
Szemelvények az őslénytan magyarországi 
történetéből a felszabadulásig

Dr. Bogsch László

Az őslénytan történetének első összefoglalását 1899-ben Kari 
Alfred von Zittel adta Geschichte der Geologie und Paläonto
logie cimü, közei 900 oldalas könyvében. Ennek 7. fejezete 
foglalkozik 70 oldalnyi terjedelemben az őslénytannal. Megem
líti, hogy az őslénytan akkor vált a megalapozott természettu
domány egyik ágává, amikor William Smith és Alexandre Brongni- 
art fölismerte az ősmaradványok időjelző értékét a földtör
ténetben és Georges Cuvier, Johann Friedrich Blumenbach, Jean 
Baptiste Lamarck és Ernst Friedrich Freiherr von Schlotheim 
az összehasonlitó bonctan,az állattan és növénytan vizsgálati 
módszereit az "ősvilági szervezetek" kutatásában is alkalmaz
ta. Mindezen férfiaknak a vizsgálatai az őslénytan művelésé
nek már abba a szakaszába esnek, amely Zittel müvében mint a 
földtan és őslénytan fejlődésének "újabb szakasza" szerepel,
0. Abel őslénytan-történeti beosztásában a leiró,majd az ösz- 
szehasonlitó bonctani módszer bevezetésének szakaszát jelzi, 
Vadász Elemér könyvecskéje szerint pedig a "képzelet idősza
kát" követő "leiró időszakba" esik. Mindenképpen világos,hogy 
őslénytanról, mint természettudományról legfeljebb a 18. szá
zad utolsó negyedétől kezdve, tehát mindössze alig 200 eszten
deje beszélhetünk.

Ugyancsak már Zittel mondta ki, hogy "az őslénytanban kezdet
től fogva kétféle irányvonal érvényesült: egy sztratigráfiái 
/azaz földtörténeti/ és egy biológiai. Az előbbi az őslény
tant csupán a földtan segédtudományának tekinti... Az ide
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tartozó cikkeknek gyakran csak csekély biológiai értéke van 
és soknak a szerzőjénél hiányzik minden állat- es növénytani 
előképzettség". Az utóbbi irányt képviselő tanulmányok sora 
kicsit később kezdődik.

Az őslénytan művelésében ez a kétirányuság mindmáig fennáll.
De fennáll - sajnálatosan - Zittel megjegyzésének időszerűsé
ge is: sok szerzőnél hiányzik a biológiai irányú előképzett
ség! /Erről, nagyrészt, sokszor változó oktatási rendszerünk 
is tehet!/

Ez a kétirányuság hozza magával az őslénytan tudományrendszer
tani helyének változó megállapitását is. Vannak, akik a föld- 
tudomány, s vannak, akik - nálunk sajnálatosan kevesen - az 
élettudomány keretein belül helyezik el az őslénytant. Tudo
másul kell vennünk, hogy az ősmaradvány vizsgálati anyag, az 
ősmaradvány a földtan kutatási módszereivel vizsgálandó kép
ződményből kerül ki. Ily módon az őslénytan valóban elszakit- 
hatatlanul kapcsolódik a földtudományhoz. De azt is tudomásul 
kell vennünk, hogy az előkerült ősmaradvány ésszerű értelme
zése, meghatározása csak az élettudomány módszereivel történ
hetik. Ez a követelmény pedig az élettudományok körébe utalja 
az őslénytant. Végeredményben, részletekben vizsgálva, a ter
mészettudomány összefüggő egységét kell fölismernünk. Ez az 
egység annál szembetűnőbbé és világosabbá válik, minél mélyebb
re hatolunk a részletek kutatásának sokféle módszerébe, ame
lyek a legkülönbözőbb.természettudományi ágak alkalmazását, 
illetőleg eredményeinek fölhasználását teszik az őslénytanban 
szükségessé.

Mint fiatal tudomány, az őslénytan még ma is aránylag sokat
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küszködik terminológiai kérdésekkel. Az előkerült ősmaradvá
nyok nomenklatúrája körül talán kevesebb a zavar: az állat
tani é<; növénytani, nemzetközileg kötelező eloirások alkalma
zása mind az ősállattanban, mind pedig az ősnövénytanban 
- szerencsére - szintén kötelező. Terminológiailag azonban 
még nem sikerült egységet kialakítani. Különösen nem nálunk, 
anyanyelvűnk elszigetelt mivolta s a latin eredetű terminu
soknak gyakran nyelvtani /mind a magyart, mind a latint ille
tő/ tudatlanságból eredő helytelen alakítása és alkalmazása 
miatt. Az őslénytani kutatás tárgya a földtörténeti múltban 
élt szervezet maradványa, az ősmaradvány. Ez a megjelölés a 
magyar szaknyelvben ugyan már a múlt század közepén /1863/ is 
előfordult itt-ott, majd feledésbe merül, s századunk 20-as 
éveiben Gaál István érdemeként kerül - mint helyes alkotásu 
és logikus tartalmú szó - újra használatba. Synonymáiként 
szerepelt az Agricolára visszavezethető fosszilia magyar meg
felelőjeként az ásatag lény s a petrefactum fordításaként 
használt, tartalmilag azonban szükitett jelentésű kövület.
Az őslény szó a Benkő Loránd főszerkesztésében megjelent nagy 
történeti etimológiai szótárunk tanúsága szerint a Magyar Tu
dós Társaság tudományos zsebszótárában 1835-ben jelent meg 
először.

A Magyarhoni Földtani Társulat Munkálatainak II. kötetében, 
amely 1863-ban jelent meg, Petényi Salamon János "föld- és 
lénytan"-ról, Kubinyi Ferenc pedig "őslénytaniról ir. Eddig 
szakirodalmi olvasmányaim során itt találtam először a pale
ontológiának ezt a tökéletes megfelelőjét. /Kubinyi Ferenc 
többször is használja ezt a szót./ De ugyanezen kötet megem- 
iiti /p. 190./, hogy az "1856.Márczius 15-én tartott Szak-
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gyűlésen" Kubinyi Ferenc: Buda-Pest vidékének föld- és őslény
tani leirása érdekében adott elő.

