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Abstract 

Tibor JURCSÁK is a prominent personality of vertebrate paleontology in Transylvania, who for his activity 
and results deserves a place in our memory in his honor. Throughout his working life he worked in the 
Department of Natural Sciences in the Museum of Oradea. This job gave him the opportunity to study 
vertebrate fossils from Tertiary and Quaternary deposits in the western part of Romania, and then, based on 
the basis of information taken from a geological report, unveiled and processed the first Triassic reptile site 
in the country. A short time later, geologists working in the Pădurea Craiului Mountains drew his attention 
to bones found in bauxite residue. He also processed this occurrence thoroughly. The results from both these 
mentioned sites surprised the world specialists and caused a worldwide resonance. 

Rezumat 

Tibor JURCSÁK este o personalitate proeminentă a paleontologiei vertebratelor din Transilvania, care prin 
activitatea şi prin rezultatele sale, merită să păstrăm amintirea lui în loc de cinste. Prin întreaga sa viaţă 
activă a lucrat în cadrul secţiei de ştiinţe naturale al Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea. Acest loc de 
muncă i-a oferit posibilitatea studierii vertebratelor fosile din depozitele terţiare şi cuaternare din partea de 
vest a României, ca apoi, pornind pe bazele informaţiilor preluate dintr-un raport de cartare geologică, a 
dezvelit şi a prelucrat primul sit de reptile triasice din ţară. Cu puţin timp mai târziu, geologii care lucrau în 
Munţii Pădurea Craiului, i-au atras atenţia asupra unor resturi de oase găsite în bauxită. Şi această ocuren-
ţă fiind prelucrată minuţios de el, din cele două puncte fosilifere din urmă, a surprins lumea specialiştilor cu 
rezultate de rezonanţă mondială. 

1. Gondolatok, bevezető helyett 

Midőn nekiálltam kitűzött célom elvégzéséhez, mivel JURCSÁK Tibor, munkássága révén, nem egy he-
lyi érdekeltségű személyisége az erdélyi magyar tudóstársadalomnak, azzal kezdtem a dokumentálódást, 
hogy átnéztem az életrajzi lexikonokat, lám hol jelölik ki helyét a magyar tudományosságban. Elsőnek a 
Romániai magyar irodalmi lexikon 2. kötetét nyitottam ki, melyben annak rendje s módja szerint, önálló 
szócikkben rá is bukkantam [55]. Mivel ezt a kötetet megjelenésénél hét évvel korábban zárták le annak 
szerkesztői (de a szocialista cenzúra miatt csak az 1989-es rendszerváltás után volt lehetséges kinyomtatása), 
távolról sem az akkor még élő tudós lezárt életművének összegzése áll benne. De minden adata korrekt. 
Nyilván, ebből a műből informálódott az első Romániai magyar ki kicsoda, de az furcsa, hogy a kiadvány 
nagyváradi szerkesztősége nem tudta, hogy a kötet lezárásakor JURCSÁK Tibor már négy és fél éve halott 
volt [68]. 

A további, magyarországi kiadványokban való keresgélésem azonban kudarcos volt. Sem az utóbb ki-
adott Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig [63], sem a magát teljesnek minősítő Új magyar életrajzi lexikon III. 
kötete [62] nem szól róla. 

Mit is várhattam volna? Hiszen ez utóbbi lexikon hat kötetében nem találtam meg CSŰRÖS István nö-
vénytanász akadémikusunk, FUCHS Herman és GÁBOS Lajos egyetemi oktató őslénytanászaink, GERGELY 
János botanikusunk, IMREH József egyetemi oktató kristálytanász és geokémikusunk, INCZE Andor földrajz-
kutató egyetemi tanárunk, MÉSZÁROS Miklós akadémikus őslény- és rétegtanász egyetemi professzorunk, ifj. 
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XÁNTUS János kiemelkedő tudománynépszerűsítőnk (mind Kolozsvár), KOVÁCS Sándor múzeumi őslény-
tanászunk (Sepsiszentgyörgy), vagy KRISTÓ András geológusunk (Csíkszereda) nevét sem, hogy csak ka-
pásból tíz, életükben általam közelről ismert, kiemelkedő 20. századi erdélyi természettudományos nagysá-
got soroljak fel, de folytathatnám a hiánylistát a korabeli és korábbi kutatóink, jeles értelmiségijeink százá-
val. Bizony hiányoznak. Holott a magyarországiak, sokkal szerényebb teljesítménnyel, melyet sokkal kedve-
zőbb feltételek mellett hozhattak össze, fölös számban jelen vannak az inkriminált lexikon(ok)ban. Megnéz-
tem Révai Új Lexikonát is, mely széles spektrumban, ma élő személyiségekről is közöl kiadós szócikkeket 
[61]. Ezt a próbálkozást sem koronázta siker. 

