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Arcképmelléklettel.

A múlt évben ismét siilyos {íyász érte a magyar geológiai

tudományt. 1939. március hó 23-án. örökre leliúnyta szemét a hazai

föld egyik buzgó kutató.ja: T a e g e r He n r i k, a ^lagyar Általános

Köszénbánya R. T. geológusa.

A Magyarhoni Föl^ltani Társulat önmagát tiszteli meg,
mikor a magyar föld kutatóinak emlékét felidézi és munkásságuk
tanulságait a jöv számára megrzi. Taeger kutatá.sai különösen

a világhálx)rút megelz idkben nagymértékben hozzájárultak

dunántiild középhegységeink hegyszerkezetének megismeréséliezj.

ahol sok tekintetben pionir munkát végzett. A Bakonyban és .a

Vértesben készített felvételeivel kortársait megelzte és tudomá-
nyos müveivel maradandót alkotott. ]\Iéltó tehát arra, hogy nevét

a magyar föld geológiai kutatásainak történetében feljegyezzük.

Taeger német állampolgár volt és lelke mélyén mindvégig
h fia maradt hazájának. Szivének melege azonban a magyar rög-

höz vonzotta t. Rajongója volt a magyar földnek, különösen a
Vértes és a Bakony verfényes szép tájainak, ahol annyi éven ke-

resztül dolgozott. Csak itt érezte igazí'ui jól magát. Több ízben lett

volna alkalma hazájában, vagy másutt külföldön jövedelmez állás-

ban elhelyezkednie. Ö azonban nálunk maradt és mindvégig itt

mködött. Benne a tudományos pályatársat gyászoljuk.

Taeger Henrik 1881-ben született régi német patricius csa-

ládból. Nagyanyai ágon E h r e n b e r g-nek, a nagy természettudósnak
volt leszármazottja. Már gyermekkorában vonzotta öt a természet
és különös ked\^'el és tehetséggel foglalkozott térképrajzolással.

Kiváló rajzbeli készsége, amelyet a rézkarcok kiváló bécsi mesteré-

nél. M i c h a 1 i k-nál fejlesztett, elnyös hatással volt egész életére és

geológiai mködésére.

Középiskoláit Bécsben kitn érettségivel befejezvén, az
1901—1907 években a Breslaui Tudományegyetem filozófiai fakul-

tásán tanult, ahol természetrajzi tárgyakkal, fleg geológiával fog-

lalkozott. Tanárai : M i 1 c h, H i n t z e, G ü r i c h és fként Frech
profeszorok voltak. 1903-ban, még breslaui egyetemi hallgató korában
Magyarországon folytatott tanulmányokat, ahol réMtvett az id.

L ó c z y L. által vezetett bakonyi geológiai kiránduláson. Az erd-
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borította kedves bakonyi tájak és azoknak érdekes geolójíiai felépí-

tése nagymértékben lekötötték a lelkes német ifjú érdekldését, aki a
következ évben tanárának, Frech professzornak ajánlásával azzal

a kéréssel fordult id. Lóczy La j o s-hoz jelöljön ki részére a Dunán-
túli Középhegységben kutatási feladatot, amely természettudományi
doktori értekezésének tárgyát képezné. Édesatyám a Vértes-hegység
ríjbóli geológiai felvételével bízta meg t. A közel egy évet igénybe-

vev felvételi munkát 1905 decemberében fejezte be. 1908-ban „A
Vérteshegység Geológiai viszonyai” cím munkájával „Summa eum
laude” eredménnyel megszerezte a breslaui egyetem doktori dip-

lomáját. A következ é\'ben a Bécsi Tudományegyetemen U h 1 i g,

Diener, Ábel és Arthaber professzoroknál folytatta geológiai

tanulmányait, majd 1909 tavaszán résztvett az akkori trieszti zoológiái

állomás által rendezett biológiai és fejldéstörténeti tanfolyamon,
amely több hónapos tengerkutató utazással volt egj^bekötve.

