
SZÁZ ÉVVEL EZELŐTT SZÜLETETT
TASNÁDI 
KUBÁCSKA
ANDRÁS — a szakíró

Kalandozzunk el az ősvilágban, 

vezessünk expedíciót az időben, 

tárjuk fel a láthatatlan bánya kin

cseit, ismerjük meg a mondák állat

világát, látogassunk el az óriások 

birodalmába, a repülő sárkányok és 

a gyíkmadarak földjére, s máris 

megismerjük az élet fejlődését.

A  titkok tudója és a misztikus 

utazások mágusa éppen száz évvel 

ezelőtt született, s több mint fé l év

századon keresztül zúdította az 

érdeklődő nagyérdeműre könyveit, 

színes cikkeit, tudományos tanul

mányait, amelyekből az is kapott, 

aki Szent László pénzét az 

ékszerboltban kereste...

Tasnádi Kubacska András ismeretteijesztő 
olvasmányai kábítószerként fertőzték meg 
a serdülő ifjúságot. Akit csak egy kicsit is 
érdekelt a természet, nem úszta meg az 
általa felkínált kalandos szellemi utazást. A 
zseblámpa fényénél titokban olvasó kis
diákból előbb-utóbb a múltunkat kutató 
geológus, régész vagy éppen biológus lett, 
s talán már nem is emlékszik arra, hogy 
éppen melyik könyve határozta meg életét.

Könyvek kicsiknek és nagyoknak
írásait újra végiglapozva észre sem veszem,

hogy ismét elmerültem a tárgyszerűen 
megfogalmazott sorok és a szófordulatok
ban gazdag, klasszikusoktól vett idézetek
kel megtűzdelt, egymást ritmusosan váltó, 
papírra vetett gondolatok között. Szakértő 
szemmel próbálom elemezni, mit is nyúj
tottak számomra könyvei. Milyen lehetett 
ez az ellentmondásos alkotó lény, akit 
ugyan még személyesen megismerhettem, 
de alakját csak műveiből és a környezeté
ből származó legendákból tudom felidézni.

Napjainkban már régiesnek hat, ha va
lakire azt mondják, hogy szakíró. Korunk 
interneten felnőtt gyermekei azt hiszik, 
hogy ami a világhálón nem található meg, 
az nincs is, s ami mégis megjelenik a kép
ernyőn, az valami névtelen eredetű szent
írás. A vibráló betűk olvasója nehezen tud
ja  eldönteni, vagy nem is akaija tudni, 
hogy kitől, milyen forrásból származnak a 
hírek. A szakíró egykor szakmájának alkotó 
kutatója volt, aki rendelkezett azokkal a 
képességekkel, hogy saját és mások tudo
mányos eredményeit élvezetes, irodalmi 
stílusban, s legfőképpen hitelesen jelenítse 
meg. Az ősvilági kalandozásokba csábító 
Tasnádi Kubacska minden szóvirágos 
mondata mögött ott áll a kutatói hitelesség, 
s nem véletlen, hogy a 12-14 éves gyerme
keknek szánt meséi egyúttal forrásértékű 
tudományos közlemények is. Fiatalkori bé
csi levéltári és múzeumi tanulmányaival

alapozta meg szaktudását, s közvetítésével 
tudtuk meg, hogy a felvidéki üregekből 
egykor sárkányoktól származónak vélt 
barlangim edve-csontok kerültek elő, s 
hogy egyes városok elöljáróságának kapu
jába megláncolt mamutcsontokat függesz
tettek ki.

Nyomok a kőben
Szenvedélyesen kutatta az ősállatok élet
nyomait. A csontokon megmaradt elválto
zásokról, súlyos őskori betegségekről nem
zetközileg elismert, alapvető könyvet írt. 
Nem  tudott és nem is akart ellenállni a 
különlegességeknek, az igazi kuriózumok
nak. Könyveiben egymás után sorakoznak 
az érdekfeszítő tartalmat sejtető címek: 
„Párzási harc a z  ősvilágban”, „Kétszájú csiga, 
kövült gyöngy, kasztrált kagyló”, „A barlangi 
medve húgyköve”...

