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Visszapillantás a szakosztály 15 éves működésére

Dr . Csiky Gábor

A szakosztály 10 éves fennálása alkalmából, 1981. 
februárban rendezett II. Földtani Tudománytörténeti Na
pon beszámoltam addigi müküdésünkről. Bevezetőként ki-

)tértem a tudománytörténet szerepére, jelentőségére álta
lában, majd hazai helyzetét vázoltam, ami nem mondható 
rózsásnak. Minderre most nem térek ki, a helyzet azóta 
sajnos nemigen változott. Továbbá elmondtam, hogy a hazai 
földtudományok terén a Társulat keretében tudománytörté
nettel a megelőző időszakban is foglalkoztak néhányan, 
elsősorban egyetemi tanárok, akiknek az egyetemi tanszé
ki keret ehhez lehetőséget nyújtott. Ezenkívül egyes mú
zeumi kutatók, magánszorgalomból pedig elvétve mások is . 
Majd az 1951-ben, a M.Tud. Akadémia által létrehozott 
Műszaki-Tudománytörténeti Főbizottság nyújtott további 
lehetőséget egyeseknek a működésre ezen a téren. - Köz
ismert Vendl Aladár, Mauritz Béla, Vadász Elemér, Koch 
Sándor professzorok, továbbá Bendefy László munkássága, 
úgyszintén Tasnádi Kubacska András, aki ismeretterjesz
tő tevékenysége mellett tudománytörténettel is foglalko
zott. Nagyjából mindössze ennyi, ami a két világháború 
között és 1945. után 1970-ig ezen a téren történt. Mind
ezt azonban tervszerű, szervezett kutatásnak, működésnek 
nemigen nevezhetjük. Végül ismertettem elgondolásainkat, 
célkitűzéseinket, terveinket.

Ezzel kapcsolatban megjegyeztem akkor, hogy a tár
sulati keretben végzett tevékenységről szóló Írások,mint 
a nekrológok, megemlékezések, elnöki és főtitkári

Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály ülésén, 1985. itájus 20-án.
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közgyűlési beszámolók, jubileumi évfordulós életműméItatá
sok, - tehát mindaz, ami a Társulat, illetve .tudományunk 
életével, történetével kapcsolatos volt, - ha nem is te
kinthető tudománytörténeti kutatásnak, de forrásul szol
gálhat, és nagyrészt hagyományápolási tevékenység néven fog
lalható össze. A hagyományápolásra, a múlt felidézésére vi
szont mindenkor,a jövőben is változatlanul szükség van,mert 
a mindenkori fiatalabb nemzedéknek időnként fel kell hivni 
a figyelmét a múltra, hogy azt megismerje, mindazt ami ed- 
gig történt, a fejlődés, a haladás menetére és mindazokra, 
elődeinkre, nagyjainkra, akiknek életművei szakmánk múlt
ját alkot ja ,melyre a jövőt építhetik.

Ezek után lássuk röviden, mi is történt az elmúlt 15 
év alatt. Az első 10 évre való visszapillantás nem fog ár
tani, mert "az ismétlés a tudás anyja" mondták a régiek.

A M. Földtani Társulat elnöksége 1970. junius 15-én
4

hozta létre a Tudománytörténeti Bizottságot, mint állandó 
elnöki bizottságot, azzal a céllal és feladattal, hogy a 
nagy tudományos és társadalmi múlttal, gazdag hagyománok- 
kal rendelkező Társulatban, egyrészt a haladó hagyományok 
ápolását szervezetté tegye, másrészt a Társulat és a ma
gyar földtan múltjára vonatkozó, tudománytörténeti kutatások 
megkezdése és tervszerűvé tétele érdekében az adat és anyag
gyűjtést, a felmérést megkezdje. A bizottság: elnök, titkár 
és 10 tagú vezetőségből állt. A bizottság első elnöke Majzon 
László lett. Megjegyzem, hogy az igény a hagyományápolás te
rén már előbb is jelentkezett, a 60—as évek elején,amikoris 
ezt, az elnökség által létrehozott alkalmi bizottságok elé
gítették ki. Ennek tagjai Tasnádi K. András, Majzon László, 
Kriván Pál és Csiky Gábor voltak.
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Megalakulásakor egy 120 esztendős tudományos egyesü
let - a legrégibb az országban - gazdag múltja nagy feladat
halmazként állt előttünk, igy nyilván nagy hátralékkal kel
lett megbirkózni éspedig két irányban. Elsősorban a hazai 
feladatok megoldása terén, másodszor a világ felé az un. 
"hirünk a világban" érdekében is kellett valamit tenni. Er
re az a bizonyos 3. hely is kötelezett bennünket. Ugyanis 
azóta már többször tapasztaltuk, hogy vajmi keveset tudnak 
rólunk, és múltúnkról.

