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Könj’A’ankét 1953. június 3-án :

Tolegdi-Rolh Károly : „(ísállattan" 1—813 oldal, 1123 rajzzal. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1953.

A magyar természettudományi tankönyvirodalom ez év elején vaskos kötettel
gazdagodott. Ekkor jelent meg Telegdi-Roth Károly egyetemi tanár, a
föld- és ásványtani tudományok kandidátusa ,,sállattan” cím 813 oldalas munkája.

A jó tankönyvnek számos követelménye van.
1. Legyen a tankönyv szemlélete egységes és neveljen önálló tudományos

gondolkozásra.
2. Adja a legújabb ismeretanyagból is mindazt, ami beigazolt, de kerülje az

ötleteknek, esetleg munkahipotéziseknek igazságként való kezelését.

3. Alkalmazzon minél több hazai példát, domborítsa ki a hazai vonatkozá-
sokat.

4. Az anyagot logikus fölépítésben, ellentmondásoktól mentesen, jól tagoltan,
könnyen, világosan és értheten ismertesse.

5. A könyv legyen áttekinthet. Az áttekinthetség érdekében a nyomdai
mszaki részre is nagy figyelmet kell fordítani.

6. Bségesen adjon magyarázattal ellátott ábrákat, amelyek minden termé-
szettudományi tankönyvnél elsrend fontos szerepet játszanak.

Ezek volnának azok az elsrangú követelmények, amelyeket jó tankönyvtl
elvárhatunk. Ebbl a szempontból tanulmányoztam Telegdi-Roth Károly
,,Ösállattan”-át.

Hazai irodalmunkban Telegdi-Roth Károly ,,sállattan” cím tan-
könyve els a maga nemében.

Részleteiben nem ismertethetem az egész könyvet, csak nagy vonásokban
adhatok vázlatot a gazdag tartalomról.

Az els rész eltt az Egyetemi Földtani Intézettl összeállított táblázatot
találjuk a földtörténeti idkrl és a keletkezett üledékek rétegtani beosztásáról.
A csaknem 50 oldal ,,Bevezetés az slénytani ismeretekbe” az slénytan általános
elemeit tárgvalja. Ebben talán bvebb lehetett volna ,,Az slénytani megismerés
történeti fejldése és feladatai” cím fejezet, amelynek azonban óriási érdeme,
hogy a rö\idre fogott fejezet is igen világosan szemlélteti az slénytan fejldését.
Külön ki kell emelnünk a praedarwinista R u 1 j e K. F. moszkvai professzor
evolucionista természettudományos iskolájának felemlítését, amelyet eddig slény-
tani tankönyvekben hiába kerestünk. Felfogásom szerint már itt, az slénytan
fejldésének vázolásánál is utaiiii kellett volna N o p c s a Ferenc sélettani vizs-

gálati irányára, amelynek az slénytan korszer fejldésére is messze kiható ered-

ményei voltak. Késbb ezt megtaláljuk a könyvben, de az slénytan történetében
X o p c s a föltétlenül említést érdemelt volna, mint olyan magyar kutató, aki

új irányzatot vezetett be az slénytani kutatásokba és ezzel világszerte elismerést
aratott.

.Az ,,sállatrendszertan” a könyv legterjedelmesebb része közel 600 oldalával,

amelyben szerz az sállatvilág egyes törzseit ismerteti.

,,.Az evolúció tana és az slénytani anyag” terjedelmében rövid, de tartalmilag
és ideológiailag rendkívül fontos. Ebben emlékezik meg a szerz a törzsfákról, a
származástani bizonyítékokról, ismerteti a Kovalevszkij —Osborn - féle

adaptív radiáció elméletét, foglalkozik a progresszió kérdésével, a korreláció tör-

vényével, a D Q 1 1 o-féle irreverzibilitás törvényével, D e p é r e t növekedési tör-

vényével, \V i 1 s e r paleofotobiológiai irányával, a fajok kihalásának kérdésével
és ezzel kapcsolatosan Nopcsa sélettani vizsgálataival is. römmel olvastunk
volna mindezen kérdésekrl bvebben is.

Az utolsó száz oldalon a biosztratigrafiai anyagot tárgv'alja. Magyarul réteg-

tani slénytannak nevezi a biosztratigrafiát. Nehéz eldönteni, hogy ez a kifejezés

mennyiben szerencsés és mennyiben fejezi ki valóban azt, amit biosztratigrafián
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tulajdonképpen értünk. Mint sokszor, ebben az esetben is, az az ember érzése, hogy
a mindenáron való magyar mííszóalkotással gyakran olyan megjelölések kerülnek
nyelvünkbe, amelyek sértik a jó nyelvérzéket, értelmükben — esetlég csak árnyala-
tokban, de mégis — eltérnek az eredeti mszótól és félreértésekre, a fogalmaknak
nem pontos meghatározására vezetnek. A biosztratigrafiára nem tudok jobb magyar
megnevezést ajánlani a használatos rétegtani slénytan helyett, de úgy érzem,
hogy a rétegtani slénytan nem 4h1í pontosan a biosztratigráfia eredeti fogalmát.