Nem érdektelen egyébként a paleontológia szónak a története 
sem. Zittel történeti könyve szerint a múlt század harmincas 
éveinek elején Marie Henri Ducrotay de Blainville és Gotthelf 
Fischer von Waldheim csaknem egyidejűleg használta a paleon
tológia megjelölést, de csak Fischer von Waldheim Bibliogra- 
phia Palaeonthologica animalium systematica, Mosquae 1834 
könyvét idézi. Erich Thenius 1976-ban megjelent Allgemeine 
Paläontologie c. könyvében a fenti megállapitást igy fogal
mazza: "A paleontológia nevet általában G. Fischer von Wald- 
heimnek tulajdonítják, aki ezt 1834-ben használta nyomtatás
ban először, de lehetséges, hogy előzőleg Blainville szóban 
használta már."

Schindewolf a paleontológia szó alkotását Théodore Adolphe 
Brongniartra, a paleobotanikusra vezeti vissza. Valószinüleg 
már 1821-ben használta szóban ezt a megjelölést az ősnövé
nyekkel kapcsolatban, mig Írásban csak évekkel később alkal
mazta /71828/. Blainville viszont az ősállatokkal kapcsolat
ban kezdte használni a paleontológia megjelölést. Nyomtatás
ban az egész ősvilági életre vonatkozóan azonban valóban csak 
Fischer von Waldheim említett munkájában találkozunk e megje
löléssel .

Az eddigiek kevéssé érintették ugyan az őslénytan magyarorszá
gi történetét, de néhány fogalmunknak és terminológiánk egy
két szavának eredete és változása a magyar nyelvhasználatban 
talán mégis érdeklődésre tarthat számot akkor, amikor az ős
lénytan hazai történetéből kívánunk néhány szemelvényt felvillantani.
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Nem célom ezzel szemben a Vadász Elemértől a "képzelet idő
szakáénak elnevezett, végeredményben mai szemléletünk sze
rint egészében tudománytalan időszaknak az eseményeivel fog
lalkozni. Az ezirányu fáradságos munkát Kubacska András "Die 
Grundlagen der Literatur über Ungarns Vertebratenpaläontolo
gie" c. munkájában már elvégezte. Kubacska Andrásnak /1902- 
1977/ ez a munkája 92 oldalon és 10 táblával Budapesten 1928- 
ban látott napvilágot. Mint a bécsi Collegium Hungaricum tag
ja irta meg ezt a könyvét, amelyhez nem kisebb személyiség, 
mint Nopcsa Ferenc irt előszót. A könyvet szerzője a Budapes
ten 1923 szeptemberében megrendezett nemzetközi őslénytani 
gyűlésnek ajánlotta. A munka "a középkortól 1847-ig" tárgyal
ja az adatokat. /1848-ban határozták el a Magyarhoni Földtani 
Társulat megalapítását, amelynek egyebek között célja volt az 
őslénytani ismeretek közzététele is./ Később, 1958-ban, már 
Tasnádi Kubacska András néven, visszatérve régi témájára, bő
vebben is ir Johannes Patersonius Hain eperjesi orvosról, il
letve annak két latin nyelvű leveléről. Az egyik 1671 decem
berében kelt. Ebben Liptó-megyei barlangokból előkerült cson
tokról, mint sárkánycsontokról emlékezik meg. Rézkarctáblát 
is mellékkel s az azokon található rajzokat Tasnádi Kubacska 
"a paleobiológia első történetileg hitelessé tett adatainak" 
minositi. S valóban, a "sárkány"—koponya rajza csakúgy, mint 
más vázrészeké is, jól felismerhetően utal a barlangi medvére 
/Ursus spelaeus/. Maga Hain mint curiositas-okat gyűjtötte, 
rajzolta le és küldte el az ősmaradványokról készitett rajzait 
külföldi barátainak.

A gerinctelen állatokkal kapcsolatban ugyancsak találunk ős
lénytani feljegyzéseket. Johann Anton Scopoli /1723-1788/

4 3



elsősorban állatokkal és növényekkel foglalkozott, néhány ős- 
maradvány-leÍrása azonban ugyancsak ismeretes. Prágában je
lent meg 1777-ben több, mint 500 oldal terjedelmű könyve: 
"Introductio ad historiam naturalem, sistens genera lapidum, 
plantarum et animalium hactenus detecta,characteristibus 
essentialibus donata, in tribus divisa, subinde ad leges na
ture". Scopoli 1766-tól 1776-ig professzora volt a selmeci 
bányászati akadémiának. Emlékezetem szerint ez az a könyve, 
amelyik annak idején Sopronban a Földtan-teleptani Tanszék 
könyvtárának egyik ékessége volt.

Born Ignác /1742-1791/ Gyulaiehérvárott született és főleg az 
arany- és ezüstércek kohósitásával szerzett nagy érdemeket. 
Mária Terézia a bécsi Természetrajzi Muzeum berendezésével 
bizta meg. E munkásságának eredménye az "Index rerum natura
lium", amelyben finom csiga- és kagylórajzai érdemelnek fi
gyelmet az őslénytan szemszögéből.

Ilyen jellegű munka még sok lenne említhető, pl. Fichtel Er
délyre vonatkozó munkája. Mindezeknek azonban az őslénytannal 
való kapcsolata még laza. Ezen az értendő, hogy Hain "curio
sitas "-aiban nyoma sincs őslénytani vonatkozásnak, pontosabban 
fogalmazva: szemléletnek. Scopoli munkájában megkövesedett nö
vényi, ill. állati maradványról történik említés anélkül azon
ban, hogy az ősmaradvány lényegére vonatkozó bármiféle utalás 
elhangzanék és hasonló Born szemlélete is, aki Conchyologia- 
jában fosszilis alakokat is lerajzol ma elő puhatestűek házai, 
kagylói között.

