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1928 április 16-án mély megilletödéssel és igaz fájdalommal fogadta

a magyar geológus kar nesztorunknak, telegdi Roth Lajos m. kir.

bányaügyi ftanácsosnak, nyug. m. kir. fögeologusnak, a Magyarhoni

Földtani Társulat egykori elnökének és tiszteleti tagjának halálhirét.

Telegdi Roth Lajos halálával munkás, eredményekben és sikerekben

gazdag élet fejezdött be. Életében kartársainak, barátainak és tisztelinek

szeretete, tisztelete és nagyrabecsülése vette körül, halála után mi vissza-

maradottak e helyütt tiszteletünk és nagyrabecsülésünk jeléül utolsó

„Isten hozzádot“-ot mondunk neki.

Telegdi Roth Lajos m. kir. bányaügyi ftanácsos, nyug. m. kir.

fögeologus 1841 szeptember 10-én született Brassóban. Gyermekkorá-

ban tanúja volt a negyvennyolcas eseményeknek, egyebek közt a brassói

vár bombázásának és az orosz inváziónak. 1851-ben szüleivel együtt

Bécsbe utazott. Középiskoláit Bécsben, majd a bányászati és kohászati

fiskolát Freibergben és Leobenben végezte el. Fiskolai tanulmányainak

elvégzése után rövid ideig gyakornok volt Witkovitzon, a Rothschild

mveknél, azután a kolozsvári állami bányaigazgatóságnál, majd a bécsi

Geologische Reichsanstaltnál nyert mint gyakornok beosztást. 1867-ben

a budapesti m. kir. Pénzügyminisztériumhoz, majd 1870-ben az újonnan

felállított m. kir. Földtani Intézethez nevezték ki gyakornoknak. 1870

nyarát nagysuri Böckh János mellett a Bakonyban, földtani felvételen

töltötte. 1871-ben segédgeologussá nevezték ki és már önálló földtani

felvételeket végzett a Dunántúlon, majd 1872-ben osztálygeologus lett.

1873-tól 1877-ig a Magyarhoni Földtani Társulat titkára volt s

mint titkár a Társulat szellemi életében s annak felvirágoztatásában

jelentékeny szerepet játszott.

1882-

ben Hofmann KÁROLY-lyal együtt Franciaországba utazott s

a Marseillesben lev világhirü CoGUAND-féle slénytani gyjteményt

áttanulmányozta s a m. kir. Földtani Intézet részére átvette.

1883-

ban fögeológussá neveztetett ki; majd érdemeinek elismeréséül

* Felolvasta a Magyarhoni Földtani Társulat 1929. évi február 6-i közgylésén.
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1894-ben a in. kir. föbányatanácsosi címet, 1909-ben a III. osztályú

vaskoronarendet és 1927-ben a m. kir. bányaügyi ftanácsosi címet kapta.

A Magyarhoni Földtani Társulat is tisztelettel és megbecsüléssel

adózott kiváló tagjának. 1901-ben a Társulat elnökévé választották,

miután annak már addig is hosszú idn át választmányi tagja volt.

T. Roth Lajos ezt a tisztséget 1904-ig viselte. 1921-ben a Társulat

tiszteleti tagjává választotta s 1925-ben kiadta tiszteletére a telegdi

Roth Lajos jubileumi kötetet.

Fáradhatatlan és eredményes munkásság után 1913-ban nyugalomba

vonult, de tudományos tevékenységét ezután is folytatta. Hivatalos-

kodásának utóbbi évei alatt végzett földtani felvételeinek tudományos

összefoglalását befejezte. Állandóan látogatta a Magyarhoni Földtani

Társulat szaküléseit s a Közlöny német szövegének szerkesztésében, úgy

mint régen, a legutóbbi idkben is élénk részt vett.

Munkás és érdemekben dús életének 1928 április 16-án 86 éves

korában vetett véget a halál. Utolsó útjára kartársainak, barátainak és

tisztelinek egész serege kísérte el. Társulatunk nevében Mauritz Béla

elnökünk búcsúzott el tle örökre.

Telegdi Roth Lajos tudományos munkássága « magyar földtani iro-

dalom szempontjából rendkívül értékes és nagybecs. Munkássága több irá-

nyú volt. Az slénytan terén kevésbbé, de szép eredménnyel mködött. Új

fajokat írt le a székelyföldi és a dunántúli pliocénböl. Igazi vérbeli térké-

pez geológus lévén, munkásságának a súlypontja a jöldtani térképezésre,

a földtani térképek mintaszer elkészítésére s a térképezett területek gondos

földtani leírására esett. Az 1870-es években földtanilag térképezte a

dunántúli dombos vidék nagy részét és a Lajta-hegységet. 1883-tól

kezdve a Krassószörényi-hegységben végzett földtani felvételeket, ahol

Böckh jÁNOS-sal, ScHAFARZiK FERENC-cel és Halaváts OvuLÁ-val együtt

térképezte ezt a rendkívül érdekes, de egyszersmind nehezen hozzáférhet

és rendkívül komplikált hegységünket.

Ezt a munkáját befejezvén, 1895-tl kezdve az Erdélyi Érchegység-

ben, majd az Erdélyi medencében végzett gondos felvételeket.

Telegdi Roth Lajos földtani térképei a legszebbek és a legpontosab-

bak, amiket csak készíteni lehet s azok a magyarföldtani-kartográfiai iroda-

lom valódi büszkeségei. Csak azt kell szintén sajnálnunk, hogy telegdi

Roth Lajos térképez munkásságának egy része kéziratban, kiadatlan

maradt s Erdélyrl lévén szó, nem is valószín, hogy egyhamar kiadható

legyen.

Hasonlóképpen nagy érdemei vannak telegdi Roth LAjos-nak

hazánk gyakorlati, vagy alkalmazott geológiájának mívelése terén is.

Mint a m. kir. Földtani Intézet tagja, számtalan esetben adott véleményt

községek, városok vízellátásának kérdésében. Számos gyógyforrás és
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keserüvízterület hidrogeológiai viszonyaival foglalkozotl behatóan s

elkészitette azok védterületét. Széntelepek felkutatásainak kérdésében is

sok esetben adott alapos geológiai szakvéleményt. így többek közt a

tatabányai s a kósdi szénteriileteknek eredményes felkutatásai az ö kitn
érzékkel megadott földtani szakvéleményei alapján történtek. Jelentékeny

szerepet játszott t. Roth Lajos az 1894-ben nagy lendülettel megindult

kolajkutatásokban is. Eme munkálatokkal kapcsolatban behatóan tanul-

mányozta a zsibói- és a recski köolajterületeket.

T. Roth Lajos tudományos munkái és térképei legnagyobbrészt a

m. kir. Földtani Intézet kiadásában jelentek meg, még pedig az intézeti

Évkönyvben és Évi Jelentések-hen, a kiadott térképsorozatban s azok

magyarázóiban, továbbá a „Földtani Közlöny" -htn és a Nemzeti Múzeum
Annaleseiben.

Teleqdi Roth LAjos-ban a magyar földtani tudomány egyik legkivá-

lóbb mveljét s különösen a magyar földtani térképez gárda egyik legkivá-

lóbb tagját vesztette el. Életében mindig a munkát szerette s munkás

és e mellett szerény életével példaként áll elttünk. Munkái a magyar

földtani tudománynak mindenkor büszkeségei lesznek s ezek örökké

fenn fogják tartani nevét, amig magyar geológus nemzedék lesz.

Áldott legyen emléke!


