szelvényét. 

Az MTA Veszprémi Központjának épüle
tében került sor a magas színvonalú szakmai 
programra, melynek keretében 20 előadás 
hangzott el és 16 poszter bemutatására került 
sor. A résztvevők intenzív vitát folytattak az 
emelet-határokról, mindenek előtt az anisusi/ 
ladin határ kijelölésének elvi, módszertani és 
gyakorlati kérdéseiről. A XIX. század végén a 
ladin alsó határát MOJSISOVICS a Trachyceras 
reitzi megjelenésénél vonta meg. Az utóbbi 
évtizedekben a kutatók egy csoportja a határt -
biosztratigráfiai, illetve korrelációs okokra 
hivatkozva - lényegesen fiatalabb szintben 
javasolta megvonni. A hazai kutatók sokáig azt 
az álláspontot képviselték, hogy az eredeti 
definíciót kellene megtartani és ez esetben a 
felsőörsi alapszelvény megfelelő sztratotípus 
lehetne. A veszprémi konferencián V Ö R Ö S 
Attila, az előrelépés érdekében kompromisszu
mos megoldásokat javasolt. Konszenzus azon
ban nem született. A jelenlegi helyzet az, hogy 
a lehetséges sztrato-típusokra (Felsőörs, Bala
ton-felvidék, illetve Bagolino, Déli-Alpok) 
vonatkozó javaslatokat írásban össze kell 
foglalni az indoklással együtt, és be kell 
terjeszteni a határ munkabizottsághoz, 
melynek tagjai szavazással döntenek arról, 
hogy melyik javaslatot támogatják. Ezután a Al
bizottság, majd a Nemzetközi Rétegtani Bizott
ság is szavaz, a végleges döntés legkorábban 
2004-ben, a Nemzetközi Geológiai kongresszu
son születhet meg. 

A konferencia szervezésének feladatait a 
Magyarhoni Földtani Társulat, a Magyar Állami 
Földtan Intézet továbbá a Magyar Tudományos 
Akadémia intézményei és illetékes tudományos 
bizottságai végezték el. 

A konferencia előadás-kivonatait és kirándu
lásvezetőjét tartalmazó kötet a MAFI Országos 
Földtani Szakkönyvtárban hozzáférhető. 

HAAS János 
a Szervező Bizottság elnöke 

SZEMÉLYI HÍREK 

2001. december 4-én a Miskolci Egyetem 
Szent Borbála napja alkalmából rendezett ülésén 
Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben 
részesült IVANCSICS Jenő tagtársunk, ugyanakkor 
О KOVÁCS Lajos és MÁTYÁS Ernő tagtársunk 
Szent Borbála-érem kitüntetést kapott. 

HETÉNYI Magdolna 2002. március 12-én 
tartotta akdémiai székfoglaló előadását „Olaj
pala mint alapkutatási nyersanyag" címmel. 

A Miskolci Egyetem 2002. június 28-án tartott 
tanévzáró ünnepségén a Műszaki Földtu
dományi Kar hallgatói közül az alábbiak vették 
át diplomájukat: 

Geológusmérnöki szakirány: FERBNCZI 
Katalin, MOGYORÓS Péter, NAGY Viktória, TORDAI 
Péter, VALKÓ Adrienn Rita 

Hidrogeológiai-mérnökgeológiai szakirány: 
BUDAI Tímea, CSIZMARIK Rita, ÚRI Attila, VERES 
Kinga 

Elhunyt tagtársaink 

ERDÉLYI Mihály 
KŐRÖSSY László 
GELLERT Ferenc 
KÉRI János 
MAKARA Károlyné 
REICH Lajos 

KÖNYVISMERTETÉS 

Az Országos Széchényi Könyvtár és az Osiris 
Kiadó 2001. év végén jelentette meg „A magyar 
térképészet nagyjai. Die Großen der unga
rischen Kartographie" című könyvet, mely mind 
szerkesztésében, mind nyomdai kivitelben 
remekműnek tekinthető. 

