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J a n t s k y  B é l a

1976. december 20-án vettünk örök búcsút az óbudai temetőben a jóba- 
ráttól, a mindig kedélyes kartárstól, de mindenekelőtt a lankadatlan szorgalmú 
kiváló geológustól.

Amíg közöttünk élt, megszoktuk, hogy állandóan a földtani kérdések 
tüzében ég, hogy mindig vannak megoldatlan, nyitott földtani problémái. 
Most, hogy már nincs közöttünk, érezzük hiányát nagyszerű meglátásainak, 
széles körű földtani tudásának és dinamizmusának.

D r . W e in  G y ö r g y  1912-ben Budapesten született. Az elemi és közép
iskoláit Szentendrén végezte, ahol ekkor szülei laktak.

Már középiskolás korában nagy érdeklődést mutatott a természettudo
mányok, különösen pedig a föld- 
tudományok iránt. 1930-ban be
iratkozott a budapesti Pázmány 
Péter Tudományegyetem bölcsé
szeti karára, majd 1932-ben Bécs
ijén folytatta tanulmányait. Itt 
sajátította el az Alpokra vonat
kozó alapvető ismereteket, ame
lyek élete végéig elkísérték és azt 
eredményezték, hogy Magyaror
szág földtani felépítésében mindig 
az Alpok folytatását kereste, tekto
nikai szintéziseiben pedig a varisz- 
kuszi és az alpi mozgások nagy- 
szerkezeti irányainak felismerésére 
és különválasztására törekedett.

Egyetemi tanulmányait 1933- 
ban ismét Budapesten folytatta és 
fejezte be. Már egyetemi hallgató 
korában terepi térképező, kutató 
munkát végzett T e l e g d i  R o th  K. 
vezetése mellett. 1934-ben a föld
tanból mint főtárgyból, továbbá 
őslénytanból és földrajzból mint 
melléktárgyból doktori diplomát 
szerzett. Doktori értekezését az
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Északi-Bakony liegység titon rétegeiről írta és védte meg a Debreceni Tu
dományegyetem föld- és ásványtani tanszékén T e l e g d i  R o t h  K á r o l y  egye
temi tanár vezetése mellett. Vagyis e nagyszerű magyar tudósnak és a kivá
ló térképező, sztratigráfiai-őslénytani beállítottságú iskolának volt a tanít
ványa.

Ennek a sztratigráfiai beállítottságú és a terepi megfigyeléseket előtérbe 
helyező iskolának a hatása egész életén át elkísérte. A terepi geológiai megfi
gyelések elsőbbségét vallotta és azt minden más, ezekből levezetett elmélet 
alapjának tartotta.

Innen ered W e in  G y ö r g y  rendkívül sokrétű tudása és gyakorlati föld
tani tevékenysége. Mint fiatal geológus 1935-ben, első ízben, fúrási geológus
ként az Eurogasco Kőolajkutató Vállalatnál helyezkedik el, de csak egy fél 
évre. Utána T e l e g d i  R o t h  K á r o l y , aki felismerte szorgalmát és képességeit, 
tanársegédként a Debreceni Tudományegyetemre hívja meg, amit el is fogad. 
I t t  négy éven keresztül működik úgy, hogy a nyári időszakban a M. Kir. 
Földtani Intézet megbízásából a Szentendre -Visegrádi-hegység, a Cserhát, a 
Mátra, a Bükk és az Eperjes-Tokaji-hegységben végez földtani térképező
kutató munkát. Ez a felsorolás is mutatja, hogy már kezdő éveiben a legkü
lönbözőbb felépítésű hegységek földtani problémáival ismerkedik meg.

1939-ben a Földtani Intézethez nevezik ki, ahol 1943-ig dolgozik. Ezek 
már a második világháború évei. Az Intézet megbízásából részt vesz a kárpát
aljai és erdélyi térképezési és kőolaj-földgázkutató munkálatokban. Uzsok, 
Luhi, Polena, Szolvva, Munkács, Szamosújvár, Cente, Dés, Búza, Noszoly stb. 
területen végez kutatásokat. Kutatási eredményeit szinte egyidejűleg publi
kálja.