S itt most egy évszázados ugrással idézek egy könyvből, amely 
megvilágítja tudományos világunk állapotát a 19.sz. elején.
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Méhely Lajos 1900-ban kiadott "Magyarország denevéreinek mo
nográfiája" c. könyve /p. 70-71/ Grossinger János 1793-ban 
megjelent munkáját ismerteti, majd a következőket Írja: E sze
rényke kezdet /ti. Grossinger könyve/ után a zoológiái munkál
kodás más irányba tér,némiképp tartalmasabbá válik és - leg
alább látszólag - tudományosabb színezetet kezd ölteni. Linné 
korszakos munkásságának és különösen systemájának hatása alatt 
hazánkban is a binominalis nomenclatura kezd gyökeret verni s 
a fajok pontosabb megkülönböztetése lép előtérbe, csakhogy 
ebben a nemzeti szellemnek semmi része sincs. A zoológia mun
kásai holt formákat importálnak belső tartalom nélkül, fordí
tók és compilatorok, kiken nem látszik meg a nyugaton forrongó 
zoológiái eszmék termékenyítő hatása... A 19. sz. elejéről 
számos hasonló, hol latin, hol magyar nyelven szerkesztett 
zoológia maradt reánk, - kivétel nélkül fordítások, vagy át
dolgozások, melyek sem a denevérekre, sem más csoportokra vo
natkozólag nem nyújtanak önállót".

Méhelynek ez a megállapítása a 19. sz. első felében, sajnos, 
az őslénytan területére is csaknem teljes egészében érvényes, 
óriási változást jelent a Magyarhoni Földtani Társulat 1848- 
ban történt megalakulása, majd az 1850. julius 6-án megtar
tott első közgyűlése, amelyen - s ezt az adatot ismét a hazai
őslénytan történetének egyik mozzanataként rögzíthetjük - bé-

\

esi küldöttként Dr. Hörnes Mór bécsi cs. ásványtani segédőr 
vett részt. Ettől az időtől kezdve, ha változóan sűrűbb, vagy 
ritkább időközökben is, "szakgyüléseket" tartottak, s ezek 
tárgysorozatán csaknem mindig szerepeltek őslénytani, vagy 
legalábbis földtörténeti vonatkozásain keresztül őslénytani 
tartalommal is biró előadások. Az előadásoknak nyomtatásban
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történő megjelenése eléggé rendszertelen és időben elhúzódó 
volt. /Rendszertelenségen azt értem, hogy az ülésekről szóló 
híranyagban emlitett előadások nem mindegyike került közlés
re . /

A Magyarhoni Földtani Társulat Munkálatainak II. kötetében 
Petényi Salamon János egyik tanulmányát olvashatjuk a Bars- 
megyei Szentkereszt környékéről "harmadrendű molassz képlet
ben" talált maradványról. Cuvier szerint Rhinoceros incisi- 
vusnak kellene nevezni, de "Kauf mint magánálló állatnemet" 
Acerotherium incisivumnak nevezte, Petényi pedig - még telje 
sen a nyelvújítás hatása alatt - Hornyolt Szarutlanócz-nak 
mondja. Ebben a cikkben olvashatjuk a megjelölést: "ős, v.i. 
már kiveszett fajok".

Petényi Salamon János /1799-1855/ a Magyar Nemzeti Muzeum kö 
telékébe kerülve 10 év alatt feldolgozta Magyarország mada
rait. Munkájából csak a "Madártani töredékek" jelentek meg. 
őslénytani munkásságának egy nagyobb lélekzetü darabja, a 
beremendi leletek leirása, már csak halála után látott nap
világot. Munkájáról Tasnádi Kubacska András sorait idézzük: 
... a rokonsági kapcsolatok tárgyalása közben világosan ki
nyilvánította azt a felfogását is, hogy az egyes állatcsalá
dok, illetve fajok egymásból származnak. Ezt irja az egyik 
beremendi fosszilis mezei cickány-fajról: "E szerint, mint 
átmeneti tag összeköté a mocsári cickányok családját a szá
razföldi, vagyis mezei cickányokéval." Tegyük hozzá, mindez 
évekkel, sőt majdnem egy évtizeddel azelőtt történik,mielőtt 
Darwin korszakalkoto munkájában beszél a fajok származásáról 
őszintén szólva, ebben a Petényi—idézetben, főleg pusztán a
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Tasnádi-Kubacskától kiemelt "összeköté" szó alapján, még nem 
érzem ki az "egymásból származás" gondolatát. Munkásságának 
összbenyomása nyilván világosabban tudatosítja ezt a gondola
tot. Fiatal éveiben folytatott utazásai, külföldi tanulmányai 
alatt könnyen ismerkedhetett meg azokkal a gondolatokkal,ame
lyeket az őslénytan történetében a "praedarwinisták" nézetei
nek nevezünk. S ezen a téren nem érdektelen a fizikus Tyndall 
sorait felidéznünk; egy Faraday-méltatás keretében 1868-ban a 
következőket irta: "Minden jelentős tudományos elv egy egyén
től történt megfogalmazása előtt többé-kevésbé világosan már 
benne él a tudományos köztudatban s nagy felfedezőink olyanok, 
mint a fennsikból kiemelkedő csúcs, amely a gondolat, a tudás 
általános szintje fölé magasodik." Petényi Salamon János gon
dolati szintje nyilvánvalóan messze fölötte állott sok más 
kortársáénak s pontosan, lelkiismeretesen gyűjtötte megfigye
léseit intuícióval tudta gondolati egészbe állitani.

