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REICHERT RÓBERT EMLÉKEZETE.

Irta: Pcipp Ferenc*

ERINNERUNG AN R. REICHERT.

Von Franz Papp**

A földön a kezdet és a vég, a születés és halál egymás nyo-

mában járnak, így van ez a tehetetlennek látszó anyag esetében:

ásványok, kzetek keletkeznek és elmúlnak, ezt a törvényt látni ér-

vényesülni az élk világában: rügyek fakadnak, levelek hullanak;

emberek jönnek, küzdenek és távoznak. Most is errl lesz szó,

Reichert Róbert életérl, akinek egyetemi végzettségét köve-

t rövid 16 éves pályafutása szorosan összefüggött ez alatt az id
alatt a magyar kzettan és ásványtan, valamint a Magyarhoni

Földtani Társulat történetével.

1901-ben született Budapesten; édesatyja Reichert Rezs, Se-

gesvárnál való régi szász család ivadéka, a megtestesült pontosság,

jóság és der, édesanyja Krebs Karolin, a gondosság és az aggódó
szeretet megszemélyesítje, e tulajdonságok zavartalan fogamz-

hajttak meg és fejldhettek tovább benne a század eleji nyugodt,

boldog-béke idben. Középiskolai tanulmányait a Baycsai -utcai

gimnáziumba^ végezte mindvégig jelesen, ott is érettségizett 1919-

ben kitüntetéssel. A Pázmány Péter Tudomány Egyetem természet

rajz-vegytan szakos hallgatója, volt, ahol szorgalmával és tudásá-

val évfolyamának legelsje lett, egyéniségének szeretetreméltóságá-

val mindenki szeretettét érdemelte ki. 1924 májusban a középiskolai

tanári oklevelet nyerte el, 1925 júniusban pedig a bölcsész dok-

tori szigorlatot tette le kitüntetéssel. 1935 áprilisában az egyetemi
magántanári képesítést szerezte meg.

1924 február 1-tl június 1-ig megbízott tanársegéd, 1924 jú-

nius 1-tl 1930 október 1-ig tanársegéd, attól kezdve haláláig ad-

junktus volt a Pázmány Péter Tudomány Egyetem ásvány- és k-
zettani intézetében. 1932-tl kezdve az Angolkisasszonyok Polgári
Tanítóképz Fiskolájának eladó és vizsgáztató tanára lett 1928-

ban belföldi kutató ösztöndíjat kapott, 1930—31. tanévben külföldre
szóló állami ösztöndíjjal Berlinben kristály fizikai vizsgálatokat

* Eladta a M. Földt. Társulat 1938. február 9-én tartott közgy-
lésén.

*'* Aus dér Generalversammlung d. Ung. Geol. Gesellsohaft am
9. Fober 1938.
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végzett. 1933—34-ben külföldi utazási ösztöndíjat kapott. 1936-ban

a Tolna-Baranya megyei gránit vidék tanulmányozására kapott
állami kutató ösztöndíjat.

Az gazdag és sokoldalú tevékenységének egyik legsikerül-

tebb színtere az oktatás volt. Az személyében párosult a tudás és

a kitn eladókészség. Magyarázatai minden kétséget eloszlató

határozottsággal hangzottak el, világosak és élénkek voltak.

A Tudomány Egyetemen kristálytani-, ásványhatározói- és

kzettani-gyakorlatokat tartott; magántanári eladásain Magyaror-
szág eruptív kzeteit vidékek szerint tárgyalta. 1932 szétl kezd-

ve az Angolkisasszonyok Polgári Tanárképz Fiskolájának is el-
adó tanára lett. ahol az oktatói képessége a legteljesebb mérték-

ben érvényesült. Szigora ellenére hallgatói eladásai alapján meg-
szerették az ásványtant és kzettant.

A természettudományokkal foglalkozó szakemberek szempont-
jából rendkívül becsesek az utazások; ennek fontosságát átlátva

épen ezért megragadott minden alkalmat, hogy látókörét szélesítse,

tapasztalatait gazdagítsa. Középhegységeink mindegyikét több íz-

ben felkereste, különösen eredményesek voltak Salgótarján környé-

kén, a Mátrában, Börzsönyi hegységben, a Balaton mentén és a

Baranya megyei gránit területen megtett útjai, az itt végzett meg-
figyeléseinek, gyjtésének eredményeit értekezései rzik meg ma-
radandóan. Értékesek azonban külföldi utazásai is: 1924-ben járt

elször Németországban, ekkor eljutott Helgolandig, 1925-ben a Tri-

est feletti karsztot, Északot aszország tavainak nevezetességeit,

majd Svájc (Gornergrad, Kleiner-Scheideg, Rigi, Achsen-Strasse,

Gotthard massivum) legnevezetesebb kzetelfordulásait tekinti

meg, 1931-ben a Cseh-Szász Érchegységben (Radauthal, Fletzmaul,

Meissen, Plauen) gyjt, 1934-ben Bártfa, Lcse környékén keresi

fel a fontosabb bánya helyeket ugyanabban az évben München,
iXiirnberg, Mainz, Bohn, Köln, Berlin nagyobb gyjteményeit és

egyetemi intézeteit nézi meg. Utazásai nem a szórakozás, a, pihenés

alkalmai voltak; sok szép ásványt és kzetet gyjtött, állandóan

figyelt, jegyzett és részletesen beszámolt tapasztalatairól.