1943-ban a Budapesten megalakult Ásványi Nyersanyag-értékesítő KFT- 
hez lé]) be geológusként és itt működik 1945-ig. Ezután a budapesti Tudomány- 
egyetem földtani tanszékére kerül, itt tanársegédként dolgozik 1946 szep
temberéig. 1946 és 1948 között ismét az Ásványi Nyersanyagok Értékesítő 
Vállalatánál dolgozik, utána pedig 1949-ig a budapesti Tőzegkutató Válla
latnál.

Életének ebben a periódusában különféle ásványi nyersanyagok kutatá
sában vesz részt. Barnakőszén, foszfát, kaolin, kvarcit, festékföld, bentonit és 
tőzeg, vagyis az ún. nem érces ásványi nyersanyagok kutatása köti le. 1949- 
ben Komlóra kerül mint a Mecseki Szénbányák NV főgeológusa, majd ugyan
csak Komlón a Bányászati Kutató és Mélyfúró Vállalat főgeológusaként mű
ködik tovább. Feladatköre a mecseki feketekőszén és az ezzel összefüggő föld
tani kutatási és bányászati problémák megoldása.

1957. évig különböző vállalatoknál teljesít szolgálatot főgeológusi vezető 
beosztásban (közben a MÁFI-hoz is visszatér), ahol kutatásai homlokterében 
ismét csak a mecseki kőszén és mecseki karsztvíz, a mecseki szerkezetföldtan 
és végül a mecseki uránércesedés problémái állanak.

Életének ez az időszaka igen mozgalmas, néha zaklatott. Ebből az időből 
származnak a Mecsek hegység sztratigráfiájával, vízföldtanával, ásványi nyers
anyagaival és tektonikájával foglalkozó tudományos közleményei. 1957 után 
ismét a MÁFI-hoz kerül, ahol mint tudományos főmunkatárs dolgozott egé
szen váratlanul bekövetkezett haláláig. Ez a 20 esztendő életének legtermé
kenyebb időszaka. Folytatja megkezdett mecseki kutatásait, befejezi a Budai
hegység újratérképezését és tektonikai szintézisét. Érdeklődésének és tevé
kenységének homlokterébe a medencealjzat kutatása kerül. A nagyszerkezeti
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szintézisek kora ez, vagyis egy olyan országos nagytektonikai kutatásé, amire 
egyedül csak ő volt képes. Élete legjelentősebb tektonikai és földtani fejlődés- 
történeti szintézisei kerülnek rövid idő leforgása alatt kiadásra. Tudományos 
működése kilép hazánk határai közül. Külföldi tanulmányútjai, előadásai jel
zik nagyszerű tevékenységének mérföldköveit.

Szívbetegségének jelzései ellenére járja a hazai területeket, a Mecseket, 
a Budai hegységet, külföldön az Alpokat, a Nv-i és D-i Kárpátokat és a Szerb- 
Maeedon masszívumot. Szervezi a Földtani Társulat 1974. évi nagyszabású 
tektonikai ankétját, vezeti a MAF1 keretében működő tektonikai térképszer
kesztő bizottságot, előadásokat tart, vitatkozik és széles körű szakmai kap
csolatokat épít ki az a lp i-kárpáti, balkáni és dinári területek kutató tektoni
kusaival.

Halála előtt egy hónappal még előadást tarto tt a Pannóniai-medence- 
aljzat földtani fejlődéstörténetéről és részt vett az ezt követő mélyreható 
vitában.

Eredményes tudományos munkásságát 61 publikált mű, szakközlemény, 
dolgozat és ismertetés fémjelzi.

1943-ban n ő sü lt m eg, Sz t r á k o s  MARGiT-tal való  házasságukbó l három  
gyerm ek  szü le te tt. Végig boldog, k iegyensú lyozo tt családi é le te t élt. K edvenc  
tevékenységéhez ta r to z o tt  a  szen ten d re i n y a ra ló ju k  és k e rtjü k  növényeinek  
gondozása. I t t  é r te  1976. d ecem ber 12-én a végzetes sz ív in fa rk tu s  is, am iből 
m á r nem  v o lt szám ára  gyógyulás.

