Beszámoló és megemlékezések az 1980. évről
D r . Csíky Gáborx

Az esztendő és az évtized végére érkezve, beszámolunk ezévi te
vékenységünkről és egyúttal emlékezünk. Egyben megjegyezni kivánom, hogy mivel az 1980. esztendő a Tudománytörténeti Szak
osztály megalakulásának 10. évfordulója, tartozunk egy vissza
pillantó és értékelő beszámolóval, szakosztályunk első évtize
déről. Ezt november havára terveztük, de el kellett halasztanunk technikai okok miatt jövő évi február 2-ra, amikoris a
rendezendő Tudománytörténeti Napon fog rá sor kerülni.
Ezek után engedjék meg, hogy néhány országos jelentőségű, köz
érdekű művelődéstörténeti évfordulóról megemlékezzem.
Minden esztendőnek megvan a maga országosan kimagasló jubileu
mi évfordulója. Az 1980. évet Bethlen Gábor, a nagy fejedelem
emléke uralta születésének 400. évfordulója alkalmából megren
dezett ünnepi rendezvényeken. Róla a múlt évi beszámolómban,
halálának 350. évfordulóján már megemlékeztem. Most csak annyit:
örvendetes az a tény, s talán nem is a véletlen müve az a szán
dék, hogy végre az összmagyarság gyengülő nemzeti tudatában,
nem kevésbé az utódállamok népeinek tudatában is a megfelelő
helyet, ill. jogos és valós képet kapjon történelmi múltúnk
egyik legnagyobb személyisége. Mert Hunyadi Mátyás, Báthori
István, Bethlen Gábor —

igényes lista, zavarba jön a mai emlé

kező, ha folytatni akarja. Ugyanis ujabbkori történelmünk gaz
dag nagy személyiségekben, de ha sorsukban a társadalmi haladás
melletti elkötelezettség, az áldozatos hazaszeretet, az elveik
hez való következetes hűség nyomában a politikai siker jegyeit
is keressük, a felsorolás még ma is Bethlen Gábor fejedelem ne
vével végződik.

Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály ülésén, 1980. december
15-én.
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Ezévi szeptember 28. nevezetes hapja volt a hazai római katoli
kus egyháznak, de országos viszonylatban is. Egyházi ünnepségek
keretében emlékeztek meg Szent Gellért, vértanú halált halt
püspök születésének ezredik évfordulóján, melyen résztvett
Casaroli biboros, vatikáni államtitkár is.
A távoli földrészekre eljutó magyar utazók igen különböző okok
miatt ragadtak vándorbotot. Volt akit, mint Körösi Csorna Sándort
vagy Vámbéry Ármint tudományos cél vezérelt távoli tájakra.
Magyar Lászlót vagy Xantus Jánost az ismeretlen, föl nem fede
zett területek vonzották. Benyovszkyt a kalandvágy űzte föld
részről földrészre. Voltak sokan, akiket az emigráció szórt
széjjel a világban, kényszerű utazásra. És volt, aki akarata
ellenére lett négy világrész vándora, mint Jelky András, bajai
világjáró szabólegény, aki 250 éve 1730-ban született. 1754-ben
elindult 1-2 éves tanulmányútra, ill. vándorútra, mint szabó
mesterlegény és csak 24 év után tért haza mint "consiliárius
hollandicus" /holland tanácsos/ és német nyelven kiadta kalan
dos életének történetét /Geschichte des Herrn A. Jelky....Wien,
1779/ .
1755-ben, 225 esztendeje született gróf Festetich György, aki
ellentétben más, külföldieskedo, nemzetietlen magyar mágnások
kal, kiérdemli az utókor tiszteletét és becsülését. Amiatt tört
derékba katonai karrierje és kellett távoznia huszárezredéből,
mert 1790-ben a magyar szolgálati nyelvet kérelmező tiszttársa
ihoz csatlakozott. Ettől kezdve minden idejét, energiáját, jö
vedelmének nagy részét a magyar nemzeti ügy támogatására áldoz
ta. —

