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„A világháború után megsanyargatott országunkra szakadt problémák közül 
egyike a legégetőbbeknek a magyar egyetemi és főiskolai hallgatóság problémá-
ja […]” – írta Laky Dezső 1931. szeptemberében, az egyetemi hallgatóságról 
szóló munkájának előszavában. A kitűnő statisztikus, aki addig ismeretlen rész-
letességgel foglalkozott az egyetemi és főiskolai hallgatósággal, pontosan érzé-
kelte helyzetük súlyosságát.  

Az első világháború időszakára vonatkozóan azonban már Magyary Zoltán is 
megállapította 1929-es memorandumában: „Ez volt a kezdete annak az időnek, 
amelyben a diákszociális probléma a mai értelemben fellépett.”1   

A világháború és az azt követő időszak nehézségei a magyar felsőoktatás 
egészét érzékenyen érintették. Elég itt a háború következtében előállt, a minősé-
gi oktatást lehetetlenné tevő körülményekre, az intézmények fűtésének és világí-
tásának nehézségeire,2 vagy a háborúba vonult és ott frontszolgálatot teljesítő 
egyetemi tanárok és hallgatók tömegeire gondolni. 

A helyzet aztán tovább súlyosbodott, hiszen a háborúból visszatértek között 
nagy számban akadtak sebesültek és hadirokkantak. Külön problémaként jelent-
keztek a sok szempontból kiszolgáltatott hadiárvák. Az egyetemek, míg a háború 
idején a hallgatói létszámok csökkenését tapasztalták, ekkor már a háborút meg-
járt fiatalság tömeges egyetemekre özönlésével kellett hogy szembenézzenek. A 
területvesztésekkel aztán a menekült hallgatók is megjelentek a felsőoktatásban. 

Az egyetemek sem oktatási kapacitásukat, sem intézményi hátterüket (inter-
nátusok, menzák) tekintve nem voltak felkészülve a hallgatói létszám robbanás-
szerű növekedésére. A probléma ráadásul eltolódott és csak a háborús évfolya-
mok kifutásával kezdett mérséklődni. A hallgatói létszám az 1922/23. tanévben 

 
1  Magyary Zoltán: Emlékirat az egyetemi ifjúság szociális gondoskodása megszervezése tárgyá-

ban. Budapest, 1929.  [Továbbiakban: Magyary, 1929.] 
2  Debrecenben az Egyetemi Tanács 1919. október 30-ai ülésén 1500 korona póthitel felvételét 

helyezte kilátásba „figyelemmel arra, hogy a tél folyamán világítási zavarok állhatnak elő.” 
Egyetemi Tanácsi Jegyzőkönyvek [Továbbiakban: E.T.J.] 1919/20. tanév, II. rendes ülés, 1919. 
október 30., 9. szám, 227. etsz. (H.B.m.L. VIII. 1/a. 3. k.) 
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érte el tetőpontját 23 196 fővel,3 ami megközelítőleg kétszerese volt a háború 
előtti létszámnak. Debrecenben az 1918/19-es tanévben háromszorozódott meg a 
hallgatók száma: 270-ről 814 főre emelkedett.4  

Különösen az érte a felsőoktatási intézményeket váratlanul, hogy ennek a 
megnövekedett számú hallgatóságnak túlnyomó része olyan anyagi körülmények 
között tengette mindennapjait, melyek nem pusztán egyetemi tanulmányai foly-
tatásában akadályozták, de nem egy esetben megélhetését is veszélyeztették. 
Ahogy Pokoly József, az 1920/21-es tanév rektora tanévzáró beszédében is ki-
emelte: „A megélhetés nehézsége sok tehetséges ifjú tanulói pályáját töri derék-
ban ketté.”5 

Az intézményi háttér hiányosságai elsősorban a vidéki egyetemekre nyomták 
rá bélyegüket. Debrecenben is súlyos gondokat okozott a háború után a hallgató-
ság internátusi elhelyezése, valamint megfelelő étkeztetésének biztosítása. Ekkor 
még kialakulóban volt az a diákjóléti intézményrendszer, mely az egyetemi hall-
gatók helyi szintű segélyezésének szervezett kereteit megteremtette. A működő 
diákjóléti intézmények közül a legfontosabb a Láng Nándor vezetésével 1915 
szeptemberében megalakult Mensa Academica (Egyetemi Diákasztal) volt.6 Az 
intézmény rendkívül fontos szerepet töltött be a diáksegélyezésben, hiszen ki-
emelt feladatai közé tartozott a menzán étkező hallgatók szociális alapon történő 
támogatása is. Az alapszabályzat szerint: „A debreczeni egyetemi diákasztal cél-
ja a szétszórva étkező hallgatókat egyesíteni s ezáltal őket jó és olcsó étkezéshez 
juttatni. Ebből a célból házilag vagy szerződéses vállalkozóval éttermet tart fenn 
és emellett a szegénysorsú egyetemi hallgatókat ingyenes vagy kedvezményes ét-
kezésben részesíti.”7 

A Mensa Academica mellett szintén kiemelkedett a diákjóléti intézmények 
közül az 1921-ben létrejött Tisza István Internátus, valamint a Diákjóléti Bizott-
ság is. A fokozatosan bővülő diákjóléti intézményhálózat működésének össze-
hangolására azonban csak 1930-ban, az egyesített Debreceni Egyetemi Diákjólé-
ti Bizottság megszervezésével került sor.8  

Az egyetemi diákjóléti intézményrendszer kialakulására és egységesülésére 
tehát hosszabb időre volt szükség. Az egyetem az első világháború végén, a for-

 
3  Ladányi Andor: Klebelsberg felsőoktatási politikája. Budapest, Argumentum Kiadó, 2000. 

[Továbbiakban: Ladányi, 2000.], 59.  
4  Varga Zoltán: A debreceni tudományegyetem története I. 1914–1944., Debrecen, 1967., 64. 
5  A Debreceni m. kir. Tisza István-Tudományegyetem Évkönyve és Almanachja [Továbbiakban: 

ÉVK.  ÉS ALM.] az 1920-21. tanévről, 104.  
6  H.B.m.L. VIII. 6/a. 2.d. 98/1942–43. Adatszolgáltatás a Debreceni Egyetemi Diákjóléti Bizott-

ság történetéről és működéséről [Továbbiakban: Adatszolgáltatás], 1.  
7  A Debreceni Egyetemi Diákasztal (Mensa Academica) Alapszabályai, Debrecen, 1917., 1. §. – 

Jóváhagyva: VKM. 19330/1917. IV. sz. Megjelent: Közlemények a Debreceni Tudományegye-
tem Történetéből IV., Debrecen, 2006., 78–83.  

8  Adatszolgáltatás, 1–2. 
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radalmak időszakában, de még azt követően is csak szerény eszközökkel tudott 
javítani a hallgatók életkörülményein. A diákszociális probléma ekkor már any-
nyira elhatalmasodott, hogy megoldását nem lehetett a felsőoktatási intézmé-
nyektől várni. 

A hatékony állami szerepvállalás, melynek szükségessége mindinkább kiüt-
között, sokáig váratott magára. Noha a Berinkey-kormány minden hallgató ré-
szére havi 300 koronás segély juttatásáról döntött, a növekvő infláció következ-
tében ez az összeg igen hamar az értékét veszítette.9 A jelentőségét veszített tá-
mogatást végül 1919 augusztusában szüntették meg.10  

A Tanácsköztársaság idején a kormányzat főként az egyházi, egyesületi és 
magántulajdonban lévő épületek szocializálásával próbált gondoskodni a diákok 
elszállásolásáról. A rendszer bukása után, mint az a kormányjelentésben is meg-
fogalmazódott „a diákszociális ügyeknek legitim alapra való helyezése: a szoci-
alizált helyiségek visszaadása, az ott elhelyezett ideiglenes otthonok fokozatos 
megszüntetése volt a feladat.”11 

A forradalmak időszakát követő években sem születtek azonban olyan átfogó 
kormányzati döntések, melyek az egyetemi hallgatóság szociális körülményein 
jelentősen javítottak volna. Erre Magyary Zoltán is felhívta a figyelmet emlék-
iratában: „[…] az akkori ellenforradalmi időkben, a Tanácsköztársaságot és a 
román megszállást követő nyomorúságok közepette a kormány figyelme is annyi-
felé le volt kötve, hogy ezen a téren a kellő eréllyel és eredménnyel nem tudott 
fellépni.”12 

Tekintettel arra, hogy a háború után sem az állam, sem pedig az egyetem nem 
tudott hatékony segítséget nyújtani az egyetemi hallgatóságnak, felértékelődött a 
társadalmi szerepvállalás jelentősége.  Társadalmi egyesületek, egyházak, ifjú-
sági szervezetek mozdultak meg országszerte a hallgatók érdekében. A legége-
tőbb feladatok közé a hallgatók élelmezésének, ruházkodásának és elszállásolá-
sának biztosítása tartozott. A súlyos gazdasági viszonyok ellenére társadalmi 
kezdeményezésből diákotthonok, menzák jöttek létre, gyűjtési akciók indultak. 
Ladányi Andor is hangsúlyosan említette Klebelsbergről írt munkájában a társa-
dalom szerepét a diáknyomor enyhítésében, de kiemelte az ilyen típusú segélye-
zés fogyatékosságait is: „E diákszociális tevékenységet a rögtönzöttség és a 
tervszerűtlenség jellemezte, annak eredményéről még megközelítő adatok sem 
állnak rendelkezésre. Valószínű azonban, hogy e szociális támogatás hozzájárult 
a hallgatók egy része anyagi helyzetének javulásához […]”13 
 