Sajnos, a magyar szaksajtóban kutatva sem lettem eredményesebb. A Földtani közlöny – bár szokása 
szerint, sokkal kisebb érdemű szaktársakról is megemlékezik – röviden sem említette JURCSÁK halálhírét, 
pedig őt a Palaeontology Newslwtterben is tisztelettel elbúcsúztatta Dan GRIGORESCU. Neve a Földtani köz-
lönyben csak ritkán, inkább erdélyi szerzők irodalmi listáiban szerepel. A folyóirat hasábjain évente közzétett 
Magyar földtani irodalom (hangsúlyozom: nem magyarországi, hanem magyar) összeállításokban még vé-
letlenül sem akadtam nevére, sőt, más erdélyi kutatóéra is csak elvétve. 

A mundér becsületét egyedül FŐZY István mentette, amennyire tudta, aki 2005 utáni ismeretterjesztő 
kötetében, teljesítményéhez méltóan írt JURCSÁK Tiborról, ugyan nem szorosan vett tudományos munkában, 
bár a mű tudományos színvonala elvitathatatlan, de legalább a közemberhez szóló, látványos könyvben [59]. 

Ez számomra kemény kudarcélmény volt. Akkor, amikor többször mondják kormányszinten is, hogy 
„minden magyar felelős minden magyarért”, továbbra is, a határon túli magyarok kirekesztődnek a magyar 
kultúra anyaországi köztudatából. A szólamokon való továbblépés érdekében tenni kell. Van, aki tesz is, de 
még kevesen, keveset. Ki kell egyszer tisztán mondani: Erdély nem skanzen. Ez a föld – egyelőre – még 
magyarok által is lakott, teljes értékű országrész, teljes értékű emberekkel, kultúrával. Az itteni magyar kul-
túrának megvan a – történelmi gyökerű – sajátossága (melyre joggal, büszkék is vagyunk), de ezzel együtt, 
az része az egyetemes magyar kultúrának. Nem elég néhány név kiragadása az erdélyi magyar kultúrából, s 
annak gyakran ismételt ajnározása. 

Az erdélyi magyarság, számarányához viszonyítva, fölösen adott a mai és mindenkori magyarországi 
tudománynak, művészetnek és a mindennapi társadalmi gyakorlatnak kiemelkedő személyiségeket – tessék 
megnézni az életrajzi lexikonokat. Jó, hogy ők ott vannak. De nagyszámmal maradtak az elcsatolt országré-
szek barikádjain is, tisztesség szerint azokról sem szabadna megfeledkezni. Rendben, mi tesszük a magunkét 
itt, idehaza annak érdekében, hogy az érték, mit elődeink teremtettek, fennmaradjon. De jó lenne, ha az, oda-
haza is a közzé válna. 

Végül, tegyem én is, amit itt most felvállaltam: felfedni egy 20. századi nagyváradi magyar kutató 
munkásságának nemzetközi visszhangú szakmai érdemeit. 

 

1. ábra. A fiatal JURCSÁK Tibor  
(A kép eredetije EMŐDI János tulajdona. Köszönet a közlés jogáért.) 
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2. Jurcsák Tibor életútja 

1926. december 29-én született a Bihar megyei Olcsán, egy gyakorlatilag már tisztán románok lakta 
faluban, JURCSÁK Sándor vidéki jegyző (később nagyváradi tisztviselő) és JURCSÁKné született SUHAJDA 
Vilma-Margit (Pipi néni) háztartásbeli gyermekeként. Anyai ágon rokonságban volt CZÁRÁN Gyulával, az 
Erdélyi-szigethegység szerelmes turista feltárójával (EMŐDI János történész, szintén SUHAJDA-rokon szíves 
szóbeli közlései). 

