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Ásvány- és Földtani Tanszéke
/1929-1979/
Székyné D r . Fux Vilmax

Debrecenben nagy múltja van a természettudományok oktatásának.
Egyetemünk elődjében a Református Kollégiumban már a XVI. és
XVII. században figyelemreméltó eredmények születtek. Hatvani
István a XVIII. században a természettudományok akkori teljes
területét átfogóan ismertette hallgatóinak.
Az egyes tudományágak tárgykörének kiszélesedése, területének
körülhatárolása, fokozatosan mindig újabb és újabb tanszékek
megszületéséhez vezetett. Tanszékünk elődje Ásványtani Tanszék
néven, egyidőben a növénytani és kémiai tanszékkel, 1823-ban alakult meg átmeneti jelleggel a Kollégiumban.
Egyetem létesítésének gongolata Debrecenben már a XIX. század
második felében felmerült, s végül Állami Egyetem formájában
1912-ben nyert törvényerejű megerősítést. A rendelet 5 kar lé
tesítését mondta ki. Az 1914/15. tanévben 3 karral meg is kezd
te működését, amelyhez 1918 őszén az Orvostudományi Kar is csat
lakozott. A Matematika-Természettudományi Kar gondolata 1919-ben
a Tanácsköztársaság idején ismét felmerült, de megvalósítására
a Tanácsköztársaság bukása miatt már nem került sor. A követke
ző két évtizedben a matematikát és a természettudományi tárgya
kat önálló tanszékek, vagy külső előadók oktatták a Bölcsészet
tudományi Kar keretében. A mi tanszékünk e keretben 50 évvel ez
előtt, 1929-ben Ásványtani Földtani Intézet néven alakult meg,
amely csak 20 évvel később a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter
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1949. május 8-án kelt 218.733/1949. V.l. s z . rendelete értel
mében lett a Debreceni Tudományegyetem akkor létesített Termé
szettudományi Karának egyik alkotója.
Az 1929-ben alapított Intézet, illetve Tanszék fejlődését és
tevékenységét két tényező határozta meg. Először a nagy törté
nelmi események, forradalmi változások, másodszor pedig az a
szerencsés körülmény, hogy a tanszékvezetők —
változtak is —

noha gyakran

csaknem mindenkor kiváló képviselői voltak a

földtannak, nagy tudásu széles látókörű szakemberek, akik hoz
záértéssel vezették, fejlesztették, és akik határainkon belül
is, kivül is megbecsülést szereztek a tanszéknek.
Az Intézet, illetve később Tanszék félévszázadában lényegében
4 korszakot tudunk elkülöníteni.
a/ az Intézet megszervezésének,
b/ a gyakran változó tanszékvezetők,
c / a tanszék fejlesztésének,
d/ a tanszéki kollektíva aktiv tudományos tevékenységének
időszakát.
a/ A tanszék "intézetszervező" első professzora Telegdi Roth
Károly 1929-ben a Magyar Királyi Földtani Intézetből került az
Ásvány- és Földtani Intézet élére. 20 éves térképező és gyakor
lati tapasztalatai már a tanszékre kerülése előtt is nagy öszszefüggések, szintézisek megalkotására ösztönözték. 1927-ben az
Alpok keletkezéséről, szerkezetéről irt dolgozatot. 1929-ben
jelent meg a Kárpát-medence első magyar hegységszerkezeti, hagy
tektonikai szintézise "Magyarország földtana" cimen. Ez a lénye
gében ma is helytálló összefoglalás volt alapja professzori ki
nevezésének. Az akkori korszerű oktatás, kutatás megindítása,
az Intézet megszervezése az ő nevéhez fűződik. Páratlan hatású
oktató volt, minden órája gondosan felépített, magasszintü ke
rek egészet képezett. Egyénisége, közvetlen személyisége még fo
kozta hallgatóira gyakorolt hatását. A tanszék fiatal gyakorno
kait, tanársegédeit saját maga vezette be a térképező, felvéte
lező geológus terepi munkába. Mindazok, akik az Északi-Bakonyban
nyári vezetése alatt mellette dolgoztak, életük végéig hűek ma68

radtak ehhez a munkához, sot esetenként a területhez is.
Az akkori oktatásnak megfelelően a természetrajz szakos hallga
tók —
volt —

külön geológus képzés akkori hazai egyetemen sehol sem
a földtant, mint az alapvizsga és a szakvizsga tárgyát

