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Beszámoló és megemlékezések az 1983. esztendőről 
Dr. Csiky Gábor*

Újra elmúlt egy esztendő és szokás szerint visszapil
lantva adunk számot ezévi működésünkről és egyúttal emléke
zünk .

Ünnepi évforduló minden esztendőre jut, ez évben már 
kevesebb, mint az előzőben, de erre az esztendőre inkább a 
gyász nyomta rá bélyegét, mely gyász az egyetemes, 15 millió
nyi magyarságé. Elhunyt Illyés Gyula az utolsó Írófejedelem. 
Kazinczy és Babits méltó társa a magyar irodalom kormányzói 
között; a háború óta eltelt idők talán legnagyobb magyar 
egyénisége, a legmesszebb látó magyar. Szellemi hatalmának 
titkai: a teljes azonosulás a nemzet történelmi gondjaival, 
nyomorúságával és felemelkedésével. Elmondható róla, amit 
Kosztolányi vallott Adyról, hogy egyetlen magyar iró-költő 
sem foglalkozott annyit fajtája, nemzete-népe sorskérdései
vel, a szocializmus szellemiségében; továbbá a dunavölgyiség 
gordiusi csomóival, Ady örökségének vállalásával. Eleven ha
tása átfogta az egész magyar szellemi életet. Elsőnek és leg
hatásosabban ő emelt szót "a bűnös nép" bűnös teóriája ellen. 
Müveiben bennefoglaltatik mindnyájunk számára az örök eliga
zítás: az a magyar, aki vállalja, mely tétel erkölcsi paran
csot fejez ki. Az elmúlás ünnepén, halottak napján született, 
akár Teleki Pál, s aki ezen a napon születik, az legyőzi a 
halált.

A magyar irodalom XX. századi elsőfelének vezéregyéni
ségére, Babits Mihályra emlékeztek centenáriuma alkalmából.
A századeleji magyar költői forradalom Ady mellett legnagyobb 
alakja volt, akinek halála után vállalnia kellett az irodalmi 
vezérség áldatlan tisztjét. Pedig alkata szerint nem vezérnek 
született; magába zárkózó, elefántcsonttoronyba menekülő, 
apolitikus egyéniségnek tartották, és elmarasztalta a volun

*Előadta a Tudcmánytörténeti Szakosztály ülésén, 1983. december 19-én.
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tarista irodalomtörténet. Pedig Babits M. politikus alkatú 
költő volt, ha ezen a res publica, a köz ügye iránt - erköl
csi kötelességből - illetékességet érző embert értünk. Egyike 
volt a legszélesebb műveltségű, legnagyobb kultúrájú Íróink
nak .

Szintén ÍOO éve született Kós Károly, a két világháború 
közötti Erdély művelődésének, közéletének vezéregyénisége. 
Hosszú életével, munkásságával szinte intézménnyé vált a XX. 
századi Erdély közéletének, kultúrájának. Alakja a hűség és 
szolgálat szimbólumává vált.

ünnepi évforduló is akadt ebben az évben. A magyar tu
dományos világ köszöntötte a legnagyobb élő magyar természet- 
tudóst, az alkotó, iskolateremtő és tudományszervező Szent- 
Györgyi Albertet, 90. születésnapján. Hosszú és teljes, ma is •
aktiv élete, emberi magatartása és életvitele, töretlen cél- 
tudatossága és következetes kitartása, a bölcs humánum és az 
emberiség jövőjének féltése jegyében telt el.

•
Visszapillantva történelmünk múltjába: Báthori István 

erdélyi fejedelemre és lengyel királyra emlékeztek, aki 450 
éve, 1533-ban született. Az önálló, a Magyarország későbbi 
függetlenségi mozgalmainak központjává váló, Erdély első, 
történelmi formátumú fejedelme és a feudalizmus kori Lengyel- 
ország utolsó nagy királya. Erős kezű kormányzásával, politi
kai-diplomáciai bölcsességével, az alapjait teremtette meg 
Erdély elkövetkező nagy századának. Lengyelország históriájá
ban pedig az előrelátó és sikeres államférfi, aki szerint, 
"nem elég az dolgoknak csak az eleit nézni".

Szintén 450 éve, 1533-ban született Dudith András pé
csi püspök, diplomata, humanista polihisztor. Teológiával, 
a görög-római irodalommal és a természettudományokkal egy
aránt foglalkozott; kora tudósaival kiterjedt levelezésben
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állt. A magyar r.katolikus egyház képviselőjeként részt vett 
a tridenti zsinaton, ahol feltűnt felszólalásával. Később 
püspökségét elhagyva, protestáns hitre tért, Boroszlóban te
lepedett le és csak a tudománynak élt.

Kitekintve a világba, az egyetemes emberi kultúra né
hány nagyságára emlékezünk. - A protestáns világ megemléke
zett nagy reformátoráról, Luther Mártonról, aki ezelőtt 500 
évvel született. Félezer esztendő telt el azóta, és milyen 
félezer esztendő? Többet változott a világ, mint ezelőtt sok 
évezred alatt. Mindenek előtt pedig Luther és köztünk fek
szik az emberi nagykorusodás szakasza, a szekulárizáció, az 
egyházinak és a világinak a szétválása. Ezért nehéz Luthert 
a maga korában megérteni, s ugyanakkor a mi korunkkal megér
tetni. Annál nehezebb, mivel öt évszázad alatt ezt a felada
tot sokszor és sokan próbálták megoldani s mindannyiszor más 
és más Luther-kép alakult ki aszerint, hogy ki miként értel
mezte, magyarázta a reformátor szavait az utókor számára. És 
ez elfogadható, mert Luther a maga korához szólt, de mint min 
den igazán nagy embernek, neki is maradandó eszmei hagyatéka 
van, amely nemcsak a protestánsoké, nem is csak a kereszté
nyeké, hanem az egész emberiségé. A legmaradandóbb pedig az, 
hogy Luther levonta vívódásai után személyes hitélményönek 
azokat a társadalmi és politikai következtetéseit, amelyek 
őt nemcsak az egyház reformátorává, hanem az egész emberiség 
számára a lelkiismeret szabadságának meghirdetőjévé tették.

Szintén 500 éve született Rafaello, aki Leonardo és 
Michelangelo mellett a mindenkori "festők fejedelme". 37 
évet élt mindössze, de krőzusi hagyatékkal ajándékozta meg 
az emberiséget.

Ezelőtt 350 évvel, 1633. junius 22-én Rómában a Szent 
Szék, illetve az inkvizíció előtt hangzott el Galileo Galilei
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esküje, melyben visszavonja tanait és felhagy azzal a tévés 
nézettel, mely szerint a Nap a világ középpontja és mozdulat
lanul áll s a Föld nem a középpontja és mozog". A 70 éves be
teg tudós az eskü elmondása után halkan mondotta volna, "és 
mégis mozog a Föld", nyilván legenda, de jellemző a későbbi 
korok felfogására, a tudományos kutatás szabadságával szem
ben gyakorolt kényszerrel kapcsolatban, és kedvenc tárgya 
lett Íróknak, festőknek. Galileit esküje mentette meg a máglya 
haláltól, és házifogságban élte le hátralevő idejét 1642-ig. 
Ezév májusában munkásságáról tudományos konferenciát rendeztek 
a Vatikán-városban, melyet II. János Pál pápa nyitotta meg és 
beszédében méltatta Galilei életművét.

Évezredes álma az emberiségnek a repülés. Ez az álom 
valósult meg részben ezelőtt 200 esztendővel, amikoris a3Montgolfier testvérek bemutatták 670 m térfogatú hőléggömb
jüket, és kereken 200 évvel később, ezévben bocsátották utjá-3ra, ugyancsak a franciák 36.000 m -es infravörös sugárzással 
működtetett montgolfier-jüket, hőléggömbjüket. Ez a két kísér
let jól bizonyítja a tudományos-technikai spirális elméletét, 
mely szerint sokszor előfordul, hogy egy találmány hasznosí
tásához kezdetben a műszaki vagy a gazdasági feltételek hiá
nyoznak és hosszú időnek kell eltelnie ahhoz, hogy ugyanazt 
a találmányt, ugyanazt az elvi elgondolást az időközben meg
valósult technikai és gazdasági feltételek segítségével sike
resen hasznosítani lehessen.

150 éve született Alfréd Nobel, akinek találmánya, a 
dinamit az emberiség számára a Danaidák ajándéka volt. A 
robbanóanyagok technikájában forradalmat idézett elő, azt 
teljesen átalakította. Robbanószereit, igy a dinamitot, csak 
békés célokra akarta felhasználni, de tény hogy nemcsak szik
lak robbantására alkalmazták azokat. Ez az ellentmondásosság 
jól példázza a tudományos eredmények felhasználásának kétféle
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lehetőségét, akár a mi korunkban az atomenergia esetében.
Nobel óriási vagyonát végrendeletileg 1895-ben, olyan ala
pítvány céljaira hagyta, mely a békés emberi munkát volt 
hivatva szolgálni s ezáltal a felszabadított romboló szel
lemeknek hozott engesztelő áldozatot. A Nobel-alapitvány 
tette nevét halhatatlanná.

Ezek után ezévi tevékenységünkről szólok. A március 
16-i társulati közgyűlésen megemlékeztünk Zipser K. András- 
ról, a társulati gondolat atyjáról születésének 200. évfor
dulóján. - Március 28-án megrendeztük a IV. Földtani Tudo
mánytörténeti Napot, "A magyarországi földtani térképezés 
és térképszerkesztés története a földtani gondolkodás tük
rében" témakörben, melyen 8 előadás hangzott el.

Szakosztályunk előadóülés keretében méltatta Társula
tunk két kiemelkedő tagját, Nopcsa Ferencet és Semsey Andort, 
továbbá külföldi tudósokat, igy Bernhard Cottát és A.E.Fersz- 
mant. Szabó József két alapozó kézikönyvét, a Geológiát és 
az ásványtant elevenítettük fel. Bányászatunk múltját idéz
te 3 előadás, Kircher Athánaziuszról, Köleséri Sámuelről és 
egy erdélyi kohászati iskoláról; egy előadás pedig a hazai 
agrogeológia történetét ismertette. Ezenkivül volt egy kül
földi előadónk is. Végülis ezévben kevesebb megemlékezéssel 
szemben több átfogóbb ismertetés, tanulmány került bemuta
tásra, ami örvendetes esemény. - összegezve: szakosztályunk 
hét előadóülést tartott, melyeken 23 előadás hangzott el. 
Ezenkivül négy vezetőségi ülés volt. - A szakosztály kiad
ványa, a Földtani Tudománytörténeti Évkönyv 8 . száma április 
havában jelent meg.

Társulatunk elnöksége ezévben is köszöntötte az idősebb 
geológus nemzedék néhány tagját és most ismételten mi is kö
szöntjük, a 80 éves Szádeczky K. Elemért, a 75 éves Jantsky
Bélát és 70 éves Reich Lajóst.Kivánunk mindnyájuknak jó egész
séget.
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Halottáinkról is szólok, mert sajnos ezévben is voltak 
A magyar geológus társadalom legidősebb tagja, Koch Sándor 
professzor távozott az élők sorából 87 esztendős korában.
76. életéve betöltése után hagyott itt bennünket Szentiványi 
Ferenc geológus. Elhunyt 63 éves korában Pojják Tibor geoló
gus egyetemi tanár. Emléküket kegyelettel megőrizzük.

Ezek után évfordulók alkalmából emlékezzünk régiekről.

200 éve született Zipser K. András, akiről a Társulat 
közgyűlésén emlékeztünk meg.

150 éve született Semsey Andor, akinek életművét ma 
ketten fogják méltatni.

Reitz Frigyes bányamérnökre emlékezem,, aki 100 éve 
hunyt el. A Társulat elnöke volt 1870-1883. között. Budai 
bányakapitány volt, majd miniszteri tanácsos a Földmivelés-, 
Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztériumban. Uj barnaszéntele
pek felkutatását és a hazai kőszéntelepekről szóló összefog
laló munka megírását szorgalmazta, s erre a minisztérium a 
M. Kir. Földtani Intézetet bizta meg. Ennek a megbízásnak 
tett eleget az Intézet igazgatója, Hantken Miksa és 1878- 
ban megjelent, "A magyar korona országainak széntelepei és 
szénbányászata" c. monográfiája.

50 éve hunyt el Nopcsa Ferenc, akiről novemberi ülé
sünkön emlékeztünk meg.

Ezelőtt 25 évvel hunyt el Vigh Gyula a M.Á. Földtani 
Intézet geológusa, majd h. igazgatója. Munkássága elsősor
ban a hazai mezozóos képződmények vizsgálatára terjedt ki, 
főleg a Dunántúli-Középhegység jura és triász kérdései fog
lalkoztatták .
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Egy kevéssé ismert, mondhatni elfelejtett erdélyi ma
gyar természettudósra emlékeztetek, Nyúlás Ferencre, Erdély 
főorvosára, aki ezelőtt 225 esztendővel született. Élete jól 
példázza a XVIII. századvég magyar tudósainak törekvéseit, 
sorsát. A kiváló orvos, vegyész, az első magyar nyelvű vegyé
szeti könyv Írója, kémiai szaknyelvünk egyik megalkotója, 
tagja az első magyar tudós társaságnak az Erdélyi Magyar Nyelv 
mivelő Társaságnak. Nagy érdeme, hogy munkásságával megvaló
sította a kémiai analitikai irányzatot. írásaiban a közjót 
szolgáló alkotást szorgalmazta és a minnél szélesebb körben 
alkalmazott gyakorlati ismeret, a tudomány gyakorlati haszno
sításának volt a hive. A természettudományok és a technika 
fejlődésétől várta a társadalom elmaradottságának felszámo
lását. Főmüve, "Az erdély országi orvos vizeknek bontásáról 
közönségesen" 1800-ban jelent meg Kolozsvárt 3 kötetben. Ez 
az első magyar nyelvű vegyészeti tárgyú munka, egyben az el
ső balneológiái, a gyógyvizek hatásával tudományosan foglal
kozó szakmunka. Lényegében orvosoknak szánt vegyészeti tan
könyv. Nyúlás Ferenc nevéhez még egy fontos, kevéssé ismert 
tudománytörténeti esemény fűződik. 1807-ben történt: Mészáros 
György, marosujvári sóbánya felügyelő, felhívta a bécsi udvar 
figyelmét a magyarsárosi és báznai gázkitörésre. Bécs utasí
tására a kolozsvári Gubernium Nyúlás Ferencet, Erdély proto- 
medicusát bízta meg a gázömlések eredetének, okainak felderí
tésére. Az 1808-ban végzett helyszíni vizsgálat keretében a 
magyarsárosi zugó helyén kb. 10 m mélyre leástak, de mivel 
keményebb kőzetre akadtak, abbahagyták. A gázból viszont min
tát vett Gergelyffy András erdélyi orvos-vegyész, Nyúlás mun
katársa, és azt "hidrogéngáznak" állapította meg. Ez volt az 
erdélyi földgáz első tudományosnak mondható vizsgálata, mely 
Nyúlás F. és Gergelyffy A. nevéhez fűződik. Még annyit, hogy 
Nyúlás 1808-ban hunyt el és az 1807-ben megjelent első teljes 
magyar kémiai könyv szerzője Kováts Mihály /a Lexicon minera- 
logicum szerzője/ meg sem említi Nyúlás nevét - hát ennyit a 
ma is vitatható hazai irodalmi hivatkozásról!
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Külföldi tudósokról is szólva: ezelőtt 325 évvel szüle
tett a magyar föld egyik felfedezője, az olasz L . Ferdinande» 
Marsigli gróf, hadmérnök tábornok es tudós polihisztor, aki 
nek munkássága felbecsülhetetlen értékű a magyar tudománytör 
ténet számára. A történelmi Magyarország területén végzett 
megfigyeléseit, kutatásait az 1726-ban megjelent "Danubius 
Pannonico—Mysicus11 c. főmüve hat köteteben foglalta össze. 
Számunkra müvének III. kötete fontos, mely az ország ásvá
nyaival, kőzeteivel és bányászatával foglalkozik.

"Én meg vagyok győződve róla, hogy a megkövült növények 
és állatok kutatása, melyeket a tudósok ezideig kevés figye
lemben részesítettek, az alapját fogja megvetni a Földünkről, 
az ő múltjáról és jövőjéről szóló tudománynak".Leonardo da 
Vinci idézett szavai túl korán hangzottak el ahhoz, hogy az 
akkori tudomány komolyan vegye azokat. A kövületek magyará
zatára maradt az özönviz, a diluviánus felfogás. A gondolato
kat azonban tovább is izgatták a rejtélyes ősmaradványok és 
jóv^l előbb, mint általános geológiai kérdések felé, fordult 
többek figyelme a fossziliák, az ősmaradványok felé. Ezek 
között legnagyobb nevet a zürichi Johann Jakob Scheuzer szer
zett magának, aki ezelőtt 250 évvel, 1733-ban hunyt el. Orvos 
volt, kedvenc tudománya azonban a természetrajz lett, az ás
ványok és az ősmaradványok érdekelték legjobban. "Itinera per 
Helvetiae Alpinas Regiones /1702-1711/"c . müvében elsőnek ta
nulmányozza hazája gleccsereit és foglalkozik azok mozgásának 
okaival. Svájc természetrajzáról szóló müvében külön fejeze
tet szentel a talált ősmaradványoknak, részletesen beszámolva 
arról a leletről, mely Oeningen melletti miocén palából ke
rült elő és amelyet ő Homo diluvii tristis testis-nek nevez
ve az özönvízben elpusztult ember maradványának tartott. Er
ről később Cuvier kimutatta, hogy óriás szalamandra és felfe
dezőjéről Andrias Scheuzerinek nevezte. Scheuzer érdeme,hogy 
az őslények iránt széleskörű érdeklődést keltett.
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1833-ban, 150 éve született Richthofen Ferdlnánd báró 
geográfus professzor, aki a földrajz tudománya két eltérő 
irányzatát, a Ritter Károly történeti és Humboldt természet- 
tudományos irányzatát egységbe formálta. Richthofen, mint a 
Bécsi Földtani Intézet tagja geológusnak indult és Hauerrel, 
Stachéval és Sturral együtt részt vett Erdély és a Keleti 
Kárpátok földtani térképezésében 1859-60-ban. Az 1860-ban 
kezdődő, Ázsiában, főleg Kinában folytatott kutatásai azon
ban geográfussá formálták. Munkásságára azonban a földtani 
indíttatás rányomta bélyegét. Kináról szóló hatalmas munkája 
és a föld felszini formáiról irt kézikönyve nevét világhírű
vé tették, mint a földrajzi tudományok egyik legnagyobb műve
lője.

Száz esztendeje, 1883. augusztus havában történt. A tá
voli Indonézia szigetvilágában, pontosabban Szumátra és Jáva 
között a Szunda-szorosban egy olyan világméretű természeti 
katasztrófa robbant ki,melyhez hasonló csak az atomrobbaná
sok erejével mérhető. Emléke ma is tovább foglalkoztatja a 
szakembereket. Krakatau szigetének nagy részét gigászi vulkán 
kitörés röpítette a levegőbe, s az explozió szülte óriási 
szökőár /cunami/ a szomszédos szigeteket elárasztva ezrével 
szedte áldozatait. A természeti csapás kisérőjelensége volt 
az a földrengéssorozat, mely messzire hatva betetőzte a ka
tasztrófát.

Befejezésül visszatérek Illyés Gyulához és egy 1977- 
ben adott interjúból idézek, amelyben elmondja, hogy költő
vé alkata folytán önkéntesen vált ugyan, a magyar sorskér
dések szószólójává azonban egyenesen lenni kényszerült és 
pedig e kérdések lázitó feszítése, megválaszolatlansága mi
att. Nem térhetett ki a magyar nép sorskérdései elől, ha 
már magyar költővé s ezáltal klasszikus hagyományaink foly

tójává lett. "Java költőink, Íróink soha nem tértek ki
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sorskérdéseink vállalása alól. Miután pedig a politika érde- 
sebb, keményebb műfaj, baltához hasonlítható; a szellem, az 
irodalom lombfürész munkája látszik alkalmasabbnak e feszült
ségek feloldására. Elsősorban a kinti problémákra gondolok, 
diaszpóránkra és a magyar nemzetiségekre, Kiderült, hogy a 
XX. század legnagyobb problémája a nemzetiségi kérdés. Semmi
féle szociális kérdés nem oldható meg a nemzeti s a nemzeti
ségi kérdés megoldása nélkül. A sovinizmus, a nemzeti türel
metlenség idegbaj, elmebaj, világszerte küzdeni kellene elle
ne. Nem titok, munkásságom delén - bár lirai költő vagyok - 
ez a legnagyobb, szüntelenül foglalkoztató gondom". Ennek je
gyében irta meg hires cikkét "Válasz Herdernek és Adynak" 
/1977. dec. 25. Magyar Nemzet/. "E kérdésbe, nevezzük akár 
nemzetinek, akár nemzetiséginek a vezérgondolatot Petőfi 
mondta ki, aki a világszabadság kivivása érdekében "állt be" 
magyarnak, "Ha nem születtem volna is magyarnak, E néphez 
állanék ezennel én". A Petőfi példa arra int, figyelmeztet, 
hogy nemzetinek és nemzetközinek lenni egy és ugyanaz, és 
igazíán nemzetközivé csak a nemzeti, nemzetiségi kérdések meg
oldásának jussán válhatunk".- Már pedig ezen a téren nagyon 
rosszul állunk, a megoldástól pedig távolabb vagyunk mint va
laha. Hogy ez igy van, arra a legjobb példa az a könyv,mely 
a múlt évben jelent meg Bukarestben, "Gondolatok Erdélyről" 
cimen Jón Láncranjan nevű erdélyi román Írótól. E könyv négy 
részből áll: "Az erdélyi rapszódia"még 1957-ben Íródott, a 
"Szülőföld" 1979-ben, "A hazafiság - életszükséglet" 1980-ban, 
a negyedik a cimadó "Gondolatok Erdélyről" c. rész. Ebben csú
csosodik indulatzuhataggá a lényeg, hogy Erdély a többezeréves 
ősi román föld biztonságát továbbra is a magyarok veszélyezte
tik. Az iró szilárd meggyőződése, hogy amennyiben egy magyar 
történész másképp merészel vélekedni, mint román kollégája, 
akkor az nem lehet más mint rossz szomszéd, sőt - kedvenc
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szavával élve - fasiszta söpredék. E magyargyalázó cikkgyűj
temény több mint 50.000 példányban jelent meg, közfogyasztás
ra, népnevelésre szánva. Légből kapott minősíthetetlen minő
sítései, u.n. tényfeltárásai, sértik a magyar népet. Nem in
tézhetjük el kézlegyintéssel e könyvet. Nem játszhatjuk el, 
hogy mit sem tudunk róla, hogy nem hallottuk, nem láttuk,hogy 
mondanivalónk sincs az üggyel kapcsolatban. Ez a könyv éppen 
annak bizonysága, hogy semmilyen aggodalom nem lehet sem túl
zó, sem felesleges a romániai magyarság sorsáért.

Ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk az 1983-as esztendő
től, bizakodással tekintve a jövőbe, kivánok mindnyájuknak 
jó egészséget, jó munkát az uj esztendőben.
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Beszámoló és megemlekezesek az 1984. évtől 

Dr. Csiky Gábor"

Újra egy esztendő végéhez érkeztünk és szokás szerint 
visszapillantva, számot adunk ezévi működésünkről és egy
úttal emlékezünk. Engedjék meg, hogy szokásomhoz hiven elő
ször néhány országos jelentőségű, közérdekű művelődéstörté
neti évfordulóról is emlékezzem.

Minden esztendőnek megvan a maga országosan kimagasló 
jubileumi évfordulója. Az 1984. esztendőt, legalábbis a ma
gyar kultúrát tekintve Körösi Csorna Sándor emléke uralta,szü
letésének 200. évfordulója alkalmából. A magyarság származása, 
eredete, rokonsága körüli sok évszázados vita, az európai tu
dósvilág egyik fontos témája volt. Természetesen még nagyobb 
jelentőségre emelkedett itthon, hiszen az identitását kereső 
magyarságnak jogos igénye lett, hogy tudat és mondavilágát 
végre-valahára a tudományos hitelesség, a megbizonyosodás je
gyében megkoronázhassa. - Juliánus baráttól Mátyás király 
alig ismert "őshaza expedicióján" át Körösi Csorna Sándorig 
egyazon hid vezetett, sőt bizonyos mértékig vezet ma is, hi
szen nyelvészeink, régészeink, történészeink előtt még min
dig sok a kérdőjel!

A XVIII. század második felében ez a testvérkeresés, 
rokonkutatás kifejezett nemzeti követelésként jelentkezett 
a magyar társadalom Írástudó rétegeiben. Mint sok más nemze
ti ügyben - színháztól a nyomdáig - az erdélyi magyarság eb
ben is élenjárt. Az igy kialakult közfelfogás ismeretében 
talán érthetővé válik a késői utódok számára milyen nemzeti 
igény,országosnak mondható elvárás váltotta ki a nagyenyedi 
diák Körösi Csorna S. tudományosságban, áldozatkészségben és 
frázismentes hazaszeretetben megnyilvánuló vállalkozását.

Êlőadta a Tudománytörténeti Szakosztály ülésén, 1984.december 17-én.
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Tudjuk, hogy nagy vállalkozását nem koronázta sikerélmény, a 
nemzet kívánsága nem teljesült, de kapott helyette egy másik 
egyre növekvő jelentőségű sikerélményt: a világ keletkutatasá 
nak, orientalisztikájának talán legnagyobb személyisége a szé
kely-magyar Alexander Körösi de Csorna. W. Hunter angol tudós 
elismerő és találó szavait idézve: "Dicsősége abban állott, 
hogy egy álomkép nyomán indult el, de egy valóságos feladatot 
oldott meg". Kevés magyar embernek adatott meg oly nagy di
csőség és méltán megérdemelt elismerés - főleg ezen utóbbi 
téren sok kudarc érte a magyarságot - mint az Erdély DK-i 
szegletében megbúvó Csomakőrösön született és elindult szé
kely-magyar /ahogy magát nevezte/ tudósnak. Neve fogalommá 
vált szerte a világon. A buddhisták félistenként tisztelik 
a "nyugati tanítványt". Mi viszont azt az önzetlen, önfelál
dozó kivételes embert és magyart tiszteljük benne, aki minden 
tettével csak a hazát kivánta szolgálni és aki Széchenyi Ist
ván szavaival élve: "Távol a hazától alussza örök álmát, de
él minden jobb magyarnak lelkében".

♦

Körösi Csorna Sándor példája nyomán indult útnak, mint 
emigr;: ó szabadságharcos és kevéssé ismert székely Berzenczey 
László. Aki 100 éve hunyt el Budapesten. Világvándoraink leg
vakmerőbb laikus felfedező utazója volt, a legendás őshazát 
kutatók fanatikus, tragikus sorsú képviselője. Az emigráció
ban Kossuthot elkisérte Amerikába, majd átkelve a Csendes 
Óceánon, nagy kerülővel ért Indiába, de nem sikerül bejutnia 
Tibetbe, Így dolga végezetlenül tért haza 1862-ben.1873-ban 
újra útnak indult s a cári kormány segitségével Szibérián át 
eljut Dzsungáriáig, de kénytelen visszafordulni a kinai for
radalom miatt. Visszafelé átkelve a Karakorumon és Himaláján 
érkezik Bombevbe, onnét pedig 1874. év végén haza. A sok szen
vedés és kudarc után a kormányzattal való összeütközés követ
keztében elborult elmével került a lipótmezei tébolydába 1875- 
ben, ahol élő halottként még 9 évet élt. Világjárásait egyedül
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gyalog és lóháton tette meg és egyetlen magyar utazó sem 
tett meg olyan nagy utat mint Ázsia magányos vándora, Ber- 
zenczey László: közel 80.000 km-t. ő volt az első magyar, 
aki körülutazta a Földet. De akár Körösi Csorna S., ő sem 
jutott el a feltételezett, ismeretlen magyar őshazába.

Körösi Csorna Sándor mellett a má■ xk országos emléke
zés Bél Mátyás személyét illette, aki 300 esztendeje 1684- 
ben született. A magyar múlt tudósai közül Apáczai Csere 
János, a Magyar Encyklopédia XVII századi szerzője a leg
ismertebb. Magános erőfeszítése a descartes-i eszmék hazai 
átplántálására, tragikus és romantizálható sorsa a szépiro
dalomból is jól ismert; utcák, intézmények viselik nevét, 
festők, szobrászok próbálják elképzelni ismeretlen arcát, 
alakját. Hozzáképest Bél Mátyás alig ismertnek mondható, pe
dig hatalmas életműve az egész történelmi Magyarország múlt
jára és akkori jelenére kiterjeszkedik s nem is egy tudomány- 
szak mondhatja magáénak. Bél Mátyás is encikiopédista volt, 
mint Apáczai,de ő már nem magános-heroikus vállalkozó. A 
Nagy Francia Enciklopédia századában, a felvilágosult eszmék 
első mozdulásai idején a tudós uj tipusát testesitette meg: 
az anyaggyüjtő, kutatásinditó, kutatásszervező, iskolaterem
tő tudósét, aki munkatársakat gyűjt magaköré és mozgósit a 
közös munka érdekében. - A történelem az élet iskolája, - e 
római bölcsességnek jelentős része, szerepe volt a törökhó
doltság másfél évszázada alatt szertehullott államiságunk 
XVIII. századi újjászervezésében, amikoris a törökök kiűzé
sét és a Rákóczi szabadságharcot követően a nagy pusztulás 
után Magyarország és népe kezdett magához térni és megkezdő
dött az ujjáépités, amit nevezhetünk a 3-ik országépitésnek 
Szent István és IV. Béla után. - Az ujjáépités mindig gyakor— 
l^ti tudományos feladatok sokaságának a megoldását jelenti.
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Ezen óriási feladatok megvalósitásának az elindítója, vezér- 
egyénisége, szervezője, mozgatója volt Bél Mátyás és amit 
véghezvitt az valóban enciklopédikus teljesrtmeny volt, mert 
pedagógus és ujságiró, geográfus és történész, néprajzkutató 
és nyelvész, tudományszervező és kiadó volt egyszemélyben, 
egyik legnagyobb formátumú polihisztora hazánk tudománytör
ténetének .

Bél Mátyás számos müve közül a legjelentősebb a "Notitia 
Hungáriáé novae historico-geographica" azaz az uj Magyaror
szág történeti-földrajzi feljegyzésekben vagy történeti-föld
rajzi leirása, ismertetése, ebből azonban csak 4 kötet jelent 
meg 1735-42. között, az 5-ik halála után és mindössze 10,zöm
mel felvidéki megyének a leirását adja. A Notitia anyagának 
kb. 2/3 része kéziratban maradt; azóta is csak szemelgetnek 
tudósaink e hatalmas forrásértékű alkotásból, mely a kor leg
jelentősebb tudományos vállalkozása. Azt, hogy milyen volt ez 
az ország a XVIII. század első felében tőle tudjuk, illetve 
tőle* tudhatnánk, ha magyar nyelven is hozzáférhető lenne.Mü
vének teljes magyar forditása több mint két évszázados adós
sága a magyar könyvkiadásnak. Ezen a téren még rengeteg a 
tennivaló!

Az egyes megyék leírásánál a terület természetföldrajzi 
ismertetése után részletes hegy és vizrajzi jellemzést adott. 
Ezek után számbavette és felsorolta a megye fontosabb termé
szeti kincseit /gyógyvizek, éghajlati adottságok, állatvilág, 
fontosabb ásványi kincsek, jellegzetes mezőgazdasági növények, 
fontosabb haszonállatok/.

A megyeleírásokat kiváló forrásértékű térképek és met
szetek diszitik. A térképek Mikoviny Sámuel 1:168.000 méret
arányú müvei. Mikoviny, III. Károly császár és király rende
letére kapcsolódott be Bél Mátyás hatalmas munkájába. Bél M.
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életműve nagyrészt kézirat maradt. Hagyatékával kapcsolatban 
úgy vagyunk, mint az olasz Marsigliével - mindketten a magyar 
föld felfedezői, feltárói voltak - tudjuk, hogy. megvan /itt- 
ott/, csak éppen jóformán semmi sem történik azoknak élővé 
tétele érdekében. 1749-ben hunyt el Pozsonyban, mint a londo
ni Royal Society és a berlini, jénai, szentpétervári tudomá
nyos akadémiák európaszerte ismert tagja. Sirkövére a tudomá
nyosság nemzetközi nyelvén, latinul vésték, hogy Magyarország 
tudósa volt: "Hic iacet immortalis Matthias Belius... historiog 
raphus Hungáriáé". Bőd Péter a Magyar Athenásban ezt irta róla: 
"Posoni. első pap, nagy ékességére s dicsőségére született volt 
Magyarországnak."

1434-ben 550 évvel ezelőtt született Janus Pannonius, a 
"poeta doctus", a középkori Magyarország európahires latin 
nyelvű, legnagyobb költője. A hid szerepét töltötte be a mü
veit Európa és a barbárnak bélyegzett Magyarország között.

. 400 éve, 1584-ben hunyt el Bécsben Zsámboky János, tudós 
nevén Johannes Sambucus, történész, irodalmár, orvos, kartog
ráfus, jellegzetes reneszánsz polihisztor tudós egyéniség,aki 
Európaszerte ismert volt nemcsak munkássága, hanem hires kéz-, 
irat és könyvgyűjteménye alapján is. Magyarországról és Erdély
ről több térképet adott ki.

1634-ben, 350 évvel ezelőtt hunyt el a Kolozsvárt Szenei 
Molnár Albert nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi iró, 
müforditó. Hatása a magyar irodalmi nyelv és verselés fejlődé
sére korszakalkotó. Zsoltárai évszázadokon át erősítették a 
hitet és a magyarságtudatot a szegény népben. A magyar nép tör
ténetében, a népmesék világvándoraihoz hasonlóan sokan elin
dultak e hazából, mint Körösi Csorna S. megkeresni a távoli,ősi 
gyökereket és hazahozni a keletet. Mások a nyugatot próbálták 
idevarázsolni, mint Apáczai Csere J. és Szenei Molnár Albert,
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és beoltani a magyar kisvilágba, azt uj és gazdagabb létre 
indítani. Mindkettőjük küldetése az volt, hogy hidat verjen 
nyugatról kelet felé, a keletről jött, de latin műveltségű 
Európa peremére szorult, de az akkori nyugati európaiság mű
veltségét és életformáját szomjazó magyarság számára. Életük 
félsiker, de még több csalódás volt, de emberi és tudósi ma
gatartásuk évszázadok múltával is előre mutat, mint remény
ség, példa és útmutatás.

250 éve született Kempelen Farkas, feltaláló, mechani
kus tudós, a fonetika úttörője, sokoldalú zseniális műszaki 
alkotó. Tökéletesítette a gőzgépet és megszerkesztette a gőz
turbina ősét. Feltárta a beszéd mechanizmusát és beszéd, il
letve hangutánzó gépet készitett a némák számára. Idevonatko
zó, "Mechanizmus der mentschlichen Sprache /1791/" c. müve 
francia és angol nyelven is megjelent. Hires találmányát, a 
sakkozó gépet saját szavaival "mechanikai tréfának", játék
szernek tartotta, illetve szánta, világhíressé tette ugyan, 
de nem ez tette naggyá.

A magyar irodalmi élet megszervezője és vezéregyénisé
ge, a nyelvújítás apostola Kazinczy Ferenc 225 éve, 1759-ben 
született. Életműve a politikai és társadalmi haladást szol
gálta .

200 évvel ezelőtt, 1784-ben a magyarságra nézve egy 
gyászos emlékű esemény zajlott le Erdélyben, a Horia-féle 
felkelés. Még a mai hivatalos magyar történelemirás is úgy 
summázza az erdélyi románság első forradalmi jellegű mozgal
mát, hogy jogosan felkeltek a feudális elnyomás ellen. Meg
lehet, csakhogy hány magyar életébe került ez a "dicső és jo
gos felkelés, akik nem voltak mind elnyomó feudális urak!

Winterl József Jakab pesti egyetemi tanár, 1784-ben, 
ezelőtt 200 évvel alakitott egy tudós társaságot, melynek 
neve és nyelve német volt: "Eine Gelehrte Gesellschaft für ’
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Hungarn", A társaság kiadványának, a "Monatliche Früchte der. 
Gelehrten Gesellschaft für Hungarn" 1. száma meg is jelent. 
Rövid működés után azonban a társaság megszűnt. Ugyanazon év
ben hozta létre és nyitotta meg Winterl a pesti egyetem fü- 
vészkertjét is, állami hozzájárulás nélkül saját anyagi ere
jével, és lelkes tanítványai segítségével.

Ezelőtt 125 évvel 1859. novemberében alakult meg Ko
lozsvárott az Erdélyi Muzeum Egylet, ill. Egyesület, melynek 
alapítását az 1841-43-as országgyűlés határozta el. A megva
lósulásra azonban csak 1859-ben került sor, miután gr. Mikó 
Imre, Erdély szellemi és gazdasági felemelésének vezéregyéni
sége, Erdély Széchenyije vette kezébe az ügyet, ő az egyesü
let alapitója és első elnöke volt. Az egyesületnek eleinte 
két, később három szakosztálya működött: 1 . bölcsészet-nyelv 
és történettudományi, 2. orvostudományi és 3. természettudo
mányi és matematikai szakosztálya, majd az I. világháború 
után a 4-ik a jog-közgazdasági és társadalomtudományi szak
osztály. A szakosztályok rendszeresen tudományos üléseket 
tartottak, továbbá népszerűsítő előadásokat. Az egyesület 
1906-tól kezdve 18 vándorgyűlést szervezett Erdély nagyobb 
városaiban.

Az EME tárai, gyűjteménye alkották az Erdélyi Nemze
ti Múzeumot. Az egyesület által fenntartott és a m. kir. 
államkincstárral kötött szerződéssel, a Kolozsvári Ferenc 
József Tudományegyetem használatába és kezelésébe bocsátotta 
a Muzeum tárainak anyagát vagyis a gyűjteményeit, a gyűjte
mények őrei pedig az illető szakok egyetemi tanárai voltak.
A tárak a következők voltak: .1. könyv-levéltár és kézirattár, 

régiség és éremtár /később történeti és néprajzitár/, 3. 
állattár, 4. növénytár, 5. ásványtár; utóbbi később kettévált 
ásvány-kőzettárra és föld-őslénytárra.
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Az EME-nek több kiadványa jelent meg: 1./ 18 59-től az 
EME évkönyve, 2./ Szakosztályi kiadványok: a./ Erdélyi Muzeum, 
1874-től az 1. és 4. szakosztály folyóirata volt:; b./ Múzeumi 
füzetek a természettudományi szakosztály folyóirata volt, 1906 
ban indult Apáthy István szerkesztésében, majd Szádeczky K. 
Gyula szerkesztette; c./ az orvostudományi szakosztály folyó
irata az Orvostudományi értesitő volt és 1879-ben indult, 3./ 
a vándorgyűlésekről emlékkönyvek jelentek meg és pedig 18 kö
tet. Ezenkivül az egyesületnek voltak alkalmi kiadványai, a 
táraknak pedig saját kiadványai is. Végül az EME kiadásában 
jelent meg az Erdélyi Tudományos Füzetek sorozat az I. világ
háború után összesen 180 kötettel. Láthatják, hogy az Erdélyi 
Muzeum Egyesület Erdélynek igen jelentős intézménye volt és 
főleg a két háború közötti időszakban fontos szerepet játszott 
amikoris mint az erdélyi magyarság legfőbb tudományos szerve
zete megalapozta és fenntartotta annak szellemi életét. Termé
szetesen 1945-ben megszűnt létezni.

