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Az 1991-ben Drezdában megtartott 
INHIGEO (Nemzetközi Földtudomány
történeti) Konferenciára, az MTA Földtu
dományok Osztálya, a Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium, a Magyar Ál
lami Földtani Intézet, a Magyarhoni 
Földtani Társulat és a Magyar Termé
szettudományi Múzeum támogatásával 
„Múzeumok és gyűjtemények az ás
vány—föld- és őslénytan magyarországi 
történetében” címmel szép kiállítású, 
gazdagon illusztrált terjedelmes angol 
nyelvű kötetet adott közre a Magyar Ál
lami Földtani Intézet és a Magyarhoni 
Földtani Társulat.

A nemzetközi konferenciára való fel
készülés kitűnő alkalom volt arra, hogy 
szakembereink számba vegyék a hazai 
földtudományi gyűjtemények anyagait, 
könyv-, folyóirat- és kézirat-ritkaságait, 
így az ismert jelentős közgyűjtemények 
anyagai mellett először kerültek ismerte
tésre néhány egyházi és középiskolai tör
ténelmi értékeket képviselő gyűjtemé
nyek is.

Az egyes tanulmányokból világos ké
pet kapunk a múzeumi gondolat hazai 
alakulásáról és a múzeumok közművelő
désben betöltött szerepéről.

Magyarországon az első földtani 
szakgyűjteménynek a nagyenyedi Beth
len Kollégium tekinthető. A gyűjtemény 
létrehozója az a Benkő Ferenc volt, aki 
az első magyar nyelvű ásványtani szak
könyvet is írta.

Ä legkorábbi földtani gyűjteményeket 
a vegyes gyűjtőkörű főúri, királyi gyűjte
ményekből ismerjük, de sajnos ezeknek 
csak a töredékei élték túl a történelem vi
harait.

A gyűjtemények kezdetei a rene
szánsz műveltségű udvari kultúra kezde
tétől nyomozhatok, ez az időszak a fűúri 
gyűjteményekkel és a polgári bányaváro

si magángyűjteményekkel jellemezhető, 
korainak mondható periódus a XVIII. 
század közepéig tartott.

A következő időszak már az első 
rendszeres szakgyűjtemények kialakulá
sának az ideje. Ekkor alakultak ki az ás
ványtani gyűjtemények közül az első ok
tatási gyűjtemények, mint például a Sel
mecbányái Bányászati Akadémia gyűjte
ménye, vagy az első közgyűjtemények 
egyikeként a Magyar Nemzeti Múzeum 
gyűjteményei.

A földtani tárgyú gyűjtemények fény
kora a XIX. század elejére esik. Ekkor 
létesültek a nagy kutatóintézeti gyűjte
mények. A Magyar Királyi Földtani Inté
zet székházában például a magyar föld
tan eredményeit reprezentatív állandó ki
állítás mutatta be.

Kiemelendő, hogy ebben az időszak
ban Magyarországon valamennyi, leg
alább középfokú oktatási intézmény saját 
tangyűjteménnyel rendelkezett. A gyűjte- 
ményezést a kor legkiválóbb szakem
berei (Szabó József, Krenner József, 
Hantken Miksa, Lóczy Lajos akadémiku
sok) segítették, munkájukat önzetlen me
cénások, mint Semsey Andor, több millió 
aranykoronával támogatták.

Áz első világháborút követő trianoni 
békeszerződés értelmében Magyarország 
elvesztette leghíresebb ásványtermő bá
nyahelyeit és számos gazdag gyűjtemé
nyét is. A Selmecbányái Bányászati Aka
démia teljes gyűjteménye az Akadémia 
átköltöztetésekor Sopronba, majd onnan 
az 1950-es években Miskolcra került.

A két világháború közötti időszakra a 
stagnálás volt jellemző, talán csak az ős
lénytani anyagok gyarapodását lehet ek
kor kimutatni. A megmaradt gyűjtemé
nyek igazi pusztulása és hanyatlása a má
sodik világháború kezdetét követően in
dult meg, és sajnos sok tekintetben ma is 
tart. A világháború pusztításain kívül 
1956-ban megsemmisült a Magyar Tér-
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mészettudományi Múzeum földtani tár
gyú anyagának megközelítően 80%-a. A 
magángyűjteményeket felszámolták, a 
70-es évekig a földtani tárgyú gyűjtemé
nyek „felesleges gyűjteményekként” kal
lódtak, pusztultak, és ezek az évek a 
gyűjteményezés számára is elvesztek.

A kötetben az általános tendenciák 
felvázolásán túl bemutatásra kerültek a 
legnagyobb gyűjtemények és a különféle 
gyűjteménytípusok. A szerzői kollektíva 
tagjai összefoglalták a Magyar Termé
szettudományi Múzeum földtani gyűjte
ményeinek történetét és jelenlegi helyze
tét, bemutatták az egyetemi gyűjtemé
nyeket. Ismertették a legnagyobb ma
gyarországi szakgyűjteményt, a Magyar 
Állami Földtani Intézet gyűjteményeinek 
és térképtárának jelenlegi helyzetét. A 
kötetben részletes adatok találhatók a bá
nyászati, vízügyi, olajipari speciális 
gyűjteményekről, valamint a Magyar 
Földrajzi Múzeum anyagairól is.

Az egyik tanulmány megdöbbentő 
adatot szolgáltat az iskolai tangyűjtemé
nyek jelenlegi siralmas helyzetéről. Ezer 
tételes gyűjteménynagyságot minimum
nak véve, mindössze tíz olyan gimnázi

um található, ahol ezer darabot meghala
dó gyűjtemény van. Összehasonlításként 
megemlítendő, hogy az első világháború 
előtt 229 gimnázium rendelkezett ás
ványtani gyűjteménnyel. Hasonlóan el
gondolkodtató adat az is, hogy abban az 
időben huszonhétféle geológiai-ásványta
ni tárgyú tankönyv létezett, ma a földtani 
oktatás mind az általános, mind a közép- 
iskolás tantervekből hiányzik.

A bemutatott kötet, amelyet a nemzet
közi konferenciára 400 példányban adtak 
ki, 41 tanulmányból áll. Úgy ítélem meg, 
hogy a kötet magyar nyelven történő 
megjelentetése is célszerű lenne, tekintet
tel arra, hogy a benne foglaltak szélesebb 
érdeklődésre tarthatnak számot. Feltéte
lezem, hogy ha a földtudományi gyűjte
ményeink története és ezek közművelő
dési jelentősége szélesebb körben isme
retessé válna, szembeállítva a jelenlegi 
nagyon szerény gyarapítási lehetőségek
kel, az elődök példáját látva, talán na
gyobb figyelmet, önzetlenséget és anyagi 
támogatást kaphatnának a gyűjteménye
ink. (Hungarian Geological Survey, Hun
garian Geological Society, Budapest, 
1991. 440 o.)