/mai értelemben I. és II

szigorlat/ 4 éven keresztül szoros

egymásraépülésben /a földtan csaknem teljes egészét felölelte/
tanulták. Mdgas szintű előadásai, nagy földtani gyakorlata,
speciális képesitésü magántanárok: Dudichné Vendl Mc'iria, Arany
Sándor, Hoffer András bevonásával olyan magasszintü geológus
képzést jelentettek a természetrajz szakosok számára, hogy ta
nítványai közül többen szereztek földtanból doktori fokozatot
és vezető, kiemelkedő geológusokká váltak. így tanítványai vol
tak és nála doktoráltak időrendben Kovács Lajos magántanár,
miskolci egyetemi tanár, Noszky Jenő a Földtani Intézet igazga
tója, majd Földtani Főigazgató, Wein György a kitűnő tektoni
kus. Tőle nyert inditást Balogh Kálmán egyetemi tanár és a Tan
szék jelenlegi vezetője is.
Sajnálatos, hogy az 1936-os körülmények között fontosabbnak lát
szó állásba történt áthelyezésével /az Iparügyi Minisztérium
Bányászati Kutatási Osztályának vezetésével bizták meg/ megsza
kadt intézetfejlesztő és teremtő tevékenysége.
b/ Telegdi Roth Károly után gyakran Változnak a tanszékvezetők.
Először Hoffer András gimnáziumi tanár, egyetemi magántanár ka
pott megbízást a Tanszék vezetésére. Hoffer a csendben dolgozó
geológusok sorába tartozott, de munkássága összességében jelen
tős és sok esetben úttörő, előremutató volt. A kolozsvári egye
temen tanult Szádeczky-Kardoss Gyulánál doktorált. A 20-as évek
derekán került kapcsolatba a debreceni tudományegyetemmel, ma
gántanári képesítést szerzett és 1926— 29 között az intézet
megalakulása előtt is, elátta a földtani előadásokat.
Tevékenységének legfontosabb része a Tokaji-hegység és a Sze
rencsi Szigethegység területére esik. 1925-től kezdve minden
nyáron a Földtani Intézet megbízásából ezen a területen végez
földtani felvételező munkát. Vezetői változás esetén, vagy veze69

to hiányában tanári állása mellett mindig készséggel vállalta
a tanszék vezetését és az előadások ellátását. így az 1936/37es tanévben is. A következő tanévben mégsem Hoffer András, ha
nem Ferenczi István a Magyar Királyi Földtani Intézet főgeoló
gusa lett az Intézet kinevezett egyetemi tanára.
Ferenczi István Hoffer Andráshoz hasonlóan szintén a kolozsvári
egyetemen végzett. Szádeczky-Kardoss Gyulának volt a tanárse
géde és királygyürüs kitüntetéssel doktorált. Az első világhá
ború alatt került a Földtani Intézetbe az ÉNy-i Kárpátokban,
majd a salgótarjáni barnakőszén területen térképezett. Ferenczi
István alatt az Intézet profilja lényegében változatlan maradt:
földtani tudással rendelkező középiskolai tanárok és térképező
geológusok képzése. Ferenczi azonban, noha ő maga nem művelte,
felismerte az anyagvizsgálat jelentőségét is, ennek érdekében
megszervezte a szilikátkémiai laboratóriumot és az intézet gya
kornokát üledékkőzettani vizsgálatokra ösztönözte. Nem volt jó
előadó, de sokat foglalkozott a földtan iránt érdeklődő fiata
lokkal. Nyári gyakorlatokon, földtani kirándulásokon saját ma
ga vezette be őket a geológus munkába és nagymértékben segítet
te előrehaladásukat. Lendületesen fogott bele az intézet fej
lesztéséhé. Bővitette a magántanárok /Szalai Tibor, Vigh Gyula/
és a speciális előadások számát. 1941-ben Debrecenből a szege
di Egyetem Földtani Intézetébe helyezték át.
1941— 44 között nehéz, háborús időben ismét Hoffer András az
intézet megbízott vezetője. 4 éves tevékenységéből ki kell emelni azokat a több hetes tanulmányi kirándulásokat, amellyel
az intézet fiatal oktatóját, demonstrátorait és haladó hallga
tóit a kárpáti területek földtani viszonyainak ismeretébe bevezette.
A második háború befejeződése, a felszabadulás történelmi ese
ménye nagy változást jelent az Intézet fejlődésében is. Hoffer
András váratlan halála után 1946-ban Dr . Kovács Lajos magánta
nárt, a Református Főgimnázium akkori tanárát kéri fel az egyetem vezetősége a földtani előadások ellátására. Az intézet okta
tási és kutatási anyagából a második világháború alatt sok el
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pusztult. Mindez a hiányok pótlására, a frissen indult uj
szemléletű oktatás jegyzetek megírására késztették, ami gimná
ziumi tanári állása mellett nem volt könnyű feladat. Elsősor
ban földtani és őslénytani jegyzeteket irt a hallgatók számára,
amelyekből később az ötvenes évek elején "Magyarország földta
na" cimü tankönyv is kialakult. Kapcsolata az intézettel több
éven keresztül még Földvári Aladár professzor tanszékvezetése
idején is megmaradt.
c/ 1949-ben ugyanis a Természettudományi Kar megalakulásával
csaknem egyidőben Földvári Aladárt nevezik ki egyetemi tanár
nak és bizták meg a Tanszék vezetésével. Földvárival a földtan
egyik legszélesebb látókörű átfogó tudásu képviselője került a
Tanszék élére. 17 éven át tartó