9  Ladányi Andor: A magyar felsőoktatás a 20. században, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1999., 

36. és 41.  
10  Ladányi, 2000., 67.  
11  A M. kir. Kormány 1919-1922. évi működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentés és 

statisztikai évkönyv [Továbbiakban: M. kir. Kor.], Budapest, 1926., A/7., 140.  
12  Magyary, 1929., 1.  
13  Ladányi, 2000., 67.  
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Országos viszonylatban valóban nehéz átfogó képet alkotni, de helyi szinten 
jóval pontosabban nyomon követhető egy-egy ilyen segélyakció. Debrecenben 
például már 1919 végén megindult a gyűjtőmunka a helyi társadalom körében. 
Az akciót különösen sürgőssé tette az is, hogy a fűtési nehézségek számos, a 
hallgatók szempontjából létfontosságú intézmény működését veszélyeztették. A 
református egyházkerületi rendkívüli intéző bizottság 1919. november 5-én 
kénytelen volt kimondani, hogy „az egyházkerület a kollégium épületében levő 
egyetemi helyiségekben 1919. december 31-én úgy a fűtést és világítást, mint a 
takarítás teljesítését megszüntetni kénytelen.”14 Mindez elsősorban a kollégiumi 
internátus és tápintézet működésére volt rendkívül súlyos hatással. Az Egyetemi 
Tanács előtt is világossá vált, hogy a fűtési gondok következtében „egyetemünk 
ifjúságának egy jelentékeny része, egyes diákjóléti intézmények szünetelésével 
válságos helyzetbe jutott […]”15  

Az Egyetemi Tanács a rendkívüli helyzetre való tekintettel, Tóth Lajos pro-
rektor vezetésével, egy prodékánokból álló bizottságot küldött ki, melynek fel-
adata a Református Kollégium épületében elhelyezett egyetemi helyiségek tüzifa 
szükségletének, valamint az egyetemi ifjúság ellátásának biztosítása volt.16 A 
szükséges tüzelő beszerzéséhez Rugonfalvi Kiss István is nagylelkűen hozzájá-
rult. A Bölcsészettudományi Kar dékánja, tekintettel arra, hogy az egyetem nem 
rendelkezett megfelelő fedezettel, 15 000 korona kamat nélküli kölcsönt folyósí-
tott 1920. január elsejei visszafizetési határidővel erre a célra.17 Az Egyetemi 
Tanács is igyekezett minden szükséges lépést megtenni a gondok enyhítésére. A 
tanév második félévének kezdetét is a fűtési gondok miatt tolta ki 1920. március 
1-ére.18 Végül a helyzet 1920 áprilisában oldódott meg, amikor a kultusztárca 
minisztériumi leirattal jóváhagyólag tudomásul vette a Tanács intézkedéseit, s az 
ilyen szükségletek fedezésére 55 000 koronát küldött.19 

Az egyetemi hallgatók segélyezésére tehát éppen akkor kellett a legnagyobb 
figyelmet fordítani, amikor a fűtési nehézségek az egész intézmény működését 
veszélyeztették. Mint a fentiekből is kiderült, az egyetem erőforrásai a tűzifa be-
szerzését sem tették lehetővé, nemhogy diáksegélyezésre jutott volna belőlük. 
 
14  E.T.J. 1919/20. tanév, IV. rendes ülés, 1919. december 17 és 19., 30. szám (H.B.m.L. VIII. 1/a. 

3. k.) 
15  Uo. A kollégium épületében levő egyetemi helyiségek fűtésének biztosítására kiküldött bizott-

ság jelentése. 
16  E.T.J. 1919/20. tanév, III. rendes ülés, 1919. november 8., 18. szám (H.B.m.L. VIII. 1/a. 3. k.) 

A bizottság tagjai: Lencz Géza, Teghze Gyula és Darkó Jenő prodékánok. Elnök: Tóth Lajos 
prorektor. 

17  E.T.J. 1919/20. tanév, III. rendes ülés, 1919. november 8., 18. szám (H.B.m.L. VIII. 1/a. 3. k.) 
18  E.T.J. 1919/20. tanév, IV. rendes ülés, 1919. december 17 és 19., 35. szám (H.B.m.L. VIII. 1/a. 

3. k.)  (Csánki Benjáminnak, a hittudományi kar dékánjának indítványa.) 
19  E.T.J. 1919/20. tanév, XVIII. rendkívüli ülés, 129. szám, 855 etsz. (H.B.m.L. VIII. 1/a. 3. k.) 

VKM. 198032/1919. B.XVI. sz . alatt (1920 januárjában hiányzott az összeköttetés az egyetem 
és a minisztérium között.) 
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Ebben a helyzetben érkeztek meg a gyűjtési akció eredményeként azok az ado-
mányok, melyekre már égető szükség volt.  

A Debreceni Vörös Kereszt fiókja például 1919 novemberében 5000 koroná-
val, decemberben pedig újabb 6500 koronával járult hozzá a diáksegélyezés 
ügyéhez.20 Még 1919 telén megérkezett a debreceni „keresztény társadalom” jó-
voltából 26 141 korona a hallgatók támogatására.21 Az egyetemi tanárok is kivet-
ték részüket a gyűjtőmunkából: Verzár Frigyes gyűjtéséből 400, Tóth Lajos pro-
rektoréból 600, Bernolák Nándoréból 1800, míg Ruttka Ferenc tanácsjegyző 
gyűjtéséből 3150 korona bevétel származott.22  

Bekapcsolódott a segélyezésbe Debrecen gazdasági elitje is, hiszen Somossy 
László debreceni nagykereskedő gyűjtőmunkájának köszönhetően 1919. decem-
ber 13-án 6060 korona, míg hat nappal később újabb 1360 koronát kitevő ado-
mány érkezett.23 

Az egyetemi hallgatók segélyakciójának ügyét Debrecen sz. kir. város is fon-
tosnak érezte, és nagyon hamar a kezdeményezés mögé állt. A város elkötele-
zettségét jelezte, hogy 1919. december 2-án Zöld József városi aljegyző, tb.24 ta-
nácsnok „az egyetemi hallgatók segélyezésére alakult bizottság megkeresésére a 
nélkülöző egyetemi ifjúság részére egy zsák, azaz 85 kg. nullás lisztet a Közellá-
tási Hivatal számlájára” kiutalt.25 1920 januárjában aztán megérkezett Debrecen 
sz. kir. város 10 000 koronás pénzadománya is.26  

A kiküldött bizottság jelentése szerint 1919 decemberéig a befolyt adomá-
nyok végösszege 72 189 koronára rúgott, amelyből 38 751 koronát Debrecen 
polgárai adtak össze.27 A felajánlott összegekből 31 110 koronát tettek ki a fele-
kezeti különbség nélkül kiadható, ún. „meg nem kötött”; és 41 079 koronát az 
ún. „megkötött” adományok, melyek a hivatalos megfogalmazás szerint „az 
adakozók és gyűjtők kifejezett kívánságához képest csak keresztény hallgatóknak 
adhatók ki.”28  
 
20  H.B.m.L. VIII. 2. 5.d. 245/1920-21. Összesített kimutatás. 1919/20. 1. és 14. szám 
21  H.B.m.L. VIII. 2. 5.d. 245/1920-21.  Főösszesítése a debreczeni egyetemi hallgatók segélyezé-

sére gyűjtött adományokról szóló összesített kimutatásnak [Továbbiakban: Főösszesítés] az 
1919/20. tanévről. 2. szám 

22  Főösszesítés, 1919/20. 4., 7., 9. és 13. szám 
23  Uo. 16. és 18. szám 
24  tb. = törvényhatósági bizottság 
25  H.B.m.L. VIII. 2. 5.d. 245/1920-21.   
26  Debreczen szab. kir. város törvényhatósági bizottsági közgyűléseinek jegyzőkönyvei az 1919-

ik évről, 5. füzet, 1919. november 28., 143. 22,868–1919. Kun Béla és Bernolák Nándor meg-
keresésére a közgyűlés „az Erdélyből menekült s egyetemünkre utalt hallgatók segélyére a há-
zipénztár rendkívüli kiadásaként” 10 000 koronát szavazott meg. – Főösszesítés, 1919/20. 11. 
szám 

27  E.T.J. 1919/20. tanév, IV. rendes ülés, 1919. december 17 és 19., 30. szám (H.B.m.L. VIII. 1/a. 
3. k.) 

28  Uo. A hivatkozott főösszesítés pénzszámadása is szigorú megkülönböztetést tesz a megkötött 
és a meg nem kötött adományok felhasználására vonatkozóan. 



AZ EGYETEMI HALLGATÓSÁG SEGÉLYEZÉSE (1919–1921) 215 

A város társadalmának összefogását mutatják emellett azok a természetbeli 
adományok is, melyek közvetlenül a Mensa Academicának engedtettek át. Ilyen 
volt többek között Kertész Imre birtokos 1920 nyarán beszolgáltatott 3 mázsa 
búzából, 5 kg kölesből, továbbá 50 kg burgonyából álló felajánlása is.29 De szép 
példája a debreceni polgárok önzetlen segítő szándékának az is, hogy 18 egye-
temi hallgató rendszeres ebédeltetését egy-egy debreceni család még az akció 
kezdetén magára vállalta.30 

A gyűjtőakció sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy széles társa-
dalmi összefogással nagyon rövid idő alatt sikerült számottevő eredményeket 
felmutatni. A befolyó összegek felhasználására nézve az Egyetemi Tanács által 
kiküldött bizottság döntött, de „a segély kiosztásánál az egyetemi kör szakosztá-
lyainak elnöke és az egyetemi ifjúság egy-egy megbízottja is meghallgatandó 
volt.”31 Prioritást élvezett a rászoruló hallgatók étkeztetésének és lakhatásának 
biztosítása, amit a menza és internátusi díjak átvállalásával igyekeztek megolda-
ni, de emellett mód nyílt segélyek, kölcsönök nyújtására is.  

Szükség is volt a hathatós támogatásra, hiszen az Egyetemi Diákasztal eseté-
ben az ebéd és vacsora díja 1921. január 31-ig napi 17 korona 67 fillért tett ki, 
ami egy teljes díjat fizető hallgató esetében havi 530 koronás terhet jelentett.32 
(1920 szeptemberében ½ kg disznózsír kisforgalmi ára 74, 1 kg cukoré 42, míg 1 
liter tejé 10 koronát tett ki.33) A gyűjtőakciónak mellesleg maga a súlyos gon-
dokkal küzdő Mensa Academica is sokat köszönhetett, hiszen a beérkezett ter-
mészetbeni adományok mellett a kiküldött bizottság 1920 tavaszán 8.000 koro-
nás kölcsönt is folyósított az egyetem legfontosabb diákjóléti intézményének.34  

Az egyetemi hallgatóság segélyezése az első adományok beérkezésével 
azonnal megkezdődött. 1919. november 28-án már 55 hallgató kapott valami-
lyen címen támogatást összesen 6.730 korona értékben.35 Ebből az összegből 
140 koronát reggeli pénz, 4000 koronát menza díj, 420 koronát internátusi díj, 
2170 koronát pedig pénzsegély címen adományoztak. A segélyek kiosztásánál 
az a gyakorlat érvényesült, hogy a hallgatók csak a pénzsegélyeket kapták kéz-
hez, az internátusi és menza segélyeket az egyetem saját hatáskörben rendezte. 
 