1911-ben a Breslaui Tudományegyetem geológiai tanszékén

mint els tanársegéd mködött és egy éven keresztül a szabadságon
lev Frech Frigyes professzort helyettesítette, aki a bagdadi
vasút építkezésénél volt elfoglalva, 1912-ben a párisi bányaakadémián
D o u V i 1 é mellett tanult és tökéletesítette bányageológiai ismereteit. »

1910-ben jelent meg a Földtani Évkönyvben a Vérteshegység-

rl szóló nagy mve, amellyel, különösen kiváló hegyszerkezeti

megállapításainál fogva, — úgy a magyar, mint a külföldi tudomá-
nyos világ figyelmét magára irányította. INIunkájának elismerése-

képen 1910-ben a m. kir. Földtani Intézet megbízta t a Bakony
geológiai reambulációjával. így került T a e g e r hozzánk és vált

dunántúli középhegységeink egyik legkiválóbb kutatójává és ismer-
jévé. Ettl kezdve 1915-ig minden nyáron, hónapokon keresztül a

Bakonyban végzett kutatásokat és elkészítette annak igen precíz

geológiai térképkéziratát. Ebben az idben már a IMagyar Általános

Kszénbánya r. t. geológus-szakértjeként is mködött.
1915-ben hadbavonnlt. Elször a román fi’onton, a Pntna és

a Szereth közti vidéken lefolyt harcokban vett részt a magyar föld

védelmében, majd F''landriában és Északfranciaországban harcolt.

Késbb a német hadseregfparancsncksáához nyert beosztást és

mint liadigeológus ismét Homániában tevékenykedett, ahol az el-

pusztított olajkutak helyreállítási munkálatainak vezetésével volt

megbízva. Az egy.szei regruta gyorsan tiszti rangra emelkedett és

a háború után mint százados szerelt le. Katonai érdenn'iért az I.

oszt. vaskereszttel és a frontharcosok keresztjével tüntették ki.

A viliágháború lezajlása után T a e g e r He n r i k a INIagyar

Általános Kszénbánya r. t. szolgálatába lépett és mint annak geológus-

szaktanácsadója különösen a dunántúli szénkinc.sek felkutatása te-

rén jelents sikereket ért cl. F'’olytatta azonban a tudományos mun-
kásságot is, amelynek gyümölcseként 193(5-ban „A Bakony regionális

geológiája” cím értékes mve látott napvilágot.

Taeger nemcsak kiváló tudományos dolgozataival írta be a

nevét a magyar F''öld kutatóinak sorába, hanem eredményes gya-
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korlati irányú tevékenyséfíével is. Megbízatiisai réven elssorban
a Majívar Közópbofíysófínek, különösen annak dnnántúli része szén-

elforclnlásainnk efíyik legjobb ismerje lett. írásban letett szak-

véJeményoit a jó iskola hatása és az objektív megállapítás jelle-

mezte, (le mindenkor egyúttal bizonyos formai tökélyt is igyekezett

adni írásainak és nagy im'stere volt a rajz, térkép és fénykép-
mellékletek instrnktív kidolgozásának.

Egyik legfbb érdeme volt a vérteshegyi fosszilis laterit felis-

merése és térképezése. A vértesi gazdag banxittelepek felfedezje tulaj-

doiiké]ii)en volt. Azonban dolgozott külföldön is. Különösen a

világháborút követ években, amikor a bányatermékek ntáni kuta-

tások fellendültek, jelents geobigiai szakérti munkásságot fejtett

ki, amelyek során alkalma volt Svéd-, Finn- és Lengycdországbíin,

valamint Szerbiában és Romániában megfordulni és tanulmányo-

kat végezni.

Irodalmi munkásságát vizsgálva, azonnal szembetnik éles

megfigyelc'képessége és sokoldalú geológiai tudása. Fmunkája,
,A \’érteshegység földtani viszonyai”, a m. kir. Földtani Intézet

Évkönyvében jelent meg 1910-ben. (1.) Ebben a Magyar Középhegy-
ség egyik legelhanyagoltabb révSzérl, a Vérteshegységrl n>"ujt

pompás geológiai leírást. Iliivé a legteljesebb geológiai monográ-
fia. A hegységre vonatkozó geológiai irodalom kritikai ismertetése

után a hegység geográfiái viszonyainak jellemzésébl indul ki.