A kitüntetést sohasem kereste, st kerülte; érte mentek, t
kérlelték, hogy fogadja el, vállalja el azokat. A már említett meg-
bízatásokon. tisztségeken kívül több egyesületben igen megbecsül-

ték, így a K. M. Természettudományi Társulat választmányi tagja,

a Ivath. Fiskolai Hallgatók Szövetségének tiszteleti tagja., az A-
quinói Szent Tamás Társaság rendes tagja, a Kis Akadémia rendes

tagja, a Collégium Hungaricum Szövetség Berlini Csoport elnöke,

a Katholikus Tanügyi Tanács Fiskolai Szakosztályának tagja, a

Regnum Marianum Egyetemi Hallgató Szövetségének els elnöke
volt.

Tudományos munkásságát a Földtani Közlönyben megjelent
ásványtani tárgyú értekezésével kezdte. „Laumontit a nadapi gróf

Cziráky-féle bányából” c. közleménye késbbi munkásságának jel-

lemvonásait híven tükrözteti már vissza. A laumontit alaktani le-
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írását teljessé teszi n mikroszkóp] vizsgálat és ('lenizése. Ez utóbbi

alapján felállítja képletét és megállapítja, hogy a nada|pi laumontit
leonhardittá alakult át. A laumontit, illetve leonhardittá átalakuló

változata Na,dapról eddig ismeretlen volt és az országban is ez az

els elfordulása.

Öröm volt számára mindig a munka, de különösen örült, mi-
kor egyik legkedvesebb területérl, a Balaton vidékérl: a Bada-
csonyról való aragonitot kapta feldolgozásra. Az t jellemz pon-

tossággal l kristályt válogatott ki és azokon 37 formát határozott

meg, melyek közül 7 az aragonitra vonatkozólag új volt. Megfigye-
léseibl tudjuk, hogy t, illetve vés alakú igen változatos kristá-

lyok kerültek el. A vés alakúak, a, gyakoriabbak és vagy az a tón

gely irányában hosszabbak, vagy a (110) zónatengely szerint meg-
nyúltak; mind a két változat több egyén ikerösszenövése, a b ten-

gely végein egymástól eltér alakok jelennek meg. Megállapítja a

keletkezés sorrendjét ((szerint két kaiéit generáció közti idközben
jött létre. A hazai irodalomban az elsk egyike, aki a kristályszer-

kezeti felépítés és az atomok elhelyezkedése között szoros összefüg-

gésre utal. Összehasonlítja gondos részletességgel az ehhez hasonló

hazai aragonit lelhelyek formáival, a Badacsony-ról eddig nem
volt ismeretes aragonit. 1931-ben hézagpótló gyakorlati szempont-

ból is nélkülözhetetlen „Ásványhatározó” egyik fejezetét írta meg. A
200 oldalas könyvbl 100 oldal az gondos munkája. Hasonló tár-

gyú régebben megjelent igen érdekes magyar ásványhatározóval

egybe vetve a megfelel részt, kétségtelen elrehaladást jelent az

munkája. Az újabb vizsgálatok eredményeinek közlésén kívül az

egyes ásványoknál kiemeli a fizikai tulajdonságok közül azokat,

amiket régebben nem méltattak oly nagy figyelemre, közli a szí-

nezdés, optikai tulajdonságok legjellemzbb adatait, az összetétel-

ben résztvev fontos alkatrészek különválasztásnak egyszer mód-
jait, továbbá a, kristály uralkodó alakját, az elfordulás módját és

az ásvány magyar nevét — ez a 100 oldal is virrasztóit éjszakák,

pihenéstl megvont kemény órák munkájának eredménye, mely
még hosszú ideig túléli szerzjét.

Röviddel utóbb kelt népszer ásványtani cikke jelenik meg a

Természettudományi Közlönyben a gyémántról. „A gyémánt ke-

ménysége” c. közleménye messze kiválik az átlagos népszer cikkek
közül. A legújabb vizsgálatok adatai alapján hangsúlyozza, hogy
mint az ásványok minden fizikai tulajdonsága, úgy a keménység
is a kristáh szerkezettel függ össze: miután a gyémánt térrácsa

bármely vidékrl származzék is mindig tetraéderes, így a kemény-
sége is ugyanaz, az azonos összetétel grafitot pedig, miután a tér-

rácsa hatszöges, egészen más fizikai tulajdonság jellemzi és

így a keménysége is más. „A mesterséges gyémánt” c. cikkében
mindvégig lebilincsel módon vezeti végig az olvasót a századok
óta megújuló kísérletek eredményei között és megállapítja, hogy a
gyémánt mesterséges elállítása ma még meg nem oldott feladat.
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Ismeretterjeszt cikke az, amely a Természettudományi Közlöny
Pótfüzetében jelent meg „Újdonságok a magyar ásvány vi lygba.n”

címen.

A hazáját szeret ásványkutató büszkesége sugárzik ki ak-

kor, mikor kiemeli, hogy a múlt század második felében mennyi
új magyar ásványt írtak le és ezt mint gazdag örökséget tekinti.