Mindezek után ezévi tevékenységünkről szólok. Az ásvány
tan-geokémiai szakosztály előadóülésén április 9-én szakosz
tályunk 3 előadást mutatott be zsűrizés céljából, melyek a 
moszkvai 27. Nemzetközi Geológiai Világkongresszuson kerültek 
előadásra. Az előadások a következők:

Csiky Gábor: Az ásványtan története és fejlődése Magyar- 
országon 1825-ig

Póka Teréz: Az ásványtan fejlődése Magyarországon a XIX. 
században

Dudich Endre: Az alkémiutól a geokémián át a kozmokémiáig

Ezenkivül a MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bi
zottsága és a Magyar Orvostörténelmi Társaság által közösen 
rendezett, "Újabb eredmények a hazai tudomány-technika és
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orvostörténet köréből" cimü ankéton novemberben két előadást 
tartottam, "A földtan kezdetei Magyarországon a XVIII. szá
zadban és "A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyű
léseinek története, szerepe és jelentősége a hazai természet- 
tudományok fejlődésében" cimmel.

Előadóülések keretében méltattuk ifj. Noszky Jenő,
Böckh János és Mazalán Pál életművét, továbbá Krenner József 
életéről uj adatokat ismertettünk, ma pedig megemlékezést 
hallunk Kovalevszkijről. Megemlékeztünk az Erdélyi-medence 
földgázának a felfedezéséről. Két előadás ismertette a XVI- 
tól a XIX. századig terjedően régi topográfiai térképek föld
tani és hidrogeológiai tanulságait, egy.előadás pedig régi, 
feledésbe merült XVIII. és XIX. századi földtani lelőhelye
ket, bányafeltárásokat a Budai hegységben. Ezek uj színfol
tot jelentettek előadásaink sorában. Elhangzott egy alig is
mert szakkönyv ismertetése. Összegezve: szakosztályunk 5 elő
adóülésén elhangzott 12 előadás. Ezenkívül négy vezetőségi 
ülést tartottunk. Az előadóülések létszáma 15-20 között volt. 
A szakosztály kiadványa a Földtani Tudománytörténeti Évkönyv 
9. száma december elején megjelent.

Társulatunk elnöksége ezévben is köszöntötte az idő
sebb geológus nemzedék néhány tagját és most mi is köszönt
jük a 75 éves Barátosi Józsefet, a 70 éves Mezősi Józsefet 
és szintén 70 éves Sólyom Ferencet. Kivánok mindnyájuknak jó 
egészséget.

Halottainkról is szólok, mert sajnos ezévben is voltak. 
A Társulat tiszteleti tagja, volt elnöke Szádeczky K. Elemér 
akadémikus életének 81. évében távozott az élők sorából. Éle
tének 60. évében elhunyt Varga Gyula, az M.Á. Földtani Inté- 

geológusa. És 70 eves korában hagyott itt bennünket 
K. Szőts Endre geológus. Emléküket kegyelettel megőrizzük.
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Ezek után évfordulók alkalmából emlékezünk.

A magyarországi ásványtan története XVIII. századi el
ső kezdeti korszaka úttörői közül az első,Fridvaldszky János 
/1730-1784/ jezsuitarendi tanár volt, aki 200 éve hunyt el. 
Élete delén Erdélyben működött 10 éven keresztül; a kolozs
vári egyetemi rangú főiskolán tanitott természettudományokat 
és matematikát. Oktatói tevékenysége mellett elsősorban Er
dély ásványvilágával foglalkozott és a tanintézet természet
rajzi gyűjteményét és ásványtárát ő alapozta meg. Bejárta 
Erdélyt, bányáit tanulmányozta és ásványokat gyűjtött. Meg
figyeléseit a "Minerologia Magni Principatus Transilvaniae" 
cimü könyvében foglalta össze és hagyta ránk,mely Kolozsvá
rott 1767-ben jelent meg, és második kiadást- is megért Bécs- 
ben 1774-ben. Ez a munka Erdély ásványvilágának első leírá
sát adja, de röviden vázolja történetét és földrajzát is. 
Főleg az Erdélyi Érchegység és a Bánság bányáival foglalko
zik és leirja azok ásványait, továbbá a kősóbányákat ismer
teti*; ezenkívül Erdély qgyéb ásványelőfordulásait is. Frid- 
valdszky emliti elsőként a nagyágit nevű aranytellurid ás
ványt.

100 éve született 1884-ben Hoffer András geológus, kö
zépiskolai tanár és a Debreceni Tudományegyetem tanára a Te- 
legdi Roth Károly-féle tanszéken. Munkássága elsősorban a 
hazai vulkánizmus, a vulkáni képződmények vizsgálatára ter
jedt ki. Jelentős szerepe volt a hazai természettudományok 
népszerüsitésében is.

75 évvel ezelőtt született Vidacs Aladár középiskolai 
tanár, a M.Á. Földtani Intézet geológusa. Nevéhez fűződik a 
Mátra hegység részletes földtani térképezése, ahol uj érces 
teléreket tárt fel /Gyöngyösoroszi/ és kutatási! eredménye
ként vált ismertté a recski nagymélységü ércesedés.
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Ezelőtt 100 évvel született Pantó Dezső bányamérnök, 
aki a verespataki aranybányászatban és a recski tarkaérc
bányászatban működött, továbbá tanulmányozta a. dunai arany
mosás problémáit. Ezenkivül mint a Magyar 01ajszindikátus 
geológusa részt vett annak dunántúli olajkutatási munkála
taiban .

Pillér Mátyás és Mitterpacher Lajos jezsuitarendi ta
nárok, a budai, illetve pesti egyetem természettudós pro
fesszorral kortársak voltak, mindketten ezelőtt 250 évvel 
születtek. Pillér Mátyás az egyetem historia Naturalis spe
cialis, a természetrajzi tanszék tanára volt. Ebből alakult 
ki később, 1850-ben jogfolytonosan Szabó József ásványtani 
tanszéke. Pillér jelentős úttörő müve az "Elementa historiae 
naturalis", mely Nagyszombaton jelent meg 1775-ben. Nagy ér
deme, megalapozta a tanszék ásványtani gyűjteményét, rendez
te és fejlesztette azt és értékes saját ásványgyüjteményét 
az egyetemre hagyta. Mitterpacher Lajos a mezőgazdaságtan 
első«hazai egyetemi tanára és a magyar agrártudomány úttörő
je volt, ezenkivül természetrajzot és földrajzot is tanitott. 
Számos tan- és szakkönyvet irt. Tanártársával Pillér Mátyás
sal együtt Szlavóniában természetrajzú és néprajzi tanulmány
utat tett, amiről "Iter per Poseganam Sclavoniae provinciam" 
cimü útirajz, mint közös munka jelent meg 1783-ban.

150 éve született Than Károly vegyész, a Budapest egye
tem professzora,az MTA tagja, a múlt század második felének 
kiemelkedő természettudósa. A hazai korszerű tudományos kémia 
egyik megalapozója, oktatásának, kutatásának, szervezetének, 
szakirodaimának kiépitője.

Befejezésül: a magyar sajtó, elsősorban a Népszabadság 
figyelemreméltó cikkben emlékezett meg december 7-én Petru 
Grozaról/volt román államfőről születésének 100. évfordulóján
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De nem róla akarok szólni, hanem 1958. januárjában történt 
elhunyta következményeinek egyetlen, számunkra fontos ese
ményéről,mint mementora. Groza halála után ugyanis a Georghiu- 
Dej korszakkal elindul a magyar kisebbségellenes gépezet, ak
ció. Ennek egyik programpontja volt az, hogy 1959-ben,ezelőtt 
25 évvel Kolozsvárott a magyar Bolyai és a román Babes Tudo
mányegyetemet összevonták Babes-Bolyai néven, és ekkor a ma
gyar egyetem volt rektora, az 52 éves Szabédi László, április 
18-án öngyilkosságot követett el. Szabédi László költőt, iro
dalomtörténészt, nyelvészt alig ismerik az anyaországban,bár 
megjelent néhány müve. Róla annyit: ő hitte, hogy a háború 
utáni uj világ formálásában alkotó módon kell résztvennie és 
bizott abban, hogy a dolgok úgy is formálódhatnak, ahogy an
nak képét önmagában kialakította. És ezt mások is, többen 
igy gondolták. Ahogy a régi világgal nem tudott megalkudni, 
úgy maradtak idegenek tőle az uj rend torzulásai. A régi vi
lággal való lelki konfliktusát meg tudta oldani a félrehuzó- 
dással, mert ahhoz a világhoz nem fűzték a béke és barátság 
szálai. A kialakuló uj világgal más volt a kapcsolata, úgy 
érezte - a Magvető kiadásában megjelent müveinek cime sze
rint - "Enyém ez a történelem"; és amikor e történelem ala
kulásának torzulásai folytán feladataival kibékíthetetlen 
konfliktusba került, a lelkiismereti kérdésekben konprcmisszu- 
mokra nem hajlandó kiváló ember a József Attila-i önkéntes 
véget választotta. Az elmúlt 25 esztendőnek ő volt az első ál
dozata.

Ezekkel a komor gondolatokkal búcsúzunk az 1984-es esz
tendőtől, de bizakodással tekintve a jövőbe, kívánok mindnyá
juknak jó egészséget, jó munkát az uj esztendőben.
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Visszapillantás a szakosztály 15 éves működésére

Dr . Csiky Gábor

A szakosztály 10 éves fennálása alkalmából, 1981. 
februárban rendezett II. Földtani Tudománytörténeti Na
pon beszámoltam addigi müküdésünkről. Bevezetőként ki-

)tértem a tudománytörténet szerepére, jelentőségére álta
lában, majd hazai helyzetét vázoltam, ami nem mondható 
rózsásnak. Minderre most nem térek ki, a helyzet azóta 
sajnos nemigen változott. Továbbá elmondtam, hogy a hazai 
földtudományok terén a Társulat keretében tudománytörté
nettel a megelőző időszakban is foglalkoztak néhányan, 
elsősorban egyetemi tanárok, akiknek az egyetemi tanszé
ki keret ehhez lehetőséget nyújtott. Ezenkívül egyes mú
zeumi kutatók, magánszorgalomból pedig elvétve mások is . 
Majd az 1951-ben, a M.Tud. Akadémia által létrehozott 
Műszaki-Tudománytörténeti Főbizottság nyújtott további 
lehetőséget egyeseknek a működésre ezen a téren. - Köz
ismert Vendl Aladár, Mauritz Béla, Vadász Elemér, Koch 
Sándor professzorok, továbbá Bendefy László munkássága, 
úgyszintén Tasnádi Kubacska András, aki ismeretterjesz
tő tevékenysége mellett tudománytörténettel is foglalko
zott. Nagyjából mindössze ennyi, ami a két világháború 
között és 1945. után 1970-ig ezen a téren történt. Mind
ezt azonban tervszerű, szervezett kutatásnak, működésnek 
nemigen nevezhetjük. Végül ismertettem elgondolásainkat, 
célkitűzéseinket, terveinket.

Ezzel kapcsolatban megjegyeztem akkor, hogy a tár
sulati keretben végzett tevékenységről szóló Írások,mint 
a nekrológok, megemlékezések, elnöki és főtitkári

Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály ülésén, 1985. itájus 20-án.
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közgyűlési beszámolók, jubileumi évfordulós életműméItatá
sok, - tehát mindaz, ami a Társulat, illetve .tudományunk 
életével, történetével kapcsolatos volt, - ha nem is te
kinthető tudománytörténeti kutatásnak, de forrásul szol
gálhat, és nagyrészt hagyományápolási tevékenység néven fog
lalható össze. A hagyományápolásra, a múlt felidézésére vi
szont mindenkor,a jövőben is változatlanul szükség van,mert 
a mindenkori fiatalabb nemzedéknek időnként fel kell hivni 
a figyelmét a múltra, hogy azt megismerje, mindazt ami ed- 
gig történt, a fejlődés, a haladás menetére és mindazokra, 
elődeinkre, nagyjainkra, akiknek életművei szakmánk múlt
ját alkot ja ,melyre a jövőt építhetik.

Ezek után lássuk röviden, mi is történt az elmúlt 15 
év alatt. Az első 10 évre való visszapillantás nem fog ár
tani, mert "az ismétlés a tudás anyja" mondták a régiek.

A M. Földtani Társulat elnöksége 1970. junius 15-én
4

hozta létre a Tudománytörténeti Bizottságot, mint állandó 
elnöki bizottságot, azzal a céllal és feladattal, hogy a 
nagy tudományos és társadalmi múlttal, gazdag hagyománok- 
kal rendelkező Társulatban, egyrészt a haladó hagyományok 
ápolását szervezetté tegye, másrészt a Társulat és a ma
gyar földtan múltjára vonatkozó, tudománytörténeti kutatások 
megkezdése és tervszerűvé tétele érdekében az adat és anyag
gyűjtést, a felmérést megkezdje. A bizottság: elnök, titkár 
és 10 tagú vezetőségből állt. A bizottság első elnöke Majzon 
László lett. Megjegyzem, hogy az igény a hagyományápolás te
rén már előbb is jelentkezett, a 60—as évek elején,amikoris 
ezt, az elnökség által létrehozott alkalmi bizottságok elé
gítették ki. Ennek tagjai Tasnádi K. András, Majzon László, 
Kriván Pál és Csiky Gábor voltak.
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Megalakulásakor egy 120 esztendős tudományos egyesü
let - a legrégibb az országban - gazdag múltja nagy feladat
halmazként állt előttünk, igy nyilván nagy hátralékkal kel
lett megbirkózni éspedig két irányban. Elsősorban a hazai 
feladatok megoldása terén, másodszor a világ felé az un. 
"hirünk a világban" érdekében is kellett valamit tenni. Er
re az a bizonyos 3. hely is kötelezett bennünket. Ugyanis 
azóta már többször tapasztaltuk, hogy vajmi keveset tudnak 
rólunk, és múltúnkról.

Első és legfontosabb feladatunk volt Társulatunk és 
szakterületünk múltjára vonatkozó alapozó felmérések /adat 
és anyaggyűjtés, nyilvántartások, kataszterek készitése/ 
elvégzése. Továbbá igen fontos feladat bibliográfiák össze- 
állitása a kutatás szolgálatára, ismerni azt, amit mások 
már megirtak! Enélkül nem lehet elindulni, ez szolgál ala
pul a feldolgozáshoz, a tulajdonképpeni tudománytörténeti 
kutatáshoz. - A kutatás megkezdését abban a két irányban 
terveztük, amit még Vadász Elemér professzor, mint a M.Tud. 
Akadémia Tudománytörténeti Főbizottságának egykori elnöke, 
nagy vonalakban 1955-ben megjelölt:1. a földtani tudományok 
magyarországi helyzetére és fejlődésére vonatkozó összefog
laló munkákban, éspedig szakágak, iparágak és területek 
szerint; 2. egyes kimagasló magyar geológus-tudós egyéni
ségek életművének ismertetésében.

Lássuk az eddigi működés fontosabb eseményeit és 
eredményeit.

Az 1970-ben megalakult MTESZ Tudomány- és Technika- 
történeti Bizottsága 1972. májusában megtartott első an
kétjén, felmérés céljából beszámoltatta a MTESZ egyesüle
teket tudománytörténeti tevékenységükről, melyen a Társulat

I
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Tudománytörtén©ti Bizottsága részéről Csiky Gábor számolt 
be. Még ezév októberében a MTESZ Bizottsága megrendezte 
első országos konferenciáját, melyen a Társulat Bizottsá
gának 5 tagja tartott előadást. - 1972-ben a publikálási 
lehetőségek megteremtése érdekében létrehoztuk a "Földta
ni Tudománytörténeti Évkönyv" cimü kiadványt, melyből ed
dig nyolc szám jelent meg.

1973 . áprilisában a Társulat fennállásának 125. év
fordulója alkalmából Bizottságunk által rendezett jubile
umi emlékülésen, néhány kiemelkedő jelentőségű tudósunk, 
igy a két Kubinyi, Koch Antal, Schafarzik Ferenc, Böckh 
Hugó életművét méltattuk. A szeptemberben elhunyt Majzon 
László helyére a bizottság elnökéül Allodiatoris Irmát 
választottuk meg.

1974. októberében, egyik legnagyobb geológus-tudós 
egyéniség, a hazai kőolaj-földgázkutatás "atyja", Böckh

4Hugó centenáriuma alkalmából emlékülést rendeztünk.

1975- ben, a M.Tud. Akadémia alapításának 150. évfor
dulója alkalmából rendezett jubileumi ülésszakok keretében, 
a Társulat Tudománytörténeti Bizottsága is tartott két em
lékülést, melyen geológus akadémikusainkról emlékeztünk 
meg. - A Bizottság az 50 éves társulati tagsági díszokle
vél adományozását javasolta a Társulat elnökségének,, mely
nek első ízben való átadására ezévi közgyűlésen került sor.

1976- bún nagyobb rendezvényünk nem volt.

Az 1977. év február havában rendeztük meg az I. Föld
tani Tudománytörténeti Napot, "A magyar ásványi nyersanya
gok kutatásának története kezdettől a felszabadulásig/1945-ig/"
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lignit, a kőolaj és földgáz, a viz, a bauxit es az építőipa
ri nyersanyagok kutatásának történetéről. Az ezevi Közgyű
lésen jóváhagyott módosított alapszabály értelmében Bizott
ságunk szakosztállyá lépett elő. - Májusban a Közép-Észak - 
dunántuli szervezettel közösen rendezett Földtani Napon tar
tott emlékülésen lelepleztük id. Lóczy Lajos emléktábláját 
a Zirci Bakonyi Panteonban. Nopcsa Ferenc születésének 100. 
évfordulóján, novemberben rendezett emlékülésen méltattuk 
a világhírű magyar tudós életművét.

Az 1978. év szeptemberében szakosztályunk első Ízben 
vett részt külföldi nemzetközi rendezvényen, éspedig az 
IUGS /International Union of Geological Sciences/ keretében 
működő INHIGEO /International Committee on the History of 
Geological Sciences/ VIII. Szimpóziumán Münsterben és Bonn
ban. Ez volt addigi működésűnk csúcspontja és egyúttal az 
első.lépés a "Hírünk a nagyvilágban" irányban. Ugyanis 1976- 
ban a Sidneyben tartott 25..Nemzetközi Földtani Kongresszu
son az INHIGEO bizottsága vezetőségi ülésén, Szakosztályunk 
3 vezetőségi tagját - Dudich Endre, Póka Teréz és Csiky Gá
bor - a Bizottság tagjává választotta. A münsteri VIII.szim
póziumon az INHIGEO bizottság három uj magyar tagja részt- 
vett és előadást is tartott. Szakosztályunk számára ez a rész 
vétel igen kedvező bemutatkozást, kapcsolatfelvételt és si
keres szereplest jelentett. Mindez abban jutott kifejezésre, 
hogy felkérték a szakosztályt, illetve a Társulatot az 1982. 
évben a X. INHIGEO Szimpózium megrendezésére Eudapesten.

1979-ben nagyobb rendezvényünk nem volt.

Az 1980. év júliusában Párizsban rendezett 26. Nemzet
közi Földtani Kongresszuson szakosztályunk három INHIGEO bi
zottsági tagja résztvett és közös előadást tartott a 19.
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szekció "Histoire de la Géologie" keretében, "Francia-magyar 
kölcsönkapcsolatok a földtani tudományokban 1832. előtt ci— 
men. Továbbá résztvettünk az INHIGEO IX. Szimpóziuma előadó 
és tisztújító ülésén.- A MTESZ Tudomány- és Technikatörténe
ti Bizottsága által szemptemberben Budapesten rendezett, "A 
természettudományok és a technika fejlődésének kérdései Kö- 
zép-Európában 1848-1918. között" cimü nemzetközi konferenci
án a szakosztály tagjai hat előadással szerepeltek. Augusz
tusban lelepleztük Bacsák György emléktábláját Alsóbélatele- 
pen, továbbá novemberben id. .Noszky Jenő centenáriumi emlék
tábláját Sashalmon.

Az 1981. év február havában megrendeztük a II. Föld
tani Tudománytörténeti Napot, "A hazai földtudományok egyes 
ágainak története kezdettől 1945-ig" c. témakörben. Ennek 
keretében került sor a magyar ásványtan, kőzettan-geokémia, 
őslénytan, alkalmazott földtan, vízföldtan és műszaki föld
tan történeti fejlődése ismertetésére. Ezenkívül Csiky Gábor 
titkár beszámolt a Szakosztály 10 éves működéséről. Az au
gusztusban Bukarestben rendezett XVI. Nemzetközi Tudomány- 
történeti Kongresszuson résztvett és előadást tartott Póka 
Teréz és Csiky Gábor. - A M .  Földtani Társulat 1981. évi 
márciusi tisztújító közgyűlése jóváhagyta a Tudománytörté
neti Szakosztály által januárban, újraválasztott vezetősé
gét: elnököt /Allodiatoris Irma/, titkárt /Csiky Gábor/ és 
14 vezetőségi tagot.

Az 1982. év február havában a Szakosztály rregrendezte 
a III. Földtani Tudománytörténeti Napot, "A hazai földtu
dományok fejlődésének néhány fontosabb eseménye az 1848- 
1918. közötti időszakban" c. témakörben, melyen hat elő
adás hangzott el. — Szakosztályunk ezévi és eddicri tevé
kenységének csúcspontját képezte az INHIGEO X. Szimpóziu
mának a megrendezése Budapesten,augusztus 16-22. között,
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"A földtani térképezés és térképszerkesztés története a 
földtani gondolkodás fejlődésének tükrében" c . témakörben.
A szervezés a M.T. Akadémia, a M. Földtani Társulat, a Köz
ponti Földtani Hivatal, a M.Á. Földtani Intézet és az ELTE 
őslénytani Tanszéke összefogásával történt. A szimpóziumon 
13 ország kutatói részéről 46 előadás hangzott el? ebből 
magyar részről 8 előadás. Emellett megünnepeltük az ELTE 
Őslénytani Tanszéke fennállásának 100. évfordulóját. Az 
előadóülések után földtani kirándulás volt a Dunakanyarban 
és a Dunántúli Középhegységben.

Junius havában a Közép és Északdunántuli területi szer 
vezettet és a M.Á. Földtani Intézettel közösen rendezett Föld 
tani Napon lelepleztük Telegdi Roth Károly emléktábláját a
Zirci Bakonyi Panteonban.

A szimpózium anyaga a M.T. Akadémia kiadásában, 1984-
ben jelent meg, szerkesztette Dudich Endre.

♦

Az 1983 . év március hávában a szakosztály megrendezte 
a IV. Földtani Tudománytörténeti Napot, "A magyarországi 
földtani térképezés és térképszerkesztés története a föld
tani gondolkodás tükrében" c. témakörben, melyen 8 előadás 
hangzott el. - Semsey Andor születésének 150. évfordulóján 
decemberben emlékülésen méltattuk a nagy mecénás életművét.

elnöki tisztéről lemondott Allodiatoris Irma helyére 
márciusban, Bogsch László professzort választottuk meg.

Az 1984. év augusztus havában Moszkvában rendezett 
27. Nemzetközi Geológiai Kongresszuson szakosztályunk két 
vezetőségi tagja, Póka Teréz és Dudich Endre vett részt és 
előadást tartott a 22. sectio /History of Geology/ kereté
ben. Ezenkívül résztvettek az INHIGEO XI. Szimpóziumán, 
melynek tisztújító gyűlésén uj elnökséget és tagokat
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választottak 4 éves ciklusra. A bizottság uj főtitkára Du- 
dich Endre rendes tag lett, magyar lev. tag változatlanul 
Póka Teréz és Csiky Gábor. - A MTESZ Tudomány- és Technika 
történeti Bizottsága, más egyesületekkel és intézményekkel 
közösen novemberben, "Újabb eredmények a hazai tudomány-, 
technika- és orvostörténet köréből" címmel ankétot rende
zett, melyen szakosztályunk részéről Csiky Gábor két elő
adást tartott.

1985. március 18-án rendeztük meg az V. Földtani Tu
dománytörténeti Napot, "A magyar ásványi nyersanyagok kuta 
tásának története 1945-től 1975-ig" témakörben, melyen 10 
előadás hangzott el. Ez a rendezvény az 1977. évi I. Föld
tani Tudománytörténeti Nap témájának folytatása volt. Ezen 
kívül Dudich E. résztvett a Brit Földtani Intézet által 
Edinburghban áprilisban rendezett, az Európai Földtani Tár 
sulatok 4. meteengjén, melynek keretében az INHIGEO megtar 
tóttá XII. Szimpóziumát, és előadást is tartott.

Az elhunytakra is emlékezve: az elmúlt 15 év alatt 
néhány érdemes vezetőségi tagunk hagyott itt bennünket, 
igy Schmidt E. Róbert, Majzon László, Jugovics Lajos,Bauer 
Jenő, Vitális Sándor, Tasnádi Kubacska András, Bendefy 
László és Szalai Tibor. Emléküket kegyelettel megőrizzük.

Ezekután néhány számszerű adat eddigi működésűnkről, 
összegezve: az elmúlt 15 év alatt 66 előadóülésen 217 elő
adás hangzott el a szakosztály keretében. Ezenkívül 56 
előadás közös vagy más rendezvényen és külföldön. Az elő
adások látogatottsága elég gyér, a létszám 15-30 között 
változott, csak kivételesen volt több, igy a Földtani Tu
dománytörténeti Napokon /max. 60-at érte el/. Ez Társula
tunk szakosztályai átlagának felel meg. Az emberek el van— 

focfla -̂va s talán sok és sokféle a rendezvény.
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Kiadványunkról, a Földtani Tudománytörténeti Évkönyv
ről is szólva, melyet a többi szakosztályi lapokkal egyilcc 
egyelőre elkerültek a MTESZ által elindított lavinák. Szeré
nyen kezdtük: az első szám 1973-ban jelent meg 120 példány
ban, 48 oldal terjedelemben, összesen hat cikkel; a legutóbb 
1984-ben megjelent 9. szám már 250 példányban 285 oldallal, 
25 cikkel. A 6. számtól kezdve tetszetősebb köntös, továbbá 
angol tartalomjegyzék és angol rezümé emeli kiadványunk 
színvonalát, amit elsősorban Dudich Endre önzetlen munkájá
nak köszönhetjük, s azóta kiadványunkat külföldön is jegyez
ni kezdték az INHIGEO jóvoltából. Ezt a szintet igyekszünk 
tartani: sajnos a példányszámot emelni nem lehet; örüljünk, 
hogy ez is van. Még annyit, hogy az eddigi 9- számban 120 
cikk jelent meg 1183 oldalon.

Az INHIGEO-ról szólva, meg kell jegyeznem, hogy szak
osztályunk rövid idő alatt sokkal nagyobb eredményt, érdek
lődés^, elismerést ért el, mint az itthoni berkekben. Két 
konkrét példa bizonyltja ezt: az első, a münsteri fellépés 
sikere, felkérés szimpózium megtartására, majd Dudich E. 
megválasztása főtitkárrá, - ezek tények. Itthon inkább a 
szolgálat, csúnya szóval a kiszolgálás a szerepünk. Ez nem 
panasz, azért vagyunk, hogy szolgáljunk, az egyházak régi 
nemes értelmezésében, és ez inkább misszió. És merem állí
tani, hogy szakosztályunk aktiv tevékenységgel járult hozzá 
Társulatunk életéhez. A probléma inkább az, hogy a tudomány- 
történet, mint olyan hazánkban még mindig mostoha gyerek. 
Ezen a téren némi támogatást kapunk a MTESZ Tudomány- és 
Technikatörténeti Bizottságától, mellyel kapcsolatunk jó
nak mondható. Résztveszünk a MTESZ "Évfordulók a Müszaki- 
és Természettudományokban" c. kiadványa összeállításában, 
melynek eddig három kötete jelent meg.
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Ezenkívül, a sokat hangoztatott szorosabb együttmű
ködés a rokonegyesületekkel érdekében, létrehoztunk egy 
interdiszciplinális, vegyes bizottságot, melynek tagjai a 
Földdel foglalkozó tudományos egyesületek közül, az O.M. 
Bányászati és Kohászati Egyesület, a M. Geofizikusok Egye
sülete, a Hidrológiai Társaság, a Földrajzi Társaság és a 
M. Földtani Társulat, történelmi bizottságainak elnökei, 
illetve titkárai. Évente legalább egyszer tartott ülésen 
ismertetjük terveinket, programjainkat és közös rendezvé
nyeket tervezünk. így pl. a jövő évben Papp Simon és Pávai- 
Vaj na Ferenc centenáriuma alkalmából az OMBKE, a Hidroló
giai Társaság, a Karszt- és Barlangkutató Társulat és Tár
sulatunk közös emlékülést tart. Az együttműködésre nagy 
szükség van, hiszen ezek a tudományok közös tőből származ
nak és több közös nagy tudós egyéniség is köti össze múlt
jukat; gondolok itt Eötvös Lorándra, Lóczy Lajosra,Zsigmondy 
Vilmosra és az emlitett Papp Simonra és Pávai-Vajna Ferencre.

4

Befejezésül: bevallom, hogy azon célkitűzéseknek,me
lyekről szóltam csak egy részét tudtuk megvalósítani. így 
a Vadász prof.-féle direktívák közül és iparágak szerinti 
történeti összefoglalást sikerült bemutatni az I. és a V. 
Tudománytörténeti Napon; a földtudományok egyes ágainak 
történetét pedig a II. Tudománytörténeti Napon 1981-ben. - 
Ami a nagy geológus alkotó egyéniségek életműveinek ismer
tetését illeti, ezen a téren csak részeredményt értünk el, 
ugyanis csak vázlatos, alkalmi évfordulós életmű méltatá
sokra került eddig sor. Szerintem éppen ideje lenne nagy 
geológusaink életművét hosszabb lélegzetű tanulmányokban 
bemutatni és meg is jelentetni. A tudományokkal foglalkozó 
fiatalabb nemzedéknek tisztába kell lennie elődei alkotó 
erőfeszítéseinek hosszú folyamatával. A múlt felfedezése 
számukra a visszapillantó tükör szerepét tölti be:
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megkönnyíti a jelen megértését és biztosítja a zavartalan 
haladást a jövő felé.

Az elmúlt 15 év alatt igyekeztünk célkitűzéseinkhez 
hiven, a hagyományokat ápolva, múltúnk értékeit bemutatni, 
tudatosítani, több-kevesebb sikerrel. Persze a törekvés 
még nem elegendő a sikerhez, kedvezőbb munkafeltételek is 
szükségesek. Ezek viszont a mi esetünkben - tudománytörté
netről lévén szó - egyelőre inkább jámbor óhajok maradnak. 
De nem is a siker volt a célunk, mert érték és siker kö
zött nagy különbség van, különösen a mai világban. Inkább 
értékes és eredményesebb munkálkodást szerettünk volna el
érni, de tudom, hogy ez csak részben sikerült. - A további 
eredményesebb munka reményében a következő évfordulóig kí
vánok mindnyájuknak jobb szerencsét.
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Emlékezés Böhm Ferencre születésének 100.évfordulóján 
Dr. Alliquander Ödön"

B ö h m  Ferenc 1881. január 23-án született Pécsett. 
Középiskoláit ugyanitt, a főiskoláit Selmecbányán végezte, 
ugyanis a pécsi ciszterciták főgimnáziumában 1899-ben érett 
ségivei befejezett középiskolai tanulmányait követően a 
Selmecbányái Bányászati és Erdészeti Főiskolára iratkozott 
be. Az 1902. julius 31-én Selmecen befejezett bányamérnöki 
tanulmányai során oly kitűnő professzorok előadásait hall
gatta, mint Grezmacher Gyuláét, Csáti Ottóét, Böckh Hugóét, 
Hermann Emilét, Hermann Miksáét, Fodor Lászlóét, Boleman 
Gézáét, és még több más neves professzorét. A kiváló pro
fesszoroknak és a selmeci életrenevelő diákéveket követő, 
s az akkori Magyarország nyújtotta kitűnő és változatos gya 
korlati képzés-, illetve munkalehetőségnek köszönhető, hogy 
a kitűnő képességű Böhm Ferenc oly gyors és nagy eredménye
ket felmutató pályát futott be, amelyről most beszámolhatok

B ö h m  Ferenc gyakorlati kiképzése igen sokoldalú 
volt. A gyakorlati képzés időszakában, vagyis 1903-1905.kö
zött, mint bányamérnök-gyakornok a Szabadalmazott Osztrák 
Magyar Államvasut Társaság az ország legnehezebbnek Ítélt 
stájerlakaninai /Krassó-Szörény vm./ szénbányájánál, majd 
ezt követően a Felsőmagyarországi Rt. Kazanesdi kovandbá- 
nyájában. 1904-ben, most már mint állami szolgálatba lépett 
napidijas bányagyakornok, a nagybányai m. kir. Bányaigaz
gatóság Gép- és Építészeti Hivatalába kap beosztást, majd 
8 hónap után ugyanennek a Bányaigazgatóságnak kereszthegyi 
bányaüzeméhez kerül. 1905. márciusában pedig kinevezik

Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály ülésén. 1982. március 16-án
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bányagyakornokká és óradnára osztják be szolgálattételre.Azt 
követően, hogy 1905. októberében az oklevél birtokában lete
szi Selmecen a bányamérnöki államvizsgát, azután 1905. novem
berében bányatisztjelöltté nevezik ki.

A következő állomáshelye a m. kir. Földtani Intézet, 
ahová a pénzügyminiszter "a geológiában való kiképeztetésre" 
amint a kinevezése mondja "legfeljebb két évre" nevezte ki.
Itt 1907. októberéig volt állományban, de Böckh János, a Föld
tani Intézet akkori igazgatója keveselte ezt az időt, s sze
rinte "geológiai kiképzése nem lett teljesen keresztülvive", 
mint ahogy ezt Dr. Papp Simon a jó barát, az emlékbeszédében^1  ̂
Böckh Jánosnak ezt a megjegyzését idézte; ezt a véleményt azon
ban megcáfolta élete. A közel kétéves geológia "kiképzése" 
alatt B ő h m Ferenc először a hunyad-megyei Kishalmágy kör
nyékén Rozlozsnik Pál geológus mellett dolgozott. Ezt követő
en 1906. augusztus elsejétől már volt professzora és a to
vábbiakban sok éven át mentora Dr. B ö c k h  Hugó bányata
nácsos, főiskolai tanár mellé került, aki akkor a Szepes-Gö- 
möri Érchegységben Jolsva környékén végzett geológiai felvé
telező munkát, majd Böckh Hugó önálló reambulációs munkával

/ 2 /bizta meg esetnek és Henczkó környékén. 1907. májusában 
azonban a Pénzügyminisztérium Erdélybe a Dr. Papp Károly geo
lógus vezette kálisó-kutatásokhoz helyezte át. B ö h m  Ferenc 
bányatisztjelölt a Mezőséggel ismerkedve hamarosan részt vesz 
az első kálisót kutató fúrás kitűzésében, sőt visszahelyezve 
a nagybányai m. kir.Bányaigazgatósághoz, megbizzák ennek a 
mélyfúrásnak felügyeletével.

Ez a megbizás a kezdete B ö h m  Ferenc magasan ivelő 
pályájának: 1908. február 9-én segédmérnökké, a nagysármási 
kutatókirendeltség vezetőjévé nevezik ki,-1911. február 15. 
m.kir. bányamérnökké lép elő és az általa Kolozsváron szer
vezett Kutató Bányahivatal vezetésével bizzák meg. 1913-ban
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bányafőmérnök és 1915-ben banyatanacsos ugyanott. 1916. de 
cember 1-én végleges állomáshelyére Budapestre, a Pénzügy
minisztériumba , Böckh Hugó vezette X. uj főosztályba osztják 
be. Ezt az állását 1917. tavaszán foglalta el.' 1918. decem
ber 31-én min. tanácsossá nevezik ki és ezzel nemcsak a kincs 
tári földgáz-, kőolaj- és kőszénkutatások műszaki vezetője, 
hanem az összes többi kincstári bányászati és kohászati ügyek 
vezetője lett, beleértve a pénzverés, fémjelzés, a Bányászati 
és Erdészeti Főiskola, stb. ügyeit is. A gyakorlati éveket 
követően alig több mint egy évtized alatt, 37 éves korában 
érte el ezt a - mint munkatársa és jóbarátja, Dr. Papp Simon 
emlékbeszédében irja - "széleskörű tudást, nagy emberismere
tet, kivételes szervezőtehetséget és nagy felelősséget megkö
vetelő állást".

Feladata hamarosan rendkívül nehézzé vált, mert a szé
leskörű vezetési feladatokhoz akkor jutott, amikor a vesztett 
első világháború után Magyarország kezdett darabokra szakadoz 
ni, s az 1919-20-as években a Dr.Böckh Hugó által megterem
tett kutatási osztály tevékenysége az ország csonkítása kö
vetkeztében nagyon lecsökkent, hiszen éppen a Böhm által ve
zetett eredményes szénhidrogénkutatás területei /Mezőség, 
Egbell, Muraköz/ mind elvesztek, uj kutatatási elgondolás, 
területek után kellett nézni. Visszatérve azonban a még nem 
részletezett, s Böhm Ferenc életének legkiemelkedőbb szaka
szára, a Mezőségen töltött 1907. és 1918. közötti bő évti
zedre, amikor is mint a magyarországi földgáz- és kőolajku
tatások műszaki irányitója szép, mondhatni világméretekben is 
kiemelkedő eredményeket ért el elsősorban Erdélyben, majd a 
morvamezei Egbellen és a horvátországi Bujavicán. Az ez idő
szakban végzett munkájáról röviden az alábbiak emlithetők:

A Nagysármáson kitűzött I. sz. kutat eredménytelenül 
fejezték be ugyan, mert műszaki okokból 627 m mélység
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elérésekor fel kellett hagyni a továbbfurással, a második fú
rás azonban a Kissármás un. Bolygó-rétjén 1908. novemberében 
Böhm Ferenc irányításával már óriási eredményt hozott: 302 m 
mélységből napi 860.000 m gázt tárt fel. Az eredmény értéke
lése során Böhm Ferenc vetette fel elsőként, hogy ezt az igen 
nagy gázhozamot antiklinálisos szerkezettel kell összefüggésbe 
hozni{4  ̂amely véleményt id. Lóczy Lajos és Böckh Hugó is meg
erősítette .