tanszékvezetése a tanszék fej

lesztésének legfontosabb időszaka.
Földvári Aladár szegény családból származott. Édesapja hivatalsegéd volt, akinek korai halála miatt félárvaként, nehéz körül
mények között nőtt fel. Csak tehetsége és tanárai támogatták.
Tudományos fejlődésére nagy hatással volt az a kilenc év, ame
lyet végzés után a Műegyetem Ásvány- és Földtani Tanszékén
Vendl Aladár mellett töltött. Vendl vezette be az üledékes kő
zetek korszerű vizsgálatába. Jelentősen segitette fejlődését az
1935-ös év, amikor állami ösztöndíjasként Spanyolországban a
Pireneusokat tanulmányozhatta. Érdemeiért a Spanyol Királyi Akadémia levelező tagjává is választotta. Debrecenbe kerülése
előtt 11 évig a Földtani Intézetben dolgozott. Ez a 11 év élete
legtermékenyebb tudományos időszakát jelenti. Dolgozott a Szendrői-hegységben, Kassa környékén, a Radnai-havasokban, a Prelukai-hegység csillám előfordulásain, Balánbányán, Jorsabányán
kőzet- és ércgenetikai problémákkal, teleptani, vízföldtani és
tektonikai kérdésekkel. Tudományos munkásságáért nyerte el a
föld- és ásványtani tudományok doktora fokozatot.
A tanszék élére kerülve, nagy aktivitással fogott hozzá a tan
szék fejlesztéséhez. Az uj oktatási reform az intézet profiljá
ban is alapvető változásokat hozott. A hallgatóság száma jelen71

tosen növekedett. Megindult a vegyész képzés, uj tanári szakok
biológia-kémia, biológia-földrajz keletkeztek. Mindennek sok
pozitiv hatása mellett a tanszék számára negativ következményei
is voltak. A természetrajz tanári szak helyébe a biológia szak
lépett, amelyből az élettelen természet, a földtan csaknem tel
jesen kimaradt. Ez a geológus utánpótlás képzését jelentősen
megnehezítette. Segitett ezen a földrajz-földtan szak rövid
időre történő bevezetése, amely néhány hallgató geológus pályá
ra történő irányítását, sőt kitűnő geológussá válását is előse
gítette .
Földvári professzor elképzelése ekkor az volt, hogy a tanszék
felszerelését /szemléltető anyag, műszer, könyvtár/ és személyi
állományát a geoszakember képzés szintjének megfelelő magas
szintre emeli. Ennek kapcsán tízszeresére emelte a kristálymodell gyűjteményt, amelynél teljesebb nincs az országban. A
könyvtárat, mint a korszerű oktatás bázisát, nagy szakértelem
mel fejlesztette. Épitő munkájának egy jelentős részét az ás
ványtani, kőzettani sztratigráfiái és őslénytani gyűjtemények
korszerű fejlesztésére fordította. Erre sem időt, sem fáradsá
got nem sajnált. Hosszú éjszakákat áldozott egy-egy didaktikus
ábra, táblázat magyarázó szöveg elkészítésére. Az ásványtani
gyűjtemény, a kőzetgenetikai rendszer, a hazai ásványi nyersa
nyagok bemutatása nemcsak a hallgatóság ismereteit bővíti, ha
nem a földtani

