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HEINRICH v. DECHEN.

Társulatunk tiszteleti tagjainak díszes sorában H e i n r i c h  v . D e c h e n  

neve is tündöklött. Több mint két évi szenvedés után a halál 1889. február 
15-én vetett véget a munkából kifogyhatatlan férfiú hosszú és érdemekben 
gazdag életének. 0  benne hazája buzgó hivatalnokot, a tudomány kiváló 
bajnokot és a német geologusok nesztorukat vesztették el. Röviden akarjuk 
az elhunyt életpályáját leírni, miből ki fog tűnni, hogy munkásságának ered
ménye túlhaladja a mértéket, melyet egyes férfiú munkaerejéhez szabhatunk.

v. D e c h l -n  mint egy nemes és vagyonos család sarja született Berlin
ben az 1800. év márczius hó 25-én: 18 éves korában beiratkozott az egye
temre, hol azon szándékkal majd a bányászatot szolgálni, az e szakba vágó 
tanulmányokkal behatóan foglalkozott. Tanulmányainak befejezése után kir. 
bányaelőadó czímet nyert és ez időtől fogva gyors egymásutánban a hivata
los fokozat legmagasabb polczára eljutott. Már 182<S-ban mint főbányabiztos 
működött Bonnban ; három évvel későbben mint főbányatanácsos Berlinbe 
helyeztetett át a legfelsőbb bányahatóság kötelékébe, honnét 1841-ben a 
rajnai tartományok bányahivatalának főnökéül küldetett a bányakapitányi 
és bányahivatali főigazgató czímével. Ez időtől kezdve Bonn városa v. D e c h e n  

második hazája lett; majdnem 27 évig állott az ottani bányahatóság élén és 
ez időbe esik a rajnai bányászat és kohászat fényes fölvirágzása is.

Kormánya több ízben meghívta Berlinbe a legfelső bányahivatal elfog
lalására, de v. D e c h e n  mindannyiszor visszautasította e kitüntetést, mert 
hivatalos teendői mellett behatóan foglalkozott geologiai tanulmányaival, 
melyek irányadókká lettek a német geologusokra nézve. A kormány kitün
tette a föbányakapitányi czímmel, és midőn v. D e c h e n  04 éves korában rég 
szándékba vett tervét, az állam szolgálatából kilépni és kizárólagosan tudo
mányának élni, megvalósította, belső titkos tanácsosi rangra emeltetett.
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Legelső irodalmi dolgozatát 22 éves korában publikálta: czíme «Bemer
kungen über das Liegende des Steinkohlengebirges in der Grafschaft Mark» ; 
de akkor még nem vallotta magát szerzőnek.

1823-ban «Bemerkungen über den nördlichen Abfall des Niederrhei
nisch-westphälischen Gebirges» czimü dolgozata jelent meg és ez időtől kezdve 
számos a Baj na vidéke vulkánikus képződményeire vonatkozó munkálatai 
láttak napvilágot. Az első ide vágó értekezése 1824-ben «Die vulkanischen 
Punkte in der Gegend bei Bertrich» czim alatt jelent meg; ezt követték a 
«Geognostischer Führer zu der Vulkanreihe der Vorder-Eifel» és a «Geognos- 
tischer Führer zu demLaacher See». Mindkét közleményben a Rajna vidék 
ama nevezetes, kialudt, de a jelenkoriakkal minden jelenségükben megegyező 
vulkánokra vonatkozó sok évi ós fáradságos kutatásait tette le és olyan 
alakba öntötte, mely a tudományos szakkörön kívül is fölkeltette az érdeklő
dést eme nevezetes vidék iránt. E sorok írója legbecsesebb emlékei közé szá
míthatja, midőn az 1870-ik év nyarán, mint az ősz tudós által vezetett tár
saság — és e társaság zömét egyetemi tanárok képezték — egyik szerény 
tagja, a laachi tó nevezetességeit csodálhatta.

E munkákat követte a «Geognostischer Führer durch das Siebenge
birge» és e munkával befejezte tudományos tevékenységének, legfőbb mű
vének előmunkálatait, ugyanis a Rajnatartomány és Wesztfáliaj nagy geo
logiai térképét 1 : 80.000 mértékben és 35 lapon (1855— 1882). E térképhez 
2 kötetben írta meg a magyarázó szöveget. Ha meggondoljuk azt, hogy eme 
óriási térkép egyetlenegy férfiú munkája, akkor nem tagadhatjuk meg tőle 
őszinte csodálkozásunkat.