D r . W e in  G y ö r g y -ö í r e n d k ív ü l te rm é k e n y  tu d o m á n y o s  és g y a k o r la t i  
fö ld ta n i k u ta tó m u n k á ja  te ljé b e n  r a g a d ta  el k ö z ü lü n k  a  h a lá l. N a g y sz e rű  é r d e 
m e it e lism e rjü k , e m lé k é t k e g y e le tte l  és s z e re te t te l  ő rizzü k .

DK. W EIN GYÖRGY SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA

Szentendre környékének földtani viszonyai. — 1939. Földt. Közi. 69. pp. 26 — 52. 
Zirc környékének titón rétegei. — 1934. Földt. Közi. 64. pp. 81 — 99.
Uzsok és Luh környékének földtani viszonyai. (H o r u sitzk y  F.-oel közösen írt m unka.) 

I960. Földt. In t. Évi Jel. 1939-ről.
Polena környékének földtani viszonyai. — 1942. Földt. In t. Évi Jel. 1939 —40-ről. 
Polena és Szolyva környékének gyógyvizei és azok keletkezése. — 1941. Besz. Földt. 

In t. Vitaül. Műnk. 4.
Földtani szelvény az Ung mentén. — 1943. Besz. Földt. Int. Vitaül. Műnk. 2. pp. 1—24. 
Szamosújvár — Cente —Felsőoroszfalu —Dés közti terület földtani viszonyai. — 1948.

Földt. In t. Évi Jel. 1941-ről. (1949-ben átadva a Román Népköztársaságnak.) 
Búza —Noszoly (Szolnok — Doboka vm.) környékének földtani viszonyai. -  1948. Földt.

Int. Évi Jel. 1942-ről. (1949-ben átadva a Román Népköztársaságnak.)
A magyar tőzeglápok geológiai megkutatása. — 1949. Bánv. Koh. Lapok. 82. pp. 143 — 

146, 205-208.
A mecseki szénvagyon keletkezése. -  1951. Földr. É rt. 10 — 12. pp. 10- 12.
A Mecsek hegység hidrológiája. — 1952. Földr. Ért. 2. pp. 237 — 243.
A komlói bányaföldtani kutatások legújabb eredményei. -  1952. Földt. Közi. 82. pp, 

337 — 347.
Földtani vizsgálatok Máza és Váralja környékén. — 1953. Földt. Int. É v ije i. 1950-ről. pp. 

295 — 299.
Komlói bányageológusi szolgálat. — Bány. Koh. Lapok. 87. pp. 108— 109.
Pécs és Komló vízellátásának földtani lehetőségei. — 1955. Hidr. Közi. 33. pp. 359 — 

361.
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Hidrológiai adatok a Bükk hegység keleti részéből. — 1952. Hidr. Közi. 32. pp. 12—19. 
Hozzászólás B abics A. : A vasérckutatás története a Mecsek hegységben c. előadásához.

— 1955. Dunántúli Tud. Gyűjt. 3. pp. 3—37.
Hozzászólás Szabó P. Z. : A fiatal kéregmozgások geomorfológiai és népgazdasági jelen

tősége a Dunántúlon c. előadásához. — 1955. Dunántúli Tud. Gyűjt. 4. pp. 3 — 26. 
Karbon kőszén kutatásának kilátásai Magyarországon. — 1960. Bány. Koh. Lapok. 

93. pp. 604—607.
Szerkezetalakulás mozzanatai és jellege a Keleti Mecsekben. — 1961. Földt. Int. Evk. 

49. pp. 759—768.
A „Máza-Déli” feketekőszén-terület (Mecsek hegység) földtani felépítése. — 1962. Bány. 

Koh. Lapok. 95. pp. 655 — 662.
A mecsekhegvségbeli kisújbányai medence karszthidrológiája. — 1962. Hidr. Közi. 

39. pp. 298 — 302.
A Magyar-medence elfedett hegységei. — 1962. Term. Tud. Közi. 9. pp. 394 — 396. 
A Mecsek hegység földtani térképe. - 1959. Mez. Konf. kirándulásvezető.
A Mecsek hegység jura képződményei. 1959. Mez. Konf. kirándulásvez. pp. 49 — 52. 
The Vergency-Directing Role of the Fore-Deeps in the Mountains of Hungary. — 1964. 