A mezőségi sikeres földgázkutatás arra indította a Pénz
ügyminisztériumot, hogy tanulmányútra küldjön egy hazai szak
emberekből álló csapatot, köztük Herman Miksa selmeci főisko
lai tanár mellett Böhm Ferencet is az észak-amerikai földgáz 
geológiai és bányászati, valamint értékesitési viszonyainak
tanulmányozására, amelyről Böhm Ferenc mintaszerű jelentésben 

/3 /számol be. Jelentésében összehasonlitja a Mezőség földgáz
előfordulásait az amerikai földgáz-előfordulásokkal, s abban 
csak korbeli és nagyságbeli különbségeket talál. A továbbiak
ban abbeli reményének ad kifejezést, hogy Erdélyben, a már*ismertek mellett»célszerűen telepitett fúrásokkal, még további 
nagyobb mezőkön kivül, a földgáz édestestvérét, a kőolajat is 
meg fogjuk találni, kitér az amerikai gáz- és olajkutak fúrá
sának technológiájára is és amint azt a jelentésében, majd 
egy későbbi összefoglaló tanulmányában^4/ Írja: "Amerikában 
a primitiv kötéllel való fúrás volt elterjedve, amelynél 
sokkal tökéletesebbek voltak az Európában kifejlődött furó- 
berendezések. Kísérleteztünk ugyan egy amerikai forgatva mű
ködő berendezéssel, az Ingersoll Rand Co. Davis Calix beren
dezésével, de sem az, sem pedig a szárazon dolgozó kanadai 
furómódszer az erdélyi kőzetviszonyoknak nem felelt meg.
A legjobb eredményeket a fordított öblítéssel dolgozó gyors- 
ütéses furóberendezésekkel értük el, melyeknek szabályozható
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sűrűségű öblítővizével a gáznyomás okozta nehézségeket köny- 
nyen leküzdhettük és a káros gázerupciókat megakadályozhattuk"

Az 1911-ben az amerikai tanulmány után, úgy is mint a 
legkitűnőbb földgáz-, illetve szénhidrogénszakértő, Böhm Fe
renc nagy szerepet játszott az 1911. évi hatodik törvénycikk 
előkészítésében, amely törvénycikk világviszonylatban is ha
ladó szellemű volt, hiszen állami monopóliummá tette a föld
gáz és földiolaj - mai szóhasználattal élve: a kőolaj - kuta
tását és termelését.

A földgáz kihasználásának tanulmányozására alakult 
"Magyar Földgáz Szindikátus" részére 1913-ban irt jelentésé
ben egy neves amerikai kőolajgeológus igen elismerő szavakkal 
emlékezik meg az Erdélyi medencében végzett földgázkutatási 
és feltárási munkálatokról Írván "Böhm Ferenc ur és munkatár
sai kitünően vezették a gázkutatást mindmáig. E mezőnek bár
mely távolabbi földtani kutatását Dr. Böckh-re, a gázfeltárás 
folytatását Böhm Ferenc urra kellett bizni, tekintve, hogy e

é

két ur vezetése alatt a kutatások mindeddig kiváló módon foly
tak" .

Ennél még sokkal fontosabb bizonyitékai azonban Böhm 
kitűnő munkájának az, hogy 1918. végén, az első világháború 
végét jelentő összeomlás idejében 42 kincstári fúrással,amely
ből 37 volt produktiv, 6 gázmezőt /a kiskapusit, a báznait, 
a magyarsárosit, a kissármásit, a mezőzáhit, a mezősámsonit/ 
tártak fel Böhm Ferenc irányitásával^10/ s e kutaknak napi 
teljesítőképessége 2,6 millió m3 gáz volt, vagyis több mint 
évi 1 milliárd m3.

Persze akadtak gáncsoskodók,igy Gálocsy Árpád, aki Böhm 
Ferenc: A földgázkitörésröl c., a Bányászati Kohászati Lapok
ban megjelent cikkéhez irt reflexióival provokált^ 3 ' 3 ' ^  

ami azonban békésen rendeződött.
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Böhm Ferenc kitűnő műszaki képzettsége nagyszerű 
alkotásokban gyümölcsözött, amit nemcsak a már főműként 
emlitett a Mezőség területén lemélyitett 37 sikeres kincs-

O  /ftári fúrás napi 2,6 millió m gáztermelésével jellemezhe\x>, 
hanem számos egyéb műszaki alkotásban is, igy a. kissármasi 
2 sz. kitöréssel termelésbe indult gázkut Herman Miksa ta
nár tervei alapján való lezárása, amelyről egy kimeritő 
tanulmányban^9/ számolt be, amelyben már akkor körvonalaz
ta a kitöréses kutak elfojtásának, elzárásának lehetősége
it. Nagy jelentőségű volt Böhmnek csőrakatok tömítését,va
lamint a pakker alkalmazása és cementezését célzó módszere, 
amit úgyszintén a fentidézett müvében irt le. Ezek a megol
dások lehetővé tették egy kutból több független gáztároló 
elkülönített termelését, vagyis Böhm Ferenc ekkor már fel
ismerte a többszintű kút jelentőségét és ehhez megfelelő 
gázkutfejet alkalmazott, aminek rajza megtalálható Böhm 
Ferenc talán legfontosabb publikációjában, az 1939-ben a 
Bányászati és Kohászati Lapok un. "ólajszámának" az "Ásvány
olaj- *és földgázbányászat Magyarországon 1935-ig" cimet vi
selő és az erdélyi földgáz kutatási, feltárási és termelési 
eredményeit összefoglaló, mintaszerű monográfiában^0'

Kevéssé ismert műszaki alkotása, a Böhm Ferenc vezette 
erdélyi földgáztermelésnek hasznosítására épitett csőtávve
zeték, ami talán Európa akkoriban egyetlen, de mindenesetre 
jelentős távvezetéke volt, s mint ezt Böhm maga leirja/l0//
"A távvezeték épitése Zólyombráznón készült csövek s ugyan
csak Magyarországon készült csőszerelvények felhasználásával 
1913-ban kezdődött el és 1914. április havában került üzembe.
A távvezeték 51 km hosszúságú Kissármás- és Torda közötti 
szakasza 250 mm belvilágu csövekből, a 22,5 km hosszú torda- 
marosujvári szakasza pedig 150 mm belvilágu csövekből ké
szült. Kissármásról 14 atm. kezdőnyomás melett napi 300.000 m3
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gáz volt 2 atm. végnyomással Tordáig szállítható, ahol egy 
kompresszor 10 atmoszférára komprimálva a gázt, napi 100.000 
m3-t szállíthatott Marosujvárig. 1915-ben üzembe került a 
földgáztüzelésre berendezett tordai cementgyár, amely lénye
gesen hozzájárult a gázfogyasztás fokozásához".

Az erdélyi földgázkutatás és feltárás sikere felkeltet
te, helyesebben fokozta az érdekődést a Magyarország más te
rületein végzendő kutatás iránt, amelyben Böhm Ferencnek ter
mészetesen szintén nagy szerepe volt. így 1913-1918. között 
a morvamezei Egbell környékén 72 fúrást mélyítettek le 250 m 
körüli mélységre, s ezekből a kutakból 1917-ben 10.393 t, 
1918-ban az összeomlásig 8.881 t kenőolaj gyártására alkalmas 
kőolajat termeltek. Ezeknek a fúrásoknak műszaki felügyeletét 
és tanácsadását szintén Böhm Ferenc látta el.

1918-ban a horvátországi Bujavicán - mint Dr. Papp Simon 
irja^3  ̂ - Böhm Ferenc legfelsőbb irányítása alatt /akkor már
Budapesten a Pénzügyminisztériumban dolgozott/ fúrt kút,éppen

♦az összeomlás előtt tárt fel 360 m mélységből napi negyedmillió
3m földgáz termelésére alkalmas tárolókőzetet és 396 m mélység

ben összesen 100 t olajat.

Böhm Ferenc szaktekintélyét bizonyltja, hogy a Tanács- 
köztársaság idején megerősítették vezetői állásában és mento
rával Dr. Böckh Hugóval együtt a Szociális Termelés Népbizton
sága Bányászati Szakosztályához delegálták és kinevezték a ne
gyedik főcsoport: a bányászati kutatás, ásványolaj, földgáz 
és sóbányászat vezetőjévé^4/

A trianoni békeszerződés után, bár kilátástalannak lát
szott e ország szénhidrogénkutatásának helyzete, s bár Bohrn
a k  műszaki főtanácsadói posztot ajánlottak a budapesti Föld
hitel Intézet i<t.érdekeltségéhez tartozó zágrábi "Bitumen Olaj- 
es Gazkutató Rt-nél, ő mégsem távozott el a Pénzügyminisztérium-
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ból, továbbra is a hazai, a megkisebbedett lehetőségeket Ígé
rő hazai szénhidrogénkutatást kívánta szolgálni.

Először külföldi tőke segítségével; éspedig a tekinté
lyes Anglo Persian Oil Comp, kutatóvállalatának segítsé
gével. A koncesszió alapján megalakult Hungarian Oil Syndicate 
Ltd. ügyvezető igazgatójaként Böhm Ferenc - ideiglenesen sza
badságolva a pénzügyminisztériumi szolgálatból - irányította a 
műszaki műveleteket, mig a geológiai kutatás Böckh Hugó kezé
ben volt. A szindikátus 3 fúrást mélyített /Kurdon, Budafa- 
pusztán és Baján/, azonban ezek az eredménytelen kutatófúrá
sok elkedvetlenítették az angol tőkéseket és 1926-ban vissza
léptek a további kutatásoktól. Érdekessége volt ennek a kuta- 
tási próbálkozásnak, hogy a?. 1 Q21 -7^ Ävpkhpn raélyit-p-H- T-mria-Fa-i—  
pusztai fúrást tulajdonképpen a később Papp Simon által kitű
zött B-l fúrással felfedezett budafapusztai, ma is termelő 
antiklinálisos olajmező szélére telepítették alig néhány száz, 
pontosan 492 méterre az 1930-as évek végén lefurt legköze
lebbi tnezőszéli produktiv olajtermelő kuttól. Böhm Ferenc
1925-től visszatérve a Pénzügyminisztériumba, ismét ő irányít
ja a Bányászati Főosztályt. 1925-ben mint legilletékesebb tag
ja volt a trianoni békeszerződés előtti magyar területek szén
hidrogén-lelőhelyeinek és bányáinak Párizsban székelő érték
megállapító bizottságának, s 1926-ban a Pénzügyminisztériumot, 
mint a magyar bányászat irányitó hatóságát képviseli a Madrid
ban tartott XIV. geológiai világkongresszuson.

Böhm Ferenc a külföldi tőke sikertelen próbálkozásai 
ellenére sem vesztette el a hitét a megkisebbedett haza szén— 
hidrogénkutatási lehetőségeiben, hiszen tanítómestere a föld
tan terén Böckh Hugó már 1911-ben, majd 1914-ben a Nagyalföld
re irányította a földgázt és a kőolajat kutató állami geoló
gusok figyelmét, sőt 1918-ban már odaszállították a Hajdú
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szoboszlótól É-ra Nagyhegyes határába azt a furóberendezést, 
amelynek lefurásától, ha annak idején a háboruvégi nehéz pénz 
ügyi viszonyok miatt nem állnak el,már akkor felfedezték vol
na az igen jelentős hajduszoboszlói gázmezőt./L. Dr.Papp Si
monnak a Magyar Olajipari Muzeum irattárába P.S. iratai kö
zött őrzött térképet./

Mindenesetre Böhm intenciói alapján az ő égisze alatt 
fúrták le azokat a hajduszoboszlói, debreceni, karcagi, 
tiszaörsi, tisztabereki és Őrszentmiklós határában lefurt fú
rásokat, amelyek ugyancsak gázos melegvizet szolgáltattak, 
vagy viszonylag szerény gáztermelést eredményeztek, de érté
kes termálvizük nagy jelentőségű volt már akkor is, ma is, 
nem is szólva arról, hogy ezek a fúrások sok... értékes adatot 
szolgáltattak a későbbi igen sikeres alföldi szénhidrogén
kutatáshoz , nem is szólva a geotermikus energiaként haszno
suló termálkutak fúrásához.

Böhm Ferenc kezdeményezésére alakult meg 1930-ban a 
Teleki Pál miniszterelnök által vezetett "Geológiai Tanács
adó Bizottság". Böhm Ferenc, a bizottság ügyvezető alelnöke 
továbbra is hitt Magyarország szénhidrogén-bányászatának kö
zeli sikerében.

Meg is érte ezeknek a sikereknek kezdetét,az 1937.évi 
bükkszéki és budafapusztai felfedező fúrásokat,sőt az azokat 
követő termelési eredményeket azonban már nem mint e sikerek 
aktiv részese, hanem mint aki mindig bizott az elkövetkező 
sikerben, s mint aki először tárgyalt a budafapusztai sikert 
elérő amerikai érdekeltségű Europan gas and Electric Company 
/EUR0GASC0/ képviselőivel, akik szénhidrogénkutatási és ter
melési koncesszióért fordultak a magyar kormány képviselőihez 
Az eredményes tárgyalások alapján 1933—ban kötötték meg azu
tán az Ausztria és az EUR0GA.SC0 között már fennállott szerző
désnél jóval kedvezőbb feltételekkel a Dunántúlra vonatkozó 
koncesszós szerződést.
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1936. julius elsején azután az Iparügyi Minisztérium 
megszervezésével e tárca keretébe került Állami Bányászát 
és Bányászati Kutatás. Böhm Ferenc a Pénzügyminisztériumban 
maradt az előző munkakörének a bányászaton és kutatáson ki- 
vüli ügykörrel, örömmel töltötték el az alapozó munkássága 
nyomán elért kőolaj és földgáztermelési sikerek, hiszen az 
ő nevéhez fűződik az a fontos tény, hogy az EUROGASCO a Du
nántúlra kutatási és termelési koncessziót nyert. Főképpen 
az Ő hitének, fáradozásainak és a képzett diplomatáknak is 
becsületére váló ügyes lépéseinek, hogy ez a koncesszió lét
rejöhetett. Erős hitét bizonyltja, hogy a Hungarian Oil Syn
dicate sikertelenség után ő és munkatársa, jóbarátja,Dr.Papp 
Simon tovább bizott a sikerben, abban, hogy egy olyan disz- 
kvalifikáltnak tűnt területeken, mint a Dunáfttulon, sőt Buda- 
fapusztán is meg kell találni az országnak oly fontos kőola
jat és földgázt és számottevő kőolaj- és gáztermelést lehet 
elérni.

pöhm Ferencnek a szénhidrogénkutatás és feltárás ter
melése terén elért nagyszerű eredményei mellett számos tevé
kenységével állitott még emléket magának. Ezek között említ
hető a Selmecbányái Bányászati és Erdészeti Főiskolának, sze
retett alma materének, Sopronban való elhelyezése és fejlesz
tése, a budapesti Pénzverde megépítése, a recski réz- és arany
bánya megvásárlása és üzembehelyezése, továbbá a komlói liász- 
koru feketeszén bányászatának fejlesztése, s nem utolsósor
ban egy érdekes kisérlet,az aranymosás megszervezése a Duna, 
Dráva és Mura mentén 1933-34-ben.

Igen jelentős volt a szakirodalmi munkássága, számos 
publikált tanulmány, amelyek közül alaposságával különösen 
kitűnik és fő müvének tekinthető egy sokszor idézett forrás
munka: Az ásványolaj és földgázbányászat Magyarországon 1935- 
ig, amely a Bányászati és Kohászati Lapok 1939. évi olajszá
mának egyik legértékesebb tanulmánya.
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Böhm Ferenc nagyszerű műszaki tudásával, gyakorlati 
érzékével egyenértékű volt kiváló igazgatási, diplomáciai 
készsége. Erre - mint az elmondottak ékesen bizonyították - 
a felettesei hamar rájöttek, s éppen ennek tulajdonítható, 
hogy felettesei fiatal korától kezdve mindig vezető beosz
tásokkal bizták meg.

A viszonylag fiatalon - 1940-ben, tehát még 60 évesen 
sem - váratlanul elhunyt Böhm Ferenc a Magyarhoni Föld
tani .Társulatnak 1906. óta tagja, és 19 24 . óta haláláig ál
landó választmányi tagja volt. Korai halálával a magyar bá
nyászat a földgáz és kőolajkutatás fanatikus hittel megáldott 
szakemberét vesztette el, akit nemcsak óriási szakmai tudása 
és tapasztalata, de kitűnő vezetői értéke, embersége miatt 
mindig a bányászat, a földtan, kőolajipar legnagyobbjai kö
zött fognak tisztelni.
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In commemoration of the centenary of Ferenc Böhm's birth

by
Ödön Alliquander

The mining engineer,' Fereric Böhm /1881-19 40/ was a 
prominent character of mining in Hungary. The most signi
ficant and succesful phase of his activity was the period 
between 1907 and 1918 when, besides Hugó Böckh, he was the 
chief technical director and leader of drilling activities 
of Hungarian petroleum and natural gas researches .His great 
merit was themodern establishment of Transylvanian natural 
gas exploration wells. From 1924 till 1940 he was the head 
of the major department of mining in the Ministry of Finan
ces and also the central director of hydrocarbon researches 
carried out by the Treasury. He was also greatly concerned 
in the decision of the Hungarian state to give concession 
the American EUROGASCO company in 1933 thus this company 
was able to start hydrocarbon exploration.
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Az Erdélyi-medence földgázának felfedezése 

Dr. Csiky Gáborx

75 esztendővel ezelőtt, 1909-ben tárta fel a magyar 
kincstár kissármási kálisókutató fúrása az Erdélyi-medence 
földgázát, mely akkor Európa legnagyobb gázelőfordulása 
volt. Ez a felfedezés id. Lóczy Lajos, Papp Károly, és Böckh 
Hugó nevéhez fűződik s a magyar geológusok és mérnökök kivá
ló, korszakalkotó munkájának az eredménye volt. Az alábbiak
ban a magyar tudomány- és technikatörténet eme dicső korsza
kát idézzük.

Az Erdélyi-medencében, elsősorban Magyarsáros és Báz- 
na környékén a nép által "zugók"-nak nevezett felszini gáz
ömlések és gázos sósforrások emberemlékezet óta ismeretesek 
voltak. Az "égő vizek" jelenségét, a gázos sósforrásokat 
többen«leírták; igy elsőként Johann Georg Vette nagyszebeni 
gyógyszerész irt róla "De aguis ardentibus Transylvaniae" 
/Ephemerides Acad.Imp.Naturae Curiosorum Ann.IV-V., Vindo
bonae, 1675/ cimen, továbbá Valentin Frank von Frankenstein 
nagyszebeni királybíró 1690. évi Írásában emliti a báznai 
gázos forrást.Luigi Ferdinando Marsigli olasz természettu
dós, hadmérnök tábornok, aki 1695-ben bejárta Erdélyt,"Da
nubius pannonico-mysicus" cimü, 1726-ban Amszterdamban meg
jelent nagy müvében, Magyarország természeti kincseinek el
ső tudományos leírásában, ismerteti a báznai égő gázos 
gyógyforrásokat és helyszinrajzot is közöl "Iconographia 
fontis ignei" cimfelírással. Mátyus István marosvásárhelyi 
orvos, "Ó és uj diaetetica" c. munkájában /Pozsony 1787- 
1793/ szintén hirt ad a magyarsárosi és báznai "égő vizek
ről". - Mészáros György,, marosujvári sóbánya felügyelő 
1807-ben felhívta a bécsi udvar figyelmét a magyarsárosi

Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály ülésén, 1984. március 19-én.x
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és báznai "gázkitörésekre". Bécs utasítására a kolozsvári 
Gubernium Nyúlás Ferencet, Erdély főorvosát bízta meg a 
gázömlések eredetének, okainak felderítésére. Az 1808-ban 
végzett helyszíni vizsgalat kereteben a magyarsarosi zugo 
helyén kb. 10 m mélyre leástak, de mivel keményebb kőzetre 
akadtak, a munkát abbahagyták. A gázból viszont mintát 
vett Gergelyffy András erdélyi orvos-vegyész és azt "hid
rogéngáznak" állapította meg. Ez volt az erdélyi földgáz 
első tudományosnak mondható vizsgálata, mely Nyúlás F. és 
Gergelyffy A. nevéhez fűződik. A vizsgálat körülményeit 
Katona Mihály geográfus, "Közönséges Természeti Földleírás 
/Pest, 1824/" cimü müvéből ismerjük. Itt megjegyezzük,hogy 
1774-ben fedezte fel Cavendish az "égő levegőt", amit ké
sőbb Lavoisier hidrogénnek nevezett el. Ettől kezdve még 
sokáig minden éghető gázt ugyanennek az anyagnak tartottak 
s hidrogénnek neveztek, bár a földgázt Berthollet francia 
vegyész 1801-ben, összetételét tisztázva, "hydrogenes 
carbonés" névvel jelölte meg. A fentiek ellenére, hogy ezek 
a természetes gázkutak közismertek voltak Erdélyben, geoló
gusok is megvizsgálták később, sőt egyesek /Schafarzik F., 
Papp K., Pazár I./ megfúrását is ajánlották, a földgáznak 
a felfedezése, feltárása a véletlennek volt köszönhető.

Mály Sándor bányamérnök, a Pénzügyminisztérium bányá
szati osztályának a vezetője, hivta fel a kormányzat figyel
mét az Erdélyi-medencében feltételezett kálisótelepek fel
kutatására. Meg kell említeni azonban, hogy az első kezde
ményező Suess Eduard volt, aki még a 90-es években ismétel
ten hivta fel id. Lóczy Lajos figyelmét mondván, miért nem 
kutat a magyar kormány Erdélyben kálisótelepekre, melynek 
harmadkori medencéje bővelkedik kősóban. Erről részletesen 
ir Lóczy L., Suessről tartott nekrológjában. Mály Sándor 
viszont először Böckh Jánosnak a véleményét kérte ki a
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kálisókutatás kérdésében, aki elsősorban az erdélyi sós 
források káliumklorid tartalmának a megállapitását ajánlotta. 
Az évekig tartó kémiai elemzések azonban nem sok reményt 
nyújtottak a kutatásra; ekkor kérte fel Mály S. Lóczy La
jost, aki geológiai tanácsadója volt, szakvélemény adásá
ra. Lóczy L. szakvéleménye alapján rendelte el a miniszté
rium a kálisókutató fúrások telepitését. Ennek nyomán 1907. 
szeptemberében Lóczy L. és Papp K. együtt tűzték ki a Mező
ségen, Nagysármás mellett az 1. sz. kutatófúrást, mely 1908- 
ban 627 m-ig mélyült, de kálisót nem talált, gáznyomok vi
szont jelentkeztek. A 2. sz. kutatófúrást Papp Károly tűz
te ki Kissármás mellett, mely 1909. április 22-én elért 
301,9 m mélységig feltárta az Erdélyi-medence földgázát, 
szarmata korú homokos rétegekből. Az eredmény 864.000 in /nap 
majdnem tiszta /99,25 %/ metán volt. A kút sokáig, 26 hóna
pon át eruptált, mig sikerült Böhm Ferenc bányamérnöknek 1911. 
julius 30-án lezárni. Október 29-én azonban a kút környékén 
keletkezett hasadékokon újból feltört a gáz, kráterek kelet
keztek és meg is gyulladt. A kitörés robbanások közepette 
ment végbe, ami 10 km körzetben észlelt helyi földrengést 
okozott. Hasonló események történtek a Nagyalföldön a Körös
szegapáti 1. sz. kutnál a II. világháború után, a 40-es évek
ben .

A kissármási gázkut "felrobbanása" országos szenzá
ciót keltett, nagy vitákat támasztott mind a sajtóban,mind 
a szakértők világában. Sajtókampány keretében támadták a 
kormányt, a Pénzügyminisztériumot, melyek kivizsgálásokkal, 
magyarázkodásokkal próbálták a kedélyeket lecsillapítani, - 
és a kedélyek mint mindig, most is lecsillapodtak. Ugyanis 
a "robbanás'' után a kutat újra megnyitották, mire a kráte- 
;k leálltak. Majd mikor elkészült az első, a sármás— torda- 

marosujvári gázvezeték /73,1 km/ 1914 elején, ezt a kutat
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kapcsolták rá, amely évekig egyedül szolgáltatta a gázt. A 
kissármási kút 1909-től 1933-ig kitermelt közel 3 milliárd 
m3 gázt. Ekkor kikapcsolták a szolgáltatásból, amikoris a 
kút kezdeti 27 at. nyomással szemben 17 at-t mutatott.

Ez volt röviden a kissármási gázkut nem mindennapi 
története, amely váratlanul tárta fel az Erdélyi-medence 
földgázát, Európa akkori legnagyobb előfordulását. Papp Ká- 
rolynak a legilletékesebbnek a szavait idézzük: "A bányász
kodás történetében gyakori eset az, hogy a kutatások közben 
egész másra bukkannak, mint amit kerestek. Ez történt a Me
zőségen, Kissármáson is. Itt ugyanis a magyar kincstár ká
lisóra kutatott s e helyett a fúró földgázra bukkant."
Mály volt a kutatás megindítója, Lóczy és Papp K. érdeme a 
felfedezés, Böckh H. és munkatársaié pedig a megkutatás és 
feltárás.

A kormányzat azonnal felismerte a váratlan felfede
zésben, rejlő nagy gazdasági lehetőséget. Az állami gázak
ció /"gázprogram"/ megkezdte munkáját: első feladatának te
kints te a gázelőfordulás részletes földtani vizsgálatát, 
továbbá a földgáz feltárásának, termelésének és felhaszná
lásának a tanulmányozását, valamint a földgáz bányajogi 
helyzetének tisztázását. A legutóbbit az 1911. évi VI.tör
vénycikk petróleummonopólium-törvénye tisztázta. A földgáz 
feltárásának, termelésének, szállításának és felhasználásá
nak a tulmányozására pedig a Pénzügyminisztérium 1910-ben 
Herrmann Miksa, Vnutskó Ferenc, Böhm Ferenc és Katona Lajos 
mérnökökből álló bizottságot az Egyesült Államokba küldte 
tanulmányútra.

Még 1909-ben megkezdték a gázos terület földtani tér
képezését Lóczy L. irányításával, majd 1910—ben a Pénzügy
minisztérium elrendeli az Erdélyi-medence egész területére
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kiterjedő tanulmányozást s e munka vezetésével, irányításá
val Böckh Hugó selmeci akadémiai tanárt bizza meg. Meg kell 
állapitanunk, hogy abban az időben sehol a világon nem előz
te meg a fúrásos kutatást olyan alapos és rendszeres föld
tani vizsgálat, mint az Erdélyi-medencében, ahol a helyes 
sorrendet követve tervszerű kutatással oly biztos alapot ké
szítettek a feltáró munkálatokhoz, hogy a fúrások a legki
sebb kockázattal indulhattak meg. Ebben a nagyszabású munká
ban Böckh H. társai voltak: Papp Simon, Pávai-Vajna Ferenc, 
Vitális István, Szádeczky K. Gyula, Strömpl Gábor, Lázár Va
zul, Gaál István, Phleps Ottó, Wachner Henrik, Lörenthey 
Imre, Fazék Gyula, Pantó Dezső, Rozlozsnik Pál.

Megemlítjük, hogy még geofizikai méréseket is végeztek 
az 1912-13. években Eötvös torziós ingájával a Maros völgyé
ben. Ezek az ingamérések, melyeket Eötvös Loránd irányításá
val Pékár Gyula, Pogány Béla, Renner János és Fröhlich Pál 
végeztek, az elsők voltak a világon, amelyek közvetve a kő
olaj -földgázkutatás céljait is szolgálták. Ugyanis ezeknek 
a méréseknek adatait használta fel Böckh Hugó a gravitációs 
maximumok és minimumok helyes értelmezéséhez és ismerte fel 
elsőként az Eötvös-inga alkalmazhatóságát, mint egy uj, a 
geofizikai kutatási módszer eszközét a szénhidrogénkutatás
ban, majd próbálta ki először a világon sikeresen Egbellen 
1915-ben.

A földtani kutatások eredményeit összefoglalva Böckh 
Hugó és munkatársai kimutatták, hogy a medence tektonikai 
felépitésében a döntő szerepet a gyűrődések játsszák és en
nek alapján rajzolták meg annak szerkezeti térképét. Mind
erről a Pénzügyminisztérium kiadásában megjelent közlemé
nyeikben számoltak be 1911-ben és 1913-ban, "Jelentés az 
Erdélyi-medence földgáz előfordulásai körül eddig végzett
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kutató munkálatok eredményeiről" cim alatt. Böckh és mun
katársai a múlt század végén elfogadott antiklinális elmé
let szellemében állapították meg az erdélyi neogén medence 
gyürődéses földtani szerkezetét és 36 zárt boltozatot/brachi- 
antiklinálist/ mutattak ki a Mezőségen, valamint a Kis- és 
Nagyküküllő folyók vidékén. Megjegyezzük, hogy Böckh Hugó
nak az Erdélyi-medencéről alkotott újszerű tektonikai képe, 
modellje, az amerikai S. Hunt-féle antiklinális elmélet to
vábbfejlesztését jelentette, és ennek külön tudománytörté
neti jelentősége van.

A kutatások kedvező eredményei nyomán a magyar kincs
tár nagyarányú fúrási tevékenységbe kezdett. Tekintettel 
arra, hogy hazánkban nem voltak szakképzett furómérnökök, 
sem furómesterek, az első néhány fúrást a hallei Heinrich 
Thumann mélyfúró vállalat, Johann Neumayer vezetése mellett 
végezte. A további fúrásokat az államkincstár saját mérnö
keivel és saját furóberendezéseivel végezte s a magyar mér
nökök gzen uj munkaterületen is kiválóan beváltak. A fúrási 
és egyéb m"szaki munkálatok vezetését Böhm Ferenc bányamér
nökkel az élen Szmolka Nándor, Letső László, Guman Jenő, 
Faludi Béla, Budai Ernő, Mazalán Pál és Rozlozsnik András 
mérnökök végezték, akik a Kolozsvári Kutató Bányahivatalhoz 
tartoztak, melynek a vezetője Böhm Ferenc volt. 1908-tól 
1918-ig 39 kutatófúrást mélyítettek le: 15 fúrást a sármási,
6 fúrást a báznai, 12 fúrást a magyarsárosi, 2 furárt a me- 
zősámsondi, 2 fúrást a kiskapusi, 1 fúrást a marosugrai és 
1 fúrást a mezőzáhi dómon /boltozaton/ kereken 10.780 m 
hosszban. A fúrások mélysége 100-1282 m között volt. 1282 m 
mélységgel Marosugra 1. egyúttal az ország legmélyebb fúrá
sa. A fúrásokat gyorsütésü, fordított öblitéses un.lüktető fúrási 
eljárással mélyítették. A feltáró munkálatok egyik célja 
volt: eloszlatni azt az aggályt, hogy a kissármási gáz—
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előfordulás csak lokális jelenség és bebizonyítani, hogy 
egy oly nagy kiterjedésű gazdag földgázterület áll Erdély
ben rendelkezésre, amelyen nagyszabású tervek is kockázat 
nélkül megvalósithatók.

A földgáz értékesítése ugyanis nehezen indult meg, 
mert egyrészt a háborús években sem magántőke, sem állami 
pénz nem állt rendelkezésre, másrészt a szokatlan energia- 
forrásban a hazai ipari köröknek még nem volt meg a kellő 
bizalma. Pedig már 1911-ben felmerült az anyaországnak er
délyi földgázzal való ellátásának a gondolata, a budapesti 
távvezeték terve. Az erdélyi földgáz felkeltette a "British 
and Foreign General Securities and Investment Trust Ltd." 
londoni cég figyelmét, mely magyar pénzintézetek bevonásá
val a földgáz kihasználásának tanulmányozására megalapította 
a "Magyar Földgáz Szindikátus"-t. A pénzügyminiszter megbíz
ta a szindikátust, hogy tanulmányozza "mindazon kérdéseket, 
amelyek a földgáz országos kihasználásának megoldására vo
natkoznak azon az alapon, hogy a földgáz az erdélyi gázme
zőktől kiindulólag egyrészt Kolozsvár, Nagyvárad, Debrecen, 
másrészt Temesvárra való kiágazással, Arad és Szeged váro
sok é: ntésével Budapestig vezetessék." A szindikátus ame
rikai szakértők - Alten S. Miller és Frederick G. Clapp - 
véleményét kérte ki, akik tanulmányozták 1913-ban az erdé
lyi gázmezőket és megállapították, hogy a magyar szakértők 
kifogástalan munkát végeztek; vizsgálataik a magyar geoló
gusok és mérnökök megállapitásait teljesen igazolták. Az 
amerikai szakértők a földgázkészletet 72 milliárd m3-re be
csülték. /F.G. Clapp: "Report on the known natural gas 
fielas of Hungary, 1913./ Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
ez a becslés nagyon óvatos lehetettt, mert Letső László bá
nyamérnök, figyelembe véve az eddigi termelési adatokat is, 
újabb becslést végzett és minimálisan 154 milliárd m3-ben
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adta meg az ismert gázmezők készletét /"Das Erdgasfeld von 
Sarmasel"/ Petroleum, Zeitschrift für..., 1923. évi./.

Ennek ellenére a szakértők a budapesti távvezeték meg
építését egyelőre még nem tartották időszerűnek. Azt java
solták, hogy a gázt eleinte csak a gázmezőktől kisebb távol
ságra, a szomszédos erdélyi városokba vezessék. Ennélfogva 
a szindikátus nem vállalkozott a vezeték megépítésére, a 
pénzügyminiszter a budapesti távvezeték tervét elvetette, 
a földgázt pedig néhány eredélyi város kapta meg.

Ezek után, mivel a földgáz értékesítését csakis kül- - 
földi tőke biztosíthatta, a magyar kormány a berlini Deutsche- 
Banknak adott koncessziót a gázos terület /a' kimutatott 36 
boltozat/ 2/5 részére, amely 1916-ban megalapította a Magyar 
Földgáz Rt-ot. Ez a vállalat rövid, 1918. év végéig tartó 
fennállása alatt igen tevékeny volt. Elsősorban a magyarsá- 
rosi, báznai és mezősámsondi dómok feltárását végezte és 
megépítette a magyarsárosi-dicsőszentmártoni és a bázna- 
medgyesi gázvezetéket. Az első, a sármás-torda-marosujvári 
távvezeték még belga tőkével épült /Solvey Müvek/. Ezen táv
vezetékek révén lendült fejlődésnek Torda, Aranyosgyéres, 
Dicsőszentmárton és Medgyes városok ipara s ez Erdély álta
lános gazdasági fellendülését nagymértékben elősegítette.
A további nagyszabású tervek megvalósítását., mint a kolozs
vári, marosvásárhelyi, nagyváradi és aradi távvezeték meg
építése, a háború kimenetele meghiúsította. - 1918 után a 
Magyar Földgáz Rt-t és az erdélyi gázmezőket a román állam 
kényszergondnokság alá helyezte, ami nyolc évig tartott.
A párizsi nemzetközi háborús kártérítési tárgyalások alkal
mával az egész erdélyi földgázért, az összes beruházásokért 
a magyar államnak 800.000 svájci frankot irtak jóvá.
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Az Erdélyi-medence földgázának a felfedezése a magyar 
kőolaj és földgáz története első, 1918-ig tartó korszakának 
legdicsőbb fejezete és legnagyobb eredménye volt. A magyar 
államkincstári kutatás egységes tevékenységének az előnye 
itt érvényesült először sikeresen, és kiemelkedett ezen el
ső korszak nemcsak hazai, hanem külföldi kutatásai közül is 
főleg a korszerű tudományos előkészítés tekintetében. Mind 
Európa, mind a többi kontinens kőolajbányászatában évtize
dek óta ismeretes volt a földgáz, de azt inkább a kőolaj 
kellemetlen és terhes kísérőjelenségének tartották. Hosszúo
évek során át felhasználatlanul a levegőbe engedték - ez 
még ma is előfordul különböző okok miatt - és csak az első 
világháború után kezdték érdemlegesen felhasználni. Az Egye 
sült Államokban az illetékes hatóságoknak sokáig kellett 
küzdeniök a nagyfokú gázpazarlás ellen és törvényekkel igye 
keztek a termelőket a pocsékolás megszüntetésére rászoríta
ni. Ezzel szemben a magyar társadalom a gáz feltárásának 
már a kezdetekor tisztában volt a feltárt energiaforrás je
lentőségével és élénk figyelemmel, sőt kritikával kisérte 
az állam földgázakcióját, amint azt már említettem. Mindez 
elsősorban egy kiváló vezető-szervező egyéniségnek, Böckh 
Hugónak volt köszönhető, akinek a neve ezt a korszakot fém
jelzi.

Említésre méltó talán, hogy ö császári és apostoli 
királyi felsége I. Ferenc József kiknek, milyen kitüntetést 
méltóztatott legkegyelmesebben adományozni, 1911. március 
31-én, a földgázra és káliumsóra való kutatások körül szer
zett érdemek elismeréséül. Mály Sándor, kissármási előnév- 
vel magyar nemességet, Böckh Hugó III. osztályú vaskorona- 
rendet, Böhm Ferenc koronás arany érdemkeresztet kapott, 
Papp Károly a Ferenc József rend lovagkeresztjét,Wahlner 
Aladár pedig a Lipót-rend lovagkeresztjét kapta.
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Ez a rövid vázlatos emlékeztető ismertetés is meg
győzheti az olvasót arról, hogy az erdélyi földgáz megku
tatása, föltárása és értékesítése az akkori idők pénzügyi 
és háborús nehézségei ellenére is szinte amerikai stilusu 
fejlődést mutatott, dicsőségére a magyar geológusi és mér
nöki tudásnak, invenciónak. Sajnos, Böckh Hugó és munkatár
sai tiz esztendős működésének a gyümölcse, ami magyar munka 
volt, az első világháború tragikus kimenetele következtében 
odaveszett.
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The discovery of natural gas in the Transylvanian Basin
by

Gábor Csiky

Adopting a motion of the geologist Lajos Lóczy sen., 
director of the Hungarian Royal Geological Institute, in 
1907. the Hungarian state had started potassic salt explo
rations in the Mezőség part of the Transylvanian Basin.
The potassic salt expl-oration well N° 2 at Kissármás — one 
of the two wells established and numbered as N° 1 and N° 2 - 
which was located by Lajos Lóczy and Károly Papp in 1909, 
quite unexpectedly revealed from 301,9 meters' depth natural 
gas of the basin, from Sarmatian deposits. The yield was3864 000 m /day methane gas. After this discovery in 1910 
the government had invited Hugo Böckh the professor of geo
logy at the Selmec Academy to organize and direct mapping
and drilling activities aiming at the exploration of the ♦
geological conditions of the Transylvanian Basin. The geo
logical mapping demonstrated 36 closed domes /brachyanti- 
clinals/. On the basis of the excellent results offered by 
the drilling activity which was directed by Ferenc Böhm the 
sale of natural gas had started, resulting the foundation 
of Transylvanian gas industry. In 1916 the Hungarian Natural 
Gas Corporation was established. Further great plans,however, 
had been upset by the tragic outcome of the World War and 
the loss of Transylvanian .The discovery of the Transylvanian 
natural gas, which was the largest stock of this material in 
Europe was the greatest result of the first period /till 1918/ 
of the history of Hungarian petroleum mining. This result is 
linked with the name of Hugo Böckh.
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A hazai paleobotanikai kutatások, kezdettől 1950-ig 

Miháltzné Faragó Mária*

E tudomány közbülső helyet foglal el a növénytan, föld
tan /régészet/között - interdiszciplináris. Művelői legtöbb
ször botanikusok, de a geolgógusok által begyűjtött fosszilis 
anyaggal dolgoznak. Eredményeik alapfokon a tudományágat, al
kalmazott módon a földtani korbeosztást mozditják elő.