Egyébként maga a biosztratigráfia sem egészen szerencsés megjelölés, mert
hiszen anyagában a ,,sztratigrafiai” ré.sz ersen háttérbe szorul. A szerz igen pon-
tosan körvonalazza a biosztratigráfia fogalmát, amikor megállapítja, hogy a
,,biosztratigráfia a réteges kzetekbe temetett szerves élet nyomainak elterjedését
és életkörülményeit vizsgálja térben és idben”. Üg>’ érezzük, hogy ez a meghatáro-
zás túlmegy a biosztratigráfia szó szigorúan vett tartalmi megjelölésén, de pontosan
fedi azt a fogalmat, amelyen ma biosztraffgrafiát értünk.

Telegdi-Roth Károly ,,sállattan” cím tankönyvének rétegtani
slénytani részében az általános bevezet után az anj^agot három fejezetre osztva
találjuk’. Elször a szerves élet eloszlását tárgyalja a szerz a Föld felszínén. E fejezet

legnagyobb része természetesen a tengeri élettel foglalkozik, mert hiszen az sállat-
tanban ennek van legnagyobb szerepe. A következ fejezet a fáciessel, az utolsó
pedig a biosztratigrafiai kormeghatározással foglalkozik.

Nagyon fontos és a tankönyvnek kézikönyvként való használatát is nagy
mértékben emeli a pontos és igen részletes *betüsoros tárgymutató, amely nélkül
nagyobb tankönyvet elképzelnünk sem lehet.

A könyvben az anyagot sok, ezernél több kép szemlélteti. Fontosak a képek
magyarázó szövegei is.

Nézzük meg ezekután, hogy a bevezetben föltett szempontoknak mennyiben
felel meg a könyv.

,

1. A tankönyvön vezérfonálként húzódik át a származástani gondolat. A szerz
mindenhol kidomborítja az evolúció lényegét és minden sállati csoportnál ismerteti
a származástani kapcsolatokat. Dicséretre méltó, hogy a tényéktl mindig meg-
különbözteti az elméleteket és így a tudományos szemléletben és tudományos
munkamódszerben alaposságra és pontosságra nevel. Egyaránt érvényesül az
egységes szemlélet és a neveli irányzat. Flangsúlyozni kell, hogy a szerz a szovjet
tudományt is mindig eltér.^e állítja és ezzel a nevelésnek szintén helyes eszköze-
ként alkalmazza. A származástani vezérfonal a dialektikus materializmus világ-
képébl fakad, ami a könyv egységes szemléletét méginkább kifejezi.

2. Telegdi-Roth Károly ,,sállattan” cím tankönyve kitn példája
annak, hogyan lehet a legújabb ismeretanyagból mindazt adni, amit a tudományos
vizsgálatok már igazoltak. így részletmunkák eredményeinek beépítésével lépten-
nyomon találkozunk a tankönyvben. De azt is látjuk, hogy a szerz igen alaposan
nézett utána annak, hogy az új eredmények mennyire állják ki a tudományos bírá-
latot. Ezen a téren a szigorú tárgyilagosság talán már bizonyos fokú konzervatíviz-
musra is vezetett, ami elssorban a rendszertani részben jut kifejezésre. így például
K o z 1 o V s z k i vizsgálatai alapján ma nem jogos a Graptolithú-\íat a csalánozó
állatok törzsében tárgyalni. Rár a szerz mind Kozlovszki munkáját, mind
pedig az erre vonatkozó elismer bíráló megjegyzéseket ismerte, mégis amellett
döntött, hogy a Graptolithákat a Cnidaria törzsében tárgyalja.

Ki kell emelnünk a kagylók rendszerét, amely bizonyos mértékig a szerz
sajátja. Ebben az ösállati és mai anyagot nagyon szerencsés kézzel egyesítette. Jól
áttekinthet a lábasfejek osztályozása is. A csigáknál viszont nem vette figyelemi)e
W e n z rendszertanát. Peruig ez a törzsfejldés messzemen felhasználása és öslény-
tanilag kitn áttekinthetsége miatt megérdemelte volna, hogy a szerz teljes

egészében átvegye. Bizonyos konzervatívizmus érvényesül a tüskésbrek rend-
szerezésében, bár ezek feldolgozása egyébként igen kitnen sikerült. A rendelke-
zésre álló irodalom szigorú megválogatásával ismertette a szerz a gerincesek
törzsét.

A szigorú tárgyilagosság a vezet elv az általános természet témákjiál is.