Hiány nélkül felsorolja a felfedezett magyar ásványokat és az

újabban felfedezett ásványlelhelyeket, minden sorából az ásvá-
nyok iránti szeretet tnik ki. Egyéniségére jellemzk a befejez so-

rok : . Felsoroltuk a közel múlt idk ásványtani kutatásainak
néhány értékes eredményét. Kérdezhetné valaki: van-e ezeknek
gyakorlati jelentsége is ? Nincsen, ha a föld kincsei közül csak
azokat tekintjük értékeknek, melyek a világpiacon jól értékesíthe-
t nyersanyagok. Van, ha tudatában vagyunk, hogy a tudomány
nem a mának dolgozik. Minden új jelenség, új megfigyelés 1—

1

szemet illeszt a természettudományok láncolatába. Új és régi ada-
tok egybevetése új meglátásokhoz, új következtetésekhez segítenek.
Mélyebbé válnak ismereteink a föld képzdményeit illetleg. Az
ásványi anyagok, ércek keletkezésérl, átalakulásáról általában az
anyag mibenlétérl alkotott fogalmaink a valóságot jobban meg-
közelítik. A természettudományok törekvése a jelenségek távolabbi
okajnak kifürkészése. Az új eredmények pillérein nyugszanak a
még újabb elgondolások és elméletek merész ívei.”

1932. május 23-án mutatta be Mauritz Béla professor a Magyar
Tudományos Akadémia III. osztályának ülésén a sajóházai és rozs-

nyci szfaleritrl szóló dolgozatát. E tanulmányban teljességében
bontakozik ki az éles szem, lelkiismeretes megfigyel körültekin-

tése és pontossága. Ásványtani szempontból ez a terület a legjob-

ban ismertek egyike; Schafarzik Ferenc Zimányi Károly, Melczer,

Zsivny Viktor. Vendl Mária 1932-ig ismételten leírták e terület ás-

ványait; egyesíti a részlet vizsgálatokat, nem elégedik meg csak

alaktani adatok közlésével, hanem kiterjeszti figyelmét a chemiai

összetételre is. Az addig megfigyelt 4 formán kívül még 8 alak

jelenlétét állapítja, meg, melyek közül 1 a szfaleritra nézve új. Az
(111) szerinti ikrek kifejldését is megfigyelte. A görbült lapú del-

toid 24 (h 1 1) formák pontosabb meghatározását is megkísérelte s

így az egyszer index formákon kívül (311) és (211) vicinális for-

mák jelenlétét is feltételezte. Mintegy 145 mérés eredményét közöl-

te e dolgozatában. Hasonló részletességgel írta le a rozsnyói Szad-

lovsky bányából elkerült szfalerit kristályokat; itt 6 alak jelenlé-

tét állapítja meg. Összehasonlítva a sajóházai és rozsnyói szfale-

ritokat kiemeli, hogy mind a két helyen a (110) uralkodik, a sajó-

házai szfaleritokon a görbült (h 1 1) a gyakoribb, a rozsnyóiaknál

viszont a (h k 0). A sajóházai és rozsnyói szfaleritokról megállapí-

totta, hogy azok miután dodekaéderek kifejldések, genetikailag

az. ifjabb típushoz tartoznak; szemben a szulfidos Pb—Zn érctele-
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pekkel, mint amilyenek Nagybánya, Felsbánya, Nagytanul, Rodna,

Kapnikbánya, Selmecbánya idsebb szfaleritjai.

Ásványtani munkái közül van egy — amelyen az összesek kö-

zül a legtöbbet dolgozott — befejezetlen, ez a NaNO a
kristály-szer-

kezetérl szóló nagy tanulmány. Berlini ösztöndíjas éve alatti mun-
ka ez, melyben 1000-t jóval meghaladó számítás sorozat alapján

igyekezett tisztázni a kérdést, de az, amint azt ottani munka
társai is megállapították utólag, megoldhatatlan volt; ugyanazzal

az ervel, fáradsággal más, hálásabb tárggyal foglalkozva életé-

nek egyik legszebb munkája született volna meg, — így a páratlan

szorgalom, kitn matematikai készséget tanúsító vaskos kézirat-

köteg, életének egyik legértékesebb kiadatlan munkája.

A Magyar Tudományos Akadémia 1934 február 19-i ülésén a

Dunabogdány melletti Csódihegy ásványairól Erdélyi Jánossal

közös dolgozata került bemutatásra, 150 válogatott példányt meg-
vizsgálva kvarc, chabasit, fakolit. analeim, desiniu és kalcit kü-

lönböz kifejldés kristályait ismerte fel; ezek közül a zeolitok

és kalcit kötötte le figyelmét különös módon. A chabasit részletes

alaktani, optikai sajátságait határozta meg. Az elkerült phakolit-

hoz hasonló ásványról megállapította, hogy az a chabasitnak
egy különös változata. Az analeim és desmin tüzetes vizsgálatokon

alapuló alaktani és optikai adatait egybeveti és értelmezi Erdélyi

dr. elemzési adataival. Mélyre ható gonddal tanulmányozta a kü-

lönböz kifejldés mészpát kristályokat és 20 lap jelenlétét álla-

pította meg és a keletkezés egymásutánjára is következtetett. A ki-

fejldés alapján megkülönböztetett 5 változatot: u. m. vastag táb-

lás, vékony táblás, meredek romboéder és szkaleonéder, továbbá t-
vékony szkalenoéder alakú mészpá tokát. Eredeti ásványtani
értekezései közül talán a legkiválóbb az amit Mauritz tanár úr 20