Többször visszatért kedves nógrádi lelő
helyéhez, a 20 millió évvel ezelőtt élt nö
vények és állatok gazdag ipolytarnóci kin
csestárához. Az ősállati lábnyomok első 
tudományos feldolgozását neki köszön
hetjük, de „Expedíció az  időben” c. ismeret
t e l  esztő könyve a száraz szakcikknél lé
nyegesen többet árul el az utókornak. El
feledett adatok, személyes élmények, 
visszaemlékezések, kitűnő fényképek és 
rajzok adnak útmutatót a nyomdokain ha
ladóknak. Azóta Ipolytarnóc a hazai föld—
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tani természeti értékek legsokoldalúbban 
bemutatott, kiépített, Európa Diplomával 
díjazott, a Világörökség címre joggal pá
lyázó ősvilági lelőhelye. Megkövesült fa
törzsek, 11 állatfaj több mint háromezer 
megkövesült lábnyoma, trópusi erdők le
vélmaradványai és az egykori tengerparti 
homokban összetorlódott cápafogak töme
gei emlékeztetik a látogatókat az elmúlt vi
lágra. Az egykori tájon „a fon ás vize a la
posabb helyeken sekély, tisztavizű tócsákat 
alkotott, ahová ős-orrszarvúféle óriásemlősök 
jártak inni, összevissza taposva sarat..., ahol 
szikkattabb a homok, ott kevésbbé látszik a 
nyom, ahol képlékeny még a sár vagy éppen víz 

fed i a homokot, ott remekül látszik a durva, 
szarusodott, szömörcsös bőrrel fedett talp bemé
lyedése”.

Sokáig csak Tasnádi Kubacska 1970- 
ben megjelent, Óriások birodalma c. gyerek
könyvéből tudhatták a szakemberek is, 
hogy a mecseki kőszénbányák 180 millió 
évvel ezelőtt keletkezett mocsarának föve
nyében dinoszaurusz-lábnyomok vannak. 
A kezdetekről szóló valós mese szerint a 
hatalmas bányában „a napsütés megcsillogtat
ta a nyomokat. Mire másodszor is odanéztem, 
eltűntek. Felhőárnyék vetődött rájuk. Alig egy 
pillanat játéka volt az egész. Azután megint 
súrolófényt kaptak, és az  újból életre varázsolta 
ő ket”. Néhány évvel később, amikor 
Komlóról egy újabb és teljesen ép lábnyom 
került elő, csak a vájtfülű bennfentesek 
emlékeztek arra az asztallap nagyságú 
fekete kődarabra, amit Kubacska annak 
idején a szénbányából Budapestre hozott. 
A szállításoktól időközben szétesett kő
tömbből további, addig láthatatlan őshüllő
lábnyomok bukkantak elő. Az elfeledett, 
majd újra felfedezett és Komlosaurus-nzk 
elnevezett mecseki dinoszaurusz lábnyo
mairól hamarosan kiderült, hogy azok nem 
számítanak ritkaságnak. A bányaműveléssel 
naponta az életnyomok tucatjait semmi
sítik meg, s csak a szorgos amatőr gyűj
tőknek s az időnként megjelenő szak
értőknek köszönhető, hogy a K om lo- 
saurust már a nemzetközi szakirodalomban 
ugyanúgy jegyzik , m int az ásvány
börzéken.

