
Összefoglalás

A magyar muzeológia egyik legkiválóbb és legsokoldalúbb egyénisége Tasnádi Kubacska András. Muzeológusi munkássága két szakaszra
osztható. Az első szakasz az 1931 és 1950 közötti éveket foglalja magába, amikor a Magyar Nemzeti Múzeum keretében működő Természet-
tudományi Múzeum muzeológusa, osztályvezetője, majd főigazgatója. Itteni munkássága legkiemelkedőbb eredményei: a Föld- és Őslénytár
gyűjteményeinek korszerű átrendezése, elméleti és módszertani tanulmányok írása a muzeológia körében, új szemléletű kiállítások rendezése (A
Föld és élet fejlődéstörténete, A fajok eredete és az ember származása, Nagy magyar természettudósok, Afrika élővilága), a múzeum Tudo-
mánytörténeti Gyűjteményének megalapítása. Az életút második szakasza 1950 és 1973 közé esik. Ekkor a Magyar Állami Földtani Intézet
Múzeumi Osztályának munkáját irányította. Számottevően fejlesztette az Intézet gyűjteményeit. Európai jelentőségű leleteket tárt fel és juttatott a
múzeumba: az ipolytarnóci ősállatok lábnyomait, valamint ősnövények lenyomatait őrző kőzetlapokat, a rudabányai előemberi leleteket, az első
magyarországi dinoszaurusz lábnyomokat. A kor követelményeinek megfelelően átrendezte a gyűjteményeket, létrehozta, az országban elsőnek,
az aktuálpalaeontológiai gyűjteményt. Munkássága eredményeként az Intézet fennállása 100 éves jubileumára (1969) egy európai színvonalú, rész-
letesen és teljesen dokumentált, elsődlegesen a tudományos kutatásokat szolgáló múzeumot alakított ki. Életműve az egész magyar múzeumügy
kiemelkedő teljesítményei közé tartozik!

Abstract

András Tasnádi Kubacska is one of the most prominent and polyvalent personalities in Hungarian museology. His activity in this field was bi-
partite. The first period comprises the years 1931–1950, when he was Curator, Head of Department, and finally Director-General of the
Hungarian Museum of Natural History operating in the framework of the Hungarian National Museum. His main achievements were: up-to-date
rearrangement of the collections of the Geological-Palaeontological Department, studies on the methodology of museology, arrangement of the
new-type exhibitions (Evolution of the Earth and Life, The Origin of Species and the Descent in Man, Great Hungarian Naturalists, The Living
World of Africa), founding of a History of Science Collection in the Museum. The second period comprises the years 1950–1973, when he direct-
ed the Museum Department of the Geological Institute of Hungary. He enriched and modernized considerably its collections, excavated and
transported into the Museum several finds of European importance, such as the Ipolytarnóc prehistoric animal footprints and rock plates with im-
prints of fossil plants, the Rudabánya prehominid remanants, the first dinosaur footprints discovered in Hungary. A. Tasnádi Kubacska re-
arranged the collections, and set up the first actuopalaeontological collection of the country. By the centenary of the Institute (1969) he has estab-
lished a museum of European standard, fully and minutiously documented, oriented above all towards scientific research. His oeuvre is one the
standing achievements of Hungarian museology.
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A magyar múzeumügy történetének egyik legkiválóbb,
legsokoldalúbb és legszínesebb egyénisége Tasnádi Kubacs-
ka András. Mint a reneszánsz embere. Tudós, terepjáró geo-
lógus, szépíró, műfordító, művész, tervező, tipográfus, kiál-
lításrendező, művészettörténész, muzeológus, diplomata,
menedzser… Mindezt olyan invencióval, intuícióval és
olyan fokon művelte, mely csak a legnagyobbak sajátja.

Gazdag tevékenységi köréből itt csak a muzeológusi
tevékenység bemutatására vállalkozunk.