éves egyetemi tanári mködése tiszteletére rendezett külön ülésen

adott el éls a Földtani Közlöny-ben jelent meg. Éltben a dolgozatá-
ban a csingervölgyi markazit, kékesteti kvarc, nagyinóczi amfi-
ból és biotit, valamint az eresztvényi phillipsit részletes és teljes

vizsgálatairól számol be. Ennek az 5 új ásványelfordulásnak
nemcsak h alaktani és optikai vizsgálati eredményeit közli, ha-
nem keletkezésük körülményeit is tisztázza. 1935-ben leírja a Diós-

jen határában lev Magoshegy és Csehvár andezit tufáinak ásvá-

nyain végzett kristálx tani megfigyeléseinek értékes eredményeit,
több mint 700 ásványt vizsgált meg; az augit kristályokon S, az

amfibolokon 8, a gránátokon 2 alak jelenlétét határozta meg mi-
közben a kombinációk gyakoriságára is tekintettel volt. Beható op-

tikai vizsgálatok egészítik ki ezt az ajaposi tanulmányt.

,,A csodálatos kristály” c. eladására — alig egy éve múlt,

hogy elhangzott itt e teremben, — még mindnyájan emlékezünk;
ünnep volt ez, mikor a 300 ft meghaladó hallgatóság eltt tett

hitvallást az ásványok iránti rajongó szeretetérl. Amennyire az

id rövidsége megengedte kiragadta a kristályokat jellemz ér-
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dekes fizikaji tulojdonságokat, köztük különösen kiemelte a kristá-

lyok piro- és piedzo-elektromos tulajdonságainak az élettel való

kapcsolatát és a fénytani törvényszerségeket.

Az elbb méltatott dolgozatai az ásványkutatót, a mineraló-

gus alakját igyekeznek az emlékezésben felidézni, mint ilyen a leg-

jobbjaink között van a helye; azonban ezenkívül igazi vérbeli pet-

rografus is volt, aki nemcsak a laboratóriumban, hanem kin a te-

repen is pontos térképezésével maradandó munkát végzett.

Els kzettani dolgozatai a Salgótarján környéki bazaltok

vizsgálatáról számolnak be. Tudnunk kell azt, hogy e vidéken már
elzén legjobb petrográfusaink dolgoztak és ennek ellenére ezek

az els kzettani munkái is nemcsak megegyeznek az elz mun-
kák eredményeivel, hanem kiegészítik azokat: így az vizsgálatai

derítették ki, hogy e bazaltokban szodalit, analcim, egirin, barkevi-

kitos amliból van, melyek mind kétségtelen tanubizonyítékai az

alkáli jellegnek. A már részletesen tanulmányozott elfordulásokon

kívül több eddig behatóbban meg nem vizsgáit hely kzetét írja le

részletesen, ilyenek: Pécsk, Kis Salgó, Somlyó, Kvár, Nagyk,
Hegyestet. Nagyerd, Szilvásk, Keresek tet. Ezenkívül Vezsekl
mellett a Zagyva mentén ara gon i tót talált egy telérben.

A tisztán alkáli jelleg bazaltokon kívül talált a földpát ba-

zaltokhoz való átmeneteket is, ilyen a Somlyó kzete, ennek alap-

anyagában nem mutatható ki kétségtelenül a nefelines üveg; a

Salgótarján környékén végzett kzettani vizsgálatainak legfbb
eredménye tehát a felsorolt éis itt még meg nem figyelt ásványok
felismerésén kívül az, hogy eddig még kzettani szempontból nem
tanulmányozott elrordulásokat írt le, hogy megállapította ezek-

nek a kzeteknek alkáli jellegét, mégis délfelé haladva a földpát

bazaltokhoz való átmeneteket találni, az megfigyelésé az, hogy
déli irányban a kovasav tartalom, az anorthit tartalom emelkedik
és a vas-, magnézium mennyiség csökken és a Balaton-menti
alkáli jelleg bazaltokhoz hasonló. A kzettan terén is nemcsak
tisztán tudományos irányban, hanem gyakorlati, ismeret-terjeszt

irányban is érdekes, világos közleményeket írt. 1929-ben Budapest
köveirl a Természettudományi Közlöny-ben megjelent cikke ösz-

szefoglalja a fvárosban használt fontosabb útkövez- és épít,
valamint díszköveket. Megelevenednek elttünk a kopott járdakö-

vek és a leírás, fényképek alapján felismerjük, hogy Mauthausen
gránitja, Salgótarján-, Balaton-menti bazaltok, a Visegrádi-, Bör-
zsönyihegységbe való andezitok, Kissebesi dácit a legelterjedteb-

bek, a szobrok, sírkövek talapzatai, a nagy épületek lábazatai is

bemutatkoznak: Meissen, Dél Tirol, Fichtel hegység, Konopischt,
Laurwik, a hazai nagy kfejtk közül Sóskút, Budakalász, Sütt,
Ruszkicza. 1930-ban megjelent , Kirándulóhelyeink kzettani érde-

kességei” c. közleményébl legyen szabad néhány sort idézni: „Ha
hazánk természeti szépségekkel bven megáldott vidékeit bejárjuk,

mindig valami különös gyönyörséget, lelki megnyugvást és él-

vezetet érzünk. Ez az érzés annál mélyebb, minél jobban ismerjük
az illet vidéket, A tájképi szépség élvezete sokkal öntudatosabb,
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ha a vidék felszíni kialakulásainak okaival tisztában vagyunk.”