29  H.B.m.L. VIII. 2. 5.d. 245/1920-21. Összesített kimutatás. 1919/20. 50. szám; H.B.m.L. VIII. 

2. 4.d. 183/1919-20. Kölönte Géza egyetemi quaestor jelentése, 3.  
30  E.T.J. 1919/20. tanév, IV. rendes ülés, 1919. december 17 és 19., 30. szám (H.B.m.L. VIII. 1/a. 

3. k.) – A szóban forgó hallgatók és az őket befogadó családok kilétére vonatkozóan a rendel-
kezésre álló források nem adnak felvilágosítást. 

31  E.T.J. 1919/20. tanév, IV. rendes ülés, 1919. december 17 és 19., 30. szám (H.B.m.L. VIII. 1/a. 
3. k.) 

32  ÉVK.  ÉS ALM 1920/21., 158–159.  
33  M. kir. Kor. 1919-1922., C. Statisztikai Évkönyv, III/D. Áralakulás, 5., Egy munkáscsalád heti 

élelmezési szükségletének költségei 82.800 kalóriát képviselő élelmiszerek alapján koronában 
és index-számokban 1914-től 1922-ig, 102. 

34  Főösszesítés 1919/20. 16. szám 
35  H.B.m.L. VIII. 2. 5.d. 245/1920-21. Segélyezettek listája. 
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Ahogy Tóth Lajos prorektor hirdetménye is tudatta: „a mensa és internátusi se-
gélyek közvetlenül utaltatnak át a mensa és internátus vezetőségéhez […] a 
készpénz segélyek az általam láttamozott nyugtákra az egyetemi quaestor urtól 
vehető[ek] fel.”36 

A fentiek értelmében került kifizetésre például 1919 decemberében 45 hallga-
tó étkezési díja fejében 6310 korona a Mensa Academicának; 1920 januárjában 
39 hallgató menza és internátusi díjában 16 188 korona az orvoskari menzának; 
vagy például 1921 májusában a menekült orvostanhallgatók tartozása fejében 
5508 korona és 50 fillér a Református Kollégium igazgatóságának.37  

A debreceni gyűjtési akció sikerességét és a szervezők kiváló munkáját jelzi 
az is, hogy a támogatások a rendkívüli körülmények ellenére viszonylag gyorsan 
eljutottak a hallgatókhoz. Amint az az alábbi táblázatból is kiderül,1920 február-
jára már 42 000 koronát meghaladó összegű kifizetések történtek: 

 
 

Az 1920 februárjáig kifizetett segélyösszegek  (koronában)38 
 

Támogatás formája Megkötött adományokból Meg nem kötött adományokból Összesen 
Pénzsegély   8 290   3 725 12 015 
Menza díj 16 660   9 938 26 598 
Internátusi díj   1 830   1 750   3 580 
Összesen 26 780 15 413 42 193 

 
Az adatokból világosan látszik, hogy a hallgatók étkeztetésére kellett fordítani a 
kiosztott támogatások több mint felét, de a pénzben adott segély vagy kölcsön 
összege is jóval meghaladta a lakhatási költségekhez való hozzájárulás mértékét. 
Nyílván ebben a kielégítőnek még jóindulattal sem nevezhető internátusi hálózat 
is szerepet játszott.  

Az akció során segélyben részesült hallgatók pontos számát nehéz meghatá-
rozni, mivel gyakori volt, hogy a rászoruló diákok többször is részesültek támo-
gatásban és többféle jótéteményt is élveztek egy időben. De nehezíti a becslést 
az is, hogy a rendelkezésre álló segélyezési listák sem hiánytalanok.  Mindezt fi-
gyelembe véve megközelítően 100 és 200 között lehetett azoknak a hallgatóknak 
a száma, akik valamilyen formában támogatást kaptak. Közülük pedig több tu-
catnyian lehettek olyanok, akik az egyetemi tanulmányaik folytatását köszönhet-
ték a segélyakciónak. 

 
36  H.B.m.L. VIII. 2. 5.d. 245/1920-21. Hirdetmény 
37  H.B.m.L. VIII. 2. 5.d. 245/1920-21. Összesített kimutatás. 1919/20. 19. és 25. szám; 1920/21. 

12. szám 
38  H.B.m.L. VIII. 2. 5.d. 245/1920-21. 1920. február 24-i jelentés 
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A számadásokból az is világosan kiderül, hogy az akció főként az 1919/20-as 
tanévben ért el kiemelkedő sikereket. Ebben a tanévben ugyanis 67 560 koronát, 
míg a következőben csupán 44 393 koronát tett ki a hallgatókra fordított összeg.39  

A gyűjtés végén a megkötött adományokból fennmaradó 3651 korona és 60 fil-
lér, valamint a meg nem kötött adományokból fennmaradó 6617 korona „az egye-
temi hallgatók kölcsön tankönyv alapjára vitetett át.”40 A későbbiekben a kiosztott 
kölcsönsegélyek visszafizetéséből befolyó összegek is ebbe az alapba épültek be.41 

Az a gyűjtési akció, mely Debrecenben 1919 végén elindult, szerény eszkö-
zeihez képest jelentős eredményeket mutathatott fel, köszönhetően annak a szé-
les társadalmi összefogásnak, ami a városban megmutatkozott. Számos – főként 
menekült – hallgató nyomorúságos sorsán sikerült rövid időre enyhíteni, de ilyen 
jellegű megmozdulásokkal nem lehetett az általános diáknyomor jelenségén úrrá 
lenni. Az 1919 és 1921 között lezajlott debreceni segélyakció mégis sikeresnek 
tekinthető, hiszen alapvető célját, a leginkább rászoruló hallgatók gyorssegély-
ben részesítését maradéktalanul teljesítette. 

Világossá vált azonban mindenki előtt, hogy „a diákszociális probléma tehát ál-
landó probléma fog ezentúl maradni, annak szemébe kell nézni.”42 Magyary Zoltán 
gondolatai nyomán komoly munka indult meg, de a helyi kezdeményezések és a 
kormányzati szándék ellenére sem sikerült a kérdést megnyugtatóan rendezni.     

Az egyetemi hallgatóság szociális helyzete még sokáig komolyan foglalkoz-
tatta a felsőoktatással foglalkozó szakembereket, és a két világháború közötti 
Magyarország elhúzódó problémájának bizonyult.    

 
 
 

 
 

 
39  Főösszesítés 1919/20.; 1920/21. (A megkötött és a meg nem kötött adományokból együttvéve.) 
40  Főösszesítés 1920/21. 13. szám 
41 H.B.m.L. VIII. 2. 5.d. 245/1920-21. Másolat: 1440-1920/21. etsz.  
42  Magyary, 1929., 7.  
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A Debreceni Egyetem  
Ásvány- és Földtani Tanszékének története 

 
 
 

Bevezetés 
 

A földtan (geológia) a 4,6 milliárd éves, egyedi adottságokkal rendelkező boly-
gónk történetét, belső és külső szféráinak változásait, a kéreg fejlődésének jelen-
be átívelő folyamatait, az ennek során létrejött környezetalkotókat, ásványokat, 
kőzeteket, kövületeket, nyersanyagokat kutatja, értelmezi, modellezi és ábrázol-
ja. E hosszú és változatos folyamat egyirányú és ciklikusan ismétlődő eseménye-
ivel az állandóság látszatát kelti, miközben folyton változik, s határfelületei mentén 
létrejöttek olyan az életünket meghatározó képződmények, mint a víz- és légkör-
forgás, a talaj és az élet, amelynek nyomai a kőzetekbe ágyazódva őrződnek meg. 
A földtan e feladatai során egyformán támaszkodik a fizikára, kémiára, biológiára, 
matematikára, azok eszköztárára, módszerére és szemléletére, valamint a többi 
földtudományokra, így azokkal kölcsönhatásban fejlődik, s rájuk visszahat. 

A földtani ismeretek hasznosságát a környezetére szorosan ráutalt ember 
kezdetektől érzi és emiatt más természettudományokkal együtt ennek a diszcip-
línának is korán lerakta az alapjait, hiszen nyersanyagok nélkül nem fejlődött 
volna az emberi civilizáció. 

A földtan tudományos alapjai a 16–18. sz. között alakultak ki, s különböző 
formákban ekkor jelenik meg a köz- és felsőoktatás különböző szintjein hol ás-
ványtanként, hol természetrajzként, vagy más ismeretekkel társítva. Mindenkori 
aktualitását jelzi, hogy már Mária Terézia Ratio Educationis (1777) reformjaiban 
széles teret kap az oktatása. 

Debrecenben a Református Kollégium keretein belül az 1700-as évek végén 
jelennek meg a természetrajzi ismeretek, kezdődik el a gyűjteményépítés, mely-
nek egyik hozadékaként 1823-ban az ásványtan, kémia és a növénytan együttes 
oktatására tanszék alakul a polihisztor Kerekes Ferenc (1784-1850) tanár vezeté-
sével. Őt olyan neves személyiségek követik a természetrajz katedrán és a geo-
lógiai gyűjtemény fejlesztésében, mint Csécsy Nagy Imre, Dr. Török József, Os-
terlamm Ernő, Kovács János, Török Péter, Radó Endre, majd Hoffer András 

Csécsy professzorsága idején a Debreceni Református Kollégium ásvány-
gyűjteménye már több mint 500 tételt tartalmazott. 1857-ben került birtokukba a 
szervesanyag-tartalma miatt világhírű kabai meteorit. A 19. századi nagy okta-
tásfejlesztő és gyűjteményszervező tudós mecénások sorában találjuk Szőnyi 

218 
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Pált (1808–1878) a Kollégium egykori diákját, akadémikust, a korabeli kristály- 
és ásványismeret patrónusát, aki 1878-ban közel 33 000 darabból álló, ásványo-
kat, kőzeteket, fosszíliákat is tartalmazó gyűjteményt adományozott a Kollégi-
umnak. Ennek 6000 darabos törzsrésze a Kollégium tulajdonát képezte, részben 
kiállításra került, s ma (1960 óta) védelem alatt áll, míg többi részéből az egy-
házkerület iskoláit látták el kiállítási anyaggal. E gyűjtemény egy része alapozta 
meg később a Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszékének kollekcióját 
is. Szőnyi nevét ma az 1975-ben alakult Ásványbarát Kör viseli, melynek mun-
káját kezdetektől Tanszékünk patronálja. 