A Földtani Társulat működésének első éveiben számos ősnövény
tani adatot közöl Kováts Gyula, akinek munkásságát Allodiato- 
ris Irma méltatta már a Tudománytörténeti Szakosztályban. A 
Társulat legelső kiadványának, a Magyarhoni Földtani Társulat 
Munkálatai 1856-ban megjelent I. kötetének legelső két cikke 
is Kováts Gyulától származik. Az első, 36 oldalas, 7 táblával 
kiegészitet cikke "Erdőbényei ásatag virány", a másik pedig 
14 oldalon 1 táblával "Tállyai ásatag virány" cimmel jelent 
meg. Egyébként a kötet szerkesztője is Kováts Gyula volt. 
Ugyancsak ő volt Petényi Salamon János halála után az ősálla
tok maradványainak múzeumi gyűjteménye kezelője s igy ősálla
tok /emlősök/ meghatározása is fűződik nevéhez.



Kováts Gyula /1815-1873/ /nevét nem ritkán Kovács alakban is 
irta/ ősnövénytani munkássága méltó folytatóra talált Staub 
Móric /1842-1904/ személyében. Miközben a Zsil-völgy fosszi
lis flórájáról szóló monográfiáján dolgozik s ebből egy-egy 
szakülésen részleteket ad elő/ foglalkozik pl. ausztráliai 
pliocénkori gyümölcsökkel/ de Ausztrália paleo- és mezozói 
lerakodódásokbó1 származó "Fosszil flórájával" is. Megállapít
ja, hogy "a paleo- és mezozói lerakódásokból ugyanolyanok, 
mint Európának, Ázsiának és Dél-Afrikának egyező korú rétegei
ben. . . a legrégibb korszakok flórái az egész világon mindenütt 
igen feltünőleg hasonlítottak egymáshoz, sőt nagyrészben azo
nosak is voltak." Ehhez a túl általánositónak tűnő megállapí
tásához nyilván az is hozzájárult, hogy "Japán fosszil flórá
járól" is folytatott vizsgálatokat, tehát az akkori időkhöz 
képest valóban nagy területet felölelő vizsgálati anyag állt 
rendelkezésére. A Zsil-völgy monográfiájának keretében egy te
rület flóraegyüttesét dolgozta föl, a Cinnamomum-nem monográ
fiájában pedig egy rendszertani egységét. így Staub Móric mun
kásságában pontosan nyomon követhetjük mintegy munkamódszeré
nek, illetőleg egész tudományos fejlődésének egyes szakaszait.

A növénytanhoz tartozóan kell megemlékeznünk arról a munkásság
ról is, amely Pantocsek József /1846-1916/ nevéhez fűződik a 
"fosszilis Bacillariaceákkal" kapcsolatban. Pantocsek kovamo- 
szat-vizsgálatai valóban óriási szorgalomról tanúskodnak, je
lentős anyagi áldozatokat követeltek, de szerzőjüknek máig tar
tó nemzetközi elismerést szereztek. E tárgykör mai magyar kép
viselője, Hajós Márta 1980. szeptemberében a Budapesten tartott 
VI. Nemzetközi Diatoma Szimpózium keretében igazolta azt az el
ismerést, Pantocsek gyűjteménye iránti érdeklődést, amely a 
külföldi résztvevők részéről megnyilvánult.
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uj módszert jelentettek az őslénytanban Hollendonner Ferenc 
/1882-1935/ anthrakotómiai vizsgálatai. Ezt a módszert Harasz 
ty Árpád és Sárkány Sándor is átvette s a felszabadulás utáni 
években újabb nemzedék folytatja jó eredménnyel ezeket a vizs 
gálátokat.

Az átfogó, sok problémakört felölelő ősnövénytani vizsgálato
kat a felszabadulás előtt Andreánszky Gábor /1895-1967/ indí
totta el, akinek munkássága igazán csak a felszabadulás után 
bontakozott ki, amikor iskolája is már jelentős adatokkal gaz 
dagitotta a paleobotanika magyar eredményeit.

Az ősnövénytan egyik legkorszerűbb vizsgálati irányának,a pa- 
lynológiának magyarországi megkezdése Soó Rezső /1903-1980/ 
és főleg Zólyomi Bálint munkásságára vezethető vissza.

Az ősnövénytan 1945 előtti hazai eredményei olyan biztos ala
pokat szolgáltattak, amelyekre az azóta jelentős és igen ör
vendetes mértékben fellendült hazai kutatásaink nyugodtan 
építhettek. Jellemző, hogy az ősnövénytani vizsgálatok nálunk 
csaknem mindig az élettudományi területről indult kutatók mű
ködéséhez kapcsolódtak.

Más a helyzet az ősállattani vonalon. A gerinces őslénytan 
művelői többnyire szintén a biológiai vonalról történt indu
lás után jutottak kutatási területükre. A gerinctelen őslény
tannal foglalkozók azonban legtöbbször a földtudomány irányá
ból érkeztek az őslénytani vizsgálatokhoz. A felszabadulás 
idejéig a tudományegyetemi végzettségűek többnyire a "termé
szetrajz" szakosok közül kerültek ki. Ez a ma idejétmúltnak 
minősített szak széles spektrumú képzést adott. Keretébe
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tartozott az állattan és növénytan minden disciplinája s a 
földtudományok sorából az ásványtan, kőzettan, földtan és ős
lénytan. /Az Őslénytant azért emlitem a földtudományok sorá
ban, mert az egyetemen szervezetileg a földtanhoz kapcsoló
dott./ A széles skálájú képzésben tehát a földtan mellett az 
állattannak is nagyon komoly szerep jutott, ami azután az ős
lénytan művelésében — e tudománynak a bevezetőben már emlí
tett, Zitteltői megfogalmazott kétirányuságában - jelentős se
gítséget nyújtott a kezdeti munkához - elsősorban éppen a két
féle irányból nyert szemlélet miatt.