E közleményekben az ország legkülönbözbb tájai felvonulnak, így:

a Pilis-, Budai-hegyek, a pécsi Tettye-forrás, a Blikk-hegység doli-

nái, a Torbágy-Sóskúti Nyakask, a Balaton-felvidék jellegzetes-

alakú bazalt hegyei, a szarvaski Várhegy kzsákokhoz hasonló

tliabáz telére, a Kékes piroxenandezit takarója, a Börzsönyi Nagy-
gallahegy ketts láva kúpja, a Csóványos derekában a várromra

emlékeztet andezit brecciái. így fejezi be : . . . „figyel szemmel

járva mindenütt akadhatunk olyan jelenségre, melynek alaposabb

megtekintése, megörökítése a rá vonatkozó magyarázat irodalmi

felkutatása hálás feladat. És minél többször tesszük ezt., annál több

kapcsolat fz majd az anyaföldhöz, melynek tudománya nem ke-

vésbbé vonzó az (élk világánál.” A mórágy vidéki gránitok pontos

ehémiai elemzése neki köszönhet. 14 alkatrészt határozott meg.
Az megállapítása,, hogy ott az ottani gránit igen bázisos, össze-

hasonlításai alapján tudjuk, hogy a bornholmi Knudsbakke i amid-
bl gránit és a plaueni szienit, illetve más beosztást véve alapul a

„normál gránitos” és a szienites magmák közé illeszthet. Ugyan-
itt egy melanokrát kiválást is megvizsgált, mely egy lamproszieni-
tes magma termékének tekintend. 1930-ban jelenik meg a Szandi'
hegy piroxénandezitjáról szóló tanulmánya. E dolgozatában már
kibontakozik teljes egészében kiváló kzetleíró készsége. A k-
zetet nem elszigetelten, hanem az elfordulás körülményeit is te-

kintetbevéve jellemzi, S ásványt és 14 alkatrészt határozott meg és

vizsgálatainak eredménye az a megállapítás, hogy a kzet augit
andezit, továbbá összehasonlítva a közeli kiömlésbeli kzetekkel
utal arra, hogy a Mátra eruptivumaihoz a leghasonlóbb. Kémiai
elemzése alapján a normáldioritos magma típushoz sorolja.

A Balaton egyik legkedvesebb vidéke volt, innen nem-
csak ásványtani, hanem -kzettani tárgyú dolgozata* is megjelent,
mely szinte magyarság szeretekére, hségére is világot vet. 1936-

ban a Szent-Györgyhegyrl írt ismeretterjeszt cikkét olvasva
szinte nem is hinnénk, hogy az, aki annyira a számok, a, pontosság
embere, olyan élénken elénk tudja idézni ennek a szép tájnak a

kialakulását. A szakember és az érdekld egyaránt élvezettel ol-

vassa a legújabb vizsgálatok eredményeinek alapján összeállított

közleményt. A dunántúli pannon tenger laza üledékeire szóródott

bazalttufa, erre ömlött az alkáli bazalt-láva. Látni tanít meg, tájat

megfigyelni, ugyanakkor azonban felhívja a figyelmet a kzet ap-

ró üregeiben meghúzódó szép ásványok: a zeolitok felismerésére.

Nem szklátókör specialista, hanem egyetemes mveltség és

emellett szívvel megáldott ember, jellemz rá e cikkének befejezé-

se is: „. . . A Szent-Györgyhegy oldalában a szllk szétszórt háza-
iban igaz magyar érzés emberek laknak. Szivükben a. hegy és

földjének szeretet él, arcukon a szol 1t érlel és mindent éltet
napsugár egészséges tüze ragyog, szemükben a messzirelátás mély-

sége és nyíltsága tükrözik. A Szent-Györgyhegy e vidék koronája.
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Ha egyszer bejártuk, nagyszerségéhez csodálatunk, lakóihoz sze-

retetünk örökre odafz . .

Különös, hogy legnagyobb kzettani munkája is kéziratban

maradt ránk. A Tolna megyei gránitok közel 300 helyét térképezte

és gyjtötte be s dolgozta fel olyan részletességgel, hogy az mint
értékes monográfia fogja gazdagítani irodalmunkat.

Gazdag tudományos munkásságának ez a számszer felsoro

lása még durva vonásokban sem rajzolja elénk az nemes egyéni-

ségét. Évente jelentek meg — mint láttuk — ásványtani- és kzet-
tani-tárgyú dolgozatai, melyek az id haladásának és az fejldé-

sének mérföldkövei. E munkák közös sajátsága, hogy teljesek. Nem
egy kis kiragadott részlet az, ami megragadta figyelmét, hanem
az alaktani sajátságok h leírásán kívül, a fizikai tulajdonságok,
a chemiai összetétel, az ásványtársulás, az elfordulási és keletke
zés körülményeire is mindenütt kitér, hogy ne elszigetelten ismer-
jük meg az illet ásványt, illetve kzetet, hanem úgy, ahogy a ter-

mészetben elfordul. Még van egy fontos jellemz bélyege az
munkáinak, az t. i., hogy minden adata, pontos, feltétlen megbízha-
tó. miután ez egyúttal minden munka értékének fokmérje is és

ebben elérte a legjobb fokot, azért vonul jóllehet alig volt alkal-

ma élni, dolgozni, mégis a hazai földtani kutatás legelsi közé.

