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ÉVFORDULÓJA ALKALMÁVAL.

iglói Sz ont ÁGH T amás dr. aligazgatótól.

Dr. lóczi L óczy L ajos intézeti igazgatónak „ A  Balaton tudományos 
tanulmányozásának eredményei“ című nagy összefoglaló munka első 
kötete első részében, „ A  Balaton környékének geológiai képződményei 
és ezeknek vidékek szerinti telepedése“ címen megjelent könyve mesteri 
megírásáért a Magyarhoni Földtani Társulat a ,,Szabó József“ emlék
érmet egyhangúlag Ítélte oda. Ez a társulat legnagyobb elismerése, amely- 
lyel a geológiai tudomány tágas mezején dolgozó munkásokat jutalmazza, 
kitűnteti. Ezzel az igaz és nagy kitüntetéssel véletlenül összeesett az is, 
hogy L óczy L ajos intézeti igazgatónak első geológiai tanulmánya a 
Magyarhoni Földtani Társulat Közlönyében negyven évvel ezelőtt látott 
napvilágot.

Lóczir L xVjos jóformán deák korától kezdve igazán igen ritka sze
retettel, kitartással és szorgalommal tört előre a geológiai tudomány 
nehéz mesgyéjén.

Nagy tudásával és tehetségével leglelkesebb mívelője s ma vezére 
szakmánknak.

Nagyarányú balatoni munkája, amely a monográfia kereteinél sok
kal többet nyújt, nemcsak a geológiai, hanem általában a hazai tudo
mányos irodalomban is a legeslegelsők közé sorolandó és miután teljes
ségében német nyelven is megjelent, a külföldön is igen nagy méltatásra 
talált s a magyarság igazi becsületére szolgál.

Mindezekért barátai, tisztelői és szaktársai nagyrabecsülésük, tisz
teletük és szeretetük jeléül 1915. évi februárius hó 4-ikén igazgatónkat 
családja körében komoly és csendes ünneplésben részesítették. Ez alka
lommal arany tollat és albumszerűen kiállított emlékiratot nyújtottak 
át neki.

Az arany tollat Szontagh T amas, a földtani társulat alelnöke és 
a m. kir. földtani intézet aligazgatója, a küldöttségben résztvevő geoló
gusok legidősebbje, a következő szavak kíséretében nyújtotta át:
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„Méltóságos Uram !

E viharos és zimankós időben mindnyájunknak olyan igen jól esik, 
hogy Téged, hazánk tudományos életének egyik legkiválóbb és legkitar
tóbb harcosát, csendes és teljes egyetértésben, szeretettel és tisztelettel 
üdvözölhetünk.

Negyven éve annak, hogy kedves arad-vármegyei hegységed ismer
tetésével szakíróink sorába léptél.

Ha végig pillantasz e hosszú és hazánk tudományos fejlődésére 
olyan igen fontos időszakon, úgy lelkiismereted nagy megnyugvással 
számolhat be arról, hogy a becsületes munkából mindenkor hatalmasan 
kivetted részedet s hogy életed úgy a hazának, mint a tudománynak 
eddig is nagy hasznára volt.

Az épülő geológiai tudomány hivatott munkásából vezető mester 
lettél; aki nagy akaraterővel, kitartó szívóssággal és kiváló tehetséged 
páratlan szeretetével jóformán csak a mi tudományunknak, a geológiá
nak éltél.

íme fogadd szívesen barátaidtól és tisztelőidtől e tollat, amelynek 
nemes anyaga, maradandó fénye jelképezi munkásságod értékét, amely 
olyan méltón illik kezedbe s amely testvériesen simul a tegnapi ünnepen 
kapott hazai babérág1) első leveléhez.

Munkatársaid őszinte üdvözletét olvashatod ezen írásban itt; legyen 
ez a babérág harmadik levele.2)

„Ne többé idegen tájékok bűbájos újdonságainak felfedezésére, ha
nem hazám földjének tanulmányozására és leírására szolgáljanak e ta
pasztalatok“ —  írtad egykoron, Chináról szóló nagy műved végszavában. *)

*) „Szabó József“ emlékérem.
2) Az üdvözlő irat szövege, amely K ormos Tivadar  és Vadász Elemér tollát 

dicséri, a következő:
„Lóczi Lóczy Lajos doktornak, a Magyar Föld lelkes kutatójának, 1915. évi 

február lió 4-én szeretettel Munkatársai.
Aradhegyalja virányos hegyvidékéről szedted tudományunk első virágait, majd 

átad messze keletre vitt s ismeretek gazdag halmazával tértél onnan vissza. Örömmel 
köszöntött újból a Magyar Föld és nyitott könyvként tárultak eléd szerkezetének 
rejtelmei. Kutatva jártál a magyar rónán, dombságokon s a. Kárpátok bércein. Tudo
mányunk mezején sasszemed meglátta a rejtetten nyíló virágokat s szellemeddel ter
mésekké érlelted azokat. Bolyongva idegen tájakon: Alpok redőiben. Itália tűz
hányóiban. Kaukázus jegeseiben, mindenütt hazai jelenségek mását kerested. Lelked 
mindig visszavágyott: a Balatonhoz vissza-visszatértél. Tudásod szavára a Magyar 
Tenger tükre régmúlt jelenségek ragyogó képét veri vissza. Negyven év munkáját 
bokrétába kötve, élénkbe tártad.

Acéltoliad nyomán aranygondolatok fakadtak, ezt jelképezze egyszerű arany- 
tollúnk: fogadd szeretettel tőlünk.“
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Ennek a kijelentésednek is ura lettél, e szent fogadalmat is fénye
sen beváltottad.

Ez a hazádat szolgáló nagyszabású munkásság hozta meg neked, 
érdemesnek a hazai babérág üdén zöldek) leveleit.

És mostan, hogy lelkünk melegéből fakadó elismerésünk szerény 
tanúságait munkás kezedbe letettük, azzal az őszinte óhajtással fűzzük 
azt össze, hogy az isteni gondviselés Téged e szegény vihartépett hazá
nak, haladó tudományos életünknek, szerető családodnak s tisztelőid 
nagy seregének boldogan, jó egészségben és további friss munkakedvben 
még igen sokáig tartson meg.“

Ezután még dr. Schafarzik F erenc, a Magyarhoni Földtani Tár
sulat elnöke és műegyetemi tanár közvetlen meleg szavakkal üdvözölte 
az intézeti igazgatót.

A z üdvözlő küldöttségben résztvettek: Böckh Hugó, Éhik Gyula, 
Emszt Kálmán, Halaváts Gyula, Horusitzky Henrik, Horváth Béla, 
Jekelius Erich, Kadié Ottokár, Kormos Tivadar, Kulcsár Kálmán, ifj 
Lóczy Lajos, Marzsó Lajos. Papp Károly, Pálfv Móric, Pitter Tivadar, 
Rozlozsnik Pál, Schafarzik Ferenc. Schréter Zoltán. Szontagh Tamás, 
Taeger Henrik, Toborffy Géza, Vadász Elemér, Vigh Gyula és Yogi 
Viktor.