Ha életpályáját vizsgáljuk, azt látjuk, hogy élete, mun-
kálkodása, szinte minden megnyilvánulása múzeumi intéz-
ményekhez, gyűjteményekhez kötődött. Alkatának, kép-
zettségének és képességének az a közeg felelt meg legjob-
ban, melyet a múzeumok változatos tudományos, muzeoló-
giai és ismeretterjesztő (kiállítás, előadás, írás) lehetőségei
és programjai kínáltak.

Muzeológusi tevékenységének meghatározó tényezői
személyiségéből fakadtak. E tényezők között minden bi-



zonnyal a legfontosabb a szakmai elkötelezettség. Ez ma-
gába foglalja a választott téma, tárgy iránti hűséget, szol-
gálatot, a lankadatlan szorgalmat, a mindig és mindenhol
arról való gondolkodást. Mindez már kora ifjúságától meg-
nyilvánult. Családi hatásként is, a természettudományos
gyűjtemények, könyvek, tárgyak között érezte legjobban
magát, ebből az ismeretkörből lett már korán tudós. Másik
fontos tényező művészi és szépírói készsége. Különös haj-
lama volt a művészetek iránt, legyen az irodalom, képző-,
szín- vagy zeneművészet. Írásai lenyűgöző stílusúak, olvas-
mányosak, szépírói kvalitásúak, műfordításai hűen követik
szerzőik gondolatvilágát. Nagyszerű adottsága volt az is-
meretek hatékony átadására. Rajongott a képzőművé-
szetekért. Egy-egy kép vagy szobor, de még bútor előtt is
hosszasan meditált. Egy újabb tényező: a rendszeretet. Ez
megnyilvánult a tudományos rendszerezésben, a gyűjtemé-
nyek és kiállítandó tárgyak gondos elrendezésében, az is-
meretek csoportosításában, de megjelenésében, öltözé-
kében és a környezete mintaszerű rendezettségében is. De
nem hagyhatjuk ki, mint tényezőt, a minden újra való nyi-
tottságát sem. Nyitott volt: az őslénytan új ágainak, a
paleobiológiának és a paleopatológiának meghonosítására,

az új kiállítástechnika (diorámák, dermoplasztika, folya-
matok megjelenítése) bevezetésére.

Muzeológusi munkássága két szakaszra osztható. Az
első szakasz az 1931 és 1949 közötti éveket foglalja magá-
ba, amikor a Magyar Nemzeti Múzeum keretében működő
Országos Természettudományi Múzeum, majd névvál-
tozása után a Természettudományi Múzeum munkatársa,
előbb az Ásvány–Őslénytárban, majd 1938-tól a Föld- és
Őslénytárban. Egy ideig (1941–1944) a Magyar Nemzeti
Múzeum elnökének titkára. A múzeumban végigjárja a
szolgálati ranglétra fokait: muzeológus, osztályvezető,
majd főigazgató. A periódus végén a Múzeumok és Mű-
emlékek Országos Központja muzeológusa, 45 múzeum és
gyűjtemény szakmai felügyelője.

E közel két évtizedes időszakban számos olyan hatás
érte, melyek tanulmányait, tudományos és múzeumi tevé-
kenységét, a szakmai közéletben játszott szerepét köz-
vetlenül vagy közvetve befolyásolták, alakították. Közülük
a legfontosabbak. A bécsi Collegium Hungaricumban
töltött ösztöndíjas évei során (1929–1930) Abel Othenio
paleobiológiai módszereinek és szemléletének elsajátítása.
Nagy hatással volt rá báró Nopcsa Ferenc lenyűgöző
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1. ábra. A Nopcsa Ferenc kalandos életéről írt oknyomozó művének 
(1938) címlapja

Figure 1. Front page of the book by A. TASNÁDI KUBACSKA on the ad-
venturous life of Ferenc Nopcsa

2. ábra. Múzeumpolitikai tanulmányainak egyike (1930). Ő használta
a múzeumpolitika kifejezést először a magyar szakirodalomban