Debrecen geo- és oktatáspolitikai jelentősége a világháborúkat követő erő-
szakos határmegvonások során átértékelődött, a keleti országrész legjelentősebb 
városává, kulturális végvárrá, összekötő kapoccsá vált, mivel át kellett vállalnia 
az erdélyi és kárpátaljai városok funkcióinak egy részét is. Mivel ásványkincse-
ink több mint 90%-át elvesztettük, pótlásukról gondoskodni kellett, hiszen a 
nyersanyagok mindenkor a fejlődés nélkülözhetetlen bázisai. 

1912-ben nyert végleges megerősítést egy állami egyetem létrehozása Debre-
cenben 5 karral, melyek között szerepelt ugyan a mennyiség- és természettudo-
mányi kar is, de tényleges létrehozására csak 1949-ben került sor, s addig Tan-
székünk is – mint önálló intézet – a bölcsészettudományi karhoz tartozott. Az 
Ásvány- és Földtani Tanszék a legrégebbi természettudományi egységek egyike. 
Debrecenben az ipari és gazdasági talpraállás kezdeti időszakában, az 1925/26-
os tanévben indult meg a természetrajz szakos tanárok képzése, mely szakot 
rendszerint vegytannal, vagy földrajzzal párosították. Maga a természetrajz az 
előző másfél-két évszázad hagyományai szerint az akkori geológiának és bioló-
giának olyan kapcsolt rendszerét jelentette, amelyhez változó mértékben elegyí-
tettek kémiai, fizikai és földrajzi elemeket is. A selmeci akadémia bányamérnök 
hallgatóin kívül e tudományegyetemi képzésből kerültek ki a fővárosban és Ko-
lozsvárott a kor ismert geológusai és biológusai is. 

A földtan közoktatási helyzete a második világháború után fokozatosan elle-
hetetlenült, sorsa az állami és a kevés megmaradt egyházi iskolában ugyanaz 
lett. 1950-től a természetrajz egysége megbomlott, egyoldalúan biológiává ala-
kult, a földtan megszűnt, pár eleme a földrajzhoz és a kémiához került, majd az 
1961–62-es tanterv végleg kiiktatta a közoktatásból. A földrajz ekkor közismere-
ti szinten kizárólag politikai és gazdaságföldrajzot jelentett. Az 1965-ös, majd 
1978-as tantervek némileg enyhítettek a helyzeten, s a „kőzetburok földrajza” fe-
jezetcím alatt jelentek meg bizonyos földtani ismeretek, de mindmáig nevétől 
megfosztva, szemléletét és egységét megszüntetve, eredeti funkcióját elveszítve 
lassan kikopott a közismeretből. A szomszéd országokban e változások nem kö-
vetkeztek be, megmaradt a geológia alapszintű oktatása. A hazai gyakorlat azért 
szakított a hagyományokkal, mivel Trianon tabutémává vált, s eltűntethető volt 
annak tudata, hogy veszteségeink ásványkincsekben, ipari és kultúrtörténeti léte-
sítményekben pótolhatatlanul nagyok voltak. 
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A debreceni Ásvány- és földtani Intézet működése  
1925–1949 között 

 
Tanszékünk a megalakulás után néhány évig még a Református Kollégium épü-
letében működött, s csak 1932 után került sor a Tanszék átköltözésére az új 
egyetemi központi épület keleti szárnyának földszintjére. Feladata alapvetően a 
természetrajz-kémia, a természetrajz-földrajz szakos tanárok képzése volt, s ez-
által a geológusok is ebből a körből kerültek ki.  

Az oktatás 1925-ös beindításában és az első év során történő biztosításában 
Milleker Rezső földrajz professzornak volt meghatározó érdeme, majd a Ko-
lozsvárott végzett, s ott geológiából doktorált, református gimnáziumi természet-
rajz-kémia szakos tanárt, Hoffer Andrást (1884–1946) nevezték ki az Intézet 
szakoktatójává. Az egyetemi ásványtani és földtani előadások tartását és az inté-
zetvezetést több periódusban (1926–1929, 1936–1937, 1941–1944) látta el gim-
náziumi feladatai megtartása és továbbvitele (1921–1944) mellett.  

1929-ben az Intézet új lendületet kapott a már országos hírű geológus, 
Telegdi-Róth Károly (1886–1955) Debrecenbe kerülésével, aki korábban Buda-
pesten volt egyetemi tanársegéd, majd a Földtani Intézet geológusaként Kelet-
Közép Európa számos területén dolgozott sikeres térképező és nyersanyagkuta-
tóként. 1948-ig a hazai (s egy ideig az erdélyi) bányászati célú nyersanyagkuta-
tások egyik meghatározó vezéregyénisége.  

Intézetigazgató professzorként a debreceni évek (1929–1936) alatt kristály-
tant, ásványtant, általános földtant adott elő, megkezdte az intézet korszerű fel-
szerelését, hallgatóit 1–2 hetes észak-magyarországi kirándulásokon, doktoran-
duszait pedig ezen kívül is bevonta a hazai regionális földtani- és nyersanyag ku-
tatásokba. Nála doktorált tanítványai közül kiemelkednek Kovács Lajos későbbi 
tanszékvezető, valamint Noszky Jenő a Földtani Intézet későbbi igazgatója és a 
Földtani Hivatal elnöke. Dudichné Vendl Mária (1890–1945), neves kristálytan 
kutató, aki 1920–1938 között a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa, Telegdi-
nél kristálytan tárgykörből habilitált, ő volt az első hazai női magántanár. Debre-
cenben haláláig tartott előadásokat. 1931-ben szintén itt habilitált talajtan tárgy-
körből egyetemi magántanárrá a később Kossuth Díjas agráregyetemi professzor 
Arany Sándor, a Nemzetközi Talajtani Társaság Szikes Albizottságának titkára, 
a debreceni vegykísérleti állomás talajtan laboratóriumának vezetője, aki szintén 
óraadó volt az Intézetben („Válogatott fejezetek talajtanból”). 

Wein György (1912–1976) a kitűnő tektonikus, tőzeg-, szén-, urán- és vízku-
tató geológus 1934-ben Telegdinél doktorált földtanból, őslénytanból és föld-
rajzból, s a budapesti Földtani Intézethez kerülése előtt 1931. novembertől Deb-
recenben fizetéstelen tanársegéd, 1936. októbertől, 1939. szeptemberig díjas 
gyakornok, fizetéstelen tanársegéd. 
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Bár 1936-ban Telegdit a debreceni Bölcsészettudományi Kar dékánjává vá-
lasztották, ezt nem fogadta el, mivel 1936. július 1-től miniszteri tanácsos lett, az 
Iparügyi Minisztérium Bányászati Kutatási Osztály vezetőjeként.  

Utóda, Hoffer egy éves intézetvezetése alatt 1936 okt. 1. és 1937 aug. 31 kö-
zött volt a debreceni intézet díjtalan gyakornoka Kulhay Gyula (1910–1945), a 
fiatalon elhunyt geológus, Kárpátalja földtanának kutatója, később földtani inté-
zeti geológus. 

1937 őszétől a Kolozsvárott diplomázó Ferenczi Istvánt nevezték ki intézet-
vezetővé, aki 1913-ban lett „sub auspiciis Regis” (királygyűrűs) geológus dok-
tor, majd gyakornok, tanársegéd, földtani intézeti osztály-, illetve főgeológus, 
1928-tól habilitált magántanár. Debreceni évei (1937–1941) alatt kitűnő szerve-
zőnek bizonyult, jelentősen gyarapította az intézet gyűjteményét és technikai fel-
szerelését, létre hozta a szilikátkémiai laboratóriumot. Ferenczi idején Vígh Gyula 
őslénytani előadásokat és gyakorlatokat, s a szintén itt habilitált, későbbi MÁFI 
igazgató Szalai Tibor (1900–1980) földszerkezettan előadásokat tartott és gyűj-
teménygondozással gazdagította az Intézetet. Ferenczi vezetése idején doktorál-
tak későbbi neves professzorok (Balogh Kálmán, Fux Vilma). Ekkor lett termé-
szetrajz-kémia szakos hallgató Kulcsár László, a későbbi tanszékvezetők egyike. 

1940 októberében Ferenczit áthelyezték a szegedi egyetem földtani tanszékére, 
de ez év végéig még szakelőadóként tovább vezette az Intézetet. Ferenczi Szegedre 
vitte magával Kulcsár Lászlót, aki ott tagja lett az Eötvös Kollégiumnak, két évig 
gyakornokoskodott, 1943-ban Szegeden szerzett tanári oklevelet, majd katonai be-
vonulása előtt még ezévben doktorált szűkebb pátriája, a kárpátaljai Salánk földtani 
viszonyai témából. Évfolyamtársa és barátja, a később az USA-ban geologizáló 
Dudás László hasonlóan Ferenczi-tanítványként előbb Debrecenben kezdett, majd 
Szegeden folytatta tanulmányait természetrajz-földrajz szakon. 

A debreceni hallgatók kiemelkedő személyisége Fux Vilma, akinek családja 
a felvidéki Gölnicbányáról került Debrecenbe. 1939-ben szerzett természetrajz-
kémia szakos tanári diplomát. Hallgatóként Balogh Kálmánnal a Gömöri Karsz-
ton, Hofferrel Kárpátalján és Erdélyben dolgozott. Előbb gyakornok, majd tanár-
segéd (1939–1943), s férjét követve hagyta el Debrecent, s az ELTE Kőzettan-
Geokémiai Tanszékén vált külföldön is elismert tudóssá. 