A szakirodalomban először K o v á t s Gyula nevével 
találkozunk. A Magyarhoni Földtani Társulat Munkálatai I. 
1856-ban megjelent füzetében két cikke: "Erdőbénye ásatag vi- 
rányai" és "Tállya ásatag virányai" cimmel. Az erdőbényei pa
lában 22 éLőforduló fajt ir le, leggyakoribbnak tartja a Zelko- 
va Ungeri Kov. és Castanea Kubinyi Kov. specieszeket.A tállyai 
40 faj közül 17 csak itt fordul elő. Meghatározása levélnyoma
tok alapján történik. Nem véletlen, hogy az első kísérletek 
palában megtartott lenyomatokon sikerültek, hiszen mint egy 
fosszilis, herbárium oly szépen megőrzi azokat. Külön feltün
teti az eocén és miocén fajokat, valamint a szomszéd országok
ban és egyáltalán Európában megjelenteket. Ezelőtt szivesen 
dolgoztak külföldi paleontológusok a honi gazdag leleteken. 
Kováts múzeumban munkálkodott, gyakran vitázott Ettinghausen- 
nel.

A Zsil-völgyi harmadkori barnakőszén mintáit H o f m a n n  
Károly gyűjtötte be, ő in situ településűnek,tér jedelmes zsoirb- 
lápokból keletkezettnek tartotta, kizárólag édesvizi. Az erdé
lyi harmadkori kőszenekben talált lenyomatokat a helvét tudós 
H e e r  Osvald határozta meg, amely aztán P á v a i  Elek 

'magyarítva": "Az Erdélyben fekvő Zsilvölgyi barna-

Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály ülésén, 1982. október 18-án.
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kőszén virányról" cimen jelent meg 1874-ben a Magyar Kir. Föld
tani Intézet Évkönyve II. kötetében. Előszavában ir K o v á c s  
munkájáról, amit úgymond elismert az európai első növénypaleon
tológus U n g e r  is, hozzátéve "fájdalom a növénytannak ez az 
ága parlagon hever" .

22 év múlva lép szinre S t a u b  Móric /1842-1904/. Ki 
gondolná - gazdag munkássága láttán - hogy részben autodidakta 
és sokáig kívülállóként dolgozott, 1898-ig főreáliskolai tanár 
volt. Osztrák származása ellenére jó magyar volt. Kapcsolata 
1877-ben kezdődött a Földtani Intézettel, amikoris megbízták 
H e e r  magyar tárgyú munkájának fordításával: "A Pécs vidé
kén előforduló permi növények". E réven került közelebbi vi
szonyba a geológusokkal, H o f m a n n  Károly és B ö c k h 
János biztatására foglalkozott a tudományággal. Első munkája 
a "Baranya megye alsó mediterrán növényei", meghatározásához 
még E t t i n g h a u s e n  gráci tanár tanácsait és felül
vizsgálatát kérte, 1878-ban mutatta be a Földtani Társulatban, 
s 1882-ben jelent meg. Külső forma alapján 36 fajt különböz
tet meg, s leírja azokat, ebből 20 fajt azonosnak talál a «
"svájczi tertiär" flórában találtakkal.

Második müve "A Fruskagora aquitánkoru növényei /1883/, 
ezt még kiküldte H e e r-nek felülvizsgálatra. Újra fordit: 
Magyarország faopálja palaeophytológiai tekintetben, irta 
F e l i x  János, közli magyar nyelven S t a u b  Móricz 
M. Kir. Földt. Int. Évi Jelentései VII. 1884-87. Alig van Euró
pában nagyobb ásvány- és földtani gyűjtemény, melyben magyar- 
országi faopálok hiányoznának... 20 fajból 16 faj tartozik a 
kétszikű lombfákhoz és csak 4 faj a coniférákhoz. Ugyané kö
tetben az első önálló munkája: "Zsilvölgy aquitánkoru flórá
ja", megáilapitásait igy summázza: A Zsilvölgy aquitánkoru 
flórája hydromegathermákból áll, melyek túlnyomó számban a 
mai napig megőrizték biológiai sajátosságaikat, egy jelentékeny
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részük azonban azóta mezothermákká, egyes elemei pedig részint 
xerophytákká, részint mikrothermákká lettek".

Az Évi Jelentés IX. kötetében ir: A radácsi növényekről. 
Ez az egész dolgozat összehasonlitás, következtetés, összeve
tést tesz M y c z y n s z k y  Kázmér ugyané helyről és e 
kötetben megjelent vizsgálataival, sok eltérést találva, ami 
M. tévedéseire vall. Először tesz geológiai következtetést: 
a radácsi flóra fölötte valószínűvé teszi, hogy a homokkő - 
melyben a flóra zárva van - abban a korban rakódhatott le ha
zánk északi vidékén, midőn távol tőle a magyar tenger déli és 
délkeleti partjain a mai Fruska-Gora és a Zsil-völgy flórája 
diszlett... kora: felső oligocén. A radácsi 26 növénymaradvány 
egyharmada Magyarország lerakódásaiból még nem ismert, pl. a 
Laurus phoeboides Ett. a felső eocéntől a felső miocénig el
terjedt .

Későbbi munkásságában sokat foglalkoztatta Magyarország 
jégkorszaka és flórája. Határoz a növények levele, magva,kér
ge, bogyója alapján s megadja az egyed hőmérséklet igényét 
évi á.lagot számitva, illetőleg a maximum és minimum tűrés
határát. Megvonja a végkonkluziót: "a jégkorszak alatt és en
nek megszűntével hazánk alföldje olyan képet mutathatott,mint 
most a szibériai tundrák". Sokat idézi H e i m  A. megálla
pításait.

Staubra bizzák a Földtani Intézet phytopaleontológiai 
gyűjteményének gondozását. A változó gyűjteményből egy adat: 
1890. év végén 174 magyarországi lelethelyről 10603 példány;
36 Magyarországon kivüli lelethelyről 460 példány; a csiszo
lat gyűjteményben 48 fajra vonatkozó 170 csiszolat van letéve. 
1898-ban kérte tanári állásától felmentését, de nem sikerült 
sem az intézetben elhelyezkednie, sem az egyetemen habilitál- 
tatni magát. 123 dolgozata jelent meg, önálló kötet is.Ezek
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között vannak az évről évre beszámolók a gyűjtemény évi gya 
rapodásáról, valamint a szakmai munkálatokról,az utolsó 1901- 
ben. Megemlékezéseket is irt külföldi kutatókról. K o c h  
Antal irja nekrológjában: "Mint kiváló selfmade man rendkí
vül önérzetes, erélyes és szókimondó, érzékeny lelkű férfiú 
volt, aki szerette, de el is várta, hogy sikeres munkálko
dásáért a megfelelő elismerést is arassa.

Ugyancsak autodidakta módon paleontológus ezidőben a 
pozsonyi orvos, P a n t o c s e k  József, aki paleoökoló- 
giai rendszerességgel leírta a Kárpát medence kovamoszatait 
/kezdetben még Bacillaria néven/. Diatomák alapján megálla
pítható az élettér tengeri vagy édesvízi jellege, mivel a 
sótartalom változására érzékenyek, korjelzésre pedig törzs- 
fejlődésük alapján valók.

Az eddigi meghatározások a maradvány egészéből, nagy
részt szabad szemmel látható bélyegek alapján történtek, 
esetileg kézi nagyitó segítségével. A technikai haladás, az 
áteső fényű mikroszkópok általános használata kifejlesztette 
a metszetek készítésének, beágyazásának módszerét.

Így kezdeményezett a botanika professzora, T u z s o n 
János /1870-1941/ - gazdag munkássága folyamán - anthrakotó- 
miai és xylotómiai vizsgálatokat, annak mesterévé válva.Sze
rencsés hosszú pályája során alkotó, értékes munkájú tanít
ványokat nevelt. Ezirányu kutatásait 1901-ben elindította az 
ipolytarnűci Botos árokban talált és K u b i n y i  Ferenc 
által felszínre hozott kövült fatörzs meghatározásának igénye. 
A "tarnóczi kövült fa" felsőmediterrán korú; ásványos anyaga 
valamely kettőstörésü, opt. 2-tengelyü opál vagy kalcedon 
módosulat, amellett organikus anyagok - különösen - gyanta 
mindenütt kimutathatók a törzsben. Évgyűrűk jól észlelhetők 
s ezeket tracheidák alkotják, amelyeket vékonyfalú parenchima
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sejtek vesznek körül. Mindezt a kereszt és sugárirányú hossz- 
metszeteken vizsgálhatta, utóbbiakon a bélsugarak falszerke
zetét is. összegzésképpen megirja: "Magyarország fejlődéstör
téneti növényiöldrajzának főbb vonásai" csaknem 30 oldalas 
cikkét. Megállapítja a Kárpátoktól övezett medencében a har
madkori melegebb kiimára valló flóra végleg eltűnt. Homosta- 
tikus flórának nevezi a jégkor megelőző és az interglaciáli- 
sokban egyező növényzetet.

A negyedkor geológusainak is sok problémája volt, most 
kezdik elfogadni az öt jeges időszakot magábafoglaló pleisz
tocén beosztást. Találtak in situ fatörzseket Kecskemét/Kis
kunfélegyháza , Tiszazug környékén, ezek S c h e r f  Emil 
közvetítésével jutottak el T u z s o n-hoz, aki Pinus cembra 
és Larix decidua fajokat határozott, talált P. paleomontana, 
Sorbus aucuparia, Ulmus rörzset is. A cirbolya fenyő zord ég
hajlat alatt fejlődhetett, kb. a mai Alpok 2000 m-ének megfe
lelően .

E negyedkori anyag moháit S z e p e s f a l v y  József 
határozta, ezek: Hypnum Hollósianum, Drepanocladus Scutneri, 
Scorpidium scorpioides.

A Pinus tarnocensis korú tercier flóra levélelemzését 
J a b l o n s z k y  Jenő végzi el, ahogy Írja: a levelek 
alakban nem a leggazdagabbak, de megtartásuk jó, a legtöbb 
esetben a hajszálerek is jól láthatók, alkalmasak néhány nova 
species megállapítására.

H o l l e n d o n n e r  Ferenc több mint két évtize
des munkássága alatt kizárólag a negyedkori, prehisztorikus 
fák és faszenek meghatározásával az archeológia eredményeit 
gazdagította.

A tószegi laposhalom maradványából.meghatározott: Ulmus, 
Quercus, Populus, Salix, Fraxinus, Acer, Corylus,Cornus szö
veteket és közli ezek mikroszkópikus képét. E leletek nemcsak
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az ősember kultúrájára világítanak, hanem növényföldrajzi 
fejlődésre, valamint következtetést engednek az akkori kli
matológiai viszonyokra. A régész H i l l e b r a n d  Jenő 
az analitikus módszerek kezdeményezője. A ságvári lösztelep 
prehisztorikus leletének feldolgozását az interdiszcipliná
ris tudományágak bevonásával óhajtotta teljesebbé tenni. 
H o l l e n d o n n e r  1935-ben irt összefoglaló cikke:
"Az Alföld őstörténelem korabeli erdeinek meghatározása 
anthrakotomiai vizsgálatok alapján".

Másik nagy kutatási terület a Bükk hegységi barlangok 
őskőkori leletanyagának meghatározása hasonló módszerekkel. 
Subalyuk I-V. rétegének faszén maradványait egyéni módszer
rel ágyazta be és tartósította /szegfüolaj és shellack ol
datba/ 150 preparátumot készített. H i l l e b r a n d  
előrevetette a pollenanalitikai kutatások előnyét, irja:
"a pollenvizsgálat fő erőssége, hogy a nagykiterjedésü ve
getációs területek faji összetételéről tájékoztat". Ez nem 
sikerült, mert sem az eolikus eredetű löszben, sem a bar
langi üledékben nem maradt meg pollen számottevő mennyiség
ben .

B o r o s  Ádám 1923. és 1926. között több rövid köz
leményben hirt ad arról, hogy mészalgát határozott Dachstei- 
ni mészkőben, a bánhidai Turul hegyről Riccia asszociációt, 
Castalia /Nymphaea/ alba rhizomákat a Budakeszi melletti 
eocén-oligoeén határán levő márgából, ami nyilván folyóvíz
zel kerülhetett a tengeri üledékbe.

K o r m o s  Tivadar gyűjtéséből pliocén és pleiszto
cén Celtis terméseket határoz, megerősítve T u z s o n ko
rábbi megállapitásait, hogy a Celtis australis mellett Celtis 
Tourneforti is előfordult. Ugyancsak a T u z s o n -  H o l 

l e n d o n n e r  kutatógárdából indult G r e g u s s Pál, 
maga irja 1936-ban már Szegeden megjelent dolgozatában, hogy
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H o l l e n d o n n e r  mellett mintegy 10 esztendeig dol
gozott. A harmincas években, a M ó r a  Ferenc fellendí
tette régészeti kutatás sok vizsgálnivalót adott a paleolith 
leletektől az avar-kori kardhüvely, avagy a Szent László 
korabeli nyílvessző faanyagának meghatározásáig. Alaposan 
le is Írja a preparálás menetét. A mérhetetlen kitartásu 
G r e g u s s már megvalósította a pollenelemzést a "Szeged- 
Öthalmi mammut és szénlelet feldolgozása" cimü dolgozatában, 
egyelőre quantitativ kiértékelés nélkül. Később a xylotomiai 
vizsgálati módszereket tökéletesítette, 1940-ben kiterjesz
tette - elsőként - a mezozoikum és idősebb maradványokra is, 
botanikai tanulságokat levonva. Munkássága nagyobb része 
1950. utánra esik, nagy összefoglaló müvei is. Még 90 éves 
kora után is bejárt dolgozni volt tanszékére.

Itt kell megelmiteni a csak félig honinak számitó 
G e l l e t i c h  spóra-pollen vizsgálatát, ugyanis az 
európahires P o t o n i e intézetben és közreműködésével 
határoztá meg a dorogi barnakőszén eocénkoru sporomorfa tar
talmát és 1933-ban publikálták.

S á r k á n y  Sándor 1938-ban a Szeleta, 1939-ben az 
Istállókői barlang faszén maradványainak vizsgálatát közli, 
részben egyeztetve az eredményeit az elődeiével, foként a 
tanitómester T u z s o n-éval. A várpalotai lignit növény
szövettani vizsgálatában megemlíti a professzora 35 évvel 
ezelőtti meghatározási eredményét, mely szerint főleg Cup- 
ressites a lignit anyaga. Szerinte Cryptomeria japonica, 
amely őse lehetett a ma élő Sequoia sempervirensnek. Tanszé
kén már oktatja a paleobotanikai stúdiumokat.

H a r a s z t y  Árpád 1933-ban a gyöngyösi és rózsa- 
szentmártoni lignit mikroszkópos vizsgálatát közli, 1953- 
ban a Petöfi-bánya barnaszeneinek a mikroszkópos vizsgálatát.
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R á  s k y Klára fosszilis levelek, termések alapján 
határoz, 1943. és 1949. között a Budapest-környéki kiscelli 
agyag oligocén flóráját tárja fel. Ezek élettere hasonló a 
mai Közép- és Kelet-ázsiaiéhoz, karaktere szubtrópikus me
diterrán jellegű.

Értékes monográfiát ir a Characeae oogoniumokról. Érd
ről Salviniát határoz, megállapítja, hogy ezek a sekélyvizi 
növényi szervezetek az oligocén tengerpart lagunás öbleiben
élhettek.

A n d r e á n s z k y  Gábor /1895-1967/ munkásságának 
későbbi szakaszában, 1948-tól fordul a magyar földtörténeti 
múlt felé. V a d á s z  Elemér az urkuti mangánbánya réteg- 
összletéből gyűjtött ki részben szenesedett," egyúttal ková- 
sodott fatörzseket, N o s z k y Jenő Eplényből. Andreánszky 
1949-ben ir ezekről: Alsókrétakoru fatörzsek cimen. Mindkét 
lelőhelyről való fa egyazon fenyőtipusba, az Araucarioxylon 
gyűjtőgenuszba tartozik. Nagy összefoglaló rrunkái 1950. utáni 
évekre esnek, igy a tankönyv: Ősnövénytan és "A hazai fiata
labb harmadidőszaki flórák tagolódása és ökológiája".

Eddigi kisérletezések után Z ó l y o m i  Bálint az 
itthoni módszeres pollenkutatás megeremtője. A negyvenes 
évek sokrétű quartergeológiai kutatásai a negyedkori üledé
kek szintezésének igényét szolgálták. Az Északeurópai lápok 
nagysikerű pollenelemzései mind-mind hozzájárultak a hazai 
kutatások elindításához. A terepi növényasszociációk kitűnő 
ismerője a földtani közelmúlt felé fordult. A gömöri lápok 
pollenanalizise alapján már 1931—ben feltárta Magyaország 
posztgaliciális kiima- és vegetáció történetét. Nagy érdek
lődést váltott ki 1936-ban "Tizezer év története virágpor- 
szemekben" cimü dolgozata. Megragadja az alkalmat, hogy az 
Alföld térképező geológusai által gyűjtött megbízható üle
dékmintákból pollent határozzon.



83

Nagy haladást jelent az Erdtmann-Zólyomi pollenelvá
lasztási módszernek a bevezetése. 1948-ban az Orsz. Vízgaz
dálkodási Hivatal segítségével végre sikerült a több mint 
egy évtizede hiába tervezett balatoni kutatófúrásokat meg
valósítania. E nagyméretű munkálatnak teljes eredménye: 
"Magyarország növénytakarójának története az utolsó jégkor
szaktól" cimmel 1952-ben akadémiai székfoglalóként jelent 
meg.

Az 50-es években és utána nagy lendületet vett a pali- 
nológia mind a talált taxonok, mind a geológiai korok kiter
jedtében, messze túlhaladva a kezdetet, a felgyorsult fej
lődés szerint.
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Paleobotanical researches in Hungary from the beginnings
till 1950.

by
Mária Mihaltz-Faragó

Being a field of research of interdiscliplinary cha
racter, paleobotany was practised usually by botanists, 
with the contribution of geologists and paleontologists.
In Hungary a pioneering work in paleobotany was made by 
Gyula Kovács /1815-1873/, a university professor of botany, 
whose scientific activity founded paleobotanical researches .
A prominent character of paleobotanical research in Hungary 
in the last century was Móric Straub /1842-1904/, founder 
of scientific paleophytology. In the 20th century signifi
cant representatives of paleobotany were János Tuzson /18 70- 
1941/, professor of botany, Ferenc Hollendonner /1882-1935/, 
botanist*, founder of modern botanical histology and his pupil, 
Pál Greguss /1889-1984/, furthermore Gábor Andreánszky /1895- 
1967/, university professor of paleobotany. Bálint Zólyomi 
was the founder of systematic palynology in Hungary.
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50 éve hunyt el Treitz Péter 
Dr. Zentay Tibor

1935. január 22-én nagy gyász érte a magyar tudományos 
életet, meghalt T r e i t z  Péter kisérletügyi főigazgató, 
a Földtani Intézet Talajtani Osztályának volt vezetője, a 
Nemzetközi Talajtudományi Társaság tiszteletbeli tagja, a 
magyar agrogeológia egyik megteremtője és neves szakembere. 
Egyike volt azon nagy magyar elméknek, akiknek munkásságát 
külföldön sokkal jobban ismerték mint itthon. Mind elméleti, 
mind gyakorlati téren az alkotásoknak egész ŝ  a teszi hall
hatatlanná nevét.

T r e i t z  Péter 1866. november 18-án, a Bács megyei 
Kisszálláson született. Középiskoláit Prágában, majd nagyobb
részt Bécsben, felsőfokú tanulmányait a bécsi műegyetemen, 
majd a magyaróvári gazdasági akadémián végezte. A magyaróvá
ri mezőgazdasági tanintézetből 1890-ben a Földtani Intézetbe 
hívják, al)ol az I n k e y Béla vezetésével felállításra ke
rülő agrogeológiai osztály tagja lett. Részt vett az osztály 
megszervezésében, majd évtizedeken át térképezte alföldi ta
lajainkat.

Részletes talajtérképezési munkáit 1892-ben kezdte meg.
A magyaróvári felvétel befejezése után,1893-ban Szeged hatá
rában térképez, és 1894-ben befejezi a Szeged-Kistelek 1:75.000- 
es lap felvételét. 1909. év végéig - részben G ü 1 1 Vilmos
sal - bejárja Hajós, Kalocsa, Dunapataj, Kiskőrös, Kiskunhalas, 
Fülöpszállás, Szabadszállás, Kunszentmiklós, Hódmezővásárhely, 
Apostag, Szalkszentmárton, Kelebia, Horgos, Szabadka és Palics 
környékét. Felvételeiről a Földtani Intézet évi jelentéseiben 
számol be. Ezek sokszor szűkszavúak, de rögtön részletesebbé 
válnak, amint talajtanilag érdekes körülményeket sikerül

Előadta a Tudcmánytörténeti Szakosztály ülésén, 1985. október 21-én.x
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feltárnia. Egyes területekről külön tanulmányokat is közöl.

1901-ben készül el "Magyarország talajainak beosztása 
klimazónák szerint" cimü dolgozata. Ebben egybeveti az egyes 
talajfajták elterjedését az ország éghajlati övezeteivel. 
Megállapitásait a "Magyarország talaj zónáinak átnézetes tér
képe" lapon is feltünteti. Ez az első hazai próbálkozás,amely 
szemléltetni kivánja az éghajlati viszonyoknak a talajképző
désben játszott nagy szerepét, s kiindulási pontja a további 
vizsgálatainak.

1903-ban a Földtani Közlönyben megjelenteti a Duna- 
Tisza közének agrogeológiaileirását, ehhez 1:900.000-es mé
retarányú szines térképlapot mellékel. Leirja a felszini geo
lógiai viszonyokat, és ismerteti a terület talajtípusait. Ki
adja Palics környékének agrogeológiai térképét, megszerkesz
ti a Szeged és Kistelek vidéke cimü agrogeológiai térképet, 
ehhez magyarázót is készit.

Felvételei nagyon sok értékes adattal gyarapitották a 
Nagyalföíd agrogeológiai viszonyaira vonatkozó ismeretein
ket, különösen a talajképző tényezőknek: geológiai, dombor
zati, éghajlati, növényzeti körülményeknek a talajok kiala
kulásában játszott szerepét illetőleg. A munka során végzett 
megfigyelései alapján kialakult talajföldrajzi szemléletét 
1913-ban kiadott "Talajgeográfia" cimü tanulmányában adja meg.

1910-ben Arad megyében dolgozik, az aradhegyaljai vál
tozatos talajviszonyokat felmutató területen 5 főtipust kü
lönböztet meg: 1. meszes talaj, 2. vasas talaj, 3. humuszos 
talaj, 4. barna erdei talaj, 5. erdei fakó talaj, továbbá 
összefüggéseket mutat ki a klimatikus viszonyok és a létre
jött talajok között.
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Szemléletének kialakításában jelentős szerepet jst 
szottak külföldi tanulmányútjai. Első útja Németországba 
vezet, ahol O r t h  és W a h n s c h e f  f e  agrogeoló- 
giai kutatásait és a "porosz iskola" módszereit sajátította 
el, majd Romániában a bukaresti földtani intézet agrogeoló- 
giai osztályának munkájával ismerkedik, és a Fekete tenger 
partján levő, félig sós vizű limánok talajkialakulasat te
kinti meg. Ezután Oroszországba utazik, ahol a legutolsó 
eljegesedések déli határait nyomozza;vizsgálja a Visztula 
mentén előforduló rendzina előfordulását. G 1 i n k a  és 
S i b i r c e v  vezetése mellett végigtanulmányozza Orosz
ország délnyugati részének talajviszonyait, s betekintést 
nyer a talajismereti tudományok fejlődésébe is. Még ugyan
ezen ut alkalmával N a b o k i h odesszai egyetemi tanár, 
a lelkes növény-fiziológus és talajföldrajzos kalauzolása 
mellett bejárja Odessza vidékét, s eljut a Krim félszigetre 
is. Felismeri, hogy a talajok vizsgálatának Oroszországban 
kidolgozott módszerei jobban megfelelnek a magyar viszonyok
nak mint a nyugati országok kutatóinak felfogása, mivel - 
főleg Észák-Németországban - a klimatikus, geológiai és mor
fológiai adottságok a hazaiaktól nagymértékben különböznek.

Oroszországi útjára elkíséri T i m k ó Imre is. A 
két tudós uj eszmékkel és uj felfogással érkezik haza-és 
ezek az uj elvek és módszerek messzemenően éreztették hatá
sukat további munkájukban, sőt az egész magyar talajtanban, 
a talajok vizsgálatában és térképezésében.

D o k u c  s á e v  akkor már nem élt, de tanítványai 
szívesen osztották meg tapasztalataikat a magyar szakembe
rekkel, s a  G l i n k a ,  S z i b i r c e v ,  T a n f i l e v  
és N a b o k i h  tolmácsolásában megismertetett dokucsáevi 
talajtan tanítása olyan hatást gyakorolt T r e i t z Péterre



94

és T i m k ó Imrére, hogy közösen azt javasolják, hogy a 
Földtani Intézet a genetikus talajtani elvek elterjesztésé
re, valamint a nemzetközi együttműködés jobb kialakítására 
hivjon össze egy olyan nemzetközi értekezletet, amelyen az 
agrogeológia legnevesebb szakemberei megvitathatják a tala
jok térképezésének, osztályozásának és elnevezésének kérdé
seit. S ez valóra is vált. L ó c z y Lajos az Intézet igaz
gatója - átérezve a kérdés fontosságát - a Földtani Intézet 
fennállása 40. évfordulójának tiszteletére, 1909-ben Budapes
ten megrendezte az Első Nemzetközi Agrogeológiai Konferenci
át. A Konferencia munkálataiban T r e i t z Péter aktiv 
részt vállal. Két előadást tart: "Mi a mállás" és "A szőlő
talajok physiológiai hatású mésztartalmának meghatározása" 
címmel. Vezetője az április 18-22. között alföldi területe
ken lebonyolított tanulmányi kirándulásnak, majd április 
23-án az "Alkalmazott agrogeológia" cimmel folytatott vita
ülés elnöke.

A konferencia, a záró ülésen egyhangú határozattal
igazolta a magyar agrogeológusok régi álláspontjának helyes- 

*ségét, amennyiben kimondta,' hogy: elsősorban minden ország
nak átnézetes talaj térképe készítendő el, s ha ez már megvan, 
csak akkor lehet a részletes felvételekbe belefogni. Másod
sorban elkészitendők olyan részletes talaj térképek is, me
lyek a főbb talajtípusoknak tulajdonságait monografikus le
írásban tartalmazzák.

19 . 1-ben - az I . Agrogeológiai Konferencia határoza
tainak megfelelően - megkezdődött az ország átnézetes talaj- 
térképének elkészítése. A munkát öt évre tervezték, de a 
háborús események miatt csak 1918-ra fejezték be. T r e i t z 
Péter ebben is jelentős szerepet vállal. 1911-ben a Duna- 
j,isza közén, 1912-ben a Mura, Dráva és a Rába völgye közt,
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1913- ban a Felvidéken, 1914-15-ben Erdélyben felvételez, 
majd egyéb munkák mellett, az adatok összeállításával 03 
helyesbítésével foglalkozik, h z eredmények térképi össze
foglalását - egymástól függetlenül - T r e i t z Péter 
és T i m k ó Imre végezték el. T r e i t z Péter az ál
tala szerkesztett klimazonális talaj térképben, a talajkép— 
ző tényezők, elsősorban a növényzet, éghajlat és az alapkő
zet feltüntetésén keresztül határolt el területeket. A tér-

\

kép a korabeli Magyarország teljes területét felölelte s 
különböző nemzetközi konferenciákon több ízben bemutatásra 
került. A többszörös változtatáson átment térkép alapján, 
1929-ben 1:2,000.OOO-ós léptékben megszerkeszti "Csonka- 
Magyarország átnézetes talajtérkép"-ét is.

Az első világháborút követő időben - mivel az átte
kintő térkép rendelkezésre állt - megkezdődhetett az egyes 
vidékek talajviszonyainak részletes felvétele. T r e i t z 
1923-ig az állami földműves iskolák birtokait tanulmányoz
ta, majd Szarvas határában szikes talajokat vizsgál, végül 
1932-ben .történt nyugdíjazásáig, rizs és dohánytermesztés
sel kapcsolatos talajtani kérdésekkel foglalkozik.

T r e i t z Péter tudományos érdeklődése egész Euró
pára kiterjedt, s a kontinens talajviszonyainak aligha volt 
nála jobb ismerője. 90 publikációját ismerjük. Első jelen
tősebb munkája a Földrajzi Közleményben megjelent "Talaj
geográfia", amelyben külföldi tanulmányútjainak eredményét 
foglalja össze. E müvében a talaj kialakulásának uj magya
rázatát adja meg, a hulló por talajalakitó szerepének fel
fedezésével. Nemzetközi tekintélye olyan nagy, hogy a bel
ga kormány 1912-ben 0. B a t z tanárt, a japán kormány
1914- ben V a k i m i z u  tokiói egyetemi tanárt küldi 
hozzá tanulmányútra.
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Tudományos munkásságának egyik legjelentősebb részét 
képezi az általa kialakított talaj térképezési módszer,amely 
külföldi szakkörökben is általánosan elterjedt és ezt a mód
szert tette magáévá a Nemzetközi Talaj tudományi Társaságnak 
Európa térképét szerkesztő bizottsága is. Felkérik, hogy mód
szerével készitse el a pirenneusi félsziget talaj térképét 
is. Ezt a munkát három hónap alatt elvégzi. Munkásságának 
legnagyobb elismerését fémjelzi, hogy a Nemzetközi Talaj tu
dományi Társaság 1927-ben Washingtonban megtartott Első Kong
resszusán beválasztották a tiszteletbeli tagok sorába. A ki
tüntetés értékét legjobban az mutatja, hogy az egész világ 
talajtudósai közül addig mindössze heten részesültek ebben 
a megtiszteltetésben. Emellett számos egyéb tudományos tár
saságnak is tagja volt. Szent István akadémia rendes tagja, 
Magyarhoni Földtani Társulat, Magyar Földrajzi Társaság,Ter
mészettudományi Társulat választmányi tagja, az Országos Ta
lajjavító Bizottság állandó tagja.

Nevezetesebb munkái: 1901: Magyarország talajainak be
osztása klimazónák szerint,.1903: A Duna-Tisza közének agro- 
geológiai leirása, 1905: Szeged-Kistelek vidékének agrogeoló- 
giai térképe, 1910: Meszes talajok és azezekre alkalmas sző
lőfajok, Az agrogeológia feladatai, 1924: Sós és szikes ta
lajok természetrajza.

Munkásságának gyakorlati jelentősége három fő irány 
köré csoportosítható:

1/ Mint a hazai rög szerelmese 1896-tól 1916-ig az állami 
felső szőlészeti és borászati tanfolyam talaj ismereti 
előadó tanáraként közreműködött filoxera által elpusztí
tott szőlőink felújításának munkájában. Ennek legnagyobb 
akadálya az volt, hogy akkor még nem állót a szakemberek
nek olyan eljárás rendelkezésére, melynek segítségével 
meg lehetett volna állapítani, hogy a szóbanforgó talajnak
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mekkora a hatékony mésztartalma, ennél fogva milyen ame 
rikai alanyfajta volna a felújítására alkalmas. Ezt a 
kérdést is sikerült megoldania. Módszerét 19Ó3-ban a Ró
mában megtartott Gazdasági Kongresszuson mutatta be, s a 
nemzetközileg elterjedt eljárás Francia-, Olasz- és Spa
nyolországban mint "Methode Hongroise" /ált ismeretessé.
S bár ezt a hazai szőlők felújítása során több évtizeden 
át alkalmazták, a munkáról szóló jelentését a kísérleti 
állomás nem adta ki. Minthogy pedig a tárgy - tisztán 
gyakorlati volta miatt - nem illett bele a Földtani Inté
zet ügykörébe sem, az igazgatóság sem volt hajlandó a 
munkát megjelentetni, igy munkatársával S z i l á g y i  
Jánossal saját költségükön voltak kénytelenek a kiadást 
finanszírozni.

2/ Tevékenységének másik csoportja a hazai dohánytermelés 
átalakítására irányult. Bejárta Kisázsia, Török-, Görög
ország és Bulgária legnevezetesebb dohánytermő vidékeit, 
s ott végzett talajtani kutatásai alapján tett javaslatot, 
hogy a Macedóniából importált magból, hazánk mely részén 
lehetne jóminőségü dohányt termelni.

3/ Az előzőeknél sokkal ismertebbé tette nevét hazai szikes 
talajaink 1892-től történő kutatása, genetikájuk és javi- 
.si lehetőségeik vizsgálata által. Első kísérleti tele

pei a Szeged melletti Fehér-tó partján voltak, majd Két- 
egyháza és Békéscsaba határában végzett kutatásokat. 
Eredményei már az első években is figyelemre méltóak vol
tak. Kísérleteinek jelentősége az első világháború után 
- a termőterület megnövelésére való törekvés következté
ben - rendkívül megnövekedett, s a szikesek megjavításá
val kapható nagyobb termőterületi nyereség a javitást or
szágos fontosságú kérdéssé tette. T r e i t z Péter ekkor
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arra kérte a Földművelési Minisztériumot, hogy a szikes ta
lajok javítására kidolgozott módszerét az állam valamelyik 
birtokán a gyakorlatban is kipróbálhassa. Hosszas vajúdás 
után engedélyezték, hogy a Karcagi Mezőgazdasági Iskolához 
tartozó gazdaságban a javitás lehetőségét bemutathassa, 
amelyet T i m k ó Imrével - saját költségükön beszerzett 
mésszel - el is végeztek. Az 1922. évben megkezdett szik- 
javitási kísérletek első évei igazolták az eljárás eredmé
nyes voltát, s ezután a szikesek javítását az állam költ
ségén folytatták tovább, és már az első hat évben több 
mint 15.000 katasztrális hold mésztelen szikes talajt javí
tottak meg és tettek jó búzatermő területté. Sziki mészpá- 
zsit felhasználásával a meszes sziktalajok javításának is 
megtalálta módját, igy megnyilt a lehetőség ..az összes duna- 
menti lecsapolt terméketlen szikes terület gazdasági érté
kesítésének .

A szikes talajok javítását összefoglaló tanulmányainak 
kinyomtatására sem kapott a Földtani Intézettől támoga
tást, ezért a Nemzetközi Talaj tudományi Társaság Memoire- 
jában akarta megjelentetni a "Memoires sur la Cartographie 
des sols" cimü sorozatban. Végül ez sem sikerült, s ekkor 
sem maradt más hátra, mint ismét a saját költségen való 
kiadás, amely 1924. évben meg is történt.

Élete végéig fáradhatatlanul dolgozott, s ebből az idő
szakból maradt ránk - sajnos csak kéziratban - "Általános 
talajtan" cimü munkája, melyet egy német cég adott volna 
ki. Ezen kivül hátramaradt még nagyléptékű átnézetes talaj- 
térképének magyarázó szövege is, mely az átnézetes orszá
gos térképnek lett volna kiegészítője, és a feltüntetett 
talajtípusok ismertetését tartalmazta.
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T r e i t z Péter nemcsak tudós volt, aki kutatott és 
következtetett, hanem melegszívű ember is, aki észrevette 
mások gondjait és igyekezett azokat eloszlatni. Mint az Al
föld talajviszonyainak és hidrográfiájának legjobb ismerője 
arra törekedett, hogy a feladatokat - mintegy előhírnökeként 
a napjainkban oly gyakran alkalmazott interdiszciplináris 
megközelitési módszereknek - a szakemberek együttes munkál
kodásával oldják meg.

E nagy tudós, széleskörű szakmunkássága mellett példás 
családi életet élt. Első felesége,született Obermajer Róza 
polgári iskolai rajztanárnő, tehetséges iparművész volt. Fe
lesége elvesztése után ismét megnősült. Második feleségének 
az a nehéz szerep jutott, hogy az öregedő tudósban - annak
egyre elhatalmasodó szivbaja dacára - ébren tartsa azt a

*

készséget, hogy megkezdett munkáit befejezhesse. Mint a Nem
zetközi Talaj ismereti Társaság Térképészeti Osztályának tag
ja, fontos feladatkört töltött be, az ezzel járó sokoldalú 
levelezést élete utolsó pillanatáig lebonyolította. Hátraha
gyott iratainak rendezése közben derült ki, hogy mennyi min
dennel foglalkozott még akkor is.

T r e i t z Péter kisérletügyi főigazgató, a Földtani 
Intézet Talajtani Osztályának vezetője 1935. január 22-én 
délután csendes álomra hajtotta fejét, s ebben az álomban 
fájdalom nélkül elszunnyadt örökre, befejezve csaknem négy 
évtizedre terjedő, eredményekben gazdag tudományos életét. 
Temetésén a kerepesi temetőben, a főváros által adományozott 
diszsírhelynél hozzátartozói, barátai, tisztelői és számos 
tanítványa mondtak a nagy tudósnak végső Isten Hozzádot.
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Péter Treitz had died 50 years ago 
by

Tibor Zentay

The agrogeologist Péter Treitz /1866-1935/, leader 
of the Pedological Department of the Hungarian Royal Geo
logical Institute, was the founder of Hungarian agrogeolo
gy. In 1909 Lajos Lóczy sen., the director of the Geologi
cal Institute organized the first International Agrogeolo- 
gical Conference in Budapest, which Péter Treitz took a 
considerable share of. The conference gave a new the geolo
gical -pedological mapping of lowland territories in Hungary 
The organizer and leader of this v;ork was Péter Treitz, who 
at that time, was the greatest expert of the pedological 
conditions of Europe. The method of pedological mapping, 
elaborated by him and his collaborators, was adapted also 
by foreign geologists.
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"Ki a múltját nem becsüli, 
az a jövőjét sem érdemli" 

Márki Sándor

Bél Mátyás, Magyarhon nagy ékessége 
/Emlékezés születése 300. évfordulóján/

Dr. Csiky Gábor*

Mig Európa a polgárosodás utján előre haladva gazdago
dott, virágzott, addig Magyarország három részre tépve küz
dött puszta létéért 150 éven át. A török felszabadító hábo 
ruk után, és a Rákóczi szabadságharcot követően is csak nyo
mór és kilátástalanság honolt. Csupán a jobbakban élt a re-

* . . .

mény és elszántság, a romokon uj Magyarországot felépíteni. 
Jelszavuk: "provehimur non praemio, sed patriae amore" - 
Nem jutalom /"prémium"/ reménye, hanem hazaszeretet hajt 
bennünket. Nem ártana ezt napjainkban is megszívlelni!
A közismert római bölcsességnek, "Historia est magister vi
tae" azaz J'a történelem az élet oktató mestere", jelentős 
része volt a török hódoltság alatt szertehullott államisá
gunk XVIII. századi újjászervezésében; az elpusztult, las
san éledő tájak etnikai, gazdasági arculatán végbement vál
tozások felismerésében, kulturális és társadalmi életünk uj 
tartalommal való megtöltésében. E század ujjáépitő, társada 
lomszervező munkájában kell keresnünk az alapjait számos, 
napjainkat is alakitó jelenségnek. Talán még emlékezünk,fő 
leg az én generációm, mit jelent az újjáépítés, mily sok
féle és nehéz feladatok megoldását.