Acta Geol. 8. pp. 347 — 355.
Előmélységek szerej^e a mecsekhegységi pikkelyes szerkezetek kialakulásánál. — 1964. 

Magy. Geofiz. 7. 1. pp. 55 — 60.
Az „északi pikkely” a Mecsek hegységben. — 1965. Bánv. Koh. Lapok 98. 6. pp. 402 — 

411.
Pécs hegységszerkezeti képe. — 1966. Dunántúli Tud. Gyűjt. 56. pp. 7 — 16.
Az „északi pikkely” (Mecsek hegység) földtani felépítése. — 1965. Földt. Int. Évi Jel. 

1963-ról.
A „Kisújbányai-medence” (Mecsek hegység) földtani viszonyai. — 1968. Bány. Koh. 

Lapok 101. 9. pp. 575 — 579.
Magyarázó Magyarország 200 000-es földt. térképsorozatához. L —34 —X III. Pécs. — 

1966. pp. 1 — 96., 115—124.
Bányászati kézikönyv: Kőszénföldtani fejezete. — 1960. Akad. Kiadó, Budapest. 
Jászladány-1. sz. alapfúrás környékének neogén előtti medencealjzata és annak kiala

kulástörténete. (Szerkesztés alatt.)
Magyarázó az Alföld földtani atlasza, Szolnok 100 000-es laphoz. „Hegységszerkezet és 

fejlődéstörténet” c. fejezet— 1969. M. Áll. Földt. Int.
Magyarázó Magyarország 200 000-es földt. térképsorozatához. L —34 —XIV. Kiskun

halas. „Hegységszerkezet és földtani fejlődéstörténet” c. fejezet. — 1971. M. Áll. 
Földt. Int.

Magyarázó az Alföld földtani atlasza, Csongrád 100 000-es laphoz. „Hegységszerkezet 
és földtani fejlődéstörténet” c. fejezet. — 1974. M. Áll. Földt. Int.

Eine strukturgeologische Skizze des Vorneogenen Untergrundes der Kleinen Tiefebene.
— 1973. Előadva a pozsonyi K.B.G.A. Kongresszuson. (Nyomás alatt.)

A Dunántúl neogén rétegekkel fedett ENy-i részének szerkezetföldtani vázlata. — 
1971. Földt. Int. Évi Jel. 1969-ről. pp. 563 — 58).

A Kisalföld neogén előtti aljzatának szerkezetföldtani vázlata. — 1972. Magy. Geofiz. 
13. 4 — 5. pp. 187 — 197.

Die Tektonik von Südosttransdanubien. — 1968. Jb. Geol. Bundesanst. 111. pp. Ol
l i  3. Wien.

Délkelet-Dunántúl hegységszerkezete. — 1967. Földt. Közi. 97. 4. pp. 371 — 395. 
Délkelet-Dunántúl hegységszerkezeti egységeinek összefüggései az óalpi ciklusban. — 

1967. Földt, Közi. 97. 3. pp. 286-293.
Újabb adatok a Villányi-hegység szerkezetéhez. — 1969. Földt. Közi. 99. 1. pp. 47 —

59.
Tectonic Review of the Neogene-Covered Areas of Hungary. — 1969. Acta Geol. 13. 

pp. 399-436.
Zur Kenntniss der tektonischen Strukturen im Untergrund des Neogens von Ungarn.

— 1973. Jb. Geol. Bundesanst. 116. pp. 85—101. Wien.
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Magyarország neogén előtti szerkezetföldtani fejlődésének összefoglalása. — 1972. Földt. 
Köziem. 20(96). 4. pp. 302-328.

Magyarázó Magyarország 200 000-es földt. térképsorozatához. L — 34 — X IX . Mohács. — 
1973. Földt. In t. Kiadv. pp. 1 — 50.

A budapesti földalatti vasút 1970-ben létesített Batthyány tér —Déli pályaudvar közötti 
szakaszának földtani felépítése. — Földt. Int. Évi Jel. 1971-ről. pp. 199 — 205. 