A könyv először az 1998. december 14-én 
tartott tudományos emlékülésen „A gondolatok 
a megvalósulásig" címmel LIPSZKY János 
munkásságáról, másodszor „A haza szeretete 
hajt minket előre" címmel 2000. március 23-án 
tartott emlékülés MIKOVINY Sámuel tevé-
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kenységével foglalkozik. A könyv előszavában 
KUNGHAMMER István, az ELTE rektora a két 
géniuszról, munkálkodásuk sorrendjében 
emlékezik meg, amikor így ír: „...a tudomány 
aranyszázada a térképészet terén MiKOVlNYvel 
indult", majd „...LIPSZKY János munkásságától 
számíthatjuk a magyar polgári térképészet új 
korszakát." A földtan számára mindenkor nagy 
jelentősége volt a jó topográfiai térképnek, főleg 
a földtani térképezés szempontjából. 

LIPSZKY János emlékülésen szereplő előadók: 
REISZ T. Csaba, Bartha Lajos, PLIHÁL Katalin, 
ZACHER József, VARGHA Domokosné, KARDOS 
József, PAPP-VÁRY Árpád, Soós István és RÓZSA 
György. A MIKOVINY emlékülésen előadásokat 
tartottak: BARTA János, MÉLYKÚTI Gábor, 
VINKOVICS Márta, REISZ T. Csaba, TÖRÖK Enikő, 
NÉMETH József, SVÁB János, BARTHA Lajos, DEÁK 
Antal János, CZIGÁNY István, ZSÁMBOKI László (A 
könyvben szereplő CSATH Béla előadása a 
Magyarhoni Földtani Társulat MIKOVINY Sámuel 
emlékülésen hangzott el). 

Mindkét emlékülésen elhangzott előadások 
végén rövid német nyelvű összefoglaló talál
ható, bőséges irodalmi ismertetéssel. A MIKOVINY 
emlékülés alkalmából az O S Z K és a Hadtör
téneti Múzeum kiállításon mutatta be a sokol
dalú szakember életét és munkásságát. 

CSATH Béla 

Alain P I Q U E : Geology of Northwest 
Africa 

A francia eredetit angolra fordította M. S. N. CARPENTER 

Beitrage zur regionalen Geologie der Erde, 29, 310 old., 
125 ábra, Gebr. Borntraeger, Berlin-Stuttgart, 2001 

A könyv valódi újdonság, egyrészt mivel 2001 
végén jelent meg a „Föld regionális geológiája" 
sorozat legutóbbi köteteként, másrészt pedig 
azért, mert ez az első összegző, szintetizáló mun
ka Északnyugat-Afrika geológiájáról. 

A szóbanforgó terület nagy részéről (Marok
kó, Tunézia és Mauritánia) a szerző közvetlen 
terepi ismeretekkel rendelkezik, egyedül Algéria 
esetében hiányos személyes tapasztalata. A mű 
megírása során felhasználta az utóbbi évtize
dekben felhalmozódott hatalmas ismeretanya
got, amely részben regionális jellegű, tudomá
nyos értekezésekben, doktori dolgozatokban 
található meg, részben pedig a nemzeti földtani 
szolgálatok által végzett térképező és nyers
anyagkutató munka terméke. A több mint 500 

bibliográfiai egységet tartalmazó irodalom
jegyzék átfogja az egész vonatkozó 20. századi 
szakirodalmat, természetesen az utolsó 30 év 
túlsúlyával. Az összeállítás 2001. január 1-i 
állapotot tükröz. 

A terület rendkívül változatos, mind a 
képződmények korát (prekambriumtól a holo-
cénig), mind a szerkezeti típusokat illetően. A 
Szaharái nucleus egy több mint 2 milliárd évvel 
ezelőtt kratonná vált stabil domain, melyet 
Nyugat-afrikai-kratonnak neveznek. Ezt a 
kratont fiatalabb orogén egységek övezik, a 
Mauritanidák nyugatra és az Atlasz észak felé. A 
deformációk délről észak felé korban egyre 
fiatalabbak. Marokkó esetében a kratontól 
északra először a kraton szegélyét képező Anti-
Atlaszt harántoljuk (fő deformáció a prekamb-
rium végén), majd elérjük az Atlaszt, melynek 
paleozoos aljzata a mezozoikumban és kaino-
zoikumban deformálódott. Még tovább északra 
a recens Rif láncolat húzódik a Földközi tenger 
mentén. Az előbbiekhez hasonlóan a kraton 
központjától nyugat felé haladva a stabil ősi 
területektől fiatalabb képződmények felé 
haladunk. 

