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gazdaságok sem rendelkeznek azzal a komplex ismerettel, ami ehhez szükséges; néhány jó 
gyakorlati példát mutattak be az előadók. 

A precíziós növénytermesztésről szóló szekció komplexitása miatt a többi tudományos 
szekciótól eltérő felépítésű volt. Ebben összesen 16 előadás hangzott el, a többi szekcióban 
összesen 48 előadást tartottak és 63 posztert mutattak be a szerzők.  
 

A megnyitón a Georgikon Kar dékánhelyettese, TÓTH Zoltán köszöntötte a résztvevőket, 
SZALKAI  Gábor a Földművelésügyi Minisztérium főosztályvezető-helyettese tartott előadást a 
talajvédelemről, Sisák István mutatott be szemelvényeket a Georgikonon folyó talajtani kutatás 
és oktatás történetéből, és MICHÉLI Erika a társaság elnöke számolt be az elmúlt időszak 
történéseiről. Az első nap este a Balatoni Múzeum patinás dísztermében volt a szakember-
találkozó, ahol közel 150 kolléga vett részt. Oldott hangulatban éjfél utánig folyt a beszélgetés. A 
vándorgyűlésen több mint 210 regisztrált résztvevő gyűlt össze, és a harmadik napon tartott 
terepi programon is közel 100 fő jelent meg a borús, néha esős idő ellenére. 
 

A szervezők nevében köszönjük minden résztvevőnek, hogy eljöttek Keszthelyre, és 
bemutatták kutatási eredményeiket vagy részt vettek a továbbképzésen. A vándorgyűlés sikere az 
egyre inkább magára találó talajtani szakma érdeme. Közösen megmutattuk, hogy ez a szakma él 
és fejlődik. A nagyszámú résztvevő megjelenésével kifejezésre juttatta, hogy bízunk a talajtani 
szakma jövőjében. 
 
 

Sisák István,  
a szervező bizottság elnöke, 

Keszthely 
 

 
 

Beszámoló a XVI. Székelyföldi Geológus Találkozóról –  
Aranyosszék, 2014. október 23-26. 

 
 

Ez, a már hagyományosnak nevezhető rendezvény, először került a tömbben álló keleti 
székely székek területéről a különálló Aranyosszékre, melynek lakói az 1873-as területi 
átrendezés óta, elveszítették székely identitástudatukat. Az újabb területi átszervezésekkel 
(1968), már két külön megyébe (Kolozs és Fehér) tartoznak falvai. A Kolozs megyei települések 
még három olyan községhez sorolódtak, melyekben csak egykori aranyosszéki falvak vannak 
(Várfalva községközponthoz tartoznak: a Várfalvával összenőtt Aranyosrákos, Csegez, Kövend, 
Bágyon, Kercsed, Székelyhidas; az egyesült Alsószentmihály és Felsőszentmihály 
községközponthoz: Mészkő és Sínfalva; Harasztos községközpont Bogátpusztával); csak 
Aranyospolyánt csatolták a kistájegységen kívül eső Tordához. A Fehér megyei községek 
(Felvinc község Dombró, Inakfalva és Aranyosmohács falvakkal; Székelykocsárd 
községközpont; valamint a Marosújvárhoz csatolt Székelyföldvár és a Miriszlóhoz csatolt Csákó 
és Marosörményes falvak) már összekeveredtek a szomszédos, nem a székhez tartozó 
településekkel, egy sem maradt tisztán aranyosszéki. Pontosan, az itteni székelység e körülménye 
vezette a rendezőket arra, hogy ide, mégpedig a legerősebb községbe, Várfalvára helyezze ezt a 
találkozót. 

 
Az idei találkozóra előzetesen kereken 100 személy jelentkezett, de különböző okok miatt, 

ténylegesen csak 82-en jöttek el, a többiek – szerencsére még idejében – lemondták. A jelenlevők 
között sok tudományos és tudományszervezői kiválóság volt, mint MAGYAR Imre őslénybúvár a 
budapesti MOL Rt-től, SZAKÁCS Sándor vulkanológus a Sapientia Erdélyi Magyar 
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Tudományegyetem előadótanára, KOMLÓSSY György nemzetközi hírnevű, nyugalmazott 
bauxitkutató, vagy BAKSA Csaba, a Magyarhoni Földtani Társulat jelenlegi elnöke, UNGER 
Zoltán ugyanannak a Társulatnak a főtitkára stb. 