Az őslénytant is művelő geológusok egy másik része, különösen 
még a Földtani Intézet működésének első évtizedeiben, legtöbb- 
nyire bányamérnöki tanulmányok után kezdte meg tudományos mun
káját. Legtöbbjük igen széles körű képzést nyert, irigylésre- 
méltóan sok külföldi tanulmányutat tehetett, sok helyen és 
több irányban gyarapithatta ismereteit. Az igy megszerzett 
széles látókör tette számukra lehetővé, hogy összefüggéseik
ben értelmezhessék megfigyeléseiket és egységbe foglalhassák 
mozaikszerüen nyert vizsgálati adataikat.

Ezek sorába tartozott Hantken Miksa /1821-1393/ is, az 1869- 
ben felállított Földtani Intézet első igazgatója s az 1882-ben 
szervezett Egyetemi Őslénytani Intézet első professzora. Hant
ken tudományos munkássága földtörténeti és őslénytani terüle
ten egyaránt kimagasló volt. őslénytani vonalon a Molluscák 
minden osztályának az ősmaradványaival eredményesen foglalko
zott, de legmaradandóbb munkássága a foraminiferológiára 
esik. A benthos Foraminiferidáinak kitűnő ismerője volt, aki 
ezen formák pontosan és megbizhatóan rögzített alaktani sajá—
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tosságain kivül földtörténeti elterjedését is aprólékosan ta
nulmányozta. Nagyon alaposan vizsgálta a Nummulites genus alak
jait. Mindig tisztelettel gondolok Hantken Miksára, hallatlan 
szorgalmára es kitartásara, valahányszor eszembe jut az a sok 
száz Nummulites-csiszolat és készitmény, amely egykori tanszé
ke gyűjteményében keresztülment a kezemen. Honnan vette az 
időt a rengeteg praeparatum készítéséhez, leírásához és kéz
iratainak megírásához? Hantkennek köszönhető a Nummulitesek 
kétalakuságának felismerése is. Uj irányt jelez az a munkája, 
amelyben mészköveknek "górcsövi" vizsgálatáról számol be. Má
ig is meglevő mikrofotográfiái tulajdonképpen a csak a leg
utóbbi évtizedekben bevezetett mikrofaciológiai vizsgálatok 
legelső dokumentumai voltak. Sajnos, Hantken Miksa korát mesz- 
sze megelőző eredményei nem váltak a nemzetközi őslénytani 
irodalomban olyan közismertekké, amint azt megérdemelnék. Más
részt azonban az a tény, hogy a hires amerikai foraminifero- 
lógus, Joseph Cushman több évtizeddel Hantken Miksa halála 
után /1924/ róla nevezte el egy újonnan felállitot nemzetsé
gét, a Hantkeninát, azt mutatja, hogy e szakterület elmélyedő 
kutatói több, mint fél évszázad távlatából is elismerik Hant
ken Miksa munkásságának eredményeit.

A Nummulitesek másik hazai kimagasló kutatója Rozlozsnik Pál 
/1880-1940/ volt, aki - mint Hantken is - ugyancsak a selmeci 
bányászati akadémián tanult. Saját eredményei mellett igen ál
dozatos munkát végzett azzal is, hogy magyarázó szöveggel lát
ta el Hantken Miksának Madarász Zsigmonddal együtt készített, 
de Hantken halála miatt már nyomdába nem került tábláit.Ezzel 
az opusával külön is nagy szolgálatot tett Rozlozsnik Pál az 
őslénytannak, amiért nemzetközileg is nagy elismerést nyert a 
Nummulitesekkel kapcsolatos munkássága.
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Foraminiferida-kutatásaink harmadik jelentős egyénisége Majzon 
László /1904-1973/ volt. Munkásságának jelentősebb része ugyan 
a felszabadulást követő évtizedekre esik, de a harmadidőszaki, 
különösen az oligocén és miocén Foraminiferidák tanulmányozá
sában már 1945 előtt is értékes eredményeket közölt. Különösen 
a bükkszéki fúrások Foraminiferida-anyagának feldolgozásával 
jutott pontos megfigyelések alapján fontos következtetésekre, 
amelyek segítségével a későbbi években az oligocén üledékeinek 
szintekre tagolását vitte keresztül.