műveltség szintjét is jelentősen emeli. A föld-

történeti gyűjtemény az élő- és élettelen világ fejlődésének
bemutatásával a világnézet formálás leghatásosabb eszköze.
Az óraszám emelkedése, az oktatás korszerüsitése, a kutatómunka
fokozódása, a tanszék fejlesztése szükségessé tette a személyi
létszám növelését is. Vezetői tevékenysége a tanszék személyi
fejlesztésének egyik legfontosabb időszaka. Hazai és nemzetközi
tekintélye ehhez a fejlesztéshez az egyetem és város vezetőségé
nek hathatós támogatását megszerezte. A tanszék oktatói és ku
tatói létszáma, amely a tanszékvezetővel együtt 1949-ben 3 fő
volt, 1959-ben 5 főre, a tanszéki segéderők létszáma pedig 3ról szintén 5 főre emelkedett.
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Kutatói tevékenységéből kiemelkednek a hazai, úttörő, radioló
giai vizsgálatok, amelyet Szalay Sándor akadémikus professzor
ral indítottak meg a Velencei-hegység és a Mecsek területén.
Eredményeikről számos közleményben számoltak be. A kutatásért
Földvári Aladár 1951-ben Kossuth-dijat kapott, Szalay profeszszor felismerése az urán másodlagos felhalmozódásáról nemzetkö
zi sikert váltott ki.
A tanszék fő kutatási területe a közel fekvő Tokaji-hegység
volt, amelynek különösen a sárospataki kutató állomás létesíté
se adott lendületet. Az itt megindult kutatásokat az egyetem
vezetése a tanszék számára juttatott terepjáró gépkocsival is
segítette.
A gyűjtemények rendezése, feliratokkal, rajzokkal való ellátása
mellett, lassan fellendült a munkatársak kutató tevékenysége is.
A celldömölki Sághegy korszerű vulkanológiai feldolgozása a ha
zai harmadkori vulkánosság ismeretét bővitette uj adatokkal.
Úttörő eredmények születtek a felszini vizek geokémiai elemzésé
ben, a törmelékes üledékes kőzetek uj vizsgálati módszereinek
kidolgozásában.
Földvári Aladár időt, fáradságot nem kiméit a Tanszék fejlesz
tése érdekében, szigorú követelményeket állitott fel saját ma
ga és munkatársai számára, gyakran szigorú mértékkel mérte hall
gatói felkészültségét is. így előfordultak kisebb-nagyobb súrló
dások, közte és az akkori vezetés között. Ezért örömmel tett eleget 1966-ban a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem hivásának,
hogy az ottani Földtani Tanszék vezetését átvegye. Távozása után
egy évig id. Berényi Dénes, a Meteorológiai Tanszék professzo
ra kapott megbizást a tanszék vezetésére.
1967-ben Pantó Gábor akadémikus, egyik legképzettebb, nagy nyelvismerettel rendelkező geológus került a Tanszék élére. A Buda
pesti Tudományegyetemen végzett. A második világháború alatt
Földvári Aladár mellett a Földtani Intézetben dolgozott. A felszabadulás után több mint 20 évet töltött a Földtani Intézetben,
s csaknem valamennyi vulkáni hegységben térképezéssel és a kap73

csolódó hidrotermális ércesedések korszerű feldolgozásával, ma
radandót alkotott.
Szakma szeretete, páratlan aktivitása uj korszakot jelentett a
Tanszék életében.
Lendülettel kezdett a tanszéken az oktatómunkába. Az előirt
kollégiumokon kivül speciális előadásokkal, egy-egy téma rész
letes kidolgozásával egészítette ki a tárggyal igényesebben
foglalkozó hallgatók felkeltett érdeklődését.
Munkabírásával és példaadásával lökést adott a Tanszék és a
fiatalabb munkatársak tudományos munkájának, amit a vezetése
alatt megjelent dolgozatok száma is igazolt. Saját közléseiből,
tanszékvezetése idején, nemzetközi sikert aratott a savanyu
vulkáni tufák hazai kutatáson alapuló rendszerének kidolgozása,
és a Morvái Gusztávval társszerzésben elkészített "Magyarország
metallogenetikai térképe".
Az országos kutatási program keretében tovább folytak a Tokajihegységi tanszéki kutatások. Ásvány- és kőzetvizsgálatokkal, elemzésekkel a fő és nyomelemek meghatározásával, az erdőbényei
andezit-lakkolit, a Sárospatak 10. mélyfúrásban feltárt bazalt-lakkolit és a mellékkőzet közti elemmigrációt és kölcsönhatást
tárták fel. A per lit derivatográfos vizsgálata SÍO 2 ásványok
más módszerrel ki nem mutatható kristálykezdeményeire, azok
tulhütött egyensúlyi viszonyaira vezette vissza a perlit üveg
saiátságos viselkedését.
A Tanszék számos külső kutatási szerződést is kapott: ilyenek
többek között automatizált görgetettségi fok meghatározó ké
szülék kidolgozása, Recsk-i mélyszinti kutatás, Gelénes 2.
szerkezetkutató fúrás feldolgozása, talajmechanikai vizsgálatok
a Szamoshát bekötőútjainak nyomvonalán.
Eredménye'’ együttműködést alakitott ki Pantó Gábor az MTA Atom
mag Kutató Intézetével, előbb Kovács Ádámmal, később Balogh
Kadosával is. Öt éves tanszékvezetői tevékenysége alatt a Tan74