Legjelentősebb tette az első magyar gazdasági iskolának,

a keszthelyi Georgikonnak —
elődjének —

a későbbi hires gazdasági akadémia

megalapítása volt 1797-ben. Ez volt az első kez

deménye a hazai mezőgazdaság tudományos alapokra való fekteté
sének. —

Nem csekélyebb érdemeket szerzett a zsendülő magyar

irodalom támogatásával, ő szervezte meg 1817-ben a Keszthelyi
Helikon ünnepét, az első intézményes hazai irói találkozót, me
lyet még életében négy hasonló összejövetel követett.
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1780. január elsején Budán reggel mínusz 4 fokot mutatott a hő
mérő. Ezt azért lehet tudni, mert 200 évvel ezelőtt ezen a na
pon kezdődött a rendszeres meteorológiai megfigyelés. Mária
Terézia ugyanis a nagyszombati egyetemet 1777-ben a budai vár
ba költöztette át, az egyetemi csillagdával együtt, ahol az
asztronómia művelése mellett meteorológiai megfigyeléseket is
végeztek. Weiss Ferenc az egyetem matematika professzora 1780.
év első napján kezdte meg a hőmérsékleti adatok feljegyzését és
tudományos értékelését, a meteorológiai szolgálatot.
Ugyancsak 200 éve, 1780. január elsején jelent meg Pozsonyban
az első magyar nyelvű újság, a Ráth Mátyás által megindított
Magyar Hirmondó és 275 éve annak, hogy 1705-ben megjelent az el
ső magyarországi —

igaz még latin nyelvű —

szabályos időközön

ként jelentkező sajtótermék, hírlap, a "Mercurius Veridicus ex
Hungária" /Magyarországi igazmondó Merkur/, melyet II. Rákóczi
Ferenc adott ki. Ezzel a latin nyelvű lappal, elsősorban ügyé
nek szolgálatában, az európai közvéleményre igyekezett hatni,
főleg a Habsburg érdekeket szolgáló német nyelvű osztrák lapok
ellenében. Tény az, hogy a szabadságért harcoló magyar nép lap
jával kezdődik a magyar sajtó története. Ráth Mátyás, a magyar
újságírás úttörőjének lapja, a felvilágosodást szolgálva, elju
tott az egész országba, Soprontól Máramarosszigetig, a hetenként
kétszer közlekedő postakocsijárattal, hogy tájékoztatást nyújt
son olvasóinak a világ és a magyár haza mindenféle eseményeiről,
egészen 1788-ig, amikor is megszűnt.
Köztudomású, hogy az 1825. évi országgyűlésen, amely a nemesi
reformmozgalom kezdetét jelenti-, lépett Széchenyi István a po
litikai élet porondjára. Az ő elméleti munkássága és gyakorlati
tevékenysége nyitotta meg a haladás és a nemzeti felemelkedés
útját. Nagyhatású programját az ezelőtt 150 évvel, 1830-ban meg
jelent Hitel c. könyvével kezdte meg a Világ és Stádium c. mun
káival folytatva foglalta össze. A Hitel az 1830-as években ki
bontakozó reformmozgalom programjává vált és lehet, hogy meré
szen hangzik, de a magyar Tőkének is nevezhetjük, Marxra gondol
va, mert elindított egy olyan átalakító folyamatot, mozgalmat,
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mely végül is forradalomba torkolt.
Ezévben a magyar irodalom néhány
szerte évfordulók alkalmából. —

nagyságára emlékeztek ország
125 éve hunyt el Vörösmarty

Mihály, a magyar romantika és a reformkor költészetének legna
gyobb alakja, a Szózat költője. Pesti temetése az első néma tö
megtüntetés volt az önkényuralom ellen.
Katona József, nemzeti drámánk a "Bánk bán" szerzője, 150 éve
hunyt el. A nagy pályatársak között a legtragikusabb talán az
övé. Nem ágyúgolyó végzett vele mint Balassi Bálinttal, nem
kellett nyomorognia mint Csokonainak, nem kellett a madáchi bel
ső tragédiák rémlátomásait átélnie egy felégetett haza romjai
nál. Katona tragédiája a tökéletes közöny és meg nem értés, a
vidéki élet sivárságába való eltemetkezés tragédiája, akiben az
alkotási vágy roppant össze, a közöny falán.
100 éve született Kaffka Margit a legkiemelkedőbb magyar nőiró,
Ady kortársa, akihez legközelebb állt. Fiatalon, alkotó ereje
teljében ragadta el a halál, de torzóban maradt életműve igy is
teljes, tökéletes.
75 éve született József Attila a magyar irodalom szocialista
költészetének legnagyobb alakja, Ady és Petőfi mellett a magyar
forradalmi lira legnagyobb költője.
Kitekintve a nagyvilágba, néhány kiemelkedő nagy tudósra emlé
keztek világszerte. —

