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50 éves a Magyar Tudományos Akadémia 
Geokémiai Kutatóintézete 

Köszöntés 
Nekünk, földtudományt művelőknek, ritka, 

különösen jóleső, ünnepi alkalom egy intéz
mény fennállásának több évtizedes, jelen eset
ben ötven éves, évfordulóját ünnepelni. A Ma
gyar Tudományos Akadémia Geokémiai Kutató
intézetének alapítása méltóan illeszkedik a 
Magyar Tudomány Ünnepe 2005. évi rendez
vény sorozatába. 

Ötven évvel ezelőtt felejthetetlen emlékű 
professzorom, SZÁDECZKY KARDOSS Elemér 
kezdeményezte az önálló geokémiai kutató
laboratórium létrehozását, nem kisebb célt tűzve 
ki maga és munkatársai elé, mint a földtani 
(ásványtani, kőzettani, teleptani), a természeti 
anyagismeret szintézisének tekintett geokémia 
tudományának művelését. A tudományos 
műhely azóta számtalan itthon és külföldön is 
elismert tudományos eredményt tudhat magá
énak, és az évek során a kutatólaboratórium 
rangban intézetté emelkedett, köszönhetően 
PANTÓ György akadémikus megelőző, és ÁRKAI 
Péter akadémikus, jelenlegi igazgató követke
zetes munkásságának. Fogadják őszinte elisme
résemet! 

Köszöntésem a Magyar Állami Földtani In
tézet részéről az évtizedek óta folyó együttmű
ködésnek, a közös kutatásoknak, a közös ered
ményeknek szól. Közösek a gyökerek is. Igazo
lásul idézhetjük SZÁDECZKY KARDOSS Elemér 
szavait „Geokémia" című művéből, miszerint 
„ ...a hazai, szoros értelemben vett geokémiai 
kutatást analitikai oldalról a Magyar Állami 
Földtani Intézetben főleg SZELÉNYI Tibor, a 
kvarcspektrográfiai módszerek fejlesztésével 
VOGL Mária, a földtani oldalról pedig, a Velencei
hegység komplex vizsgálatával FÖLDVÁRI Aladár 
kezdeményezte." 

Az ötven év folyamán ebben a tudomány
ágban is hatalmas módszertani, szemléleti 
átalakulások történtek, ezzel együtt változtak az 
intézményeink közötti együttműködés témái. 

Meghatározó jelentőségű volt egy-egy nagy
értékű műszer üzembe állítása, az új lehetőségek 
közös kiaknázása. A műszeres vizsgálatok terén 
a mikroszonda, a tömegspektrográf, a könnyű-
és stabil izotópok vizsgálata jelentette az 
együttműködés fő területeit. A Földtani Intézet 
térképező tevékenysége során számtalanszor 
támaszkodott a magmás és metamorf kőzetek és 
folyamatok vizsgálatának eredményeire. Említ
hetnénk a mangán képződés, dúsulás, valamint 
a vízben oldott szerves anyagok geokémiájának 
terén folytatott közös kutatásokat. 

Az utóbbi években értékes eredményekkel 
járult hozzá a Kutatólaboratórium a kis- és 
közepes aktivitású radioaktív hulladékok lera
kására alkalmas telephely komplex földtani 
kutatásához Bátaapáti térségében. A szakmai 
összhang, az egymást kiegészítő speciális kuta
tási területek eredményezték a közös konferen
ciákat és publikációkat a földtani környezet
védelem területén. 

Köszöntésem a Magyarhoni Földtani Társu
lat részéről is elismerést és köszönetet tartalmaz. 
Elismerés azoknak, akik felhasználták a Társulat 
széles szakmai fórumát tudományos eredmé
nyeik közzétételére, a rohamosan fejlődő 
tudományág stratégiai kérdéseinek megvitatá
sára. Köszönet azoknak az intézeti tagtársaknak, 
akik tisztséget, funkciót vállaltak a Társulatban, 
választott tagjai a Társulat egyes bizottságainak, 
a Választmány testületének, akik önkéntes 
munkájukkal támogatták/ támogatják tevékeny
ségét, öregbítették/öregbítik szakmai hírnevét. 