Figure 2. One of his papers on the policy of museum management. 
This term was introduced to the relevant Hungarian literature by him



palaeontológiai tudása, összefüggéseket láttató munka-
módszere. A vele töltött órák, napok, hetek beszélgetései,
a tudomány belső logikájáról folytatott elmélkedéseik
baráti viszonnyá emelték a mester és tanítványa kapcso-
latát. (Jól tükrözi ezt a Nopcsa báróról írt remek könyve,
mely egy tudományos életpálya oknyomozó története!)
Korán megmutatkozó anatómiai érdeklődését olyan ki-
válóságok óráin és konzultációin elégíthette ki, mint a
bécsi Rudolf Haberda, a pécsi Beöthy Konrád, valamint a
budapesti Raitsits Emil anatómus professzorok. (E tanul-
mányok lettek alapjai a későbbi Palaeopathologia című út-
törő kézikönyvének.) Nem maradtak hatás nélkül a múzeu-
mi kollégáival folytatott együttmunkálkodásai sem. Olyan
külföldi iskolázottságú szakemberekkel dolgozott együtt,
mint a kiváló zoológus és filogenetikus Pongrácz Sándor,
a korszerű természettudományi múzeumokról elaborátu-
mot író, evolucionista Fejérváry Géza, az élővilág és tekto-
nika kapcsolatát hazánkban elsőként kutató Szalai Tibor, a
nagyszerű gerinces paleontológus Kretzoi Miklós, a hazai
muzeológia magasszintű irányítását végző Hóman Bálint
elnök (mellette tanulta meg mint titkár az intézmény-
irányítás nagy diplomáciai érzéket kívánó napi gyakor-
latát). A gyűjteményezési munkában nagy hatással volt rá
id. Noszky Jenő, akitől a gyűjtést, a gyűjtemények felál-
lítását, fejlesztését, a muzeológiai rend kialakítását, a mu-
zeológiai munkában elengedhetetlen igényességet tanulta
meg. A tudománytörténet iránti érdeklődését felkeltő ok-
nyomozó történelemszemléletet a történész Hóman Bálint-
tól sajátíthatta el.

Muzeológiai törekvéseinek és tevékenységének ez idő-
szakában nagyon sok eredménye volt. Közülük a legfon-
tosabbak.

A korszerű követelményeknek megfelelően átrendezte
a Föld- és Őslénytár gyűjteményeit. Munkatársaival együtt
időrend, rendszer és lelőhely szerint állította fel és csopor-
tosította a Tár több, mint 100 ezer darabos anyagát. Európai
színvonalra emelte a gerinces gyűjtemény rendezettségét.
Elkülönítette a faciológiai, valamint a természet különös
játékaként létrejött tárgyak, az ún. lusus naturae gyűjtemé-
nyét. Mindkettő mindmáig egyedül álló a magyar földtani
muzeológiában.

Hazánkban elsőként elméleti és módszertani tanul-
mányokat írt szaklapokban a muzeológiából. (S úgy tűnik
ő volt az első, aki megsejtette a muzeológia önálló tu-
domány voltát!) A tanulmányok közül hármat cím szerint
is meg kell említeni. A Debreceni Szemle 1930-as év-
folyamában „Természettudományi Múzeum az egyetemen”
címmel gondolatébresztő dolgozatot közölt, melyben az
oktatási gyűjtemények és a múzeumok kapcsolatát ele-
mezte.„Palaeobiologische Untersuchungen aus Ungarn”
címmel a paleobiológia új módszereit mutatta be néhány,
ma úgy mondanánk, esettanulmányban a Geologica
Hungarica paleontológiai sorozatának 10. kötetében 1932-
ben. A Természettudományi Múzeum új szemléletű kiál-
lítását ismertette a Földtani Közlöny 1943. évfolyamában
„Die neue paläontologische Ausstellung des Ungarischen
Nationalmuseums” címmel.