szék tekintélyét nagymértékben megnövelte.
Pánté professzornak 1972 őszén súlyos betegség okozta korai
halála után az 1972/73 tanévben és a következő tanév első fe
lében mb. tanszékvezetőként Kulcsár László docens irányította
a tanszéket, biztosítva a folyamatosságot és a magas szintű ok
tatást. Vezetése alatt kiterjedté vált a Tanszék megbízásos ku
tatása.
1974. január 1-én a budapesti ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszéké
nek egyetemi tanárát, a föld- és ásványtani tudományok doktorát
a Tanszék volt gyakornokát, a cikk Íróját hivták meg a Tanszék
re. Székyné D r . Fux Vilma 1943-tól megszakítás nélkül a Buda- •
pesti Tudományegyetem Ásvány-Kőzettani Intézetében dolgozott.
Tevékeny részt vállalt a geológusok oktatásában, képzési tan
tervének kidolgozásában. Kutatómunkájában kezdetben agyagos kő
zetek /kaolin, bentonit/ genetikájával foglalkozott. Majd fel
ismerte a mellékkőzetnek a magmák, illetve lávák kristályosodá
sára gyakorolt hatását, ill. a lúgos hidrolizisü kalciumvegyületek szerepét az agyagásványosodásban, bauxitosodásban, a hor
tobágyi szikes talajok genetikájában. Legfontosabb munkája a
hidrotermális ércesedést kisérő kálimetaszomatózis elméleti és
gyakorlati jelentőségének felismerése, a Tokaji-hegység ércesedés és a kárpáti-hidrotermális ércesedések egységes szemléletű
megvilágítása volt.
Kutatómunkájának kőzettan-ércgenetikai iránya megegyezett a
Tanszék —

különösen Pantó Gábor —

kutatási profiljával, ami a

Tanszék kutatómunkájának zavartalan folytatását is biztosította
Ennek érdekében legfontosabb feladatnak látszott a Pantó pro
fesszor halála után vállalt szerződéses munkáknak bizonyos mér
tékű csökkentése, s a fiatal munkatársaknak a szakmai fejlődé
süket elősegitő kutató munkába való beállitása. A tanszéken nem
volt- minősített munkatárs. Ezért két olyan témára összpontosí
tottuk a kutatást, amely valamennyi oktató-kutató fejlődését
elősegíthette. Az egyik, a Tanszék főtémája
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1. "ÉK-Tiszántul felszini és mélyszinti vulkánossága és a kap
csolódó érces, nem érces nyersanyagok", a másik
2. "Szerves eredetű fosszilis anyagok /kagylóhéj, gerinces fo
gak, csigolyák/ derivatográfiás vizsgálata kronológiai, fáciestani és sztratigráfiái kiértékeléssel".
A főtémát az évek során ásvány-kőzettani, földtani és geokémiai
vizsgálatok'mellett, hidrogeológiai és üledékkőzettani kutatá
sokkal bővitettük.
A téma kiválasztása után legfontosabb feladatnak látszott a
Tanszék nagyon szerény műszerparkjának fejlesztése. Az adott
körülményeket és lehetőséget számbavéve két laboratórium lát
szott továbbiéjleszthetőnek, amelyeknek magjai már előzetesen
kialakultak: a derivatográfiái és spektrográfiái laboratórium.
Még az 1973/74. tanévben, sikerült MÜFA támogatással a derivatográfos laboratórium számára 1 db 1500 °C-ig mérni tudó derivatográfot beszerezni és a spektrográfiái laboratóriumot pedig
1 db rácsspektrográffal kiegészíteni.
A következő lépés a helyiségek megfelelő átszervezése volt,
hogy ésszerű és megfelelő kutatóhelyet lehessen kialakítani
minden oktató és kutató számára, úgy, hogy a munkaszoba, egy
szersmind speciális rendeltetésű laboratórium is legyen. így
született meg a már meglévő szilikátkémiai laboratórium mellett,
külön spektrográfiái, derivatográfiái, üledékkőzettani, mikroszkópi laboratórium.
1978-ban tanszékfejlesztési pénzünkből a kutatások előmozdítá
sára terepjáró gépkocsit vásároltunk.
Mindennek eredményeként uj tanársegédünk 1979-ben egyetemi dok
tori, a tanszéki adjunktus 1980-ban kandidátusi fokozatot szer
zett. A tudományos munkatárs most késziti kandidátusi értekezé
sét .
A két témakörből ezenkívül számos előadást tartottunk és közle
ményt /12/ jelentettünk meg. Részletesen feldolgoztuk a szovjet-magyar határ mentén javaslatunkra lemélyitett Barabás 1. és
Beregdaróc 3. szerkezetkutató fúrásokat, Kulcsár László docens
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részletes jelentésben szerződéses munkában összefoglalta a ha
tármenti szovjet területen végzett érckutatások legfontosabb
eredményeit. Célunk a remélt ércesedés és a vulkáni mélyszint
kifejlődésének megismerése.
Tisztázódott a magyar-szovjet határon-tuli és határon inneni
terület szoros földtani és tektonikai kapcsolata. A TarpaiNagyhegy hidrotermálisán elváltozott kőzeteiből hazánkban először irta le Kulcsár L. —