Első és legfontosabb feladatunk volt Társulatunk és 
szakterületünk múltjára vonatkozó alapozó felmérések /adat 
és anyaggyűjtés, nyilvántartások, kataszterek készitése/ 
elvégzése. Továbbá igen fontos feladat bibliográfiák össze- 
állitása a kutatás szolgálatára, ismerni azt, amit mások 
már megirtak! Enélkül nem lehet elindulni, ez szolgál ala
pul a feldolgozáshoz, a tulajdonképpeni tudománytörténeti 
kutatáshoz. - A kutatás megkezdését abban a két irányban 
terveztük, amit még Vadász Elemér professzor, mint a M.Tud. 
Akadémia Tudománytörténeti Főbizottságának egykori elnöke, 
nagy vonalakban 1955-ben megjelölt:1. a földtani tudományok 
magyarországi helyzetére és fejlődésére vonatkozó összefog
laló munkákban, éspedig szakágak, iparágak és területek 
szerint; 2. egyes kimagasló magyar geológus-tudós egyéni
ségek életművének ismertetésében.

Lássuk az eddigi működés fontosabb eseményeit és 
eredményeit.

Az 1970-ben megalakult MTESZ Tudomány- és Technika- 
történeti Bizottsága 1972. májusában megtartott első an
kétjén, felmérés céljából beszámoltatta a MTESZ egyesüle
teket tudománytörténeti tevékenységükről, melyen a Társulat

I
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Tudománytörtén©ti Bizottsága részéről Csiky Gábor számolt 
be. Még ezév októberében a MTESZ Bizottsága megrendezte 
első országos konferenciáját, melyen a Társulat Bizottsá
gának 5 tagja tartott előadást. - 1972-ben a publikálási 
lehetőségek megteremtése érdekében létrehoztuk a "Földta
ni Tudománytörténeti Évkönyv" cimü kiadványt, melyből ed
dig nyolc szám jelent meg.

1973 . áprilisában a Társulat fennállásának 125. év
fordulója alkalmából Bizottságunk által rendezett jubile
umi emlékülésen, néhány kiemelkedő jelentőségű tudósunk, 
igy a két Kubinyi, Koch Antal, Schafarzik Ferenc, Böckh 
Hugó életművét méltattuk. A szeptemberben elhunyt Majzon 
László helyére a bizottság elnökéül Allodiatoris Irmát 
választottuk meg.

1974. októberében, egyik legnagyobb geológus-tudós 
egyéniség, a hazai kőolaj-földgázkutatás "atyja", Böckh

4Hugó centenáriuma alkalmából emlékülést rendeztünk.

1975- ben, a M.Tud. Akadémia alapításának 150. évfor
dulója alkalmából rendezett jubileumi ülésszakok keretében, 
a Társulat Tudománytörténeti Bizottsága is tartott két em
lékülést, melyen geológus akadémikusainkról emlékeztünk 
meg. - A Bizottság az 50 éves társulati tagsági díszokle
vél adományozását javasolta a Társulat elnökségének,, mely
nek első ízben való átadására ezévi közgyűlésen került sor.

1976- bún nagyobb rendezvényünk nem volt.

Az 1977. év február havában rendeztük meg az I. Föld
tani Tudománytörténeti Napot, "A magyar ásványi nyersanya
gok kutatásának története kezdettől a felszabadulásig/1945-ig/"



címmel. Ennek keretében 11 előadás hangzott el, a Kőszén és 
lignit, a kőolaj és földgáz, a viz, a bauxit es az építőipa
ri nyersanyagok kutatásának történetéről. Az ezevi Közgyű
lésen jóváhagyott módosított alapszabály értelmében Bizott
ságunk szakosztállyá lépett elő. - Májusban a Közép-Észak - 
dunántuli szervezettel közösen rendezett Földtani Napon tar
tott emlékülésen lelepleztük id. Lóczy Lajos emléktábláját 
a Zirci Bakonyi Panteonban. Nopcsa Ferenc születésének 100. 
évfordulóján, novemberben rendezett emlékülésen méltattuk 
a világhírű magyar tudós életművét.

