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Dr. VITÁLIS István geológus, műegyetemi tanár, a hazai kőszénkutatás legki
válóbb képviselője, a Magyar Tudományos Akadémia tagja életét és munkás
ságát számos nekrológ (JAKÓBY L. 1947; SZÁLAI T. 1951; VENDEL M. 1948), meg
emlékezés, illetve életrajz (DOBOS 1.1986; FARKAS Z. 1981; FEJÉR L. 1971/а, 1981; 
IVAN, L'. 1957; SZÉKELY L. 1969, 1972; VITÁLIS Gy. 1971, 1992) és tanulmány 
(FEJÉR L. 1971/b, 1974,1991; GERBER P.- JÁKI R. - SÓKII . 1981; MAJZON L. 1948; 
NÉMEDI VARGA Z. - HAJDÚNÉ MOLNÁR K. - VEREBÉLYI K. 1979; POJJÁK T. 1964; 
VITÁLIS Gy. 1996/a, 1996/b) taglalja. A jelen emlékezés keretében az ezideig 
kellőképpen nem ismertetett tevékenységére: őslénytani munkásságára kíván
juk - a nyomtatásban megjelent közleményei alapján - a figyelmet felkelteni. 

VITÁLIS István őslénytan iránti érdeklődése és egész életét végigkísérő von
zalma már fiatal tanár korában megmutatkozott. Id. LÓCZY L. mellett a Balaton 
tudományos tanulmányozása során a bazaltvulkánosságra vonatkozó munkás
ságát követően - éppen a vulkánok kitörési korának tisztázása érdekében - a 
Balatonvidék pliocén és pleisztocén faunái is érdeklődésének homlokterébe ke
rültek, így az első őslénytani vonatkozású, "A tihanyi Fehérpart pliocénkorú 
rétegsora és faunája" című dolgozatában (Földtani Közlöny, 1908) ezt írja: "a 
Fehérpartot egész magasságában, illetőleg vastagságában sikerült átkutatnom 
úgy az északi, mint a déli oldal felől s kutatásaimról, melyek az eddig ismert 
három kövületes réteg számát nyolcra emelték s a Fehérpartot föld- és őslény
tani tekintetben új világításban tüntetik fel." Ismerteti a nyolc kövületes réteg 
általa begyűjtött faunáját, mindig hivatkozva HALAVÁTS Gy. és LŐRENTHEY I. 
korábbi gyűjtéseire, illetve leírásaira. 

A fenti dolgozatra LŐRENTHEY I. közölt észrevételeket "A tihanyi Fehérpart 
pannóniai rétegeiről" címmel (Földtani Közlöny, 1908). Ezekre VITÁLIS I.: "Ész
revételek LŐRENTHEY Imre dr. úrnak "A tihanyi Fehérpart pannóniai rétegeiről" 
írt cikkére" (Földtani Közlöny, 1909) címmel adta meg viszontválaszát. Ennék 
zárómondata: "Sajnos konkrét adatot, bizonyító érvet egyik kérdésre sem hoz föl 
LŐRENTHEY dr. úr; személyeskedő vitatkozásba meg nem akarok bocsátkozni." 

LŐRENTHEY I. folytatta a szóban forgó vitát; "Adatok a magyarországi pan
nóniai képződmények sztrati gráf iájához. Válaszként VITÁLIS István dr. úr cik
kére" (Földtani Közlöny, 1909). Erre VITÁLIS I. az "Adatok a balatonvidéki pli
océn- és pleisztocénkorú képződmények sztratigráfiájához. - Viszontválaszként 
LŐRENTHEY Imre dr. úr válaszára" (Földtani Közlöny, 1911) fejtette ki újabb 
észrevételeit. 