Az elméletek ismertetésénél a legmesszebbmen bíráló szemlélet érvényesül, aminek
mind a tárgyilagosság, mind a tudományos szemlélet, mind pedig a nevelés szem-
pontjából van nagy fontossága. Éppen az sállattanban kell nagyon vigyázni arra,

hogy a tények és elméletek jól megkülönböztethetk legyenek.
3. A hazai példákat Telegdi-Roth Károly messzemenen figyelembe

vette. Nevezetesebb magyar vonatkozás seholsem maradt ki. Egyedül az Ammono-
ideák. tárgyalásában nem érvényesült kellképpen a nagyar anyag figyelembe-
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vétele. így pl. a rendszertani részben nem találunk említést a Balatonites-r\. Hogy
ábrát nem ad a szerz a hazai vonatkozású Ammonoidea anyagról, annak igen
könnyen érthet oka van : tanítás céljára alkalmas és felhasználható rajzaink sajnos,
nincsenek. Ugyanezért nem szerepel a Lyttonia és a Pseudophillipsia képe sem.
Aki ezen a téren már igyekezett eleget tenni az ilyen természet követelményeknek,
az jól tudja, milyen leküzdhetetlen akadályokkal kerül szembe. Ez a magyarázata
annak is, ha valaki még további hiányokat találna ezen a téren. Kétségtelenül
hiba ez, amely arra kell, hogy serkentsen bennünket, hogy ezeket a hiányosságokat
mielbb igyekezzünk pótolni.

4. Az anyag logikus felépítése és tagolása a lehet legjobbnak mondható.
Ellentmondásokra nem bukkantam. Az ,,sállattan” helyenkénti tömörségéért
teljesen kárpótol a fogalmak egyértelm és világos szövegezése és ez nagy mérték-
ben könnyíti az anyag megtanulását.

5. A kön\"\^ jó áttekinthetségét a szerz azzal érte el, hog\' a nyomdai-mszaki
szempontokat sem hanyagolta el. Igen hasznosak a mindkét oldalt jelz élfejek.
A tanulást a jó áttekinthetség, az egyes bettípusok következetes használata igen
nagy mértékben megkönnyíti. >

6. Az ábraanyag bséges, szemléltet és világos. Valóban nincs fogalom,
amelyet ne magyarázna rajz és alig van smaradvány név, amelyet ne világítana
meg ábra is a hatalmas kötetben.

Az elvi-ideológiai irányvonalat illeten már láttuk, hogy miként D a v i t a s-

vili szovjet paleontológus tankönyvében, itt is a fejldéstörténeti szempontok
dómborodnak ki. Ennek a következménye az az örvendetes tény, hogy a rendszer-
tani rész lényege nem az alaktani adatok egyszer felsorolása, hanem a származás-
tani kapcsolatok megvilágítása. Éles ellentét ez a legújabb nyugati idealista tan-
könyvekkel és felfogásokkal (K u h n

,
W e 1 1 e r) szemben. A dialektikus materia-

lizmus így szembeszök vezérfonálként húzódik végig az egész könyvön.

Összevetve az eddigieket, meg kell állapítanunk, hogy Telegdi-Roth
Károly ,,sállattana” a legkorszerbb adatok alapján, rendkívüli lelkiismeretesség-

gel és fejlett kritikai körültekintéssel megírt tankönyv. Jelents szerepe lesz a
szociálizmus építésében is, hiszen az slénytannak a bányászati kutatásokban is

nagj’ a fontossága. A jövben ez az egyetemi tankönyvnek készült hatalmas kötet
nélkülözhetetlen kézikönyv is lesz és így a hazai ásványi nyersanyagkutatásban
kiemelked osztályrészt fog kapni.

Bogsch László

Elhnn(|zott eladások:

19.Ö3. V. 6-án Központi eladóülés;

S transz László; A várpalotai fauna kora és fáciese.

V, 20-án Barlangkutató és Hidrogeológiai Szako.sztály ülése;

]óó Tibor; A váci Nagy szál víznyelbarlangjaí.

P á V a i - V a j n a Ferenc; A hidrogeológia mai állása.

V. 20-án Központi eladóülés;

Xoszky Jen-Sikabonyi László; Újabb adatok az ur-

kuti magánérc földtani alkatához.

Sidó Mária; Beszámoló az urkuti magánérctelep mikropal^-
ontológiai vizsgálatáról.

Mészáros Mihály; A Velencei-hegység granotektonikai mé-
rési eredményei.

VI. 3-án Barlangkutató Szakosztály ülése;

B a r i s s Miklós; A .Mátyáshegyi-bajlang.

VI. 3-án Könyvauként ;

Bogsch László ismerteti T. Róth Károly; Paleontológia,

Kretzoi Miklós ismerteti Vadász Elemér; A földtan fej-

ldésének vázlata c. munkákat.
VI. 3-án Választmányi ülés. Tárgya; 1. Beszámoló az 1953. I. félévi mun-

káról. 2. Az 1953. H. félévi munkaterv megbeszélése.