Ferenczi távozásakor (1941 jan.) ismét Hoffert választották meg szakelőadó-
nak, aki 1945-ig vezette az intézetet. Nyaranta a Földtani Intézet megbízásából 
dolgozott (pl. Szerencsi-dombság), a háború idején Kárpátalján és Erdélyben 
térképezett. 

A debreceni születésű Marton Mária a háború évei alatt volt hallgató és 1945-
ben szerzett kémia-természetrajz szakos tanári oklevelet. 1941–1949 között az Inté-
zet gyakornoka, majd tanársegéde, 1943-ban ő lépett a Budapestre távozott Széky-
né Fux Vilma helyébe. 1947-ben doktorált ásvány-kőzettanból, 1950-től adjunktus. 

1945-től 1949-ig a TTK megalakulásáig a volt Telegdi tanítvány Kovács La-
jos (1908–1978) természetrajz–földrajz–kémia szakos tanár, geológus, egyetemi 
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magántanár és szakelőadó lett az Intézet megbízott vezetője, aki meghívott szak-
előadója volt a debreceni Mezőgazdasági Főiskolának, majd Agráregyetemnek 
is, ahol „Geológia” c. tárgyat oktatott. A MÁFI és egyéb intézmények megbízá-
sából az ország különböző területein végzett földtani kutatómunkát, fő kutatási 
területe a Bakony volt.  

1947–1949 közötti években a hazai politikában és egyidejűleg az oktatási 
rendszerben gyökeres változások történtek. Az egyházi iskolákat felszámolták, 
bevezették a 8+4 osztályos alapképzést, létrehozták a két szintű (egyetemi és fő-
iskolai) tanárképzést, a természetrajz szak és tárgycsoport helyébe a biológia lé-
pett, megindult az önálló biológus és geológus képzés stb. Egyetemünkön 1949-
ben létrejött a Természettudományi Kar, megszűntek az intézetek, növekedett a 
TTK-i tanszékek száma. Az addigi univerzitász szerű intézmény szétvált, s a tu-
dományegyetem 1952-től Kossuth Lajos nevét vette fel, majd az ismételt 
univerzitásszá alakulás miatt 2000-től a Debreceni Egyetem nevet kapta. 

A mindent megváltoztatni akarás jegyében született fordulatok jót és rosszat 
egyaránt hoztak. Nőtt ugyan a természettudományok szerepe, de megszakadtak a 
nyugati és keleti szakmai kapcsolatok, új útra tért a hazai geológia, de a vidéki 
egyetemeken a természetrajzzal együtt megszűnt az utánpótlásképzés addigi 
formája, s a szakképzés helyett az új Tanszék más szakok képzéséhez szolgálta-
tott alapozó tárgyakat. A biológia-földrajz szak létrejöttével a földrajz kezdte át-
venni a köz- és részben a felsőoktatásban is a geológia természetrajzi szerepeit. 
Mindezeken túl jött a szovjet mintájú és befolyás alatti fokozatszerzés, a hatalom 
koncentrálás, a politikai-ideológiai alapú diktatórikus paternalizmus és velejáró-
ja a protekcionizmus. Gyakran 1-1 szakmunkához, személyhez, pozícióhoz kap-
csolódó helyi hatalmi centrumok és monopóliumok alakultak ki, melyek hatása 
napjainkig érezhető. 

 
Az Ásvány- és Földtani Tanszék működése 1949-től 1973-ig 

 
Ásvány-földtani Intézetünk 1949. május 8-án lett az új Természettudományi Kar 
egysége Tanszék megnevezéssel. A Földrajzi Tanszék viszont vegyes jellege 
miatt a Bölcsészettudományi Kar része maradt és csak az egyetem névváltozta-
tásakor létrehozott Természetföldrajzi Tanszék megalakulása után, 1952-ben ke-
rült Földrajzi Intézet néven a TTK egységei közé, bár a társadalomföldrajzi része 
folytán mindmáig hidat képez a két kar között. A földtanban már alkalmazott 
anyagvizsgálati módszerekre (szedimentológia, litológiai térképezés, szelvénye-
zés, korvizsgálatok stb.), szemléletre és negyedidőszaki, illetve aktuogeológiai 
ismeretekre alapozva fejlődött fel a hazai természetföldrajz élenjáró bázisa ép-
pen Debrecenben az 1950-es, 1960-as években. Részben a földrajz-természetrajz 
szakos polihisztor professzor Kádár László (1908–1989), majd pedig a Földvári 
Aladár geológus professzorral és az Alföld-térképező MÁFI-geológus Sümegi 
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Józseffel való közös munkák során kutatóvá érlelődő, laborfejlesztő Borsy Zol-
tán (1926–1997) sokoldalú munkássága által. 

Az új kar megalakulásakor 1949-ben Földvári Aladárt (1906–1973) korának 
egyik legszélesebb látókörű, legelismertebb geológusát nevezték ki a megújult 
funkciójú Ásvány- és Földtani Tanszék élére. A földtan szinte minden ágában 
jártas tudós egyetemi és földtani intézeti múltja, szedimentológiai, felvidéki, er-
délyi és spanyolországi térképező munkái révén már országos és nemzetközi té-
ren is ismert volt. Spanyolországi munkásságáért a Real Academie de Ciencias 
Exactas Fisicas y Naturales (RACEFN) levelező tagjává választotta. 1948–1952 
között részt vett a hazai uránkutatásban, s a debreceni Szalay Sándor fizikus pro-
fesszorral végzett vizsgálataik segítették behatárolni a rövidesen szovjet felügye-
let alá vont, bányászatilag perspektivikus területeket, ami lehetővé tette a hazai 
atomenergetika megszületését. 1951-ben Kossuth-díjat kapott, 1952-ben pedig 
munkássága alapján a föld- és ásványtani tudományok doktorává nyilvánították. 
Az MTA négy, a TMB két bizottságának volt tagja. Pályafutásának csúcsán, 44–
60 éves kora között több mint 15 éven át (1949–1964) vezette a debreceni Tan-
széket, jelentősen megújítva és meghatványozva annak felszereltségét. 

A Tanszék által oktatott szaktárgyak köre szükségszerűen beszűkült, az új 
rendszerben főként más szakok (vegyész, biológia–kémia, kémia–fizika, bioló-
gia–földrajz, történelem–földrajz, később biológus, geográfus, építőmérnök, kör-
nyezettan) által igényelt, összefüggéseiből kiszakított, alapozó, vagy ismeret ki-
egészítő melléktárggyá, tárgycsoporttá alakult át. Ez megnehezítette az utód-
képzést, a teljes körű profiltartást, mivel a viszonylagos szakmai teljesség meg-
tartását egyre nagyobb áldozatok árán, egyre nagyobb leterheltség és szétapró-
zódás mellett, fakultatív speciálkollégiumok formájában lehetett csupán biztosítani. 

Kezdetben úgy tűnt, hogy az 1950-es évek elején létrehozható lesz a földrajz-
földtan szak is. Földvári professzor ennek jegyében látott neki, hogy a Tanszék 
felszereltségét (szemléltető anyagok, műszerek, laboratóriumok, könyvtár stb.), 
valamint személyi állományát a geo-szakember képzés szintjére emelje. Külföldi 
és hazai beszerzésekkel, saját készítésű modellekkel a kristálymodell állományt 
megtízszerezte, létrehozva a hazánkban létező legteljesebb gyűjteményt. Össze-
sen tíz állandó kiállítást és oktatási gyűjteményt épített ki (ásvány- és kőzettani, 
paleontológiai, mikropaleontológiai, tektonikai, fáciestani, teleptani, Föld és élet 
fejlődéstörténeti, kristályoptikai, rácsszerkezeti, vulkanológiai terepmodell, mik-
rofilmtár és Ostracoda katalógus stb.). 

A könyv, folyóirat és különlenyomat állomány 1945-ben kb. 4000 darab. 
1958-ban 6210 db, 1965-ben 8900 db, 1970-ben 10 223 db, 1974 végén már 
13 195 db volt. Az állomány további, napjainkig tartó intenzív bővüléséhez je-
lentősen hozzájárultak azok a külföldi folyóiratok, amelyeket a tanszékcsoporti 
szerkesztésű Acta Universitatis Debreceniensis Series Geographica, Geologica 
et Meteorologica folyóiratért kapott a Tanszék. A Tanszék létszáma a nehéz há-
borús évek után vezetővel együtt 1949-ben 3 fő volt, ez 1959-re 5 főre, a segéd-
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erők száma 3-ról szintén 5 főre emelkedett. A terepi munkát nagyban segítette a 
sárospataki várban létesített Kutató Állomás és az 1953-ban beszerzett terepjáró 
gépkocsi. 

A földrajz–földtan szak néhány éven át indult, s bár működése a szakma 
szempontjából igen hasznosnak bizonyult, hiszen olyan szakemberek kerültek ki 
közülük, mint Cseh Német József, vagy Budapesten Hahn György és Mátyás 
Ernő, e képzés pár év után megszűnt, mivel a középiskolai tanrend akkor nem 
igényelte az ilyenfajta végzettséget. 

Szabóné Marton Mária adjunktus távozásával (1952) utódként Földvári pro-
fesszor választása a hadifogságból hazatért, a debreceni Fazekas Gimnáziumban 
kémiát tanító Kulcsár Lászlóra esett, aki 1943-ban megszerzett doktorátusára te-
kintettel adjunktusi beosztást kapott. Igényesen látta el nagy megterhelést jelen-
tő, sokirányú oktatási feladatait és a gyűjteményépítést. Kristály-ásványtant, kő-
zettant, ásványhatározást, kőzetmikroszkópiát, geokémiát, sőt ha kellett paleon-
tológiát is tanított, terepgyakorlatokat vezetett. Kőzettani, agyagásványtani, 
vulkanológiai, ércföldtani kutatásaival vált országosan ismert szakemberré. 