A XVIII. század első felében ezen óriási feladatok 
megoldásának, elvégzésének az elindítója, az országépitő 
nemzedék vezéregyénisége B é l  Mátyás volt. Enciklopédis- 
ta, mint nagy elődje A p á c z a i  C s e r e  János, de ő 
már nem magányos-heroikus vállalkozó, hanem a felvilágosult

Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály ülésén, 1985 .november 18-án.x
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eszmék első mozdulásai idején, a tudós uj típusát testesí
tette meg: az anyagygyűjtő, kutatásinditó, kutatászervező, 
iskolateremtő tudósét. Ruffy Péter szavai szerint: "Mindent 
megtett azért, hogy a vad homályban tisztán lássunk, szamot 
vessünk a valósággal, kik vagyunk, mennyien vagyunk, hol 
élünk, milyen tájon, tüskés bozótban, letarolt sivatagon, 
hogyan kezdjünk neki egy uj ország építéséhez". Müvei a 
XVIII. századi, romjaiból lassan feltápászkodó Magyarország 
ról szóló ismereteinknek máig élő forrásai. Kora Európája 
tudományos élvonalában álló, máig is egyik legnagyobb forrná 
tumu polihisztora hazánk tudománytörténetének. Felvilágoso
dó szellemével a régi Magyarország jövőjét szolgálta.

Bél Mátyás a felvidék szülötte és lakosa volt halálá
ig, 1684-től 1749-ig. Egyetemi tanulmányait Halle an der 
Saaleban végezte, ahol elsősorban teológiát, továbbá törté
nelmet, földrajzot, irodalmat és orvostudományt tanult. 
Hallei tartózkodása meghatározó volt életében. E város a 
pietizmus és ezen alapuló pedagógiai gyakorlat központja 
volt, melynek vezéralakja August Hermann Francke /1663-1727/ 
az egyetem rektora, aki egyben a magyarországi hallgatók 
felkarolója is volt, és tudomásunk szerint az ő idejében 
1700-1714 között 112 hungarus diák járt és tanult Halléban. 
Francke felismerte Bél M. tehetségét, barátságába és gyere
kei nevelőjévé fogadta őt. Itt ismerkedett meg a pietizmus- 
sál, azzal a vallásfilozófiai irányzattal, amely a protes
táns egyházi ortodoxia ellen harcolva, a földi élet megre
formálására is törekedett a kegyesség, jóság jegyében.
A pietizmus pedagógiai alapelveit későbbi működése során 
következetesen alkalmazta. De itt ismerkedett meg a törté
nelmi és földrajzi ismeretek feldolgozásának alapjaival, 
úgyszintén a német "Staatenkunde", az államismerettannal, 
mely utóbbi Bél M. hazai országépitő működésének mondhat
ni ideológiáját képezte.
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A polgárias életeszményekkel jól összeférő, dogmaelle
nes pietizmus elkötelezett képviselőjeként, ter̂ . ha^a j_>cl xm- 
1708-ban. Itthon, először Eesztercebányán lelkész, 1714-től 
pedig Pozsonyban a liceumban tanít, mint annak igazgatója, 
majd 1719-től a város evangélikus lelkésze haláláig. - 
Ide most Ruffy Péter Írása kívánkozik: "Misztótfalusi Kis 
Miklóst, a betűmetszőt is marasztalta a Nyugat, s mint any- 
nyi más nagyságunkat, Bél M-t is hívogatta a német iskola, 
csábította Hollandia, jól fizetett nevelővé válhatott volna 
a világvárosban. Bél M. a hungarus hazajött, hogy lovon,sze
kéren, gyalog bejárja és fölbuvárolja hona állapotát, és 
számos más müve mellett megírja az egész, a teljes Hungáriát. 
Megírta, feltérképezte, megmentette. Azt, hpgy milyen volt 
ez az ország a XVIII. században tőle tudjuk, tőle tudhatnánk, 
ha müvei magyar nyelven hozzáférhetők volnának".

A nyugatról hazatérő Hungarus-diákok az újat, tanul
ságaikat azután saját egyházi-iskolái intézményrendszerük
ben kezdték alkalmazni, visszaszorítva az ortodoxiát. E ma
gyarországi értelmiségnek jó néhány olyan magasan kvalifi- 
kát képviselője volt, akinek a felkészültsége, munkássága 
egyáltalán nem maradt el az egykorú nemzetközi színvonal
tól. Egymásután lettek különböző - főleg német - tudós 
társaságok, akadémiák tagjai s ezek szakmai orgánumaikban 
megjelentek, főleg természettudományi, orvosi közleményeik. 
Ily módon a nemzetközi tudományosságba be tudtak kapcso
lódni, annak ellenére, hogy saját tudományos sajtóval és 
szervezettel még nem rendelkeztek -, bár egy hazai tudós 
társaság alapításának gondalatát már 1718-ban maga Bél M. 
felvetette, 1735-ben pedig egy konkrét terv megtárgyalá
sáig is eljutott, de nem valósult meg. A külföldre kerül
tek nehézség nélkül megallták helyüket magasabb, egyetemi 
poszton, mint a pozsonyi polgárfiu Segner András /1704-1777/, 
aki hallei, majd göttingai professzorként vált európai hí
rű fizikussá. - Bél Mátyás ennek a Hungarus polgári értei-
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miségnek volt kiemelkedő, jellemzően, tipikusan hungarus- 
tudatu képviselője. Az itt élő népek, nyelvek együttélése, 
kölcsönös megbecsülése, támogatása a közös hazán, a Regni 
Hungariae-n belül: ez Bél M. hagyománya, öröksége. Mai fo
galmakkal szólva, a nyelvi egyenjogúság, a nemzeti-nemzeti
ségi tolerancia jegyében, ami 200 év múlva a XX. század kö
zepe táján, a mai Magyarországon megvalósult ugyan, de nem 
terjedt ki a Kárpát-medence, a régi Magyarország egész te
rületére!

Ha végigtekintünk a polihisztor Bél M. munkásságán, 
akkor az valóban enciklopédikus teljesitmény. Pedagógus és 
ujságiró, geográfus és történész, néprajzkutató és nyelvész, 
tudományszervező és kiadó volt egyszemélvben. Négy nyelven: 
magyarul, szlovákul, németül és latinul beszélt és irt,pré
dikált és jelentette meg Írásait. Életműve a magyaron kivül 
a szlovák és német kultúrtörténet része is. - Megjegyezzük, 
hogy akkor a "hungarus" nem etnikai állapotot, hanem magyar-
országi származást jelölt, magyarországi lakost anyanyelvé- ♦
tői függetlenül. Bél M. hungarus volt, de ezen túl magyar
nak vallotta magát, akár Born Ignác. Munkássága tengelyében 
a magyar haza, a magyar nyelv, a magyar tudomány szolgálata 
állott. De nála sem az a döntő, hogy honnan jött, hanem, 
hogy merre tartott.

Szerteágazó munkássága során: irt német nyelvtan köny
vet magyarok számára, valamint németek számára magyar nyelv
tant /"Institutiones linguae Germanicae" /1718/, és "Der 
ungarische Sprachmeister" /1729/. Publikált történeti forrá
sokat, közöttük elsőül adta ki Anonymus krónikáját. A magyar 
nyelv történetével foglalkozik "Historiae linguae hungari- 
cae /1713/ c. könyvében. Értekezett a magyar rovásírásról 
"De vetere litteratura hunno-scythica exercitatio" c. müvé
ben /1718/. "De peregrinitate linguae hungaricae meletema" 
címmel a magyar nyelv európai társtalanságáról ir /1734/.
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Elsőként foglalkozott a finn-magyar rokonság kérdésével s 
ebben Beyer szentpétervári tudóssal folytatott levelezése, 
Sajnovics félszázaddal későbbi értekezésének előfutára 
lett. "Magyar grammatica vagyis a hazai nyelvnek gyökeres 
megtanulására való intézet" c. müve /1723/ több mint egy 
évszázadon át a nemzeti iskolák tankönyve, mintagrammatiká
ja volt. A nyelvújítás egyik előfutárává teszi az a sor má
ig élő nyelvtani kifejezés, amit ebben megalkotott és hasz
nált, s a könyv függelékeképpen több száz szólásmondást, 
közmondást közöl. Életműve jelentős a magyar germánisztika 
és szlavisztika terén is. - Emlitésreméltó, hogy Oláh Mik- 
lós hires kéziratos müve a "Hungária" /1536/, 200 év után 
1735-ben először Bél M. kiadásában jelent meg, "Adparatus 
ad historiam Hungáriáé, /Bevezetés Magyarország történeté
be/" cimü kutfőgyüjteményes kötetében. - Úttörő pedagógiai 
munkássága. Korszerű pedagógiai elvek képviselője és megho
nosítója, a magyar iskolák működésében. Nevéhez fűződik az 
anyanyelvi oktatás megteremtése, a kötelező tankönyv hasz
nálat, az egyéni foglalkozás, a kötelező tanmenetek és még 
sok máig élő pedagógiai módszer hazai meghonositása.

Tanártársai segítségével ő alapította meg 1721-ben 
Magyarországon az első, rendszeresen megjelenő latin nyel
vű hirlapot, a Nova Posonlensiát, mely hetenként jelent meg, 
és volt egy önálló havi melléklete a "Syllabus Rerum memo
rabilium", melyben tudományos jellegű cikkek jelentek meg. 
Hogy milyen tartalommal jelent meg az újság? Először is 
hirekkel egész Európából, továbbá belföldi hirekkel: a kor
mányzat munkájáról, a királyi udvar eseményeiről, de olvas
hatunk benne gyilkosságokról, lopásokról, az árakról, az 
időjárásról, különös természeti eseményekről, gazdasági je
lentésekről, a pozsonyi magisztrátus megválasztásáról, a 
diéta, az országgyűlés előkészületeiről és üléseiről,- csak
úgy mint a mai napisajtóban!
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Bármennyire jelentős is azonban az, amit pedagógiai 
és filológiai működése során létrehozott, maradandót a tör
ténelem és földrajztudomány területén alkotott Bél M., fő
müvében a "Notitia Hungáriáé Novae Historico-Geographica" - 
Jegyzetek az uj Magyarország történelmi-földrajzához vagy 
Az uj Magyarország történeti-földrajzi leirása. E mü cime 
igen találó, Bél Mátyást is, korát is jellemzi. A XVIII. 
század első felének legnagyobb magyar tudósa azon a mezs
gyén állt, amely összekötötte, de el is választotta a régi 
hungarus-tudatot és az újabb Magyarország-értelmezést, s 
ugyanúgy a merőben teológiai alapozású világképet és az uj, 
empirista, a racionális elvű, polgári mentalitású, a fel
világosodás felé mutató fölfogást.

A Notitia tervének első vázlata "Epistola" cimen 
1718-ban jelent meg és nagy ellenzést váltott ki. A máso
dik részletes program a kor tudományos szokásaihoz hiven, 
mintegy előzetesként, "Hungáriáé antiquae et novae prod
romus" cimen jelent meg 1723-ban, de ezt okosan már III. 
Károly királynak ajánlotta. Bél M. az előszóban kihangsú
lyozta, hogy megfelelő választ kell adni azoknak a külföl
di szerzőknek, akik Magyarország barbár voltáról beszélnek. 
Terve szerint a munka két nagy részből állt volna: az I. 
részben a régi Magyarországról kivánt szólni, a szkiták, 
hunok, avarok és magyarok történetéről. Ez nem valósult 
meg, de ehhez készítette el a tiz történeti kútfőből álló 
forráskiadványát az emlitett Adparatust. - a II. részben 
a XVIII. századi Magyarország leirását tervezte. A Prodro- 
must már kedvező visszhang fogadta még külföldön is. Ebben 
elsőként vetette fel az átfogó államismereti munka gondola
tát, a hallei szellemben, melyre az államvezetésnek, a mű
velődésnek es a gazdasági élet fejlődésének egyaránt szük
sége volt.
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Munkatársai és tanítványai segítségével, Magyarország 
egész területére kiterjedő széles körű adatgyűjtő munkát 
kezdeményezett. Az összegyűlt sok ezer kérdőivé! osztályoz
ta, adatait saját forrásaival összevetve ellenőrizte s a 
megyei hatóságokkal, tudósokkal, egyházközségekkel folyta
tott levelezése nyomán egészítette ki. Az anyagot várme
gyénként, illetve járásonként rendezve általános és külö
nös részben dolgozta fel. - Munkájában sokan támogatták,de 
főleg a vármegyék akadályozták. Batthyány József kalocsai 
érsek és Pálffy Miklós nádor.azonban felismerve munkája 
korszakalkotó fontosságát, segítették és megszerezték szá
mára az uralkodó, és az udvar támogatását is. Ezek után a 
hatóságok utasítást kaptak a kéziratos anyag felülvizsgá
lására, a kancellária pedig megbiztá Mikoviny Sámuel kincs
tári mérnököt azzal, hogy Bél M. munkájához vármegyénként 
a szükséges térképeket készitse el, aki feladatát kiválóan 
megoldva, a hazai kartográfia úttörőjévé vált. Végülis 
tiz évi munka - adatgyűjtés, szövegezés - után 1735-ben 
megjelent az I. kötet és 1742-ig még további 3, illetve 4, 
összesen 5 kötet Bécsben. Az 5. félkötetet /71 lapból állt/ 
Moson vármegyéről Zichy Jenő 1892-ben újra megjelentette, 
ez lenne a Notitia V. kötete. A többi megjelent vármegyék 
a következők: Pozsony, Turóc, Zólyom, Liptó, Pest-Pilis- 
Solt, Nógrád, Hont, Bars, Nyitra. Ezenkivül megjelent az 
elmúlt 40 év alatt néhány megyéről szemelvényes forditás, 
de úgy látszik a megyéket ma sem érdekli különösen XVIII. 
századeleji állapotuk. - Az eredetileg hat kötetre terve
zett mü anyaga időközben annyira felduzzadt, hogy az öt 
kötet mindössze tiz vármegye anyagát ölelte fel s ez az 
egész kéziratanyagnak csupán egyharmadát adja; a többi, 
állitólag k b . 10 ezer oldalnyi nyomdakész anyag, Bél M. 
betegeskedése, anyagi nehézségei, majd halála következ
tében kéziratban maradt. A mü igy, félbemaradottan is, 
a kor legjelentősebb hazai tudományos vállalkozása lett,
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amely jelentős mértékben túlnőtt az indulását elősegítő 
német államismereti iskola elvi és módszertani útmutatá
sain .

Főmüvében hivatkozik kortársának, L .F -Marsiglinek 
hires müvére a "Danubius Pannonico-Mysicus"-ra /1726/. 
Mindketten a magyar föld felfedezői voltak.

Néhány szót magáról a műről. Módszere a megyék le
írásában a következő volt. A terület természetföldrajzi 
ismertetése után részletes hegy- és vizrajzi jellemzés 
következett. Ezek után számbavette és felsorolta az ille
tő megye fontosabb természeti kincseit, mint a gyógyvizek, 
fontosabb ásványi kincsek, állatvilág, éghajlati adottsá
gok, jellegzetes mezőgazdasági növények, fontosabb haszon
állatok. így ir például a parádi vízről: "valamivel ked
veltebb gyógyviz az egyik parádi forrásnak a vize, mely 
fél mérföldnyire az előbbitől, a Mátra hátában ered. Ebben 
nagyon kevés a kéntartalom, annál több a salétrom. Gyógy- 
hatását még nem állapították meg, de ivásra naponta hasz
nálják" .

A leirások második részében a megyék népességét jel
lemzi, nyelvüket, szokásaikat, leirja összetételüket,majd 
a közigazgatási beosztást közli és eszerint sorolja fel a 
megye településeit, külön a városokat, a mezővárosokat, a 
fontosabb erősségeket és várakat, végül a falvakat és a 
jelentősebb pusztákat. A megyék falvainak a leírásánál több
ször kitűnik a népért, a hazáért aggódó ember hangja. Az 

újonnan betelepített Tisza mentéről például ezt irja: "Ré
gen nagyon sűrű népesség lakta ezt a tájat. Ma pedig egy 
mérföld körzetben is három, négy vagy még több elpusztult 
i alu romjait latod..." A török idők és a kuruckor viszon
tagságai után visszatelepedő falvak és tájak képe még soká
ig rendkívül sivár volt.
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ŝssk> xc 2% je ̂sse»

A N N O  CHRIST!  M D C C  XXII.
DIE XXIX. JULII.

eujus eft primipilus fic nuncupatus 
Chifmeits , alia voct Princeps Canda- 
har«; qux provincia eil finiti.T' Indico 
Magni, quem vocant, Mogoli Imperio i 
cujus rebellis parens aliis confiitutus 
erat Gubernator, fupremum deinde im
perium fibi arrogare cupiens t ejusdem 
vero filius hac ditione non acquiefcent, 
collegit exercitum, virtute cujus ani
mosi pofi fui parentis obitum urbem 
Kirmanenfem , fcu Hrrmancnfcm in
fertis armis occupavit non modo , ve- 

frűrn őr provinciam omnem inde depen
dentem. Atijue uti fonuna belli ge- 
nerofis in animis vix frenum patitur, 

I ac dominandi pruritus audacem fecis 
perduellem , anco fua in Sede Regem 
Pcrfi» conatus adoriri, quanqr.nn per 
'Vepreta 0' r i irum  afpca ii.it Iu s hu
jusmodi vix polit bilis credebatur. For

tuiti

2. ábra A Nova Posoniensia 1722 .évi júliusi szénából

trdtta Tidnubii d. d. 
i. Julii. De ftatuReg- 
ni Perii« fatis ira. 
piicato harc poblicis 
inferta cft re la tio , 
quöd tanti motiis 

____________ ibidem glifeant in
dicia, ű  fcintillent fomite«, ot Reg- 
ni ejnfdem praepotentis excidium 
pofiit Oed /pus augurari. Primitus 
quidam rebellis expilauit Scamachi- 
am ad m are Cafpium , & harc Perfica 
civitas eft triplex limitum regula inter 
Turei«, Perii«, ac modó ad Craream 
2ußi« Majeftatem fpeftantis Afira- 
can* Imperial Absque eo Princeps de 
Macao f Iraanum vocant ) infurrexit 
contra Regimen, de variis Prifarnm 
jam viäor provinciis. Tertia vero 
cjusCoron* rebellio eft magis palmaria,
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Bél Mátyás gazdag öröksége számos nagy tudós, alko
tónk hagyatékához hasonlóan, ha nem is veszett el, de szét
szóródott és megfeledkezett róla a hálásnak nem mondható 
utókor. - A kéziratanyag nagy részét Batthyány József érsek 
megvásárolta az örökösöktől, ez az esztergomi primási könyv
tárba került. A többi az Országos Levéltárban, a Széchenyi 
Könyvtárban, a pozsonyi evang. liceum könyvtárában, Becs
ben és ki tudja még hol található. - Életműve nagyobbik ré
sze kéziratban maradt fenn. Nagy müvének, a Notitiának tel
jes magyar forditása több mint két évszázados adóssága a ha
zai könyvkiadásnak. Hagyatéka valóban még feltáratlan. Né- 
nány szemelvényes fordításon kivül, alig jelent meg néhány 
cikk és 'anulmány munkásságáról. - Tény, az utókor nem fog
lalkozott és foglalkozik vele úgy, ahogy megérdemelné. A 
múlt évi tricentenárium alkalmával sem erőltették meg magu
kat az illetékesek, de legalább megjelent egy válogatás mü
veiből, a Magyar Ritkaságok sorozatban, "Hungáriából Magyar- 
ország felé" cimen, továbbá "Magyarország népének élete 
1730 táján" c. kötet Wellmann Imre szerkesztésében. Ez is 
valami, de nem az igazi. Ugyanis ugyanekkor a szlovákok 
messze felülmúltak bennünket és ez nem véletlen!

A turócszentmártoni /Martin/ szlovák nemzeti könyv
tár, a Matica Slovenska kiadásában megjelent könyv Bél M. 
életművét tartalmazza teljes bibliográfiával - tőle és ró
la - 100 oldalas képanyaggal. A könyv célja bekapcsolni 
Bélt a szlovák tudomány- és művelődéstörténetbe, és a bib
liográfia műfajával is bizonyítani annak a tételnek a tart
hatatlanságát, miszerint "Szlovákia és a szlovákok törté
nelemnélküliek". Csakhogy ez éppen Bél M. esetében nem igen 
sikerülhet, aki hungarus, magyarhoni volt tudatában és egész 
munkásságában, és nemcsak a mai Szlovákiát tekintette hazá
jának. Életrajzában pedig kissé furcsa az a megfogalmazás, 
hogy iskoláit Szlovákiában és Magyarországon végezte, -
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akkori A pozsonyi Obzor reprezentatív kiadványának a cime 
"Bratislava Mateja Bela" - Bél M. Pozsonya /1984/, ennek 
patinás hangulatát pedig a névszlovákositó bizottság név- 
használati furcsaságai rontják el. - A szlovák akadémia 
kiadója szerényebb kötetet adott közre az évfordulóra, "Bél 
Mátyás, a szlovák geográfus" cimmel, Jan Tibensky Levezető 
tanulmányával /Bél Mátyás helye a szlovák tudomány, gondol
kodás és kultúra fejlődésében/. Bél M. az ember és a tudós 
nagyságát, Jan Tibensky, "Velka ozdoba Uhorska" /Magyarhon 
nagy ékessége /1984/ cimü tudományos-ismeretterjesztő mo
nográfiája mutatja be a Tátrán kiadásában. Ez a kötet már 
méltó Bélhez, melyben a szerző a lehetőségekhez képest ob
jektiven tárja a múlt kérdéseiben, már annyiszor félreve
zetett szlovák olvasó elé mondanivalóját. Ez a mü már ala
pul szolgálhat egy esetleges közös magyar-szlovák Bél ki
adáshoz. Néhány érdekes, meglepő és elgondolkoztató rész
letet idézünk a monográfia befejező megállapitásaiból:

"A szlovák hazafiak uj nemzedéke fokozatosan elvesz
tette azt a képességet, hogy történelmileg értékelhesse 
Bél Mátyás h’mgarus patriotizmusát. Jozef Miloslav Húrban 
1846-ban a szlovák öntudat olyan képviselőjének tartja,aki 
hazafiságát a cseh nyelv ismeretével és szeretetével fej
tette ki, másrészről viszont tányérnyalónak és hajbókoló- 
nak Ítéli társadalmi állásfoglalását, nemzeti érzését pe
dig túlbuzgó kozmopolitizmusnak értékeli.

vJosef Skultéty szerint a szlovákoknál a cseh nyelvű
ség legnagyobb tekintélye volt, szélesebb magyarhoni össze
függésekben pedig nem csupán a hungarus tudat terjesztője, 
hanem magyarrá elfajzott szlovák, aki a XVIII. században 
egymaga többet ártott nemzetének, mint a XIX. századi szlo
vák anyák valamennyi elfajzott gyermeke.
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Daniel Rapant Bél Mátyás szlovákságát bizonyította, 
amivel kitünően megfért hungarus patriotizmusa, az a tör
ténelmi kategória, amely a XVIII. században nem mondotr. 
ellent az előbbinek. Bél gyakran idézte a nyelvekbe: kap
csolatban Szent Ágoston mondását, miszerint a nyelvek nem 
tudása elidegeníti egymástól az embereket. Bél nem kozmo
polita, hanem magyarhoni polgár, olyan magyarhoni, akit 
mélyen áthatott a humanista műveltség és a pietista nemes- 
lelküség.

A szlovák Bél-metamorfózisokhoz a magyar historio
gráfia is hozzájárult, amely nem tagadta ugyan szlovák 
származását, legalábbis az apja után, de nem is szólt er
ről, hanem a szlovákokhoz hasonló történetietlenséggel 
kiszakították a XVIII. század összefüggéseiből, és ami 
programszerűen hungarus patriotizmus volt nála, azt ma
gyar nemzetivé változtatták.

Hlajlongania kellett, és időnként bizony mélyebben 
hajolt meg, mint azt az etikett megkövetelte. A császár
né1- főként azért hódolt, hogy megvalósíthassa tudományos 
elképzeléseit, amelyeknek egész életét szentelte. Ha ke
ményen és élesen cenzúrázott tudós, elsősorban történész 
volt is, mégis sokkal jobban belelátott a jövőbe, mint a 
múltba.

Müve számos helyén kifejezte rokonszenvét az elnyo
mott és kizsákmányolt nép iránt. Lehetőségei igen szeré
nyek voltak, müvével mégis tudatosan hozzájárult ahhoz, 
hogy Magyarhon gazdag, müveit, népe pedig boldog legyen.
Ha nem rejtegette is rokonszenvét kedvelt natio slavicá- 
ja és a szlovák nép iránt, cé/tudatosan igyekezett hozzá
járulni a nemzeti türelemhez a soknemzetiségű Magyarhon
ban. Gazdag tudományos munkásságával hozzárult a művelődés
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gazdagításához, és értékes forrást jelent Magyarhon nemze
teinek történelmük megismeréséhez. Ma is Magyarhon nagy 
ékessége tehát, aminek a XVIII. században tisztelték, és 
Magyarhon népeinek szellemi öröksége.

Ha tudjuk is, milyen sorsra jutott a magyarhoni haza 
fiság, ne vegyük el Bél Mátyástól halála után kapott ki
tüntetését, a "Magyarhon nagy ékességé"-t. Büszke lett vol 
na rá!"

Bél Mátyásnak, munkái megjelenése után, nagy lett a 
hire és tekintélye nemzetközileg is. A jénai és olmützi 
tudós társaság, a berlini tudományos akadémia, a londoni 
Royal Society és a szentpétervári tudományos akadémia tag
jai sorába választotta. XII. Kelemen pápa 1736-ban neki, 
a protestáns papnak, saját arcképével diszitett arany em
lékérmet ajándékozott. Itthon Bőd Péter a Magyar Athénás- 
ban igy ir róla 1767-ben: "Posoni első pap, nagy ékességé
re s dicsőségére született volt Magyarországnak... nagy 
szorgalmatosságu ember lévén, a tudós világban igen sokra 
ment volt, úgyhogy még ellenségei előtt is nagy emlékeze
tét hagyta". Szekfü Gyula Bél Mátyást Széchenyi előfutárá
nak tekintette. Végülis jóllehet már 300 esztendő telt el 
születése óta, Hörányl Elek óhajtása máig nem veszítette 
el az érvényét: "Bár csak támadnának hamvaiból oly tehet
séges utódok, kik hasonló hévvel és eréllyel munkálnának 
éjt nappallá téve a haza dicsőségén, és a torzsalkodó em
berek üres fáradozásait és cselvetéseit szilárd lélekkel meg 
vetnék és szétszórnák." Ez lenne a mi óhajunk is a jelen
ben .

Jelképnek is kifejező, hogy amikor 1749. aug.29-én 
meghalt, halálhírét németül jegyezték be Pozsony városá
nak anyakönyvébe, sírkövére pedig a tudományosság hazai és
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nemzetközi nyelvén latinul vésték, hogy Magyarország tudósa 
volt: "Hic iacet immortalis Matthias Belius... historio
graphus Hungáriáé" - itt nyugszik a halhatatlan Bél Mátyás, 
Magyarország történetirója. Sirjának ma már nyoma sincs.
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Mátyás Bél, pride of Hungarian native land 
/In commemoration of the trecentenary of his birth/

by
Gábor Csiky

Mátyás Bél /1684-1749/, a Lutheran pastor, teacher, 
geographist,historian, ethnographist and linguist, was the 
greatest personality of Hungarian erudition in the 18th 
century; a real polymath. He was one of the leading charac
ters of that generation which after the liberation from 
Turkish occupation began to rebuild the country. At the 
Halle University, under the influence of the Professor A.H. 
Francke, he bacame the follower of antidogmatic pietism.
And in his scientific way of thinking he adopted the German 
state-knowledge /Staatenkunde/ current, which constituted 
the theoretical basis of his activity. In 1714 he became 
the head-master of the Pozsony liceum. From 1719 till his 
death he was the municipal pastor of Pozsony. His chief 
work is an unfinished encyclopaedia entitled "Notitia Hun
gáriáé Novae Historico-Geographica" which rises above even 
his most significant and extensive oeuvre. In this book he 
gives a complex political, geographical, historical, ethno
graphical, linguistic historical, natural historicaleconomic 
and medical description of Hungary based on his own previous 
investigations made all over the country. The description of 
nine comitats, in five volumes had been finished between 
1735 and 1742. This work has a documentary value even today. 
His oeuvre is part of not only Hungarian but also of Slova
kian and German cultural history. An obvious proof of his 
international reputation is that he was a member of the Lon
don Royal Society.
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"Az állam önmagát csonkítja meg, 
ha egy polgárból bűnözőt csinál" 

Marx

P a p p  S i m o n
a magyar kőolajbányászat megteremtője 

/Születése 100. évfordulóján/
Dr. Csiky Gábor

A hazai bányász, geológus és hidrológus társadalom 
ebben az esztendőben három kiemelkedő tudós egyéniségről em
lékezik meg centenáriumuk alkalmából, akik jelentős szerepet 
játszottak a magyarországi kőolaj-, földgáz- és vizkutatások 
történetében, éspedig Papp Simonról, Pávai-Vajna Ferencről 
és Telegdi Roth Károlyról. Itt és most Papp Simon emlékét 
idézve, életművét méltatjuk.

Minden nép történelmében vannak olyan személyiségek, 
akiknek a neve egy-egy korszak nemes törekvéseinek, a nemze
ti haladásnak jelképévé válik. De nemcsak a politikai törté
net őriz ilyen neveket, hanem egy ország tudományos és műsza
ki fejlődésének, haladásának története is. Ilyen személyiség 
volt Papp Simon geológus egyetemi tanár is, az M.T. Akadémia 
volt tagja, a Magyarhoni Földtani Társulat és az 0.M. Bányá
szati és Kohászati Egyesület volt elnöke, a hazai kőolajbá
nyászat megteremtője. Hazánk azon nagyjai közé tartozik,aki 
mint úttörő valami újat és jelentősét, országos érdekűt al
kotott, ami keveseknek juthatott osztályrészéül tuaomány- 
és technikatörténetünkben. Eredményekben gazdag, de küzdel
mekkel is terhelt életpályája korszakokat, világrészeket 
ivei át, sikerek és megpróbáltatások egyaránt kisérik hosszú 
életútját.

Erdélyben, Kapnikbányán született 1886. február 14-én. 
Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott végezte, és az egyetem

^Előadta Miskolcon a N.M.Egyetem emlékkiállításán 1986. február 14-én, 
továbbá az MET Tudománytörténeti Szakosztálya emlékülésén ápr. 21-én.
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ás v á n y -föld-őslénytani intézetében lett tanársegéd 1909-ben, 
Szádeczky-Kardoss Gyula professzor mellett. 1911-ben Böckh 
Hugó tanársegédül hivta meg a selmeci Bányászati és Erdésze
ti Főiskola ásvány-földtan-telepismerettani tanszékére.Tag
ja lett a Böckh Hugó által vezetett Erdélyi-medencebeli föld
gázkutatási térképezőcsoportnak, s ezzel egy életre elje
gyezte magát a kőolaj-földgázkutatással. Böckh Hugó, a mes
ter oldalán, mint első és legközvetlenebb munkatársa részt- 
vett a nagysikerű erdélyi földgázkutatásban /1911-1913/.Je
lentős szerepe volt a nyitramegyei egbelli kőolajelőfordu
lás megkutatásában. A Böckh által kitűzött Egbell l.sz. ku
tatófúrás tárta fel 1914-ben a történelmi Magyarország el
ső olajmezőjét. Az ő megbízásából Papp S. feltérképezte és 
kimutatta az egbelli boltozatot. A további 69 fúrást 1918-ig 
már ő telepitette és vizsgálta, mint a mező geológusa. 
Ezenkívül Böckhkel és Lázár Vazullal együtt tűzték ki a hor
vátországi Bujavica 1. sz. kutatófúrást, mely 1918-ban kő
olaj és földgáztelepet tárt fel. Pávai-Vajna Ferenccel együtt 
az 1917-1919. években a hor'vát un. száva redők déldunántuli 
folytatódásainak nyomozását végezte és többek közt közösen 
mutatták ki a nagyjelentőségű budafapusztai boltozatot.Köz
ben Böckh H. megbízásából kitűzi az első nagyalföldi kuta
tófúrást, a Nagyhortobágy 1-t, - ennek mélyítését 1918-ban 
meg is kezdik - úgyszintén a Hajdúszoboszló 1. sz. fúrást 
is. Ez azonban már más történet. - 1915-20. között Papp S. 
már a Pénzügyminisztérium keretében, a Böckh által veze
tett bányászati osztályon működött, mint bányatanácsos fő
geológus és a kőolaj és földgázon kivül egyéb nyersanyagok 
kutatását is végezte.

A trianoni területi veszteségek utáni depressziós 
időkben, amikor kiderült, hogy a megcsonkított, leszegé
nyedett országban kőolaj-földgázkutatást saját erőből
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végezni nem lehet, a hazai kutatók szétszóródtak. Egy részük 
dolgozva járta be a világot, és szerzett tudást, tapasztala
tot. Papp Simon is, miután 1920-ban kivált az állami szolgá
latból, akárcsak Böckh H., külföldre távozott. Az Anglo-Per- 
sian Oil Co. szolgálatában kőolajkutatási munkálatokat vég
zett Jugoszláviában, Albániában, Törökországban, Uj Guinea 
szigetén, majd 1930-32—ben Angliában, Kanadaban, Egyesült 
Államokban és Németországban kutatott a londoni Internati
onal Geophysical Prospecting Comp, és a The Land and Royalty 
Comp, részére. De nem volt ez életcélja! Ő, Böckh H. mellett 
megalapozta tudását; a világjárás, a továbbképzés és felké
szülés évei voltak. 1932-ben végleg hazajött tapasztalatok
ban gazdagon, azzal az elhatározással, hogy-az energiasze
gény országnak kőolajat kell keresni és találni! És jöttek 
az alkotás évei. Elsősorban neki és Bőhm Ferencnek, a Pénz
ügyminisztérium bányászati osztálya vezetőjének köszönhető, 
hogy az European Gas and Electric Comp. /EUR0GASC0/ ameri
kai vállalat a magyar államtól 1933-ban kőolaj-földgázkuta
tási koncessziót nyer a Dunántúlon, ahol földtani és geofi
zikai előkutatás után 1935-ben megkezdi a fúrásos kutatást 
Mihályiban.

A kutatás eredménye közismert: az EUROGASCO főgeoló
gusa, Papp Simon által a budafapusztai boltozaton kitűzött 
1. sz. kutatófúrás tárta fel 1937. február 9-én az első je
lentős magyar kőolaj-földgázelőfordulást, - ez a hazai kő
olajbányászat születésnapja s ezzel Magyarország az olajter
melő államok sorába lépett. Éz Papp Simon elévülhetetlen és 
kétségbevonhatatlan érdeme. Mint a hazai kincstári szénhid
rogénkutatások első, nagy nemzedékének legaktívabb és leg
eredményesebb tagja lezárt egy korszakot, de egyben újat is 
nyitott, a korszerű magyar kőolajbányászat korszakát. Neki 
sikerült az, ami sem a mesternek, Böckh Hugónak, sem a kor- 
és sorstársának, Pávai-Vajna Ferencnek nem sikerült, és ez
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Pro!Vssor Dr. Papp 80
' I  !invcrsitalspr«»fessor Dr. S im o n  P ap p ,  J e r  n l jsc i ts  ge- 

sd iä tz t r  . .V a te r  d e r  ungar ischen E r d  öl forschten gu, v o l le n d e te  
am 14. F e b r u a r  se in BO. L e h e n s ja h r .
Simon l ’ap p  w u rd e  1H06 in K fipnikbnnyn g e b o re n ,  sin 

d ie r te  in KlaiiHenhiiiR und w u r d e  d o r t  1000 /.tun Dr. phil . 
aus den F äch e rn  Geologie, M in e ra lo g ie  und p l iy s ika l isd ie  
Geographie  p ro m o v ie r t .  Nach k u r z e r  Assistenzzeit  ühe rs ic -  
delte Dr. P a p p  an die B e rg a k a d e m ie  in  Schcmnitz . w o  er

liehen dem b e r ü h m t e n  F o r 
scher  Hugo v o n  Böekh 
tä t ig  war und m i t  d iesem  
zusam m en die E r d ö l v o r 
k o m m e n  von Eghell  ( h eu te  
Ghely)  erschließen half. 
1020 his 1933 v e r b ra c h t e  
D r .  P a p p  als E rd ö lp io n i e r  
hauptsächlich im I ran ,  
f ü h r t e  aber auch c rd ö lg co -  
logische F o rschungen  in 
Ö ste rre ich ,  R u m ä n ie n ,  J u 
goslawien, A Ihaiiien, E n g 
land ,  Deutschland, d e r  T ü r 
kei ,  den  USA, i n  K a n a d a .  
N eu  Guinea i índ  A u s t r a l i e n  
durch .  1933 t r a t  e r  als 
G r ü n d e r  der  unga r isch en  
Toeh t er  gesellseh af t d e r  
E u ro p e a n  Gas & E le c t r i c  
Co (Standard  Oil o f  N. J.) 
in Erscheinung u n d  w u rd e  

«Irren D i r e k to r  und  Chefgeologe .  A n  Papps  N am en  k n ü p f t  
sich auch die  E rfo rs ch u n g  der  sü d w cs tungar ische n  O lfe ld e r ,  
aus denen au«h h eu te  noch «1er G ro ß te i l  «l«*r u n g a r isch en  
E rd ö lp ro f lu k t ion s ta m m t.  1044 w u r d e  Dr. Pap p  zum  o r d e n t 
lichen P ro f e s s o r  an «1er F a k u l t ä t  f ü r  B e rg in g e n ie u re  «ler 
Technischen Hochschule Sopron  (O denburg )  e r n a n n t ,  an  «ler 
er  his 1910 w irk te .  1.019 w u r d e  P ro f .  Pap p  u n t e r  «lern 
Bakosi-Beginu* a u f  ( / ru n d  e in e r  e r fu n d e n e n  A n k la g e  -zum  
Tode v e ru r te i l t ,  d a n n  abe r  zu  lebens läng l ichem  K e r k e r  b e 
gnadigt. Im J a h r e  1935 w u rd e  e r  reh ab i l i t ie r t  Und w ie d e r  
auf freiem I 'tiß gesetzt .  H eu te  l e ld  P ro f .  P ap p  z u rü c k g e z o 
gen in B uda pes t .  F r  ist Mitg lied  d e r  Ungarischen A k a d e m ie  
«Irr W iss rnschaf ten. E h re n m i tg l i e d  d e r  Ungarischen G e o lo g i 
schen Gesellschaf t ,  Mitglied d e s  In s t i t u t e  of P e t r o l e u m  in 
London und v ie le r  an d e re r  w issenschaft l icher  V ere in ig u n g en .  
Prof.  Pap p  h a t  g e ra d e  u n t e r  d e n  P io n ie re n  der  e u ro p ä isch e n  
E rd ö l indus tr ie  v iele  F re u n d e ,  d ie  ih m  zu se inem G e b u r t s t a g  
die besten G r ü ß e  u n d  W ünsche ü b e rm i t t e l t e n .  Vt

80. születésnapjára az Erdoel-Zeitschrift 1966 évi 
februári számában megjelent cikk

1 ábra
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nem a bányász j ószerencsének volt köszönhető, nanem inkább 
egy céltudatos, tervszerű és kitartó munkának. Vállalkozása 
ipartörténetünkben egyike a legnagyobbaknak. És itt megje
gyezni kivánom: mindezt nem egyedül tette, hanem többek se
gítségével, de ő indította el, ő szervezte és mozgatta a 
vállalkozást.