Az őslénytan azon irányának, amelyet Zittel sztratigrafiainak 
jelöl, nálunk egyik legkimagaslóbb képviselője Koch Antal 
/1843-1927/ volt. Hallatlan munkabírással, nagyon alapos és 
megbízható munkával, pontos megfigyeléseivel több száz közle
ményben és könyvben tett tanúságot nagyon szélesen és bizto
san alapozott, a földtan szolgálatába állitott őslénytani is
mereteiről. Ezekről bízvást állíthatjuk, hogy az egysejtüek- 
től az emlősökig terjedtek. Erdélyi monográfiája első részé
ben olvastam először - eddigi ismereteim szerint - a legtöbb 
betűből álló, azaz leghosszabb hazai emlős-ősmaradvány nevet: 
Brachydiastematherium transilvanicum. Ez a faj a páratlanujju 
patások közé tartozó Tithanotheriidák egyik képviselője, ame
lyet a Kolozs-megyei Andrásháza környékén Pávay Elek talált 
és Böckh János és Matyasovszky Jakab irt le a középső eocén
ből. A maradvány egy részben hiányos alsó állkapocs /mandibu
la/. Ez az első pillantásra ijesztően ható hosszú név igen al
kalmas annak bemutatására, hogy a klasszikus nyelvek némi is
merete mennyire egyszerűsíti az ilyen elrettentőén hosszú, pe
dig fölöttébb értelmesen alkotott és jellemző sajátságokat el
áruló nevek megértését.
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Ugyancsak széles területet ölelt föl Kutassy Endre /1898-1938/ 
munkássága. Emlékezete "triász specialistádként él. Kutassy 
Endre fö kutatási területe valóban a triász puhatestüihez kap
csolódik, de a Heterastridium conglobatum nevű Hydrozoa marad
ványok felismerése a sokirányú és figyelmes őslénytani kutató
munka eredménye volt. A veszprémi Jeruzsálemhegy gazdag ősma
radvány-anyagából tömegesen előkerült Heterastridiumok a szá
zad elejétől meghatározatlanul vándoroltak egyik laboratórium
ból a másikba, mignem Kutassy Endre szorgos kutatással végre 
fölismerte hovatartozásukat. Kutassy gondos gyűjtéseivel a 
Budai-hegységből olyan értékes anyaghoz jutott, amely számára 
jelentős módosításokat tett lehetővé a Budai-hegység felső 
triászkoru képződményeinek korbeli értékelésében. A Diplopo- 
rák fölismerésével s Pia megállapitásai alapján a ladini do
lomitok jelenlétét is igazolta a Budai-hegységben. Sokat uta
zott és ahol megfordult, nagyon alaposan tanulmányozta a mú
zeumok anyagát. Ezen az utón nagy anyagismeretre tett szert 
és a nemzetközi tudományos életben is sok fontos személyi kap
csolatot épitett ki. Korai halála ellenére anyagfeldolgozáson 
alapuló kutatói munkásságán kivül a Fossilium Catalogus 4 /!/ 
kötetét hagyta hátra a Megalodusokról készülő monográfiájának 
kéziratát, amely azonban - sajnálatosan - elkallódott. Kutassy 
nevéhez fűződik még a hazai őslénytani irodalom eddig egyetlen 
könyvecskéje, amelyben az ősmaradványok gyűjtésére és praepa- 
rálására vonatkozó útmutatásokat találunk. Tulajdonképpen na
gyon egyszerű instrumentáriumot mutat be ez a több, mint fél 
évszázada megjelent munka, de akkori anyagi lehetőségeinket 

sajnos - még ez a kezdetleges felszerelés is meghaladta.
De éppen igénytelen müszerezettségi foka kezdő paleontológus
nak, diáknak mindmáig igen használható útmutató ez a most már
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könyvészeti ritkaság számba menő kis kötet.

Meg kell emlékeznünk arról az annak idején egyedülálló vállal
kozásról is, amelyet Lóczy Lajos /1349-1920/ Balaton-monográ- 
fiája jelentett. A Balaton-környék egész őslénytani anyagának 
ez a magas szintű, nemzetközi szerzőegyüttestől az akkori leg
magasabb tudásfokon összeállított feldolgozása igazolja, hogy 
Lóczy Lajosnak kitűnő éleslátása volt a témák fontosságát ille
tően, fejlett kritikai megítélése munkatársainak megválasztá
sában - és nem utolsósorban kivételes, korát messze megelőző 
szervezőkészsége. A Balaton-monográfia ékes bizonysága annak, 
hogy Lóczy Lajos a "team-wok"-öt, a "kollektiv munkát", a 
"munkaközösséget" már jó félévszázaddal azelőtt "feltalálta", 
mielőtt ez a fogalom nálunk egyáltalában divatossá lett. És 
kitünően meg is szervezte!

A gereinctelen ősmaradványanyag legnagyobb részét, legalább is 
nálunk, a puhatestűek képviselik. Mindazok, akik Magyarorszá
gon kapcsolatba kerültek az őslénytannal, szinte kivétel nél
kül kapcsolatba kerültek a malacologiával is. Ezirányu kuta
tásainknak máig fennálló sajnálatos hiánya, hogy nem rendelke
zünk megfelelően gazdag és megbizhatóan meghatározott összeha- 
sonlitó anyaggal. Akinek módja volt arra, hogy hosszú időn ke
resztül gyűjtött gazdag összehasonlitó anyag segítségével ha
tározzon ősmaradványokat, az ismeri azt a bizonytalan érzést, 
amelyet a pusztán a szakirodalom szövege és ábrái alapján vég
zett meghatározás hagy maga után.

A Rudista kagylók tanulmányozásában nevezetes eredményt ért el 
Petho Gyula /1848-1902/, Petőfi Sándor rokona /unokaöccse/. 
Zittel intézetében töltött hosszabb tanulmányút eredményeként
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már 1882-ben beszámolt a Földtani Társulat szakülésén "a Sphae- 
rulit-kagylók sarokpántjainak felfedezéséről és belső szerve
zetüknek egyéb részeiről". Ezen tanulmány ahhoz a nagy munká- 
hozt tartozott, amely a Péterváradi-hegység hypersenon fauná
ját kitűnő ábrákkal együtt részletesen ismertette.

Rendszertani egység monografikus feldolgozása Halaváts Gyula 
/1853-1926/ nevéhez fűződik. Számos pannoniai és miocénkoru 
faunaegyüttes feldolgozása után összeállította a magyarorszá
gi Conusok monográfiáját.

A pannoniai faunák feldolgozásával kapcsolatban alakulnak ki 
heves vitái Lőrenthey Imrével /1867-1917/. Lőrenthey Imrének 
köszönhető a budapesti tudományegyetemen az őslénytani Intézet 
másodszori felállítása /1914/, amikor már szélesivü, alapos, 
sokirányú eredmény volt mögötte. Lőrentheynek Halaváts-csal 
való vitáiban rétegtani kérdések szerepeltek a pannoniai kép
ződményekkel kapcsolatban. Lőrentheynek a Congeriákra, Cardi- 
umokra s pannoniai korú rétegeinek egyéb - jellemző, de több
nyire ritka /Papyrotheca, Baglivia/ - ősmaradványaira vonat
kozó tanulmányai korszerűek. Munkásságában egyre jobban sze
rephez jut az a biológiai szemlélet, amelynek megindítójaként 
Louis Dolio /1857-1931/ nevét szokták emliteni, bár Johannes 
Walther /1860-1937/ mult századvégi hatalmas munkája már ugyan
ezt a gondolatkört érintette. A paleobiológia név megalkotója, 
Othenio Abel /1875-1946/ volt azonban az az átütő egyéniség, 
aki ezt az irányzatot nálunk is általánosan ismertté - s talán 
nem túlzás azt mondani — kötelezővé tette.Lőrenthey biológiai 
szemlélete még Walther kisugárzásából, elsősorban a waltheri 
nagy munka lenyűgözően alapos adattömegéből táplálkozott.Hogy
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Lőrenthey Imre szemléletében milyen előkelő helyet foglalt el 
a ma élő állatvilág, azt igazolják egyetemi intézetében mind
máig megmaradt spirituszos készítményei, valamint a Decapoda- 
rákok monográfiája feldolgozásához készitett, ugyancsak máig 
megmaradt rákkészitményei.

