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A hazai paleobotanikai kutatások, kezdettől 1950-ig 

Miháltzné Faragó Mária*

E tudomány közbülső helyet foglal el a növénytan, föld
tan /régészet/között - interdiszciplináris. Művelői legtöbb
ször botanikusok, de a geolgógusok által begyűjtött fosszilis 
anyaggal dolgoznak. Eredményeik alapfokon a tudományágat, al
kalmazott módon a földtani korbeosztást mozditják elő.

A szakirodalomban először K o v á t s Gyula nevével 
találkozunk. A Magyarhoni Földtani Társulat Munkálatai I. 
1856-ban megjelent füzetében két cikke: "Erdőbénye ásatag vi- 
rányai" és "Tállya ásatag virányai" cimmel. Az erdőbényei pa
lában 22 éLőforduló fajt ir le, leggyakoribbnak tartja a Zelko- 
va Ungeri Kov. és Castanea Kubinyi Kov. specieszeket.A tállyai 
40 faj közül 17 csak itt fordul elő. Meghatározása levélnyoma
tok alapján történik. Nem véletlen, hogy az első kísérletek 
palában megtartott lenyomatokon sikerültek, hiszen mint egy 
fosszilis, herbárium oly szépen megőrzi azokat. Külön feltün
teti az eocén és miocén fajokat, valamint a szomszéd országok
ban és egyáltalán Európában megjelenteket. Ezelőtt szivesen 
dolgoztak külföldi paleontológusok a honi gazdag leleteken. 
Kováts múzeumban munkálkodott, gyakran vitázott Ettinghausen- 
nel.

A Zsil-völgyi harmadkori barnakőszén mintáit H o f m a n n  
Károly gyűjtötte be, ő in situ településűnek,tér jedelmes zsoirb- 
lápokból keletkezettnek tartotta, kizárólag édesvizi. Az erdé
lyi harmadkori kőszenekben talált lenyomatokat a helvét tudós 
H e e r  Osvald határozta meg, amely aztán P á v a i  Elek 

'magyarítva": "Az Erdélyben fekvő Zsilvölgyi barna-
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kőszén virányról" cimen jelent meg 1874-ben a Magyar Kir. Föld
tani Intézet Évkönyve II. kötetében. Előszavában ir K o v á c s  
munkájáról, amit úgymond elismert az európai első növénypaleon
tológus U n g e r  is, hozzátéve "fájdalom a növénytannak ez az 
ága parlagon hever" .

22 év múlva lép szinre S t a u b  Móric /1842-1904/. Ki 
gondolná - gazdag munkássága láttán - hogy részben autodidakta 
és sokáig kívülállóként dolgozott, 1898-ig főreáliskolai tanár 
volt. Osztrák származása ellenére jó magyar volt. Kapcsolata 
1877-ben kezdődött a Földtani Intézettel, amikoris megbízták 
H e e r  magyar tárgyú munkájának fordításával: "A Pécs vidé
kén előforduló permi növények". E réven került közelebbi vi
szonyba a geológusokkal, H o f m a n n  Károly és B ö c k h 
János biztatására foglalkozott a tudományággal. Első munkája 
a "Baranya megye alsó mediterrán növényei", meghatározásához 
még E t t i n g h a u s e n  gráci tanár tanácsait és felül
vizsgálatát kérte, 1878-ban mutatta be a Földtani Társulatban, 
s 1882-ben jelent meg. Külső forma alapján 36 fajt különböz
tet meg, s leírja azokat, ebből 20 fajt azonosnak talál a «
"svájczi tertiär" flórában találtakkal.