Az 1978. év szeptemberében szakosztályunk első Ízben 
vett részt külföldi nemzetközi rendezvényen, éspedig az 
IUGS /International Union of Geological Sciences/ keretében 
működő INHIGEO /International Committee on the History of 
Geological Sciences/ VIII. Szimpóziumán Münsterben és Bonn
ban. Ez volt addigi működésűnk csúcspontja és egyúttal az 
első.lépés a "Hírünk a nagyvilágban" irányban. Ugyanis 1976- 
ban a Sidneyben tartott 25..Nemzetközi Földtani Kongresszu
son az INHIGEO bizottsága vezetőségi ülésén, Szakosztályunk 
3 vezetőségi tagját - Dudich Endre, Póka Teréz és Csiky Gá
bor - a Bizottság tagjává választotta. A münsteri VIII.szim
póziumon az INHIGEO bizottság három uj magyar tagja részt- 
vett és előadást is tartott. Szakosztályunk számára ez a rész 
vétel igen kedvező bemutatkozást, kapcsolatfelvételt és si
keres szereplest jelentett. Mindez abban jutott kifejezésre, 
hogy felkérték a szakosztályt, illetve a Társulatot az 1982. 
évben a X. INHIGEO Szimpózium megrendezésére Eudapesten.

1979-ben nagyobb rendezvényünk nem volt.

Az 1980. év júliusában Párizsban rendezett 26. Nemzet
közi Földtani Kongresszuson szakosztályunk három INHIGEO bi
zottsági tagja résztvett és közös előadást tartott a 19.
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szekció "Histoire de la Géologie" keretében, "Francia-magyar 
kölcsönkapcsolatok a földtani tudományokban 1832. előtt ci— 
men. Továbbá résztvettünk az INHIGEO IX. Szimpóziuma előadó 
és tisztújító ülésén.- A MTESZ Tudomány- és Technikatörténe
ti Bizottsága által szemptemberben Budapesten rendezett, "A 
természettudományok és a technika fejlődésének kérdései Kö- 
zép-Európában 1848-1918. között" cimü nemzetközi konferenci
án a szakosztály tagjai hat előadással szerepeltek. Augusz
tusban lelepleztük Bacsák György emléktábláját Alsóbélatele- 
pen, továbbá novemberben id. .Noszky Jenő centenáriumi emlék
tábláját Sashalmon.

Az 1981. év február havában megrendeztük a II. Föld
tani Tudománytörténeti Napot, "A hazai földtudományok egyes 
ágainak története kezdettől 1945-ig" c. témakörben. Ennek 
keretében került sor a magyar ásványtan, kőzettan-geokémia, 
őslénytan, alkalmazott földtan, vízföldtan és műszaki föld
tan történeti fejlődése ismertetésére. Ezenkívül Csiky Gábor 
titkár beszámolt a Szakosztály 10 éves működéséről. Az au
gusztusban Bukarestben rendezett XVI. Nemzetközi Tudomány- 
történeti Kongresszuson résztvett és előadást tartott Póka 
Teréz és Csiky Gábor. - A M .  Földtani Társulat 1981. évi 
márciusi tisztújító közgyűlése jóváhagyta a Tudománytörté
neti Szakosztály által januárban, újraválasztott vezetősé
gét: elnököt /Allodiatoris Irma/, titkárt /Csiky Gábor/ és 
14 vezetőségi tagot.

Az 1982. év február havában a Szakosztály rregrendezte 
a III. Földtani Tudománytörténeti Napot, "A hazai földtu
dományok fejlődésének néhány fontosabb eseménye az 1848- 
1918. közötti időszakban" c. témakörben, melyen hat elő
adás hangzott el. — Szakosztályunk ezévi és eddicri tevé
kenységének csúcspontját képezte az INHIGEO X. Szimpóziu
mának a megrendezése Budapesten,augusztus 16-22. között,
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"A földtani térképezés és térképszerkesztés története a 
földtani gondolkodás fejlődésének tükrében" c . témakörben.
A szervezés a M.T. Akadémia, a M. Földtani Társulat, a Köz
ponti Földtani Hivatal, a M.Á. Földtani Intézet és az ELTE 
őslénytani Tanszéke összefogásával történt. A szimpóziumon 
13 ország kutatói részéről 46 előadás hangzott el? ebből 
magyar részről 8 előadás. Emellett megünnepeltük az ELTE 
Őslénytani Tanszéke fennállásának 100. évfordulóját. Az 
előadóülések után földtani kirándulás volt a Dunakanyarban 
és a Dunántúli Középhegységben.

Junius havában a Közép és Északdunántuli területi szer 
vezettet és a M.Á. Földtani Intézettel közösen rendezett Föld 
tani Napon lelepleztük Telegdi Roth Károly emléktábláját a
Zirci Bakonyi Panteonban.