Ezer éve, 980-ban született Avicenna,

arab nevén Ibn Szina a tudósok tudósa, a középkor nagy orvosa
és filozófusa, akinek fontos szerepe volt a klasszikus görög
filozófia, tudomány, Arisztotelész szellemi hagyatékának, a
nyugati világba való közvetítésében. Amikor világszerte, sokfe
lé még a sámánok ördögűzéssel, a táltosok, papok varázslattal,
ráimádkozással gyógyítottak, akkor Avicenna már leirta sok be
tegség, ma is érvényes kórisméjét, a gyógyítás törvényeit, hi
res orvosi "kánon"-jait. Galénosznak az ókor legnagyobb orvosá
nak volt követője, méltó utóda. Ami a geológiát illeti: már
voltak bizonyos felismerései, meglátásai a hegységek kelelkezé24

séről, az üledékek és ősmaradványok képződéséről. Az ásványokat
felosztó rendszerét —
ra —

kövekre, fémekre, éghető anyagokra, sók

a középkor és újkor természetvizsgálói változatlanul el

fogadták.
Ezelőtt 700 évvel, 1280-ban hunyt el a középkor másik nagy ter
mészettudósa, a német Albertus Magnus domonkosrendi szerzetes,
a Doctor Universalis, akit az angol Roger Bacon-nel, kortársával a modern tudomány legkiválóbb előfutárának tekinthetjük. Fő
érdeme, hogy a középkori egyetemeken a görög és az arab tudomány
tanításait bevezették, ő

fordította le a teljes Arisztotelész!

müvet, az akkori világnyelvre, a latinra s ezzel egyetemesen
hozzáférhetővé tette, továbbá kommentálta, bírálta és kiegészí
tette; ezáltal leváltotta a skolasztikában addig uralkodó plato
nizmust. A természettudományokban, ahol Avicenna nyomdokain ha
ladt, megelőzte korát. Empirista elveket vallott, hirdette, hogy
a tapasztalat a legfontosabb ismeretszerzés, szemben az okosko
dással. Sokat foglalkozott alkémiával. Hires müvében, "De rebus
metallicis et mineralibus" ásványokkal is foglalkozik,

s mintegy

100 ásványt ir le, melyeket különböző bányákból őmaga gyűjtött
be. Átvette Avicenna ásvány-felosztási rendszerét, mely nagyjá
ból a XVIII. század végéig érvényes maradt. Az ősmaradvány le
nyomatokat állati eredetűnek tartotta. Aquinói Szt. Tamás az ő
tanítványa volt.
1630-ban, 350 éve halt.meg Johannes Kepler, német csillagász és
matematikus, aki tökéletesítette és törvényesítette Kopernikus
heliocentrikus elméletét, világképét, a bolygók mozgásában meg
nyilatkozó három alapvető törvénnyel, a Kepler törvényekkel.
1980. év nem volt könnyű esztendő, politikai világrengések mel
lett természeti földrengések rázták meg a Föld egyes részeit,
bár már évek óta a földrengések korát éljük. így időszerűnek
találom megemlíteni, hogy voltak a jelenlegi olaszországi föld
rengésnél sokkal borzalmasabbak is az elmúlt 2— 3 évszázadban,
így ezelőtt 225 évvel 1755-ben valamennyi pusztitó földrengés
egyik legemlékezetesebbje, Portugália fővárosát, Lisszabont dön
tötte romokba, amikor is néhány perc alatt 60 000 ember vesz tet
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te életét. Itt főleg a tenger dagályhullámai pusztítottak, me
lyek 20 m magasan zúdultak a városra. Egy másik pusztitó föld
rengés volt 1783-ban, az első kalábriai földrengés, ill. föld
rengés-sorozat, mert számtalan utórengéseivel 1786-ig tartott.
Ez tengerrengéssel párosult a messzinai tengerszorosban, és el
pusztította Messzina városát. Az áldozatok száma 30 000 volt.
Ennél borzalmasabb volt az 1908 évi újabb messzinai földrengés
mely rombadöntötte Messzinát és a pusztitó tengerrengés közel
200 000 ember életébe került. —

Hires volt az 1906. évi san-

franciscói földrengés, ahol a kitörő tűzvész is pusztította
Kalifornia fővárosát, óriási anyagi károkat okozva. —

Ezek

voltak a közismert, a tankönyvi földrengések. A legborzalma
sabb, de már kevéssé ismert földrengések Ázsiában voltak Kíná
ban, Japánban és Indiában. így Kinában az 1556 évi földrengés
tartja a világrekordot, ami az ember áldozatok számát illeti,
ugyanis több mint 800 OOO ember pusztult el. 1679-ben a pekinki földrengés 400 000 embert temetett a romok alá. 1920-ban pe
dig a kinai Kansu és Senszi tartományokban történt földrengés
kor közel 180 000 ember pusztult el. Ehhez hasonló megismétlő
dött 1976-ban, amikoris a Szecsuán tartományban történt föld
rengéskor kb.