A monográfia két fő részre tagolódik. A szerző 
a könyv első 200 oldalán a nagyszerkezeti egy
ségek szerinti felosztásban (a Nyugat-afrikai-
kraton és szegélyei, a Meseták, az Atlasz, az 
Atlanti szegély, a Rif-Tell hegylánc) tárgyalja a 
földtani felépítést. 

A második részben, mintegy száz oldalon 
Északnyugat-Afrika geodinamikai fejlődését írja 
le a szerző a következő tagolásban Archaikum és 
alsó-középső proterozoikum, a proterozoikum 
végi extenzió és a bazális paleozoos terrén, a 
paleozoikum és a hercini orogén, a Középső-
Atlanti terület felnyílása - riftek és árkok a 
triászban és jurában, konvergencia Afrika és 
Európa között (krétától a holocénig). 

A hatalmas ismeretanyag jól áttekinthető 
szerkesztésben jelenik meg. A megértést 
jelentősen segíti a nagymennyiségű (125 db) és 
jó minőségű ábraanyag. A könyv összefoglaló 
jellegéből fakadóan az ábrák döntő többségét 
korábbi munkákból vette át a szerző, de egy
séges formában átszerkesztve igen jó benyomást 
keltenek. 

Az Északnyugat-Afrika földtanát minden 
olyan geológus kollégámnak figyelmébe aján
lom, akit érdekel ezen afrikai régió geológiája, 
szerkezetföldtani fejlődése. 

CSONGRÁDI Jenő 
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Környezet- és természetvédelmi lexikon 
2., javított és bővített kiadás 

A szerkesztőbizottság elnöke: LÁNG István (Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 2002) 

Az első hazai környezetvédelmi szaklexikon 
1993-ban jelent meg. A LÁNG István akadémikus 
által kezdeményezett és irányított, 150 szak
ember közreműködésével elvégzett munka 
eredményeként 8000 címszót tartalmazó, kor
szerű mű született. Az azóta eltelt nem egészen 
egy évtized alatt azonban az interdiszciplinális 
jellegű környezettudomány rendkívül dinami
kusan fejlődőt, új kutatási területek jelentek 
meg, nagyobb súlyt kapott a környezet
gazdaságtan, az agrár-környezetvédelem, a 
biológiai sokszínűség védelme, változtak a 
környezet- és természetvédelemre vonatkozó 
jogszabályok, új védettségi listák jelentek meg, 
új intézmények, szervezetek jöttek létre, nem
zetközi megállapodások születtek. Mindezek a 
változások és a társadalmi igény vetette fel egy 
új, jelentősen bővített kiadás szerkesztését. 

Az egyes érintet szakterületek kiemelkedő 
tudósaiból álló szerkesztőbizottság ismét LÁNG 
István vezetésével, ezúttal 250 szakember 
bevonásával viszonylag rövid idő alatt elkészí
tette az új, immár 9600 címszót tartalmazó, két 
kötetes, kiválóan illusztrált lexikont, amely a 
környezet- és természetvédelem tudományos, 
műszaki és jogi kérdéseivel, valamint ezek 
társadalmi hatásával foglalkozik. Új és elismerést 
érdemlő szerkesztési szempont volt, hogy a 
Kárpát-medencét, sajátos környezeti jellegekkel 
rendelkező egységes természeti régióként kezel
ték, melynek problémái természetesen kiemelt 
figyelmet kaptak. 

A címszavak a következő fontosabb szakterü
leteket ölelik fel: tudományos alapfogalmak, 

földtudományok, talajtan, klíma, élővilág, 
ökológia, természetvédelem, mezőgazdaság, 
erdészet, vízgazdálkodás, ipar, energetika, 
közlekedés, települések, hulladékgazdálkodás, 
környezet-egészségügy, környezeti jog, környe
zet-gazdaságtan, hazai környezetpolitika, 
nemzetközi szervezetek, egyezmények. A 
fogalmak, összefüggések megértését 109 
táblázat, 370 ábra, 62 térkép segíti. 