az eddig csak Japánból ismert —

oschumilit nevű ásványt.
A Tokaji-hegységben elterjedt riolitártufákban a szarmata lom
bos fák faszenesedett törzsének infravörös spektruma az őket
beboritó és szenesedésüket előidéző riolittufaárak hőmérsékle
téhez érdekes adatot szolgáltatott. A riolittufaárak hőmérsék
lete az infravörös spektrum alapján 350— 400 °C lehetett.
K/Ar radioaktiv kormeghatározások szerint —
földtani és ércgenetikai megállapitásokkal —

összhangban a
tisztázódott,

hogy a Tokaji-hegység tortonai és szarmata vulkáni tevékenysé
ge között igen kis időkülönbség van és a vulkáni tevékenység
teljes időtartama 4— 5 millió év lehetett.
A vulkáni tevékenység befejező /finális/ része a pannonba is
áthúzódott. Bebizonyitást nyert az is, hogy a Tokaji-hegységi
ércesedés területén a vulkáni és ércgenetikai folyamatok szoros
egymásutánban követték egymást.
Érdekes és népgazdaságilag is fontos eredményt hozott a Recsk-i
ércesedés kisérő ásványainak, igy a molibdenit mintáknak nyom
elem vizsgálata.
Elkészült a Telkibánya-i /Tokaji-hegység/ miocén vulkáni terü
let és a Csenkő-patak vízgyűjtője lepusztulásának földtani re
konstrukciója. Megállapitást nyert a lehordás tér és időbeli
mennyiségi és minőségi alakulása, a durva törmelékes üledékek
reprezentativ mintatömege.
A Tanszék 2. témája a paleobiogeokémiai kutatás is ér takes ered
ményeket hozott. Csontleletek szervesanyag tartalmának mérésével
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és kiegészítő struktúra elemzéssel megbízható koradatokat le
het kapni a kvarter és fiatal neogén időszakra. A fosszilis
Mollusca héjban lévő B-/. Ba-, Sr-, Mn-, Mg-, Na-, K-tartalommal és a Ba/Sr és K/Na aránnyal utalni lehet az őskörnyezet
szalinitásának /sótartalom/ változására. A Lajoskomárom 1. fú
rás geokémiai vizsgálata bizonyította, hogy a paleobiogeokémiai
fácies változások is alkalmasak rétegtani taglalásra.
Utóbbi években jelentősen kiszélesedett a Tanszék oktató tevé
kenysége. A földtan minden ágát felölelő széles profilú tan
szék speciális tananyagot ad elő a tanárszakos és nem tanár sza
kos hallgatók földtani alapismeretének megnöveléséhez. Az uj
tantervben is megnőtt a különböző szakok földtani tárgyak irán
ti igénye. így ásványi nyersanyagok, kőzettan, Magyarország
földtana c. kollégiumokkal, illetve fejezetekkel bővitettük a
tananyagot.
Oktatunk biológia-földrajz, biológia-kémia, időszakonként föld
rajz-történelem tanár szakos hallgatókat, szakbiológusokat ás
ványtanra, kőzettanra, földtanra, kémia-fizika, illetve matema
tika-kémia szakos hallgatókat ásványtanra, vegyészeket kristály
tanra. A tanszéknek, a keretektől függően mintegy 150— 200 hall
gatója van.
Speciális előadásainkkal, gyakorlatainkkal arra törekszünk,
hogy diákkörös, szakdolgozós hallgatóink, akiknek száma utóbbi
években jelentősen megnőtt, földtani irányú fejlődését előse
gítsük. A diákkörösök munkáját elsősorban Kozák Miklós irányít
ja. Témáik kapcsolódnak a tanszéki kutatásokhoz. így, ha nincs
is a debreceni egyetemen geológus képzés, a geológus káder kép
zéshez jelenleg a tanszék is hozzájárul.
A tanszéknek .4 oktatója és 1 tudományos munkatársa van. Ebből
3 minősített, a tanszékvezető a földtudományok doktora, 2 okta
tónak /Gyarmati Pál, Szöőr Gyula/ kandidátusi fokozata van,
Kulcsár László docens helyére nyugalomba vonulása után Gyarmati
Pál geológus /Földtani Intézet/ került másodállásban.
Kozák Miklós adjunktus és Barta István tudományos munkatárs
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egyetemi doktorok. A tanszéken kutatómunkát végzők száma azon
ban ennél lényegesen nagyobb. 1978— 80 között Gyuricza György
tudományos ösztöndíjas segédmunkatárs, 1980/81 tanévtől Rózsa
Péter tudományos doktori ösztöndíjas dolgozik a tanszéken,
Nazeeh Aly Saad egyiptomi aspiráns munkáját a tanszékvezető irányitja.
Mindez széle's profilú tanszékünknek, amelynek oktatási tevé
kenysége a kristálytantól, ásványtantól kezdve a kőzettanra,
geokémiára, teleptanra, az általános földtanra, Magyarország
földtanára egészen az őslénytani alapismeretig kiterjed, a Ka
ron sajátságos helyet biztosit. Tárgyainkat —