Második müve "A Fruskagora aquitánkoru növényei /1883/, 
ezt még kiküldte H e e r-nek felülvizsgálatra. Újra fordit: 
Magyarország faopálja palaeophytológiai tekintetben, irta 
F e l i x  János, közli magyar nyelven S t a u b  Móricz 
M. Kir. Földt. Int. Évi Jelentései VII. 1884-87. Alig van Euró
pában nagyobb ásvány- és földtani gyűjtemény, melyben magyar- 
országi faopálok hiányoznának... 20 fajból 16 faj tartozik a 
kétszikű lombfákhoz és csak 4 faj a coniférákhoz. Ugyané kö
tetben az első önálló munkája: "Zsilvölgy aquitánkoru flórá
ja", megáilapitásait igy summázza: A Zsilvölgy aquitánkoru 
flórája hydromegathermákból áll, melyek túlnyomó számban a 
mai napig megőrizték biológiai sajátosságaikat, egy jelentékeny
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részük azonban azóta mezothermákká, egyes elemei pedig részint 
xerophytákká, részint mikrothermákká lettek".

Az Évi Jelentés IX. kötetében ir: A radácsi növényekről. 
Ez az egész dolgozat összehasonlitás, következtetés, összeve
tést tesz M y c z y n s z k y  Kázmér ugyané helyről és e 
kötetben megjelent vizsgálataival, sok eltérést találva, ami 
M. tévedéseire vall. Először tesz geológiai következtetést: 
a radácsi flóra fölötte valószínűvé teszi, hogy a homokkő - 
melyben a flóra zárva van - abban a korban rakódhatott le ha
zánk északi vidékén, midőn távol tőle a magyar tenger déli és 
délkeleti partjain a mai Fruska-Gora és a Zsil-völgy flórája 
diszlett... kora: felső oligocén. A radácsi 26 növénymaradvány 
egyharmada Magyarország lerakódásaiból még nem ismert, pl. a 
Laurus phoeboides Ett. a felső eocéntől a felső miocénig el
terjedt .

Későbbi munkásságában sokat foglalkoztatta Magyarország 
jégkorszaka és flórája. Határoz a növények levele, magva,kér
ge, bogyója alapján s megadja az egyed hőmérséklet igényét 
évi á.lagot számitva, illetőleg a maximum és minimum tűrés
határát. Megvonja a végkonkluziót: "a jégkorszak alatt és en
nek megszűntével hazánk alföldje olyan képet mutathatott,mint 
most a szibériai tundrák". Sokat idézi H e i m  A. megálla
pításait.

Staubra bizzák a Földtani Intézet phytopaleontológiai 
gyűjteményének gondozását. A változó gyűjteményből egy adat: 
1890. év végén 174 magyarországi lelethelyről 10603 példány;
36 Magyarországon kivüli lelethelyről 460 példány; a csiszo
lat gyűjteményben 48 fajra vonatkozó 170 csiszolat van letéve. 
1898-ban kérte tanári állásától felmentését, de nem sikerült 
sem az intézetben elhelyezkednie, sem az egyetemen habilitál- 
tatni magát. 123 dolgozata jelent meg, önálló kötet is.Ezek
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között vannak az évről évre beszámolók a gyűjtemény évi gya 
rapodásáról, valamint a szakmai munkálatokról,az utolsó 1901- 
ben. Megemlékezéseket is irt külföldi kutatókról. K o c h  
Antal irja nekrológjában: "Mint kiváló selfmade man rendkí
vül önérzetes, erélyes és szókimondó, érzékeny lelkű férfiú 
volt, aki szerette, de el is várta, hogy sikeres munkálko
dásáért a megfelelő elismerést is arassa.

Ugyancsak autodidakta módon paleontológus ezidőben a 
pozsonyi orvos, P a n t o c s e k  József, aki paleoökoló- 
giai rendszerességgel leírta a Kárpát medence kovamoszatait 
/kezdetben még Bacillaria néven/. Diatomák alapján megálla
pítható az élettér tengeri vagy édesvízi jellege, mivel a 
sótartalom változására érzékenyek, korjelzésre pedig törzs- 
fejlődésük alapján valók.

Az eddigi meghatározások a maradvány egészéből, nagy
részt szabad szemmel látható bélyegek alapján történtek, 
esetileg kézi nagyitó segítségével. A technikai haladás, az 
áteső fényű mikroszkópok általános használata kifejlesztette 
a metszetek készítésének, beágyazásának módszerét.