Hozzászólás Szá d ec zk y -K ahdoss E. : A Kárpát-Dinarid terület az új globális tektonika 
szemszögéből e. akadémiai vitaindító előadáshoz. — 1972. MTA X. Oszt. Közi. 
5. 1 - 2 .  pp. 181-183.

Földtani kirándulás Budapest környékén. A Budai-hegység fejlődéstörténete c. fejezet. 
Táblázat és térképmellékletek. — 1973. Magyarhoni Földt. Társ. jubileumi ülés
szaka 1973. IV. 25 — 27-én. pp. 1 — 8.

Budapest földtani felépítése. — 1973. É let és Tudomány 28. évf.
A Budai-hegység tektonikája. — 1974. Földr. Köziem. 22. 2. pp. 97—112.
A Budai-hegység szerkezetalakulása. — 1974. Földt. K út. 17. 3. pp. 23—34.
Délkelet-Dunántúl geológiája és felszínfejlődése. — 1974. I. Baranya Monográfia Soro

zat. pp. 1 — 115. Pécs.
Die Entwicklungsgeschichte des Budaer Gebirges. — 1976. Acta Geol. Hung. 20. pp. 

135—160.
A Budai-hegység tektonikája. — 1975. Előadás a Tektonikai ankéton. (1977. Földt. Int. 

Alk. kiadv.)
Az Alföld földtani atlasza 1:100 000. — 1969. Szolnok. M. Áll. Földt. In t.
Az Alföld földtani atlasza. 1:100 000. — 1974. Csongrád. M. Áll. Földt. In t. 
Magyarázó Magyarország 200 000-es földtani térképsorozatához. L — 34 — XV. Szeged, 

L —34—XVI. Gyula. — 1974. Hegységszerkezet és fejlődéstörténet fejezet, pp. 
9 4 -9 6 .

A Kárpát-medence alpi tektogenezise. — Előadás az Ált. Földt. Szakosztály 1976. nov. 
22. és a Hercegnovi K.B.G.A. Konf. 1975. márc. 15-i ülésén.

TO THE MEMORY OF DR. GYÖRGY WEIN

by
B. J a n t s k y

On 20 December, 1976, in the Óbuda Cemetery of Budapest, we bade 
farewell forever to a good friend, merry colleague and, first of all, tenaciously 
hard-worker and excellent geologist.

D uring  his life w ith  us, he was a m an  alw ays a rd e n tly  desirous to  solve 
h a rd  geological p rob lem s. A n d  now  we feel reg re t a t  th e  loss o f  his b ra in - 
w av ing  view s, w ide-rang ing  geological know ledge an d  d y n am ic  p erso n a lity .

D r . György  W e in  was born in 1912 in Budapest. He attended primary 
and secondary schools at Szentendre, where he lived then with his parents.

As early as his secondary school years, he showed to be specially inter
ested in natural sciences, particularly in geology. He entered the Arts Depart
ment of the Péter Pázmány University of Sciences in 1930, to be a diligent 
student here for two years. Then in 1932 he went to Vienna to pursue his 
studies which included also fundamentals regarding the geological knowledge 
of the Alps, an experience that would accompany him till the end of his life. 
In consequence, he was always detecting analogous features in the geological 
setting of Hungary and the Alps intending to recognize and distinguish mani-
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festations of the Variscan and the Alpine orogenies, in approaching to draw 
up the picture of the major tectonics of our country.

In 1933 he came back to study in Budapest again, uj) to graduation. 
Being as young as a student, he was chosen to be geological survey assistant 
by professor K. T e l e g d i R o t h . He took his Ph.D. in geology (main subject), 
palaeontology and geography at the Geological and Mineralogical Department 
of the Debrecen University of Sciences, under the direction of prof. K. T e leg d i 
R o th , in 1934 treating the Tithonian beds of the northern Bakony Mountains. 
Thus he was a student of a prominent Hungarian scientist and disciple of a 
geological mapping-centred stratigraphic-palaeontological school.

In accordance with these fundamental principles, he always gave priority 
to filed observations considered to be fundamental for setting up theories. 
His successful career of a field geologist was based, indeed on a many-sided 
scientific knowledge.

