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A Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti Szakosztálya 
megalakulásának 10. évfordulója alkalmából rendezett II. Föld
tani Tudománytörténeti Napon bevezetésképpen a Szakosztály 
első évtizedének működéséről kivánok beszámolni. Mielőtt ezt 
megtenném, engedjék meg, hogy néhány szót szóljak úgy általá
ban a tudománytörténetről, úgyszintén a földtani vonatkozás
ban történt ilyen tevékenységről, a miénket megelőző időszak
ban, vagyis a múltról.

Közismert, hogy a múlt felfedezése, feltárása a történelemnek 
és segédtudományainak a hatáskörébe tartozik. És éppen ezek 
a tudományok bizonyítják, hogy ma már nem lehet szó elszige
telt kutatásokról és felfedezésekről, hogy egyik tudomány nem 
lehet meg a másik nélkül. A múlt felfedezésében, a fizika, a 
kémia, a geológia, a zoológia, a botanika, stb. vagyis a ter
mészettudományok felbecsülhetetlen segitségetnyújtottak a tör
téneti kutatásnak, a történelemtudománynak. Ez egyúttal utal 
a természet feltárása és a múlt megismerése tudományainak a 
szoros kapcsolatára, mondhatni egységére, ''A tudomány csak egy" 
még Irinyi János kijelentése helyességére.

A II. világháború után fellendül a tudomány és a technika tör
ténetének kutatása. A matematika, a csillagászat, a kémia, az 
orvostudomány területén, e tekintetben máris figyelemreméltó 
eredményeket értek el. Úgyszintén a technika történetének tá

jt Előadta a II. Földtani Tudománytörténeti Napon, 1981.február 2-án
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nulmányozása terén is. Nagy összefüggésekre derült fény, ami
lyenekre egy negyedszázaddal ezelőtt még gondolni sem mertek. 
Mindez azt is bizonyltja, hogy a múlt a maga kü]önálló "reke
szeivel" is, egyetlen egységet alkot, végső soron egyetlen 
nagy történelmi folyamatba torkollik. Múltunk felfedezése te
hát egyben az egyetemes emberi közösség felfedezése is.

A tudománytörténet Janus arcúnak mondható, mert nemcsak a múl
tat fürkészi, hanem a jövendőt is; ugyanis tanit, figyelmez
tet, megóv szükségtelen kudarcoktól, tévutaktól, zsákutcáktól, 
olyan "felfedezésektől", amelyeket az emberiség már megszer
zett, csak a „hálás"utókor taposta a feledés sarába. Ezzel is 
magyarázható az a tény, hogy a tudományokkal foglalkozók egy 
bizonyos életkor után - melyben úgymond a tudás és tapaszta
latbeli gazdagodás minőségi többletbe csap át - a saját kuta
tási területük múltja felé fordulnak. Ugyanis a társadalom és 
a művészetek történetisége mellett a tudománynak is joga és 
kötelessége "ősiségére", szakadatlan fejlődésére hivatkozni, 
azt adatokkal, nevekkel, győzelmekkel, izgalmas kísérletekkel 
alátámasztani.

Nálunk az ötvenes évek végén kezdték, majd főleg a hatvanas - 
években beszéltek és Írtak arról, "hogy a tudomány és a tech
nika a társadalmi fejlődés egyik legfontosabb tényezője, .. 
hogy egy országnak nemzeti kötelessége saját tudomány- és 
technika-történetét, annak emlékeit felkutatni és bemutatni", 
vagyis bizonyították a tudománytörténet létjogosultságát, 
szükségességét, külföldi példákkal illusztrálva elmaradottsá
gunkat; ennek ellenére azóta kevés történt ezen a téren,s igy 
még sok a tennivaló. Mindezt főleg Mátrainé Zemplén Jolán, 
Szabadváry Ferenc és Vekerdi László fejtették ki cikkekben 
és tanulmányokban. Kihangsúlyozták, hogy nagyon hiányzik e 
terület tervszerű művelése és feldolgozása, és a legfőbb baj 
az, hogy nincs ennek gazdája, vagyis "mostohagyerek" a tudo
mánytörténet hazánkban. — Némi javulás azóta már történt, de
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még sok és fontos feladat vár továbbra is, mind a- Tud. Akadé
mia, mint a MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bizottságára.