E térkép egyszersmind az első volt, mely Németország tekintélyes 
részét nagyobb mértékben tüntette föl ós mely minden ízében szerzőjé
nek dicsőségére vált. A települési viszonyok beható megfigyelése alapján 
a rétegek korát megállapítani és végeredmény gyanánt az egyes lerakodá
sokat a térképen föltüntetni volt főtörekvése, és e tekintetben mind a meg
figyelésre, mind a következtetések fölállításában fölötte óvatos, körültekintő 
és ennélfogva teljesen megbízható kutatónak bizonyult be.

Hogy e térképet nagyobb körben terjeszthesse, már 1866-ban készített 
belőle az 1 :500.000 mérték szerint kivonatot, és hogy vállalkozása kitű
zött czéljának megfelelt, mutatja az, hogy a térkép 1883-ban második kiadást 
ért el.

A geologiai kutatást elősegítendő, 1832-ben átdolgozta d e  l a  B k c h e  

geológiáját és kibővítette azzal, hogy benne a német telepes hegységet 
behatóan összehasonlította az angolországival. Nem volt német geologus, 
kinek kezében e könyv nem lett volna.

Eltekintve számos, 00 éven keresztül világnak bocsátott kisebb közle
ményeitől, v. D e c h k n  nagyobb munkálatai közül meg a következőket említ
jük föl: «Das Flötzgebirge am nördlichen Abfalle des Riesengebirges» (1833)
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és ugyanabban az évben Német-, Franczia-, Angolország és a szomszédos 
országok földtani átnézetes térképe; végre a német geologiai társulat meg
bízásából elkészítette 1869-ben Németország geologiai térképét, mely külö
nösen az által vált becsessé, hogy kis mértékének daczára a gondosan válo
gatott geologiai tények hihetetlen tömegét jól áttekinthető és kifejezésteljes 
képpé tudta egyesíteni.

v. D e c h e n  egy ideig a tanszéken is működött, mert Berlinben való tar
tózkodása alatt, 1834-ben, az egyetem rendkívüli tanára is volt, miután a 
bonni egyetem, tekintettel tudományos érdemeire, a tudori oklevelet honoris 
causa szolgáltatta neki ki.

De egyebütt is szerzett magának a boldogult számos érdemet. Bonn 
városa képviselőtestületének tagja volt és habár viselt hivataláról lemondott, 
új bánya- és kohóvállalatok alapításánál mindenkor az ő tanácsához folya
modtak. Számos társadalmi és tudós egyesületnek tagja vagy elnöke volt és 
Németország tagokban leggazdagabb és legvirágzóbb tudományos egyesüle
teinek egyike, a porosz rajnai tartományok és Wesztfália természettudomá- 
nyi egyesülete majdnem egyedül az ő műve. Vagyonának egy jó részét köz
hasznú alapítványokra fordította és így nevét az emberi tevékenység minden 
mezején megörökítette. Mindannyian, kik hozzá közel állottak, dicsérik erős 
kötelességérzetét és legnagyobb fokú önzetlenségét, mely tulajdonságokkal 
kiváló szerénység és igénytelenség társultak. Az ősz férfiú életkorának még 
86-ik évéig őrizhette meg teljes testi és lelki erejét; akkor — 1886 novem
ber 10-én — szélhüdés törte azt meg és hanyatlása 28 hónapig tartott, míg 
végre a halál szabadította meg szenvedéseitől. Dr. S ta u b  M óricz .

RHYOLITHNYOMOK SVÉDORSZÁGBAN.

Dr. S zá d ec z k y  GYULÁ-tól.

(Előadatott az 1888. április 11-én tarto tt szakülésen.)

O l a f  H o l st  svéd állami geologus egy 106 példányból álló szép kőzet
gyűjteményt küldött Dr. S zabó J ó z se f  egyetemi tanár úrnak az 1888. év 
márczius havában. A becses példányok czéduláin adva van gondosan a kőzet 
neve, előfordulási helye, többnyire geologiai kora is, csupán 8 db. képez ki
vételt, a mennyiben ezek czédulái csak azt mondják, hogy a Mientó partjáról 
valók (Tingsäs Kirchspiel, Sectió: Karlshama, Smaland tartomány).

O l a f  H o l st  úr levelében azt n-ja ezekről, hogy csak az újabb időben
(253)


