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Előszó 

Kedves Olvasó! 

Az EMT (Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság) Bányász-kohász
földtani Szakosztálya és a Magyarhoni Földtani Társulat 2002. február 16-án 
műszaki-tudományos Együttműködési Megállapodást kötött Kolozsvárott. 
Ennek keretében a MFT elnöksége az alulírott előterjesztése alapján 2003. október 
2-án úgy határozott, hogy a 2004. évben kész a Földtani Közlöny egy külön 
számát szentelni a Székelyföld geológiájából egyes témákat bemutató cikk
gyűjteménynek. 

Ezt az ajánlatot az V Székelyföldi Geológustalálkozó résztvevői 2003. október 
18-án, Sepsiszentgyörgyön elfogadták. Felelős összekötőül W A N E K Ferencet 
(Sapientia Tudományegyetem, Kolozsvár) jelölték meg. A MFT részéről az össze
kötő U N G E R Zoltán (Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest). 

Időközben kiderült, hogy a vártnál nehezebben áll össze egy füzetnyi tanul
mány. Ezért a MFT Elnöksége azt találta legcélszerűbbnek, hogy a különszám 
helyett a Földtani Közlönyben létesüljön egy ideiglenes rovat, amelynek kereté
ben addig jelenhetnének meg a térségből cikkek, ameddig a tisztelt szerzők 
folyamatosan ellátják a Földtani Közlönyt tanulmányaikkal. Ugyanakkor az 
Elnökség, erdélyi partnereinek egyetértése reményében, javasolta, hogy a rovat 
címében is jusson kifejezésre: a tág értelemben vett Erdély egész területéről szíve
sen fogadunk érdemi, lehetőleg friss információt tartalmazó írásokat. 

A Földtani Közlöny céljai között mindig is szerepelt a Kárpát-medencével 
foglalkozó munkák közreadása. Ezért természetes, hogy ebből a térségből szár
mazó cikkeket az ideiglenes rovat megszűnése után is szívesen fogad. Elkép
zelhető, hogy később a Kárpát-medence más, magyarok által is lakott területéről 
hasonló rovat legyen a Földtani Közlönyben. 

Miért is fogadta jó szívvel és örömmel a MFT Elnöksége (majd Választmánya 
is) ezt a kezdeményezést? Minden geológus számára nyilvánvaló: a mai Magyar
ország földtani felépítése a Kárpát-medence és környezete geológiájának 
legalább áttekintő, de korszerű adatokra épülő ismerete nélkül megfejthetetlen és 
főként megérthetetlen. Alapvető érdeke tehát a hazában dolgozó minden 
szakembernek, hogy korszerű ismereteket szerezzen róla, még ha ezt nem is érzi 
minden pillanatban fontosnak. Ezek a tanulmányok alkalmat adnak arra is, hogy 
az egyes települések és más földrajzi objektumok magyar nevét is (újra) meg
tanuljuk, nem felejtve, hogy román megnevezésük egyidejű fontosságát. Talán 
még fontosabb, hogy az egyes szerkezeti és rétegtani (főként litosztratigráfiai) 
egységek magyar megnevezését is megismerhetjük, ha van ilyen. 
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Fenntartjuk az eredeti elgondolásból azt, hogy a cikkek címe, tárgyszavai, 
összefoglalása és ábra-magyarázatai három nyelven készüljenek el (magyarul, 
angolul és románul), valamint annak kívánatos voltát, hogy a szerzők között 
román kollégák is szerepeljenek, akár társszerzőként, akár önálló dolgozattal. 

A fenti előzmények után indítjuk útjára a „Tanulmányok Erdély földtanából" c. 
cikksorozatot, megköszönve mindazok fáradozását, akik ezt lehetővé tették, 
segítették és közreműködtek benne. 

Szívből reméljük, hogy ez a cikksorozat hatékonyan hozzájárul e földtanilag 
európai távlatban is rendkívül érdekes régió együttes munkával való rendszeres 
leírásához és nemzetközi bemutatásához. 

Jó szerencsét! 

DUDICH Endre 
a MFT társelnöke 