A hazai földtudományok terén, a Társulat keretében a megelőző 
időkben végzett tudománytörténeti tevékenységről összefoglaló 
értékelés még nem történt; ez folyamatban van, - hisz ez az 
ankét is ezt a célt szolgálja. - Tudománytörténettel persze 
ezelőtt is foglalKoztak egyesek, elsősorban egyetemi tanárok, 
akiknek az egyetemi tanszéki keret ehhez lehetőséget nyújtott, 
a szükséges feltételeket biztosította; ezenkívül egyes múzeumi 
kutatók. Majd az 1951-ben a M. Tud.Akadémia által létrehozott 
MUszaki-Tudománytörténeti Főbizottság nyújtott újabb lehető
séget egyeseknek a kutatásra. Mások, kevesen viszont egyéni
leg, magánkutatóként dolgozgattak, sokszor az iróasztalfióknak. 
Tervszerű, szervezett kutatásról, működésről tehát nem beszél
hetünk. Közismertek ezen a téren Vendl Aladár, Mauritz Béla, 
Vadász Elemér, Koch Sándor és Bendefy László munkássága, úgy
szintén Tasnádi Kubacska Andrásé, aki ismeretterjesztő tevé
kenysége keretében tudománytörténettel is foglalkozott. Nagy
jából ennyi mindössze, ami a két háború között és a felszaba
dulás után ebben a vonatkozásban történt.

Ezeken a tudománytörténeti munkákon kivül, persze a társulati 
keretbeni tevékenységről szóló Írások, mint a nekrológok, meg
emlékezések, elnöki és főtitkári közgyűlési beszámolók,jubile- 
umi életmüméltatások, tehát mindaz, ami a Társulat, ill. a 
szakterület életével, történetével kapcsolatos volt, ha nem is 
tekinthető' tudománytörténeti kutatásnak, de forrásul szolgál
hat és nagyrészt hagyományápolási tevékenység néven foglalha
tó össze. Persze egy nekrológ, egy emlékezés is lehet tudomány- 
történeti munka, ha korszerűen, haladó szellemben tükrözi az 
ember és társadalom,az ember és tudomány viszonyát. A hagyomány 
ápolásra,a múlt felidézésére viszont mindenkor,a jövőben is 
változatlanul szükség van, mert a mindenkori fiatalabb nemze
déknek, időnként fel kell hivni a figyelmét a múltra, mindarra
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ami eddig történt, a fejlődés, a haladás menetére és mindazok
ra, akik a múltat, az alapot lerakták és a fejlődést biztosí
tották. Ugyanis a jelen és a jövő csak múltra épithető, és 
amikor a múltról beszélünk és irunk,. a jelenhez szólunk.

Persze gyakran hallani: hagyjuk a múltat, mire jó a sok emléke
zés, az ünneplés. Tény, hogy a magyar ember szeret ünnepelni, 
még sincs igazuk a fanyalgóknak. Elődeinkre emlékeznünk értel
mes és hasznos kötelesség, mert a szocialista társadalmat épi- 
tő mai embert nemcsak a jubileumi év diszes pompája hatja át, 
hanem a közösségért végzett mindenkori munka és annak eredménye 
is. Ez a mi történelmünk, a mi tudós elődeink, nagyjaink élet-, 
müveiből álló szakmai múlt, melyre a jövőt épitjük. Vannak tu
dósainak, akiket valósággal újra kell felfedezni a nemtörődöm
ség miatt. A tudománytörténet a nemzeti öntudatositás eszköze 
is, és ezen a téren még sok a tennivaló. Máskor viszont intéz
mények, hivatalok meg nem értésével, közömbösségével, az illeté
kesek főpapi gőgjével találjuk magunkat szemben, amelyek akadá
lyokat tudnak támasztani. Ezek ellen csak szervezetten! lehet és 
kell harcolni, és mi a tudománytörténet jogosságának és hasz
nosságának az elismeréséért harcolunk. Ez is a szürke hétköz
napok forradalmiságához tartozik.

