Telegdi Roth Károly emlékülés /Zirci Földtani Napok/

A 300 éves Zirc jubileumi rendezvénysorozatának részeként, 1982.
junius 4— 5-én, a Magyarhoni Földtani Társulat Közép- és Északdunántuli Területi Szervezete és Tudománytörténeti Szakosztálya,
a M.Á.Földtani Intézettel közösen Földtani Napokat rendezett
Zircen és környékén. Junius 4-én az egykori cisztercita rendi
apátsági épület belső udvarában az un. Bakonyi Panteonban egy
uj emléktábla ünnepélyes leleplezésére került sor.
Az emléktáblát Telegdi Roth Károly geológus, egyetemi tanár, a
M.Tud.Akadémia volt tagja emlékének állította a Földtani Társu
lat Közép- és Északdunántuli Területi Szervezete és a jubileumi
emlék-bizottság,

"az Észak-Bakony modern földtani kutatásának

megalapozója" felirattal és ünnepség keretében a Társulat nevé
ben Dr. Dudich Endre a Földtani Intézet igazgatóhelyettese lep
lezte le. Ezt megelőzően Zirc Tanácsházában rendezett emlékülé
sen ugyancsak Dudich Endre, a volt tanítvány, előadást tartott
Telegdi Roth Károly életművéről. Előadásában felvázolta Telegdi
Roth K. emberi és tudományos portréját, aki mind elméleti, mind
gyakorlati tudományos működése révén a hazai földtudományok leg
nagyobb tudós egyéniségei közé tartozik. 1929-ben, mint a Deb
receni Tudományegyetem első geológus.professzora megszervezi az
ásvány-földtani tanszéket. 1936-ban az országos érdek elszólitja az egyetemről és az Iparügyi Minisztérium Bányászati Kutatá
si Osztályának élére helyezi. Ebben a minőségében elévülhetetlen
érdemeket szerez a hazai nyersanyagkutatás éspedig a kőszén, a
bauxit és a kőolajkutatások földtani megalapozása és fellendíté
se terén. A háború után, 1947-ben visszakerül a maga elemébe az
egyetemre, de ezúttal már a Budapesti Tudományegyetemre, ahol
az őslénytani tanszék vezetésével bizzák meg. Telegdi Roth K.
professzor, a kiváló oktató keze alól mind debreceni, mind bu
dapesti tanársága alatt, a magyar geológia neves szakmüvelői
kerültek ki, igy elévülhetetlen érdemeket szerzett a hazai geo
lógus képzésben is.
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Dudich Endre előadása után Knauer József, a Közép- és Északdunántuli Területi Szervezet titkára, a mester néhány nevesebb
tanítványára emlékezett, különös tekintettel Észak-bakonyi
földtani működésűkre. Ezenkívül elhangzott még néhány előadás
az Észak-Bakony földtani kutatásának újabb tudományos és alkal
mazott tudományos eredményeiről. Junius 5-én egésznapos földta
ni tanulmányi kirándulás volt, mezozóos, bauxitföldtani, bauxitkutatási és eocén témákban.
Akik meglátogatják Zircet és megtekintik a Bakonyi Panteont,
több emléktáblát találnak ott —

számszerint tizet —

amelyeket

a megelőző időkben avattak fel. Lássuk kik azok, akik Telegdi
Roth Károllyal együtt kiérdemelték, hogy nevük kőtáblába vésve,
mintegy halhatatlanná váljék az utókor számára, legalábbis ba
konyi vonatkozásban. Ott találjuk Weszprémi István /1723-1799/
orvos és orvostörténész, Veszprém város szülöttének emléktáblá
ját, melyet születése 250. évfordulója alkalmából a város or
vostársadalma helyezett el 1973-ban. Mellette Darnay Dornyai
Béla /1387-1965/ "honismertető", hazánk tudós vándora, a Bakony
és a Balaton kiváló ismerője emléktáblája /1970/. Következik
Lóczy Lajos /1849-1920/ ázsiakutató, századunk legnagyobb magyar
geológusának emléktáblája; a Balaton-vidék sokoldalú kutatásá
nak megszervezője, földtanának megalapozója emlékére állította
a Földtani Társulat és a MTESZ Veszprém-megyei szervezete 1977ben. Mellette találjuk Rómer Flóris /1815-1889/, a magyar régé
szet megalapozója, a Bakony első tudományos kutatója és ismer
tetője emléktábláját /Veszprém megyei múzeumok 1971/. - 1971ben még két emléktáblát lepleztek le, a mester és tanítványa’
jegyében. A mester Vitális István /1871-1947/ geológus, műegye
temi tanár, a bakonyi szén és bauxit nagy kutatója emlékére;
a tanítvány Faller Jenő /1894-1966/ bányamérnök, muzeumigazgató,
az Észak-Bakony

szénbányászatának úttörője és helytörténetének

kutatója emlékére állította az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület és a Bakonyi Intéző Bizottság. - A további
emléktáblákat, Róth Gyula /1873-1961/ erdőmérnök egyetemi ta
nár, a Bakony erdőgazdálkodása fejlesztője emlékére /Országos
Erdészeti Egyesület 1973/; Rédl Rezső /1895-1942/ botanikus, a
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Bakony flórája tudományos kutatója emlékére /MTESZ Veszprémmegyei szervezete 1973/; Fischer Mór /1800-1880/ kerámikus, a
világhírű herendi porcelángyártás és magyar porcelánipar meg
teremtője emlékére és Pfeifer Ignác /1867-1941/ vegyészmérnök,
műegyetemi tanár, a vákuumtechnikái ipar jeles úttörője emléké
re /MTESZ Veszprém-megyei szervezet 1978/ állították.
A tudományos, a technikai haladást, a civilizálódást szolgáló
tevékenységűkért, egész életművükért

sokat köszönhetünk a

felsorolt kutatóknak, tudósoknak. Kiérdemlik az utókor megbe
csülését. Munkásságukkal nagyon sokat tettek azért, hogy a mai
Bakonyt már nem erdőrengetegének csodálatos világa jellemzi,
amelynek "borzadalmas hírnevét" egykoron az ott megbújó betyá
rok tették félelmessé az országban, hanem sokkal inkább azok az
uj ipari létesítmények teszik ismertté, amelyek főként a hegy
ség ásványi kincseinek kiaknázására, hasznosítására épültek. A
Bakonv-vidéki szénbányászat jelentős iparosodásnak lett a bázi
sa, hazánk legnagyobb ércvagyonát pedig a bauxit adja, amelynek
jelentős és feltehetően még ismeretlen előfordulásai éppen a
Bakony mészkő-dolomit hegységeiben találhatók. - Ha kilépünk az
apátsági épületből, sétáljunk el Zirc nagy szülöttének, Reguly
Antalnak közeli szobrához, mely "a kötelesség teljesítés tragi
kus sorsú, önfeláldozó harcosának emlékét" hirdeti és még vala
mit, s ezt véssük emlékezetünkbe: az.emberek letűnnek az élet
színpadáról, de tetteik, alkotásaik —

s ez a mi örökségünk —

tovább élnek és egy nép emlékezetében hirdetik, hogy milyen
ügyért éltek s haltak. Az utókor lelkiismeretén múlik, hogy ne
vüket a nemzeti önbecsülés meddig őrzi meg emlékezetében.
Előre nézzünk rendületlenül, de ne feledjük a multat,

"a múlt

a jövő tanitója".
Csíky Gábor
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