Részletesen ismerteti az egyes képzdmények sztratigrafiai és petro-

grafiai viszonyait és kitér azok fácicseire is. Kimutatja, hogy a
Vérteshegység felépítésében fleg a triász, jura, kréta, valamint

harmadkori üledékeknek csaknem teljes sora szerepel.

T a e g e r érdeme, hogy elsnek mutatta ki a jura képzdmények
jelenlétét a Vérteshegységben, ahol azokat mindaddig nem ismer-

ték. A monográfiának egyik legértékesebb fejezete, ameljdjen a

Vérteshegységben jól kifejldött óharmadkori rétegnek, az eocén

és oligocén üledékeknek sztratigrafiai leírását nyújtja. Ebben rész-

letesen kitér az egyes szintek pontos különválasztására és a táciesek

megállapítására s ezáltal iij módszert követ. Tektonikai fejezetében

is fontos tíjításokkal találkozunk, amelyben a Vértest felépít rö-

gök hegyszerkezetét egyenként ismerteti. Megállapítja, hogy a
Vérteshegységben gyíírdések nincsenek, hanem az rögös szerkezet.

Fejtegetései során kimutatja, hogy az eocén tenger a Vértes-

hegység területén már elbb meglév öblökre és medencékre talált,^

amelyek kialakulása a fels krétakorban lejátszódó törések útján ma-
gvarázható. A fdolomit látszólag roppant vastagságát hajdani

pikkelyes szerkezetekre vezeti vissza. Kimutatja, hogy a somlyó-
szári vetdést, a tatabányai katlant, a vértessomlyói medencét, a

gánti árkos vetdést, továbbá a somlyói-móri peremvetdést és a

Vértes mezozóikus képzdményeinek egységes hajlott rétegrend-

szerét létrehozó tektonikus folyamatok az eocén eltt játszódtak le.

A régi törésirányok mentén új életre kel ómiocén törés-

rendszer következtében a Vérteshegység táblákra szakadozott. Egyes



4 Lóczy Lajos dr.

rögüket a hegyalkotó erk felemeltek, míg más,ok lezökkentek s ez-

által lépcss vetdések keletkeztek. A Csákberénytl Kozmáig ter-

jed hosszanti törés a Vértes D-i részét ketts rögökre szabdalta,
melyeket keresztben lefutó törések választanak el egymástól. Innen
kezdve É felé a hegység egységes tömeg. A Vérteshegység pere-
mét DNy felé hatalmas törés szeli le, amely Mór felett ÉK—DNy-i
irányban Csókán át Csákberény felé húzódik s a hegység meredek
falszer lejtit eredményezi. A dunántúli középhegység egységes
vonulatát itt tehát két diszlokáció szakítja meg: a mór-székesfehér-
vári és a mór-csákberényi törés, melyek között az idsebb tömegek
a mélybe süllyedtek.

Monográfiájában kiterjeszkedik a Vértest körülvev területek,

közöttük a tatabányai barnaszénmedence geológiai és tektcúiikai

viszonyaira is. T a e g e r egyik f érdeme, hogy a szokottnál részle-

tesebben foglalkozik az egyes törési szerkezetek leírásával, amelyek
a hegységet lépcss vetdésekre, sasbércekre, medencékre tagolják.

Tektonikai leírása, amelyet számos szelvény, térkép, fénykép és

vázlat szemléltet, kimagaslik az egyidben keletkezett, hazánkra
vonatkozó geológiai leírások között. A hegyszerkezeti formák pon-

tos ismertetése és az ket létrehozó okok logikus levezetése tekinte-

tében T ae g e r Vértes-monográfiája sok újat tartalmaz. Földtörténeti

áttekintésében kitn összefoglalást nyújt azokról a változásokról,

amelyeken keresztlesve a mai Vérteshegység kialakult. A mono-
gráfiát paleontológiái függelék zárja le.

