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nyok habilitált doktorává nyilvánította, majd az egyetem 
rektora és a Műszaki Föld tudományi Kar dékánja egyetemi 
magántanári címet adományozott neki. 2009-ben kapta meg 
a Miskolci Egyetemen bányamérnöki gyémántoklevelét 
(lásd  Magyar Geofi zika 51/2).

Posgay Károly kiemelkedő nemzetközi elismertséget 
szerzett a Pannon-medence kéregszerkezetének vizsgálatá-
val és az eredmények széles körű publikálásával a szakma 
vezető (angol és német nyelvű) folyóirataiban és monográ-
fi áiban. A Pannon-medence a húzásos (extenziós) eredetű, 
ív mögötti süllyedékek világszerte elismert alaptípusa lett, 
nemcsak geotektonikai helyzete okán, hanem a hazai geofi -
zikai, geológiai és geokémiai kutatások magas színvonala 
miatt is. Ezek alapját a medence kérgének korszerű vizsgá-
lata és a mérésekből levont geodinamikai következtetések 
képezik.

Az idén 87 éves Posgay Károly teljes szellemi frissesség-
nek örvend, és ma is aktív résztvevője szakmai közéletünk-
nek. Mindannyiunk számára kiemelkedő példa a tudomány 
szeretetére és alkotó művelésére.

Szerkesztőség

Tájékoztatás
Tisztelt Kollégák! Tisztelt Szerzők és Olvasók!

A különböző szakirodalmi adatbázisok egyre fontosabb sze-
repet kapnak egy-egy kutatóhely, tanszék, kutató vagy diák 
teljesítményének megítélésében. Ezért alapvető érdekünk, 
hogy a szerzők nevei helyesen szerepeljenek bennük. Saj-
nos, a magyar nevek sorrendje, ahol a családnév áll elől, 
éppen fordítottja az európai, nem magyar, elsősorban angol 
nevek sorrendjének, ahol a családnév a keresztnév után áll.

Bár mint ismeritek, a Magyar Geofi zikában minden szak-
cikk elején szerepelnek a szerzők nevei angol írásmóddal 
és cikk címe angolul, az adatbázisokban (elsősorban a 
Scopusban) mégis egyre gyakrabban fordul elő, hogy a szer-
zők keresztnevét kiírják, míg családnevüknek csak a kezdő-
betűje jelenik meg, ami természetesen az adott cikket nem a 
tényleges szerzőjéhez, hanem egy nem létező névhez sorol-
ja és az érintett szerző scientometriai statisztikáját komo-
lyan rontja.

Amikor az első panaszok érkeztek a Szerkesztőséghez 
már a Magyar Geofi zika több évfolyamnyi cikke került az 
adatbázisba be hibásan, illetve össze-vissza, hol hibásan, 
hol jól, sokszor még egy többszerzős cikken belül is az 
egyik név helyesen, a másik név rosszul. Sikerült összeköt-
tetést találni a Scopus kezelőivel, és miután jelentős munká-
val kigyűjtöttük a hibásan megjelenő szerzői neveket, kér-
tük ennek javítását, ami némi késedelemmel meg is történt.

Ezután a tartalomjegyzékből kihagytuk a keresztneveket, 
mert egyedül ott szerepeltek a magyar nevek együtt az angol 
címmel, és gondosan elmagyaráztuk a problémát, valamint 
kértük, hogy szíveskedjenek csak az angol részt nézni.

Ám a hibák nem szűntek meg, azóta is ugyanolyan gyak-
ran jelennek meg a hibásan rövidített nevek. Mit mondha-
tunk erre? Vagy nagyon buta emberek, vagy – ami még va-
lószínűbb – egy nagyon buta program végzi a Magyar Geo-
fi zika cikkeinek adatbázisba vételét.

Egyetlen megoldás kínálkozik a problémára, mégpedig 
az, hogy ne áruljuk el nekik a keresztneveket, és akkor 
kénytelenek lesznek helyesen, a családneveket használni.
 – Ezért a jövőben a magyar cím alatt sem fogjuk kiírni a 

szerzők keresztneveit, csak a vezetékneveket és a kereszt-
név kezdőbetűjét.

 – Tekintettel arra, hogy több, igen gyakori családnév léte-
zik nyelvünkben, ezért a szerzők teljes nevét kisméretű 
betűkkel a cikk végén, a lábjegyzetek helyén tüntetjük 
fel, remélve, hogy ott csak nem találják meg.

A döntéssel kapcsolatban végignéztem több mértékadó, 
nagy nemzetközi szaklapot és azt tapasztaltam, hogy a ke-
resztnevek kiírása azokban sem általános gyakorlat. Így re-
mélem, hogy ez a kényszer szülte megoldás szerzőink és 
olvasóink körében nem fog visszatetszést kiváltani.

Bodoky Tamás