A régi Magyarországon mindenkor mostohagyerek volt a tudomány, 
de főképpen a természet- és a műszaki tudományok,és főleg a- 
zok mivelői. Persze a felszabadulás óta sem rózsás a helyzet, 
akkor amikor egy táncdalénekesnek, egy sportolónak - nem szól
va a focistákról - sokszor nagyobb megbecsülése van, mint a ha
zai tudomány mivelőjének. Lehet, hogy bennünk van a hiba, mert 
nem tudunk még elegendő és hatékony, áttörő propagandát kifej
teni tudományunk és mivelői számára?! Tudósainknak sokkal va
gyunk adósak. A magyar Írókról, művészekről, sportolókról ál
talában sokkal többet tudnak az emberek, mint tudósainkról, pe
dig az utóbbiak működésének társadalmi-gazdasági jelentősége 
fontosabb. Tény az, hogy az előbbiek alkotásai századokra szól,
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a tudós eredménye viszont hamar elévül az idővel, hiszen a ter
mészettudomány és technika rohamos fejlődése mellett e legmo
dernebb elmélet, avagy találmány is elavul. Ez pedig nem csök
kentheti érdemüket és megbecsülésüket.

A M. Földtani Társulat elnöksége 1970. június 15-én hozta lét
re a Tudománytörténeti Bizottságot, mint állandó elnöki bizott
ságot, azzal a céllal és feladattal,hogy a nagy tudományos és 
társadalmi múlttal, gazdag hagyományokkal rendelkező Társulat
ban, egyrészt a haladó hagyományok ápolását szervezetté tegye, 
másrészt a Társulat és a szakterület múltjára vonatkozó tudo
mánytörténeti kutatások megkezdése és tervszerűbbé tétele ér
dekében az adat és anyaggyűjtést, a felmérést megkezdje. A Bi
zottság elnök, titkár és 10 vezetőségi tagból állt. Első elnö
ke Majzon László volt. A bizottság, i'll, szakcsoport 1977-ben 
szakosztállyá alakult. Megjegyzem, hogy az igény a hagyományá
polás terén már előbb is jelentkezett, főleg a 60-as évek ele
jén, amikor ezt,az elnökség által létrehozott alkalmi bizottsá- 
ok elégítették ki. Ezekben általában Tasnádi Kubacska András, 
Majzon László, Kriván Pál, Csiky Gábor vettek részt.

Megalakuláskor egy 120 esztendős tudományos egyesület - az el
ső természettudományi szakegyesület az országban - gazdag múlt
ja óriási feladathalmazként állt előttünk, igy nyilvánvalóan 
nagy hátralékot kellett behozni, és pedig két irányban. Először 
is, mindenekelőtt az itthoni célkitűzések feladatainak a megol
dása terén, másodszor kifelé, a világ felé az un. "hirünk a 
nagyvilágban" érdekében is kellett valamit tennünk. Ugyanis mi 
lehetünk itthon büszkék arra, hogy Társulatunk a világon az an
golok és a franciák után a harmadik helyen áll az időrendi meg
alakulásban - ami önmagában véve nem kis dolog,és dicséri az 
úttörő alapitók előrelátását - de ki tudott erről, de még ma is 
akárcsak Európában, - tapasztaltuk nagyon kevesen, jóformán 
senki. Még itthon is vitatták 1973-ban a Magyar Nemzet hasábja
in azt, hogy valóban mi vagyunk ma az ország legrégibb tudomá-
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nyos egyesülete? Hát akkor mit várunk a külföldiektől? Múltunk 
kai kapcsolatos felvilágositó, tudatositó, alapozó munkát te
hát itthon kellett elkezdeni.