300 ezer ember pusztult el. —

Indiában 1737-ben

a földrengéssel egyidőben vihardagály zudult a Ganges és Brah
maputra torkolati vidékére, 300 OOO emberáldozatot követelve.
Ugyanez megismétlődött 1876-ban, amikor is a 15 m magas szökő
ár 200 000 embert pusztított el. —

Japánban 1923-ban a tokiói

és környéki földrengés és a keletkezett tűzvész romba döntötte
a fővárost, az áldozatok száma elérte a 140 ezret. Ezekhez ké
pest elmondhatjuk, hogy Magyarországon számottevő földrengés
nem volt.
Ezek után ezévi tevékenységünkről szólók. Szakosztályunk szin
tén méltatta múltúnk néhány kiemelkedő geológusának életművét
évfordulók alkalmából. így megelékeztünk Schmidt Sándor, id.
Noszky Jenő, Rozlozsnik Pál, Pálfy Móric, Loczka József, most
pedig Petényi Salamon életművéről.
Szakosztályunk ezévben 8 vezetőségi ülést tartott, továbbá 5
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előadóülést 13 előadással. Ezenkívül szakosztályunk három tag
ja: Póka Teréz, Dudich Endre és Csiky Gábor résztvett a párizsi
26. Nemzetközi Földtani Kongresszuson; erről Dudich Endre fog
beszámolni. —

Bacsák György, Társulatunk tiszteleti tagja ha

lálának /1970/ 10. évfordulója alkalmából, augusztus 29-én Alsóbélatelepen rendezett emléktábla leleplezési ünnepségen vet
tünk részt, melyen Társulatunk részéről Rónai András vezetősé
gi tagunk tartott emlékező beszédet. A MTESZ Tudomány- és Tech
nikatörténeti Bizottsága által szeptember 16— 19. között Buda
pesten rendezett, "A természettudományok és a technika fejlődé
sének kérdései Közép-Európában 1848— 1918 között" cimü nemzet
közi konferencián a szakosztály tagjai hat előadással szerepel
tek. —

Id. Noszky Jenő születése centenáriuma alkalmából no

vember 3-án, a XVI. kerületi tanács által Sashalmon rendezett
emléktábla leleplezésen résztvettünk. A Társulat nevében Bartkó
Lajos tartott emlékbeszédet.
Ezévben köszöntötte Társulatunk elnöksége és most ismételten
köszöntjük ez alkalommal is Társulatunk néhány idősebb tagját:
a 75 éves Takáts Tibort, továbbá a 70 éves Jaskó Sándort és a
szintén 70 éves Göbel Ervint. És köszöntjük a hazai geofizikus
társadalom doyenjét, a 80 esztendős Tárczy-Hornoch Antal akadé
mikust és a 75 éves Heinrich Józsefet, a Bányászati Lapok főszerkesztőjét. Kivánunk mindnyájuknak jó egészséget.
Halottainkról is megemlékezünk, mert sajnos ezévben is voltak.
80-ik életévében távozott közülünk Szalai Tibor, szakosztályunk
vezetőségi tagja, Társulatunk tiszteleti tagja, a M.Á.Földtani
Intézet volt igazgatója. —

70-ik életévében hagyott itt ben

nünket Barnabás Kálmán a Magyar Aluminiumipari Tröszt volt fő
geológusa, a magyar kőolajkutatás érdemes úttörő tagja. 74 éves
korában elhunyt Grazban, Györffyné Mottl Mária paleontológus.
A halottak emlékét kegyelettel őrizzük.
Ezek után évfordulók alkalmából emlékezzünk régiekről, elmultakr ól.
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Tegnapelőtt, december 13-án volt 250 éve annak, hogy a magyar
mineralógia úttörője, Fridvaldszky János jezsuitarendi tanár,
természettudós megszületett. 1755-től a jezsuitarend feloszlatá
sáig /1773/ különböző hazai városokban —
Gyulafehérvár, Kolozsvár, —