Rendkívüli sokoldolúságáról és nagy szorgalmáról taniiskodik

az is, hogy a Vértesben gyjtött gazdag paleontológiái anyagát,

úgy a faunát, mint a flórát sajátmaga dolgozta fel. Értékes mono-
gráfiáját szines geológiai térkép és a hegyszerkezet magyarózatára
szolgáló számos fénykép egészíti ki.

T a e g e r ismertetett vérteshegységi tektonikai megállapításai

a magyar föld geológiai felépítésének megítélése szempontjából is,

nagy horderejek voltak. A takaró-elmélet hívei ebben az idben
nemcsak a Kárpátokat, hanem a magyar középhegységeket is a

Thetisbl felgyrt lánchegységeknek taidottéik. Különösen U h 1 i g
Viktor felfogása talált egyre szélesebb körben elfogadásra, aki azt

állította, hogy a kárpáti láncok — mint az Alpok folytatásai —
D-rl áttédt takarók, amelyekhez még a Bakonyt, Vértest, Gerecsét,

Budai-hegységet, st a Pécsi-hegységet is hozzászámította. Td. L ó c z y
Lajos a Balatonfelvidéken kutatva sehogy sem tudott Uhlig el-

méletéivel megbarátkozni. Nem találta meg a takaik jellegét, mert a

kzetek semmiféle metamorfé>zist nem mutatnak, st ellenkezleg,

itt autokton röghegységekre valló törések, vetdések uralkodnak.

Az ösztönzésé're fogott hozzá T a e g e r He n r i k a Vérteshegyseg
geológiai reambulácié)jához és fordított különös gondot a tektoni-

kai éis fáciesviszonyok rcíszletes kifürkészésére. T <i c (/ e r által a Vér-

feshefjyftrghrn kinnifafoft iörcses heggszerkezef újabb bizongífékot

szolgál fa tolt arra nézve, hogy Középhegységeink többé-kevésbbé



Tiu'frer Henrik emlékezete 5

hcl.tjben keletkezett röghegíjséíjck, tehát a takaró-elviélet sematikus
kiterjesztése a (luuáutúli hegységekre nem lehet helijtállé)

A Bakonyban véfízett relvételeiiiek tiuloinányos eredményei-

rl a Földtani Intézet Fvi delentéseiben mefíjelen tartalmas köz-

leményeiben számolit be. (4, 5, (i, 8, í),).

E dolgozataival ismételten tannságot tesz tudásáról és kiváló

megíigyelképességérl. E munkáiban szintén mint kiváló felvev
geológus bontakozik ki T a e g e r, aki bakonyi felvételeinél az fij-

rendszer oknyomozó modern geológiai kutatás mesterévé fejldik.

Ez a kutatási mód a rétegtani megállapításokon kívül arra törek-

szik, hogy külszini megfigyelések alapján a szárazulat mai dombor-
zatát, mint az idközben mköd hatalmas átalakító természeti erk
vég.s eredményét tárja elénk, amivel együtt a jelenkori szárazföld

fejldése visszaidézhet és a földkéreg egykori mozgásai, a tengeri

és szárazföldi korszakok váltakozásai és a víznek és szélnek évezre-

dekig tartó játéka idrendben feltárhatók. Taeger bakonyi felvé-

teleinek eredményeivel újabb fontos bizonytítékát nyújtotta a Kár-
pátok és a Dinaridák között fekv közbens hegység, az u. n. magyar
niasszi vu m fel ismeréséhez.

A háborús évek, majd pedig az összeomlás utáni súlyos idk
nem voltak alkalmasak a tudományos irá.nyxi geológiai kutatások

folytatására, llymódon sajnos Taeger annakidején kitn bako-

nyi geológiai térképének kiadása, úgyszintén a bakonyi monográfia
megírása elmaradt.