Első és legfontosabb feladatunk volt, az alapozó felméréshez, 
az adat és anyaggyűjtés, Társulatunk, szakterületünk múltjára 
vonatkozó nyilvántartások, kataszterek, stb. elkészítése cél
jából. Továbbá igen fontos feladat a szakbibliográfiák össze- 
állitása a kutatás szolgálatára. Vagyis, ismerni mindazt, amit 
már mások megirtak, ahogyan azt ifj . Gazda István egy cikkében 
kifejtette. Enélkül el sem lehet indulni a kutatás utján. Mind 
ez nem látványos feladat, mondhatni kulimunka, de ez szolgál 
alapul, forrásul a feldolgozáshoz, a tulajdonképpeni tudomány- 
történeti kutatáshoz. A továbbiakban a kutatás megkezdését ab
ban a két irányban terveztük, amit még Vadász Elemér, mint az 
Akadémia Tudománytörténeti Főbizottsága elnöke nagy vonalak
ban 1955-ben megjelölt: a földtani tudományok magyarországi 
helyzetére és fejlődésére vonatkozó összefoglaló munkában és 
pedig szakágak, iparágak és területek szerint, továbbá egyes 
kimagasló magyar geológus-tüdós egyéniségek életművének ismer
tetésében. /Lásd Szabó Józsefről szóló munkáját/ Ezek voltak a 
kezdeti elgondolások, tervek.

Lássuk ezek után az elmúlt 10 esztendős működés fontosabb ese
ményeit és eredményeit.

Az 1970-ben megalakult MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti 
Bizottsága 1972, májusában megtartott első ankétján felmérés 
céljából beszámoltatta a MTESZ egyesületeket tudománytörténeti 
tevékenységükről, melyen a Társulat részéről magam számoltam 
be. Még ezév októberében a MTESZ bizottsága megrendezte első 
országos konferenciáját, melyen a Társulatunk bizottságának 
5 tagja tartott előadást /A 1lodiatoris I., Bendefy László, 
Csiky Gábor, Fejér Leontin és Majzon László/. Még 1972-ben a 
publikálási lehetőségek megteremtése érdekében létrehoztuk a
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"Földtani Tudománytörténeti Évkönyv" cimü kiadványt, melyből 
eddig hat szám jelent meg.

1 9 7 3 . áprilisában a Társulat fennállásának 125. évfordulója 
alkalmából bizottságunk által rendezett jubileumi emlékülésen, 
néhány kiemelkedő jelentőségű, nagy tudósunk /a két Kubinyi, 
Koch A., Schafarzik F., Döckh H./ életművét méltattuk, továb
bá Szabó József, Koch Antal és Schafarzik Ferenc emléktáblát 
lepleztünk le.

1974. októberében, egyik legnagyobb geológus-tudós egyéniség, 
Böckh Hugó centenáriuma alkalmából emlékülést rendeztünk.

1975-ben, a M. Tud. Akadémia alapításának 150.évfordulója al
kalmából rendezett jubileumi ülésszakok keretében, a Társulat, 
ill. Tudománytörténeti Bizottsága is tartott két emlékülést, 
melyen geológus akadémikusainkról emlékeztünk meg. A Bizottság 
az 50 éves társulati tagsági díszoklevél adományozását javasol 
ta a Társulat elnökségének, melynek első Ízben való, átadására 
ezévi közgyűlésen került sor.

i 976-ban nagyobb rendezvényünk nem volt.

Az 1977. év február havában rendeztük meg az I. Földtani Tudo
mánytörténeti Napot, "A magyar ásványi nyersanyagok kutatásá
nak története kezdettől a felszabadulásig /1945-ig/" címmel. 
Ennek keretében 11 előadás hangzott el, a kőszén- és lignit, 
a kőolaj és földgáz, a viz, a bauxit és az építőipari nyersa
nyagok kutatásáról. Az ezévi közgyűlésen jóváhagyott módosí
tott alapszabály értelmében bizottságunk ill. szakcsoportunk, 
szakosztállyá lépett elő. Nopcsa Ferenc születésének 100. év
fordulóján, novemberben rendezett emlékülésen méltattuk a vi
lághírű magyar tudós életművét.