Világhírű „magyar majom"
A világhírű, 10 millió évvel ezelőtt élt 
rudabányai emberszabású ősmajom, a Ru- 
dapithecus sem kerülhette el Tasnádi Ku
bacska Andrást. Meggyőző stílusa és szak
mai határozottsága előtt megnyíltak a 
bányászok és geológusok féltett kincseit 
őrző fiókok. A rudabányai főgeológus, 
Hernyák Gábor is átadta neki egy majom
szerűnek vélt állat állkapocstöredékét. 
A cukroszacskóba csomagolt lelet több más

csonttal együtt Kretzoi Miklós őslény
kutató asztalán kötött ki. Több évtized táv
latából, amikor már több tucat Ruda- 
pithecus-m ím ávínyt, köztük három kopo
nyatöredéket is ismerünk, tudomány- 
történeti dokumentum a Láthatatlan bánya 
c. könyvében leírt fogadtatás:
„(Kretzoi) hirtelen megjelenik az  asztalomnál, 
arca sápadt, keze remeg. A z  izgalom nyilván
való jelei. D e semmit sem értek belőlük.
A z  állkapocs négy foggal ott a kezében.
— Tudod, mi ez? -  kérdi.
— Nem — mondom, mert Hernyák közlése tel
jesen kiment a fejemből.
— Majomállkapocs -  szól, és látszik rajta, hogy 
a szenzáció közlése megnyugtatja. ”
Tasnádi az eseményt követő napokban már 
fényképes cikket közölt az Élet és Tudo
mány c. hetilapban, ahol a „Tudod, mi 
ez?” kérdésre válaszolva leírta Kretzoi első 
gondolatát: „Európai, sőt, világszenzáció! 
Olyan ősmajomfajnak az  állkapcsa, amely 
szorosan véve beleillik az  ember törzsfejlő
désének vonalába. A tudomány így mondja: 
prehominída majomféle állat, magyarul: elődje 
az  emberi nemzetségnek.” Kretzoi pedig a 
Magyar Nemzet c. napilapnak adott rövid 
nyilatkozatában bejelentette a Rudapithecus 
hungaricus felfedezését. Bármilyen furcsa is a 
tudományos világban, ezekről a magyar 
nyelvű ismeretterjesztő írásokról a leg
rangosabb nemzetközi tudományos folyó
iratokban is megemlékeznek.

Becsukom könyveit — elég a példálózás- 
ból. Lehetne még folytatni. Pedig még ki 
sem nyitottam nagy tudósaink életéről írt 
színes munkáit. Báró Nopcsa Ferenc, a re
gényes életű dinoszaurusz-kutató vagy 
Lambrecht Kálmán, a kihalt madarakról 
szóló monográfia írója egyaránt tollat 
ragadtatott Tasnádi Kubacska Andrással. 
Ma is tanulsággal szolgálhat két kiadást is 
megírt munkája, a „Gyűjtés hegyen-völ
gyön”, amelyben a hivatásos muzeológus 
gyakorlatával ismertette meg az 50-60  év
vel ezelőtt élt fiatalokat a természet meg
figyelésével, a gyűjtés és a preparálás tech
nikájával.

Tasnádi Kubacska András egykori nagy
szerű, mutatós diorámákkal és életnagyságú 
makettekkel, nagyméretű, látványos ős
maradványokkal és ásványokkal berende
zett természettudományi kiállításait már 
belepte a feledés pora. N em  tudjuk, hogy a 
tudomány történetéből eredő szemléleté
vel, szépírói vénájával, tudósi pontosságá
val és nagyvonalú szervezőképességével 
hogyan birkózna meg korunk virtuális 
világának kihívásaival. Valószínűleg most is 
olyat alkotna, amit ötven év múlva sem fe
lednének el.

dr. Kordos László

Négy Dunatáj 
fotókiállítás

A Kilátó Galériában 2 0 0 2 .  

október 3. és 23 . k özött látható  

a G öncöl Alapítvány által kiírt 

pályázatra beérkezett fotókból 

összeállított kiállítás, amely  

képeket, hangulatokat m utat be 

a Duna négy magyarországi 

szakaszának kulturális és ter

mészeti értékeiről.

A kiállítás fő tám ogatója a 

N em zeti Kulturális 

Alapprogram  és a Dunapack Rt.

A kiállítás minden nap 1 1 - 1 8  

óráig tekinthető m eg a Kilátó  

Galériában ( 1 1 3 8  Budapest, 

M argitszigeti V íztorony).

Információ: ( 06- 1)  3 4 0 -4 5 2 0