A világhábonit követ években a nagy széninsóg idején

Taeger mint a iMagyar Általános Kszébánya geológusa intenzív

gyakorlati irányú geológiai tevékenységet fejtett ki, amely úgyan-
csak elvonta t a tisztán tudományos kutatásoktól. Nagy elfoglalt-

sága mellett arra törekedett azonban ekkor is, hogy a magyar tudo-

mányos világgal szemben fennálló tartozását lerójja és a Bakony-
ról szóló geológiai monográfiáját elkészítse. 1936-ban, valóban nap-

világot látott „Bakony regionális geológiája I.” cím, szelvényekkel,

térképvázlatokkal és fényképfelvételekkel gazdagon illusztrált müve,
amelyben az ÉK-i Bakony morfológiai tagjainak földtani leírását

nyújtja. (11.) E kiváló mnek fként els fejezete érdemel figyel-

met, amelyben a Bakony kialakulásának történetével foglalkozik.

Kimutatja, hogy a Bakony eredetileg oly mezozoós kzetekbl
álló geoszinklinálisnak tekinthet, mely tektonikai szempontból epi-

rogenetikus fejldést mutat. Valamennyi diszkordancia postmezo-
zoós orogén tektonikai folyamatokra, nevezetesen vetdések men-
tén' történt széttöredezésekre vezethet vissza. A dunántúli magyar
közbens tömeg epirogenetikus besüllyedésében az els kétségtelen

szünet a neokomra esik, az alumínium- és mangánércek keletkezé-

sének idejére, amely azonban rövid volt. Az epirogenetikus korszak
újabb félbeszakadása a középs kréta idejében következik be, vagyis
az ausztriai hegyképzdéssel esik egybe. Csak a mezozoikum befejezése

hozza meg a Dunántúlon az epirogenetikus korszak végét. Ekkor az
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orogenetikus idszakok ismételt közbeiktatódása következik be. A
mezozoikum evolúcióját a kaenozoikum küszöbén új fejezetként kö-

veti a vetdésekkel és széttöredezéssel jellemezett laramiai revolució.

A laramiai idkben keletkezett nagy dunántúli Ny-i Vortiefe-t csak

a középs oligocénben, a liguriai emelet idején meginduló új orogén
fázis változtatja szárazulattá, miáltal új fejezet kezddik a Dunán-
túl és a Bakony kialakulásában. Ez a második tektonikai fázis a

Dunánti'd magyar részében szintén törésekkel kapcsolatos.

Igen érdekesen világítja meg T a e g e r a Bakony mai morfo-
lógiájának kialakulását is. Szerinte a geoszinklinális epirogenetikus
kialakulása szabta meg a mai dunántúli hegj'^idék DXy-ról ÉK felé

csapó hegyvonulatát, míg az óharmadkori tektonikus korszakojk

közül a Bakony mai arculatát és formaelemeit a stájer redzcs
idsebb fázisában bekövetkez, nagy törésekkel kapcsolatos hegy-
mozgás hozta létre. Végül a postpontusi utolsó orogén tektonikai

hatása következtében a Bakony elhegységeiben nagy besülyedések
keletkeztek, amelyek a körnj^eziö depressziókat létrehozva, a mai
Bakonyt különálló hegységként alakították ki.

Eddig Taeger Henriknek fként geológiai munkás.sá-

gáról és tudományos érdemeirl emlékeztünk meg, de nem volna tel-

jes a róla nyújtott kép, ha nem vetnénk pillantást nemes emberi vo-

násaira is. Szívjóság és szeretetreméltóság jellemezte t. Ama ter-

mészetek közé tartozott, amelyek nem egykönnyen melegednek fel,

de ha valakit barátságukba fogadnak, ez a barátság szinte és ki-

tartó.

Bakonyi felvételi munkája közben ismerkedett meg élettár-

sával, Wilhalm Hildegarddah A sorsdönt háború azonban hosszú
idre elválasztotta ket s csak késbb kapcsobklhattak egybe a wn-
zódó szivek. Családi élete boldog és harmonikus volt. Szeret hit-

vesében hséges, buzdító munkatársat talált, akinek sok része volt

abban, hogy utolsó nagy munkája a Bakonyról elkészült.