A fejlesztéseket könnyítette, hogy 1959-ben vegyelemző geokémikus segéd-
munkatárs lett a hallgatóként OTDK-t nyert Barta István fizika–kémia szakos 
tanár. 1962-ben Rakovits Zoltán biológia–földrajz, 1964-ben pedig Szöőr Gyula 
biológiakémia szakos tanár kerültek geológus doktoranduszként tanszéki tanár-
segédi státuszba. A létszámnövekedés felgyorsította a gyűjteményrendezést és a 
laboratóriumok fejlesztését, rendszeres használatát. Ekkor került beszerzésre a 
lángfotométer, spektrofotométer, spektrográf, mágneses szeparátor, 1000 °C-os 
MOM-derivatográf stb. Bár a könyvtárosi állás 1969-ben félállásra csökkent, a 
munkát nagyban segítette 1 adminisztrátor, 1 labortechnikus, 1 mechanikus és 
egy hivatalsegéd. 

Barta István révén úttörő eredmények születtek a Tokaji-hegységi forrás és 
patakvizek geokémiai elemzésében és a vízgyűjtők éves oldott elemforgalmának 
meghatározása terén, melyből 1964-ben „summa cum laude” doktorált. Rakovits 
Zoltán recens és fosszilis folyóvízi üledékek vizsgálatában ért el figyelemremél-
tó eredményeket és módszerfejlesztéseket, e témából 1964-ben tett doktori vizs-
gát. Szöőr Gyula pedig ősmaradványok szerves és szervetlen alkotóinak termi-
kus ill. fiziko–kémiai vizsgálatában nyitott új, korszerű irányokat. 

Földvári Aladár 1966-os Miskolcra távozása után egy évig átmenetileg Be-
rényi Dénes meteorológus professzor volt a Tanszék megbízott vezetője. 1967-
ben nyert kinevezést a Tanszék élére Pantó Gábor (1917–1972) az MTA levele-
ző tagja, a több nyelvet (német, angol, francia, olasz) magas szinten beszélő, 
nemzetközi ismertségű, kitűnő geológus. Pantó a Földtani Intézet (MÁFI) geo-
lógusaként dolgozott a Kárpát-medence számos területén (Erdély, Upponyi-, 
Rudabányai- és Bükk hg stb.), térképező, szerkezet- és érckutató, valamint pet-
rográfiai szakértőként. Volt minisztériumi szaktanácsadó, majd 10 éven át vezet-
te a Tokaji-hegység térképezését. Részese volt a magmás kőzetek új nevezéktani 
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rendszere kidolgozásának, elemezte és összefoglalta az ártufa kutatásokat, a ha-
zai területek petro-metallogenezisét, az intruzív és effúzív magmatitok elkülö-
níthetőségét. Több akadémiai és szakmai bizottság tagja, a Földtani Társulat 
többször kitüntetett képviselője, nemzetközi konferenciák elismert előadója, aki 
szakértőként gyakran képviselte hazánkat (Földtani Tudományok Nemzetközi 
Uniója, Kárpát-Balkán Geológiai Asszociáció, Nemzetközi Vulkanológiai Szö-
vetség, Nemzetközi Földtani Térképszerkesztési Szövetség, Planetáris Geofizi-
kai Együttműködés stb.). Fáradhatatlanságával a debreceni tanszéket a hazai 
földtan egyik jelentős tudományos és oktatási központjává fejlesztette. A tanszé-
ki munkatársak részt vettek a Tokaji-hegység ásványi nyersanyagainak és vulká-
ni képződményeinek kutatásában, többirányú ipari alkalmazott földtani kutató-
munka indult be részvételükkel (mérnökgeológia, műkorund vizsgálatok, bio-
geokémia, kemosztratigráfia).  

Pantó Gábor eredményesen működött együtt az MTA debreceni Atommag 
Kutató Intézetének munkatársaival, Kovách Ádámmal (metamorfitok Rb/Sr kor-
vizsgálata), majd Balogh Kadosával (miocén vulkanitok K/Ar radiometrikus 
korvizsgálatai). 

Kulcsár László több tanszékcsoporti és kari funkciót látott el, 1970-től 2 pe-
rióduson át választott tagja volt az Egyetemi Tanácsnak. 1971-ben a Kárpát Bal-
kán Geológiai Asszociáció kijevi metallogéniai térképszerkesztési ülésén ő kép-
viselte hazánkat. 1973-ban megkapta az „Oktatásügy Kiváló Dolgozója” címet, 
1972-ben docenssé nevezték ki. Pantó Gábor korai halála után 1972–1973-ban 
Kulcsár László (1918–1996) lett a megbízott tanszékvezető, s részben az ő ön-
zetlen közreműködésének köszönhető, hogy a szakmai körökben ismertebb, álta-
la nagyrabecsült egykori oktatóját Székyné Fux Vilma professzort nevezték ki a 
debreceni Ásvány- és Földtani Tanszék vezetőjévé. 

 
1974-től az 1990-es rendszerváltásig 

 
Székyné Fux Vilma (1914–2006) nemzetközi ismertségét a telkibányai ércese-
dés és agyagásvány képződés elemzésével, valamint kőzettan-geokémiai és 
agyagásványtani kutatómunkáival alapozta meg, de eredményes volt a szikes ta-
lajképződés eredetvizsgálatában és a kálimetaszomatózis gyakorlati hasznosítá-
sának kutatásában is. Egyetemi, akadémiai, illetve földtani társulati kiküldött-
ként számos külföldi szakmai konferencián, kongresszuson képviselte a hazai 
geológiát, legtöbbször előadóként kamatoztatva kitűnő német és francia nyelv-
ismeretét. A Földtani Társulatban több szakosztály elnöke, 1972-től a Társulat 
társelnöke. Kristálytan jegyzetét 35 éven át használták egyetemeinken. Számos 
OTDK konferencia társszervezője, ő és munkatársai jóvoltából Tanszékünkön 
működött hazánk egyik legsikeresebb tudományos diákköre. Számos aspiráns, 
köztük külföldiek témavezetője volt. Rangos kitüntetések, köztük a Munka Ér-
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demrend (arany és ezüst fokozat), Szabó József emlékérem, Széchenyi Díj stb. 
tulajdonosa, később a Debreceni Egyetem Professzor Emeritusa, 1974–1981 kö-
zött Debrecenben tanszékvezető, ezt követően csaknem az ezredfordulóig dokto-
ri alprogram-vezető és aktív oktató. 

Az 1970-es évek közepén került beszerezésre egy rácsspektrográf, valamint 
egy 1500 °C-ig felfűthető derivatográf, így megszülethetett a szilikátkémiai mel-
lett a spektrográfiai, valamint a derivatográfiai laboratórium, s megalapozódott a 
szedimentológiai és talajmechanikai, valamint a mikroszkópi laboratórium, ill. 
műszerszoba. 

Rakovits Zoltán az 1960-as években mongóliai expedíciós földtani kutatás-
ban vett részt, majd 1973-tól a Magyar Geológiai Szolgálat debreceni regionális 
központjánál vállalt megbízatást. Helyébe 1974. febr. 1-től pályázat útján Kozák 
Miklós Miskolcon ekkor végzett okl. geológusmérnök került. Az általa szerve-
zett diákkörből számos, OTDK-t nyert egyetemi oktató (Juhász Lajos, Nyilas 
István, Rózsa Péter stb.), MÁFI-geológus (Gyuricza György, Piros Olga), s kö-
zép és főiskolai oktató került ki.  

Az 1970-es években a Kassai, Greifswaldi, Belgrádi egyetemek kutatói több 
előadást tartottak Tanszékünkön, bemutatva kutatási területüket és azok jelentő-
sebb eredményeit. Együttműködési kapcsolat alakult ki velük, valamint a párizsi 
Sorbonne Kőzettani Tanszékével. Előadást tartott továbbá J. D. S. Korzsinszkij 
akadémikus (Moszkva), M.J. Tolsztoj professzor (Kijev), R. Ivanov (Szófia), S. 
Karamata (Belgrád) és mások. 

Kulcsár László 1974-ben szakértőként segítette a GEOMINCO Külkereske-
delmi vállalat ciprusi rézbányájának működését helyszíni és itthoni ércgenetikai 
és dúsítástechnológiai vizsgálatokkal.  

Kozák Miklós vizsgálta a telkibányai vízgyűjtő felépítését, eróziós potenciál-
ját, lepusztulási és transzport folyamatait, ezek kvantifikálható paramétereit, 
eredményeiből 1979-ben „summa cum laude” doktori vizsgát tett, s elnyerte a 
Földtani Társulat Ifjúsági Díját, 1980-ban adjunktussá nevezték ki.  

Székyné vezette a „Tiszántúl fedett neogén vulkanizmusa és ércesedése” té-
makör államilag támogatott kutatási programját, amelyben minden tanszéki 
munkatárs részt vett. Mélyfúrásokból és maganyagokból készültek sorozatelem-
zések, térkép- és szelvényszerkesztések, kutatási jelentések, illetve tudományos 
közlemények. Szoros együttműködés alakult ki Balogh Kadosa és Pécskay Zol-
tán fizikusokkal az ATOMKI K/Ar izotópkor laboratóriumának munkatársaival. 

1979-ben nyugdíjazott Kulcsár László helyett Székyné felkérésére Gyarmati 
Pál, a Földtani Intézet osztály- és programvezető geológus félállású docens lett. 
A Tokaji-hg elismert szakértője már rendelkezett egyetemi múlttal (ELTE Al-
kalmazott Földtani Tanszék). A Pantó G. vezette csoport tagjaként, 1967-től ve-
zetőjeként vett részt a Tokaji-hg 1:25 000-es térképezésében. Több külföldi tanul-
mányút és expedíciós munka részese (Olaszország, SZU, Kuba, Irán), majd tagja a 
Börzsöny 1:10 000-es térképező csoportjának. Titkára volt a MTA X. Oszt. Kőzet-
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tani Munkabizottságának. Tíz éven át, 1977-től bizottsági tagja a közép-európai 
akadémiák együttműködésében létrehozott munkacsoportnak, 1978-tól pedig az 
Országos Prognózis Tanácsnak. 1978–1980 között a Tokaji-hegységi perlit-, 
1981-ben az alunit- és érc-, 1982–1983-ban pedig a pumicit prognózis készítője.  