Elemi iskoláit már Nagyváradon kezdte, majd Bukarestben, a Dinicu Golescu Iskolában folytatta. Kö-
zépiskolai tanulmányait is románul, de már újból Nagyváradon, az Emanoil GOJDU román jogász, politikus 
és mecénás nevét viselő líceumban végezte. 

1951-ben került a Nagyváradi (később Körösök Vidéki-nek keresztelt, majd 1972-ben a kommunista 
hatalom által a Római Katolikus Püspökségtől elkobzott püspöki palota műemlék épületébe költöztetett [66]) 
Múzeumhoz, ahol az őslénytani és madártani gyűjteményeket volt hivatva kezelni [57]. Az anyagból egy 
éven belül már önálló természettudományi részleget szervezett, melynek élén nyugdíjazásáig állott [64, 65]. 
Hogy feladatához megszerezze a megfelelő felkészültséget, 1953-ban beiratkozott a kolozsvári Victor Babeș 
Tudományegyetem Természetrajz–Földrajz Karára, ahol talán leginkább Traian CEUCA (1921–2003), a zoo-
lógia tanára volt rá a legnagyobb hatással. Miután 1957-ben az egyetemet befejezte, néhány éves feltöltődés 
után, az 1960-as évek első felében belevágott a kutatómunkába is. Előbb zoológusokkal csoportmunkában, 
állattani témákban, majd a bukaresti Szpeológiai Intézet munkatársával Elena TERZEAval indult el a gerinces 
őslénytan ágas-bogas világába. 

Lassan, maga körül fiatal kutatógárdát alakított ki. Sokan tartották, tartják magukat JURCSÁK-
tanítványának. Ő fedezte fel, vezette be az őslénytani gyakorlatba, majd ő irányította az ősmadártani kutatá-
sok felé KESSLER Jenőt, aki hozzá hasonlóan, nagyon lentről indult (porcelánfestőként kezdte a kolozsvári 
Írisz-gyárban, majd természetrajz-tanári diplomát szerezve került Nagyváradra, ekkor vált JURCSÁK mellett a 
múzeum külső munkatársává) [55]. 

Rendezte, majd újrarendezte a mindenkori Nagyváradi Múzeum természettudományi gyűjteményét [8, 
47, 57, 64]. 

Nagyon valószínű, hogy nem Sever DUMITRAŞCU ötlete volt a múzeum természettudományi folyóira-
tának beindítása, de az akkori igazgató jogkörében állt az, így az ő nevét említik, mint alapítót [64]. Azonban 
JURCSÁK az első számtól kezdve ott volt a szerkesztőségben, és a második számtól, nyugdíjazásáig, mind-
egyiknek felelős szerkesztője volt. 

Hűséggel eltöltött 37 évi szolgálat után, 1988-ban vonult nyugdíjba. Akkor már súlyos betegen, de 
amíg ereje bírta, végig bejárt a múzeum laboratóriumába dolgozni. A század legkegyetlenebb betegsége, a 
rák végzett vele, 1992. január 23-án, kevéssel azelőtt, hogy az általa alapított múzeumi szakosztály megün-
nepelte fennállásának 40. évfordulóját [65]. A nagyváradi magyar sajtóban FÁBIÁN Imre búcsúztatta [58]. 
Nagyváradon utcát neveztek el róla [74]. 

3. Jurcsák Tibor tudományos munkássága 

Mint már említettük, első kutatásait zoológiai (madártani, vagy ornitológiai) tárgykörben, BÉRCZY 
Tamás és Rozalia POLIŞ társaságában végezte. Ezek eredményeit 1964-ben mutatták be egy bukaresti tudomá-
nyos találkozón [5, 6], de önálló munkával is jelentkezett itt – egyetlen jelenkori malakológiai tanulmányával, 
mely a rabogányi hévízforrás különös csiga-együttesét vizsgálta [4]. Talán nem túlbeszélés, ha megjegyzem, 
ez volt az utolsó tudományos gyűjtés, mely még azonosítani tudta itt, az azóta kipusztult dunai rajzoscsiga 
(Theodoxus danubialis PFEIFFER) jelenlétét, mely valamikor a Püspökfürdő hévíztavának is lakója volt. Mind-
három említett dolgozat azonban csak később, 1969-ben látott napvilágot. 