mint láttuk —

a földrajz, biológia, kémia tanár szakosok, szakbiológusok, v e 
gyészek egyaránt tanulják. így, noha jelenleg a Földtudományi
Szakcsoporthoz tartozik a Tanszék, több órája van a szakbioló
gusokkal, biológia szakos tanárokkal, mint a földrajz tanár sza
kosokkal. Oktatási tevékenységünk alapján tartozhatna a Tanszék
a Biológia, a Földtudományi, a Kémiai Tanszékcsoporthoz egya
ránt. Ezzel szemben a speciális vulkanológiai, kőzettani, geoké
miai, paleobiogeokémiai, ércgenetikai földtani kutatási iránya
egészen különálló helyet biztosit a tanszéknek.
Nem lehet arról sem elfelejtkezni, hogy a tanszék szerves tar
tozéka —

ahogy az előzőkből is kiderült —

a hazai földtani k u 

tatásnak, aktiv résztvevője "Az ország természeti erőforrásai
nak kutatása és feltárása" c. országos kutatási témának. A Ti
szántúl egyetlen tudományos geológiai kutató intézménye.
Tanszékvezetői, más oktatói kezdettől kezdve rendszeresen résztvesznek a hazai, gyakorlati nyersanyag kutatásban is. Csak né
hány példát emlitünk. Telegdi Roth Károly professzor volt az
első geológus, aki a Gánt-i bauxit gyakorlati jelentőségét fel
ismerte és kitermelését helyes irányba terelte.
Földvári Aladár professzor radioaktiv kutatásainak úttörő munká
ját már emlitettük. Szakvéleményeivel Debrecen város ivó- és
vízellátási problémáit segitette. Pantó Gábor több hazai, igy
Recsk-i mélyszinti érckutatás egyik irányitó szaktanácsadója
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volt. 1970-tol kezdve napjainkig a tanszék teljes kollektívája
bekapcsolódott a Recsk-i érckutatás anyagvizsgálati munkájába.
A jubileumi tanszékvezető közel egy évtizeden át egyik irányi
tója volt a Tokaji-hegységi érckutatásnak, s az ottani káliumdus kálitrachit kőzet jelentőségét felismerte. A kálisó kinye
résére kidolgozott üzemi eljárás —

társszerzőkkel —

állami

szabadalom.'
1974-ben Kulcsár László docens szakvéleményével segitette a
GEOMINCO külkereskedelmi Vállalat Ciprus-i rézbányájában a dusitóüzemi, technológiai problémák megoldását. Sajnálatos, hogy
a ciprusi politikai események javaslatainak realizálását már
nem tették lehetővé.
A tiszántúli Úthálózat Fejlesztő Vállalatok rendszeresen fordul
nak földtani, talajtani és alapozási problémáikkal a Tanszékhez
Tiszántúl fejlesztése szempontjából fontos vizsgálatok /Szöőr
Gyula/ —