1981-ben kandidátusi disszertációját sikeres védése után lett egyetemi docens 
Szöőr Gyula (1940–2007), aki fiatalon, 41 évesen vette át a Tanszék vezetését, 
melyet néhány év megszakítással 2005-ig, azaz két évtizeden át irányított (1981–
1993, 1997–2005). Meghatározó szerepe volt az interdiszciplináris kutatások-
ban, módszer- és laborfejlesztésben, akadémiai kapcsolatok ápolásában. Meg-
őrizte a kialakult oktatási és kutatási struktúrát, így a Tanszék életét és fejlődését 
folytonosság jellemezte az 1990. évi rendszerváltás idejéig. 

A hallgatóként geológia szekcióban OTDK-t nyert Rózsa Péter 1980–1983 
között lett a Tanszék tudományos ösztöndíjasa. A Tokaji-Nagyhegy vulkanoló-
giáját és petrogenetikáját kutatta, elemezte a magmakeveredés és asszimiláció 
kérdéseit, 1983-ban a Magyarhoni Földtani Társulat Ifjúsági Díját nyerte el. Ko-
zák Miklóssal és Járai Antal matematikussal új módszert dolgoztak ki a mikro-
szkópi modális analízis terén. 1987-től 2006-ig adjunktus. 

A Szeged építésföldtani kutatásába hallgatóként bekapcsolódó Sümegi Pál 
malakológiai vizsgálataival OTDK I. díjat nyert, 1986-ban szerzett tanári okle-
velet, majd ösztöndíjasként elkészítette a Hajdúság felső pleisztocén fejlődéstör-
ténetéről szóló egyetemi doktori disszertációját, melyet 1989-ben „summa cum 
laude” védett meg. 1986-tól 1992-ig a Tanszék tanársegédje, 1992-től 2000-ig 
egyetemi adjunktus. 

1984–1988 között Kozák Miklós adjunktus a Kuba orientei részén térképező 
és nyersanyagkutató expedícióban vett részt, ezalatt, 20 tudományos közleménye 
jelent meg, s szigetív rekonstrukcióját az IGCP 364. sz. projekt 7 sz. munkacs. 
kiadványában publikálta.  

Szöőr Gyula újabb kutatásai a paleobiogeokémia és kemosztratigráfia felé 
irányultak. Fizikus kollégákkal (Berecz István, Bohátka Sándor, Langer Gábor, 
Gál István MTA ATOMKI) pedig a termikus elemzésnek egy tömegspektro-
méterrel összekapcsolt kombinált módszerét dolgozták ki szabadalom formájá-
ban. Az 1980-as és 1990-es években nemzetközi konferenciák előadója, 6 aka-
démiai munkabizottság tevékenységének részese. 

Tanszékünknek pályázati támogatással sikerült beszereznie egy nagyfelbon-
tású NIKON Microphot SA polarizációs kutatómikroszkópot. 
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A Tanszék fejlődése a rendszerváltástól  
a kétszintű felsőoktatás bevezetéséig 

 
Az 1980-as évek oktatási reformjai zökkenőmentesen húzódtak át az 1990-es 
évek első felére. Oktatóink sokat tettek a Földtani Társulatban azért, hogy a geo-
lógia visszakerüljön a közoktatásba, saját nevén jelenjen meg a Nemzeti Alap-
tantervben, miként más európai országokban. A Társulat Oktatási és Közműve-
lődési Szakosztályának elnöki tisztét oktatóink, Kozák Miklós majd Püspöki 
Zoltán látták el, Rózsa Péter lisszaboni oktatási konferencián képviselte hazán-
kat. Megszerveztük az iskolák ásvány-, kőzet- és kövületgyűjteménnyel való el-
látásának országos programját. Kozák Miklóst fenti tevékenységéért a Földtani 
Társulat 1993-ban Emlékgyűrűvel tüntette ki.  

Szöőr Gyula 1993-ban a földtudományok doktora lett, 1994-ben Szegeden le-
folytatott habilitációját követően nyerte el a professzori címet. 

A fejkvóta rendszer miatt megnövekedett a hallgatói létszám, és az óraszáma-
ink is. A kétirányú geográfus képzés, valamint a környezettudomány szak létre-
hozása fokozatosan változtatta meg a Tanszékünk iránt támasztott oktatási köve-
telményeket. Részben a doktori képzés keretében, részben speciálkollégiumként 
Szöőr Gyula vezette be a geokémia és környezetgeokémia tantárgyakat, utóbbi-
akat a Miskolci Egyetem Doktori Iskolájában is előadta. Gyarmati Pál bevezette 
a vulkanológia és földtani térképezés tárgyakat, jegyzetet írt a Magyarország 
földtana speciálkollégiumhoz Kozák Miklós kidolgozta a szerkezeti földtan, hid-
rológia-hidrogeológia, geotermika, környezetföldtan, településgeológia, alkal-
mazott földtan tematikáját, elindította e tárgyak oktatását. Rózsa Péter a műem-
léki geológia, műemlékvédelem, illetve kőzetmikroszkópia elindítója és oktatója 
lett, Sümegi Pál régészeti geológia speciálkollégiumokat tartott. A műszeres ana-
lízist kezdetben a termoanalitikai laborgyakorlatok jelentették, s ez teljesedett ki 
később a BSc rendszerben komplex műszeres anyagvizsgálatok című tárggyá. A 
korábbi „ásványhatározás” tartása és jegyzetének megújítása Barta István nevé-
hez fűződik, aki megírta kristálymorfológia jegyzetét is. 

1994–1997 között Gyarmati Pál főállásban töltötte be a tanszékvezetői tisztet. 
Ez idő alatt alapozódott meg az új földtudományi doktori iskola földtani része. 
1997-ben habilitált, de a gazdasági megszorítások miatt ő azévben, Barta István 
pedig 1995-ben nyugállományba került. Ennek ellenére mindketten önzetlenül 
folytatták addigi oktatómunkájukat. Gyarmati Pál tanszékvezetése alatt 1996-
1997-ben védte meg kandidátusi disszertációját Sümegi Pál. 

A DE Földtudományi Doktori Iskolájának „Ásványtani, geokémiai, regioná-
lis és alkalmazott földtani kutatások” programvezetője Szöőr Gyula professzor 
lett, aki elnyerte a kiváló munkáért kitüntetést, az MTA DAB Széchenyi Okleve-
lét, a KLTE TTK Emlékplakettjét és a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet. 

A Tanszéken ismét intenzívvé vált a tudományos diákköri munka és a Hatva-
ni István Szakkollégium keretében történő tehetséggondozás. Sümegi Pál a Tu-
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dományos Diákköri Tanács kari, majd egyetemi elnöke volt, hallgatóink nagy 
számban értek el OTDK sikereket. Sümegi Pál közéleti tevékenységéért Hatvani 
István és Pro Natura Emlékérmet kapott. 

1993-tól a Kozák Miklós vezette „Tardona” diákköri csoport tagjai a Bükkium 
kutatásában elért eredményükkel számos OTDK díjat nyertek, bekerültek a dok-
tori képzésbe. A 15 év során 36 hallgató 14 országos tudományos diákköri dol-
gozatot készített, ebből 9 országos I. díj, két II. díj, két III. díj és három különdíj 
született. A fentiek miatt Kozák Miklós 2001-ben Mestertanári oklevelet, Fáy 
Díjat és a kar legnépszerűbb oktatója díjat nyert el. 

1996-tól az ekkor alakult MTA DAB Környezetföldtani és Paleoökológiai 
Munkabizottság elnöki, illetve titkári tisztét Szöőr Gyula és Sümegi Pál töltötte 
be. 1997-től ismét Szöőr Gyula vezette a Tanszéket. Több külsős szakember tett 
Tanszékünkön doktori vizsgát (Kovács-Pálffy Péter, Barta András, Kerék Barba-
ra MÁFI) a saját nevelésű hallgatók közül Magyari Enikő, majd Havassy András 
lettek az új típusú képzés első végzettjei. 

A kutatási feltételek javításában fontos állomás volt a szimultán tömegspek-
trometriás termogáz elemzés, melynek eredményességét 3 tematikus OTKA pá-
lyázat segítette. Kitűnő együttműködés alakult ki a BIOGÁL, az ATOMKI, il-
letve a Kísérleti Fizika Tanszék munkatársaival. Munkájuk eredményei MTA 
kiadványként jelentek meg. Szöőr Gyulát az MTA Geonómiai Bizottságának el-
nökévé választották. 

Sümegi Pál 2000-ben sikeresen pályázta meg a Szegedi Egyetem Földtani és 
Őslénytani Tanszékének megüresedett tanszékvezetői posztját. 

A kibővült tanszéki „Tardona kutatócsoport” 1995-től a Földtani Intézettel 
kötött megállapodás keretében reambuláló földtani térképezést végzett a Bükk 
előterein. Ennek kapcsán épült ki a korszerű számítástechnikai, illetve térinfor-
matika rendszerünk. A csoport NKFP támogatást nyert a terület geopotenciál 
vizsgálatára, melynek része lett a rétegtan több mint 3000 fúrásszelvény alapján 
való korszerű szekvenciasztratigráfia és medenceanalitikai újraértékelése. Ennek 
során érett kutatóvá Püspöki Zoltán, aki három OTDK díjat nyert, 1995-ben ta-
nulmányi emlékérmesként vette át diplomáját, 1999–2001 között az MTA „kivá-
lóan megfelelt” minősítésű Bólyai Ösztöndíjasa volt, 1996–1999 között a KLTE 
TTK tudományos diákkörének titkára, szervezője a XXIV. OTDK-nak, 2000-től 
a Földtudományi Tanszékcsoport TDK felelőse. 1996-tól a DAB Környezetföld-
tani és Paleoökológiai Munkabizottság titkára, 1997–2000 között a Földtani Tár-
sulat Oktatási és Közművelődési Szakosztályának titkára, majd elnöke, hazai és 
nemzetközi szakmai szervezetek tagja, konferenciáik résztvevője. 2001-ben an-
gol-magyar szakfordító oklevelet szerzett. 2000-ben lett a Tanszék tanársegédje, 
2003-ban medenceanalízisből „summa cum laude” doktorált.  

Barta István munkáját Simulák József vegyész vette át, aki 2004-től a TEVA-
BIOGAL Rt-hez távozott, utódja Papp István okleveles vegyész lett, akinek ku-
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tatómunkája ártéri üledékek és ipari szennyeződések elterjedésének analitikai, il-
letve geokémiai vizsgálata. 