Új szemléletű kiállításokat rendezett. Megalkotásukkal
az a Pulszky Ferenc által már korábban hangoztatott gon-
dolat vezette Tasnádi Kubacska Andrást (s ezt az 1935-ös
kiállítás ismertetőjében idézi is!), mely szerint: „A múzeu-
mi gyűjtemények ne legyenek rejtett kincsek, mint a bank
aranya, legyen abból bankó is, mely közforgalomba jő”. A
kiállítások közös vonása: az új tudományos eredmények
beépítése, a fejlődéstörténeti mozzanatok kiemelése, az
őskörnyezet rekonstrukciója, a folyamatok vizuális esz-
közökkel történő bemutatása, a tudományos eredmények
művészi színvonalon, magas esztétikai igénnyel történő be-
mutatása. Utóbbi téren a legnagyobb újítása: a művészet ne
csak dekoratív jelleggel, hanem funkcionálisan is szolgálja
a tudományt. E célok megvalósítása érdekében kiváló fes-
tőművészeket, grafikusokat, szobrászokat vont maga köré
(Andor Loránd, Szilágyi Margit, Istvánffy Hildegard, Szőke
Lajos), akik magas színvonalon jelenítették meg elképzelé-
seit. Kiállításai, a „Föld és az élővilág fejlődéstörténete”
(1935), „A fajok eredete és az ember származása” (1941),
a „Nagy magyar természettudósok” (1943, az első hazai tu-
dománytörténeti kiállítás!), méltán arattak igen jelentős
közönségsikert. Előkészítette az Állattár nagy szabású
Afrika kiállítását, melyben először érvényesültek a kor-
szerű állatökológia és állatföldrajz szempontjai. A főként
Kittenberger Kálmán és Széchenyi Zsigmond által gyűj-
tött/vadászott gazdag nagygerinces anyag remek művészi
kivitelezéssel dermoplasztikai eljárással kikészítve került a
közönség elé s méltán aratott nagy nemzetközi sikert. Saj-
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3. ábra. Az első magyarországi paleobiológiai tanulmánykötet cím-
lapja (1932)

Figure 3. Front page of the first collection of palaeobiological studies 
published in Hungary (1932)



nos a kiállítás megnyitásakor (1950) Tasnádi Kubacska
András, állásából hatalmi szóval történt eltávolítása miatt,
már nem volt a múzeum főigazgatója.

Megalapította a Természettudományi Múzeum Tudo-
mánytörténeti Gyűjteményét. A múzeumban az idők során
dolgozó több száz kutató felhalmozódott kézirataiból,
jegyzeteiből, leveleiből, fotóiból, műszereiből, eszközeiből
és egyéb relikviáiból létrehozta az ország legjelentősebb
ilyen gyűjteményét. Ez tovább gyarapodva ma a hazai bio-
lógia és geológia történeti dokumentumainak valóságos
kincsesbányája.

Kimagasló eredményként könyvelendő el az az érték-
őrző, -óvó tevékenység, melyet a második világháború vi-
szontagságai között a Magyar Nemzeti Múzeum épüle-
tében lévő természettudományi (ásvány, kőzet, ősmarad-
vány), régészeti és történeti kincsek megmentése érde-
kében, nem egyszer testi épsége kockáztatásával végzett
(erről érdekes részleteket olvashatunk Fettich Nándor Ost-
romnapló c. könyvében).

Tasnádi Kubacska András kedvelte a Nemzeti Mú-
zeumot, benne a Természettudományi Múzeumot. Ked-
velte, mint munkahelyét, ahol szakmai pályája elindult s a
csúcsig jutott, ahol úttörő és nagyszerű terveit és elkép-
zeléseit megvalósíthatta. Tanúsítja ezt az a néhány mondat,
melyet a „Kalandozások az ősvilágban” című 1955-ben
megjelent könyvéből idézünk. „Különös, szinte meg-
foghatatlan rokonság az, amit a múzeum öreg épületével
tartok. A kapcsolat most kezd romantikussá válni, hogy
egy-két esztendeje nem tartozom a Nemzeti Múzeum házi
tudósai közé. Ami érdekes volt, most kezd kibontakozni,
ami számomra kedves volt, azt most kezdem felismerni…
Senki életemben nem tudott úgy rábeszélni, hogy cse-
lekedjem mindazt, ami a tudomány érdekében van, mint ez

a vaskos, megbízható, öreg cimbora, a Nemzeti Múzeum”
(68. old.).