Buda, Nagyszombat,

mint tanár oktatott. Élete delén

Erdélyben működött 10 éven keresztül Gyulafehérváron, de főleg
Kolozsvárott, ahol az egyetemi rangú katolikus akadémián termé
szettudományokat, fizikát és matematikát tanitott. Oktatási
munkája mellett bejárva Erdélyt, bányákat látogatott és ásvá
nyokat gyűjtött. Tapasztalatait, vizsgálódásait a "Mineralógia
Magni Principatus Transilvaniae" cimü müvében adta ki Kolozs
várott 1767-ben, melynek második kiadása már Bécsben jelent meg
1774-ben. Ez a munka Erdély első rendszeres ásványtani leirása,
melyben ő ismertette legelőször a nevezetes nagyágit nevű ás
ványt.
Ezelőtt 200 évvel, 1780-ban jelent meg, Johann Ehrenreich
Fichtel, erdélyi nagyszebeni guberniumi tanácsos, mineralógus
és az első magyarországi paleontológus, "Beytrag zur Mineral
geschichte von Siebenbürgen" cimü úttörő munkája, melyről külön
előadás fog megemlékezni.
90 éve hunyt el Pettkó János bányamérnök a Selmecbányái Akadé
mia tanára, ö volt az Akadémia 1840-ben létrehozott önálló mineralógiai-geológiai-paleontológiai tanszékének első tanára.
Ezek szerint ő volt az. első geológus professzor, akinek 1843tól 1871-ig tartó tanársága alatt több kiváló bányamérnök is
merkedett meg a földtudományokkal és vált egyúttal geológussá
is. így Dioniz Stur, a szlovákok nagy geológusa, továbbá Szabó
József, Böckh János, Hantken Mxksa, Winkler Benő, Gesell Sándor.
A M.Földtani Társulat egyik alapitó tagja volt, az 1848. évi
januári videfalvi alakuló ülésen.
Böckh János a M.K.Földtani Intézet második igazgatója 140 éve
született. Vezetése alatt az Intézet nagyarányú fejlődésnek in
dult. A hazai földtani térképezés kiemelkedő képviselője és je
lentős szerepe volt az ország földtani feltérképezésében. Nagy
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érdeme volt a multszázadvégi magyarországi kőolajkutatások fel
lendítésében és az 5 javaslatára határozta el a kormányzat a
kutatások állami kezelésbe vételét, ami az 1911. évi monopóli
umtörvény megalkotására vezetett.
lOO éve született Szentpétery Zsigmond, tudományos munkássága
a Kolozsvári Egyetemen, Szádeczky K. Gyula professzor mellett
erdélyi kőzetek petrográfiai vizsgálatával indult meg a Persányi hegységben és a Tur-Torockói vonulatban. Az első világhábo
rú után a Szegedi Tudományegyetem tanáraként, további munkássá
ga során elsősorban a Bükk-hegység magmás kőzeteivel, továbbá a
Börzsöny vulkánitjaival foglalkozott.
Ezév májusában volt száz éve annak, hogy Széchenyi Béla expedí
ciója közel két és fél éves távolkeleti útjáról hazaérkezett.
Az expedició 3 tagja közül Lóczy Lajos a földtani, növénytani,
állattani megfigyeléseket, valamint az ezzel kapcsolatos anyag
gyűjtést végezte. Majd megirta az expedició tudományos eredmé
nyeit összefoglaló 3 kötetes munkáját,

"Gróf Széchenyi Béla ke

letázsiai utazásának tudományos eredményei /1877— 1880/" cimmel. Ez az utazás irányt szabott további működésének, életpá
lyájának és nagyvonalú gondolkodását alapozta meg.
25 éve hunyt el Telegdi Roth Károly egyetemi tanár, Társulatunk
tiszteleti tagja. Sokoldalú tudós, aki mind elméleti téren, az
ásvány-földtani és őslénytani tudományokban egyaránt, mind gya
korlati téren, mint a bányászati kutatások minisztériumi vezető
je, irányitója jelentős szerepet játszott. Tudományos munkássá
ga csúcsát képezi, "Magyarország geológiája" cimü könyve, mely
50 év múltával ma is szakmánk egyik alapkönyve. Ez a könyv fé
nyes bizonyitéka annak az alaptételnek, amit egyesek nem vettek
figyelembe, hogy egy kisebb földtani egységről világos képet
csakis úgy kapunk, ha azt a nagyobb keretbe helyezzük: igy a
Magyar-medencét a Kárpáti keretbe.
Böhm Ferenc, mint pénzügyminisztériumi osztályfőnök, akinek a
kezében összpontosult az állami bányászati kutatások irányítá
sa 1921-től 1935-ig /az Iparügyi minisztérium létrejöttéig/, a
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Hungarian Oil Syndicate kudarca után javasolta a hazai kőolajföldgáz kutatásokkal kapcsolatos felelősség megosztása érdeké
ben a "Geológiai Tanácsadó Bizottság" létrehozását, hogy siker
telenség esetén ne egyedül viselje a felelősséget. A bizottság
50 éve, 1930-ban alakult meg, Teleki Pál elnöksége alatt és
tagjai neves geológusok voltak, mint Böckh Hugó, Mauritz Béla,
Papp Károly, ifj. Lóczy Lajos, Telegdi Roth Károly, Vendl Ala
dár; alelnöke és ügyvezetője Böhm Ferenc lett. Ez a Bizottság
ajánlotta, ill. határozta meg, hogy az ország mely részében
kell kutatásokat végezni és a kutatófúrások kijelölése esetében
szakvéleményt is adott a magyar kincstárnak. A Bizottság 1936ban megszűnt működni.
Sümeghy Józsefre emlékezem, a Földtani Intézet volt

