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25 ~VES AZ OSltNYTANI-RtTEGTANI SZAKOSZTÁLY

Kecskeméti Tiborx

Tisz telt jubileumi ülés I

Tisztelt Kollégákl

Minden kornak, időszaknak megvannak a maga társadalmi, gazdasági,
tudolm1nyos tendenciái. Megvolt annak is, amikor Szakosztályunk 196J-ban

megalakult.
A társadalomban a konszenzusra törekvő erők kerUItek túlsúlyra; ezek

érvényesülése során olyan társadalmi légkör alakult ki, mely kedvezett a
kezdeményezéseknek.

A gazdaságban nagy energetikai, ipari beruházások történtek, melyek
intenzív ~sványi nyersanyagkutatással jártak. Atermelés, a nemzeti jöve
delem ha lassan is, de folyamatosan nőtt. A fejlődés számottevő volt.
Mindez olyan gazdasági feltételeket teremtett a földtani kutatások szá
mára, melyek a maihol képest bőséges anyagiakat biztosítottak a tudomá
nyoknak

Az ásványi nyersanyagkutatás főként három területen érintette a
földtani tudományos tevékenységet: a.fúrásos kutatások, a földtani térké

pezés s az anyagvizsgálat terén. Ezek során nagy mennyiségű adat halmozO

dott fel. A személyi feltételek is javultak! sok geológus, geo16gus-mér
nök tevékenykedett, megalakultak az ipari és terUl.eti földtani szolgála

tok. Kinyilt a világ: egyre több, főként nyugati utazás adott alkalmat
tapasztalat- és gondolatcserére, tanulmányok folytatására, vizsgálati,
anyag gyűjtésére. Beáramlott a friss szakirodalom. megismerhettUk a mo-
dern kutatási eszközöket, módszereket, irányzatokat. MegkezdOdött ezek
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hazai alkalmazása. Mindezek nyomán szaktudománY,ullk olyan eszköztár birto
kába kerUlt, melynek segítségével megkezdhette a nemzetküzi élvonalhoz va

16 felzárk~~~st.·

,. Ez időre esett a természettudományos megismerés egy ol yan páratlan. .
időszaka, melynek eredményei nAgyban hozzájárultak a Hildtudul1Iányok,
benne' az őslénytan ugrásszerű fejlődéséhez, differenciálódásához. Közü

lük a legfontosabbak: a Föld szilárd kérgének fejlődésére vonatkozó for

radalmi CelLsmerések (1emezlektonika stb.). a légkör fizlkájánal< új ered

ményei (az ózonpajzs szerepe az élóvilág kialakulásában stb.), a' tenger
kutatás lij megismerései (Challanger-expedíció, "hot-spot"-ok felfedezése
stb.), az elektronmikroszkópia mil<rokozmoszt részleteiben feltáró fejlő

dése.

E belső és külső tényezők és körUlmények felerősítették azt a főként

fiatal paleontológusok által képviselt törekvést, hogy a magyar őslény

tani kutatások műhelye! eredményeik bemulatására,megvitalásáro saját fó

rumot teremthessenek. A törekvést, melYllek előharcosa BálEli Taillás volt,
a Magyarlloni Földtani Társulat felkarolta és szervezeti keretet biztosí
tott hozzá.

A fórum megalakulásáról Báldi Tamás a Földtani Közlöny hasábjain
1970-ban így tudósít:

"1963. január 9-én a Magyarhoni Föld~ani Társulat egy, o Szakosztá
lyunk szempontjából igen jelentős és számomrá különösen emlékezetes elóo
dóülésre gyűlt össze. Az ülésen Bogsch László professzor elnökölt, ..•
Az ülés érdekes programja is minden figyelmet megérdernelt, ami azonban
itt szempontunkból különösen jelentős 3semény volt: az előadáspk végez
tével KertaI György, a Társulat felejthetetlen emlékű, széles látókörű

elnöke az 58 résztvevúnek bejelentette az Oslénytani Szakcsoport megala

kulását. Mm;t a kezdeti években ez volt Szakosztályunk hivatalos neve.
Első elnöke Bogsch professzor lett."

