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Hazánk történetének egyik legnehezebb korszakát éljük. A régi világ

haldoklik és új világ születik. Bizonytalansággal telt korszakunk ideg-

pusztító vajúdásának ezernyi gondja között talán nem érezhettük át

kellképen a veszteséget, amely
akkor ért bennünket, amikor
a halál és élet Ura elhívta

Vendl MÁRlÁt.

Sokat, nagyon sokat vesz-

tettünk elhúnytával. A Magyar-
honi Földtani Társulat egyik

legkiválóbb munkását gyá-
szolja benne. Els tudományos
dolgozata 23 éves korában je-

lent meg. (1.). Ettl kezdve
halála napjáig rendszeresen

dolgozott. Dolgozatai nemcsak
magyar földön, hanem kül-

földön is ismertté tették nevét
és igazi elismerést szereztek.

Vendl Mária 1890. május
26-án született Ditrón, Csík *

vármegyében. Édesatyja Vendl
Aladár akkor a ditrói polgári
iskola igazgatója volt, édes-

anyja de Moder Anna. Rövi-
desen édesatyját Sopronba he-

lyezték a soproni reáliskolához

és így a kis Mária elemi iskolai

tanulmányait már Sopronban végezhette. Ugyancsak Sopronban végezte

középiskolai tanulmányait. 1908-ban kitüntetéssel érettségizett.

Tanárai között legnagyobb hatással van rá Krenner József. Végtelen
szorgalmára, ritka tehetségére, éles elméjére jellemz, hogy minden vizs-

gáját kell idben tette le kitn eredménnyel. 1910. május 19-én tett

tanári alapvizsgát, 1912. május 22-én szakvizsgát. A következ évben a

budapesti VI. kerületi állami leánygimnáziumban volt gyakorló tanár.
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A griedeli baritról írt pályamunkájával még 1912-ben nyert egye-
temi pályadíjat. 1913. szeptember 8-án kerül a lcsei állami leányközép-
iskolához, mint helyettes tanár. Itt 1915. március 5-tl mint rendes tanár
mködött. 1919. szeptember 11-tl a szombathelyi leánygimnáziumhoz
nyert beosztást. 1920-ban került a Magyar Nemzeti Múzeum ásványtárá-
hoz. Az Országos Magyar Gyüjteményegyetem megalakulásakor, mint
múzeumi rt átvették a múzeum státusába 1922. október 14-én. Az els
n volt, akinek munkáit bemutatták a Magyar Tudományos Akadémián
(1925. december 14.). Az Akadémia adta ki négy dolgozatát (11., 15.,

16., 17.). Az els magyar n volt, aki magántanár lett. 1934. június 26-án
lett elsosztályú múzeumi r. Ugyanez évben súlyos csapás érte. Egyet-
len leánytestvére, Dudich Endréné halt meg, árva kisfiút hagyva maga
után. A következ évben férjhezment sógorához, Dudich Endréhez. Sze-
retett Józsa testvére kicsiny árvája gyengéd édesanyát kapott, pedig
méltó és megért élettársat talált Dudich Endrében, aki magas törek-
véseit támogatta és értékelte.

Tudományos munkásságának igazi elismerését 1941-ben nyerte el,

amikor megkapta az egyetemi nyilvános rendkívüli tanári címet. A Vendl-
családban a negyedik egyetemi tanár, mert az urán kívül két fivére

is az.

A debreceni egyetemen általános ásványtant adott el. Tanítványai
rajongtak érte. Élvezettel hallgatták példásan kidolgozott, gondos eladá-
sait. Közben gyjtötte az adatokat kálcitmonográfiájához, készítette cso-

dálatos finom rajzait, végezte pontos kristálytani méréseit, számításait.

1944 márciusában családjával Sopronba költözött. A háború az békés

otthonát sem kímélte. Pesti lakása teljesen elpusztult. Ez, valamint a csa-

ládban elforduló halálesetek, továbbá a sorozatos kirablások testileg,

lelkileg megviselték, a túlfeszített munkától amúgyis leromlott testet.

1945 júniusában súlyosan megbetegedett. Törékeny szervezetét régen

lappangó kór támadta meg. 1945. augusztus 16-án sznt meg dobogni

jóságos szíve. A soproni temetben helyezték örök pihenésre.