The first job (1935) of junior geologist G y . W e in  was with the Eurogasco 
Petroleum Exploration Company, where he was engaged in ível I-logging. This 
service lasted for only half a year. Then K . T e l e g d i  R o t h , appreciating the 
abilities of his former student, admitted him to the Debrecen University to 
work as an assistant. He attended this job during 4 years, meanwhile, in the 
summer seasons, he was contracted by the Hungarian Geological Institute for 
geological mapping and research in the Szentendre— Visegrád Mountains, 
moreover in the Cserhát, Mátra, Bükk and Eperjes—Tokaj Mountains. On 
the knowledge of these work areas; it can be said that he had the opportunity 
to get acquainted with mountains of diverse geological makeup in his early 
years of a geologist. So from 1939 till 1943 he was assigned to work with the 
Hungarian Geological Institute. I t is the time of the Second World War. 
G y . W e i n , a well-trained geologist by then, was entrusted with survey work 
and the explorations for petroleum and gas in Transylvania and in the Sub- 
Carpathian Region, in the zones of Uzsok, Luhi, Polena, Szolyva, Munkács, 
Szamosújvár, Cente, Dés, Búza, Noszolv etc. His work results were published 
almost immediately.

In 1943 he joined as staff geologist, the Mineral Raw Materials Marketing 
Co., then recently formed in Budapest, and, excepting on interruption between 
1945 and September, 1946 when he took the job of assistant at the Budapest 
University of Sciences, he would remain with that Company till 1948. In 1949 
he was employed by the Peat Research Company in Budapest.

In this period of his life he was engaged in explorations for non-metallic 
mineral raw materials (coal, phosphate rock, kaolin, quartzite, coloured earth, 
bentonite and peat). In 1949, he became Chief Geologist, first to the State Coal 
Mining Co., and then to the Mining Exploration and Drilling Co., both func
tioning at Komló. With this, his work had got closely related to the explora
tion and mining problems of coal resources in the Mecsek Mountains.

Till 1957, G y . W e in  rendered services as Chief Geologist in various com
panies, also returning for a while to the Hungarian Geological Institute, but 
all the time in close connection with the coal measures, karst water resources, 
uranium-bearing deposits or structure geology of the Mecsek Mts.

This period of his life was lively and, sometimes, hectic. At the same 
time he compiled publications dealing with the stratigraphy, hydrogeology, 
mineral reserves and tectonics of the Mecsek Mountains. As late as 1957 he 
came back to the Hungarian Geological Institute, however, the subsequent
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20 years, terminated by death, have turned out to be the most productive 
period of all his life. He continued his work in the Mecsek Mountains, parallel 
with the completion of the mapping and tectonic synthesis of the Buda Moun
tains. His attention then turned to studies in major tectonics, connected clo
sely with the investigation of the basins' bedrocks, a task which was at his 
very convenience. In a short time, he would produce syntheses on geological 
history and structure geology, the most significant of all ever penned by him. 
G y . W e in ’s  scientific activity stepped over national borders, as highlighted 
by study-tours made and lectures delivered abroad.

Despite his advanced heart desease, he did not give up his field trips in 
Hungary (Mecsek, Buda Mts) and abroad (Alj)s, W and S Carpathians, Ser- 
bian-Macedonian Massif). He organized in 1974 a conference on tectonics in 
co-operation with the Hungarian Geological Society, and took part in the 
map-plotting-and-editing activity of the Hungarian Geological Institute, not 
omitting to hold lectures, to discuss subjects and to maintain contacts with 
researchers of Alpine, Carpathian and Balkan regions, inbetween. A month 
before his death, he held a lecture on the geological evolution history of the 
Pannonian Basin’s bedrocks, and took an active part in the subsequent scien
tific debate.

H is succesfui scientific life has been crowned by 61 publications.
From his marriage (1943) with M. Sztrákos three children were born. 

His family life was balanced and happy. His favourite hobby was gardening 
pursued in their week-end resort at Szentendre. He suffered the fatal heart 
attack at the same place, on 12 December, 1976.

D r . G yörgy  W e in ’s d e a th  fin ish ed  a  p ro d u c tiv e  scien tific  an d  econom ic- 
geological career being still a t  its  zen ith . W e p ay  tr ib u te  to  his lifew ork reca ll
ing h im  w ith  a ffec tion  an d  p ie ty .