A Természettudományi Múzeum nem feledkezett meg
a főigazgatói sorában az egyik legkiemelkedőbbről. Ki-
lencvenedik születésnapjáról kiállítással emlékezett meg.
A múzeum Baross utcai székházában felállított bronz mell-
szobra, egykori kedves munkatársa, Szőke Lajos szobrász-
művész alkotása, pedig állandóan emlékezteti a múzeum
mai munkatársait nagyszerű teljesítményére.

Az életút második szakasza 1950 és 1973 közé esik. A
nehézipari miniszter 1950-ben a Magyar Állami Földtani
Intézet múzeuma vezetőjének nevezte ki. Itt dolgozott, az
átszervezések során többször is új nevet kapott (Őslény-
tani–Múzeumi Osztály, Múzeumi Osztály, Gyűjteményi
Osztály) szervezeti egységben 1973. évi nyugdíjba vonu-
lásáig, lényegében 1977-ben bekövetkezett haláláig.
Ugyanis nem tudván elszakadni kedvenc gyűjteményétől,
egyre gyengülő látással is be-bejárt egykori munkahelyére.

Az Intézet múzeumába kerülve újra kedves tárgyai közé
került. Újult erővel látott munkához! Két évtizedes muzeo-
lógusi tapasztalatát az ország leggazdagabb földtani gyűj-
teményében hasznosíthatta. Terveit, elképzeléseit a Termé-
szettudományi Múzeuméhoz képest jobb anyagi körülmé-
nyek között válthatta valóra. Bár közismert volt, neki a leg-
magasabb dotáció sem elég. (E sorok írója tanúja volt
annak a jelenetnek, amikor egy költségvetési tárgyalás után
így dohogott: „kilőttek a világűrbe kirakatot rendezni pénz
nélkül!” A világűr az Intézet második emelete volt, a ki-
rakat a kiállítás, a pénz összege pedig kb. háromszorosa
volt annak, amit előző munkahelyén ugyanilyen feladatra
kapott!)
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4. ábra. Jellegzetes patások a Tasnádi Kubacska András által
kezdeményezett Európa hírű Afrika kiállítás (1950) egyik dio-
rámájában. A dermoplasztikai megjelenítés Őry Sándor főpreparátor
kiválóságát, a szavanna háttér Andor Loránd festőművész kvalitásait

dicséri

Figure 4. Characteristic Ungulata in one of the dioramas of the Africa
Exhibition initiated by A. Tasnádi Kubacska that gained Eurpoe-wide
reputation. Dermoplastics were performed by Chief Preparator 

Sándor Őry, the savanna backgrund was painted by Loránd Andor

5. ábra. Tasnádi Kubacska
András bábfigurája. A szob-
rocskát Vértes László régész
egy, az 1940-es évek végén ren-
dezett farsangi esten bemuta-
tott „Istenke fillérei” c. báb-
játékra mintázta. A bábjáték
szövegét is Vértes László írta

Figure 5. A puppet represent-
ing A. Tasnádi Kubacska, cre-
ated by archaeologist László
Vértes in the late 1940-ies for a
carneval puppet show entitled
„Goodness pennies”. The text
was also written by L. Vértes

6. ábra Tasnádi Kubacska András
bronz mellszobra a Magyar Termé-
szettudományi Múzeum főigazgatói
irodájának előterében. Szőke La-

jos szobrászművész alkotása

Figure 6. Bronze portrait of A. Tas-
nádi Kubacska in the foreground of
the Director-General’s office in the
Hungarian Museum of Natural 

Museum (by Lajos Szőke)



Az 1950-es években a földtani kutatásokat erőteljesen
igénylő nagy volumenű bányászati tevékenység nagyon sok
muzeális értéket hozott napvilágra. Az Intézet múzeumába
soha nem látott mennyiségben került be ásvány, kőzet és
ősmaradvány. A múzeum raktári kapacitása kezdett szűk
lenni. Ezen kétféle módon segített. Egyrészt, a hatalmas
gyűjtemény kommasszálása után a duplumanyagot áten-
gedte más intézményeknek, iskoláknak. Másrészt, a raktári
kapacitást minél jobban kihasználó, új tároló szekrényeket
tervezett és szereztetett be. Ezek sínen gördülő, változ-
tatható magasságú fiókjaival a szekrények légköbméterét a
legteljesebb mértékben ki tudták használni, ezzel jelentős
tárolókapacitás-bővülést eredményezve.