A lexikonban jelentős szerepet kapott a 
földtudomány és ezen belül a geológiai is. A 
geológia körébe tartozó tudományos alapfogal
mak mellett a geoszférára vonatkozó ismeretek a 
címszavaknak mintegy 8%-át teszik ki. A 
címszavak között megtalálhatók a fontosabb 
kőzetek, üledékfajták, a rétegtan, a tektonika, a 
szedimentológia egyes terminusai, a környezet
földtan (ezen belül kiemelten a hulladék
elhelyezés), az agrogeológia, a vízföldtan és a 
mérnökgeológia fontosabb fogalmai, a földtani 
természetvédelem alapvető fogalmai, valamint a 
legfontosabb geológiai természetvédelmi 
objektumok fontosabb adatai, beleértve a 
barlangokat is. Találhatók információk a leg
fontosabb geofizikai és geokémiai módszerekről 
is. Szerepelnek a kötetekben a földtudományok 
állami intézményei és szakmai társadalmi 
szervezetei. 

Az új szaklexikont haszonnal forgathatják a 
környezet- és természetvédelem szerteágazó 
témáival foglalkozó szakemberek a munká
jukhoz kapcsolódó, de nem szorosabb szak
területüket érintő fogalmak tisztázásához. A 
kötetek segíthetik a közigazgatásban, a köz
művelődésben dolgozókat, a tanárokat, az 
egyetemi hallgatókat, középiskolásokat, és az 
érdeklődő emberek széles körét. 

HAAS János 
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Kiegészítés Társulati ügyek rovathoz ( F. K. 132/1. pp.141-156), a 
MÁFI 2000. évi ülésszakán elhangzott előadásokhoz 

Központi rendezvények 

Március 29. - ankét 
A hazai negyedidőszak-kutatás és az ahhoz 
kapcsolódó kérdések 
1. A Pannon-medence negyedidőszaki környe
zetváltozásait meghatározó fő tényezők 
HORVÁTH F.: Geodinamika 
MIKA J.: Klíma 
Poszter bemutató 
2. Környezetváltozás a negyedidőszakban 
GÁBRIS G y : Negyedidőszaki felszínfejlődés a 
Pannon-medencében 
STEFANOVITS R, MICHELI E.: A negyedidőszaki 

környezetváltozás és a talajfejlődés lehetséges 
kapcsolatáról 
KROLOPP E., SÜMEGI P, RUDNER E.: A negyed

időszaki élővilág és a negyedidőszak környezet
változásai 
DOBOSI V.: Régészeti módszerekkel követhető 
környezetváltozások a negyedidőszakban 
Poszter bemutató 
3. A negyedidőszaki környezetváltozás és az 
üledékképződés kapcsolata 
HORVÁTH E.: A lösztakaró sajátosságai 
SCHWEITZER F.: Az édesvízi mészkő képződ
mények sajátosságai 
L E É L - Ö S S Y S Z . : Barlangi üledékképződés a 
negyedidőszakban 
Poszter bemutató 
4. A magyarországi negyedidőszak-kutatás jövő
beli feladatai 
NÁDOR A., HORVÁTH E., HORVÁTH E, SÜMEGI P. 

Felkért hozzászólók-. JÁMBOR Á., PÉCSI M. 
Résztvevők száma: 80 fő 

November 27. előadóülés 
BREZSNYÁNSZKY K., CSÁSZÁR G.: 

A 31. Nemzetközi Geológus Kongresszus (Rio de 
Janeiro 2000. augusztus 6-17.) tapasztalatai 
vetített képekkel. 
Résztvevők száma: 38 fő 

December 7. előadóülés 
Társrendezők: Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület, Magyar Kémikusok Egye
sülete 
Hogyan tovább kőolaj- és gázipar? 
A 16. Kőolaj Világkongresszus (WPC) főbb 
üzenetei 

TÓTH ] . , a WPC alelnöke: Elnöki megnyitó 
JAKOB К., a WPC Magyar Nemzeti Bizottság tit
kára: A kongresszus a sajtó és a plenáris előadá
sok tükrében 
BÉRCZI L, SOMFAI A.: Szénhidrogén kutatás, kő
olajtermelés, készletek 
SUBÁI ] . , KAJÁRI GY.: Földgáztermelés, készletek, 
árak 
WILDE GY. , DEÁK G Y . : Kőolaj-feldolgozás, ter
mékek és környezetvédelem 
CSEH B. : Petrolkémia 
TÓTH J . : elnöki zárszó 
Résztvevők száma: 57 fő 