Imádója volt a természetnek. Rajongott a mvészetért s külö-

nösen a klasszikus zenét kedvelte. Természetszeretete hajtja a bota-

nika felé. Budai kertjében szabad idejében szívesen foglalkozik

növénynemesítássel. Sikerült is neki vörösbarnaszín napraforgó

fajtát nemesítenie, amelyet róla Helioufhe Toegeri-nek neveztek el.

Utolsó éveiben sokat betegeskedett, de munkaszeretete és ener-

giája ekkor sem hagyta t pihenni. 1938 szén zimaidíós idben
geológiai felvétel közben súlyos baleset érte s ennek következtében

betegsége egyre síiyosabbá vált. Nagybetegen úgyszólván haláláig

állandóan geológiai munkán dolgozott, amely rövidesen napvilágot

fog látni.

Taeger II e n r i k-kel hazánk egyik buzgó és lelkes kutatója

szállt sirba, aki egész életét a magyar föld kutatásának szentelte.

Emléke maradjon a Magyarhoni Földtani Társulat minden tagja

eltt tiszteletben!
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’SIGMOND ELEK EMLÉKEZETE.

Irta: Kreyhlg Lajos dr.

Arcképmelléklettel.

A magyar talajtani tudomány egyik nagymestere, kinek fel-

lépése hazánkban e tudományban új korszakot jelentett, dlt ki az

új és szebb Magyarországot építk .sorából: 1939. szeptember 30-án

meghalt alsószentmihályfalvi ’S i g m o n d Elek dr. megyetemi
nyilvános rendes tanár, a Magyar Tudományos Akadémia és a Szent
István Akadémia rendes. Társulatunknak pedig tiszteletbeli tagja.

’S i g m o n d Elek régi erdélyi nemesi családból 1873. febr.

23-án született Kolozsvárott. Tanulmányait a budapesti Megye-
temen ‘végezte és itt is szerezte vegyészmérnöki oklevelét, nuijd

1899-ben bölcsészet-doktorrá avatták. Tanulmányainak befejeztével

rövid ideig a család tulajdonában lév mezgazdasági i])arban m-
ködött, majd a magyaróvári gazdasági akadémia néhai nagynev
tanárának. Cserhát i S á n d o r-nak hívására 1899-ben az akkoi’

felállított magyaróvári növénytermelési kísérleti állomás szolgála-

tába lépett s 1905-ig itt dolgozott. Majd a Megyetem tanácsának
megbízásából 1905-1907-ig Európa különböz államaiban és Ameri-
kában tanulmányoizba a mezgazdasági kémiai ipart. E tanulmány-
útja késbbi pályájára dönt kihatásai volt, mert itt ismerkedett

meg Hilgard-al, a kalifoimiai egyetem nagynev profe.sszorá-

val, aki benne már C s e r b á t i-tól felkeltett érdekldését mégin-
kább a talajra fordította s ez idtl kezdve tudományos munkáját
csaknem teljesen a termföldkutatásának szentelte.

1908-ban meghívták a Megyetem újonnan szervezett mez-
gazdasági kémiiai tanszékére, ahol azután haláláig mködött. Az
egész embert kívánó cs hatalmas tárgykört felölel tanszék veze-

tése mellett azonban a gyenge fizikumú, de vasakaratú ’S i g m o u d

még arra is tudott magának idt szakítani, hogy 1923-tól 1935-ig,

mint az Országos Chémiai Intézetnek a Földmívelésügyi iSlinisz-

tertl megbízott igazgatója, újjászervezze az Intézetet és megala-

kítsa a mezgazdasági vegykísérleti állomások kereteiben a vidéki

talajtani laboratóriumokat. Azonkívül mint az Állandó Központi

Talajjavító lüzotiság elnöke, a Mezgazdasági Kí.sérletügy és az

Állandó Felülbíráló Tanács tagja a mezgazdasági kísérlet ügy
minden ágában értékesítette hatalmas tudását az ország javára.

Legkedvesebb, szintén hatalmas munkát jelent mködési
köre, tanái pályáján kívül azonban a Némzetközi Talajtani Társa-