A munka megindult. A Vezetőség - melynek titkára 8áldi Tamás lett 
meghatározta a Szakcsoport tevékenységének főbb területeit. Ezek: 1. az
új kutatási eredmények bemutatása; ": A f'zakmai vita serkentése; 3. az

új kezdeményezések felkarolása és meghonosítása; 4. a kül- és belföldi
szakmai információk áramlásának elősegítése; 5•. a tettrekész kutatók

összefogása, szellemi műhely kialakítása; 6. nyitottság mindeh érintkező

szaktudomány, ágazat felé (inter- és multidiszciplinaritás).
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A Szakcsoport - 1966-t6l Szakosztály - tevékenységének formai keretei

a különböző rendezvények (szakülések, ankétol<, tanácskozások, vi.t.aUlések,
kirándul ások s tb.) vol tak. Az eredmények gyors publikálására lé tret lOZ ta

lapj:át, az "i'Úslényta~lÍ Viták"-at, melynek első száma 1963 ~ugusztusában

jelent meg.
Ami a tematikát illeti, annak súlypontja természetesen al őslénytan

alapvető diszclplináira esett (taxonómia, szisztematika, evolúció, filo

genezis, paleobiolögia), de küHinUsen jelentős teret kapott benne a ré

tegtan, olyannyira, hogy 1966-tól már a Szakosztály nevélJe is bekerült
a rétegtan szó (Őslénytani-Rétagtani Szakosztály). Melletlül< tág teret

kaptak apaleoökológiai, paleogeográfiai témák is, továbbá erüteljes tá

mogatást az ljj kutatási és vizsgálati módszerek.

Még két fontos momentumot kell emliteni a temaUkánál:

- a Szakosztály vállalta a fosszilis növény- és állatvilág t.eljes

köre (eyysejtűtől agerincesig, mikrólól a makró szervezetig) I<utatási

eredményeinek bemulabísál;
- ki.ilönös gondot fordított a továbbképzésre, valamint a fiatal Le

hetségekfelkarolására. Előbbi előmozditása érdekében számos előadásso

rozatot, tanfolyamot szervezett, utóbbi során pedig különös támogatást

nyújtott pályakezdő fiataloknak.

Egy megllyi tóba természetesen nem fér bele az előadásol< és rendezvé

nyek teljes tematikai spel<trumának ismertetése. de meg kell említenünk

néhány nagy jelentőségű témát. ill. remdezvényt. Ezek többnyire a "leg"

fokazattal millősithelók: legelső ismertetés vagy alkalmazás, legújabb

módszer, legfrisebb eredmény, leglátogatottabb rendezv~ny. Mindegyikből '

tallózásszerűen néhány példa a 25 év terméséből.

Szakosztályunkban kerültek bemutatásra az elsó scanning-elektron

mikroszkópi vizsgálatok és felvételek, legelőször nálunk hangzottak el

előadások a nannoplanktonról, conodontákr6l, az Ediacara-faunáról. az
evolúci6dinamikár61, az élet "hot spot"-okon történő lehetőségéről, a
magneto-, event-, szeizmo-, kemo- és ökosztratigráfiár61, a lemeztekto

nika és éló~ilág fejlődése közötti kapcsolatokról, a numerikus taxonó

miáról. Nagy részvétel mellett és nagy sikerrel tartottunk ankétokat

többek közt a quantitatív módszerekről, a faj fogalomról, emlékezetesek

voltak a mlkropaleontol6giai tanácskozások, központi rendezvénY~delen-
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túségúvé vált az eVOllJciós, rétegtani, paleoökológiai és ösföldrajzi an

kétunk.
Szívese') adtunk fórumot team-munkák bemutatásának (a börzsönyi 011-.. '

gocén és miocén problémák, a hárshegyi homokkő kora, Somlóvásárhely 1. sz.

fúrás kOlTlplex vizsgálata), az Országos Alapszelvény Programba illeszkedO

témák elővezetésének (AlcslJtlJoboz2. sz. fúrás), a Kárpá l-Balkán Földtani

AS920ciáció előadásai előzetes megvitatásának (többször is!), rétegtani

határkérdések sokoldalú "körUljárásának" (perm/triász , triász/júra,

eocén/oligocén, pliocén/pleisztocén) s tanulmányúti, kongresszusi LJeszá

molóknak (évente 3-4 alka lon.nal).
rrdeklődéssel hallgattuk meghívott külfüldi vendégeink kitűnő eló

