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Siófokon 1 9 8 8 . június 21-én távozott az élők sorából a PA PP Simon keze 
alatt felnőtt magyar kőolajkutató gárda egyik kiváló képviselője, STBATJSZ 
László geológus, sztratigráfus, Társulatunk tiszteleti tagja. Siófokon helyezték 
örök nyugalomra. Azok közé tartozott, akik kiemelkedtek az átlagból és szívós 
munkával tettek szert igen széles körű szakmai ismeretekre, s váltak a földtu
dományok nagy elhivatottságú, a szakmai közvélemény által elismert műve
lőivé. 

Az ilyen határozott szakmai arculatú kolléga halálával kapcsolatban ön
kéntelenül ébred a megemlékezőben az a gondolat, hogy milyen nagy űr tá-
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madt az elhunyt nyomában. Újból rá kell döbbennünk arra, hogy a túlnyomó
részt kimondottan átlag feletti, karakterisztikus, iskola-teremtő szakember
egyéniségekként ismert nagy elődeink szinte már teljes egészében eltávoztak 
közülünk, s nyomukban nem „választódtak ki" hasonló formátumú pályatár
sak ! Talán nem jól működik ma nálunk a tehetséges, rátermett szakemberek 
„természetes kiválogatódásának" mechanizmusa? Vagy a tudományok fejlő
désének speciális tendenciái befolyásolják ezt a jelenséget ? — Elgondolkodtató 
kérdések ! 

STRAUSZ László Budapesten született 1901. november l-jén. Atyja STEATJSZ 
Hermann műegyetemi tanár volt, anyja PARRAGH Ottilia, középiskolai tanár
nak volt a lánya. Elemi iskolai és gimnáziumi tanulmányainak elvégzése után, 
1920 és 1924 között a Budapesti Tudományegyetemen természetrajz-földrajz 
szakon tanult, miközben az Eötvös Kollégium tagja volt. 1924-ben geológiából 
kitüntetéssel doktorált. Első munkahelye a Pécs-baranyai Kőszénbánya Pvt, 
ahol 1923 nyarán mint havidíjas geológus dolgozott. 1925 — 1927 között két 
évet töltött ösztöndíjasként a berlini Collegium Hungarieumban. Rövidebb 
tanulmányúton járt Londonban 1926-ban, majd Párizsban 1928-ban. 

Mivel geológusi állást nem kapott, 1928-ban megszerezte aközépiskolai tanári 
oklevelet és 1929—1930-ban a budapesti Gyakorló Középiskolában (Minta
gimnáziumban) a földrajz tanára lett. A tanítványait materialista, antisovi-
niszta szellemben tanította, s ezért a jobboldali beállítottságú tanárjelöltek 
hajszát indítottak ellene. 1930-ban tanári állásából elbocsátották. Воск Hugó
nak, a Magyar Királyi Földtani Intézet felviágosult szellemű igazgatójának 
köszönhette, hogy geológusi munkakörben tudott elhelyezkedni: 1931 és 1933 
nyarán ideiglenes megbízással térképező geológusként dolgozott. 1933. szep
tember 2-ától az EUROGASCO (European Gas and Electric Company), majd 
1938-tól a MAORT (Magyar—Amerikai Olajipari Részvénytársaság) és jog
utódai alkalmazásában tevékenykedett, mint kőolajkutató és kőzetanyag
vizsgáló geológus. Utolsó munkahelye a Magyar Szénhidrogénipari Kutató-
Eejlesztő Intézet (SZKFI) Geológiai Vizsgálati Főosztálya volt. 

STRAUSZ László egész életművében meghatározó szerepet játszott a sztra-
tigráfia. Végtelen elhivatottsággal, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy szakmai 
megszállottsággal végezte a hazai (főleg dunántúli) harmadidőszaki — első
sorban a neogén, de később nem kis mértékben a paleogén — rétegösszletek fel
színi kibúvásainak, illetve kutatófúrásokban feltárt rétegsorainak rendkívül 
precíz biosztratigráfiai vizsgálatát, különös tekintettel a rétegekbe zárt puha
testűek (kagylók és csigák) maradványainak paleoökológiai, faciológiai szere
pére. Nagy jelentőséget tulajdonított a fáciesvizsgálatoknak. Egyik „vitaira
tában" így ír: „Mikor utóbb kétéves berlini tartózkodásom alatt láttam, hogy 
külföldön is milyen hézagok vannak a fáciestani kutatásokban, bátorságot vet
tem arra, hogy megírjam a geológiai irodalomban az első olyan könyvet, amely 
a fáciestant egészében és nem melléktémaként tárgyalja" (STRAUSZ L.: Geo
logische Fazieskunde, 1928). . . .„tiltakoztam az ellen, hogy . . . csak a jelent 
írtuk le, nem a múltat is, csak azt, hogy ma milyen az az üledék, de nem azt, 
hogy egykor hol és mi módon ülepedett le. Ettől féltettem főleg a fáciestant, 
hogy így elsikkad a képződési viszonyok kutatása, ami pedig az egyszerű re
gisztrálás helyett . . . oknyomozóvá teheti a geológiát". Nagyra értékelte a 
fáciesvizsgálatoknak a gyakorlati kutatómunkában betöltött szerepét: „A fá-
ciesvizsgálatok ismerete nemcsak a helyes rétegtani párhuzamosításban szük
séges, hanem az ásványolaj anyakőzetének kutatásában is. A partközeli, erő-
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sebben mozgó, jól „szellőztetett" vizeket ki kell zárni a valószínű anyakőzetek 
sorából, de általában azokat a részeket is, ahol sűrűn (idó'ben vagy térben közel 
egymás mellett) jelentős fáciesváltozások voltak". A faciológia és a tektonika 
kapcsolatát igen jól látta: „Van. . .olyan eset is, amikor kutatófúrásokban 
tektonikai következtetésekhez is a fáciestani megállapítások segítenek." 