 
A találkozó színhelye tehát, Várfalva volt, ahol a Polgármesteri hivatal, élén MĂRGINEAN 

János polgármesterrel, segítőkészen állt az ügyhöz, támogatta a szervezőket azzal, hogy 
díjmentesen rendelkezésünkre bocsátotta a faluházat, ahol gyakorlatilag a fiatalságot – 24 diák és 
néhány doktorandus – fűtött szobákban elszállásolni tudtuk. Hasonlóképpen, a kultúrtermet is 
vetítő-felszereléssel, fűtéssel, világítással, bérmentesen bocsátotta rendelkezésünkre, valamint a 
kirándulás estéjén bográcsos vacsorával várta a megfáradt társaságot. Kiemelkedő támogatónk a 
Communitas Alapítvány volt, aki vendégeink elszállásolásának, a konferencia-kiadványnak és a 
kirándulás költségeinek fedezésében igen jelentős pénzbeli segítséget nyújtott. Az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület a kiadványt támogatta, a pályázásban és háttérintézményként állt a 
rendezvény mellé, a Koch Antal Földtani Társaság a szervezésben és lebonyolításban 
segédkezett hatékonyan. Kisebb-nagyobb pénzbeli adományokkal több résztvevő személy 
segítette a rendezvényt.  
Mindenkinek köszönet érte! 

 
A csütörtök esti megérkezés, ismerkedésre, beszélgetésre adott alkalmat a vacsora mellett. 

Másnap reggel, amikor pirkadt, az eső ellenére, lelkesen indult a tanulmányi kirándulásra a 
résztvevők döntő többsége. A kirándulás során megnézték Aranyosszék felszínének több mint 
felét képező kavicsterasz-üledékeit az Aranyos-folyónak, Sínfalva mellett, az Erdélyi-medence 
középső-miocén sekélyvízi gipszképződményeit Mészkő falu felett, majd a Torda-hasadéka 
földtanával és felszínalaktanával ismerkedtek. Ezt követően, Aranyosszék két műemlékével 
ismerkedtek meg a résztvevők: az ÁRPÁD-kori, DEBRECZENI László által újragondolt mészkői 
unitárius templommal (ahol BALÁZS Ferenc szobrát is megkoszorúztuk) és a felvinci református 
templomban nemrég felfedezett ANJOU-kori falfestményekkel. A következő két megálló 
Székelyhidas határában volt: egy pannóniai-kori deltalejtő üledéksora és a középső-miocén 
Hidasi Mészkő Formáció típusfeltárása a falu mészkőfejtőjénél. Majd Csegez összeomlott 
unitárius erődített templomát és a harangtornyot nézték meg, majd középső-miocén kövületeket 
gyűjtöttek a falu alatt egy út menti feltárásban. Az utolsó megálló a Csegez-patak mentén egy 
ofiolit (mezozoikumi óceáni vulkanitok) feltárásban a hidrotermás utólagos folyamatokkal, 
kvarc–kalcit–zeolit-tartalmú mandulakő-kitöltések és erek tanulmányozása révén ismerkedtek 
meg. A sötétre visszatérő vendégeket a polgármesteri hivatal által felajánlott gulyásvacsora és 
helyi bor kóstolása fogadta. 

 
Szombaton a konferencia megrendezésére került sor. Bevezetőjében SILYE  Lóránd, a Koch 