h. igazga

tójára, Társulatunk másodelnökére, aki ezelőtt 25 évvel

hunyt

el. A Nagyalföld geológusa volt, aki e táj földtanával foglal
kozva, elsőként foglalta össze annak fiatalkori földtani törté
netét és próbálta megrajzolni a medence szerkezeti felépítését.
Kiemelkedő munkája is ehhez a területhez kapcsolódik, az Alföld
geotermikus gradienséről, ami a termálviz kutatás és feltárás
forr ásmunkáj a .
90 éves Eötvös torziós ingája, melyet Süss Nándor a kiváló pre
cíziós mechanikus, Eötvös utasításai szerint 1890-ben készített
el. Az első tényleges mérés 1891 év nyarán a Celldömölki Sághegyen történt. Mindezt egy külön előadásban fogjuk ismertetni.
Száz éve született Fekete Jenő az Eötvös Loránd Geofizikai In
tézet második igazgatója, Eötvös közvetlen munkatársa. Társula
tunk választmányi tagja volt. 1923— 1934 között külföldön olajvállalatok megbízására dolgozott, és ő volt az első geofizikus,
aki Eötvös torziós ingáját földtani célú gyakorlati mérésekre
külföldön nagy sikerrel alkalmazta, s ezáltal előmozdította e
korszakalkotó jelentőségű magyar találmány megbecsülését és szé
leskörű elterjedését.
Benkő József székelyföldi református lelkészre emlékezem, aki
140 éve, 1740-ben született és a XVIII. századi erdélyi tudomá30

nyosság talán legnagyobb, sajátos, magányos és tragikus életű
alakja. Az erdélyi flórakutatás, orvosi botanika, a történeti
kutatás és irás és a nyelvészeti kutatás úttörője volt. Fárad
hatatlan anyaggyüjtö és rendszerező. Forrás értékű főműve a
"Transsilvánia" két kötetben, Bécsben jelent meg 1778-ban. Ez
az első monográfia Erdélyről. De szivügye, élete müve, a "Flo
ra Transsilvanica" kéziratban maradt, mert nem volt lehetősége
a megjelentetésére, és elkallódott, a magyar tudomány nagy ká
rára. Körülményei folytán egész életét Erdély határain belül
élte le, nem jutott el külföldre, de külföldet járt tudóstársa
it megelőzve, elsőként ismertette és használta Linné botanikai
rendszerét. Gazdag munkásságának nagy része kéziratban maradt
és elpusztult. Azon nagy tudósaink közé tartozik, akiket a ma
gyar átok sújtott, a közöny, a meg nem értés, a rosszindulatú,
irigy gáncsoskodás, és végülis a vidéki elszigeteltség, a magáramaradottság, az anyagi nyomor vitte a sirba. Ilyenkor mindig
felmerül a gondolat: mire vihette volna egy ilyen zseniális,
tehetséges és szorgalmas ember más, kedvezőbb körülmények kö
zött?! A mi lett volna ha... kérdése, bármennyire is nem mond
ható tudományosnak, mégis örök visszatérő kérdés marad! És ez
a sorsdöntő nagy kérdés ott lebeg évszázadok óta egész törté
nelmünk és benne nagyjaink élete, sorsa felett. Igaza volt Benkőnek, amikor leirta,

"egy próféta is nem kedves a maga hazá-

j ában".
Benkő József kortársa volt a szintén erdélyi Gyarmathi Sámuel,
aki 150 éve hunyt el. Orvos volt, de nem ebben a tudományban
lett naggyá, hanem az "Affinitas linguae Hungaricae cum linguis
Fennicae" cimü, 1799-ben megjelent munkájával, melyben bebizo
nyította a magyar nyelv rokonságát, a finn-ugor nyelvekkel s
ezzel a tudományos összehasonlitó nyelvészet hazai megalapító
ja lett. Emellett foglalkozott fizikával, sőt mineralógiával
is. —