A szimpózium anyaga a M.T. Akadémia kiadásában, 1984-
ben jelent meg, szerkesztette Dudich Endre.

♦

Az 1983 . év március hávában a szakosztály megrendezte 
a IV. Földtani Tudománytörténeti Napot, "A magyarországi 
földtani térképezés és térképszerkesztés története a föld
tani gondolkodás tükrében" c. témakörben, melyen 8 előadás 
hangzott el. - Semsey Andor születésének 150. évfordulóján 
decemberben emlékülésen méltattuk a nagy mecénás életművét.

elnöki tisztéről lemondott Allodiatoris Irma helyére 
márciusban, Bogsch László professzort választottuk meg.

Az 1984. év augusztus havában Moszkvában rendezett 
27. Nemzetközi Geológiai Kongresszuson szakosztályunk két 
vezetőségi tagja, Póka Teréz és Dudich Endre vett részt és 
előadást tartott a 22. sectio /History of Geology/ kereté
ben. Ezenkívül résztvettek az INHIGEO XI. Szimpóziumán, 
melynek tisztújító gyűlésén uj elnökséget és tagokat
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választottak 4 éves ciklusra. A bizottság uj főtitkára Du- 
dich Endre rendes tag lett, magyar lev. tag változatlanul 
Póka Teréz és Csiky Gábor. - A MTESZ Tudomány- és Technika 
történeti Bizottsága, más egyesületekkel és intézményekkel 
közösen novemberben, "Újabb eredmények a hazai tudomány-, 
technika- és orvostörténet köréből" címmel ankétot rende
zett, melyen szakosztályunk részéről Csiky Gábor két elő
adást tartott.

1985. március 18-án rendeztük meg az V. Földtani Tu
dománytörténeti Napot, "A magyar ásványi nyersanyagok kuta 
tásának története 1945-től 1975-ig" témakörben, melyen 10 
előadás hangzott el. Ez a rendezvény az 1977. évi I. Föld
tani Tudománytörténeti Nap témájának folytatása volt. Ezen 
kívül Dudich E. résztvett a Brit Földtani Intézet által 
Edinburghban áprilisban rendezett, az Európai Földtani Tár 
sulatok 4. meteengjén, melynek keretében az INHIGEO megtar 
tóttá XII. Szimpóziumát, és előadást is tartott.

Az elhunytakra is emlékezve: az elmúlt 15 év alatt 
néhány érdemes vezetőségi tagunk hagyott itt bennünket, 
igy Schmidt E. Róbert, Majzon László, Jugovics Lajos,Bauer 
Jenő, Vitális Sándor, Tasnádi Kubacska András, Bendefy 
László és Szalai Tibor. Emléküket kegyelettel megőrizzük.

Ezekután néhány számszerű adat eddigi működésűnkről, 
összegezve: az elmúlt 15 év alatt 66 előadóülésen 217 elő
adás hangzott el a szakosztály keretében. Ezenkívül 56 
előadás közös vagy más rendezvényen és külföldön. Az elő
adások látogatottsága elég gyér, a létszám 15-30 között 
változott, csak kivételesen volt több, igy a Földtani Tu
dománytörténeti Napokon /max. 60-at érte el/. Ez Társula
tunk szakosztályai átlagának felel meg. Az emberek el van— 

focfla -̂va s talán sok és sokféle a rendezvény.
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Kiadványunkról, a Földtani Tudománytörténeti Évkönyv
ről is szólva, melyet a többi szakosztályi lapokkal egyilcc 
egyelőre elkerültek a MTESZ által elindított lavinák. Szeré
nyen kezdtük: az első szám 1973-ban jelent meg 120 példány
ban, 48 oldal terjedelemben, összesen hat cikkel; a legutóbb 
1984-ben megjelent 9. szám már 250 példányban 285 oldallal, 
25 cikkel. A 6. számtól kezdve tetszetősebb köntös, továbbá 
angol tartalomjegyzék és angol rezümé emeli kiadványunk 
színvonalát, amit elsősorban Dudich Endre önzetlen munkájá
nak köszönhetjük, s azóta kiadványunkat külföldön is jegyez
ni kezdték az INHIGEO jóvoltából. Ezt a szintet igyekszünk 
tartani: sajnos a példányszámot emelni nem lehet; örüljünk, 
hogy ez is van. Még annyit, hogy az eddigi 9- számban 120 
cikk jelent meg 1183 oldalon.