Helyén való, ha tekintetbe vesszük, hogy milyen körülmé-
nyek között kezdte és végezte e szép és értékes munkát. Ismeretlen
név volt, akit csak a saját munkája pártfogolt és úgy küzdötte fel

magát az élre, hogy családjának megélhetését és becsületét növelje.

Dolgozott minden idben, ünnepeken, szünetek alkalmával, napsü-

téses vasárnapokon, mikor a polgár ember otthonában, társaság-

ban szórakozott, mért, elemzett, mikroszkopizált, olvasott; kés
éjjel, mikor más pihent virrasztóit és dolgozott . . . Emellett a

kedélye megmaradt a régi; mást a munka elcsigáz, fakul az arca,

sápadt lesz és elégedetlen, igazi cserkész volt, vidám és köteles-

ségét híven teljesít, mert nemcsak az értelmét, hanem a lelkét is

mvelte ás gondozta. Mélyen vallásos ember volt, aki azonban so

hasem vetett úgy keresztet!, hogy mást meglökött volna.

Az események változatos forgatagában figyelve az értékek

és az érvényesülés közötti összefüggést nem egyszer lehangoló ér-

zés foghat el. Kérdés vájjon ebben az esetben, ahol az értelem és a

lélek értékei oly szembetnk voltak, mi volt a helyzet? Tanuló ifjú

korában társai nemcsak elismerték, hanem szerették és egyhangúlag
választották meg vezetjükké. Az ifjúsági mozgalmakban elnök,

cserkésztiszt, cserkészftiszt, egyetemi hallgató korában a katholi-

kus fiskolai diákmozgalom vezetje, majd tiszteleti tagja. Az egye-

temen, mint évfolyamának legelsje, két helyrl is kapott tanárse-

gédi állás betöltésére felszólítást, mikor kitartott, elérte az ásvány-

és kzettani intézet tanársegédi állását, melyet legjobban szeretett

és mely egyéniségének is legjobban megfelelt. Az ösztöndíjas egye-

temi hallgatóik szövetségének létrehozásában igen nagy érdemei

vannak, a berlini csoport elnöke volt haláláig.
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Böckh Húgó felismerve kitn képzettségét és megbízhatósá-

gát a földtani felvételekbe is bekapcsolta és 1931-ben Tokaj Szerencs

környéki csoportba, osztotta be.

Nagy elfoglaltsága ellenére a Székesfvárosi Népmvelési

Bizottság munkásságában is részt vett; kirándulásokat vezetett Agg-

telekre, a Balaton mellé, a Budai hegyekbe, Visegrádi- és Börzsönyi

hegyekbe. Eladásokat tartott. Különösen örült, mikor a MÁV gép-

gyári munkásoknak adhatott el. ó u. i. a munkásokat szintén sze-

ret ember volt. Adni, segíteni, amitl általában idegenkedünk, az

egyik legszebb jellemvonása volt. Mikor 1935-ben megindult a

mozgalom, hogy közös ervel egy tehetséges, szerény tlünk távol-

lev vidékre való egyetemi hallgatót geológussá neveljünk,

önként vállalta annak a,z ásvány- és kzet meghatározásba való

bevezetését és anyagi helyzetének kis mértékben való javulásakor

jóllehet senki még célzást sem tett erre vonatkozólag, — felszó-

lítás nélkül anyagilag is támogatta ezt a törekvést.

Az említett sok életrészlet közül legyen szabad e helyen kitér-

nem a Földtani Társulat és személye közötti kapcsolatra is. A
Társulatnak 1921 óta volt tagja, 1924-tl kezdve 9 éven át másod-

titkára, 1931-tl kezdve elstitkára. Titkári mködését pontosság és

odaadás jellemzi. Mintegy 1G0 értekezést 2400 oldal terjedelemben

nézett át, javított oly alapossággal, hogy az szerkesztésében meg-

jelen Földtani Közlöny köteteit mindenkor a Társulat legjobb ki-

adványai közé fogják sorozni.

1932-ben titkári jelentésében így búcsúzott: ..... Rajtunk
múlik, hogy a magyar tudományos mozgalmak, hazánk kultúrájá-

nak eme drága virágai, melyeket seink jövbe vetett hite ültetett,

gondos keze nemzedékeken keresztül ápolt és nevelgetett a jelen

ostobaságának fagyában talán örökre el ne pusztuljanak. Erez-

zük át feladatunk jelentségét és sáfárkodásunk felelsségét, ment-
sük át a megpróbáltatás nehéz évein drága örökségünket a Társu-
latot is, az si magyar kultúra egyik gyöngyszemét.”

Titkári állásról leköszönve a Társulat választmányi tagja,

az 1935-i tisztújító közgylésen a legtöbb szavazatott kapott választ-

mányitagja lett; a Társulat önmagát tiszteli meg, mikor sírjára ko-

szorút helyezett el és az 1937. évi októberi választmányi ülésen el-

határozta, hogy sírelmékének felállítására gyjtést indít.