Benkő és Gyarmathi mindketten az Erdélyi Magyar Nyelv-

mivelő Társaság, a M.Tud.Akadémia elődje, két legaktívabb tag
jai, főleg a természettudományok fejlesztésének és a technikai
haladásnak lelkes képviselői voltak. Legfőbb törekvésük volt az
ország megismerése, főleg természeti kincseinek a megismerése
és megismertetése és ezeknek felhasználása a társadalom fej
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lesztésére, a polgáriasodás elősegítése céljából.
Az ezelőtt 225 évvel, 1755-ben született Martinovics Ignácot a
magyar jakobinusok mártírhalált halt vezérét mindenki ismeri,
de a természettudós Martinovicsról már kevesen tudnak, pedig
elsősorban a természettudományok, a matematika, fizika s főleg
a kémia érdekelte és mint lembergi egyetemi tanár, 1783— 1791
között ezen tudományokkal foglalkozott és több munkája jelent
meg. Úttörő munkásságát jelzi egy, a galiciai kőolajról irt ér
tekezése, "Chemische Untersuchung des galizischen Bergöls" cimen, mely Crell's Chemische Annalen-ben jelent meg 1791-ben
Lipcsében. Ez tudománytörténetileg egyike a kőolaj legelső ké
miai vizsgálatainak.
178o-ban, 200 éve született egy kevéssé ismert polihisztoros
tudásu természetbúvár, Rumy Károly György, felvidéki tanár és
iró. Főleg felvidéki városokban tanított, de Pozsonyban, Sop
ronban és a keszthelyi Georgikonban is. A gazdasági haladás
lelkes hive volt és ezen a téren termékeny szakiró, akinek kü
lönböző folyóiratokban, főleg Magyarországot ismertető cikkei
jelentek meg német nyelven. Aktiv tagja volt a Jénai Ásványta
ni Társaságnak és előadást is tartott, "A magyar királyság ás
ványtani leírása" címmel a Társaság 1803. évi közgyűlésén.
Ezenkívül földrajzi, botanikai és zoológiái írásai jelentek meg
főleg a Felvidékről.
Külföldi tudósokról is szólva: Georgius Agricolára, a "bányá
szat atyjára" emlékezem, halálának 425. évfordulója alkalmából,
akinek neve évszázadok óta fogalom a bányászok, kohászok, geo
lógusok és mineralógusok számára. Főmüve a "De re metallica
libri XII /duodecem/", a 12 könyv a bányászatról, 1556-ban je
lent meg Bázel-ben néhány hónappal halála után. Ezzel a munká
jával Agricola a korszerű bányászati tudomány megalapítójává
lett és müvét 200 éven keresztül Werner koráig ezen a területen
a tudományos kiképzésben mint mérvadó tankönyvet használták. A
másik fontos, a "De re fossilium", - az ásványok természetéről
cimü, 1546-ban megjelent müvében, a mai értelemben vett ásvány
földtani és teleptani tudományok alapjait fektette le.
32

300 éve, 1680-ban hunyt el Athanasius Kircher jezsuita páter,
aki polihisztor lévén —
régész —

filozófus, természettudós, nyelvész,

sok furcsaságot összeirt, de a "Mundus subterraneus"

/Földalatti Világ/ cimü, 1664-ben megjelent munkáját az első
fizikai földrajznak tarthatjuk. Ebből kitűnik, hogy Kirchert
főleg a bányákban észlelt földmeleg növekedése és a vulkánok
tevékenysége foglalkoztatta. Ennek a munkának a 10. könyve, ill.
fejezete, mely az ércek keletkezéséről szól, már földtani szem
pontból érdekes és magyar vonatkozású. Ugyanis, Kircher kérésé
re, felvidéki jezsuita rendtársai közbenjárására, olyan felvi
lágosítást, adatokat kapott levélben magyar bányászoktól, me
lyek alapján megállapította, hogy a hőmérséklet a mélység felé
növekedik s ez a legelső ilyen adat a világirodalomban.
Ezelőtt 250 évvel hunyt el a magyar föld egyik felfedezője, az
olasz Luigi Ferdinando Marsigli gróf, hadmérnök tábornok és tu
dós polihisztor, akiről rövidesen külön meg fogunk emlékezni,
mert behatóan foglalkozott hazánk földjével.
A földtan egyetemes történetében, 150 évvel ezelőtt egy korszák
alkotó mű jelent meg, Charles Lyell "Principles of Geology" ci
mü munkája, mely lezárt egy korszakot és újat nyitott, a modern
geológia korszakát, szerzője pedig a korszerű geológia megala
pítójának tekinthető. Vele megszűnt a neptunisták és plutonisták elvi vitája, úgyszintén a katasztrófák elmélete. Fellépésé
vel megjelölte a földtani tudomány fejlődésének helyes irányát,
az egységes földtani szemlélet alapját képező aktualizmus elvé
nek a megfogalmazásával.
Lothar Meyerre emlékezem, aki 150 éve született és Mengyelejevvel k b . egyidőben, de tőle függetlenül szintén rájött az elemek
sajátságainak és atomsulyaiknak periodicitására vagyis a perió
dusos rendszerre. A sokáig vitatott prioritás kérdése azóta már
eldőlt Mengyelejev javára, azonban a más kortárs vetélytársak
közül a legméltóbb Lothar Meyer volt s mi még igy is tanultuk:
Mengyelejev— L. Meyer periódusos rendszer.
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Száz éve született Ludger Mintrop, az alkalmazott geofizika
egyik úttörője, a szeizmikus kutatási módszer megalapítója. Az
1910-es évek elején már jelezte a szeizmikának a bányászatban
eljövendő nagy gyakorlati szerepét és jelentőségét. 1919-ben
bejelenti és ismerteti szabadalmát, "a földkéreg rétegei felé
pítésének a megismerésére és a hasznosítható ásványi kincsek
felkutatására szolgáló módszert". Nagy érdeme a "Seismos" geo
fizikai vállalat megalapítása Hannoverben 1921-ben. Ez volt az
első intézmény, mely a szeizmikus mérési módszert alkalmazta
földtani képződmények, rétegek és hasznosítható ásványi nyers
anyagok felkutatására.
Egy francia geográfusra emlékezem, Élisée Réclus-re, aki 150
éve született. Utazásai során 1873-ban bejárta Magyarországot
és Erdélyt. Néhány müve magyar nyelven is megjelent. A M.Tud.
Akadémia külső tagjává választotta. Résztvett az 1848-as fran
cia forradalomban és a Párizsi Kommün harcaiban, emiatt sokáig
élt emigrációban.
lOO éve született és 50 éve halt meg Alfred Wegener, aki 1915ben megjelent,