Az 1978. év szeptemberében szakosztályunk első Ízben vett 
részt külföldi nemzetközi rendezvényen, az INHIGEO /Interna-
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tional Committee on the History of Geological Sciences/, va
gyis a Földtani Tudományok Történetének Nemzetközi Bizottsá
ga VIII. Szimpóziumán Münsterben és Bonnban. Ez volt eddigi 
működésűnk csúcspontja és egyúttal az első lépés, a "Hirünk 
a nagyvilágban" téren, ill. irányban, amiről már szóltam. 
Ugyanis 1976-ban Sydneyben tartott 25. Nemzetközi Földtani 
Kongresszuson, az ennek keretében működő INHIGEO bizottsága 
vezetőségi ülésén, Társulatunk Tudománytörténeti Szakosztálya 
3 vezetőségi tagját - Dudich E., Fóka T., és Csiky G. - a bi
zottság tagjává választotta, a lemondott Tasnádi K.A., addigi 
tag helyett. A münsteri szimpóziumon, az INHIGEO bizottság 
3 új magyar tagja részt vett és előadást is tartott,és pedig: 
Dudich E.:"Regionális hatások a bauxitkeletkezési elméletek 
fejlődésére", Póka Teréz: "A kárpáti vulkánosság és a XIX. 
századi magyar kőzettani iskola", Csiky G.: "A magyar termé- 
szetvizsgálók szerepe a jénai Ásványtani Társaság működésében 
és ennek hatása a hazai földtan kialakulására" cimmel. Szak
osztályunk számára ez a részvétel igen kedvező bemutatkozást, 
kapcsolatfelvételt és sikeres szereplést jelentett.. Mindez ab
ban jutott kifejezésre, hogy felkérték a szakosztályt, ill. a 
Társulatot a következő, az 1982. évben Budapesten tartandó 
szimpózium megrendezésére, melynek szervezése folyamatban van.

1979-ben nagyobb rendezényünk nem volt.

Az 1980. év júliusában Párizsban rendezett 26. Nemzetközi Föld
tani Kongresszuson, szakosztályunk 3 INHIGEO bizottsági tagja 
résztvett és sikeres közös előadást tartott a 19. szekció: 
Histotrííje de la Géölogie" keretében, "Francia-magyar kölcsön- 
kapcsolatok a földtani tudományokban 1832. előtt" cimen. Továb
bá résztvettünk az INHIGEO IX. szimpóziumának előadó és tiszt 
újitó ülésén. A MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága 
által szeptemberben Budapesten rendezett, "A természettudomá
nyok és a technika fejlődésének kérdései Közép-Európában 
1848-1918. között" cimü nemzetközi konferencián a szakosztály
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tagjai hat előadással szerepeltek.

Kiegészítésképpen néhány számszerű adat eddigi működésünkről. 
Összegezve' 10 év alatt 40 előadóülésen 125 előadás hangzott 
el, ezenkívül 34 előadás külső, szakosztályon kivüli rendez
vényen. Az előadások látogatottsága elég alacsony, a létszám 
10-30 között változott, csak a történeti napokon érte el az 
50-es létszámot. Ez a társulati szakosztályok átlagának telel 
meg és úgy tudom a helyzet a többi MTESZ egyesületeknél sem 
jobb. - Az emberek el vannak foglalva, s talán sok és sokfé
le a rendezvény. Ezen a téren valamit tenni kellene!

Az elhunytakra is emlékezve: az elmúlt 10 év alatt, néhány ér
demes vezetőségi tagunk hagyott itt bennünket. így Schmidt E. 
Róbert, Majzon László elnök, Jugovics Lajos, Bauer Jenő, Vi
tális Sándor, Tasnádi K.András, Bendefy László, és Szalai Ti
bor. Emléküket kegyelettel őrizzük.