Vendl MÁRiÁnak sem jelleme, sem életmódja nem volt egyoldalú.

Jellemének kidomborodó vonásai az igazság szeretete, a jóság és a

tudományszeretet. Az igazságot kereste a valóságban szenvedéllyel, tel-

jes odaadással. Ez a törekvése olyan ers volt, hogy kiemelte t az embe-
rek hétköznapi sorából. Minden szakmunkája az igazságot szolgálta.

E tekintetben nem ismert megalkuvást, sem maga, sem mások irányában.

Minden mérése, megfigyelése, rajza az igazság felderítése. Ezért tekint-

het tudósnak.

Jellemének második jellegzetessége a jóság. Elszánt, akarni tudó

arcából két szeme tele jósággal tekintett környezetére. Ezt érezhették

kartársai is, akik között kíméletlen személyeskedések alkalmával a jósá-

gos Mária szerepét játszotta.

Harmadik jellemvonása a fanatikus tudományszeretet. Ennek szol-

gálatába állította munkásságát. Ennek eredményeként megvalósította azt,

amirl oly sok n álmodott. Megfeszített munkával a nkérdést közelebb

vitte ahhoz, hogy problematikus térrl átlépjen a valóságba. Úttör volt,

mert részben neki köszönhetik a magyar nk, hogy a ni ambíciók ma
nyitott ajtókat találnak. Amikor megállapíthatjuk ezt, vájjon eszünkbe

jut-e, hogy mennyi munka, izgalom, fáradság, álmatlanság, fejtörés,
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lemondás és új meg új felbuzdulás van e férfiert igényl küzdelem
mögött.

Jellemvonásainak egyik elismerése volt az, hogy a Földtani Társulat

hat cikluson át beválasztotta a választmányba. Másik elismerése, hogy
egyet, nyilv. rendkívüli tanárságot érhetett el, mint els magyar n.

Nemcsak mint ember, hanem mint tudós is kiváló volt. Tudományos
munkásságát vizsgálva, szembetn kiváló megfigyelképessége és sok-

oldalú tudása. Elssorban kristallográfus volt, akinek pontos méréseit,

megbízható számításait, hajszálfinom kristálytani rajzait külföldön is

méltányolták. Huszonegy nagyobb tudományos dolgozata, illetve mun-
kája jelent meg nyomtatásban. E dolgozatok közül nyolcban magyar-
országi kalcitokkal foglalkozik (3., 4., 7., 11., 14., 15., 16., 17.). a magyar
kálcitok specialistája éppen úgy, mint H. P. Witlock a new-yorki kálói-

toké. Az els kálcitokkal foglalkozó dolgozata 1920-ban jelent meg (3.).

Ebben a muszári és sztanizsai kálcitokban megállapított formákat ismerteti.

A négyféle típusú muszári kalciton kilenc formát határozott meg, a szta-

nizsai kakitokon egy prizmát, két romboédert és egy szkalenoédert.

1921-ben tanulmányt írt a vaski (4.) kakitokról. E munkájában a

nyolc tanulmányozott forma között a [(4, 14, 18, 5)] index szkalenoéder

a kalcitra nézve új forma volt.

1923-ban ismerteti a gömörmegyei (7.) kakitokat. A háromféle típusú

kristályokon nyolc formát talált. Üj a [(17, 8, 25, 11)] szkalenoéder.

Az 1927-ben megjelent: „Kristálytani vizsgálatok magyarországi kal-

citokon“ (11.) cím mvére hivatkozik Róbert Parker a zürichi egyetem
neves tanára.

A vaski kakitokon 6 típuson 28 formát állapított meg. Ezek között

a kálcitra nézve három szkalenoéder volt új forma. A dognácskai kaki-

tokon kilenc formát észlelt. Szászkabányáról tizenhárom formát tanul-

mányozott, Üjmoldováról tizennégyet, Rézbányáról hatot és Aranyos-
bányáról négyet. E vidék kalcitjain végzett vizsgálatok eredményét leg-

jobban táblázatban lehet feltüntetni:

Eddig
ismert

Vendl M.
által

észlelt

A lelhelyre
nézve el-
ször meg-
figyelt

A kalcitra

egyáltalán

új

A lelhely
ÖSSZ66
alakjai

alakok
Vask 4 28 24 3 28
Dognácska 4 9 7 — 11

Szászkabánya 2 13 11 1 13

Ujmoldova 11 14 8 — 19
Rézbánya 10 6 1 — 11

Aranyosbánya 8 4 — — 8

E vizsgálatokat kiegészítette az: TJjabb vizsgálatok a krassószörény-

megyei kakitokon cím dolgozatával (16.) Ugyanis Vaskrl és Szászka-

bányáról származó néhány olyan kalcitkristályon végzett még tanulmá-
nyokat, melyek az eddig ismertetett kristályoktól eltér kifejldésüek

voltak. Vaskrl három új szkalenoédert: [(3, 5, 8, 22)], [(4, 9, 13, 5)] és

1
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[(2, 10, 12, 3)] és Szászkabányáról két új formát [(4, 28, 32, 15)], [(8, 24,

32, 11)] ismertetett. Ebben a dolgozatában közölte az eddig nem tanul-

mányozott oravicabányai kalciton végzett megfigyeléseit is.

Ugyancsak 1927-ben adta el a Magyarhoni Földtani Társulatban:
„Kalcitok Szentgálról és Márkházáról“ (14.) cím dolgozatát. A Szeptgál-

ról tanulmányozott tizennégy forma között kett új volt. Márkházai kál-

óitokon észlelt hat forma között egy volt új a kalcitra nézve.

1930-ban Franzenau Ágoston (15.) hátrahagyott jegyzetei alapján

tizenöt magyarországi lelhely kalcitjainak adatait állította össze, melyek
közül hat lelhely kalcitjairól eddig semmi kristálytani adat nem volt.

A tizenöt lelhely a következ: Budapest (Kis-Svábhegy, Zugliget, Szép-

völgy), Békásmegyer, Üröm, Dunabogdány, Sümeg, Rohonc, Hidas, Sop-
ron. Kösd, Brogyán, Vask, Blezseny, Kénesd. Az ezeken a lelhelyeken
észlelt összes kalcitformák száma 52, melyek közül 12 új volt. A Fran-
zenau vizsgálatai nyomán végzett kutatások nemcsak a magyarországi
kakitokra vonatkozó ismereteinket gyarapították új adatokkal, hanem
tizennégy új alak megállapításával hozzájárultak általában a kakitok
ismeretéhez. Ezek a vizsgálatok azért is voltak nehezek, mert a kristá-

lyok elfordulási körülményeire alig volt részletesebb leírás. így a leg-

több esetben csak számadatokra: mérési és számítási értékekre támasz-

kodhatott.

Az elbb említett lelhelyeken kívül tanulmányozta még Kiskszeg

(17.), Bucsony. Ruzsinabánya, Luhi, Óradna és Nagyág kalcitjait. Az els

négy lelhelyrl kristálytani adat nem volt az irodalomban, az utolsó két

lelhely vizsgálatait újakkal egészítette ki. A kiskszegi, bucsom/i,

ruzsinabányai és luhii kakitokon romboédert és szkalenoédert. az órad-

nai és nagyágin a régebben ismertetett formákon kívül még új rombo-

édert ismertetett.

Legterjedelmesebb munkája a Koch SÁNDORral közösen megírt

mve: A drágakövek (21.). A Magyar Természettudományi Társulat a

munkát a nagy Rauer-díjjal jutalmazta. A közel 500 oldalas könyvben

bámulatos gondossággal, részletesen ismertetett 22 drágakövet, az ásvá-

nyok fizikai tulajdonságain és csiszolásán kívül. Ez a gondosan össze-

állított, hézagpótló munka méltán keltett külföldön is feltnést

A Bauer és ScHLOssMACHER-féle: Edelsteinkunde az adatai nyomán
ismerteti a nemes opál elfordulási körülményeit. E munkában a szerz

megköszöni Vendl Máriának a lelhelyekre vonatkozó kimerít leírásait.

A kakitokon kívül kristálytanilag más ásványokat is tanulmányo-

zott. így baritot Gömör-Rákosról (5.), Rozsnyóról, Felsbányáról, Löl-

lingrl (1.) és Griedelrl (2.). Ezenkívül. antimonitot Hondolról (4.), gip-

szet Óbudáról (4.), markazitot Nemesvitáról (4.), titanitot és diopsidot

Svédországból (8.). aragonitot Vaskrl (9.) és Nógrád megyébl (12),

kvarcot a Szepes-Gömöri-Érchegységbl (13.).