Tasnádi Kubacska András az Intézet múzeumában is
kiemelkedő eredményeket mutatott fel. Igen sokat tett a mú-
zeum gyűjteményeinek fejlesztéséért. Nagy szakértelemmel,
tudatossággal, ambícióval, megnyerő gesztusaival páratlan
értékekkel gyarapította részben gyűjtés, részben ajándékozá-
sok révén a kollekciókat. Nincs helyünk az általa megszer-
zett sok száz muzeális tárgy felsorolására. Itt csak a Velen-
cei-hegységben gyűjtött óriási fluoritot, páratlan kvarc-
kristályokat, a jellegzetes „kokárdaérc” gyönyörű példányát,
az Erdőbényéről beszerzett andezit-geodák kvarckristályait,
kalcitjait, szferoszideritjeit, a Gyöngyösorosziból származó
ajándékba kapott egyedül álló wurzitot, fluoritot, ametisztet,
antimonitot, rózsaszínű kalcit-drúzát, inezitet, baritot,
greenockitot, kalkopiritet, galenitet emeljük ki. Nem egy ás-
ványból változatos sorozatokhoz juttatta a múzeumot.

Neve szinte összeforrt a híres ipolytarnóci ősállati láb-
nyomok, ősnövényleletek feltárásával, múzeumba szál-
lításával, a lelőhely bemutatóhellyé történő kiépítésével.

Az ő közvetítésével jutottak múzeumba, a később vi-
lághírűvé vált rudabányai előemberi leletek. Innen egyéb-
ként kapitális méretű termésrezeket, valamint gyönyörű
azuritokat, malachitokat, kupritokat, markazitokat is
gyűjtött. Nevéhez fűződik a Pécs melletti vasasi kőszén-
bánya külfejtésében talált első magyarországi dinoszaurusz

lábnyom feltárása. Kalandos körülmények között emelte ki
és szállíttatta a múzeumba az Intézet egyik legreprezen-
tatívabb paleoökológiai leletét, a nagyvisnyói „likacsos-
követ”. Az Intézet dísztermének előterében látható ez az
egykori miocén tengerpartot alkotó hatalmas méretű kar-
bon mészkő, melyben 2732, fúrókagylók által készített
lyuk található.

Átszervezte a gyűjteményeket. Előbb 4, majd az anyag
nagy arányú gyarapodása és differenciálódása miatt 7 gyűj-
teményt különített el. Utóbbiak a következő tagolást mutat-
ták: ásvány-teleptani, kőzettani, rétegtani (ezt 15 rész-
gyűjteményre bontotta), aktuálpalaeontológiai, ősnövény-
tani, tüskésbőrű és ősgerinces gyűjtemény. Itt is kialakított
egy olyan gyűjteményt, mely az országban egyedül álló: az
aktuálpaleontológiait. Nagyszabású tervei, beosztottjait is
magával ragadó lendülete (a munkálatokban nagyon sok
esetben, munkatársainak példát mutatandó, maga is részt
vett!) nyomán 1969-re a 130 ezer darabos múzeumi anyag
370 szekrény 14 000 fiókjában volt mintaszerűen elhe-
lyezve. Minden leltári tétel alátét-cédulával, azon részletes
adatolással (a teleptani anyag esetében még kémiai elem-
zés adataival is!) volt ellátva.

Kiemelkedő kezdeményezése volt, hogy számba vetet-
te, elkülönítette és nyomtatásban kiadatta a magyarországi
gyűjteményekben fellelhető paleozoológiai típusanyag
jegyzékét. A munkát Boda Jenő kiváló munkatársára bízta,
aki azt elvégezve, Catalogus originalium fossilium Hun-
gariae, Pars Zoologica címen jelentette meg 1964-ben a
Magyar Állami Földtani Intézet gondozásában.