Bevallom, hogy azon célkitűzésekből, amelyekről már- szóltam, 
eddig még keveset tudtunk megvalósítani. így a földtani tudo
mányok hazai helyzetére és fejlődésére vonatkozó összefoglaló 
munkák közül ezidáig csak az iparágak szerinti összefoglalást 
sikerült nagy vonalakban létrehozni, - ez volt az 1977. évi 
I. Földtani Tudománytörténeti Napunk témája, amiről már szól
tam. - A mai napon tartandó II. Tudománytörténeti Napunkon már 
egy másik szempont vezérel: a földtudományok egyes ágainak tör
ténetét foglalják össze, ismertetik szakavatott előadók. Saj
nos a megadott programnak van egy szépséghibája, amit nyilván 
Önök is észrevehettek, nincs képviselve két fontos tudományág, 
a hazai rétegtan és a tektonika története. Nem volt rá vállal
kozó, amint már mondtam az emberek, a szakemberek nagyon el 
vannak foglalva, mással! Igyekszünk a hiányt mielőbb pótolni.

A tervek megvalósításán túl van még egy.fontos feladatunk, és 
pedig a szorosabb együttműködés a társegyesületekkel, minda-
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zon közös feladatok elvégzésére, melyek ránk tartoznak. Megra
gadom az alkalmat és fordulok mindazon egyesületeknek a törté
neti bizottságaihoz, melyek a földdel foglalkoznak, igy a bá
nyász^ geográfus, geofizikus, hidrológus, karszt- és barlang- 
kutató, geodéta - térképész kollegákhoz, vegyük fel a kapcsola
tot egymással az együttműködésre, annál is inkább, mert az 
e g y e s ü l e t k ö z i  kapcsolatok amugyis elég lazák; hisz ezek a 
tudományágak többé-kevésbé közös tőből nőttek ki és távolod
tak el egymástól; továbbá több közös nagy tudós egyéniség is 
összeköti múltjukat, gondolok itt Lóczy Lajosra, Zsigmondy Vil
mosra, Pávai-Vajna Ferencre és másokra. Kérem az érdekelt je
lenlévőket vegyék ezt a szóbeli javaslatot előzetes felhívás
nak .

Végül volna még egy közös, de u.n. kényes feladatunk is, amire 
már az 1972. évi MTESZ beszámolómban is kitértem, de felvető
dött már 1955-ben az Akadémia Tudománytörténeti Főbizottsága 
ülésén is. Ugyanis nemcsak a hazai, hanem úgymond az egyetemes 
magyar tudománytörténettel is kell foglalkozni. Közismert, 
hogy bizonyos ókok miatt a környező baráti államokban Kb, 
három és fél millió magyar él, zömmel Erdélyben, amely a tör
ténelmi Magyarország művelődéstörténetében századokon át igen 
fontos szerepet játszott, ahol a magyar tudománytörténet szá
mos kiválósága élt és működött, de vonatkozik ez a Felvidékre 
is a mai Szlovákiára. Ezek a területek ma már nem képezhetik a . 
magyarhoni tudománytörténet tárgyát, de az egyetemesét igenis, 
akár a történelemben, vagy az irodalomban. Ebben a kényes kér
désben mérvadóan Darvas Józsefnek, mint elnöknek a Magyar író
szövetség vitafórumán 1968-ban elhangzott szagait idézem: 
"Valljuk, hogy a szomszédos.országok magyar irodalma, a magyar 
irodalom egészének szerves részét, ill. egy-egy fejezetét je
lenti, melynek sorsáért a mi felelősségünk közös a testvéri 
szocialista országokéval. Az ott élő irók a különböző tést- 
vérállamok állapolgárai, de ugyanakkor magyarok is, s ez a 
tény nemzeti bázisukhoz kapcsolja őket." Remélem ez a tudó-
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sokra is vonatKozik. - Persze mindez szép és igaz is. De ezen 
a téren az együttműködést illetőleg - mert itt most erről van 
szó - vajmi keveset tudtunk elérni, főleg erdélyi vonatkozás
ban. Az akadályok közismertek, korlátozottságunk,tehetetlen- 
ségiink úgyszintén. Példamutató lojalitásunk viszont meddőnek 
bizonyult! Tanulhatnánk szomszédainktól, akik nálunk rugalma
sabbak, találékonyabbak és főként következetesebbek a kultu
rális propagandában. Legalább tudják mit akarnak, és akarják 
azt, amit tudnak, még akkor is ha történetesen nincs igazuk! 
Aki szavaimat túlzásnak, avagy elítélendőnek találja, aján
lom olvassa el Hanák Péter történésznek az Élet és Irodalom 
ezévi 4. számában megjelent cikkét, melynek cime: "Külhoni 
kistükör".