A Bükk előtéri kutatások egyik hozadékaként Kozák Miklós és Püspöki Zol-
tán 1993-ban Sajóbábony határában egy jelentős bentonit telepet fedezett fel, 
megalapítva a Terra-Mina Bt-t. Az általuk létrehozott 8 tagú konzorcium a Szé-
chenyi Program pályázatán 400 millió forintos támogatást nyert, több egyetemi 
tanszéket és ipari vállalkozást vonva be a kutatásba. Vállalásaikat sikeresen tel-
jesítve megtörtént a telekfektetés, s a bíráló bizottság 2005-ben kiválóra minősí-
tette a kutatást, melynek eredményeit számos hazai és külföldi poszter, előadás, 
illetve szakcikk tette ismertté, több PhD kutatómunkát alapozva meg, melyek 
közül három „summa cum laude” minősítéssel zárult, további kettő pedig folya-
matban van. A pénzügyi támogatás jelentős tanszékfejlesztést és beruházást tett 
lehetővé. Az eredmények többirányú kutatást indítottak el a térségben (pl. geo-
termika, felszínalatti szénelgázosítás). 

A Terra-Mina Bt. Tanszéket érintő vállalkozása volt az Országos Kármente-
sítési és Vízbázisvédelmi Programokba történő aktív bekapcsolódás is, melynek 
tapasztalatai beépültek az új típusú környezetföldtan című tantárgy oktatásába, s 
a szikgáti hulladéklerakó kármentesítésének témaköréből írta diplomadolgozatát 
2001-ben McIntosh Richard William, s születtek környezetgeokémiai témájú ha-
zai és nemzetközi tudományos közlemények. 

2001 márciusában Gyarmati Pál nyugdíjazását követően még aktív oktatónk meg-
hívott előadóként előadásokat tartott a mexikói Pachuca-i egyetemen „Introduccion 
a la Petrologia” tárgykörből, majd 2004-ben a Queretaro-i egyetem oktatója volt.  

2001–2004 között McIntosh Richard William a tanszéki PhD hallgatóként a 
Bükkium mikro- és morfotektonikai vizsgálatát kezdte el, sikeres OTDK szerep-
lései, addigi eredményei alapján 2006-ban tanársegédi beosztásba került. Az új, 
2006 szeptemberétől bevezetett BSc(-MSc) típusú képzés megnövelte Intézetünk 
tanszékeinek óraszámát, kibővítette feladatait. A szervezés koordinálásával Tan-
székünkön McIntosh Richard William lett megbízva. 

 
 

A kétszintű felsőoktatás és a jövő ígérete 
 
2005-től Kozák Miklós került a Tanszék élére, ekkor került sikeres kidolgozásra 
intézetünkben is a földrajz és földtudomány BSc hároméves graduális képzési 
tervezete. Tanszékünk mindkettőben, s ezen kívül a környezettan szakos képzés-
ben is messzemenően érintett, s emellett alapozó tárgyakat nyújt a biológus, ve-
gyész és építőmérnök képzésekhez. 2006. szeptember 1-től megindult a földtu-
dományi képzés több mint 50 fővel. Folyamatban van az erre épülő alkalmazott 
földtudományi MSc kidolgozása és elfogadtatása. 

2006 elején Tanszékünk emléktáblát avatott az egykori professzor Földvári 
Aladár születésének centenáriuma alkalmából, s a TTK segítségével felújított 
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gyakorlótermet róla neveztük el. Több év alatt az intézeti Acta-ból létrehoztuk a 
Geológia, Geomorfológia, Természetföldrajz Sorozat nevű, lektorált angol(–ma-
gyar) referált szakfolyóiratot. 

2007-ben lett tanársegéd az OTDK díjat nyert, köztársasági ösztöndíjas, Tan-
székünkön diplomadolgozó Buday Tamás, a TTK emlékérem tulajdonosa, PhD 
hallgatónk, akinek fő kutatási területe a geotermális energia fenntartható regio-
nális kinyerése. 

Gyarmati Pál 2007-ben 72 évesen jelentette be visszavonulását. A tiszteletére 
rendezett előadóülésen az Egyetem, a Tanszék, a Földtani Társulat, a KLTE Ba-
ráti Köre, valamint a pályatársak köszöntötték. 

 
Kutatási perspektívák 

 
Mint a korábbiakból kitűnt, a relatíve kis tanszékek sajátos előnye és hátránya, 
hogy az adott oktatói-kutatói állománynak egyidejűleg kell ellátni a klasszikus 
és alkalmazott földtani tárgyak oktatását, s ezt csak úgy teheti magas színvona-
lon, ha ehhez megfelelő kutatási háttér is kapcsolódik. Ennek megfelelően 1995-
től folyamatosan alakítjuk át a Tanszék tantárgyi struktúráit és kutatási profilját, 
valamint együttműködési kapcsolatrendszerét, hogy ezeknek az új feladatoknak 
minél magasabb szinten meg tudjon felelni. A hagyományos és klasszikus föld-
tani főirányok közül továbbra is súlyozott szerepet kap az ásvány-kőzettan, a 
szerkezeti földtan és a rétegtan-medenceanalízis, míg az alkalmazott oktatási-
kutatási szerkezetben megjelennek a ma perspektivikus témakörök (víz és ener-
giahordozók kutatása, geopotenciál és veszélytérképezés stb.). 

Olyan integrált kutatási programokat igyekszünk kialakítani, amelyekben az 
előbbiekben vázoltak rendszerré kapcsolódnak össze, melynek részeit kisebb 
tanszéki, illetve tanszéki és kívülálló munkacsoportok együttesen fedik le. Ilyen 
tematikus főirányok a: 

– regionális tektonikai, morfotektonikai, magmatektonikai, vulkanológiai-
petrogenetikai kutatások a Kárpát-medence főként ÉK-i részén (felszíni, 
felszín alatti), hazai (MÁFI, ATOMKI), illetve román, szlovák, ukrán és 
japán együttműködésekkel megerősítve, térképreambuláció, nyersanyag-
kutatás, tudományos újraértelmezés céljából; 

– medenceanalízis szekvenciasztratigráfiai, térinformatikai, geofizikai se-
gédlettel, fácieskorrelációs, bányászati (bentonit, szén, víz, építőanyag 
stb.) kimenetekkel; 

– ipari körzetek salakanyagainak és ezek távolhatásának ásvány-kőzettani, 
környezetföldtani és környezetgeokémiai vizsgálata, a másodlagos hasz-
nosítás lehetőségeinek kutatása; 

– az alternatív energetikán belül a regionális sekély-, középmély- és mély-
szinti geotermális adottságok adatbázis építése, modellezése, hőbányá-
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szati kinyerésének alternatívái régiófejlesztési céllal, hazai és nemzetközi 
klaszterek keretében; 

– ásvány-kőzettani, geokémiai és fizikai-mechanikai anyagvizsgálatok mű-
emlékek kőanyagának tönkremenetele, pótlása, károsodása okainak feltá-
rása, eredetének kimutatása stb. céljából (terméskő, tégla- és cserépipari 
termékek, beton és habarcs anyagok, használati tárgyak régészeti kőesz-
közök), településrekonstrukciós kutatás; 

– természeti vagy közigazgatási területi egységek (vízgyűjtők, települési 
belterületek, külterületek) geopotenciáljának kutatása (pl. túl- és alulhasz-
nálat, ismerethiány), a területhasználat optimalizálása, földtani veszély-
forrásai (földrengés, árvíz, belvíz, tömegmozgások, üregvédelem, geoló-
giai erózió stb.) kataszterezés, térképezés, rekultiváció és rehabilitáció, 
környezeti hatásvizsgálatok, földtani értékvédelem. 

 
E felsorolt témakörök mindegyikében születtek az elmúlt évtized során figye-
lemreméltó tudományos értékű, illetve gyakorlatilag hasznosítható eredménye-
ink, melyeket részben ipari jelentések, részben konferencia előadások és közle-
mények, alkalmi különkiadványok, illetve hazai és külföldi szakcikkek formájá-
ban hoztunk nyilvánosságra.  

A fenntartható gazdaság motorja a nyersanyagok, energiahordozók biztosítá-
sa, a tudás alapú munka folyamatos újratermelődése, az innovációt serkentő tő-
kemozgás, s az előrelátó környezettudatos, értékőrző magatartás, a regionális 
önszerveződés. A geológia, mint nyersanyagkutató, fosszilis és alternatív ener-
giaforrásokat feltáró, környezeti állapotokat fejlődésében vizsgálni képes tudo-
mány új kihívások elé néz az ezredforduló Európájában, s ennek megvalósításá-
hoz Tanszékünk fejlesztése rendkívül időszerűvé vált.  

A jelenkor társadalma két eljegesedés közötti Gauss görbe szerűen fel-, majd le-
ívelő felmelegedés felszálló ágában él, s ennek meredek szakaszának heves pozitív-
negatív oszcillációit tapasztalja akár évtizedes távlatokban is. Mindez a földtani tá-
vú változások embertől független velejárója, amelyre rászuperponálódik az ipari 
társadalom számos hatása. Kérdés azonban, hogy milyen az emberi szerep mértéke, 
s jól tesszük-e fel korunk alapvető létkérdéseit, amikor elhanyagoljuk a felkészülést 
a mindenféleképpen bekövetkező globális klímaváltozás következményeinek túl-
élésére, hiszen a földtörténeti múlt szolgál bizonyságul arra, hogy a nagy klíma- 
vagy korszakváltások során Földünk arculata alapvetően átalakul. 

Ha elképzeléseinket az Egyetem és a Kar, illetve városunk egyetértőleg támo-
gatja, úgy a földtudomány a maga teljességében képes lesz a K-ÉK-magyarországi 
szakemberigény kielégítésére, s olyan regionális oktató- és kutatóbázisként működ-
het, amelynek jelentős szerepe lehet a hátrányos helyzetű régió felzárkóztatásában, 
a nyersanyag és energiaforrások biztosításában, a természet- és környezetvédelem-
ben, természeti tartalékaink ésszerű és fenntartható felhasználásában. 
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