Így kezdeményezett a botanika professzora, T u z s o n 
János /1870-1941/ - gazdag munkássága folyamán - anthrakotó- 
miai és xylotómiai vizsgálatokat, annak mesterévé válva.Sze
rencsés hosszú pályája során alkotó, értékes munkájú tanít
ványokat nevelt. Ezirányu kutatásait 1901-ben elindította az 
ipolytarnűci Botos árokban talált és K u b i n y i  Ferenc 
által felszínre hozott kövült fatörzs meghatározásának igénye. 
A "tarnóczi kövült fa" felsőmediterrán korú; ásványos anyaga 
valamely kettőstörésü, opt. 2-tengelyü opál vagy kalcedon 
módosulat, amellett organikus anyagok - különösen - gyanta 
mindenütt kimutathatók a törzsben. Évgyűrűk jól észlelhetők 
s ezeket tracheidák alkotják, amelyeket vékonyfalú parenchima
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sejtek vesznek körül. Mindezt a kereszt és sugárirányú hossz- 
metszeteken vizsgálhatta, utóbbiakon a bélsugarak falszerke
zetét is. összegzésképpen megirja: "Magyarország fejlődéstör
téneti növényiöldrajzának főbb vonásai" csaknem 30 oldalas 
cikkét. Megállapítja a Kárpátoktól övezett medencében a har
madkori melegebb kiimára valló flóra végleg eltűnt. Homosta- 
tikus flórának nevezi a jégkor megelőző és az interglaciáli- 
sokban egyező növényzetet.

A negyedkor geológusainak is sok problémája volt, most 
kezdik elfogadni az öt jeges időszakot magábafoglaló pleisz
tocén beosztást. Találtak in situ fatörzseket Kecskemét/Kis
kunfélegyháza , Tiszazug környékén, ezek S c h e r f  Emil 
közvetítésével jutottak el T u z s o n-hoz, aki Pinus cembra 
és Larix decidua fajokat határozott, talált P. paleomontana, 
Sorbus aucuparia, Ulmus rörzset is. A cirbolya fenyő zord ég
hajlat alatt fejlődhetett, kb. a mai Alpok 2000 m-ének megfe
lelően .

E negyedkori anyag moháit S z e p e s f a l v y  József 
határozta, ezek: Hypnum Hollósianum, Drepanocladus Scutneri, 
Scorpidium scorpioides.

A Pinus tarnocensis korú tercier flóra levélelemzését 
J a b l o n s z k y  Jenő végzi el, ahogy Írja: a levelek 
alakban nem a leggazdagabbak, de megtartásuk jó, a legtöbb 
esetben a hajszálerek is jól láthatók, alkalmasak néhány nova 
species megállapítására.

H o l l e n d o n n e r  Ferenc több mint két évtize
des munkássága alatt kizárólag a negyedkori, prehisztorikus 
fák és faszenek meghatározásával az archeológia eredményeit 
gazdagította.

A tószegi laposhalom maradványából.meghatározott: Ulmus, 
Quercus, Populus, Salix, Fraxinus, Acer, Corylus,Cornus szö
veteket és közli ezek mikroszkópikus képét. E leletek nemcsak
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az ősember kultúrájára világítanak, hanem növényföldrajzi 
fejlődésre, valamint következtetést engednek az akkori kli
matológiai viszonyokra. A régész H i l l e b r a n d  Jenő 
az analitikus módszerek kezdeményezője. A ságvári lösztelep 
prehisztorikus leletének feldolgozását az interdiszcipliná
ris tudományágak bevonásával óhajtotta teljesebbé tenni. 
H o l l e n d o n n e r  1935-ben irt összefoglaló cikke:
"Az Alföld őstörténelem korabeli erdeinek meghatározása 
anthrakotomiai vizsgálatok alapján".