Befejezésül visszatérek, ahonnan elindultam a Jánus arcú tudo
mányhoz és ellenzőihez. Ugyanis voltak, akik feltették a 
kérdést, van-e értelme a múlt felfedezésének, a jelen és a 
jövő haladása szempontjából. Nincs-e igaza annak az amerikai 
Írónak, aki azt állította, hogy a múlt a tudományos-techni- 
kai forradalom után meghalt, s ha a jelen fejlődni akar te
messe el ezt a halottat? Ugyanis avantgárd irányzat a tudomány 
ban is létezik! Az ilyen hangzatos és meghökkentő szavak jel
lemzőek ellentmondásos korunkra, pedig tény az, hogy modern 
korunknak nincs egyetlen olyan társadalmi, tudományos, vagy 
forradalmi elmélete sem, amelynek kialakításához nem szolgált 
volna alapul a múlt tanulmányozása. A múlt tanulmányozásával 
az egyén átéli népe, nemzete és az egész emberiség történetét. 
Az államférfi, a politikus el sem képzelhető a múlt, a törté
nelem ismerete nélkül, - sajnos volt és van rá ellenpélda is!
A tudósnak pedig tisztában kell lennie elődei alkotó erőfeszí
téseinek hosszú folyamatával. A múlt felfedezése a mai ember 
számára a visszapillantó tükör szerepét tölti be: megkönnyí
ti a jelen megértését és biztosítja a zavartalan haladást a 
jövő felé.
Váci Mihályt idézve: "jövőnket tudni kell", de múltunkat ismer 
ni és tisztelni, becsülni kell!
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Ten Years’ Work of the Section For the History of Geolo
gical Sciences of the Hungarian Geological Society

/1970 - 1980/

Gábor Csiky

On the occassion of the tenth anniversary of the organization 
of the Section a brief account of the activities during the 
first decade is given. Before the actual report the role and sig 
nificance of the history of sciences and their state-of-the- 
art in Hungary is described.
In the author’s opinion, during the period preceding World War 
II. in the lack of proper institutions and organization syste
matic research in the field of the history of sciences can be 
hardly spoken of.
The Committee for the History of Sciences' of the Hungarian 
Academy of Sciences was set up in 1951, its activity, however, 
was formal and restricted. The necessity and importance of the 
cultivation of this field in organized form was fully recogni
zed by 1960s. The Committee for the History of Sciences and 
Engineering within the Federation of Technical and Scientific 
Societies was founded in 1969. This Committee’s task is to 
coordinate the work of the sections for the history of scien
ces of the member societies. Besides; a Committee for the 
History of Sciences and Engineering of the Hungarian Academy 
of Sciences was also organized. These are the only instituti
ons in charge of the history of sciences and it is also missing 
from the curricula of the university training. It means that 
this discipline is Hungary is still at its early stage of 
development.
In the field of geological sciences only a few university pro
fessors and specialists from different museums dealt with the 
subject, more or less in a hobby-like manner till the 1960s.
The Committee /from 1977 on section/ for the History of
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sciences within the Hungarian Geological Society was founded 
in 1970, with the purpose and task to provide an organized 
form the study of the history of geological sciences. Follo
wing this the work performed during the first decade is des
cribed. The author’s conclusion is that the first steps in 
order to achieve the planned results were succussfully taken 
in the given period, and from 1978 on the section also takes 
part in the work of the INHIGEO.
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