3.1. Harmad- és negyedidőszaki gerinces őslénytan 
Időközben, egyrészt a múzeumi gyűjteményben már meglévő negyedidőszaki gerinces őslényanyag, 

majd a Nagyvárad környéki újabb, saját leletei, azokra terelték a figyelmét. Nagyvárad környéke földtanilag 
harmad- és negyedidőszaki képződmények által borított vidék. Misem természetesebb, hogy figyelme erre 
irányult. Előbb (1964-től kezdődően) a bukaresti Szpeológiai Intézet kutatója, Elena TERZEA segítségével dol-
gozott, folytatva a TÓTH Mihály által felfedezett [72], közben világhírűvé vált Betfia melletti (Somló-hegy) 
lelőhely kutatását, új leletpontot is feltárva, mindenek előtt az apróemlősökre (rágcsálókra, rovarevőkre) össz-
pontosítva [1, 2, 3]. Együttműködésük a témában tartósnak bizonyult, hiszen több mint 10 éven át közöltek 
közösen e témában [21, 22], pedig akkor JURCSÁK figyelme már másfelé terelődött. A betfiai lelőhely rajtuk 
kívül nagyon sokak által kutatott őslényanyag fontosságát, rétegtani helyét legutóbb VENCZEL Márton (ő 
JURCSÁK utóda a Körösök Vidéke Múzeum Természettudományi részlegén) foglalta össze, egyúttal pontosítva 
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is a szerzőpáros eredményeit annak eddigi megkutatásában [69, 70]. Apróemlősökkel JURCSÁK foglakozott 
még később is, amikor a Kiskóh határában felfedezett Medve-barlang gerinces anyagát másokkal együtt kutatta 
[29, 30], vagy amikor a tenkei amatőr őslénytanász, CSÁK Kálmán – akinek életművét szintén illene feldol-
gozni – által a Körösmart határában lévő Burzău-dombon felfedezett pleisztocén faunát Románia akkori két 
legnevesebb gerinces paleontológusával, Costin RĂDULESCOval (1932–2002) és Petre Mihai SAMSONnal 
(1930–2001) (szintén a Szpeológiai Intézet kutatói) közösen feldolgozták [37, 44]. 

1966-ban a nagyváradi Szőlő-hegyen, a legfelsőbb terasz-szinten, ami tulajdonképpen a pliocén-végi 
eróziós felszín roncsa, ott, ahol már TÓTH Mihály is kiásott Anancus arvernensis CROIZET & JOBERT ősor-
mányos csontokat [72], JURCSÁK vezetésével folytatott újabb ásatások ismét felszínre hoztak egy ilyen lele-
tet. Ez alkalmat adott neki arra, hogy bemutatásával újraértékelje a város környéke teraszaiból előkerült ge-
rinces-csontleleteket [5]. Az ásatásokkor előkerültek egy régebbi típusú teknős (eredetileg a Bécsi-medence 
miocén üledékeiből leírt Testudo kalksburgensis TOULA) maradványai is, melyeket később Ion E. FUHN 
ügyvédből lett neves herpetológussal meghatároztak és közöltek [9]. E fajnak eddigi egyetlen igazolt lelete 
Romániában [71]. (Maga, JURCSÁK is említette [12], hogy a lengyel M. MŁYNARSKI a budapesti múzeumi 
anyagot áttanulmányozva, a Derna és Tataros környéki pannóniai üledékekből származó leletanyagban ezt a 
fajt is azonosította, mely meghatározást – úgy látszik – VREMIR Mátyás [71] nem fogadta el. Minden valószí-
nűség szerint joggal, hiszen az utóbb leírt fajjal: Testudo burgenlandica BACHMAYER et MŁYNARSKI inkább 
megegyező [54].) 