Megragadva ezt az alkalmat, elismerésemet 
kifejezve szeretném átadni PANTÓ György 
akadémikus úrnak az 50 éves társulati tagságot 
elismerő oklevelet, ÁRKAI Péter igazgató úrnak 
pedig a Földtani Intézet ajándékát, egy repro
dukciót, HAMILTON könyvének a Vezúv 1 7 9 7 . évi 
kitörését megörökítő egyik ábráját. 

Az Intézet vezetőinek, munkatársainak 
kívánok további eredményes kutatómunkát, 
szakmai sikereket, Jó szerencsét. 

Budapest, 2005. november 22. 

BREZSNYÁNSZKY Károly 

A Magyarhoni Földtani Társulat elnöke 
A Magyar Állami Földtani Intézet igazgatója 
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RENDEZVÉNYEK 

Beszámoló a VII. Székelyföldi Geológus
találkozóról 

A VII. Székelyföldi Geológust Találkozó 
szervezői közt a házigazda Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai karai, to
vábbá a Csíki Természetjáró és Természetvédő 
Egyesültet és a Magyarhoni Földtani Társulat 
mellett megjelent egy új név: a Pro-Geologia Egye
sület (Csíkszereda), amely azonnal főszervezővé 
lépett elő. E nemrég bejegyzett egyesület fő 
célkitűzése a földtudományokkal foglalkozó 
székelyföldi- és Székelyfölddel foglalkozó 
szakemberek összefogása. Ezért is adták e 
rendezvénynek a Földtan és Környezetvédelem 
főcímet. Itt lehetőséget kapnak a résztvevők, 
hogy ide tartozó kutatási eredményeikről 
beszámoljanak, valamint új technológiákat és 
módszereket ismertessenek. 

Az elképzelésnek meg is volt az eredménye, 
mert a jelentkezők száma 100 fölé emelkedett. A 
végleges adatok szerint mind a résztvevők 
száma (99 fő), mind az előadások száma tekin
tetében rekordot ért el a találkozók történetében. 
Egyöntetű vélemények szerint e mellett még a 
rendezvény színvonala is növekedett. A 26 
előadás megoszlása: 6 plenáris, 20 szekcióbeli, 
amelyekhez 3 érdekes poszter csatlakozott 

Az absztrakt kötet tartalmazza a kirándulással 
érintett jelentősebb földtani képződmények 
leírását, továbbá az egyes megállók bemutatását 
az alábbiak szerint: 

1. A vaslábi dolomit kőfejtő régi bányája: 
amelynek II. lépcsőjén a bánya egykori geo
lógusa, Kömény Pál mutatta be az óriási (pár cm-
es) tremolit kristályokat és az ásványosodás 
számos más formáját. 

2. A felhagyott balánbányai külfejtés: ahol a 
kalkopirites telep „vaskos" oxidációs zónájába 
tartozó számos másodlagos ásvány mellett az 
eredménytelen rekultivációra láttunk még 
példát. Ugyanitt megcsodáltuk az Egyeskő 
sajátos formáját, a Nagyhagymást az Öcsém
tetőt és a meredek sziklafalak tövében 
a hegylábi, hatalmas kiterjedésű kőgörgetege-
ket. 

3. A csíkszentimrei Büdösfürdő: ahol azonnal 
éreztük az utóvulkáni kigőzölgés megtéveszt
hetetlen illatát, láthattuk az esőben „buborékos" 
földet, valamint a cinóberes ércesedést. Ezt a 
kigőzölgő gázt egyik helyen a mofettába terelték 
gyógyászati céllal. 

4. A tusnádi Borvízmúzeum: amelyről részletes 
beszámolót a Közlöny előző számában található. 

Ebédidőben a székelyföldi konyha pazar 
ízvilágába a csíkrákosi Cserekert fogadóban 
nyertünk betekintést. 

A második napon hangzottak el az előadások. 
Ezek tematikája az európai felsőoktatási re
formtól a környezetvédelem változatos kérdés
körén, a vulkáni folyamatokon és azok 
termékein keresztül a távérzékelésig terjedt. Az 
előadások szerzőinek és az előadásoknak a 
jegyzéke az alábbiakban olvasható. 