Itt most kis kitérőt teszek a teljesség kedvéért. Az 
I. világháború után a magyar állam koncessziót adott a Du
nántúl és a Délalföld területére az Anglo-Persian Oil Co.- 
nak és 1921-ben megalakult a Hungarian Oil Syndicate,mely
nek műszaki igazgatója Bőhm Ferenc, főgeológusa Böckh Hugó 
volt. A szindikátus három kutatófúrást mélyített, Budafa- 
pusztán, Kurdon és Baján, s miután a fúrások meddők lettek 
a vállalat 1925-ben megszűnt. Az érdekességet a budafapusz- 
tai fúrás szolgáltatta, melyet a Papp-Pávai kimutatta bol
tozaton Böckh H. tűzte ki, Cunningham Craig angol geológus 
társaságában. A fúrás mélyítése közben, 1923-ban Papp S. a 
helyszínen kénytelen volt megállapítani, hogy ezt rossz hely
re telepitették; a fúrás meddő is lett. 1937-ben alkalma 
volt ezt be is bizonyítani. A két furópont közötti távolság 
1200 m volt. Ez az a bizonyos eset, "mi lett volna ha", az 
angol vállalat akkor, feltárja a budafai kőolajat!

Az első siker után 1938. julius 15-én megalakult a 
Magyar Amerj1 ' Olajipari Rt., a MAORT, melynek főgeológusa, 
majd alelnök-vezérigazgatója 1947-ig. 1940-ben felfedezték 
a második jelentős kőolajmezőt, Lovászit. 1943. évben a 
MAORT eléri 837 ezer tonna kőolajjal termelési csúcsát. Az 
országnak 1944. márciusában történt megszállása után a né
metek a MAORT üzemeket is hatalmukba akarták keriteni, de 
ezt sikerült Papp Simonnak kapcsolatai révén a legnagyobb 
német olajgeológus, Alfred Bentz professzor segítségével
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megakadályozni. Ez is érdemei közé tartozik, mert egy tel
jesen tönkretett iparral még nehezebb lett volna az újjá
építés megkezdése. - Mindezen kivül az 1941—1944. közö t 
a visszacsatolt Észak-Erdélyben, az Erdélyi-medence délke
leti részében általa javasolt és végzett állami földgáz
kutatások Erdőszentgyöxgyön és Nyárádszeredán sikerrel jár
tak. Ezeket a kutatásokat is ő irányította.

De elkövetkezett a megpróbáltatások ideje. Az idegen 
tőke jelenléte 1948-ban már erős anakronizmus volt a magyar 
népgazdaságban. A munkáshatalom megszilárdítása harcokkal 
járt és ennek, amint mindnyájan tudjuk áldozatai is voltak. 
Papp Simont 1948. augusztus 12-én letartóztatják, és mint 
a MAORT-per fővádlottját koholt vádak alapján halálra Íté
lik /1948. dec. 9./, majd életfogytiglani börtönre változ
tatják az Ítéletet /1949. jan. 20./. Gyulay Zoltán búcsúz
tató szavait idézve: "A tudósnak, a kutatónak meg kellett 
tagadni életművét, önmagát. Galilei-sors ez! Minden bizony
nyal ez volt élete leggyötrelmesebb órája, nehezebb annál, 
amikor szemrebbenés nélkül hallgatta végig halálos Ítéletét." 
És, ő viselte el a sorscsapásokat a legfegyelmezettebben.So
kan tanulhattak volna akkor, és tanulhatnak ma is tőle, mit 
jelent a helytállás! Hét évi fegyház után, 1955. júniusában 
szabadlábra helyezték, rehabilitálták, és újra gyakorolhat
ta a munkához való jogát a Kőolajipari Trösztnél 1962-ig, 
nyugdíjba vonulásáig. Csendes visszavonultságban, társta- 
lanul /börtönévei alatt 1953-ban, kitelepített felesége 
meghalt/ élte magányos életét, bár barátai, tisztelői és 
munkatárs-tanítványai igyekeztek enyhíteni sorsán. 1970. 
julius 27-én hunyt el Budapesten.

Papp Simon keze alatt az olajbányászattal együtt nőtt 
fsl második hazai olajkutató nemzedék — geofizikusok,
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P a p p  S i m o n  professzor úrnál, 
születése napján tartott baráti össze
jövetel emlékére,. 1970. február 14-én.

2. ábra Emléklap utolsó születésnapjáról



128

geológusok, mérnökök - akik munkatársai, az élért sikerek, 
eredmények részesei voltak, ő megtette az első nagy lépést, 
de az utódok feladata volt és lesz a további lépések meg
tétele. Úttörő, alapozó tevékenysége nyomán ma már, hála 
az utódok kiváló munkájának, félszázezres munkáshadsereg 
dolgozik annak érdekében, hogy hazánkat éltető energiával 
ellássa.

De nemcsak az iparban, hanem az egyetemi oktatás te
rén is úttörő szerepe volt kőolaj vonatkozásban: ő a kőolaj
földtan első hazai tanitója. Á József Nádor Műszaki- és Gaz
daságtudományi Egyetem, soproni bánya-, kohó- és erdőmérnöki 
karán, 1944-ben létrehozott olajkutatási és termelési tan
szék vezető tanárává nevezték ki. Saját bevallása szerint 
sajnos nagy elfoglaltsága miatt kevés ideje jutott az okta
tásra. - Alapitó és egyetlen geológus tagja volt a Szent- 
györgyi Albert által 1945-ben létrehozott, de rövidéletü 
Magyar Természettudományi Akadémiának. A M. Tudományos Aka
démia, melynek rendes tagja volt, 1949-ben törölte tagjai 
sorából, majd 1957-ben az ásvány- és földtani tudományok 
doktori cimet adományozta.

A Magyarhoni Földtani Társulat sokat köszönhet neki. 
Igazi pártfogója, támogatója volt a Társulatnak. Elnöksége 
alatt 1941-44. között kereken 22 ezer pengőt adományozott 
a Társulatnak. Ezekben a nehéz, háborús időkben ez létkér
dést jelentett, enélkül a társulati kiadványok nem jelen
hettek volna meg. Semsey Andor óta nemigen volt hozzá ha
sonló mecénásunk.

Voltak és vannak, akik vitatták és vitatják nagysá
gát, jelentőségét, akik nem tartják őt olyan nagy geoló
gusnak. Papp Simon nem az elmélet, hanem inkább a gyakorlat,
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az alkalmazott földtan kutatója, tudósa volt. Mesterei és 
kortársai között voltak nagyobb, világhirü geológusok, mint 
pl. id. Lóczy Lajos, Böckh Hugó vagy a zseniális Nopcsa Fe
renc. De azért ő mindent tudott, amit egy kiváló geológusnak, 
pontosabban olajkutató geológusnak, mert elsősorban az volt, 
a maga korában tudnia kellett. Ezen túl mesteréhez Böckh 
Hugóhoz hasonlóan vezető-szervező egyéniség, vagyis jó "ma
nager" volt, és amit csinált az pontos és megbízható alko
tás, épitmény volt. Rá illenek valóban József Attila szavai, 
hogy "Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy 
az égen úgy érdemes."

Papp Simon élete maga egy regény, melyet a legnagyobb 
regényíró, maga az Élet irt meg: a magyar fekete arany re
gényét. Előttünk áll gazdag és példás életpályája, mely meg
járta a magasságokat és a mélységeket. Sikereit, eredményeit 
céltudatos, kitartó munkásságának, szaktudásának, nem kevés
bé puritánságának köszönhette. Nem az alkalom tette naggyá, 
mint a katonákat és politikusokat általában, hanem önerejé
ből vált azzá ami lett, mert akkor egy falusi tanitó fiának 
útját társadalmi erők nem egyengették. Megpróbáltatásai, 
tragikus sorsa Galgóczi Erzsébet "Vidravas" cimü, 1984-ben 
megjelent regényébe beépitve keltett érdeklődést és vissz
hangot a mai magyar köztudatban. Elmondhatjuk, amig Magyar- 
országon kőolajról szó lesz, addig az ő neve és emlékezete 
fennmarad. Emberi magatartásával és helytállásával, úgy
szintén hazaszeretetével példát mutatott mindnyájunknak.
Mi, második hazai olajkutató nemzedék tagjai, akik ismertük 
őt az embert és a kutatót, tisztelettel idézzük a mester 
emlékét, akinek neve fémjelzi a magyar kőolaj történetének 
a két világháború közötti időszakát. Helye ott van a magyar 
tudományos és műszaki alkotók legnagyobbjai között.
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In memoriam Papp Simon.
Az 1986. esztendőben a bányász és geológus társada

lom széles alapon idézte Papp Simon emlékét születése 100. 
évfordulója alkalmából. Február 14-én Miskolcon, a Nehéz
ipari Műszaki Egyetem, az O.M. Bányászati és Kohászati 
Egyesület, a Magyarhoni Földtani Társulat és a Magyar Olaj
ipari Muzeum rendezésében emlékkiállitás nyilt az Egyetem 
Központi Könyvtárának aulájában. A kiállítás ünnepélyes 
megnyitóján Dr. Alliquander Ödön egyetemi tanár és Dr.Csiky 
Gábor a M. Földtani Társulat Tudománytörténeti Szakosztá
lyának elnöke, az egyetem és az egyesület vezetőinek, a ha
zai kőolajipari és geológus szaktársadalom reprezentánsainak, 
valamint az egyetem oktatóinak és hallgatóinak jelenlétében 
méltatta Papp Simon életművét. A kiállítást a Magyar Olaj
ipari Muzeum, a Nehézipari Műszaki Egyetem történeti gyűj
teményének és a Magyar Állami Földtani Intézet anyagából, 
az Egyetem Levéltárának vezetője, Dr. Zsámboki László állí
totta össze.

A megelőző napon, február 13-án Budapesten a Farkas
réti temetőben, végső nyughelyén tartott koszorúzáson az
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emlékbeszédet Dr. Alliquander Ödön professzor tartotta. A 
Magyarhoni Földtani Társulat koszorúját Dr. Bidló Gábor 
és Hála József helyezte el.

A Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti 
Szakosztálya által április 21-én tartott emlékülésén,
Dr. Csiky Gábor méltatta a magyar kőolajbányászat megte
remtőjének életművét.

Ezév julius 10-én Zalaegerszegen, a M. Olajipari Mu
zeum szintén emlékkiállitás rendezésével és megnyitásával 
adózott Papp Simon emlékének. A kiállítást Dr.Dank Viktor, 
a Központi Földtani Hivatal elnöke, a későbbi utód nyitot
ta meg. Megnyitó beszédében behatóan és találóan, mondhatni 
frappánsan, a kiállított dokumentumok adta szemüvegen ke
resztül értékelte és elemezte a hazai olajgeológia nagy 
alakját, tisztán és egyszerűen, "Papp Simont a geológust". 
"Az a körülmény, hogy most itt összegyűltünk és emlékezünk 
róla, mindenképpen kijelöli helyét a hazai földtan jelen
tős személyiségei között" szögezte le. Végülis számunkra 
meghatározó módon körvonalazta, miben rejlett sikere,ered
ményes munkássága. /Dank Viktor: 100 éve született dr.Papp 
Simon kőolajgeológus/emlékkiállitás megnyitásán elmondott 
beszéd./ /Földtani Kutatás XXX. évf. 1-2. sz. 1987. p.105./ 
Ezek után mi, a második olajkutató generáció még élő tag
jai, a vállalt tanitványi elfogultságon túl, már jogosan 
a magyar kőolajtörténelem kimagasló alakjának tartjuk.
Az ember születik és meghal, ezek rajta kivül álló dolgok. 
De, ami a kettő között van - az élete és müve - ez már 
rajta is muliki Papp Simon egész életét egy nagy cél ér
dekének szentelvén, jelentős és tartós életművet hagyott 
az utókorra.



A Magyarhoni Földtani Társulat, az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület, barátai, volt munkatársai és tanítványai szomorodott szív
vel tudatják, hogy

DR. PAPP SIMON
a föld- és ásványtani tudományok doktora, a Magyar Tudományos 

Akadémia volt tagja, volt egyetemi tanár, a JIAORT volt vezérigazgatója, 
a Magyarhoni Föídíaai Társulat, az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület egykori elnöke és tiszteleti, illetve alapító tagja, a 
Wahlner és Zorkóczy emlékérem, valamint számos más hazai és külföldi 
kitüntetés tulajdonosa, a magyar kőolajbányászat megteremtője, hosszú 

betegség után, életének 85. évében 19TÖ. Július 2~-én elhunyt.

Érdemes és nagyra becsült barátunktól a római katolikus egyház szertartá
sa szerint 1970. auguszttis 7-én 15 órakor a Farkasréti temetó'ben veszünk búcsút.

E m lé k é t  s z ív ü n k b e n  ő r iz z ü k !

Budapest, V., Dorottya u. 3. II. em.
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Simon Papp, founder of Hungarian oil mining 
/In commemoration of the centenary of his birth/

by
Gábor Csiky

The geologist, university professor, a member of the 
Academy, Simon ’Papp /1886—1970/ was, besides Hugó Böckh, 
the greatest personality of Hungarian petroleum and natural 
gas researches. Between 1911 and 1914, as Böckh's collabo
rator, he took a share in natural gas explorations in Tran
sylvania and in the discovery of Egbell, the first Hungari
an petroleum field /1914/. Between 1921 and 1932 he made 
investigations in several areas of the world on behalf of 
foreign petroleum companies. It is owing to him that in 
1933 the American EUROGASCO company had started petroleum 
and natural gas explorations in the Transdanubian area. In 
1937 the exploration well Eudafapuszta 1, located by him, 
had revealed the first significant petroleum field in Hun
gary which led to the establishment of the Hungarian-Ame
rican Oil Industry Company, the MAORT. Simon Papp became 
the first senior geologist and later the director general of 
the MAORT. He was the founder of Hungarian petroleum mining 
and promoter of the development of petroleum industry which 
made possible for Hungary to become an oil-producing country. 
He was a pioneer also in the field of university education, 
namely, as a university professor at the Sopron mining- 
metallurgical and forest-engineering faculty of the Buda
pest Technical University he was the first Hungarian teacher 
of petroleum geology.
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Pávai-Vajna Ferenc életműve 
/Születése 100. évfordulóján/

Dr. Csiky Gáborx

Az első világháború befejezésével lezárul a magyar 
kőolajbányászat történetének elő korszaka, melynek utolsó 
10 éves, eredményekben gazdag szakaszát Böckh Hugónak, a 
magyar kőolaj-földgázkutatás "atyjának" a neve fémjlezi.
A trianoni területvesztés miatt ezen 10 esztendő munkájá
nak a gyümölcse, az Erdélyi-medence földgáza /1909/, az 
egbelli kőolaj /1914/ és a bujavicai kőolaj-földgázelőfor
dulás odaveszett. De megmaradt ezen kutatások keretében 
verbuválódott és felnőtt első hazai kutató gárda - geoló
gusok, geofizikusok, mérnökök - melynek soraiból kerültek 
ki a következő korszak kutatásainak vezetői, irányitói. 
Mindez szintén Böckh Hugó vezető-szervező készségének volt 
köszönhető.

E nemzedék két kimagasló geológus alakja volt Papp 
Simon és Pávai-Vajna Ferenc, Böckh Hugó kiváló tanítványai 
és munkatársai, akik folytatták a mester által elindított 
kutatási tevékenységet és vezették, irányították azt a két 
világháború közötti időkben. Kortársak voltak s egy közös 
cél érdekében, de igen eltérő egyéniségüknél és munkastí
lusuknál fogva más uton-módon haladtak és működtek. Egy
idejű tevékenységük a hazai kőolajtörténelem érdekes és 
tanulságos fejezetét képezi. Itt és most Pávai-Vajna Ferenc 
életművét méltatva, emlékét idézzük születése centenáriuma 
alkalmából.

1886. március 6-án született Erdélyben, a Nagyenyed 
melletti Csongván. Iskoláit a hires nagyenyedi Bethlen

Előadta 1986.március 6—án a Hajdúszoboszlón rendezett centenáriumi 
ülésen, továbbá a Tudománytörténeti Szakosztály emlékülésén, 1986. szeptember 15-én.



138

Kollégiumban végezte, ahol Szilad! Zoltán termeszetrajz 
tanár tanítványa és famulusa volt. Egyetemi tanulmányait 
a Budapesti Tudományegyetemen végezte, ahol Koch Antal 
professzornál doktorált 1910-ben. 1912-ben Böckh Hugó 
professzor'tanársegédje lett, a selmeci Bányászati és 
Erdészeti Főiskola ásványtan-földtan-telepismerettani 
tanszékén, Papp Simonnal egyidőben; az adjunktus Vitális 
István volt. Kivételes tanszéki együttes a magyar föld
tan történetében!

A selmeci időkre Pávai-Vajna F. igy emlékezik visz- 
sza 1947. évi Írásában: "... a Selmecbányái Bányászati és 
Erdészeti Főiskola földtani és telepismerettani tanszékén 
boldogult Böckh Hugó professzor három asszisztense Vitá
lis István, Papp Simon és Pávai-Vajna Ferenc találkoztak 
össze, a magyar geológia és bányászat sorsdöntő idejében 
és nagy vitáinak színhelyén. A magyar földigáz erdélyi ku
tatása tartotta akkor lázban selmeci tanszékünket, hiszen 
Böckhkel mi csináltuk a munka oroszlánrészét. Amikor nagy 
ritkán mind a négyen Selmecen voltunk, egyszer éppen Vitá
lis István volt az, aki a már végtelen, Böckhkel való tek
tonikai vitáink után jótakaróan figyelmeztetett, hogy hagy
jak fel a vitáinkkal, hiszen elvégre a professzor a főnö
köm... az elmúlt emberöltő legképzetebb és legélesebb eszü 
magyar geológusa, Böckh Hugó magyar geológiai iskolát ala
pított s azt három asszisztense három irányban sikerrel 
vitte tovább... amelyek egyike a Vitális I. által felkuta
tott nagy magyar szénkincs kitermelésének biztosítását cé
lozza, másika a Papp S. vezetése alatt feltárt dunántúli 
földiolaj és földigáz kitermelésének kérdése, a harmadik 
pedig a viz földbeni életével és a Föld legfiatalabb ké
regmozgásainak problémáival magyarázható felszökő meleg és 
forró, meg a karsztvizek gazdaságos felhasználása ecryrészről,
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másrészt az utóbbiaktól való védekezés." Majd igy fejezi be: 
"ő /Böckh H./ elméletben és gyakorlatban egyformán nagy volt, 
nekünk hármunknak is sok volt, hogy az ő örökségét megvédjük 
és előbbre vigyük, de úgy látszik jó munkát végeztünk,csak az 
egyikünknek hálátlanabb szerep jutott!" /Mármint őneki,Pávai
nak . /

Tény az, hogy négyük tudása, annak alkalmazása a gya
korlat terén, mai szóval népgazdasági szinten, óriási ered
ményeket hozott s érdemeik elévülhetetlenek. Mert nemcsak a 
politikai történetben vannak olyan nevek, melyek a nemzeti 
haladás, fejlődés jelképévé váltak, hanem az ország tudomá
nyos és műszaki fejlődésének a történetében is.

1912-től kezdve Pávai-Vajna résztvett a Böckh által 
vezetett Erdélyi-medencebeli földgázkutató térképező cso
port munkájában. Közben 1913-ban feltérképezi Böckh megbí
zásából a máramarosi izaszacsali boltozatot.1916-tól szin
tén Böckh megbízásából Papp Simonnal és Lázár Vazullal együtt 
a Dráva-Száva közti medence területén térképeztek. Ezek a 
kutatások igazolták Böckh véleményét,mely szerint a neogén 
képződmények, úgy mint Erdélyben, itt is meggyürődtek.Majd a 
horvát un. száva redők déldunántuli folytatódásainak nyomo
zását végezték, 1919-ben pedig Pávai kimutatta a jelentős 
budafapusztai /lispei/ boltozatot, mely munkálatban Papp S. 
is résztvett. 1920-tól Pávai-Vajna már Vendl Aladár, Feren- 
czi István és Pantó Dezső társaságában térképezett a Dunán
túlon, a megalakuló Hungarian Syndicate Oil koncessziós te
rületén, mely vállalatnak a főgeológusa Böckh Hugó volt.

1921-ben, mind Böckh, mind Papp S. kiváltak az állami 
szolgálatból és külföldre távoztak. Miután Pávai-Vajna itt
hon maradt, a Pénzügyminisztérium 1921-ben Böckh utódaként
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őt bizta meg a kincstári szénhidrogénkutatások földtani irá
nyításával. A kutatások központi műszaki irányitója Bőhm 
Ferenc, a minisztérium bányászati fóosztalyánaK vezetője vox 
Mint a kutatások főgeológusa, Pávai folytatta mesterének 
1918-ban megkezdett nagyalföldi kutatásait. Ezt az 1929-ig, 
Böckh hazatéréséig terjedő időszakot Pávai-Vajna F. fény
korának nevezhetjük. 1930—ban a M.Kir. Földtani Intézet szol
gálatába lép és mint főgeológus dolgozik 1944-ben történt, 
idő előtti nyugdíjazásáig. Ezalatt az ország különböző ré
szeiben végzett elsősorban gyakorlati földtani térképezést. 
Résztvett az 1932-ben kezdődő, ifj . Lóczy Lajos által irá
nyított északmagyarországi kincstári szénhidrogénkutatáso
kat előkészítő kőolajföldtani, illetve hegyszerkezeti tér
képezési munkálatokban, éspedig a Budapest környéke Duna- 
balparti területének feltérképezését végezte Horusitzky Fe
renccel együtt 1938-ig. Megáliapitásai kőolaj-földgázkuta
tás megindítása céljából indokoltnak bizonyultak: az általa 
kimutatott őrszentmiklósi szerkezeten telepitett és 1935-36- 
ban lemélyitett 1. sz. kincstári mélyfúrás kis földgáztele
pet tárt fel. 1950-ben a Földtani Intézet reaktiválta, majd 
1956-ban végleg megvált az Intézettől és Máza-bányatelepen 
még néhány évig dolgozott a Komlói Szénbányászati Trösztnél. 
1964. január 12-én hunyt el Szekszárdon.

Pávai-Vajna Ferenc 1921-1929. közötti fénykorára azon
ban árnyékot vet a szakirodalom szűkszavú tárgyilagossága, 
mely eképpen summázza az államkincstár nagyalföldi .szénhid
rogénkutatásait: az Alföldön a két világháború közötti idő
ben több helyen mélyítettek fúrásokat, a torziós ingával 
végzett mérések és a pleisztocén képződményekben mért bizony
talan rétegdölések alapján kimutatott boltozatokon. Ezek a 
fúrások azonban gáznyomokon és nagymennyiségű hévizén kivül 
szénhidrogének szempontjából pozitiv eredményeket nem adtak.
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1 . ábra

Veröffentlicht In/Published In/Publlé dans 
ERDÖL UND KOHLE • ERDGAS • PETROCHEMIE 

Jahrgang/Vol./Tome Heft/lssue/Numéro Seite/Page

18 11 94-0
1\ v. IVivai-Vnjna Wie wir erst jetzt erfahren, ist ein Pionier 
der ungarischen Erdöl- und Erdgasexploration, der Geologe Franz 
von Fiwai-Vajna, am 13. Januar 19(14 im Alter von 77 Jahren 
verstorben. Seinem Landsmann und Kollegen l)r. 0 . (labor ver-' 
danken wir die folgenden Angaben über sein wissenschaftliches; 
Schaffen. [
Als Mitarbeiter von Hugo Iiöckh war v. Várni-Vajna von 1011 ■- 
bis 1914 an der erfolgreichen Aufsuchung von Erdgaslagcrstiittcn " 
in Siebenbürgen beteiligt, danach wirkte er bis 1918 an der geo-' 
logischen Aufnahme Kroatiens und anschließend bis 1921 ind 
Rahmen des Explorationsprogramms des Hungarian Oil Syndicate" 
maßgeblich an der Weitervcrfolgung der kroatischen Falten in“ 
Transdanubien mit'). Von 1921 bis 1929 leitete er als Nachfolger" 
von Iiöckh die staatlichen Kartierungsarbeiten und crdölgeolo-- 
gischcn Untersuchungen in Ungarn. Während des Zweiten Welt-" 
krieges stand v. Pávai-Vajna bei der Ungarisch-Dcutsclie Erdöl-" 
werke AG (Manat) dem Chefgeologcn Dr. Fritz Forche zur Seite.“ 
Nach dem Kriegsende setzte er sich unermüdlich für die Wieder-" 
aufnahmo der Erdöl- und Erdgnscxploration in seinem Vaterlande - 
ein; die s])iitcren Entdeckungen in Transdanubien und der un-" 
garischen Tiefebene gingen zu einem guten Teil auf seine wohl-" 
begründeten Hinweise zurück. "
Ein besonderes wissenschaftliches Verdienst Franz von Vi'wai- 
Vajnas — der übrigens als erster ungarischer Geologe dem 
Auslande einen großen zusammenfassenden Überblick über die 
Erschließung von Kohlenwasserstoffen in Ungarn2) gab -— liegt 
darin, daß er schon zu Beginn seiner Tätigkeit die Bedeutung 
jüngster, postpliozäncr tektonischer Bewegungen als fortdauernde 
Anzeichen älterer Strukturen im tieferen Untergründe erkannte I 
und fiir die Exploration auf Erdöl und Erdgas auszunutzen ver
stand.

') Vgl. II. v. Zwcrger, Die crdölgcologischcn Untersuchungen in - 
Westungarn (Transdanubien) und die Erschließung des Ül- . 
fehles von Lispo. Oel u. Kohle !!(“>, 427/37 [1940].

*) Das Vorkommen von Erdöl, Asphalt und Erdgas in Ungarn. , 
In: Englcr/Höfer, Das Erdöl, II. Teil, 2. Aull. Leipzig 1930. "

Az Erdöl und Kohle 1965. novemberi számában meg 
jelent nekrológ /Csiky G .-K. Krejci-Graf/
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Egyoldalúan, ipari szemmel nézve nagyjából igy is volt, de 
valójában ennél többet adott és hagyott ránk a kincstári ku
tatás. Ipari mennyiségű kőolaj-földgázt valóban nem tártak 
fel, de azért figyelemreméltó például az, hogy két hajduszo- 
boszlói kútra egy strand és gyógyfürdő épült, továbbá egy 
villanytelep, mely öt községet látott el villamos árammal 
/Hajdúszoboszló, Kaba, Nádudvar, Hajduszovát, Tetétlen/ és 
ami maradt azt a MÁV komprimálva palackokba, vasúti kocsik 
világítására használta. Elgondolkoztató, illetve megszívle
lendő példa éppen napjainkban, amikoris időszerű a takaré
koskodás, hogyan lehet és kell minimális eredményeket, maxi
málisan kihasználni a szükségszerűség jegyében! Karcagon a 
két fúrás vizét a városi strandfürdő céljaira használták fel, 
a gáz felhasználására pedig üveggyárat építettek. A két deb
receni kút pedig a Nagyerdő strandfürdőjét látja el vizzel. 
Ebből kitűnik, hogy ezeknek a "meddő" fúrásoknak nagy loká
lis jelentőségük volt, kárpótolták a reájuk fordított költ
ségekért a szegény magyar államot, mert a hévizek hasznosi- 
tásán túl, a mindössze évi kb. négy millió m -t kitevő föld
gázzal példás módon gazdálkodtak.

Hamármost a fúrások által nyújtott földtani eredménye
ket vesszük figyelembe, akkor a kutatás nagyonis eredményes 
volt, mert uj adatokkal gazdagította a hazai földtant, és a 
további kutatás szempontjából fontos és vitatott kérdésekre 
adott választ. így pl. arra,hogyan értelmezendők az alföldi 
gravitációs maximumok és minimumok, ezzel kapcsolatban pedig, 
hogy a minimumokban nincsenek sótestek, továbbá, hogy a me
diterrán schlier, a miocén sóformáció sós agyaga /melyet 
Böckh a kőolaj-földgáz anyakőzetének tartotta/ az Alföldön

kifejlődve. Mindezek elsősorban Böckh H. kérdései, 
problémái voltak és ezekre a kutatási eredmények választ is 
adtak. A legnagyobb váratlan és vitatott földtani eredmény
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a Hajdúszoboszló 2. sz. fúrásban feltárt, és Papp Károly ál
tal flisnek "megjósolt" képződmény volt.

Az alföldi kincstári kőolaj-földgázkutatás eredménye, 
illetve eredménytelensége - ahogy vesszük - Pávai-Vaj na ne
vével forrt össze, mivel a 10 lemélyitett fúrásból 7 fúrást 
ő telepitett, saját kutatási felfogása, koncepciója és mód
szere alapján. Tevékenységét kortársai és szaktársai erősen 
birálták, elmarasztalták, elsősorban a geofizikusok, de a 
geológusok és mérnökök is. A legerősebb kritikát Pékár Dezső 
geofizikus szórta a fejére: "Pávai-Vajna F. öt méter mély sir 
gödröket ásatott és ezekben igyekezett a tulajdonképpen le- 
mérhetetlen, bizonytalan kis dőléseket meghatározni", ez meg 
lehet, a továbbiakban azonban kissé el is vetette a sulykot 
mondván: "... a felbuzogó gyógyforrás nem igazolta a fúrás
hoz fűzött várakozást, nem tudományos eredmény, mert hiszen 
nem adott petróleumot"; hát ez-igy kissé furcsán, illetve 
hamisan hangzik!

Pávai-Vajna Ferencnek általános földtani szemlélete 
korszerű volt, hiszen ő volt egyik úttörője és hirdetője 
a legfiatalabb, a postpannoniai kéregmozgások elméletének 
és róla L. Kober, a nagy tektonikus elismerőleg nyilatko
zott. A gondolat a horvát-medencében végzett térképezés 
közben /1916/ vetődött fel benne: eszerint nemcsak a plio- 
cén, hanem a pleisztocén képződmények is kinyomozható re- 
dőket formálnak s igy azok is bevonhatók a kőolaj-földgáz
kutatásba.

A földtani térképezési módszer a tagolt, dombos-völ- 
gyes j-elszinü Erdélyi—medenceben jói bevált, úgyszintén a 
hasonló domborzatú horvát medencében, sőt a déldunántuli 
térképező kutatásban is. Péda erre a budafapusztai boltozat,
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j^^^vet Pavai-Vajna matatott ki többe—jievés.oe GoGn^ä*uinl
az utóbb kiderült. Viszont nem válhatott be a földtani mód
szer alapján történt szerkezetkimutatás a Nagyalföld sik 
területén, ahol a nagy vastagságban kifejlődött pleisztocén 
rétegek jóval enyhébb és rendszertelen, vagy éppen semmi dő 
lést nem mutatnak. Itt tévedett Pávai-Vajna, amikor ezekben 
a rétegekben mért dőlések alapján boltozatokat vélt felis
merni. Ezért érte sok támadás a legfiatalabb kéregmozgások
ra való hivatkozással végzett földtani kutatási módszerét, 
amit ő "magyar geológiai módszernek" nevezett. És abban is 
tévedett, hogy tevékenysége alatt mellőzte, a Böckh által 
már megkezdett, geofizikai méréseket, mert saját bevallása 
szerint nem bizott e módszer mérési eredményeiben. Nemigen 
lehetett meggyőzni őt arról, hogy kutatási módszerében, to
vábbá a korszerűtlen fúrási eszközökben van a hiba. Később 
rá kellett jönnie az elért eredmények nyomán, hogy a Nagy- 
alföldön csakis a geofizikai kutatási módszerrel, úgyszin
tén a korszerű rotary fúrási eljárással lehet boldogulni.

Pávai-Vajna szerpe és jelentősége abban áll tulajdon
képpen, hogy a háború utáni depressziós időkben, amikor a 
Hungarian Oil Syndicate Ltd. sikertelensége is diszkreditál 
ta a magyarországi területeket, folytatta a kincstári kuta
tást úgy, ahogy lehetett: a szegényes hazai lehetőségek ad
ta eszközökkel, a legolcsóbb kutatási módszerrel a földtani 
térképezéssel - a "mente et malleo" jegyében - de annál na
gyobb akarással, jóformán egyedül vivta a maga külön harcát 
az Alföldön, a magyar kőolaj- és földgáz feltárásáért. Küz
dött szóban és Írásban, harcos optimizmussal igyekezett hí
veket szerezni a hazai kutatásnak. Talán volt ebben a túl
fűtött akarásban, a mindenáron való eredmény kicsikarásban 
valami "majd megmutatom én" akció is - meglehet - de ez 
közismert dinamizmusából fakadt. Fáradozását azonban nem
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koronázta az a siker, amit kortársa Papp Simon elért. De az 
idő őt igazolta, mert több olyan területre hivta fel a fi
gyelmet, ahol később jobb feltételek között, korszerű esz
közökkel dolgozó utódai, kőolajat és földgázt tárták fel a 
Nagyalföldön.

Az általa kimutatott hajduszoboszlói, karcagi és deb
receni boltozaton lemélyitett fúrások /6 fúrás/ csupán nagy
mennyiségű, magas hőmérsékletű hévizet tártak fel kevés,nem 
ipari jelentőségű földgázzal. Mivel a szénhidrogénkutatásban 
a viz nem szivesen látott melléktermék, ezek szerint az ered 
mény is mellékeredmény, a kritikusok szerint eredménytelen
ség, negativum. Mások, igy a vízkutatók, a balneológusok vé
leménye viszont más: szerintük nagyobb eredmény, mintha kő
olajat talált volna! Könnyen meglehet, mert hát ez nézőpont 
kérdése, lehet róla vitatkozni. Mindenesetre ezek a nem várt 
kutatási eredmények uj korszakot nyitottak a magyar héviz- 
és gyógyfürdő ügyben. Végülis, igy vált a kőolajkutató Pávai 
Vájná egyúttal a hazai hévizkutatás úttörőjévé, de hűséges 
maradt mindkettőhöz élte végéig.

Pávai-Vajna Ferencnek, a hidrológusnak a nevéhez fűző
dik több jelentős gyógy- és hévizünk feltárása. Ezek közül 
a legfontosabbak: Hajdúszoboszló, Karcag-Berekfürdő, Debre
cen és a szegedi Anna-forrás. De a fővárosban is megtalál
juk tevékenységének nyomait pl. a Rudas fürdőben, ahol ja
vasolt fúrásai ivókúrának és gyógyfürdőnek alkalmas vizet 
tártak fel. Ezenkívül hangoztatta, hogy Budapestet fürdő
várossá kell fejleszteni, ami adottságai ellenére sajnos 
még ma sem valósult meg teljes egészében.

Nemcsak hevizkincsünk feltárásának, hanem felhaszná
lása ügyének is úttörő harcosa volt. A Nagyalföldön, sok
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ezer ártézi kút felhasználatlanul elfolyó melegvizének, me
legházak fűtésére való felhasználását javasolta. Ezenkívül 
a hévizek általános jellegű energiaszolgáltató jelentőségé
re hivta fel a figyelmet, miután 1928-ban volt alkalma ta
nulmányozni Toscanában a természetes gőzbányászatot. A hő
energiabányászat kérdései foglalkoztatták már ezelőtt közel 
60 esztendővel, mert ebben látta a "föld ingyen energiája", 
a földhő, a geotermikus energia hasznosításának nagy lehe
tőségeit, távlatait. Többször hangoztatta: "Fűtött kazánon 
élünk és mégis didergünk". Az annak idején nem méltányolt 
úttörő javaslatai napjainkban jutnak az utódok révén nagy 
népgazdasági jelentőséghez. A világhírűvé vált Hajdúszobosz
ló éppúgy örökre összekapcsolódott Pávai-Vajna nevével,mint 
ahogy fejlődőben lévő geotermikus forróviz üzemeink is,őriz
ni fogják úttörő munkásságának nagyszerű eredményeit. A ha
zai földhő-energia jelentőségére és kilátásaira hivta fe"1 a 
figyelmet nyomatékosan legutóbb a fábiánsebestyéni fúrás is. 
Talán kissé bizarr gondolat, de mintha az Alföld mélyén szuny- 
nyadó hőenergia megérezte, megtudta volna, s igy kivánt, hi- 
vatlanul bár, a maga módján tisztelegni, emlékeztetni úttö
rőjének, apostolának centenáriuma alkalmából.

Pávai-Vajna 1928-ban, igy jövendölte meg a hévíz hasz
nosításának távlatát a szegedi Anna-forrásról irt cikkében: 
"Nincsen messze az idő, amikor az Alföld lakója már nem isz- 
sza a szennyes talaj- és folyóvizet s nem pusztul el tőle, 
hanem fürdik a föld mélyének megcsapolt langyos hullámaiban, 
amelyek a gázzal és más hasznos enrgiaforrásokkal versenyez
ve világítják, fűtik lakását és hajtják gépeit."

Munkássága a szénhidrogénkutatáson és hidrológián ki- 
vül, elsősorban a tektonika területére terjedt ki, amint már 
említettük, ahol a földkéreg legfiatalabb hegységszerkezeti
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tott ki. Ezenkivül maradandót alkotott a barlangkutatásban 
is mint annak egyik úttörője, amint azt külön előadásban 
hallani fogjuk. Végül alig ismert a néprajz területén ki
fejtett tevékenysége. Erre Gunda Béla etnográfus hivta fel 
a figyelmem. Pávai-Vajna még egyetemi hallgató korában, 
1907-1909. években megjelent első Írásaiban az Erdélyi Érc
hegység népével kapcsolatos néprajzi kérdésekkel foglalko
zott. Ezek a tanulmányok úttörő jellegűek. Erről szintén 
külön tanulmány számol be.

Pávai-Vajna Ferenc harcos hite, meg nem alkuvó szel
leme mindenképpen példát adó; magáramaradottsága idős korá- ' 
ban azonban elszomoritó, tragikus. Hiába várta, hogy a tár
sadalom feléje nyújtsa segitő kezét. Boldog lett volna, ha 
életének utolsó éveiben valamelyik városban, ahol áldásos 
tevékenységét kifejtette - Hajdúszoboszlón, Debrecenben, 
Szegeden avagy Budapesten - egy vendégszobában meghúzódha
tott volna. Kénytelen volt, a Mecsek-vidéki Máza-Bányatele- 
pen egy bányászviskóban, meglehetősen nyomorúságos körülmé
nyek között, elesetten és elhagyottan, tengetve leélni utol
só éveit, 1964. január 12-én bekövetkezett haláláig. Többet 
érdemelt volna még életében Hajdúszoboszló városától, mely 
általa vált világhírű fürdővé, mint a halála után kapott 
emléktáblát, sírhelyet és emléket. Budapesten a Rudas für
dőben még emléktáblát sem állított neki a hálásnak nem ne
vezhető utókor.

Pávai-Vajna egyesek szerint szakmánk "enfant terrible"- 
je, fenegyereke volt: ellentmondásos, szókimondó, izgága, - 
akár Szabó Dezső a nagy iró. Meglehet, de sok mindent tett, 
agitált, harcolt hittel, jószándékkal, sok tévedéssel, mint 
mindnyájan. Végülis, nem tudta elérni, amit akart és visel
te haláláig a kudarcélmények nyomasztó hatását. Életének
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utolsó éveiben méltatlanul megfeledkeztünk róla. Ezt fejez
te ki találóan Antalffy Gyula ujságiró a Magyar Nemzetben 
irt, "A mázai remete" cimü drámai hangvételű emlékező cikké
ben. Magyar tudós próféta sorsa az övé, e hazában. Régi köz
ismert képlete a magyar múltnak. Ünnepelni nagyon tudtunk és 
tudunk ma is, de feledni talán még inkább!