A Nagyvárad melletti, szőlő-hegyi lelet volt a kezdete a Pannon-medence K-i pereme dombvidékén 
folytatott további nagyemlős-kutatásainak. Majd 1973-ban, a Derna melletti Békás-tó nevű táróból előkerült 
másik ősormányos-leletről (Deinotherium giganteum KAUP) közölt [12], ugyanabban az évben megírta első 
összefoglalóját a Románia Ny-i vidékeinek kövült ormányosairól [13], 1977-ben Hutatelepről előkerült újabb 
Anancus arvernensis-leletről számolt be részletesen [23, 25]. Majd, szintén a Nagyvárad melletti dombokon 
ásott ki egy újabb ormányos-maradványt: egy Archidiskodon meridionalis (NESTI)-t, a város D-i végéből (a 
már nem létező sörgyár területéről pedig egy gyapjas mammutot (Mammuthus primigenius NESTI) [36]. Ezekre 
a kutatásokra a koronát egy átfogó dolgozattal tette fel, összefoglalva Románia Ny-i peremének addig ismert 
ősormányos-leleteit [34]. 

 

2. ábra. Deinotherium giganteum KAUP őrlőfoga a tatarosi aszfaltos homokból  
(JURCSÁK Tibor 1973 [12] után) 

Az ősormányosok mellett, azonban foglakozott még a barlangi medve (Ursus spelaeus ROSENMÜLLER & 

HEINROTH) patologikus elváltozásaival [17], a kárpáti kőszáli kecske (Capra (Ibex) carpathorum KOCH) bán-
sági előfordulásával [19], a Betfiáról származó negyedidőszaki félelmetes „kardfogú tigris” (Homotherium 
moravicum WOLDRICH) őslénytanával [21] is. 

A régész EMŐDI János hívta fel a figyelmét egy csontleletre, amire ő 1968-ban bukkant rá a Misid-völgy 
egyik barlangjában. A csontlelet a múzeumba került. A hasonló leletek közt gyakran előforduló barlangi med-
ve, nyest, gímszarvas, őz, kószapocok, nagy pele csontmaradványai mellett, a leletből egy ritkaság is előbuk-
kant: egy nagy madár, mégpedig a fakókeselyű (Gyps fulvus HABLIZL) néhány csontja. Teljesen új kihívás volt 
a madarak vékony csontjainak izületeik alapján való azonosítása. JURCSÁK ezzel is megbirkózott [14], de az is 
tudatosodhatott benne, hogy a madárőslénytan egész embert igényel. Így, éppen kapóra jött az akkor külső 
munkatársnak jelentkező KESSLER Jenő. Ez indokolhatta, hogy a szorgalmas ifjút erre a kutatási területre irá-
nyítsa. Első közös dolgozatuk éppen a felkészüléshez szükséges irodalmi áttekintése volt a romániai ősmadár-
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tani kutatásoknak [11]. Erre az átruházásra ez idő tájt azért is szükség volt, mert egy egészen új téma adódott a 
Múzeum Természetrajzi Szakosztálya vezetőjének számára, mely rengeteg energiáját lekötötte. 

3.2. Triászkori őshüllők 
Az 1960-as évek alatt a Román Földtani Intézetben lázas munka folyt, az ország 1 : 200 000 léptékű 