Antal Társaság elnöke és MĂRGINEAN János polgármester köszöntötte a résztvevőket. A majd 
egész napos előadás-sorozaton 12 tanulmány került bemutatásra és megvitatásra. Az első részben 
őslénytani dolgozatok voltak soron. BOTKA Dániel, DÁVID  Ildikó diákok és MAGYAR Imre 
nemzetközi hírű kutató Budapestről az Erdélyi-medence pannóniai-kori puhatestű-faunájáról 
értekezett. KÖVECSI Szabolcs a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem mesteri hallgatója a 
Berédi Márga Formáció Nummuliteseiről beszélt. NAGY Orsolya Réka, Kolozsvárt frissen 
végzett, Budapesten mesteriző diák a kolozsvári Patarét szomszédságában általa frissen 
azonosított badeni–szarmata átmeneti rétegek foraminifera-faunáját ismertette. TÓTH Attila, a 
Sapientia Tudományegyetem földtan szakos tanársegéde kígyókövületeket mutatott be a korondi 
aragonitokból. A konferencia második részében ásvány–kőzettani és általános földtani 
dolgozatok kerültek terítékre. KORODI Enikő doktorandus a Hesdát-szurdok kőzeteinek 
hidrotermás mállástermékeit, vizsgáló tanulmányát mutatta be, KÁTAI  Orsolya Réka szintén 
Kolozsvárt frissen végzett, Budapesten mesteriző diák az Erdélyi-medence só-képződményeinek 
fluid-zárványait tárgyaló dolgozatát ismertette. UNGER Zoltán, a soproni Nyugat-magyarországi 
Egyetem előadótanára, a konkrécióképződés folyamatát magyarázó magvas elgondolását 
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ismertette. BITAY  Endre kecskeméti hidrogeológus kézdivásárhelyi kollégájával, BARTHA 
Zsolttal és közvetlen munkatársával, GOMBOS Tündével a Tusnádon a közelmúltban mélyített 
vízföldtani, eredményes termálvíz-fúrást mutatták be. SIMON Éva-Beáta földrajzszakos diák és 
témavezetője, GÁL Andrea tanársegéd a Babeş–Bolyai Tudományegyetemről a Bihar-hegység 
gyorsan alakuló földfelszín-alaktani különlegessége, a Rozsda-szakadék növekedésének 
dinamikájáról tartottak előadást. 

 
A délutáni, harmadik konferencia-szekcióban tudománytörténeti előadásokra került sor. 

Elsőnek WANEK Ferenc, a Sapientia Tudományegyetem kolozsvári karának nyugalmazott 
adjunktusa az aranyosszéki származású PÁLFY  Mór egykori kiváló geológus életútját és 
munkásságát mutatta be. VICZIÁN  István, a Magyar Állami Földtani Intézet nyugalmazott 
kutatója a TELEKI Domokos 18. századi marosvásárhelyi kiválóságunk kapcsolatát ismertette a 
jénai Természetvizsgáló Társasággal. A már említett KORODI Enikő doktorandus régi földtani 
térképek georeferálásával elvégzett munkájának eredményeit taglalta, végül, PAPP Péter, szintén 
a Magyar Állami Földtani Intézet nyugalmazott kutatója a Balatont ábrázoló térképek valósághoz 
közelítését mutatta be egy francia térképiskola kiadványsorozatában. 

Ezt követően, egy kerekasztal-vitára került sor (kerek asztal hiányában) a Székelyföld 
földtana soron következő kötetéről, mely a tájegység őslénytanát hivatott bemutatni. A vitában 
résztvevők felszólalásai közül kiemelendő BAKSA Csaba, SILYE  Lóránd, KRISTÁLY Ferenc, 
KÖVECSI Szabolcs, MAGYAR Imre, VINCZE Péter és mások felszólalásai. A sokszor 
ellentmondásos, de mindig nagyon is megszívlelendő felvetésektől tarkított vita előre vitte a 
kötet ügyét. Megalakult a szerkesztői mag, a könyv arculatának alapelvei rájuk bízatva. 

Az állófogadás előtt, az elmaradt gitárbemutató helyett, az aranyosszéki Mészkőhöz kötődő 
BALÁZS Ferenc egykoron feleségéhez írt meséiből olvasott fel néhányat a Találkozó rendezését 
magára vállaló, e sorok írója. Az állófogadás maga jó hangulatban zajlott le. A csoportos 
beszélgetésekbe belefeledkezve, sokan jóval éjfél utánig ott maradtak.  

Mindent összevetve, a rendezvény minden tekintetben elérte célját, tartalmas szakmai 
kirándulás, színvonalas konferencia-előadások, eredményes vita és jó hangulat jellemezte. 
Egyben sikerült felhívni a figyelmet Aranyosszék értékeire. 
 

 
 

Wanek Ferenc, Kolozsvár 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