BÁNYÁSZ - GEOLÓGUS - GEOFIZIKUS 
VÁLLALKOZÓ KLUB 

Január 10. 
KOMLÓSSY GY. , Geokom Kft. 
A bór és vidéke, kutatások egy kevéssé ismert 
nyersanyag után 
Február 7. 
CSÉCSI T. szakértő, ROTAQUA Kft. 
Fúrás a 2000. év küszöbén 
MOLNÁR F., ELTE 
Kanada, a bányászat magasiskolája 
Április 3. 
SZILÁGYI G., BKMI 
És akkor jött a gáz.... 
Május 8. 
KEZDI L. ny. elektrotechnikus, aranymosó 

Dunai aranymosás: módszer és szerencse 
Június 5. 
NAGYMAROSY A., ELTE 
BOR-ongolások magyar tájakon 
Szeptember 11. 
B O D Ó В . , hidrogeológus, környezetvédelmi 
szak-mérnök 
Te tudod mit, én tudom hogyan ... EU pályázat 
készítés ABC-je 
Október 2. 
MADARASI A., geofizikus 
A jó öreg ellenállásmérés reneszánsza 
December 6. 
VIDOS D. (magyar hangja: Dank V): 
Diszkordáns emléküledékek 
A jó hangulatú klubdélutánokon a résztvevők 
száma 15-30 fő között mozgott. 
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Oktatási és Közművelődési Szakosztály 

Január 28. előadóülés 
Társrendezők: Debreceni Akadémiai Bizottság, 
Magyar Földrajzi Társaság Debreceni Osztálya, 
Földtani Örökségünk Egyesület Debreceni Terü
leti Csoportja, MTA DAB Környezetföldtani és 
Paleoökológiai Munkabizottsága 
Földtudományok a földtani természeti érték
védelemben 
Kiss G . : A természetvédelmi értékelés során alka
lmazott kritériumok súlyértékének meghatá
rozása 
KOZÁK M., PÜSPÖKI Z . : A földtani értékminősítés 
lehetőségei és szükségessége 
ÚJLAKI E : A vízbázis-védelem jelentősége és 
megvalósulása Debrecen példáján 
FAZEKAS I.: Felszínközeli rétegek minősítése kom
munális hulladéklerakók elhelyezéséhez 
SÜTŐ L . : Ipari-bányászati térség tájelemzése 
Borsodban 
FILEP M., TÓTH К., EGERESI ]., CSERPÁK GY.: A 

geológia közoktatási helyzete és az iskolák 
gyűjteményellátása 
GELLAI M., BAROSS G . , KNAUER J. : Kísérlet földtani 

természeti értékek számbavételére a Balaton
felvidéken 
GELLAI M., KNAUER }., BAROSS G. : Környezet- és 

múzeumpedagógiai lehetőségek a földtani ter
mészetvédelemben 

PETŐ A. , KELEMEN É.: A földtan, archeometria és 
petroarcheológia szerepe a régészeti értékek 
feltárásában 
HAVASSY A. , BARKÓ O. : Természetvédelmi szem
pontú forráskataszterezés a Radvány-patak 
(Tokaji-hegység) vízgyűjtőterületén 
SZÁLAI K . , CSATHÓ В., VINCZE L.: Természet- és 

tájvédelem, tanösvények létrehozásának lehető
ségei az Upponyi-hegységben 
GÖNCZY S. , SZÁLAI K . : Földtani-felszínalaktani 

értékek feltárása a Rágyincs-völgy tervezett tan
ösvényének területén (Upponyi-hegység) 
FODOR R.: Védelemre javasolt feltárások Nagy-
visnyó környékén 

FŰZFA Z . , PÜSKI D.: „ A barátok útja" természet
ismereti és tájhasználati tanösvény a diósgyőri 
Barát-hegyen és környékén 
SZEPESI } . , ESIK ZS. : Védendő vulkanológiai szel
vények a tokaji Nagy-hegy környezetében 
CSÁMER A. , NÉMETH G. : Tanösvény-tervezet a 

„Tardona vulkán" és a Fehér-völgy területén 
BAJZÁT T, GASZTONYI É.: Forrásmészkövek regio
nális kutatása a DNy-Bükkben 
DÁVID L.: A földtani természeti értékvédelem 
gyakorlata nemzetközi példák alapján 
FARKAS I., MCINTOSH R.: A franciaországi területi 
védelem a nemzetközi ajánlások tükrében 
M C I N T O S H R.: Természeti és kultúrtörténeti 
értékek védelme az abráziósan pusztuló Észak-Ír 
tengerparton 