Kzettanilag foglalkozott a tarpai Nagyhegy (10.) hipersztén ande-

zitjével és a Velencei-hegység (6.) kzeteivel. Ez utóbbi helyrl aplitot

és melanokrát telérkzetet ismertetett.

Sokoldalúságát bizonyítja a: „Különböz sugarak hatása at ásvá-

r.yokra“ cím munkája (20.), amelyben az ásványok színváltozatain kívül

a luminescenciát ismerteti gyakorlati és tudományos szempontból.
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Dudich Endre aggteleki barlangmunkájához Zsivny ViKTORral együtt

ö végezte a jellegzetes barlangi bevonat ásványtani meghatározását

(p. 120), valamint a vízen úszó kristályos hártya mineralógiai vizsgálatát.

Rövid megemlékezésem nem célozhatja Vendl Mária egész munkás-
ságának kell méltatását, csupán ismertetni szerettem volna kutatói mi-
voltát, jellemz lelkiismeretességét és a részletekbe hatoló pontosságát.

Vendl Mária élete harmonikus szép élet volt. Életmódja vissza-

tükrözte igénytelen, kötelességteljesít életfelfogását, hogy nem az

anyagi javak mohó keresése, nem a szereplésért való törtetés, hanem a

becsületes munka, a kötelességteljesítés, a kevéssel való megelégedés,

a csendes családi élet és békesség teszi az embert boldoggá és megelége-

detté. Jelleme, egyénisége, szerénysége harmonikussá tették életét. Élete

példaként lebeghet elttünk és megnyugvással tölthet el bennünket, mert
szerénységgel, kitartó munkássággal, lankadatlan szorgalommal, jóság-

gal érte el céljait. Örök kár, hogy korán, munkabírásának teljében tört

ketté élete.

Emlékét a Magyarhoni Földtani Társulat kegyelettel rzi.

IRODALMI MUNKÁSSÁGA.
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1928. p. 76—77.) — Quarz de la Montagne Metallifére de Szepes-Gömör
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hátrahagyott jegyzetei alapján. (Mátém, és természettud. Értesít. 47. 1930.
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20. Különböz sugarak hatása az ásványokra. Magyar Ni Szemle. 1936.
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22. Dudich Endre: Biologie dér Aggteleker Tropfsteinhöhle „Baradla“ in
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MARIÉ DUDICH; GÉB. VENDL.

Geboren den 26 Mai, 1890 in Ditró, Siebenbürgen. Gestorben den
16 August, 1945.

Die Verstorbene war eine führende Frauengestalt, dér ungarischen
Wissenschaft. Neben einer umfangreichen fachwissenschaftlichen Tátig-

keit war sie die erste Frau im Universitáts-Lehrberuf in Ungarn, als

Universitiits-Dozent und spáter als ao. Professor dér Stephan Tisza

Universitát zu Debreczen, wo sie den Kurs Allgemeine Mineralogie

abhielt.

Sie schrieb mehrere Dutzend Abhandlungen in ungarischen Zeit-

schriften für Geologie und Mineralogie, Veröffentlichungen dér Akademie
dér Wissenschaften, des Nationalmuseums usw., war lángé Jahre Kustos

dér Mineraliensammlung des Ung. Nationalmuseums.

Sie hat sich mit besonderer Vorliebe Kristallographischen Studien

gewidmet. An ungarlándischen Kalziten hat sie viele Dutzend, bisher

unbekannte Formen fest gestellt und beschrieben. Mehrere dieser

Abhandlungen erschienen im Zentralblatt für Mineralogie. Sie hat die

ungarische Mineralgeographie mit vielen anderen Abhandlungen über

Baryte, Titanite, Diopside, Aragonite, Quarze usw. bereichert.

In Gemeinschaftsarbeit mit Prof. Alexader Koch verfasste Sie, eine

auch im Auslande (Bauer-Schlossmacher) gewürdigte Edelsteinskunde.

Weiters sein mehrere ihrer wertvollen Abhandlungen über ungarische

Gesteine erwáhnt.

Die Ung. Geologische Gesellschaft verlor ein höchst wertvolles

Mitglied und Ausschussmitglied in Ihr und bewáhrt ihrem Gedáchtnis

ein ehren- und liebevolles Gedenken.