A konferencia állófogadással zárult, ahol az 
ínycsiklandó ételekkel és italokkal roskadásig 
terített asztalok között kötetlen beszélgetések 
zajlottak, és barátságok köttettek. 

A színes borítójú absztrakt kötet címlapján 
egy csillogó antimotit kristálycsomó (Göde-
mesterháza), hátlapján pedig HERBICH Ferenc e 
tájegységről 1878-ban készült, máig egyetlen 
székelyföldi, földtani térképe látható. 

Mindannyian, akik részt vettünk köszönettel 
tartozunk a helyi szervezőknek, kiváltképp a 
Pro-Geologia képviselőinek (ZÓLYA László, 
LACZKÓ Attila A., JÁNOSI Csaba), akik napi, néha 
terepi, munkájuk mellett szervezték az idei 
találkozót, tartották a kapcsolatot, akár az 
Internet-Caffén keresztül is (LACKÓ Attila A.), 
hogy az absztraktok időben nyomdába 
kerüljenek. Köszönet illeti a házigazda Sapientia 
EMTE Csíkszeredai karait a termek és az 
infrastruktúra rendelkezésre bocsátásáért. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönet min
den kedves kollégának, barátnak, az aktív 
részvételért A lelkes szervezőcsapat jövőre is 
visszavár mindenkit, de új résztvevőket is szíve
sen látnak. 

A előadások szerzői és címei 

ZSOMBORI V : Radioaktív hulladéktárolás Romá
niában 

WEISZBURG T : A Z európai felsőoktatási reform 
(Bologna folyamat) az erdélyi geológus
oktatás szemszögéből - lehetőségek és 
teendők 

VERRASZTÓ Z . : A környezetvédelem földtudo
mányi alapjai 

UNGER Z.: A távérzékelés alkalmazása a kör
nyezetvédelemben 

BERNÁDT Z . : A kockázatbecslés, mint a Hargita 
megyei Csíkszentimre területén felhagyott 
higanyérckitermelés ökológiai helyreállí
tásának eszköze 

SZAKÁLL S.: A 150 éve megjelent ACKNER: Erdély 
ásványtana és székelyföldi vonatkozásai 

KOVÁCS J . S Z . : Szénhidrogéntároló jellegű 
üledékes fáciesek szekvencia rétegtani keretei 
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az erdélyi paleogén medencében, kvantitatív 
paleoökológiai és szeizmikus adatok tük
rében 

MÁJAI Cs, UNGER Z : A Csukás-hegység földtudo
mányi-ökológiai értékelése 

WANEK E: A baróti-brassói-háromszéki-meden-
cesor széntartalmú pliocén üledékeinek kuta
tástörténete, I. rész: A kezdetektől a XIX. 
század végéig 

BALOGH I.: Egy lehetséges közös pont 
TÍMÁR G., GALAMBOS CS. , CZIMBALMASNÉ SZABÓ Z. : 

A Békény-patak (Gyergyói-medence) víz
gyűjtőjének erdőborítás-változása a XVIII. 
század végétől napjainkig 

FÜST A.: A kis- és közepes aktivitású radioaktív 
hulladékok végleges elhelyezésére irányuló 
kutatások Bátaapáti térségében 

FERENCZ CS. , TÍMÁR G., KERN A.: Erdély és a 
kapcsolódó területek Módis űrfelvételeken 

JAKAB GY., LACZKÓ A.A., ZÓLYA E.G., ZÓLYA L.A., 
PÁL-MOLNÁR E. ZAKARIÁS L.: A Székelyföld 
érctelepei 

MAGYARI, E., JAKAB, G., BUCZKÓ K., BRAUN, М., 
PÁL, Z. , SZÁNTÓ, ZS. , MOLNÁR, M.: A Szent-
Anna tó paleolimnológiai kutatásának ered
ményei 

KÖLLŐ A., SZAKÁLL S.: A balánbányai ércesedés 
külfejtésében megfigyelt másodlagos ásvá
nyok 

Burján В.: Vízkiszökési szerkezetek a Kistarcsa 
környéki pliocén kavicsösszletben 