"Die Entstehung der Kontinente und Ozeane" cimü

müvében az akkor uralkodó zsugorodási földmodellel szemben egy
más, uj modellt mutatott be, melynek lényege a kontinensek ho
rizontális mozgása, szétuszása, vándorlása volt. Zseniális el
gondolásával megelőzte korát, de ami ilyen esetben majdnem tör
vényszerű, ha visszatekintünk a természettudományok évezredes
történeti fejlődésére, a kora, ill. kortársai felháborodva el
itélték avagy megmosolyogták hipotézisét, aztán elfelejtették.
Majdnem 50 évnek kellett eltelnie, hogy az utókor az uj földmodell birtokába jutva, tisztelettel és elismeréssel adózva mint
egy rehabilitálja a lemeztektonika zseniális megsejtőjét, atyjá t .
Végezetül tekintsünk vissza kerek egy századdal a magyar földtan
múltjára és szóljunk néhány szót, a múltról a jelennek.
A Magyarhoni Földtani Társulat választmánya az 1880. évi január
hó 18-án tartott ülésén elhatározá, miszerint a folyó évtől
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kezdve a társulat kiadásában megjelenő Földtani Közlöny csak az
eredeti szakértekezéseket tartalmazza, mig annak "Irodalom",
"Vegyesek" és "Társulati ügyek" rovatai, megtoldva, alkalmilag
ismeretterjesztő cikkekkel, egy külön folyóiratban adandók ki.Az 1880. évi január hó 28-án tartott közgyűlés a választmány
határozatát magáévá tette és 1880. februárjában megjelent a Tár
sulat második lapja a Földtani Értesitő, Inkey Béla és Schmidt
Sándor szerkesztésében. Sajnos e lapnak mindössze 3 évfolyama
jelent meg, pedig nagyon jól szerkesztett, nagyon tartalmas fo
lyóirat volt. A Társulat további életében még egyszer sikerült
feltámasztani a Földtani Értesitöt, ami elsősorban Vendl Aladár
nak és Papp Ferencnek köszönhető, amikor is 1936— 1947-ig 12
évfolyam jelent meg, pedig akkor részben már háborús idők vol
tak. Azóta eltelt több mint 30 esztendő viszonylag békében, és
érthetetlennek tartom, hogy sem Papp Ferencnek még életében,
bármennyire is javasolta, sem azóta nem sikerült elérnünk, hogy
a Társulatnak még egy olyan profilú lapja lehessen, amilyen a
Földtani Értesitő volt; közben sokat Írnak és beszélnek a szoci
alista kultúra és tudományosság felkarolásáról, fejlesztéséről
stb... Természetesen ennek a hiányosságnak egyik következménye
publikációs lehetőségeink szűk volta is.
Befejezésül Sütő Andrást idézem, aki "Engedjétek hozzám jönni a
szavakat" cimü könyvében, ahogyan madár tanítja fiát énekelni,
de már a holló, "a repülő tanmese" tanulságát is hasznosítva,
olyan féltéssel, igy szól fiához:

"ügy énekeljünk László, hogy

hangunkat bizonyítva a sajtunkat is megőrizzük. Ezt majd Bethlen
Gábortól fogod megtanulni." —

Mert tanulnivalóban kifogyhatat

lanul gazdagok vagyunk; végtelenül, szinte reménytelenül sok az,
amit meg kellene tanulnunk, —

de szerencsére jó "tankönyveink"

is vannak, csak tudnunk kell olvasni bennük. A történelem nem
egyike a szaktárgyaknak, ezt a tárgyat nem lehet megtanulni —
csatákkal és békekötésekkel, életrajzokkal, adatokkal, irányza
tokkal, tartalmakkal —

ezt szüntelenül tanulni kell. Olvasni

tehát, az objektiv és szubjektív dokumentumokat, keresni köztük
az összefüggést, a tovább éltethető tanulságot. Vagyis a mába
érkezni velük, pillanatra sem szüneteltetni a történelmi inga
járatot .
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Csakis igy válik a múlt a jövő tanítójává.
Ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk ez évtől, az évtizedtől, bi
zakodással tekintve a jövőbe.
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