Az eddigiekben egyéniségének hatásait vettük számon, mi-

lyen volt magái Tekintetében bent volt az énje. Világos érte

lem sugárzott ki szemeibl és a tiszta lelkiismeret derje. Soha-
sem látszott másnak, mint amilyen volt, nem igért mást, mint
amit adhatott. A helyzetnek megfelelen igen vidám tudott lenni.

Fegyelmezett ember volt, akikkel kevésbbé rokonszenvezett azo-

kat sem ítélte el, udvarias és szolgálatkész volt azokhoz is.

Megbízások, ösztöndíjak, választások jóllehet a legteljesebb

mértékben megérdemelt elismerések voltak, mégis a. legnagyobb
ajándék, amit a Gondviseléstl kaphatott a boldog családi élet és

tanárának Mauritz Béla professzornak szeretete volt. Hsiesen
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küzdött, hogy édesanyját és kis családját eltarthassa, viszonzásul

azok szeretetét és háláját élvezhette.

Személyének egyik legértékesebb jellemvonása a rend. Nála
rendesebb ember aligha létezett, mint egy szépen kifejldött kris-

tály, olyan tökéletes volt. A rend lélvén minden munka megbízható-

ságának alapja, ezért állíthatjuk tudományos munkásságáról is azt,

hogy az a legjobbak közé tartozik.

Jellemének alapja a mély vallásosság; ezért nem csüggedt cl,

azért nem volt elbizakodott. 4 hónapon át húzódó fájdalmas beteg-

sége alatt tnt ki igazán a,z páratlan akaratereje és fegyelmezett-

sége. Hosszú élvtizedes múltra visszatekint orvosai szerint, hozzá

hasonló türelmes, fájdalmakat hsiesebben tr betegük nem volt.

Az élete Isten szolgálata volt, t akarta, elérni és ez 1937 július

S-án hajnalban bekövetkezett; elérte Öt.

Ezután felmerülhet a kérdés, hogy vájjon, hogy tekintsünk

az áldozatos-szép életéire? Emberi- földi értékeléssel mérlegelve

az élete a szomorú sorsok legszomorúbb esetei közé tartozik. A
legszebb életkorban, a legkitnbb értelmi és erkölcsi felkészült-

ség birtokában, a legszebb múlták és feladatok végzése közben,

meghitt családikörbl távozott el, anélkül, hogy elérte volna a

küls érvényesülésnek olyan állomáshelyét, melyet mások t távol

-

•ól sem megközelít érdemek alapján elértek már. Az életének

megértéséhez azonban nem jutunk el az anyagias gondolkodás ré-

vén, az élete abszolút erkölcsi szempontból tekintve sikerült, bol

dog élet volt. Az évek számának növekedése, az anyagi javak gyara-

podása. egyáltalában nem számít az élet igazi értékelésénél, hiszen

ekkor a magos kort elérk, a gazdagok mind boldogok kellene, hogy
legyenek. A halál percében minden élet rövid, tn pillanat, min-
den vagyon semmiség; az számít jó volt-e aki távozik, sikerült-e a
szeretetet terjesztenie és részesült-e benne. Ó, aki mindent mega-
dott, amit egy ember megadhat embertársainak és az Életurának
megkapta szintén, ami az életben a legnagyobb ajándék: a teljes, a

jó munka békéis öntudatát, a boldog családi életet, feleségének ra-

gaszkodását, kis gyermekeinek mosolygó szeretetét, tanárának be-

csülését és a jót akaró embereknek, barátainak, tanítványainak és

ismerseinek szinte elismerését. Az eltávozása neki gyzelem
volt, mert a jót juttatta érvényre tetteiben és gondolataiban. Akiket
elhagyott azoknak veszteség, fájdalom és bánat az elmúlása.

#

Halála mély szomorúságot, megdöbbenés; és általános rész-

vétel keltett: néhány példát a sok közül kiragadunk. A Rajna men-
térl. Bohn-ból az ottani egyetem ásvány- és kzettan tanára Tv.

(jhuboda többek között ezt írja: „. . . nem tudtuk elhinni . . le-

velének minden sóim szinte szeretetrl és tiszteletrl tanúsko-

dik. G. Menzer a berlini egyetem ásvány- és kzettani intézet ad-

junktusa levelének egyik részlete: amióta betegségérl érte-

sültünk, gondolatban naponta felkerestük . . . igen sokra értékel-

tem.” Egy másik berlini munkatársa, egyetemi tanársegéd, kivel



Reichert Róbert emlékezete 27

ösztöndíjas éve alatt megismerkedett, így jellemzi: . Róbert a

legtapintatosabb és legnemesebb emberek egyike, akiket valaha is-

mertem. Nyíltszív és igaz ember volt, aki mindenütt, ahol megis-

merték a legnagyobb tiszteletet és szeretetet érdemelte ki . . . azt

hiszem, hazája a legderekabb fiainak egyiket vesztette el benne.”

A nagy nevek mellett álljon még itt két Hegyaije környéké-

rl való kérges kez munkás, — akikkel évekkel ezeltt geológiai

felvételen volt — magyar testvér mélyen látó ítélete. Az egyik so-

rai közt ezt olvassuk: „. . . igazán páratlan szorgalma, rendes em-

ber volt .
.” a másik így búcsúzik tle: mintha most is

('lttem .olna, csak a jó Isten sok olyan jó embert adna a nép kö-

zé, mint volt; mert nagyon pontos volt mindenben és ha kérde-

zett tle valaki, hogy ez mi és az mi és ez, hogy képzdött, -- nem
restelte a szót — örömest megmagyarázott mindent.”