adásait. A legtUbb szellemi profitot talán Senes, .J. (Bratislava), Pavlo

vec, R. (Ljubljana), Corliss, J. (Princetnn), Jenkyns, H. (London), Rögl,
\

f. és Steininger, F. (Wien) előadásaiból nyerhettünk~

Nagy sikerúek voltak az 1970-tól évi rendszerességgel sorra kermö

terepjárásaink. Kirándulásaink célpontjául mindig olyan tájat választot

tunk, ahol lJj eredmények, feltárások, földtani térképek születtek. Bejár

tuk a Soproni-hegységtől a Tokaji-hegységig és a Gerecsétől a Villányi

-hegységig mindazokat a lelőhelyeket és feltárásokat, ahonnan új őslény

tani és rétegtani ismereteket gyűjthettünk, ill. propagálhattunk. "'z

élmények maradandól1bá tétele érdekében minden kirándulásunl<hoz "mini guide

book"-ot is készítettünk, melyek nagykelendőségnek örvendtek.

A tevékenységünk túlnyomó részét kitevő rendezvények mellett nagy

gondot fordítottunl< arra, hogy publikációs fórumot teremtsünk eredménye+

ink közzétételére. Az Öslénytani Viták nemcsak tartalmilag igyekszik

"friss" lenni, hanem megjelenésének gyorsaságával is. Az utóbbi évekig

maradéktalanul fel tudta venni a publikációs termést és gyorsan tudta

követni szakmánk·fejlődését. Az utúbbi években érthető anyagi és ki

adási nehézségek miatt ugyan nútt az átfutási idő, de még így is hazánk
egyik leggyorsabb szakági kiadványa.

A 35 megjelent szám tematikája nagyjában ugyanazt a változatosságot

mutatja, mint a rendezvényeinké. Szerzői gárdája ls Aépes: az első 30

számban 105 szerző neve szerepel, közbe több neves külföldié is. Az éven

te átlagban 2 számmal megjelenő lapunk nagy népszerűségnek örvend. Több

mint 400 társulati tag kéri lIIegkUldését, további 70 példányt 'pedig kUl-
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földi cserepartnereink igényelnek. 19y I'emittendállk alig van; különösen

az un. tematikus számok Ifkapósak lf
, ezek l-2 hónapon belUl elfogynak.

Termé;>~~tes, hogy Szakosztályullk negyedszázados tÖI'ténete során

nen,lfsak po;zitívumok"hanem negatívumok is voltak. A negatívumok közül
itt csak kettőt említek: az Oslénytani Viták ~elassult kiadását és a
rende.zvények látogatottságának csökkenő tendenciáját. Az előbbi okairól
már szóltam, részletekbe nem megyek bele. Az utóbbi összetett probléma,
melynek taglalása nem ez ülésI'e való, de az okok közül a legva16szíllübbe
het megemlitem: szakembeI'eink nagyfokú leterhelése, a Társulal erős szak
mai differeociáltsága (6 tematikus és 5 területi szakosztály kínálja
- sokszor ülközóen - gazdag pI'ogramját), szakosztályunk pI'ogrslIlkínála
tának csökkenése, a tagság életmód-változása és az éI'deklődés csökkenése.
ValószínGleg nem 8Z okok egyike vagy másika, hanem azok együttesen fele
lősek a jelenségért. A helyzet elemzése, a következtetések levonása és a

szükséges lépések megtétele a Vezetőségnek egy későbbi feladata.

Minden közösség, így ami szakmai közösségünk, az Oslénytani-Réleg

tani Szakosztály élelében is vannak a munka, működés, az események elem
zésére és a mérlegkészítésI'e alkalmas időpontok. A 25 éves jubileum
éppen egy ilyen időpont. Az előbbiekben ez alkalomb61 ezt a lIlérlegké
szítést végeztem el nagyon áttekintően és röviden. Láttuk, hogya pozi
tívumok sokkal nagyobb súllyal esnek a latba, mint a negatívulnok. Egyér~

telmúen megállapíthatjuk, hogy sikeres és eredményekben gazdag negyed-
I

századot hagytunk magunk mögött, fejlődésünk felfelé ível6 volt. Abban

a reményben adom át a szót jubileumi ülésünk elúadóinak, hogy a működé

sének 26. évébe lépő Szakosztályunk további fejl6dése is ilyen felfelé
ívelő lesz. Ehhez kívánok valamennyi Tagtársunknak

Jó szerencsét I

Kecskeméti Tibor
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