Itt is létrehozott egy Tudománytörténeti Gyűjteményt
és nevéhez fűződik az Intézet díszterme kialakításának
terve is.

A múzeum számára 1966-ban új Működési Szabály-
zatot készített. Ennek szemléletét, a tömeganyag és fúrásos
kutatási anyag múzeumi fontosságának hangsúlyozását
(erre addig senki sem figyelt fel muzeológus körökben!)
jól jellemzi a következő néhány mondat. „A múzeumi
munka lényege ma, hogy a terepen veszi kezdetét. Töme-
ges anyaggyűjtés folyik, hogy igen fontos statisztikai
értékelésekkel lehetővé tegyék faunák elkülönítését, korok,
szintek szétválasztását, földtani események részleteinek
tisztázását. Egy-két esztendő leforgása alatt százezres
példányszámú anyag kerül kimutatásokba, százezernyi ős-
maradvány megy át a szakemberek munkaasztalán és
mikroszkópja alatt: pollenvizsgálat, foraminifera vizsgálat,
pliocén–pleisztocén gerinces mikrofaunák, fúrásanyagok.
Értéktelen ez a tömegvizsgálati anyag múzeumi szempont-
ból? Nem. Hiszen milliókba kerülő drága fúrások, drága
pénzen fizetett szakemberek kellenek hozzá. Számos
anyag kerül ennek a munkának eredményeképpen a
múzeumi gyűjteményekbe” (TASNÁDI KUBACSKA 1969).

A Szabályzat két fontos pontja, mely a továbbiakban
meghatározta az intézeti múzeum gyűjtőkörét: a Magyar
Állami Földtani Intézet csak magyarországi anyagot bir-
tokol, valamint nyilvános kiállítást nem tart fenn. (Az utób-
bi, az évek során megmutatkozó nagy közönségigény
megnyilvánulása miatt megváltozott!). Az utóbbi pont
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7. ábra. A nagyvisnyói „likacsoskő” a Magyar Állami Földtani Intézet 
dísztermének előterében

Figure 7. The “Stone full of holes” next to the entrance to the 
Ceremonial Hall of the Geological Institute of Hungary



alapján az Intézet múzeumából a látványos példányok a
kiállításokat rendező múzeumokba kerültek. A legtöbb
nagyemlős (közte az Igric-barlang medveleletei), a kül-
földi nagy hüllőleletek (Holzmaden, Solnhofen), a Coquand
kollekció jura anyaga, Rozlozsnik Pál európai hírű
Nummulites preparátumai (utóbbival Tasnádi Kubacska
András jelen sorok íróját, aki mindig érezte atyai támo-
gatását, nélkülözhetetlen összehasonlító anyaghoz juttat-
ta) a Természettudományi Múzeum Föld- és Őslénytárá-
ba kerültek. Az ipari kőzettani gyűjteményt a Budapesti
Műegyetem Földtani Tanszékének, néhány ősemberi
leletet pedig a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti
Osztályának adott át.

Nagy érdeme Tasnádi Kubacska Andrásnak, hogy az In-
tézet vezetésétől a múzeumi munkához szükséges személyi

feltételeket mindig ki tudta eszközölni, sokszor, nevén nevez-
ve, kiharcolni. Ugyanis, az előbbiekben említett jelentős ered-
ményeket csak megfelelő személyi adottságok mellett lehe-
tett elérni. Volt olyan év (1969), amikor a Múzeumi Osztályon
13 kutató, 3 technikus és 6 segéderő, összesen 22 fő dolgozott!

Eredményei abban csúcsosodtak ki, hogy 1969-re, a Ma-
gyar Állami Földtani Intézet fennállása 100 éves jubileumára
egy európai színvonalú, részletesen és teljesen dokumentált,
elsődlegesen a tudományos kutatásokat szolgáló, a külön-
leges kiállítási példányokat a díszterembe bemutató múzeu-
mot alakított ki.

Mindezen tevékenysége, bárhol is fejtette ki azt, az egész
magyar múzeumügy kiemelkedő teljesítményei közé tartozik!
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