szerződéses munkák formájában —

kiegészítői a Tan

szék kutató munkájának.
A Tanszék vezetői és oktatói mindig vállaltak és vállalnak Kari
és Egyetemi feladatokat is.
A tanszékvezetők tevékenyen részt vettek a földtani tudomány ha
zai szervezésében és irányításában. így az MTA, a Magyarhoni
Földtani Társulat, a Központi Földtani Hivatal, a Földtani In
tézet munkájában. Elnökei, tagjai a különböző hazai és nemzet
közi Bizottságoknak, szakfolyóiratok Szerkesztőbizottságának.
Többen közülük nemzetközi Testületek, Bizottságok elnökei, tag
jai .
A Tanszék jelenlegi nemzetközi kapcsolatai.' ól csak ennyit emlí
tünk, hogy a Kijev-i Sevcsenko Egyetem Geoi izikai, Greifswald-i
Egyetem Mineralógiai-Geokémiai, a kassai Mi szaki Főiskola Föld
tani Tanszékével állunk szoros szakmai egyi ítmüködésben. A kap
csolatok nemcsak a vezetők együttműködését
fiatal oktatók közvetlen tapasztalatcseréjé
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elentik, hanem a
is lehetővé teszik

Biztos voltam benne, hogy a tanszék meglendült kutatómunkájá
val, széles profilú oktatási tevékenységével a további 50 év
ben is meg fog felelni az ország e részében mindazoknak a fel
adatoknak, amelyet a magyar földtani kutatásban és oktatásban
eddig is jelentett.
Az az intézeti forma azonban, amely most felső oktatásunkban,
pontosabban a debreceni Természettudományi Karon megvalósulás
előtt áll, s amelyet a Kari vezetés —
kezéseket meghaladóan —

a minisztériumi rendel

sematikusan a Kar valamennyi tanszéké

re alkalmazni és az önálló tudományágat képviselő tanszékünket
más tudományágakat képviselő tanszékekkel /földrajz, meteoroló
gia/ összevonni kiván, még kitűnő vezetés esetén is csökkenthe
ti az Ásvány- és Földtani Tanszék jelentőségét, sőt önálló lé
tében is veszélyeztetheti. Az előzőkben összefoglaltak alapján
ez mind a földtani kutatás, mind a hazai földtani oktatás szem
pontjából sajnálatos veszteséget jelentene.
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Mineralogical and Geological Department of Kossuth
University of Sciences in Debrecen /Hungary/ fifty years old
/1929-1979/
V. Széky-Fux

An a statutory rule the Calvinist College of the 16th century
become a Hungarian State University in 1912. It began working
in the academic year of 1914— 15 with a philosophical, theolo
gical and Law Faculty. A Medical Faculty joined them in 1918.
Natural sciences were instructed within the philosophical
faculty by mainly outside lecturers. An independent department
was set up in 1929 under the name Mineralogical and Geological
Institute to teach geological subjects. Its first professor
organising

the institute /1929— 1936/ was Károly Telegdi Roth,

who belonged to the most outstanding Hungarian geologist. He
made a reputation for himself with his synthesis titled "Geo
logy of Hungary" /1929/. During his short professorship several
os his students were prompted to begin their careers as geolo
gist and have since become professors and leading geologist,
among them K. Balogh, L. Kovács, J. Noszky, V. Széky-Fux, Gy.
Wein.

Telegdi Roth was followed by:

A. Hoffer, titular professor, delegate head of department,
volcanologist and petrografist in academic year of 1936/37,
and 1941— 44.
I. Ferenczi professor head of department, sub auspiciis regis
doctor, cartographic geologist 1937— 41.
L. Kovács delegate head of department, privat-docent, palae
ontologist 1945— 49.
A. Földvári head of department, professor to develop the
department, Kossuth Prize winner geologist with a wide
intellectual horizon 1949— 66.
D. Berényi professor, delegate head of department, meterologist
in academic year 1966— 67.
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G. Pantó, head of department, professor to develop research
work corresponding member of the Hungarian Academy of
Science, geologist-petrologist 1967— 72.
L. Kulcsár delegate head of department, assistant professor,
geologist-mineralogist 1972— 73.
V. Széky-Fux head of department, professor to develop research
and education dynamically, Academic Doctor of earth
sciences, petrologist-geochemist 1974The education and research work of the coprehensive department
instructing students in almost every branchs of geology ranging
from mineralogy to paleontology with only few instructors have
always been acknowledged all over the country.
Its heads and teachers have taken an active part in Hungary's
geological research work. First they worked in the mesozoic
Transdanubian mountains to help exploring bauxite, later they
shared in disclosures in neogene volcanic mountains. After
world-war II. the Tokaj-mountain its joining hydrothermal
deposits and the Eastern boundary became the centre interest
in the activities of the department.
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