földtani térképsorozatát elkészítették. Ebben a munkában 1964–1965 között az 1977-es földrengés áldozatá-
vá vált ISTOCESCU házaspár (Dumitru és Felicia), valamint Mircea DIACONU térképezték a Réz-hegység D-i 
lejtőjének üledékeit. A hegység peremén, lépcsős törések mentén, olyan mezozoikumi üledék-foszlányok 
őrződtek meg, melyek a Királyerdő-hegység üledéksorának folytatásában, de kissé elütő őskörnyezetben 
képződtek. Ezekben a triász és kréta üledéksorokban akarván rétegtanilag rendet teremteni a három geoló-
gus, a triászkori karbonátos (mészkövek) üledékben Felsőlugas és Sólyomkőpestes határában tengeri eredetű 
kövületekben gazdag rétegekből, ősgerinces-csontokat is talált [60]. Az 1968-ban megjelent közleményre 
felkapta a fejét JURCSÁK Tibor, hiszen NOPCSA Ferenc hátszegi-medencei krétakori leletein [59] kívül, addig 
Erdélyből más mezozoikumi gerinces leletanyag még nem került elő! 1969 őszén sebtében neki is látott ásat-
ni Sólyomkőpestes mellett, a Lion-völgyben: lelkesítő eredménnyel [10]. Új világ nyílt meg tudósunk előtt. 
Hosszúnyakú úszó tengeri őshüllők (Sauropterygia), valamelyest a mai teknősökre hasonlító, de azokkal csak 
igen távoli rokon páncélos állatok (Placodonta), ősgyíkok (Squamata) és igazi teknősök (Testudinata) marad-
ványait azonosította. Az egyik elég jól megőrzött, de hiányos Sauropterygia-koponyát akkor Notosaurus cf. 
procerus SCHRÖDER fajjal azonosított (a névben a cf. azt jelenti, hogy nem biztosan arról a fajról van szó, de 
leírója ahhoz legközelebbinek tartja). Erről azonban maga JURCSÁK hamar tisztázta, hogy az új faj, amelyik 
Nothosaurus transsylvanicus JURCSÁK néven vonult be az őslénytanba [20]. De másik két új tengeri őshüllőt is 
leírt: Tanystropheus biharicus JURCSÁK [18] és Placodus gracilis JURCSÁK [24]. 

 

3. ábra. A Nothosaurus transsylvanicus JURCSÁK koponyája (JURCSÁK Tibor 1973 [10] nyomán) 

Nyilván, a kutatásokat tovább folytatta, sőt kiterjesztette Felsőlugas vidékére is [18, 20, 24, 26, 48]. 
Közvetlenül nyugdíjazása előtt még az is megadatott neki, hogy Radu Robert HUZA terepmunkájáról egy 
Placodont-fogat hozzon be neki a Béli-hegységből, Várasfenes határából, ezzel egy új triász gerinces-lelőhelyet 
azonosítva [51]. 

Élesd környéki triászkori faunalistája – melybe az említett hüllőkön kívül halak is szép számmal bekerül-
tek – beleértve az új fajait, kiállták az idő próbáját, azaz meghatározásait az utókor érvényesnek minősítette [67, 
69, 70]. 

3.3. Krétakori őshüllők és madarak 
Azon a nyáron, amelyiken utolsó triászkori ásatásainak eredményeit leközölte, bombaként ható újdon-

ság rázta meg a romániai gerinces őslénytant. A Dobrosdi Bányavállalat két bányásza a Királyerdő-
hegységben, a Cornet 204-es bauxitlencsében csontokat jelzett. Az ott dolgozó geológusok (köztük a később 
e kövületekre szakosodó TALLÓDI Erika) értesítették JURCSÁK Tibort, aki felismerve ezeknek a kiemelt je-
lentőségét – ugyanis egész Európában rendkívül ritka lelettípusról és faunáról van szó [56] – még azon fris-
siben erről egy rövid beszámolót közölt [27], s a múzeum anyagi lehetőségeit és embereit az Élesd környéki 
ásatásokról ide irányította át. A következő évben pedig, már az első konkrét eredményekről számolt be: meg-
találta Románia, sőt az egész Kárpát-medence első korakrétakori dinoszaurusz-lelőhelyét, benne Dyrosaurus 
sp., Valdosaurus sp. és Iguanodon sp. maradványokkal [28]. Ekkor derült ki, mennyire jó előérzet volt 
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KESSLER Jenőt az ősmadarak kutatására ösztökélni, hiszen a corneti bauxitlencséből hamarosan előkerültek a 
leletegyüttes legjelentősebb elemei: a madárcsontok [33]! Ezeket majd mind KESSLER Jenővel dolgozta fel. 
Aztán találtak az anyagban repülőhüllő-csontokat (Gallodactylus sp.) is [40]. Majd jött a felkavaró hír, a lelő-
helyről Archaeopteryx ősmadár-csont került ki [43]. Ez lett volna a máig összesen kilencedik ilyen lelet a vilá-
gon, ráadásul nem a juraidőszakból, hanem a kora-krétából. Azonban az őslénytani világirodalomban hamar 
felmerült a kétely, hogy az a csont valóban ehhez a nemzetséghez tartozik-e. Sajnos a vita negatív eredménnyel 
zárult, mára világossá vált, hogy nem Archaeopterix csontját találták meg, mint ahogy a két másik faj-szinten 
leírt madár: a Palaeocursornis biharicus KESSLER és a Palaeolimnornis corneti KESSLER & JURCSÁK fajokat 
[39, 42, 43, 46] is a kritika kérdésessé tette, kellő jegyek megőrződése hiányában. Ez azonban semmivel sem 
csökkenti a corneti korakréta-kori hüllő- és madárleletek Világra szóló jelentőségét [56]. 