Másik nagy kutatási terület a Bükk hegységi barlangok 
őskőkori leletanyagának meghatározása hasonló módszerekkel. 
Subalyuk I-V. rétegének faszén maradványait egyéni módszer
rel ágyazta be és tartósította /szegfüolaj és shellack ol
datba/ 150 preparátumot készített. H i l l e b r a n d  
előrevetette a pollenanalitikai kutatások előnyét, irja:
"a pollenvizsgálat fő erőssége, hogy a nagykiterjedésü ve
getációs területek faji összetételéről tájékoztat". Ez nem 
sikerült, mert sem az eolikus eredetű löszben, sem a bar
langi üledékben nem maradt meg pollen számottevő mennyiség
ben .

B o r o s  Ádám 1923. és 1926. között több rövid köz
leményben hirt ad arról, hogy mészalgát határozott Dachstei- 
ni mészkőben, a bánhidai Turul hegyről Riccia asszociációt, 
Castalia /Nymphaea/ alba rhizomákat a Budakeszi melletti 
eocén-oligoeén határán levő márgából, ami nyilván folyóvíz
zel kerülhetett a tengeri üledékbe.

K o r m o s  Tivadar gyűjtéséből pliocén és pleiszto
cén Celtis terméseket határoz, megerősítve T u z s o n ko
rábbi megállapitásait, hogy a Celtis australis mellett Celtis 
Tourneforti is előfordult. Ugyancsak a T u z s o n -  H o l 

l e n d o n n e r  kutatógárdából indult G r e g u s s Pál, 
maga irja 1936-ban már Szegeden megjelent dolgozatában, hogy
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H o l l e n d o n n e r  mellett mintegy 10 esztendeig dol
gozott. A harmincas években, a M ó r a  Ferenc fellendí
tette régészeti kutatás sok vizsgálnivalót adott a paleolith 
leletektől az avar-kori kardhüvely, avagy a Szent László 
korabeli nyílvessző faanyagának meghatározásáig. Alaposan 
le is Írja a preparálás menetét. A mérhetetlen kitartásu 
G r e g u s s már megvalósította a pollenelemzést a "Szeged- 
Öthalmi mammut és szénlelet feldolgozása" cimü dolgozatában, 
egyelőre quantitativ kiértékelés nélkül. Később a xylotomiai 
vizsgálati módszereket tökéletesítette, 1940-ben kiterjesz
tette - elsőként - a mezozoikum és idősebb maradványokra is, 
botanikai tanulságokat levonva. Munkássága nagyobb része 
1950. utánra esik, nagy összefoglaló müvei is. Még 90 éves 
kora után is bejárt dolgozni volt tanszékére.

Itt kell megelmiteni a csak félig honinak számitó 
G e l l e t i c h  spóra-pollen vizsgálatát, ugyanis az 
európahires P o t o n i e intézetben és közreműködésével 
határoztá meg a dorogi barnakőszén eocénkoru sporomorfa tar
talmát és 1933-ban publikálták.

S á r k á n y  Sándor 1938-ban a Szeleta, 1939-ben az 
Istállókői barlang faszén maradványainak vizsgálatát közli, 
részben egyeztetve az eredményeit az elődeiével, foként a 
tanitómester T u z s o n-éval. A várpalotai lignit növény
szövettani vizsgálatában megemlíti a professzora 35 évvel 
ezelőtti meghatározási eredményét, mely szerint főleg Cup- 
ressites a lignit anyaga. Szerinte Cryptomeria japonica, 
amely őse lehetett a ma élő Sequoia sempervirensnek. Tanszé
kén már oktatja a paleobotanikai stúdiumokat.

H a r a s z t y  Árpád 1933-ban a gyöngyösi és rózsa- 
szentmártoni lignit mikroszkópos vizsgálatát közli, 1953- 
ban a Petöfi-bánya barnaszeneinek a mikroszkópos vizsgálatát.
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R á  s k y Klára fosszilis levelek, termések alapján 
határoz, 1943. és 1949. között a Budapest-környéki kiscelli 
agyag oligocén flóráját tárja fel. Ezek élettere hasonló a 
mai Közép- és Kelet-ázsiaiéhoz, karaktere szubtrópikus me
diterrán jellegű.