Az INHIGEO-ról szólva, meg kell jegyeznem, hogy szak
osztályunk rövid idő alatt sokkal nagyobb eredményt, érdek
lődés^, elismerést ért el, mint az itthoni berkekben. Két 
konkrét példa bizonyltja ezt: az első, a münsteri fellépés 
sikere, felkérés szimpózium megtartására, majd Dudich E. 
megválasztása főtitkárrá, - ezek tények. Itthon inkább a 
szolgálat, csúnya szóval a kiszolgálás a szerepünk. Ez nem 
panasz, azért vagyunk, hogy szolgáljunk, az egyházak régi 
nemes értelmezésében, és ez inkább misszió. És merem állí
tani, hogy szakosztályunk aktiv tevékenységgel járult hozzá 
Társulatunk életéhez. A probléma inkább az, hogy a tudomány- 
történet, mint olyan hazánkban még mindig mostoha gyerek. 
Ezen a téren némi támogatást kapunk a MTESZ Tudomány- és 
Technikatörténeti Bizottságától, mellyel kapcsolatunk jó
nak mondható. Résztveszünk a MTESZ "Évfordulók a Müszaki- 
és Természettudományokban" c. kiadványa összeállításában, 
melynek eddig három kötete jelent meg.



42

Ezenkívül, a sokat hangoztatott szorosabb együttmű
ködés a rokonegyesületekkel érdekében, létrehoztunk egy 
interdiszciplinális, vegyes bizottságot, melynek tagjai a 
Földdel foglalkozó tudományos egyesületek közül, az O.M. 
Bányászati és Kohászati Egyesület, a M. Geofizikusok Egye
sülete, a Hidrológiai Társaság, a Földrajzi Társaság és a 
M. Földtani Társulat, történelmi bizottságainak elnökei, 
illetve titkárai. Évente legalább egyszer tartott ülésen 
ismertetjük terveinket, programjainkat és közös rendezvé
nyeket tervezünk. így pl. a jövő évben Papp Simon és Pávai- 
Vaj na Ferenc centenáriuma alkalmából az OMBKE, a Hidroló
giai Társaság, a Karszt- és Barlangkutató Társulat és Tár
sulatunk közös emlékülést tart. Az együttműködésre nagy 
szükség van, hiszen ezek a tudományok közös tőből származ
nak és több közös nagy tudós egyéniség is köti össze múlt
jukat; gondolok itt Eötvös Lorándra, Lóczy Lajosra,Zsigmondy 
Vilmosra és az emlitett Papp Simonra és Pávai-Vajna Ferencre.

4

Befejezésül: bevallom, hogy azon célkitűzéseknek,me
lyekről szóltam csak egy részét tudtuk megvalósítani. így 
a Vadász prof.-féle direktívák közül és iparágak szerinti 
történeti összefoglalást sikerült bemutatni az I. és a V. 
Tudománytörténeti Napon; a földtudományok egyes ágainak 
történetét pedig a II. Tudománytörténeti Napon 1981-ben. - 
Ami a nagy geológus alkotó egyéniségek életműveinek ismer
tetését illeti, ezen a téren csak részeredményt értünk el, 
ugyanis csak vázlatos, alkalmi évfordulós életmű méltatá
sokra került eddig sor. Szerintem éppen ideje lenne nagy 
geológusaink életművét hosszabb lélegzetű tanulmányokban 
bemutatni és meg is jelentetni. A tudományokkal foglalkozó 
fiatalabb nemzedéknek tisztába kell lennie elődei alkotó 
erőfeszítéseinek hosszú folyamatával. A múlt felfedezése 
számukra a visszapillantó tükör szerepét tölti be:
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megkönnyíti a jelen megértését és biztosítja a zavartalan 
haladást a jövő felé.

Az elmúlt 15 év alatt igyekeztünk célkitűzéseinkhez 
hiven, a hagyományokat ápolva, múltúnk értékeit bemutatni, 
tudatosítani, több-kevesebb sikerrel. Persze a törekvés 
még nem elegendő a sikerhez, kedvezőbb munkafeltételek is 
szükségesek. Ezek viszont a mi esetünkben - tudománytörté
netről lévén szó - egyelőre inkább jámbor óhajok maradnak. 
De nem is a siker volt a célunk, mert érték és siker kö
zött nagy különbség van, különösen a mai világban. Inkább 
értékes és eredményesebb munkálkodást szerettünk volna el
érni, de tudom, hogy ez csak részben sikerült. - A további 
eredményesebb munka reményében a következő évfordulóig kí
vánok mindnyájuknak jobb szerencsét.