VITÁLIS I.: "A peremartoni Somlódomb pliocénkorú rétegsora és faunája" 
(Földtani Közlöny, 1912) című dolgozata összefoglalja e vita eredményét. Emel
lett felhívja a figyelmet a Congeria triangularis és a C. balatonica tömeges föllé
pésével jellemzett rétegcsoport Viviparáinak nagy változatosságára, valamint 
az Unió Wetzleris rétegben jelentkező sok pleisztocén jellegű alakra. Ilyen pl. a 
Carychium minimum MÜLL, és a Planorbis (Gyrorbis) Bakonicus HALAV. 

Mintaszerű a "Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei" című 
mű I. kötet, 1. rész paleontológiái függelékében közzétett dolgozata: "A bala
tonvidéki kecskekörmök és lelőhelyeik". Ebben részletesen leírja a kecskekör
mök, azaz a Congeria ungula caprae MÜNST. búbtöredékei eredetére vonatkozó 
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kutatások történetét. Ismerteti a tihanyi, a fűzfői, valamint a somlyóhegyi kecs
kekörmöket és lelőhelyeiket. A fűzfői lelőhelyről leírja az általa felismert és 
elnevezett Congeria ungula сорте MÜNST. sp. var. Lőrenthey n. var.-t, a somlyó
hegyiről pedig a Congeria ungula caprae MÜNST. sp. var. Halavátsi n. var.-t, mint 
új varietásokat. 

A Magyar Tudományos Akadémia III. osztályának 1915. március 15-i ülésén 
mutatták be a "Congeria dactylus BRUS." rendszertani helyzetével foglalkozó és 
az "Adatok a Cserhát keleti részének geológiai viszonyaihoz" című tanulmányát 
(Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1915). Az utóbbiban a mátra-
szöllősi lajtamészkőbányák érdekes faunáját ismerteti. Fő érdekességként fel
hívja a figyelmet az alsó kőzetcsoportban az apró brachiopodák és a változatos 
tüskésbőrűek jelenlétére. A föltárás zömét alkotó "lithothamniumos lajtamészkő 
főnevezetességei azonban a remekszépen megtartott czápafogak, rájafoglemezek 
s úszó tövisek, s a csontos halakhoz tartozó ajakos halak (labridae) és tengeri ke
szegek (sparidae) félgömbalakú vagy babformájú fogai, a melyekkel a kagylók, 
a rákok héjait tördelték fel." Ebben az összletben találta a Lamna (Odontaspis) 
reticulata VIT. új cápafajt, valamint a Myliobatis tubulatus VIT. és a M. Kochi VlT. 
új rájafélét. "A lajtamészkő felső részének az érdekes Echinolampas sp.-ek mellett 
kétségtelenül a vízi gerinczesek a legfőbb paleontológiái nevezetességei." 

A mátraszöllősi szép cápafogak különösen felkeltették érdeklődését. Ezekről 
1915. december 15-én a Magyarhoni Földtani Társulat szakülésén "Halfogta
nulmányok" címmel tartott előadást (Földtani Közlöny, 1915). Felismerte és bi
zonyította, hogy az eltérő fogazat nem feltétlenül jelez más cápafajt. Egyes pa
leontológusok ugyanis abba a hibába esnek, hogy nincsenek tekintettel egy-egy 
cápafaj eltérő fogalakjaira, hanem ahány alak van, annyi fajról szólnak. Előa
dásához KOCH Antal dr. szólt hozzá: "Hazai tudósé az érdem, hogy körültekintő 
s minden ízében alapos tanulmányaival a külföldi specialistákat is sok tekin
tetben megelőzte, s a figyelmet felhívta arra, hogy fosszilis halfogakat eredmé
nyesen meghatározni csakis a recens fajok speciális fogtanulmányaival lehet
séges." (Földtani Közlöny, 1915). 

Akadémiai levelező tagsági székfoglalóját is a Notidanus prímigenius Ag. fo
gazatáról tartotta meg 1923-ban. _ 

Az 1930-as években a nagyszabású alkalmazott földtani, főleg kőszénföldtani 
és ércteleptani munkássága mellett, szinte pihenésképpen a Sopron vidéki neo
gen üledékek ősmaradvány-együttesével foglalkozik. 