Szakmai, tudományos tevékenységének nagyon érdekes vonása az, hogy az 
alkalmazott sztratigráfia egyik fontos területén, a szedimentológiában is ma
radandót alkotott: több éven át végezte végtelen szorgalommal a Dunántúl 
délnyugati, nyugati és középső területeire kiterjedően a levantei és pleisztocén 
kavicsok kcptatottságának, gömbölyítettségének a vizsgálatát — a SzÁ-
DECZKY-féle kavicsvizsgáló módszer, az ún. cpv-módszer segítségével, — és ezek 
alapján fontos ősföldrajzi és tektonikai következtetésekre jutott: 
— „A levantikumban . . . Rábavölgy nem veit, hanem az írottkőtől Zajk kör

nyékéig (valószínűleg az akkori Muravölgyig) általános déli lejtő húzó
dott. . ." 

— ,,A gyűrődések az olajvidéken még a levantikumban is tartottak, s a kavi
csot elterelték az antiklinálisckról" (Budafa, Lovászi). 

— ,,A levantikum után a mai Zala-völgy körül keletkezett törés mentén az 
innen északra eső rész lesüllyedt, s itt keresztezte most az ópleisztocén 
Rába az eddigi É—D-i folyásirányt." 

— „Az ópleisztccén után a mai Rába-völgytől É-ra lévő rész tevább süllyedt." 
— „A mai Mura-völgy mentén egészen fiatal süllyedés is valószínű." 

Korrekt, önkritikus felfogására jellemző az a mód, ahogyan megvilágította 
azt, hogy hogyan változott a kavics-üledékekkel kapcsolatos szemlélete: 
— ,,A kavicsokat legtöbb geológus, s köztük mindenesetre magam is úgy te

kintettük, mint egy-egy terület geológiai vizsgálatának akadályát. . ." 
— „Ebben a szellemben a dunántúli kavicsok tanulmányozását a MAORT-fel-

vételek során is meglehetősen elhanyagoltuk, mindaddig, amíg 1940-ben 
azt figyeltem meg, hogy a hahóti, budafai és lovászi szerkezeteken hiányoz
nak a kavicsok — mintegy körülrajzolják a gyűrődések helyét." 

A gyakorlati orientáltságú tudós szakemberre jellemző módon azonnal rávi
lágított szedimentológiai vizsgálatainak várható gyakorlati jelentőségére: 
— „Az olajtartó gyűrődések és a kavicsok elterjedésének feltételezett viszonya 

az olajkutatás szempontjából komoly jelentőséggel bírhatott, s ezért a 
MAORT vezetősége szükségesnek tartotta az itteni kavicsok összefüggő ta
nulmányozását." Nagyon valószínű, hogy STEATJSZ L. véleményére ala
pozva. 

A rétegtani nevezéktan kérdéseivel számos publikációjában foglalkozott. 
Harcolt a fölösleges nevek, nem létező időkeretek elképzelése ellen, és hang
súlyozta ezek negatív hatását a hasznosítható nyersanyagok kutatásában: 
„Ha valamilyen nevezéktani szimmetria elérése céljából nemlétező időkeretet 
csinálunk, akkor a valósággal ellenkező réteg-egymásutánokat képzelünk el, s a 
kiaknázandó anyagokat esetleg egészen másutt fogjuk keresni, mint ahol van
nak. Esetleg a nem létező emelet kedvéért diszkordanciát és üledékképződési 
hiányt erőltetünk olyan szintbe, ahol az olajképződés csak megszakítatlan, 
folyamatos üledékképződés mellett volt lehetséges." 