Mi, akik ismertük, tiszteltük és becsültük őt, minden 
hibája, ellentmondásossága és kudarca ellenére, vállalt ta- 
nitványi és erdélyi elfogultsággal, Böckh Hugó és Papp Simon 
mellé emelve, a magyar kőolajtörténelem jelentős alakjának 
tartjuk, örömmel és megnyugvással tapasztaltuk a Hajdúszo
boszlón, március 6-án tartott emlékülésen, hogy a szakma, 
az olajosok nagy családja, és ebben a szocialista brigád
mozgalom, nagyjaink megbecsülése és emlékük ápolása jegyé
ben magáévá tette alakját. A város pedig, megkésve bár, 
törlesztve régi adósságát befogadta és őrzi hamvait, hagya
tékát összegyűjtve, ápolja emlékét. Köszönet érte.

A tudományos és technikai haladást, a civilizálódást 
szolgáló tevékenységéért, egész életművéért sokat köszön
hetünk Pávai—Vájná Ferencnek, aki egész életében a természet 
erőinek az ember szolgálatába állitásán fáradozó, harcos,meg 
nem alkuvó, sajátos egyéniség volt, - kiérdemli az utókor 
megbecsülését és háláját.
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In memoriam Pávai-Vajna Ferenc

1986-ban Papp Simon mellett a kor- és sorstárs Pávai 
Vájná Ferenc emlékét szintén több Ízben idéztük, centená
riuma alkalmából. Március 6-án Hajdúszoboszlón a Nagyalföl 
di Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat helyi üzemében, az 
O.M. Bányászati és Kohászati Egyesület kőolaj-földgáz- és 
vizszakosztálya, a Magyarhoni Földtani Társulat, valamint 
az NKFV Pávai-Vajna Ferenc szocialista brigádja által ren
dezett centenáriumi ülésen adóztunk Pávai emlékének. Sír
jának megkoszorúzása után az emlékülést Dank Viktor, a
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Központi Földtani Hivatal elnöke nyitotta meg, melyen Csiky 
Gábor életművét méltatta, Csath Eéla a magyar kincstár haj- 
duszoboszlói kutatásait, Somfai Attila pedig a földgáz meg
kutatását és feltárását ismertette. Ezután Dank Viktor meg
nyitotta erre az alkalomra rendezett emlékkiállitást,melyet 
a városi Bocskai István múzeumban összegyűjtött Pávai-Vajna 
anyagából, Juhász Imre igazgató állitotta össze.

Ugyanezen a napon, a MTESZ csongrád megyei szervezete, 
a Magyarhoni Földtani Társulat alföldi területi szervezete, 
a Magyar Hidrológiai Társaság szegedi területi szervezete 
és Szeged városi tanácsa, Pávai-Vajna emléktábla-avató ün
nepséget rendezett Újszeged Székely sor 11. sz. ház falánál. 
Az emlékünnepséget Bátyai Jenő, a MTESZ társelnöke nyitotta 
meg, az avatóbeszédet pedig Simády Béla,a Hidrológiai Társa
ság területi szervezetének az elnöke tartotta.

A Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti Szak
osztálya, az O.M. Bányászati és Kohászati Egyesülettel, a 
M. Hidrológiai Társasággal és a M. Karszt- és Barlangkutató 
Társulattal közös rendezésben, szeptember 15-én tartotta 
Pávai-Vajna F. emlékülését, melyen Csiky Gábor életművét 
méltatta, Csath Béla az alföldi kincstári szénhidrogénkuta
tásokat ismertette, Dobos Irma Pávairól a hidrológusról, 
Székely Kinga pedig a barlangkutatóról emlékezett. Végül az 
alföldi vőo~' jkutató Vállalat KISZ alapszervezete, a Lóczy 
Lajosról elnevezett szoc. brigádja és a közművelődési bi
zottsága felkérésére, Csiky Gábor november 4-én Szolnokon 
előadást tartott Papp Simonról és Pávai-Vajna Ferencről .
A fentieken kivül augusztus 24-én a Magyar Rádió, "A hévi
zek atyja" cimü adásában emlékezett meg Pávai-Vajnáról .

Pávai-Vajna Ferenc személye és munkássága iránt meg- 
nyilvánuló elismerést az utókor számara még életében, 1960—ban



155

rögzített a debreceni Nagyerdő gyógyfürdőjének bejáratán 
levő emléktábla /szövegét Földvári Aladár professzor fogal
mazta meg/. Hajdúszoboszlón már csak halála után helyezett 
el emléktáblát a gyógyfürdő központi épületének falán a vá
rosi tanács. 1976-ban ugyancsak a város tanácsa posztumusz 
díszpolgárává avatta, 1981-ben pedig hamvainak díszsírhe
lyet adományozott és Szolnokon történt exhumálása után, - 
ahol már nejével együtt nyugodott - Hajdúszoboszlón helyez
ték örök nyugalomra,1981. október 26-án. 1980. szeptember 
3-án a 30. bányásznapi ünnepségek keretében Hajdúszoboszlón 
az NKFV helyi üzeme telephelyén Fülöp József, a Központi 
Földtani Hivatal elnöke leplezte le Pávai-Vajna Ferenc em
léktáblás emlékművét, a megye, a város, a minisztérium, a 
kőolajipar és a Földtani Társulat vezető képviselői jelen
létében. Ezen alkalommal alakult meg a Pávai-Vajna F. szo
cialista brigád is. Ma már utca őrzi nevét Hajdúszoboszlón, 
melyben a termálviz feltárásának 60. évfordulója alkalmából,
1985. október 25-én tartott emlékülésen a városi tanács el
nöke Pávai emléktáblát avatott fel. Mindezek ellenére állít
juk, hogy áldozatos és fáradhatatlan munkásságát életében, 
idősebb korában nem méltányolták érdeme szerint.

Megjegyzés Pávai-Vajna Ferenc nevének Írásával kapcsolatban.

Pávai-Vajna Ferenc nevének Írása több Ízben adott vi
tára alkalmat. Ezzel kapcsolatban kívánok néhány megjegyzést 
tenni. Nevét elvileg négyféleképpen, változatban lehet Írni: 
Pávay Vájná F. - Pávay-Vajna F. - Pávai Vájná F. - Pávai- 
Vajna F. Pávai-Vajna neve szakirodalmi tevékenysége elején 
1905-1910. között, nagyrészt Pávay Vájná változatban jelent 
meg. Ezután eltűnt nevéből az ipszilon és Írásai Pávai Vájná
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változattal jelentek meg, zömmel kötőjel nélkül, majd kötő
jellel. Tény az, hogy ő sem volt egészen következetes nevé
nek Írásában, irodalmi tevékenysége említett kezdeti szaka
szában .

Megjegyzem azonban, nem az a döntő, hogy megjelent Írá
saiban neve melyik változatban szerepel, hanem inkább az, 
hogy ő maga kézírásban, elsősorban levelezésében hogyan ir
ta nevét. Ennek eldöntésére sajnos nem áll elegendő anyag 
rendelkezésre. Itt és most elsősorban saját levelezésemre 
hivatkozók, mely 1941-ben kezdődött Pávai-Vajnával . Minden 
levelében, levelezőlapján a Pávai-Vajna írásmód szerepel. 
Máskülönben ezt az 50-es években meg is kérdeztem tőle, 
amikoris közölte ez az általa használatos, tehát a helyes 
neve. Bevallom, ennek ellenére én is hibáztam, amikor is a 
Földtani Közlöny 1965. évi 3. füzetében megjelent nekrológ
jában, neve kötőjel nélkül jelent meg. Legyünk következete
sek! Más kérdés tehát, hogy mások hogyan írják a nevét. Ez
zel kapcsolatban érthetetlen és zavaró az, hogy halála után 
a róla megjelent emlékezésekben, hivatkozásokban egyes szer
zők nemhogy a kötőjelet elhagyták, hanem újra a Pávay válto
zatot használják. Kirívó példa erre a Kőolaj és Földgáz 1981. 
évi 5. számában /p.158-159/ megjelent "Bányásznap Hajdúszo
boszlón" c. irás, melyben a Pávay Vájná, régi, letűnt Írás
mód szerepel végig a szövegben. Máskülönben a debreceni 
gyógyfürdő bejáratán levő táblán is a Pávay Vájná változat 
tűnik az olvasó szemébe.

Összegezve, a fentiek alapján javasolom a Pávai-Vajna 
Ferenc Írásmód elfogadását, melyet ő maga élete végéig hasz
nált, és kérem következetes használatát, amint azt a Földta
ni Közlöny Regiszter kötetének /1901-1960/ összeállítói és 
szerkesztője tették.
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Ferenc Pávai-Vajna's life-work /in commemoration of 
the centenary of his birth/

by
Gábor Csiky

The geologist Ferenc Pávai-Vajna /1886-1964/ was the 
prominent, pioneer personality of Hungarian petroleum and 
natural gas as well as of thermal water researches. He par
ticipated in highly successful state-directed natural gas 
explorations in Transylvania, between 1911 and 1914,and also 
in petroleum geological researches carried out in the Croatian- 
Slavonian Basin and in the Transdanubian area, between 1915 
and 1920. As the successor of Hugó Böckh, between 1921 and 
1929 he was the leader of state-directed hydrocarbon explo
rations in the Great Hungarian Plain. His name has become 
inseparable from the discovery of several important mineral 
and thermal waters found at Hajdúszoboszló, Debrecen,Karcag 
and Szeged. He was the first who interested in questions 
related to the utilization of geothermic energy yielded by 
thermal waters; he was the prometer of thermic energy mining. 
He did a pioneering work in the field of tectonics, too, 
being an advocate of the theory of the existence of the 
youngest, post-Pannonian orotectonic movements. - He had 
great merits also in speleology.
At the very beginning of his scientific career, between 
1905 and 1910, he was interested in ethnography and his 
ethnographic studies are also of pioneering character.
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Az alföldi kincstári szénhidrogénkutatások
eredménye

Csath Béla^

Mig Dunántúlon a koncessziót kapott angol cég kezdte 
meg a kutatásokat, addig az államkincstár a szűkre szabott 
keretek és lehetőségek alapján a Nagyalföldön kezdte meg a 
hazai szénhidrogénkutatásokat az első világháború után.

Böckh Hugó kezdeményezésére megindultak az Eötvös- 
féle torziós ingával a kutatások. Az 1914-ben megkezdett 
mérések a Hortobágy térségében egy zárt nehézségi minimu
mot, Hajdúszoboszló közelében pedig maximumot mutattak ki. 
1918-ban a Nagyhortobágy-I. jelű fúrásban - mely fúrás mű
szaki vezetője Mazal'án Pál volt, 1115,5 m-es mélységben 
csupán jódos sós viz és gyengébb gáznyomok mutatkoztak.

A nagyhortobágyi fúrás befejezése előtt Vérvölgy kö
zelében a relativ geofizikai maximumra telepitett fúrás 
kedvező eredménnyel kecsegtetett. Közben Pávai-Vajna Ferenc 
kis mélységű kézifurásokkal és aknákban mért dőlések alap
ján megállapított boltozatra jelölte ki a Hajdúszoboszló I. 
sz. fúrás helyét.

A bányakapitányság által jóváhagyott üzemterv mellék
letét képezte a fúrás telepítési vázlata. A fúrás egy Trauzl 
Rapid tipusu gőzüzemű furóberendezéssel Faller Gusztáv oki. 
bm. vezetésével kezdődött, mely furóberendezéssel csupán 
csak 750 m-ig tudták a fúrást lemélyiteni, miközben 7 bélés 
csőrakatot építettek be. A különböző rétegekből emelkedő 
mennyiségű és hőmérsékletű vízhozamot kaptak.

Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály emlékülésén, 1986.szept. 15-én.a



160

A fúrás biztató eredményei alapján a továbbfurás mel
lett döntöttek és egy Fauck-Express tipusu furóberendezés- 
sel történő csere után a továbbfurás alkalmával előbb gyen
ge olajnyomokat kaptak, majd az 1090,7 m-es talp elérésekor 
végzett rétegvizsgálat közben a lyuk beindult, a viz- és 
gázhozam fokozatosan nőtt és egy óra múlva már 14-20 m-ig 
vert fel az iszapos viz. A forróviz egy nagy gödörbe 
gyűlt össze. Ide zarándokolt hosszú sorban a hajduváros szá
mos csuzos, reumás betege, akik már az első percektől kezd
ve gyógyulást tula-idonitottak a csodásán felfakadó forrás
víznek .

A Pénzügyminisztérium 1926-bah Hajdúszoboszlón még 
egy fúrás lemélyítését határozta el. A fúrás célja volt a 
már feltárt gázos vizszintek alatti rétegek megvizsgálása, 
hogy ott esetleges jelentősebb gáz- és olajtároló formáció
kat fedezzenek fel. Az 1600-1700 m-re tervezett fúrást vál
tozatlanul Faller Gusztáv irányította. A fúrás végmélysége 
1930 nyarán 2032,92 m volt../Ebben az időben Európában a 
legmélyebb fúrás a felső-sziléziai Czuhow-II. sz. gyémánt- 
fúrással lemélyitett kőszénkutatófurás volt, 2240-es talp
mélységgel . /

Mig a Hajduszoboszló-I. sz. kút 1600 1/p 73° C-os jó-3dós, sós vizet és 730 m gázt adott naponta, a II. számú 
kút teljesitménye 1250 1/p 78°-os viz volt napi 3600 m3
gázzal. A héviz ésszerű felhasználására fürdőt telepitettek.

A kincstári kutatások változatlanul a Nagyalföldön 
folytak a pannoniai rétegtakaró alatti feltételezett szarma
ta rétegek feltárása céljából.

Pávai-Vajna Ferenc ennek értelmében Karcag város ha
tárában, a "Berek" nevű határrészben alkalmasnak látszott
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reményteljes szénhidrogénkutatásra kitűzte a Karcag-I. szá
mú fúrást.

A fúrás vezetője Iharos Miklós bányatiszt volt. A fú
rást egy Fauck-1500 tipusu furóberendezéssel mélyítették le.

Az I. számú fúrásnál 586 m-es mélységnél rétegvizsgá
lat közben mennydörgéshez hasonló robaj kíséretében k b .
90 m magasban tört fel a karcagi határ értékes természeti 
kincse. A hatalmas erupció leszakította és lelökte a korona
csigát, pozdorjává törte a torony deszkázatát és szétvetette 
a daru- és gépházat.

A lyuk magától eldugult és a minisztériumi döntés alap
ján továbbmélyitették a fúrást, majd 626 m elérésekor újabb 
erupció következett be, melyet aztán a lyukfejre szerelt biz
tonsági elzárószerkezeten /ma kitörésgátlónak nevezzük/ ter
meltették a lyukat. Végül a fúrást 1224,6 m-es talpmélység
gel fejezték be, tekintettel arra, hogy kőolaj jelenlétére 
kevés volt a nyom. A kút végleges kiképzése után a 626-1182 m 
között megnyitott szintekből 2480 1/p 56 C°-os melegvizet 
és napi 3500 m^ gázt termelt.

A Karcag II. sz. fúrást az I. sz. fúrástól 200 m-re 
telepitették meg, mely fúrásnak kimondottan célja volt az
I. sz. fúrásban 626 m-nél megütött erősen gáztartalmunak 
bizonyult rétegek megvizsgálása és megnyitása. Mivel ez a 
réteg sem bizonyult szárazgáz termelőnek, a fúrást foly
tatták 801 m-ig, ahonnan újból gázos héviz tört fel. A
lyuk kiképzése után a kút 570 1/p 54,5° C-os hévizet tér-3melt napi 1100 m 95 %-os metángáz kíséretében.

A földgáz felhasználására üveggyárat épitettek a 
Berekben.



162

A Hajduszoboszló-I. sz. sikeres fúrás arra késztette 
Debrecen város vezetőségét, hogy hasonlóan hőforrás után ku
tasson, akár saját költségére is. A debreceni fúrásokat ugyan
csak Pávai-Vajna Ferenc tűzte ki a város keleti részén ása- 
tott aknákban megállapított rétegdőlések alapján. Az első fú
rást a valószinüsitett boltozatra telepitette a Nyiracsádi 
ut mentén.

A fúrás vezetését és irányítását változatlanul Faller 
Gusztáv végezte. Az 1929. szeptember 30-tól 1931. szeptem
ber 25-ig tartott fúrás 1737,66 m mély volt.

A végleges kiképzés alkalmával több helyen lyukasz
tották a béléscsőrakatokat és 1150 1/p, gyengén jód- éso . <4 3brómtartalmu 65 C-os melegvizet kaptak kb. 2250 m napi
gázzal. A fúrás mellett megépített tartályban felfogott 
gázt a kompresszorozásnál, majd később a viz termeltetés
nél használták fel, "segédgáz" céljából.

A kút vizét a Nagyerdőn létesített strandfürdőbe ve
zették .

h Debrecen-II. sz. fúrást az I. sz. fúrástól 280 m-re 
telepitette Pávai. Az 1038,6 m-es fúrás célja a város víz
szükségletét biztositó I. sz. kúthoz hasonló gáz- és héviz- 
nyerés volt a 900 és 1000 m között megismert produktiv ré
tegek megcsapolásával.

Kompresszorral kitermelhető 63° C-os sósviz mennyi
sége 1020 1/p volt, 1830-2000 m3/d földgázzal.

Mig a hajduszoboszlói, karcagi és a debreceni fúrá
sokat kizárólag geológiai vizsgálatok alapján tűzték ki, 
addig a tiszaörsi fúrás, geofizikai — torziós ingás — mé
rések alapján került kitűzésre.
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Az első, ideiglenes méréseket Pékár Dezső végezte, 
a részletes felméréseket követő térkép elkészítése után a 
számbavehető helyek közül Böckh Hugo jelölte ki a tisz£~ 
örsi fúrás helyét.

A tiszaörsi fúráshoz a Fauck-furóberendezést a Kar- 
cag-II. sz. fúrástól szállították át. Ezzel mélyült a fú
rás Iharos Miklós vezetésével, miközben 11 béléscsőraka
tot építettek be. Az 1882,4 m-es mély fúrást furórudazat- 
törést követő sikertelen mentéssorozat miatt beszüntette 
a fúrást finanszírozó Pénzügyminisztérium és a fúrással 
feltárt gáz- és meleg vizet adó rétegek megnyitását hatá
rozta el. A fölös béléscsövek kivágása és a, rétegek meg
nyitása után a gázos melegvíz és teleszkópikusan kiképzett 
kutból eleinte kompresszorozással, majd béléscső szükitést 
követően szabadkifolyással 51° C-os bitumenes szagu 390 i/p3vizet és 95 m /h gázt termelt.

A kutból kiömlő vizet Tiszaörs község nyári fürdő
zésre használja.

A kincstár legutolsó nagyalföldi szénhidrogén kutatá
sára Tisztaberek környékén került sor, ahol részben földta
ni vizsgálatokat, részben pedig torziós ingaméréseket vé
geztek, mely utóbbiak alapján egy élesen körülhatárolt mi
nimumot kaptak. Újabb ellenőrző geológiai- és geofizikai 
mérések alapján végül is a fúrási hely kijelölésére azon 
a ponton került sor, ahol a geofizikai- és geológiai méré
sek eredményei a földtani kutatások eredményeivel legjobban 
találkoztak. A fúrás előirányzott mélysége 1500 m volt.

A furóberendezést Tiszaörsről szállították át Tiszta
berekre, ahol a fúrást ismét Iharos Miklós vezette.
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Bár a fúrásban 1000 m-ig csak gyengén sós vizet kap
tak, mégis oly döntés született, hogy tovább folytatják a 
fúrást 1500 m-ig, s mivel érdemleges olaj-, gáz rétegeket 
és sótömböt nem találtak, a fúrás részben pannon korú, il
letve alsó szarmata rétegsort harántolt, a Pénzügyminisz
térium a fúrást 1934. október 29-én beszüntette.

Ebben az időben kezdte meg az EUROGASCO dunántúli te
vékenységét. A kisalföldi geofizikai és geológiai mérések 
elvégzése után tűzte ki a cég az első fúrást a Mihályi-1. 
sz. pontra.

A tárgyalt 10 évben a m. kir. Pénzügyminisztérium ál
tal alkalmazott fúrási rendszerek, a kiváló szakemberek ve
zetése alatt nem csupán gazdasági jelentőségű eredményeket 
szolgáltattak, hanem felbecsülhetetlen földtani adatokat is 
eredményeztek. így váltak ismertté az Alföld egyes részei
nek eddig ismeretlen mélyebb rétegei, melyekből viszonylag 
kis mennyiségű szénhidrogének, de felbecsülhetetlen értékű 
jódos, sós vizek kerültek nagy mennyiségben kihasználásra, 
megalapozva az alföldi, később hazánk határain túl is hi- 
ressé vált melegvizs fürdőkultura alapjait.
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Pávai-Vajna Ferenc, a hidrogeológus
, T JS Dr. Dobos Irma

Az első világháború után Magyarország nyersanyagbázi
sának legnagyobb részét elvesztette, amely uj feladatok elé 
állitotta a hazai földtani kutatást. Uj energiahordozók fel
tárása, a meglevők bővitése az ország talpraállitásának el
engedhetetlen feltétele volt. Felgyorsult a századforduló 
előtt megindult szénhidrogénkutatás, nagyobb lendületet vett 
a mélységi viz, s ezzel együtt a hévizfeltárás is. Több he
lyen végeztek szén- és sókutatást.

Ebben a nagyarányú kutatómunkában főként a M.kir.Föld
tani Intézet és több tudományos egyesület kiváló szakemberei 
vettek részt. A földtani vizsgálatokat az ország mind több 
helyén kiegészítették a torziós ingamérések, de ennek elle
nére 1937-ig kizárólag a felszini földtani észlelések és a 
felszini nyomok alapján tárták fel a kisebb szénhidrogén
mezőket /Oszlaczky,1959/.

A Földtani Intézet kutatási koncepciójának megfelelő
en először a Nagy Alföldet, majd a peremvidéket vizsgálták 
a geológusok. Az Alföldről ekkor még keveset tudtunk, s csak 
az a néhány ezer kisebb-nagyobb mélységű artézi kút adott 
betekintést a földtani felépítésbe, s tájékoztatott a víz
tároló rétegek helyzetéről, a viz minőségéről és a helyen
kénti gázfelhalmozódásról.

Az uj nyersanyagkutatás és -feltárás finanszirozását 
a kincstár /Pénzügyminisztérium/ vállalta magára, mig a

Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály emlékülésén, 1986.szept. 15-én
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felszin alatti vizfeltárás - kevés kivételtől eltekintve - 
helyi kezdeményezésre és költséggel valósult, meg. Bár is
mert volt a héviz, mint energiahordozó, s szórványosan fű
tésre is használták, a benne rejlő igazi értékekre csak a 
hajduszoboszlói hévizfeltárás /1925/ után döbben rá az 
ország.

A kutatás irányvonala

Pávai-Vajna Ferencet már 1917-ben foglalkoztatják a 
fiatal harmadidőszaki üledékekben is észlelhető szerkezeti 
mozgások nyomai és Szabó József elméletét /1862/ több példá 
val is igazolja. 1925-ben külföldi esettanulmányok alapján 
és dunántúli méréseiből azt a következtetést vonja le, hogy 
a Dunántúlra nem a töréses, hanem a parallel redőzöttség a 
jellemző és az É-D-i irányú völgyek nem tektonikus, hanem 
deflációs eredetűek. Itteni megfigyeléseit rávetiti a Nagy 
Magyar Alföldre is, amelyet ugyancsak gyűrt területnek mi
nősít, hiszen Hortobágyon a "vápa" jelleg, Hajdúszoboszlón 
a "maximum" tisztázódott. A másik nagyon lényeges eleme kon 
cepciójának, hogy a gyürődéses formákra a fiatal negyed
kori üledékekből is következtetni lehet /Pávai-Vajna,1926/.

Nemcsak a hajduszoboszlói, a karcagi és a többi alföl 
di kincstári szénhidrogénkutató, hanem a vízkutató fúrások
nál is alkalmazta azt a kizárólag személyéhez kapcsolódó 
módszert, amely szerint a felszin közelében - 4-5 m-en be
lül, néha 50-60 m mélységben is - de még negyedkori képződ 
ményekben ki lehet mutatni az antiklinálisok és a szinkli- 
nálisok jelenlétét. Ezen túlmenően csak úgy tudta elképzel
ni a heviz biztonságos feltárását, ha a szénhidrogén—kuta
tásban alkalmazott földtani módszert követi, s a két nyers
anyagot együttesen kutatja és tárja fel.. Alapeszméjének
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jóformán mindsn - kéziratos és publikált munkájában kövei, 
kezetesen és kitartóan hangot ad.

A felszini földtani vizsgálatokból levont következte
téseiben a Böckh-iskola, illetve a korábbi montán-geológiai 
hatás érvényesülését látjuk. Figyelemre méltó viszont Böckh 
Hugó 1930-ból származó jelentése, amelyben a kunmadarasi és 
a vérvölgyi geofizikai maximum fúrására ad javaslatot. Ebben 
kitér saját szemléletváltozására is. Mig az első világhábo
rú alatt a peremi gyűrődéseket az Alföld egyes részein is 
feltételezte, azt ma már elveti. Amikor az Alföld néhány he
lyéről /Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy/ elkészültek a 
geofizikai felvételek, akkor Böhm Ferenccel megállapodott a 
hortobágyi minimum és a hajduszoboszlói maximum fúrásos iga
zolásában. Rövidesen azonban megvált az állami szolgálattól 
és Böhm Ferenc sem folyt bele a kincstári fúrások vezetésébe.

Böckh Hugó elmarasztalja a kutatás irányítását átvevő 
Pávai-Vajna Ferencet, hogy a vérvölgyi /hajduszoboszlói/ fú
rást 300 m-ben abbahagyatta, s ettől a ponttól Ny-ra, mint
egy 4,5 km-re tűzte ki az uj fúrás helyét, ügy látja, hogy 
ezzel a nagy mennyiségű gázelőfordulás feltárása meg lett 
hiusitva. Hogy megbizonyosodjon a felszinközeli dőlésméré
sek helyességéről Sümeghy Józseffel a kunmadarasi boltoza
ton keresztül földtani szelvényt szerkesztet, amely azonban 
kizárólag a fiatal üledékek folyóvízi jellegét, kiékelődő 
és lencsés kifejlődését igazolta.

Az Alföld ÉK-i peremén, Ricsén és környékén több ne
ves geológus /Rozlozsnik P., Ferenczi I., Horusitzky H., 
Kretzói M./ földtani vizsgálatot végzett és feltűnő azo
nosságot állapított meg a geofizikai mérések és a tektoni
ka között. Böckh Hugó még Sümeghy József geotermikus gra
diens kutatási eredményeit is értékeli és arra a meggyőződésre
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jut, hogy mindezek id. LóCZV Lajos elméletét bizonyítják, 
s igy az Alföld idősebb képződményei inkább töréses, mint 
gyürődéses struktúrával rendelkeznek /Böckh, 1930/.

A mélységi vizfeltárás eredményei

A szénhidrogén-kutatással kapcsolatos első sikeres 
hajdúszoboszlói hévizfeltárás után kapcsolódott be Pávai— 
Vájná Ferenc a kifejezetten hévizfeltárásra irányuló kutak 
létesítésébe.

A szegedi Anna-kut tervezésének előzményeit részlete
sen Buócz Károly városi műszaki tanácsos Sümeghy Józsefhez 
intézett leveléből ismerjük. Ebből kiderült, hogy először 
1916-ban, majd 1923-ban és végül 1926-ban javasolta a fűté
si és a vízellátási gondokkal küszködő fürdő hévizellátását 
egy 1000 m mély kb. 50°C hőmérsékletű hévizkuttal megoldani. 
Miután a hajduszoboszlói hévízkút elkészült, sikerült a vá
rost meggyőznie javaslatának helyességéről. Tudomására ju
tott hogy a hajduszoboszlói kút finanszírozását a Pénzügy
minis térium vállalta, ezért felkereste a minisztériumot az
zal a céllal, hogy esetleg a szegedi hévízkút költségeire 
is kaphatna fedezetet. Ekkor került Pávai-Vajna Ferenc Sze
geddel kapcsolatba. Ismerjük ugyan az 1926. április 20-án 
kelt szakvéleményét, de hogy azt kinek küldte meg, azt nem 
sikerült kid riteni. Tény, hogy ebben a fúrást nem a város 
által kijelölt helyen, hanem a várostól DNy-ra levő bolto
zaton javasolja, amely már szerinte részben ki is van mu
tatva és ott nemcsak meleg vízre, hanem még szénhidrogénre 
is van remény. A boltozat felvázolásához Sümeghy József 
gyűjtéséből származó artézi kutak rétegmintáit használta 
fel. Meggyőződése ellenére szakvéleménye végén - figyelem
be véve a város igényét is - a fürdő közelében 1000 m-es,a 
boltozaton pedig 1500 m-es fúrást javasolt /Dobos,1987/.
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A város vezetősége a szakvélemény alapján vagy anél
kül, a fúrást házi kezelésben kivitelezte a Tisza Lajos 
körút és a Kossuth Lajos sugárút találkozásánál 959 m-ig 
és a 936-943 m közötti levantei homokrétegből a terepszint 
felett 1,0 m-en 455 1 gázos, 48°C hőmérsékletű vizet nyer
tek percenként. Bár kevés földtani adat állt rendelkezésé
re, mégis jó meglátással jósolta meg Szeged jövőjét: "Biz
ton számíthatunk gazdaságosan kitermelhető szénhidrogének
re, amelyek a város iparát fogják kedvezően fokozni." 
/Pávai-Vajna, 1928/

A sikeres, de később sok bonyodalmat előidéző szege
di hévizkut után Horusitzky Henrik szakvéleménye alapján 
létesült a szolnoki fürdő hévizkutja. 1928. október 23-án 
a "Magyarság" c. napilapban a riporter kérdéseire Pávai- 
Vajna Ferenc azt válaszolta, hogy "egy ilyen rossz helyre 
telepitett fúrást semmiképpen nem vállalna." Végül a kút 
megvalósításában csak annyiban vett részt, hogy a fúrás 
közben kimutatott 872,8-877,8 m közötti réteget javasolta 
kivizsgálásra, amelynek eredményességéhez sok reményt nem 
fűzött, éppen a helytelen telepítés miatt. Ennek ellenére 
a kút 600 1 53°C hőmérsékletű vizet adott percenként. A 
megnyitott réteg alatt - fúrás közben 956,6 m-ben nagy 
mennyiségű iszap és gáz tódult fel, s feltehetően emiatt 
vették igénybe Pávai-Vajna Ferenc szakértői tevékenységét 
/Horusitzky, 1929; Pávai-Vajna, 1932/.

Kevés eredményt hozott a nagy körültekintéssel,ala
pos földtani vizsgálatokkal előkészített lillafüredi /855 m/ 
és később székesfehérvári /1241 m/ hévizfeltárásra irányu
ló fúrás. Mindbető kevés mennyiségű ásványvizet eredménye
zett. Az utóbbi Csitári—kút néven ma is üzemel.
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A fővárosi melegvizü fürdők vízellátásának javításá
ban elévülhetetlen érdemeket szerző Schafarzik Ferenc halá
la után a fürdők igazgatósága Pávai-Vajna Ferencet kérte 
fel az 1930-as évek elején a Rudas-fürdő fúrásainak kijelö
lésére. Itt egy régi terv megvalósitása lett volna a cél: 
a fürdő fűtése meleg vízzel. A tervezés abból indult ki, 
hogy jelentős vastagságú oligocén márga fedi a triász do
lomitot, s ez a rossz hővezető képződmény megakadályozza a 
hideg csapadék és a Duna-viz keveredését a hévizzel és ugyan
akkor a héviz nagyobb hőmérsékletét a fedő felé konzerválja. 
A javaslat a korábbiaktól eltérő szemléletet tükröz,miután 
a törésvonalaktól teszi függővé a fúrások eredményességét.
A 3 kis mélységű kút /36,80 m, 43,40 m és 151,0 m/ a kitű
zött célt ugyan nem érte el, de a forrásoktól eltérő össze
tételű ásvány-, illetve gyógyvizet ma is ivókúrára és fürdő
kezelésre használ ják. Helyesen állapit ja meg Pávai-Vajna Fe
renc Schafarzik Ferenc véleményével egyetértésben, hogy kis 
távolságon belül is eltérő jellegű ásványviz tárható fel 
anélkül, hogy a kuta1 és a források egymást befolyásolnák, 
legalább is nem olyan mértékben, mint ahogyan azt addig 
gondolták /P^vai-Vajna, 1939/.

A pesterzsébeti sós, jóaos gyógyviz feltárásához a 
fürdő bérlője, Földváry János ivóvizbeszerzése adta a gon
dolatot. Pávál-Vajna Ferenc úgy látta, hogy indokolt a ko
rábbi vizsgálataival kimutatott oligocén és pannon rétegek 
közötti fél erodált redőboltozat feltárása. A bérlőt mélyfú
rás létesítésére ösztönözte, s a 300 m-t meghaladó mélység 
elérése után a 100-170 m közötti miocén rétegeket szürőz- 
ték be. Feltételezését igazoltnak látta a viz 10 g/1 só
tartalma alapján, mivel a távolabbi fúrásokban ez mindössze 
2-7 g/l-t ért el. A régóta vajúdó szénhidrogénkutatást to- 
Vcdobfurással vélte megvalósítani, amely mind a sósviz,mind 
a földgáz eredetét tisztázta volna.
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A városligeti II. sz. hévizkut előkészítő munkálatai
ban először 1928-ban, majd az 1930-as évek elején részt 
vett. Első alkalommal a Földtani Intézet mellett őt is fel
kérték szakvéleményadásra, végül is a hévizkut egy bizott
ság munkájának lett az eredménye. A végleges tanulmányt Vendl 
Aladárral együtt állította össze, s ennek alapján az 1256,10 m 
mély hévizkut a reméltnél jóval kedvezőbb eredménnyel/4470 1 
79,5°C hőmérsékletű viz percenként/ fejeződött be /Vendl, 
1938/.

A fővárosban az 1920-as és az 1930-as években az or
szág többi részéhez viszonyítva nagyarányú ásvány- és gyógy- 
vizkutatást végeztek a "Budapest fürdőváros" cim elnyerése 
érdekében. Amint láttuk a városligeti hévizkut tervezésénél, 
ugyanúgy a margitszigeti II. sz. Magda és a III. sz. kutnál 
is a Fővárosi Közmunkák Tanácsa a geológusok legkiválóbbjait 
kérte fel a hévizkutak tervezésére. E kutak helykijelölésé
ben és szakvéleményezésében, valamint a tabáni kutatásban 
Vendl Aladár és Weszelszky Gyula mellett Pávai-Vajna Ferenc 
is reszt vett. Optimizmusára jellemző, hogy az eredményte
len tabáni fúrás után is reménykedett fűtésre alkalmas nagy 
hőmérsékletű héviz feltárásában /Vendl, 1938; Pávai-Vajna, 
1936/.

A hévizkutatás és -feltárás mellett a hideg vízellá
tásban is te ékenykedett. Ukk község vizbeszerzési lehető
ségét Maros Imrével vizsgálta, ahol javaslatuk alapját a 
harmadidőszaki képződményekben mért dőlésadatokkal kimuta
tott boltozat képezte. A feltárt mediterrán mészkőre emlé
keztető képződményből a 246,5 m mély fúrással sikerült köz- 
fogyasztásra alkalmas ivóvizet nyerni /Pávai-Vajna anyag. 
Alt. 2., 1932/.
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Összefoglalás, értékelés

Az egyik legnehezebb feladatra vállalkoztunk, amikor 
Pávai-Vajna Ferenc hidrogeológiai tevékenységét vizsgáltuk, 
kiemelve abból a pozitiv és a negativ vonásokat. Kortársai 
általában módszere ellen emeltek kifogást, amellyel a föld
tani és a hidrogeológiai kérdéseket igyekezett megoldani.
A fokozatosan gyarapodó földtani és vizföldtani modellekről, 
valamint az uj kutatási módszerekről alig vett tudomást, s 
csak elvétve csillant ki -pl. a Rudas fürdői kutatásnál - 
olyan szemlélet, amely támadásra vagy ellenvéleményre nem 
adott lehetőséget. Ugyancsak zökkenőmentesen zajlottak le 
azok a munkák is, ahol mint bizottsági tag /Városliget, 
Margitsziget, Tabán/ működött közre uj hévizfeltárás elő
készítésében és megvalósitásában.

Tény, hogy Pávai-Vajna Ferenc - aki rendithetetlenül 
szorgalmazta a hévizkutak létesítését és a héviz hasznosí
tását - előfutára volt annak a nagy hévizprogramnak, amely 
az 1960-as évek elején elkezdődött az országban. E kiemel
kedő tevékenységét leginkább Szeged méltányolta, amikor ne
vét az Anna-kut helyén felállított szobor talpazatán és a 
Székely sori kutnál emléktáblán /1986/ örökítette meg.
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Pávai-Vajna Ferenc és a barlangkutatás 

Székely Kinga

Pávai-Vajna Ferenc, a geológus, a hidrológia, vala
mint a szénhidrogénkutatás terén végzett kiemelkedő ered
ményei közismertek. Sajnos azonban, hogy sokoldalúságának 
ismerői között is kevesen vannak, akik tudnak barlangkuta
tó múltjáról, tevékenységéről, a barlangkutatás történeté
ben betöltött jélentőségéről. Jól mutatja ezt a tényt,hogy 
a 100 éves születésnapi ünnepségre kezdetben csak három 
egyesület szervezésében került volna sor, s .a Magyar Karszt- 
és Barlangkutató Társulat csak egy véletlen eredményeként 
kapcsolódott a rendezvényhez.

A külső szemlélők általában - sajnos - barlangkutató 
alatt azt a személyt értik, aki a barlangok feltárásával 
foglalkozik, sőt mondhatnám úgy, aki sárosán, piszkosan 
kuszik-mászik a barlangokban. Az emberek többsége megfe
ledkezik, vagy nem is tud a barlangok tudományos értékéről, 
arról, hogy a barlangkutatást szolgálja az is, aki lehet, 
hogy csak alkalmilag, vagy éppen az előbb emlitett barlang- 
kutatók segítségével jut a föld mélyébe, de intenziven fog
lalkozik a barlangokhoz kapcsolódó tudományos kérdésekkel. 
Sőt igen tiszteletreméltó és hasznos az a tevékenység is 
amikor valaki egy harmadik kategóriába tartozik: sem gya
korlatban , sem elméletben nem foglalkozik a barlangok vilá
gával, de aktiv részese a barlangkutatás szervezeti munká
jának, tudása és lehetőségei szerint képviseli a barlang- 
kutatás ügyét.

Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály emlékülésén, 1986 .szept. 15-én.
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A tárgytó], eltérve, s rövid kitérőt azért tettem,mert 
ebben a hármas egységben szeretném felvillantani Pávai bar
langkutató eredményeit.

A természet, a barlangok iránt mikor kezdett el ér
deklődni nem tudom, s talán már nem is fogjuk megtudni. Bi
zonyos azonban az, hogy a természet iránti vonzalma nagy- 
enyedi kollégiumi évei alatt mélyült el, melyben nagy szere 
pet játszott az, hogy természetrajz tanára, Szilády Zoltán 
zoológus, természettudományi iró, korának közismert termé
szettudósa volt. Szilády nagy elismeréssel nyilatkozott 
Pávai barlangkutató tevékenységéről, gyakran jártak együtt 
kirándulni, barlangba. 1905-ben az erdélyi Pilis-barlangban 
közösen gyűjtötték azt a vakbogarat, amit később Csiky Ernő 
- a meghatározó - Sziládyról nevezett el. Közös útjaikra 
emlékeztet a torockói Kő-köz, Szilády-barlangja is.