Értékes monográfiát ir a Characeae oogoniumokról. Érd
ről Salviniát határoz, megállapítja, hogy ezek a sekélyvizi 
növényi szervezetek az oligocén tengerpart lagunás öbleiben
élhettek.

A n d r e á n s z k y  Gábor /1895-1967/ munkásságának 
későbbi szakaszában, 1948-tól fordul a magyar földtörténeti 
múlt felé. V a d á s z  Elemér az urkuti mangánbánya réteg- 
összletéből gyűjtött ki részben szenesedett," egyúttal ková- 
sodott fatörzseket, N o s z k y Jenő Eplényből. Andreánszky 
1949-ben ir ezekről: Alsókrétakoru fatörzsek cimen. Mindkét 
lelőhelyről való fa egyazon fenyőtipusba, az Araucarioxylon 
gyűjtőgenuszba tartozik. Nagy összefoglaló rrunkái 1950. utáni 
évekre esnek, igy a tankönyv: Ősnövénytan és "A hazai fiata
labb harmadidőszaki flórák tagolódása és ökológiája".

Eddigi kisérletezések után Z ó l y o m i  Bálint az 
itthoni módszeres pollenkutatás megeremtője. A negyvenes 
évek sokrétű quartergeológiai kutatásai a negyedkori üledé
kek szintezésének igényét szolgálták. Az Északeurópai lápok 
nagysikerű pollenelemzései mind-mind hozzájárultak a hazai 
kutatások elindításához. A terepi növényasszociációk kitűnő 
ismerője a földtani közelmúlt felé fordult. A gömöri lápok 
pollenanalizise alapján már 1931—ben feltárta Magyaország 
posztgaliciális kiima- és vegetáció történetét. Nagy érdek
lődést váltott ki 1936-ban "Tizezer év története virágpor- 
szemekben" cimü dolgozata. Megragadja az alkalmat, hogy az 
Alföld térképező geológusai által gyűjtött megbízható üle
dékmintákból pollent határozzon.
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Nagy haladást jelent az Erdtmann-Zólyomi pollenelvá
lasztási módszernek a bevezetése. 1948-ban az Orsz. Vízgaz
dálkodási Hivatal segítségével végre sikerült a több mint 
egy évtizede hiába tervezett balatoni kutatófúrásokat meg
valósítania. E nagyméretű munkálatnak teljes eredménye: 
"Magyarország növénytakarójának története az utolsó jégkor
szaktól" cimmel 1952-ben akadémiai székfoglalóként jelent 
meg.

Az 50-es években és utána nagy lendületet vett a pali- 
nológia mind a talált taxonok, mind a geológiai korok kiter
jedtében, messze túlhaladva a kezdetet, a felgyorsult fej
lődés szerint.
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Paleobotanical researches in Hungary from the beginnings
till 1950.

by
Mária Mihaltz-Faragó

Being a field of research of interdiscliplinary cha
racter, paleobotany was practised usually by botanists, 
with the contribution of geologists and paleontologists.
In Hungary a pioneering work in paleobotany was made by 
Gyula Kovács /1815-1873/, a university professor of botany, 
whose scientific activity founded paleobotanical researches .
A prominent character of paleobotanical research in Hungary 
in the last century was Móric Straub /1842-1904/, founder 
of scientific paleophytology. In the 20th century signifi
cant representatives of paleobotany were János Tuzson /18 70- 
1941/, professor of botany, Ferenc Hollendonner /1882-1935/, 
botanist*, founder of modern botanical histology and his pupil, 
Pál Greguss /1889-1984/, furthermore Gábor Andreánszky /1895- 
1967/, university professor of paleobotany. Bálint Zólyomi 
was the founder of systematic palynology in Hungary.