Kormos Tivadar /1881-1946/ munkásságának kezdetén még Walther 
később a Dollo - Abel irányzat követésével malacologiai, majd 
mammalologiai tanulmányokat folytatott.

Az első világháború utáni időkben a puhatestűek őslénytani 
vizsgálatát a waltheri iránytól egyre inkább a paleobiológiai 
irány felé mutató törekvés jellemzi. Erre utal Kutassy már 
emlitett munkássága, majd Strausz Lászlóé, aki nemcsak fauna
feldolgozásaival, hanem főleg Geologische Fazieskunde cimen 
1928-ban megjelent munkájával is, amelyet iránymutatónak kell 
tekinteni, világosan jelzi az uj szemléletű munkamódszert.

Az első világháború utáni őslénytani munkák sorából nem fe
lejthetjük ki Rakusz Gyula /1896-1932/ dobsinai monográfiáját 
Ez volt a két háború közötti időben, emlékezetem szerint, az 
egyetlen értekezés, amely paleozóikus ősmaradványegyüttes mo
nografikus feldolgozásával uj sztratigráfiái megállapitáshoz 
vezetett. Schréter Zoltánnak /1882-1970/, ennek a hihetetle
nül széles skálájú tudósunknak Lyttonia-tanulmánya ugyancsak 
rendkivül fontos paleozóos momentum megállapításához vezetett

Az Ammonitesek vizsgálatában Hantken Miksa és Böckh János 
/1840-1909/ 19. sz.-beli munkássága után századunkban ifj . 
Lóczy Lajos /1891-1980/ nagyvillányi munkája, majd Kovács 
Lajos /1908-1978/ Phylloceras-monográfiája ért el nemzetközi 
elismerést.
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A felszabadulás előtti évtizedek kagyló- és csigamaradványo
kat feldolgozó munkák szerzői közül felemlítem Telegdi Roth 
Károly /1886-1955/, Noszky Jenő /1880-1951/, Szörényi Erzsé
bet, Meznerics Ilona /1906-1977/ és a magam nevét. Telegdi 
Roth Károly az egri "felső oligocén", Noszky Jenő pedig a kis- 
celli agyag faunájának feldolgozásával szerzett érdemeket. 
Szörényi Erzsébetnek a felszabadulás után Szabó József Emlék
érmet kiérdemlő Echinida munkássága is már itt ismerhető föl 
csirájában. Meznerics Ilona és jómagam bécsi ösztöndíjas éve
inkben az ottani Természettudományi Muzeum Geo-Paleontológiai 
Osztályának rendkívül gazdag összehasonlitó gyűjteményét hasz
nálhattuk s a hivatalos bécsi paleobiológiai iskola légkörén 
túlmenően Fritz Kautsky sajátságos egyéniségének gyümölcsöző 
hatását is élvezhettük.

Az Ízeltlábúak törzsében Lőrenthey már említett Decapoda-ta- 
nulmányai mellett különösen a zoológus Dudich Endrének /1895- 
1970/ a vedlési mechanizmussal, illetőleg a rákpáncél elme- 
szesedésifokával kapcsolatos törzsfejlődési megállapításait, 
valamint a hazánkban végzett Ostracoda kutatásokat kell ki
emelnünk. Daday Jenő /1855-1920/, Méhes Gyula /1881-1959/^ és 
Zalányi Béla /1887-1970/, mindhárman a zoológia oldaláról ju
tottak a fosszilis Ostracodák vizsgálatához. Daday nemzetkö
zileg is megfelelő méltánylásban részesült. Zalányi Béla mun
kássága a felszabadulásig Ostracoda-faunák pontos feldolgozá
sát jelentette, később módszertanilag fontos újítása /monolith- 
elemzés/ mellet a "fosszilis p^"-fogalomnak a paleobiológiába 
történő bevezetésével vetett föl uj gondolatokat.

A Tentaculaták sorában Schréter Zoltán előbb emlitett Lyttonia- 
munkája mellett Vigh Gusztáv több tízezer példányt biostatisz-
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tikailag is feldolgozó jura Brachiopoda-tanulmányát kell meg
említenünk.

Ha a hazai Echinodermata-, elsősorban Echinoidea-kutatásokról 
szólunk, csodálattal kell adóznunk Pávay /Vajna/ Elek /1820- 
1874/ időtálló, terminológiailag is nagyon fontos monográfiá
jának. Francis Arthur Bather-nak /1863-1934/ a Balaton-monog- 
ráfiában megjelent hatalmas opusa mellett utalnunk kell Vadász 
M.Elemérnek /1885-1970/ Magyarország mediterrán tüskésborüivel 
foglalkozó monográfiájára és Szörényi Erzsébetnek a hazai pa- 
leogén Echinidáival kapcsolatos felszabadulás előtti munkássá
gára is.