 

 

4. ábra. Az Archaeopterix-nek tulajdonított csontok (Gareth J. DYKE és társai 2011 [56] nyomán) 

A krétakori madarak tanulmányozásában elmélyedve, KESSLER Jenő JURCSÁK Tibor társszerzőségé-
vel, három részben megírta a romániai madárvilág felvázolható fejlődéstörténetét [45, 49, 50]. 

Ezt követően, nyugdíjazásáig JURCSÁKnak a corneti krétakori fauna lett a fő kutatási témája, amíg a be-
tegsége ebben nem gátolta, terepezett is. Életében közölt utolsó dolgozatában – természetesen KESSLER Jenő-
vel közösen – is ezzel a lelőhellyel foglalkozott. 

4. Zárszó 

Még a végére annyit tartogattam, hogy elmondjam: JURCSÁK Tibor nem egy szűk hazai irodalomban 
tette közzé eredményeit, amennyire kora politikai gátjai megengedték, azokat külföldi tudományos összejö-
vetelekre is elvitte, vagy eljuttatta [2, 31, 32, 52]. Eredményeit megismerte a világ. Számon is tartja azokat 
[56]. 

Nyilván, nem minden dolgozatával foglalkoztam, csak a legfontosabb kutatási irányait, illetve ered-
ményeit szemléltettem e rövid írásban. De meggyőződésem, ennyi is elég ahhoz, hogy tisztán láthassuk 
JURCSÁK Tibor szakmai arcélét, elévülhetetlen tudományos érdemeit a fiatal harmad- és negyedidőszaki 
őslénytanban, de mindenek előtt a mezozoikumi gerinces őslénytani kutatásokban, melyek európai, sőt világ-
szintű jelentőséggel bírnak. 

Végül, mellékletben közzéteszem az általam összeállított jegyzékét JURCSÁK Tibor tudományos iro-
dalmának. Ugyan, 60. születésnapján köszöntve, múzeumi kollégái közöltek egy listát, mely 38 címet tartal-
mazott. Természetesen, minden adatot ellenőrizve, azokat az én listámra is felvettem, kivéve egy tudomány-
népszerűsítő füzetecskéjét, mert az ilyen jellegű írásainak összegyűjtése egyrészt nem vágott a kitűzött cé-
lomba, másrészt a Fáklyában közölt más hasonló cikkeinek [55] kikeresése roppant nehéz lett volna. Nem 
emeltem be a kiállítás-katalógusokat sem [64]. Ennek ellenére, az 1986-ban összeállított listát 16-tal kiegé-
szítettem (így összes nyomtatásban megjelent tudományos dolgozatainak száma 53), holott a jelzett korábbi 
jegyzék közzététele után JURCSÁK mindössze még 7 dolgozatot közölt. 
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5. ábra. Az idős JURCSÁK Tibor  
(A kép eredetije EMŐDI János tulajdona) 

 

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem VENCZEL Márton segítségét az utólagos értékelés 
irodalmának összeállításában, úgyszintén EMŐDI János szóbeli közléseit, fényképeit, és azok közzétételi 
engedélyét. 

(Ez a dolgozat a XVIII. Partiumi Honismereti Konferencián bemutatott előadás [73] módosított, pontosított és 
bővített változata.) 

JURCSÁK Tibor szakirodalmi hagyatéka (a közlésük időrendje szerint): 
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