Munkássága szorosan kapcsolódott a hazai kőolaj- és földgázkutatásokhoz. 
A 30-as évek közepén indult intenzív kutató munkálatokban a MAORT geoló
gusai — köztük STEATJSZ László — komoly szerepet játszottak. Felszíni geoló
giai térképezéssel egészítette ki a felszíni geofizikai kutatásokat, illetve a ku-
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tatófúrások kőzetanyagainak igen alapos, részletes lito- és biosztratigráfiai 
vizsgálatával nagymértékben elősegítette a szénhidrogén-kutatás eredményes
ségét, tudományos megalapozottságát. Részt vett a MAORT igen korszerű 
geológiai felügyeleti rendszerének kidolgozásában: 
— a precíz, igényes fúrási-rétegvizsgálati megfigyelési-adatrögzítési rendszer 

megteremtésében, továbbá 
— az alapjaiban még ma is használatos értékelési-adatfeldolgozási metodika 

bevezetésében (pl.: az átfúrt rétegsorok formációk szerinti tagolása, hidro
dinamikai egységek elkülönítése, elektromos szelvények görbe-jellegeinek 
felhasználása a rétegtani egységek korrelációjára). 

1947-ben BARNABÁS Kálmánnal közösen fontos összefoglaló munkát vég
zett: „A délnyugat-dunántúli pannonikum" címmel feldolgozta az addig ösz-
szegyűlt DNy-dunántúli fúrási adathalmazt, komplex módon, rétegtani, ős
lénytani, tektonikai és kőolajföldtani szempontból egyaránt. Sajnos, ez a mun
ka (39 . ) nyomtatásban nem jelent meg, csak a nyomtatásra való előkészítésig 
jutott ! A múlt e mulasztását helyrehozandó, rövidesen publikálja e folyóirat. 

Szakirodalmi tevékenységét röviden a következőképpen lehet jellemezni: 
nyomtatásban megjelent nyolcvannál több cikke, tanulmánya, amelyek főleg a 
Földtani Közlönyben láttak napvilágot. Az Akadémiai Kiadó 1962-ben jelen
tette meg pompás kiállítású miocén csiga-határozóját „Magyarországi miocén
mediterrán csigák határozója" címmel (70 ) , s ezt utóbb, nagyobb terjedelem
mel, németül is kiadta ( 7 3 : 1 9 6 6 ) . Publikációi híven tükrözik szakmai tevé
kenységének az előzőekben vázolt fő területeit: 
— a biosztratigráfia (főleg neogén, de paleogén is); 
— a faciológia; 
— a szedimentológia (kavicsvizsgálatok); 
— az ősföldrajz-tektonika és 
— a rétegtani nevezéktan témakörét. 

Kiváló oktató-nevelő és szervező szakember volt. Lehetősége lett volna az 
egyetemi oktató munkában való részvételre is — több alkalommal hívták kü
lönböző egyetemi katedrákra — ezt azonban családi okokból (felesége krónikus 
betegsége) nem vállalta. A MAORT-nál részt vett a geológus középkáderek és 
a fúrómesterek képzésében ill. továbbképzésében és bekapcsolódott Társula
tunk oktatási bizottságának munkájába is. Posztgraduális képzés keretében 
előadásokat tartott. 

A II. világháború után munkáját a politikai vezetés is elismerte: legjelentő
sebb kitüntetése a Kossuth-díj ( 1 9 5 3 ) , amit a nagylengyeli olajmező felderíté
sében való részvételéért kapott. 

Tudományos munkásságát méltányolták akkor, amikor megkapta a „föld
tani tudományok doktora" minősítést. 

Társulatunk tiszteleti tagsággal ismerte el hazai és nemzetközi vonatkozás
ban egyaránt jelentős szakmai tevékenységét és a Társulatban végzett rend
szeres, áldozatkész munkáját. 1978-ban megkapta a társulati emlékgyűrut. 

Előttünk áll egy nagyon érdekes, eredményben gazdag, de küzdelmekkel is 
terhelt életpálya. 

STEATJSZ László példája volt a gyakorlati élethez szorosan kapcsolódó tudós
nak, a széles körű szakmai ismeretekkel, mély hivatástudattal rendelkező, el
veihez szilárdan ragaszkodó, rendkívüli vitakészségű szakembernek. 

Emlékét megőrizzük ! 
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Strausz László szakirodalmi munkássága 
1. A csobánkai felsö-eocén — Das Obereozän von Csobánka — Földtani Közlöny LII I . 1923. pp. 43—48., 128— 

130. 
2. Fáciestanulmány a tétényi lajtameszeken — Über die Faziesverhältnisse der Tétényer Leithakalke — Földtani 

Közlöny LUI . 1923. pp. 4 8 - 5 3 . , 130-133. 
3. A biai miocén — Ober das Miozän von Bia — Földtani Közlöny LUI . 1923. pp. 53—58., 133—135. 
4. Mecsekjánosi, Szopok és Mecsekpölöske környékének geológiája — Ober die geologischen Verhältnisse der Gegend 

von Mecsekjánosi, Szopok und Mecsekpölöske (im Komitate Baranya) — Földtani Közlöny LILT. 1923. pp. 
5 9 - 6 6 . , 136—138. 

5. Adatok az Ipolyvölgy vidékének geológiájához — Beitrage zur Geologie der Gegend des Eipeltales — Földtani 
Közlöny LTV. 1924. pp. 71 -77 . , 185-187. 

6. Zebegény és Nagymaros környékének felsomediterrán rétegei — Annales Mus. Nat. Hung. XXI . 1924. pp. 87—93. 
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