A hazai gerinces őslénytanban ismét a biológiai oldalról jövő 
kutatóké a pálma. Bár a legalacsonyabbrendü gerincesmaradvá
nyaink, a cápafogak Koch Antaltól és a Notidanus-monográfia 
keretében Vitális Istvántól /1871-1947/ történt feldolgozása 
ennek a megállapitásnak ellentmond: itt két egyetemes tudással 
vértezett kutatóról van szó!

A kétéltűek és hüllők terén a zoológus Fejérváry Géza Gyula 
/1894-1937/ munkálkodott, aki evolúciós vizsgálataival szer
zett az ősállatanban is jeles érdemeket. Szalai Tibor nevéhez 
teknős-tanulmány fűződik.

A hazai gerinces őslénytan területén kétségtelenül Nopcsa Fe
renc /1877-1933/ volt az egyik legjelentősebb és leginvenció- 
zusabb egyéniség, őslénytani vizsgálatait a Hunyad-megyei Dino- 
saurusok tanulmányozásával kezdte, s rendkívül sokfelé irányult 
érdeklődési köre ellenére mégis a Dinosaurusoké maradt munkás
ságában mindig a vezetoszerep. Törzsfejlődési és rendszertani
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eredményei mellett nagyjelentőségű felismerése volt a nagyter
metű hüllők koponyaalapján, a basisphenoidon található arány
talanul nagy sella turcica, vagyis török nyereg. Ebből arra 
következtetett, hogy az ebben elhelyezkedő agyalapi mirigy 
/hypophysis/ is aránytalanul nagy fejlettségű volt. A növeke
dést szabályozó hypophysis hypertrophiájával értelmezte az 
óriásnövést. így Nopcsa a palaephysiologiai irány megalapító
ja volt.

A fosszilis madarak vizsgálatában a sajnos, fiatalon elhunyt, 
alig 47 évet élt Lambrecht Kálmánnak /1889-1936/ vannak her
vadhatatlan érdemei. Három évvel halála előtt, 1933-ban je
lent meg ősmadártani kézikönyve. Hogy mennyire hézagpótló és 
időtálló ez a munka, igazolja az a tény is, hogy 30 évvel ké
sőbb újra kiadták. Lambrecht a Fossilium Catalogus egyik köte
tében a világ paleontológusainak a jegyzékét is összeállította. 
A lista ugyan elékészült, de a szerkesztés munkája - korai ha
lála miatt - Quenstedtre maradt, aki már csak nagyon kevés 
adattal tudta az elárvult kéziratot gazdagítani. Nagyon egy
oldalú lenne Lambrecht munkásságának méltatása, ha nem emlé-

\

keznénk meg arról, hogy Lambrecht Kálmánnak kimagasló és 'utol
érhetetlen jelentősége volt a magyarországi természettudományi, 
elsősorban természetesen őslénytani tudománynépszerüsitésben.
Ez a jelentőség annál is inkább elismerésre méltó, mert az ős
lénytan esetében nem közkedvelt, divatos tudományt népszerűsí
tett. Hozzáfogható kitűnő tollal talán csak Gaál István /1877- 
1957/ rendelkezett, akinek őslénytani vizsgálataiban a gerin
ces állatok sorából már az emlősöké a főszerep.

Méhely Lajos /1862-1953/ denevér- és pocok-monográfiájában szá
mos törzsfejlődési vonatkozású gondolattal találkozunk.
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A darwini tényezőkön kivül hangsúlyozza az evolúcióban a kör
nyezeti tényezők fontos hatását is.

Kadic Ottokárnak /1876-1957/ a negyedidőszaki emlősök tanulmá
nyozása mellett különösen oktatói lelkes tevékenységével szer
zett érdemeit kell elismernünk. Tőle nyerte első ösztönzését 
Mottl Mária /1906-1980/ és Kretzoi Miklós is, akinek kutatási 
területe ugyancsak a negyedidőszaki emlősöket öleli föl első
sorban. Ezen belül Mottl Mária a felszabadulásig különösen a 
barlangi medve számos barlangból begyűjtött maradványainak 
feldolgozásával szerzett érdemeket. Kretzoi Miklós negyedidő
szaki faunáink mellett feldolgozta a Báracháza nevű barlang 
pikermi tipusu Hipparion-faunáját is. Azonkivül részletesen 
foglalkozott a rágcsálókkal és a nemzetközi irodalomban is na
gyon sokszor idézik a ragadozókról irt monográfiáját.

A felsorolt szemelvények talán meggyőznek mindenkit arról,hogy 
a magyarországi őslénytani kutatások számos értékes adattal 
gazdagították a paleontológia nemzetközi adattárát. A felsza
badulás utáni kutatómunka sok szempontból lényegesen kedvezőbb 
körülmények között, sokkal nagyobbfoku műszerezettséggel és 
jobb anyagi- és segéderő-ellátottsággal végezhető. Mindezek 
mellett azonban föltétlenül szükséges az irodalom lelkiismere
tes feldolgozásán kivül az összehasonlitó anyag alapján vég
zett kutatás és az őslénytan művelőinek önzetlen és önfeláldo
zó tudományszeretete. Mert minél kevésbé ragyogja be az el is
méi, tség fénye egy tudomány területét, annál inkább van szüksé
ge az eredmények megszerzéséhez és a tudomány előbbreviteléhez 
munkásainak odaadó tevékenységére, áldozatos munkaszeretetére.
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The History of Paleontology in Hungary 
László Bogsch

The history of paleontological investigations in Hungary, till 
1847, was recorded by A. Kubacska /1928/. The two trends 
within the paleontological investigations, described by Zittel 
/1899/, i.e. historical geology, and biology, could be also 
recognized in Hungary. Both in the field of paleobotany and 
that of paleozoology, studies of international reputation 
were published in the period following 1847. The present study 
gives an outline of the development of both trends from 1848 
/the year of foundation of the Hungarian Geological Society/ 
till 1945. The most important problems, and taxonomic units, 
and the most prominent pali 'itoligists are treated.