B O T ] . , SOMAY P : Földtani értékek védelme 
Hargita 

PÁSZTOHY Z . : A Csíki-medence felszín alatti 
vizeinek rendszere és szennyeződésérzé
kenység-értékelésének elvi kérdései 

BARTHA A.: Fontosabb geo és környezetanalitikai 
módszerek a Magyar Állami Földtani 
Intézetben (Az analitikai módszerharmo
nizáció tapasztalatai az európai geológiai 
intézetek laboratóriumaiban) 

SZURKOS G., ZSÁMBOK I.: Településgeológiai 
térképezés a Magyar Állami Földtani Inté
zetben 

MOSONYI E.: Néhány neogén szubvulkán meta
morf xenolitjainak tanulmányozása a Radnai-
havasok déli részén 

PÁL-MOLNÁR E., JÁNOSI T.: A Szegedi Tudo
mányegyetem Ásványtani, Geokémiai és 
Kőzettani Tanszék „Koch Sándor ásvány-
gyűjteményének" digitális feldolgozása 

VISZKOK ]., GÁSPÁR E.: Transzport modellezés a 
Gyöngyösoroszi ércbánya környezetszeny-
nyezésének szimulációjára 

BATKI A., PÁL-MOLNÁR E.: Lamprofír felérek 
eredete, Ditrói alkáli masszívum, Románia 

UNGER Z . , TÍMÁR G.: Néhány szerkezeti
tektonikai következtetés székelyföldre az 

srtm domborzati modell alapján (Székelyföld 
az űrből VI. rész) 

Budapest-Csíkszereda 2005. október 31. 

UNGER Zoltán 

KÖNYVISMERTETÁS _____ 

Sümegi Pál: A régészeti geológia és a 
történeti ökológia alapjai 
(JATEPress Szeged, 2003. 223 oldal, 64 ábra 
papírkötés, 1267 forint) 

A szerző tankönyve egyedülálló és hiány
pótló a hazai szakirodalomban. Munkája 
szemléleti alapokat nyújt a hazai régészek azon 
rétege számára, akik végeztetnek ugyan anyag
vizsgálatokat, de nem tudják kellőképpen 
kiaknázni az adatokból nyerhető őskörnyezeti 
rekonstrukciós lehetőségeket. A könyvíró több 
mint tizenöt éves történeti ökológiai tapasz
talatain alapul mindaz, amit a régészekkel együtt 
dolgozó geológusok számára is ajánl, hiszen ma 
nagyban fellendült a két történeti szemléletű 
szakma összekapcsolódó munkálkodása az 
autópálya építéseket megelőző ásatásoknál. 

A hét fejezetből álló könyv bevezetésként 
áttekinti a címben foglalt diszciplínák kiala
kulását, a nem mindenki számára világos tör
vényszerű egymásrautaltságot, a tudományágak 
fejlődését. Ezt követően mintegy százötven 
oldalon részletezi a ma használatos összes 
vizsgálati módszert, a mintavételtől kezdve a 
gerinces anyag vizsgálatáig. Külön fejezet 
foglalkozik az emberré válás időkereteivel és az 
ember és környezete kapcsolatának történetével. 

A könyv olvasmányos, stílusa élvezetes, 
sokszor érdekfeszítő. Irodalmi hivatkozásai, 
példái felkeltik az olvasó figyelmét. A munka 
külön értéke, hogy a nagy gyakorlattal ren
delkező szerző egyik igen sikeres komplex 
kutatása - a bátorligeti ősláp - példáján mutatja 
be a geológiai és a környezettörténeti 
feldolgozás általa is ajánlott modelljét. 

A téma iránt érdeklődő szakembereknek 
melegen ajánlom - szinte első kötetként - a 
szerző 2001-ben megjelent „A negyedidőszak 
földtani és őskörnyezeti alapjai" című könyvét 
(JATEPress 2001. 262 oldal, 79 ábra, papírkötés, 
2038 forint). 

Mindkét könyv beszerezhető: Egyetemi 
Könyv- és Jegyzetbolt, 6722 Szeged, Vitéz u. 12. 
Tel/Fax: 62/420-245 

SZÓNOKY Miklós 
ny. egyetemi docens 


