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Elnöki zárazó

Első szavam a köszöneté* Köszönöm minden előadónak mun
káját, a hozzászólóknak kiegészítéseiket, aktivitásukat.

Egy 25 előadásból álló program anyagának beható értékelé
sére egy rövid zárószó nem elegendő. így most csak egy gyors
mérleg készítésére van lehetőség.

Leszögezhetem: a mérleg pozitiv. A pozitívumok legfonto
sabb jai: Gyakorlatilag a teljes magyar mikropaleontológus ku
tató-gárda résztvett a Tanácskozáson. A témák a hazai kutatá
si spektrumot - mind fossziliacsoport, mind kor tekintetében - 
lényegében átfedték. Elemző részletvizsgálatok éppúgy szere
peltek a programban, mint szintézisre törekvő összefoglalások. 
Több előadás foglalkozott, többnyire sokat vitatott határprob
lémákkal, a* megoldás esélyével; közülük egy a nemzetközileg 
kiemelt eocén/oligocén határesemények: témájához kapcsolódott 
/IGCP 174* projekt/. Az előadások túlnyomó többsége jól tük
rözte szakágunk utóbbi évekbeni Ígéretes fejlődését. Uj szem
lélettel, új módszerekkel, új, nem egyszer nemzetközi mércével 
mérve is számottevő eredmények kerültek bemutatásra. Örvende
tes volt a vidéki mikropaleontológusok jelentős szereplése, s 
örömmel üdvözölhettünk néhány szépen sikerült bemutatkozó elő
adást.

Természetesen egyoldalú volna mérlegünk, ha nem érzékel
nénk a hiányosságokat, esetleges negatívumokat. Fel kellett fi
gyelnünk szaktudományunk lefedetlen kutatási területeire. Fon
tos csoportoknak vagy fontos koroknak nincs, vagy csak kevés- a 
kutatójuk. Máshol utánpótlás-gondok fenyegetnek. A parazónációk 
korrelációs munkájának még csak a kezdetén járunk. Kevesebet— 
jük a komplexitást és kontrollt biztositó, eredményességet fo
kozó csoportmunkát. Észre kell vennünk bizonyos metódikai kon
zervativizmust s nem hányhatunk szemet a néhol jelentkező doku
mentációs hiányosságok felett.

245



A részletes mérlegkészítés Vezetőségünk egy későbbi, el 
nem hanyagolható feladata. További tevékenységünk legfőbb tö
rekvése a pozitívumok erősítése, s a negatívumok csökkentése 
kell, hogy legyen. Ehhez kérem minden jelenlévő Kolléga segít
ségét és közreműködését. Annál is inkább, mivel a jövő meg
növekedő feladatai - komoly eséllyel pályázhatunk az 1987-ee 
Európai Mikropaleontológiai Kolloquium megrendezésére - több, 
jobb és nagyobb "fordulatszámú" munkára, s szellemi tőkénk 
további gyarapítására késztetnek bennünket. Vezetőségünk arra 
fog törekedni, hogy ehhez a megfelelő konstruktív tudományos 
fórumot s a többretörekvést elősegítő "húzóerőt" biztosítsa.

E rövid értékeléssel s a további munkás-napokra útrava^ 
lóul szolgáló gondolatokkal Tanácskozásunkat bezárom.

Kecskeméti Tibor
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