Először a soproni téglagyárak alsópannóniai agyagbányáiból leírja a Congeria 
soproniensis VlT. fajt (Matematikai és Természettudományi Értesítő [a további
akban: Mat. Term. tud. Ért.], 1933). Ezt követi a Limnocardium soproniense VIT. 
és a Földtani Intézetben őrzött kocsi nagy limnocardium: a Limnocardium va-
rio-costatum VlT. fajok leírása (Mat. Term. tud. Ért., 1934). Irodalmi adatokból 
kiindulva megkísérli az Orygocerasok házacskáit is felkutatni. Ennek eredmé
nyéről "Orygocerasok a sopronvidéki alsópontusi üledékekben s elterjedésük 
hazánkban és a környező országokban" című cikkében (Mat. Term. tud. Ért., 
1936) számol be. "A soproni Virágvölgy fosszilis Bagliviái és kortársaik" című 
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tanulmányában (Mat. Term. tud. Ért., 1937) a virágvölgyi szarmata-pannóniai 
átmeneti kavics- és homokfejtők rétegeiből kikerült faunaegyüttest ismerteti. 

"Az első magyarországi Fossarulusok a fertőrákosi alsó pontusi üledékek
ben", valamint a "Papyrotheca mirabilis (BRUS.) és Succinea gracilis (LŐRENT.) a 
sopronvidéki alsó pontusi üledékekben" című tanulmányaiban (Mat. Term. tud. 
Ért., 1938) a fertőrákosi Pius-major közelében általa felfedezett és gyűjtött ér
tékes és változatos pannóniai faunával foglalkozik. 

A Földtani Intézet vitaülésein is tevékeny szerepet vállalt. "A "pontusi" vagy 
a "pannóniai" elnevezést használjuk-e?" című 1941. december 15-én tartott elő
adásában (Beszámoló a M. kir. Földtani Intézet vitaüléseinek munkálatairól, 
1942) a pontusi elnevezés használatát javasolja. 

"A pontusi, illetve az alsó pontusi és a felső pontusi elnevezés egyértelmű és 
következetes használata esetén ugyanis megkönnyítjük hazai és külföldi szak
társaink részére az egyidejű, de eltérő élettérben: a szárazföldi édes, elegyes, 
valamint a tengeri sós vízben (sahélien) lerakódott üledékek: a faciesek össze
hasonlítását, párhuzamosítását s az általános rétegtani beosztást." 

Egyik legalaposabb és legkörültekintőbb őslénytani munkája "A recens noti-
danusok és a fosszilis Notidanus primigenius AG . fogazata, fő tekintettel a mát-
raszöllősi miocénkorú Notidanus-fogakra" című tanulmánya (Geologica Hun-
garica series palaeontologica, fasc. 18.1942). A közel 30 év vizsgálatainak ered
ményeit összefoglaló mű késői közzétételét azzal magyarázza, „hogy néhány 
munkához, amelynek csak a címét ismertem, sokára vagy mind máig nem tud
tam hozzájutni". 

Ismerteti a recens notidanus-fajok fogazatát és a fajok megkülönböztetését 
fogaik alapján, majd a fosszilis notidanus-, főleg a Notidanus primigenius alsó 
és felső állkapcsának fogait. Végül bemutatja a Notidanus primigenius fogazatá
nak rekonstrukcióját. 

A Földtani Értesítő 1947. évi 2. "soproni" füzetében "A sopronvidéki pannó-
niai-pontusi tenger szerves maradványai" címmel közölt rendkívül világos és 
tömör összefoglalót a terület ősmaradványairól. 

"A melanopsisokon, congeriákoxx, limnocardiumokon kívül dreyssensiomya, unió, 
pisidium, neritina, valvata, bithyina, hydrobia, pyrgula, lyrcaea, orygoceras, limnea, 
planorbis, papyrotheca, fossarulus fajok olyan nagy változatosságban gyűjthetők, 
hogy a sopronvidéki pannóniai-ponrusi fajok száma 90 körül jár." A gerincesek 
közül többek között megemlíti a Deinotherium giganteum KAUP. fogait. 

