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DR. KORDOS LÁSZLÓ

Kordos László a földtudomány doktora, egyetemi 
magántanár, a Magyar Állami Földtani Intézet 
igazgatója 1950. május 23-án születet Mezőcsáton. A 
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1974- 
ben biológia-földrajz szakos tanári oklevelet, majd 
1975-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen 
geológus diplomát szerzett. Gerinces 
paleontológusnak vallja magát, akinek a kihalt állatok 
csontjai tanulmányozása a rendszertani kérdéseken 
túlmenően elsősorban a leszármazási, rétegtani és 
környezeti rekonstrukciós vizsgálatok szempontjából 
fontosak. Ismereteit előbb Jánossy Dénestől, majd az 

egyetemen Kretzói Miklóstól és Nemeskéri Jánostól kapta.
Legfontosabb kutatási területei kezdetben a barlangkutatáshoz kapcsolódtak, ahol a 

pleisztocén és holocén csontmaradványokon kívül a barlangok klímáját és vizeinek 
kémiai változásait is tanulmányozta. Barlangtani tevékenységének összefoglaló munkája 
az 1984-ben megjelent „Magyarország barlangjai” című könyve.

Az ipolytarnóci 20 millió éve élt állati lábnyomokat több cikk mellett 1985-ben 
monográfiában foglalta össze, és már több, mint 30 éve a terület tudományos tanácsadója, 
kiállításainak rendezője.

Foglalkozott a negyedidőszak rétegtanával és környezeti változásaival, a tengeri 
emlősök evolúciójával és a mecseki dinoszaurusz lábnyomokkal is.

Az embertani kutatásokhoz, és azon belül is a paleoantropológiához a személyes 
érdeklődésen kívül a rudabányai 10 millió évvel ezelőtt élt emberszabású ősmajom 
leletek terelték, miután egyetemi hallgató korától kezdve részese volt a Kretzói Miklós 
által 1971-ben megkezdett rendszeres ásatásoknak, majd azok vezetését 1978-ban 
mesterétől átvette. Az 1985-ben előkerült első Rudapithecus koponya meghatározta 
további tudományos pályafutását. A nagy nemzetközi érdeklődés és a rendszerváltás 
következményeként 1992-től különböző összetételű és finanszírozású nemzetközi 
együttműködések keretében folytatja a rudabányai ásatásokat. Önálló és társszerzős 
nemzetközi publikációi, a nemzetközi kongresszusokon tartott előadásai, és nem utolsó 
sorban széles körű hazai és külföldi ismeretterjesztő írásai eredményeként a rudabányai 
leletek már a hazai tankönyvek, és a külföldi szakkönyvek állandó részét alkotják. A 
rudabányai leletekről vallott korábbi nézetekkel szemben már 1987-ben leírta, hogy a 
Rudapithecus az emberhez, valamint a ma élő afrikai emberszabású majmokhoz, a 
csimpánzhoz és a gorillához vezető leszármazási vonalak közös őse lehetett. Ezt az 
elgondolást a torontói egyetem antropológus professzora, David R. Begun új adatokkal és 
módszerekkel alátámasztva tovább fejlesztette.
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Kordos László más hazai paleoantropológiái lelőhelyek újraértékelésével is 
foglalkozott. A vértesszőlősi gerinces fauna korát például 350-300 ezer évek közöttinek 
tekinti, az emberi maradványt pedig a Homo heidelbergensensis formakörébe tartozónak 
ítéli. A suba-lyuki neander-völgyi maradványok korát szintén faunisztikai, rétegtani 
értékelés alapján 60 ezer évvel ezelőttinek határozta meg, miután a barlang 
sziklarepedéseiben megtalált eredeti kitöltés faunáját vizsgálva ott ősemberi fogszilánkot 
is talált.

Kordos László tucatnyi könyvet, több száz tudományos és ismeretterjesztő cikket 
publikált, több, mint 30 éve tanít különböző egyetemeken, hazai és nemzetközi 
folyóiratok szerkesztő bizottságának tagja.
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