Pulszky Ferenc-díj
A Pulszky Társaság által adományozott szakmai elismerés muzeológusoknak,
restaurátoroknak vagy közművelődési szakembereknek, kiemelkedő szakmai
életútjuk méltatásaként, mellyel jelentős mértékben hozzájárultak a magyar
múzeumügy fejlődéséhez, a múzeumokban őrzött tudás széleskörű társadalmi
népszerűsítéséhez. 2004 óta eddig 22-en kapták meg a díjat.
A Pulszky Ferenc-díjat kapja 2020-ban
Dr. SZAKÁLL Sándor
mineralógus, muzeológus, egyetemi tanár, az MTA doktora
Szakáll Sándor 1953-ban született Berettyóújfaluban. 1979-ben kémia-fizika tanári
diplomát szerzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 1979-ben került
a miskolci Herman Ottó Múzeum Természettudományi Osztályára, ahol szinte a
semmiből hozta létre az ország egyik legnagyobb ásványtani közgyűjteményét.
1990-ben az önálló Ásványtár első osztályvezetője lett. Munkásságának alapvető
része a múzeum és (2002-től) a Miskolci Egyetem ásványgyűjteményeinek
fejlesztése.
Meghatározó szerepet vállalt az Ásványtár állandó kiállításainak létrehozásában.
1993-ban megalapította az Ásványtár tudományos szakfolyóiratát (Topographia
Mineralogica Hungariae), 2000-ben pedig egyik elindítója volt az
Ásványtudományok a Kárpátokban című, háromévente megrendezésre kerülő
nemzetközi konferencia sorozatnak.
Kutatási témáinak döntő része magyarországi ásványtársulásokkal foglalkozik.
Hazánk területéről hét, a tudomány számára új ásvány leírásában vett részt. Több
monográfiában összegezte a Kárpát-övezet, Magyarország, illetve a Székelyföld
ásványaira vonatkozó ismereteinket. Publikációinak száma 170.
2002-ben szerzett a kassai Műszaki Egyetemen PhD fokozatot. 2014-ben nyerte el
az MTA doktora címet. 2004-től 2018-ig az Ásvány- és Kőzettani Intézeti Tanszék
vezetője, 2015-től egyetemi tanár, mellette a múzeum Ásványtárának
részmunkaidős muzeológusa.
Szakáll Sándor rendkívül sokat tett a múzeumi Ásványtár és az ásványok
tudományának megismertetéséért, eredményeinek társadalmasításáért. 1983-ban
egyik létrehozója volt a Miskolci Egyetemen a Tavaszi Ásványgyűjtő
Találkozónak, ami – újabban Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál néven – az
egyik legnagyobb ásványgyűjtő találkozóvá nőtte ki magát a régióban.
1990-ben egyik alapítója volt az ásványbarátokat tömörítő Magyar Minerofil
Társaságnak, melynek elnöki posztját 2015-ig ő töltötte be. Útjára indította a
társaság Geoda című folyóiratát, az egyetlen magyar nyelvű ismeretterjesztő
ásványtani lapot. Szintén alapítója a rendszerváltás hajnalán létrejött, Koch
Sándorról elnevezett első magyarországi ásványtani alapítványnak.

Szakáll Sándor pályája során számos szakmai elismerésben részesült, közülük talán
legrangosabb elismerése a Móra Ferenc-díj.

