
A 26. Nemzetközi Geológuskongresszus /Párizs, 1980 julius/ 19 .
/Tudománytörténet/ szekciója

19.1. Általános földtantörténeti témák körében 13, igen válto
zatos tartalmú és megközelitési módú előadás hangzott el. Pl.: 
az ősi zsidó Írások a Föld koráról; a középkori vaskohászat Gö
rögországban; a földtan fejlődése a spanyol gyarmatbirodalom
ban; a földtan szerepe az idő fogalmának 19. századi fejlődésé
ben; a folytonos fejlődés és a katasztrofizmus elméletének har
ca és egysége a földtan történetében; a számitógépesités forra
dalmasító hatása Franciaországban a földtani térképezés és tér
képszerkesztés területén.

19.2.2. A tektonika története 1922-ig /a brüsszeli Nemzetközi 
Geológuskongresszusig/. E tárgykörben is 13 előadás volt.
Az összefoglaló áttekintést H. Termier professzor tartotta. 
Mégegy francia, egy orosz és egy német előadás mellett kilenc 
/!/ amerikai szerepelt a műsoron. Még E. Suess érdemeit is egy 
amerikai méltatta. Kárpátmedencei vonatkozásban érdekes volt 
R. Fairbridge előadása az üledékes szirtekről és olisztolitok- 
ról. Ugyanis a pienini szirtövben /Csehszlovákia területén/ 
szerzett személyes munkatapasztalatain alapult.

19.2.1. A francia nyelvű földtani szakirodalom hatása G. Cuvier 
haláláig /1832/,
Ez az alszekció egyben az INHIGEO IX. Nemzetközi Szimpóziuma 
volt, 16 előadással. Ebből ötöt a franciák tartottak. Kiemelke
dő volt J. Roger történészprofesszoré Buffon eszméinek jelentő
ségéről. Nyolc előadással szerepeltek az angolszászok. A maradék 
három Magyarország, Szászország és Azerbajdzsán francia vonat
kozásaival foglalkozott, NDK, MNK és SzU-beli szerzők részéről.
A magyar előadás /Csiky G., Dudich E., Póka T., Zsámboki J./ vi
szonylag nagy érdeklődést és kedvező megjegyzéseket váltott ki. 
Elmaradt egy szovjet előadás, amelynek témája a földtani eszmék 
fejlődése lett volna a Báthori István által 1579-ben alapított 
vilniuszi egyetemen. Az egyéb témák közül kiemelésre kívánkoznak
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a következők: a kristálytan megalapítói, a rendszeres ásványtan 
ujitói; Lamarck és Cuvier hatása az ausztráliai földtanra; 
Dolomieu elképzelései a hegységképződésről; Lamarck hatása 
Lyellre.

Az INHIGEO egyben tisztujitást is tartott, megujitva, változat
lan összetételben, vezetőségét újabb 4 évre / R. Hooykaas elnök, 
M. Guntau főtitkár, C.J. Schneer és T.G. Vallance alelnökök/.

Az INHIGEO közgyűlése meghallgatta a főtitkár beszámolóját és 
megismételte az előző szimpóziumon /1978, Münster-Bonn/ adott 
felkérést, hogy a X. INHIGEO Szimpóziumot 1982-ben Magyarország 
szervezze meg, "A földtani térképezés és térképszerkesztés tör
ténete a földtani gondolkodás fejlődésének tükrében." /Ezt azóta 
eredményesen le is bonyolítottuk és anyaga az Akadémiai Kiadó 
gondozásában angol nyelven meg is jelent./

A szekció kirándulást is tartott, F. Ellenberger professzor ve
zetésével, "A francia földtan forrásainál" cimen. Ennek magyar 
résztvevője nem volt.

Félnapos látogatás volt a Musée d'Histoire naturelle-ben. Nagy 
élmény volt a Cuvier-re visszamenő gerinces gyűjtemény és a 
rendkívül gazdag drágakő-gyűjtemény.

Dudich Endre
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