Elment; vége van a mosolynak és a kemény kitartó munká
nak, mely annyira jellemezte. Vége van a világos eladásainak,
mellyel a legbonyolultabb kérdések megismerésére oly könnyen rá-

vezetett, finom tapintatos tanácsait sem halljuk többé; elárvult

a kis családja, barátai, tanítványai Szegényebb lett a Társulat
egy gazdag tudású taggal, a nemes egyszerséget kedvel egyénisé-

ge az emlékek köd képei közé vonul. Ez az érzés azonban gyarló
emberi, melyre az Ö egyénisége a legszebb cáfolat. Az életben csak
az múlik el, ami nem érték: a füst, a szó, ahol nincs fedezet, a jó

ellen tör hibák; a megvalósított erények, a megbízható munka az

nincs alávetve a mu landóteágnak. Mint, ahogy a földet felépít
anyagok közül is csak az sodródik, csak az kallódik el. ami nem
érték; a por, a szemét; de ami szép, mint amilyen egy-egy ásvány,
kzet, az legfeljebb változik, egyik alakból a másikba megy át, de
nem enyészik el. Ha a holt anyag megmarad, mennyivel inkább
várható ez a szellem foglalatától: a. lélektl. Egy lélektl, ki élet-

rendjében, mint a csillagok olyan pontos volt, munkáiban, mint a

legszilárdabb gránit, vagy bazalt olyan megbízható.
A mai sötét életben fehér fénysugár volt, de nem közönséges

fehér fény, mely pillanatrl-pillanatra változtatja rezgés irányait,

kápráztat, hanem egy síkba rendezett, sarkított (poláros) fény, ki

az Eg és föld kötelességeinek mezejében végzett mindent a bölcs-
tl a sírig. Fény volt, mely nemcsak világított, hanem egy érz
szív melegét sugározta ki e hideg világba közénk. Az szavaival

zárva, melyeket végzetes betegsége eltti napon mondott az Aqui-
nói Tamás Egyesületben tartott eladásában: „. . . a makro- és

mikrókozmos ugyanahoz a zárókhöz érkezik: a fényhez. A lélek

a maga fizikán belüli világában is ösztönszer lég rátalál minden
lét forrására és zárókövére, a mindentudás, a mindent bírás örökké-

való Fényére. Es amint törekszik, nyúlik éls suhan e fény felé, ér-

telmet nyer eltte a pályán kering sok parány és óriás, megoldódik
minden mozgás, forgás és sugárzás, a Világmindenség árnyéka, az

ember, a Homo sapiens, leborul a Világmindenség Fénye, a Minden-
ható Isten eltt és feltör leikébl a nagyszombati élnek, alleluja. . ,
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Domine, Tu solus sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus altis-

simus . . így mondta, azóta elérte az Urat; mint a fény a célját;

az Urat, Aki egyedül szent. Aki egyedül tökéletes és teremt. Mun-
kás élete példa, szép emléke vigasz nekünk,

* # *

R- Re i eh ért wurde im Jahre 1901 in Budapest geboren,
vollendete ebenda seine Studien mit bestem Erfolg. Vöm 1. II.

1924. war er als Assistent, vöm Jahre 1930. an il. X.) als Adjunkt
am Mineralogisch-Petrographischen Institüt dér Universitát in Bu-
dapest tatig und hábilitierte dortselbst als PrivGitdozent im Jahre
1935. Im 1930/31 ergiinzte er seine Studien in Berlin bei Professor
A. Johnsen.

Seine Fachtátigkeit umfasste das Bébiét dér Mineralogie und
Petrographie. Seine besten mineralogischen Untersuchungen befas-

sen sich mit dem Laumontit von Nadap (Kom. Fejér), dem Spha-
lerit von Sajóháza und Rozsnyó, dem Aragonit vöm Badacsony -

berg, ferner untersuehte er den Márkáéit vöm Csinger-Tal (Ba-

kony Gebirge), Angit, Hornblende, Gránát, Labradorit und By-
toAvnit aus dem Börzsöny-Gebirge. Eine ausserordentlich wertvolle

Arbeit ist sein hinterlassenes Manuskript iiber die Struktur des

Xatriumnitrats. R. Re i éhért stellte (mit A. Koch und T. Zel-
ler) einen vorzüglichen Führer zr Mineralbestimmung zusam-
men. Er legte durch genaue ehemische und mikroskopische Unter-

suchungen die Eigenschaften dér Basalte aus dér Umgebung von
Salgótarján, des Augit-Andesits vöm Szandaberg (Cserhát-Gebirge,

Kom. Nógrádi und dér Gránité vöm Baranyaer Massiv (Süd-Öst-

lich vöm Mecsek-Gebirge) klar. Seine Vortráge Avarén AvertAToll und
leicht verstandlich. Nebenbei fand er Gelegenheit dazu um eine

wertvolle popularAvissenschaftliche Tatigkeit zu entfalten (Vortrá-

ge, Artikel, Ausflüge).

Als er am 8. VII. 1937. starb, verloren Avir einen unserer Bes-

ten. Sein Andenken aber lebt fórt, weit iiber das Grab hinaus!
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