Postumus két tanulmánya jelent meg. A "Sopron környékének szármáciai és 
pannóniai-pontusi üledékei és kövületei" (A MÁFI Évkönyve X L . kötet 1. füzet, 
1951) címűben, miként SCHRÉTER Z. a kötet bevezetőjében írja: "VITÁLIS I. az 
eddigi kutatók adatainak figyelembevételével az összes szármáciai és pontusi 
rétegfeltárásokat tanulmányozta, kövületeit begyűjtötte, azokat felsorolta, az 
előző kutatók adatait lényegesen kibővítette és itt-ott helyesbítette." 

"A soproni Deinotherium giganteum Kaup-fogak" című utolsó tanulmánya 
(Földtani Közlöny, 1954) megállapítja, hogy az elefántnál is nagyobb Deinothe
rium giganteum alsópannóniai kavicsos homokból származó 13 foga hat egyén 
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maradványaiból származik. Ezeket a hat egyén szerint csoportosítva részletesen 
leírja és fényképfelvételeken is ábrázolja. 

Végül itt sem feledkezhetünk meg a "Magyarország szénelőfordulásai" (Sop
ron, 1939) című főművéről, melyben az őslénytan iránti vonzalma is erőteljesen 
megmutatkozik. A települési viszonyok leírása során gazdag faunalistákat kö
zöl, melyek közül a legjellemzőbb 13 ősnövényfaj, 16 foraminifera, 1 trilobita, 
24 kagyló, 30 csiga és 2 gerinces fog fényképe is szerepel. 

A teljesség kedvéért ugyancsak megemlítem, hogy az "Adatok az erdélyrészi 
medence délkeleti részének földtani felépítéséhez" című (Jelentés az Erdélyi 
Medence földgázelőfordulásai körül eddig végzett kutató munkálatok eredmé
nyeiről, II. rész, 1. füzet, Budapest, 1913) című nagyobb terjedelmű írásában 
különösen a szarmata, a pannóniai, a levantei és a negyedidőszaki képződmé
nyek általa meghatározott gazdag faunáját is közli. 

* * * 

VITÁLIS István őslénytani munkásságának meghitt megbecsülését jelzi, hogy 
temetésén az elhantolás után M A J Z O N László a sírgödör rupéli agyagmárgájából 
mintát vett annak mikropaleontológiai vizsgálata céljából (Földtani Közlöny, 
1948). A vizsgálat alapján 70 Foraminifera fajt figyelt meg, melyek közül a Cas-
sidulina vitáiisi és a Centmaria hungarica nevű új fajt határozott meg. (Az előbbit 
VITÁLIS István tiszteletére, az utóbbit az 1848-as szabadságharc centenáriuma 
és a Magyarhoni Földtani Társulat alapításának százéves emlékére nevezte el.) 

* * * 

Nagyapám, dr. VITÁLIS István születése 100. évfordulóján 1971-ben a zirci 
Bakonyi Panteonban emléktábláját ( JÁRMAI E., 1993), születése 110. évfordulója 
tiszteletére Nagyegyházán a bányaüzem termelésbe lépésekor mellszobrát ( D O 
BOS I., 1982; ROZNAI I., 1982), az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület száz éves jubileumán 1992-ben a miskolci egyetem professzori pan
teonjában ugyancsak mellszobrát (SZALÓKi I., 1992) leplezték le. Zircen és Ta
tabánya Kertvárosban utcát neveztek el róla. 

* * * 

Befejezésül V E N D E L Miklós által a Földtani Közlönyben írt nekrológja ( V E N 
DEL M., 1948) zárómondatait idézem: "VITÁLIS István életét az állandó és be
csületes munka töltötte ki s ezzel mintaképévé vált a fáradhatatlan, az eléje 
tornyosuló akadályok előtt meg nem torpanó, akaraterős és céltudatos kutató
nak. Emléke legyen örökké áldott!" 
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