Pávai barlangbejárásai során leirást, térképet készí
tett, bogarakat, csontokat gyűjtött, amit az enyedi kollé
giumnak adott. Előfordult, hogy a továbbjutás lehetőségét 
is megkísérelte. így született a Pávai-barlang neve. Amig 
ő az addig névtelen barlang végpontját elzáró törmelék el
távolításával volt elfoglalva, a barlang előtt várakozó 
társa a bejárat falára felkormozta, Pávai-barlang.

Amikor 1910. januárjában a Magyarhoni Földtani Társu
lat választmányi ülése elfogadta Lóczy, Lajos javaslatát,mi
szerint a barlangok iránt különösképpen érdeklődő szakembe
reket bizottságba kell tömöríteni, az alakuló ülésre meghí
vott tiz ismert személy között, Siegmeth, Kadic, Hillebrand 
Horusitzky, Myskovszky, Strömpl és Szilády mellett az alig 
24 éves Pávait is ott találjuk.
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Kezdetben - 1910-12. között - bár nem volt vezetőségi 
tag - aktivan résztvett a Bizottság munkájában. Ott volt 
szinte minden ülésen, előadást vállalt és tartott, évekig 
ellenőrizte a Bizottság anyagi helyzetét.

A Bizottság egyik fő feladata a hazai barlangok ösz- 
szeirása volt. 1910. végére 230 barlang került nyilvántar
tásba. Pávai "mint a hazai barlangokat ismertető munka 
egyik Írója" áttekintve az elkészült anyagot, 1911. febru
árjában előadást tartott, bemutatva 22 - az irodalomban 
nem szereplő - erdélyi és dunántúli barlangot. Az előadás 
anyaga Írásban is megjelent. Ugyancsak előadáson tette köz
kinccsé az Aranyos-völgyi Lucsia-barlang keletkezéséről és 
kitöltés-viszonyairól végzett vizsgálatának eredményeit. 
1911-ben egy közérdekű bejelentés alapján a Várpalota mel
letti Katalinpusztán uj barlang bejárását végezte el. 1912. 
decemberében pedig a barlangok és természeti üregek elneve
zéséről tartott előadást. De segítette a Bizottság munkáját 
barlangi dokumentáció gyűjtésével, fotók készítésével is.

A régi jegyzőkönyvek alapján megállapítható, hogy 
Pávai gyakran részt vett az előadóüléseken. Vitázó alap- 
természete feltűnik, hiszen az előadás témájától függet
lenül mindenhez hozzá szólt, véleményt alkotott.

Amikor 1913-ban a Bizottság Szakosztállyá alakult, 
Pávai ott rendes tagként szerepelt. Mig a többi - még ak
tiv - alapitó tag funkciót vállalt és kapott, Pávai neve 
vezetőségi üléseken többet nem szerepel, mint ahogy az
1926-ban megalakult Társulat tagjai között sem.

A barlangoktól nem szakadt el teljesen, a kérdés 
foglalkoztatta, s ha kellett nyilvánosság előtt fejtette 
ki véleményét. így jelent meg cikke 1925-ben a Magyarság
ban, ahol a Baradlában uralkodó botrányos állapotokról irt.



Munkája, a hévizkutatás, barlangkutató tevékenységé
nek is érdekes irányt szabott. 1928-ban a lillafüredi fú
rásokat irányította, amikor Tapolcán jarva felhivtak j_i 
gyeimét a fürdőépület mögötti üregekre. Több korabeli na
pilap augusztus 31—i számában olvashatjuk nyilatkozatát a 
Tapolcai-barlang jelentőségéről. Talán a Pesti Hirlap néhány 
sorát érdemes idézni, ami olyan szemléletesen eleveníti fel 
Pávai egyéniségét és bizonyltja előrelátását.

"Tapolcán a régi fürdőház épülete mögött egy fürdő
ruhába öltözött kövérkés és szakállas ur haladt felfelé a 
hegyi ösvényen. A fürdővendégek meglehetős csodálkozással 
nézték a különös turistát, aki azonban nem törődve a kém
lelő pillantásokkal, hamarosan eltűnt az apró cserjék kö
zött az egyik barlang torkában. Amikor a barlangból elő
jött, megelégedetten szorongatta kezében a magával hozott 
hőmérőt, aztán haladéktalanul belebujt egy másik barlang
ba. . . - Magyarországon senki sem tudja, hogy a hegységek
ben lehet melegvizeket találni. Ennek az én feltevésemnek 
reális alapját találtam meg most..." nyilatkozta. Feltár
ta a hasznosítás lehetőségét és sürgette annak kivitelezé
sét. Amikor 1958-ban a barlangfürdőt megnyitották a nagy- 
közönség számára, talán már senki sem emlékezett Pávai 
nyilatkozatára, s arra, hogy a kiépítést elsőként ő java
solta .

A Hidrológiai Közlönyben 1931-ben megjelent "A forró 
oldatok és gőzök—gázok szerepe" cimü dolgozata gyökeresen 
megváltoztatta a barlangok keletkezéséről elfogadott né
zetet, s uj irányvonalat kijelölve alapul szolgált egy 
olyan tudományos kérdésnek, amely még napjainkban is in
tenziven foglalkoztatja a kutatókat. Pávai zseniális
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meglátásával, a hévizes barlangkeletkezési elmélet jelentő
ségével nem kivánok foglalkozni, hiszen arról'többen Írtak, 
értéke mindenki számára ismert. Ehhez kapcsolódik azonban 
az a tény, hogy a tudós elméletének szinte a rabja lett, s 
minden barlangban hévizes eredetre utaló nyomokat talált. 
Kemény vitába szállt Schréter Zoltánnal az Anna-barlang ke
letkezéséről, s minden érv ellenére ragaszkodott ahhoz,hogy 
a tufa meleg vizből vált ki. A zsombolykeletkezési vitánál 
is a hőforrások hatását hangsúlyozta ki. Mennyire foglalkoz
tatta a barlang és a héviz kérdése, mutatja az, hogy novel
lát irt a Szeleta-barlang ősemberének hévizismeretéről. A 
sok vita és vitatott kérdés mellett azonban örömére szol
gált és elméletét támasztotta alá a Szemlő- és Ferenc-hegyi 
barlang feltárása, az ott talált formakincs és a kiválások.

Élete alkonyán 1958-ban az újjáalakult Magyar Karszt- 
és Barlangkutató Társulat, munkája elismeréséül a Tanácsadó 
Testületé tagjává választotta.

In memoriam

Pávai-Vajna Ferenc barlangkutató munkásságának bemu
tatását Bogsch László professzor emlékének kivánom szentel
ni, aki készült a mai ünnepi ülésre, akinek 80. születés
napját két hét múlva hasonló közös rendezvényen ünnepelhet
tük volna, s akiről szintén kevesen tudják, hogy 1926-tól 
60 éven át, a halála pillanatáig milyen nagy szerepet ját
szott a magyar barlangkutatás történetében.
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Pávai-Vajna Ferenc geológus 
Pesti Hirlap, 1928. aug. 31.
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Pávai-Vajna Ferenc a néprajzkutató 

dr. Hála József

Pávai-Vajna Ferencnek a földtudományok területén ki
fejtett munkásságát jól ismerik a földián és a rokontudo
mányok művelői, maradandó eredményeit már többen ismertet
ték és értékelték /Csiky G. 1964, 1965, 1976, 1977,1982,1986, 
Kaszap A. 1981, Kiss J. 1982, Papp F. 1965, Szalai T. 1977, 
Széky F. 1964, Földtani Közlöny 1960, 1964/, azonban csak 
kevesen tudják, hogy a jeles geológus néprajzi gyűjtéssel 
is foglalkozott. A néprajzkutatók ugyan számon tartják ez- 
irányu tevékenységét, de azt /ismereteink szerint/ mindmáig 
csak Gunda Béla /1986/ méltatta egy rövid Írásában.Bár nép
rajzi kutatásokat csak rövid ideig végzett és publikációi
nak száma sem nagy, eredményei mégis figyelemre méltóak, 
ami /reméljük/ az alábbiakból is kiderül.

A csongvai születésű Pávai-Vajna Ferenc 1898-ban ke
rült a nagyenyedi Bethlen Kollégiumba, ahol a gimnázium 
nyolc osztályának elvégzése után 1906-ban érettségizett.
A kollégiumban eltöltött évek meghatározó jelentőségűek 
voltak életének és sorsának alakulására. A jó képességek
kel megáldott, minden uj iránt nyitott, széleskörű érdek
lődésű diák a nagyenyedi évek alatt néhány kiváló tanár 
segítségével és támogatásával messzemenően kielégíthette 
szinte csillapíthatatlan tudásszomját. Nem tartozott az 
első tanulók közé, de ami érdekelte, azzal elmélvülten 
foglalkozott és e témakörök ismeretében messze túlszár
nyalta diáktársait. A gimnáziumi tantárgyak közül első-
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sorban a természetrajzot, a földrajzot, valamint a törté 
nelmet szerette és tanulta szivesen, ami tanulmányi ered
ményeiben és tükröződött /Értesitő 1899. 1%3., 1900. 102., 
1901. 113., 1902. 118., 1903. 151., 1904. 157., 1905.140., 
1906. 147./:
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1898-1899 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1
1899-1900 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1

I 1900-1901 1 2 2 1 2 1 . 2 3 1 2 1
1901-1902 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1
1902-1903 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2
1903-1904 3 2 2 3 1 3 1 1 3 3 1
1904-1905 2 3 3 3 fm 3 2 3 3 1 3 1
1905-1906 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 1

Az egyik, már idős korában papirra vetett Írásában 
igy emlékzett vissza a nagyenyedi diákévekre /Pávai-Vajna F. 
1962. 33-34./:

"Nem tekintettek csodagyereknek, nem is voltam az,csak 
egyszerűen nem olyan, mint a többi. Nem voltam játékos, csak
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belekóstoltam, s már meguntam. Mezőt, erdőt, vagy legalább 
is a kollégiumi nagy kertünket jártam, s a Sétatérről ki- 
lopózkodtam az őrhegyre és Bükkös-laposra. Rovarokat, kő
zeteket, kövületeket, régiségeket, néprajzi érdekessége
ket gyűjtöttem, figyeltem meg. Tanáraink ezt szerették. 
Negyedik gimnazista korom óta már kulcsot kaptam a nagy 
természetrajzi gyűjteményünkhöz, tiz perces szünetekben 
is oda szaladtam be, hogy lássam valamelyik preparátumon 
nem kell-e valamit igazitani. Esténként a 8 órai mustra 
után, amikor az internátusbán a többiek lefeküdtek, én 
csak az ágyamat vetettem meg, s osontam a folyosókon a 
gyűjteménybe. Éjfél előtt ritkán kerültem ágyba, de fo
gyott a rovartü, szaporodtak az üveges készítmények, s a 
kicsi és nagy állatcsontvázak. Amig a csontok kifőttek, 
bújtam a könyveket, s kivonatoltam, hogy ismertessem a 
tanulótársaimmal. Biró Lajos uj-guineai levelei a Termé
szettudományi Közlönyben, vagy Apáthy István idegprepará
tum vizsgálatainak leiársai az Állattani Közleményekben, 
külön élvezet volt számomra, mint ötödik gimnázistának, 
aki akkor Írtam az első közleményemet a Rovartani Lapokba 
/1903/. Rövidesen a helybeliKözérdek-ujság is közölte út
leírásaimat és néprajzi megfigyeléseimet, pedig a szigorú 
Lázár István tanárunk szerkesztette.

Dr. Szilády Zoltán természetrajz tanár, később egye
temi magántanár, debreceni előadó és budapesti muzeumőr 
volt az első szakmai tanítómesterem. A természettudományok 
rajongója, szakiró, kritikus és ujitó darwinista, aki a 
természettudományok jövőjét tanította és megtanulását szi
gorúan megkövetelte. Tanulótársaimnak réme volt, de mi na
ponta együtt dolgoztunk, velem csinálta gyűjtő kirándulá
sait, a társaságában ismertem meg az első geológusokat,



188

olyan asszisztens-félének tartott. Ennek köszönhetem,hogy 
a többi tanáraink elnézték szaktárgyaikkal szemben - nem is 
titkolt - elfogultságomat.

Mindjárt az elején a vallástanár rajtacsipett, hogy 
biblia olvasás alatt, az a vastag fekete kötésű könyv előt
tem Darwin egybekötött két főműve, de azért jelesem volt 
mindig, mert felelni tudtam. Farnos Dezső tanár ur már egész 
órát elfilozofált egy német órán a materializmusról, amikor 
kitűnt, hogy materialistának tartom magam. Az ő sokoldalú 
tudásával ő is az volt. Az is egy óra nyeresége volt az el- 
készületleneknek, amikor Molnár Károly osztályvezetőnk nem 
tudott belátásra birni az egyik órája alatt, amikor bejelen
tettem, hogy nem érek reá többet tanulni a latin, görögből 
és matematikából, mert annyit már tudok, amivel nem bukha
tok el. Kereken kijelentettem: nem szeretem ezeket a nem 
természettudományi tananyagokat.

Az erdélyi babonák és népies gyógymódok földrajzi 
elterjedése tanulmányomon dolgoztam már akkor, s Szilády 
sürgetett, mert a pesti Néprajzi Társaságban bejelentette 
dolgozatom ismertetését /meg is jelent az Ethnographiában, 
s néhány más néprajzi Írásom a Múzeumi Értesítőben/.

A természetrajzi jutalmat minden évben én kaptam,még 
érettségista koromban is..."

A visszaemlékezés fent idézett részéből kiderül,hogy 
Pávai-Vajna Ferenc "első tanitómestere" Szilády Zoltán volt.
A kiváló, nagytudásu pedagógus azonban nemcsak a természet- 
tudományokat, hanem a néprajztudományt is megszerettette 
vele. Szilády Zoltán 1901—tői tanított természetrajzot a 
nagyenyedi kollégiumban és mint kutató, elsősorban a zooló
giában ért el jelentős eredményeket, de botanikával,valamint
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művelődéstörténettel és nyelvészettel is foglalkozott 
/Kenyeres Á. 1969. 1 1 2 J .  Néprajzi munkássága is jelentős 
volt, számos publikációja jelent meg a tárgyi néprajz /pl. 
földművelés, épitkezés, tűzhelyek, viselet, közlekedés és 
szállítás/, a szellemi néprajz /pl. tánc, gyermekjátékok/, 
a néprajzi tudománytörténet /Kriza János, Herman Ottó, 
Ecsedi István, Biró Lajos/ és a népnyelv /pl. állatnevek, 
kun nyelvtöredék/ köréből egyaránt /Vö. Cs. Sebestyén K. 
1942.17., Szendrey Zs. 1942. 24., Módis L. 1956. 172-184/. 
A Bethlen Kollégiumban évekig kezelője volt az Elekes Ká
roly és Herepei Károly által megalapozott /Lukinich 1.1926. 
157, 158, 221, 222./ természetrajzi és földrajzi gyűjte
ménynek és Lázár Istvánnal 1904-ben létrehozott egy nép
rajzi gyűjteményt is /Lukinich I. 1926. 233./. Ez utóbbi 
gyűjtemény a Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelő
sége támogatásával jött létre, azzal a céllal, hogy a nép, 
elsősorban Alsó-Fehér vármegye népének "eredeti tárgyait, 
készítményeit, viseletét, eszközeit összegyűjtse a közön
ség okulására és a néprajzi tudomány gyarapítására." 
/Értesitő 1905. 55./ A gyűjtemény 1907 végén 514 db /Ér
tesítő 1909. 80./, az 1920-as évek közepén már mintegy 
1500 db tárgyból /tűzhelyek, gazdasági eszközök, szőtte
sek, himzések, viseletek, irott tojások, cserépedények, 
stb./, valamint fotókból és rajzokból állt. A kollekció 
értékes részét képezte az egykori tanítvány, a későbbi 
hires utazó, Fenichel Sámuel mintegy 100 db-ból álló uj- 
guineai anyaga /Lukinich I. 1926. 233., Vita Zs. 1937. 
246-247./.

Pávai-Vajna Ferenc mindkét gyűjtemény gyarapításá
ban aktivan részt vett. Természetrajzi és földrajzi gyűj
temény: A növendékek sorából különböző készítmények elő
állításával elsősorban Pávai Vájná Ferencz és Papp Gyula
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VI. o. tanulók tűntek ki, akik ezért külön jutalomban is 
részesültek." /Értesitő 1904. 69./. Néprajzi.gyűjtemény: 
"A gyűjtés és rendezés körül Pávay Vájná Ferencz Molnár 
József, Fogarasi István és Papp Gyula VII. o. tanulók 
segítettek." /Értesitő 1905. 56./, "Az ifjúság köréből 
Kiss Sándor képezdei növendék, Pávay Vájná Ferencz VIII.o 
tanulók hoztak ajándékokat." /Értesitő 1906.66./. Pávai- 
Vajna Ferenc még akkor is ajándékozott tárgyakat a nép
rajzi gyűjteménynek, amikor már elhagyta a kollégiumot 
/Értesitő 1909. 80./.

Pávai-Vajna Ferenc néprajzi érdeklődésének kibon
takozására feltehetően nemcsak Szilády Zoltán volt hatás 
sál, hanem olvasmányai is, hiszen a kollégium jól felsze 
relt könyvtárában számos néprajzi tárgyú folyóiratot és 
könyvet is olvashatott. Pl. az oláhlapádi babonákról és 
népies gyógymódokról szóló dolgozatában, azok földraj
zi elterjedésének bemutatásához 23 néprajzi müvet hasz
nált fel, amelyet mind a Bethlen Kollégium könyvtárában 
tanulmányozott /Pávay Vájná F. 1907a. 215-216./. E ta
nulmányáról jegyezte meg Gunda Béla /1986/, hogy a szer
ző "kitünően" tájékozott volt a tárgykör irodalmában is.

Bővitette néprajzi ismereteit a magyar irodalom 
órák alatt is. E tantárgy keretében a tanárok néprajzi 
témákat is érintettek. Pl. 1900 és 1904 között a követ
kező néprajzi témák is szerepeltek a IV., V., VI., VII. 
és VIII. osztályos tanulók magyar Írásbeli feladatai 
között: "Népviselet szülőföldemen", "A temető", "A tűz 
használata, az emberi művelődés kezdete", "Havasi köz
ség /kiránduláson szerzett közvetlen tapasztalatok alap
ján/", "A népmonda és népmese", "A pákászvilágról", 
Szülőhelyemnek /vagy vidékének/ köznépe egy ünnepnapon"
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"Keressük ki Toldi II. énekéből az ismert népies szólá
sokat, s irjuk le úgy, ahogy mi hallottuk","Enyed piaczá- 
nak reális és ideális rajza", "Földmives emberek élete 
télen" /Értesítő 1901. 73-74., 1902. 80-81., 1903.110-111., 
1904. 114-115./.

Pávai-Vajna Ferenc 1905 és 1909 között 6 néprajzi 
cikket és tanulmányt publikált, amelyek anyagát egyrészt 
nagyenyedi diákévei alatt, másrészt az érettségi utáni 
néhány évben gyűjtötte.

Első Írásai az Alsó-Fehér vármegyei Gazdasági Egye
sület hivatalos közlönyében, a "Közérdek" cimü lapban je
lentek meg. Ezt az újságot egyik kollégimi tanára, Lázár 
István szerkesztette. E lapban elsősorban útleírásait és 
tájleirásait közölték /pl. Pávay V. F. 1905a/, de ebben 
látott napvilágot első néprajzi közlése is az Attila hun 
uralkodó koporsójával és elásott kincseivel kapcsolatos 
néphagyományról /P.V.F. 1905b/.

Első nagyobb néprajzi tanulmánya 1907-ben jelent 
meg az oláhlapádi babonákról és népies gyógymódokról.
E tanulmányban 4 csoportra osztva 69 babonát irt le, va
lamint emberi betegségek 73-féle és állati betegségek 53- 
féle népies gyógymódját ismertette, és kísérletet tett 
azok földrajzi elterjedésének megállapítására is /Pávay 
V.F. 1907a/.

1907-ben még két néprajzi tanulmányt publikált.
Az egyikben a nyirmezői és remetei románok szénégetését 
irta le, a tevékenységet 2 fényképpel illusztrálta /Pávay 
V . F .  1907b/, a máikban pedig a hidasi román kőfaragók 
által mészkőből készített és a környékbeli településeken
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használt méhkasalaku vízszűrőket mutatta be /Pávay V.F. 
1907c/. Ez utóbbi dolgozatát is két fényképpel tette 
szemléletesebbé.

1908-ban részletes leirást adott és 2 fényképet kö
zölt a nyirmezői és a felsőorbói románok meszégeteséről 
/Pávay V.F. 1908/, 1909-ben pedig az Aranyos-menti Lup- 
sán és az Alsó-Fehér megyei Pilis-hegyen alkalmazott kez
detleges /gúzzsal átkötött leveles faágon történt/ buza- 
és szénaszállitást mutatta be egy fénykép kíséretében 
/Pávay V.F. 1909/.

A fenti 6 publikált néprajzi Írása mellett egy 11 
oldalas kéziratos tanulmánya is fennmaradt ugyanebből az 
időszakból. Ebben az oláhlapádi népszokásokról /husvét, 
Szent György nap, karácsony/ irt /Pávay V.F.1908./. Ez 
a tanulmány Sebestyén Gyula hagyatékából került elő,aki 
abban az időben /Munkácsi Bernát mellett/ az "Etnographia" 
egyik szerkesztője volt. Pávai-Vajna Ferenc valószínűleg 
e tanulmányát is a Magyar Néprajzi Társaság folyóiratában 
akarta közölni, de erre /általunk ismeretlen okok miatt/ 
nem került sor.

Pávai-Vajna Ferenc a nagyenyedi Bethlen Kollégium
ban 1906-ban tett érettségi vizsgát, nevét az iskolai ér
tesítőben a 16 "egyszerűen érett" tanuló között olvashat
juk /Értesítő 1906. 149./. 1906 őszén beiratkozott a bu- 
pesti Pázmány Péter Tudományegyetem természetrajz, kémia 
es földrajz szakára, de akkor még nem döntötte el, hogy 
fő hivatásának melyik tudományt fogja választani. Egyik 
visszaemlékezésében erről a következőket irta /Pávai V.F. 
1943. 27-28./:
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"A nagyenyedi Bethlen kollégiumban már amolyan 
asszisztens-féléje voltam a természetrajz tanáromnak 
s igy azt jósolták, hogy természetrajz tanár, vagy or
vos válhatik belőlem. Orvosnak nem mehettem, mert örök 
életemben sirva fakadtam, ha szenvedő, ha beteg embert 
láttam; tanár meg a világ minden kincséért sem lettem 
volna, úgy megcsömöröltem már akkor annak a gondolatá
tól is, hogy olyan makacs nebulókkal legyen dolgom egy 
életen keresztül, mint amilyennek magamat ismertem meg.

Majd csak leszek valami, s hogy lehessek, végig
hallgattam minden köteles és nemköteles tárgyat. Aki 
csak neves tanár előadott az 1910-es esztendők előtti 
években a pesti egyetemen Beöthy Zsolttól Eötvös Lorán- 
dig, azt én mind végighallgattam. Négyessy László iro
dalmi stílusgyakorlatain én, a természetrajz-kérnia-föld- 
rajzszakos voltam a sereghajtó szénior. Nagyon szerettem 
ezeket a stílusgyakorlatokat, mert lehetett kritikát mon 
dani, de már a verseimet álnéven olvastam fel. Kacérkod
tam a néprajzzal, földrajzzal, földtannal, állattannal, 
madártannal, őstörténelemmel s még mindig nem tudtam, mi 
lyen révbe fogok kikötni..."

Tehát egyetemi évei alatt többféle tudománnyal 
/köztük a néprajzzal is/ "kacérkodott", végül Koch An
tal professzor hatására a geológiát választotta /Pávai 
V.F. 1943/ és nála is doktorált 1910-ben. Első jelentő
sebb földtani publikációit /köztük doktori értekezését 
is/ 1910-ben és 1911-ben ugyanarról a vidékről készí
tette, mint néprajzi dolgozatait. Bár Gunda Béla /1986/ 
azt irta, hogy "az 1930-as években még gyakran részt 
vett a Magyar Néprajzi Társaság ülésein", ahol "Mindig 
rajongással beszélt az Erdélyi Érchegységről", de
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tudomásunk szerint néprajzi gyűjtéssel csak századunk 
első évtizedének végéig foglalkozott. Koch Antal hatá
sára végérvényesen elkötelezte magát a geológiával, s e 
tudományban a következő évtizedekben kimagasló eredménye
ket ért el.

Pávai-Vajna Ferenc néprajzi Írásai "arról tanúskod
nak, hogy kitünően ismerte a természeti környezet és az 
ember kapcsolatát. Meglátta, hogy az Erdélyi Érchegység 
elzárt falvaiban miképpen alakul az ember gazdasági te
vékenysége, szemlélete, magatartása. írásai előfutárai 
annak a néprajzi irányzatnak, amelyet ma kulturális öko
lógiának nevezünk, és amelyről már vaskos kézikönyvek je
lennek meg, de az irányzat nálunk még elutasításra is ta
lál." /Gunda B. 1986/. Felismerte azt is, amit Nopcsa Fe
renc /aki, mint Pávai-Vajna Ferenc, a földtudományokat, 
elsősorban a paleontológiát és a néprajzot egyaránt mű
velte/ az 1920-as évek elején igy fogalmazott meg egyik 
néprajzi tanulmányában /Nopcsa F. 1923-1924. 65, 74./: 
"Sokan el sem hiszik, pedig tény, hogy a legegyszerűbb 
tárgyak és eszközök a legérdekesebbek.", a "kezdetleges 
eszközök és tárgyak tanulságai láttára eszünkbe jutnak 
a régi hermák és egyre jobban megerősödik az a meggyő
ződésünk, hogy az etnográfia az a tudomány, amelynek 
alapján megértjük az emberiség gyermekkorát."

Pávai-Vajna Ferenc néprajzi kutatásainak és Írásai
nak úttörő voltát bizonyítja az alábbi néhány adat. Vaj- 
kai Aurél /1948. 14, 19./ még 1948-ban is azt irta, hogy 
"Kevés figyelmet fordított az eddigi kutatás... a mész- 
szén-, hamuégetésre." A tanulmányhoz mellékelt biblio
gráfiában a mészégetéssel kapcsolatban csak Pávai-Vajna 
Ferenc 1908—ban megjelent cikkének címét tudta megemlíteni
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és 1948-ig az ő 1907-ben publikált Írásán kivül a szén
égetésről is csak egy számottevő tanulmány született 
Tagán Galimdsán /1943/ tollából. A mészégetésről Pavai- 
Vajna Ferenc cikke után csak 1951-ben jelent meg az el
ső részletes néprajzi tanulmány Bakó Ferenc jóvoltából, 
ahogy Hegyi Imre /1978. 113./ irta:

"A paraszti mészégetést, annak menetét, technoló
giáját, berendezéseinek, eszközanyagának típusait nép
rajzi irodalmunk egy-két tanulmánya választotta tárgyául. 
A gazdasági és oktatási irodalom mellett Pávai Vájná Fe
renc foglalkozott a paraszti mészégetéssel a századfordu
ló táján, s majd fél évszázad telt el, amig tudománysza
kunk érdeklődése ismét feléje fordult."

A folyóvizek szűrésére, ihatóvá tételére használt 
vízszűrőkről ma sem tudunk sokkal többet, mint amennyit 
Pávai-Vajna Ferenc 1907-ben leirt. Pl. Palugyay Imre 
/1855. 31./ Békés megyéből, Jovicza Ignác /1968/ pedig 
Érdről említette és Gunda Béla /1986/ azt irta erről az 
eszközről, hogy a tiszai hajókon napjainkig használták. 
Megemlítjük, hogy a hidasi román kőfaragókról már Orbán 
Balázs /1871. V. 122./ is említést tett, de hogy vízszű
rőket is készítettek, arról nem irt, erről Pávai-Vajna 
Ferenc Írásából értesülhetünk először.

"Primitiv szállítóeszközeink ismeretét gazdagítja 
Pávay Vájná Ferenc az aranyosmenti és alsófehérmégyei. . . 
nép egyszerű, faágból készített vontatóinak a leírásá
val..."-irta K. Kovács László ,/,1948 . 12, 20./. Pávai- 
Vajna Ferenc erre vonatkozó adatait Paládi-Kovács Attila 
/1979. 311, 313./ is idézte és közölte egy fényképfelvé-
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telét is a magyar parasztság rétgazdálkodásáról szóló nagy, 
összefoglaló müvében.

Pávai-Vajna Ferenc néprajzi Írásai jó érzékről és meg 
figyelőképességről tanúskodnak és csak sajnálhatjuk, hogy a 
geológia művelése mellett már nem foglalkozott néprajzi gyüj 
téssel. Ezirányu munkásságának ismeretében jogosan feltéte
lezhetjük, hogy még számos alapos és fontos tanulmánnyal 
gazdagíthatta volna néprajzi irodalmunkat. Anélkül, hogy 
néprajzi munkásságát túl akarnánk értékelni, megállapíthat
juk, hogy igy is maradandót alkotott e tudományban is.
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Megemlékezés Telegdi Roth Károlyról 
születésének centenáriumán

„ xDr. Boda Jenő

A végtelen Idő száguldásában, a végtelen Tér ország
út ján megállunk egy pillanatra, hogy felidézzünk egy kedves 
arcot mi, akik ismertük; azoknak pedig, akik nem ismerték, 
bemutassuk azt a tudóst, akinek tevékenysége a magyar geoló
gia történelmének egyik fényes lapján Íratott meg.

Megtisztelő feladat egy ilyen nagy szakmai tekintély
ről emlékezni, de számomra még annál is több: hálámat és 
köszönetemet kifejezni annak, akinek tanszékén már hallgató 
koromban munkatárs lehettem és szolgálhattam haláláig.

Telegdi Roth Károlyt már születésekor ölébe vette a 
Geológia múzsája, hogy kézen vezetve életútján, általa ih
letett remekekben alkosson maradandókat.

Édesatyja Telegdi Roth Lajos szorgalmas és tiszteletre 
méltó munkása volt a magyar földtannak. Ezt ismeri el a Föld 
tani Közlöny 19 2c>. évi Telegdi Roth Lajos emlékkötete. Tőle 
származik a hazai pliocén pannon elnevezése a Dunántúl la
tin neve: Pannonia után. ő adta fia kezébe a geológuskala
pácsot.

1908-ban a mai Műegyetem Ásvány-Földtani Tanszékén, 
annak kiváló professzora, Schafarzik Ferenc mellett tanár
segéd, de ekkor már térképező munkát végzett a Földtani In
tézetnek is. Innen származik doktori disszertációja 1909- 
ben. Az erdélyi Kőhalom nevű község környékének fiatal har
madkori képződményeit Írja le. A nagynevű Koch Antalnál

Előadta a lüdcmánytörténeti Szakosztály által rendezett emlékülésen, 
1986 . november 10-én.

x
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"summa cum laude" nyerte el a doktori cimet. Már ebben a tanul 
mányában is kicsillan éles problémalátása, a megfigyelés pon
tossága, amely a geológus legnagyobb erénye.

Ezután pedig a Földtani Intézet munkatársaként 1909-től 
19 29-ig terepi, térképező munkát végez. Erdélyi területek ta
nulmányozásával csiszolódik, fejlődik anyagismerete,kora előtt 
haladó természettudományos szemlélete. Ez az időtartam a tu
dományokban való elmélyedés, adatgyűjtés és tárolás ideje.

1912-ben egészen más területen, egészen máskoru képződ
mény faunájának ismertetésével jelentkezik. Az egri hajdani 
Windt-féle téglagyárban feltárt felső oligocén rétegek ősma
radványait ismerteti korszerű monográfiájában. A fauna gazdag
sága és rendkivül jó megtartása, rétegtani kulcshelyzete pre
desztinálta, hogy a legújabb időkben megreformált kainozóos 
biosztratigráfiánkban holosztratotipusként jelöljék meg a le
lőhelyet és Eger után az Egerien emeletfogalom is bevezetés
re kerüljön immár tanítványai által. Emlékezetemben még fris
sen élnek az általa vezetett egri tanulmányi kirándulások ké
pei. Felbukkan előttem Legányi Ferenc, az aranykezű amatőr- 
gyüjtő alakja, aki többizben is ott várta érkezésünket a tég
lagyárban egy puttony ősmaradványanyaggal, amelyet nekünk 
szedett össze és kiöntvén, a tudományra éhes hallgatóság va
lósággal habzsolta a gyönyörű anyagot.

A hajdani parasztember önszorgalomból és - gondolom - 
némi geológus segítséggel úgy ismerte a környék földtanát, 
mint egy geológus, de a feltárásait még jobban. Az Egri Mu
zeum gazdag ősmaradványanyaga majdnem teljesen az ő gyűjtése, 
ügy érzem, ezt a pár szavas megemlékezést igazán kiérdemelte.

Az első világháború Telegi Roth Károlyt is csatasorba 
állította és mint hadigeológust Albánia, valamint Montenegro 
határvidékeire vezényelte, ahol pontos térképező munkát vég
zett.
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1922-ben szerzői közösségben a Dorog-Tokodi kőszénte
rületről megjelent monográfia már sejteti, hogy a sok érté
kes kőszénterületet elvesztett ország gazdaságának a megma- 
radtakra különös figyelmet kell szentelni. Ez a kezdő lépé
se a geológia ipari szolgálata felé, amely tovább haladva 
többek közt a gánti és nyirádi bauxitelőfordulások beható 
vizsgálatára is vezetett. Ebben a témakörben úttörőjellegü 
a munkássága. Társulatunkban a közelmúltban alapították a 
"Pro Geológia applicata" nevű emlékérmet az alkalmazott föld
tanban kiváló eredményeket elért kollégáinknak.Ezen a pla
ketten Böckh Hugó, Schafarzik Ferenc, Vitális István neve 
melett ott van Telegdi Roth Károlyé is, mint azon geológu
soknak, akik a hazai nyersanyagkutatás kiemelkedő alakjai.

A tanulmányok, kutatások nem múltak el nyomtalanul az 
egész szellemi alkatában tudós elme fölött. A Tokod-Mór köz
ti területek vizsgálatai mind elméleti, mind gyakorlati szem
pontból arra a nagyjelentőségű megállapitásra vezettek, hogy 
felismerje az általa infraoligocénnek nevezett lepusztulás, 
illetve lepusztitás jelentőségét és jelenségét a Dunántúli 
Középhegység ÉNy-i peremén.

A Nemzetközi Paleontológiái Társaság hazánkban tartott 
vándorgyűlésére a pécsi és várpalotai kőszénterületről irt 
kirándulásvezetőt. Vékonyka kis füzetek ezek. De a várpalo
tai vezetőben olyan uj - mondhatnánk - felfedezésről számol 
be, amely nemcsak gyakorlati szempontból döntő jelentőségű 
az ottani további kutatások szempontjából, hanem tudománytör
téneti szempontból is hallatlanul érdekes és tanulságos. A 
várpalotai lignit korát Hantken pliocénnek állapitotta meg. 
Akkoron a jelenlegi vasútvonal É-i szomszédságában felszini 
műveléssel fejtették a lignitet. Mint paralikus képződmény, 
természetlogikailag a kisérő fauna limnobrak jellegű, Con- 
geria-kat és Melanopsis-okat tartalmaz. E feltárásoktól É-ra,
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jóformán pár száz méterre valóban pannon előfordulás volt és 
van jelenleg is, ugyanezekkel a nemzetségekkel. Hantken ide
jében a pannon fauna ismerete még nagyon hiányos volt. Nem cső 
dálkozhatunk tehát, hogy a lignitet pannon korúnak ismerte fel 
így szerepel még a Balaton monográfiájában is. Hantken mentsé
gére szolgál, hogy - mint ismeretes - egészen más őslénytani 
témákkal foglalkozott, továbbá az is, hogy a két feltárás kö
zött egy hatalmas vetőrendszer azonos szintmagasságra hozta a 
két különböző korú képződményt. Úgy hiszem, hogy a véletlenek 
ilyen szerencsétlen összejátszása talán még ma is megtrefál- 
hatna minket. Telegdi Roth Károly idejében nyilt meg a Szabó
bánya néven ismert homokfejtő, amely ma geológiai természet- 
védelmi objektum. A fanuna alapján megállapította ennek helvé
ti korát. Egy mélyfúrás ezt a faunás homokot a lignit fedőjé
ben harántolta. így derült ki a lignit valódi kora.

A gyakorlati vonatkozású földtani és őslénytani vizsgá
lódások alatt elméjében már érnek a hazai föld tektonikai 
helyzetének nagy összefüggései. Ennek mintegy előszele az
1927-ben megjelent, az Alpok szerkezétéről szóló értekezése,fii ̂amelyet - mint irja - "mai megvilágitásban" akar bemutatni.
És ebből a csirából bontakozik ki a Magyar Föld Geológiája 
cimü tanulmánya, amely a Kárpátok és a Magyar Medence első nagy- 
volumenü tektonikai összefoglalása a lepusztulás, illetve üle
dékképződés és hegységképződés elszakíthatatlan háromságának 
okozati összefüggésében. Méltatásától eltekintek, ezt már meg
tették mások. Vizler Vilmos bányamérnök 3 oldalnyi ismerteté
sében igy jellemezte: "a hazánkat alkotó rögnek földtani hős
költeménye". Ez az 1929-ben meg j elent moncgráf ia ha tárkő volt 
tudományos fejlődésében és a társadalmi elismerésben is. 1934- 
ben akadémiai levelező tag lett.

1929-től a Debreceni Tudományegyetem Ásvány-Földtani 
Tanszékének vezetője, amelyet ő szervezett és teremtett meg.
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Hatalmas munkabírására, alapos átfogó tudására jellemző, hogy a 
földtani tárgyak mellett ásványtant is oktatott, amely megkí
vánta ennek korszerű asszimilálását is. Ok tatói tevékenységének 
eredményességét azzal jellemezhetjük a legjobban, hogy tanít
ványai közül többen lettek egyetemi tanárok, vagy a hazai föld
tan elismert és prominens képviselői magas beosztásban. Ez a 
rövid, majdnem 10 éves ottani pedagógusi munkásságának summás 
mérlege.

A kőszén- ésbauxitkutatás terén elért eredményei a nagy 
szakmai hozzáértést; a debreceni tanszék megteremtése pedig 
szervező készségét tanúsítván - az Iparügyi Minisztérium Bá
nyászati Kutatási Osztályának élére került 1936-ban.

Ekkor volt erősen fellendülőben a világ kőolajkutatása és 
a szomszédos Romániában már termelték a kőolajat. A hazai föld
tan egyik központi témája a kőolajkutatás lett. ő inditja el az 
első kis kőolajtermelést, tisztázza a bükkszéki kőolajmező föld
tani szerkezetét. Ez időtől kezdve tudományos termékei egytői- 
egyig a nyersanyagkutatást szolgálják. Szivügye ez és ennek 
megszervezésében elévülhetetlen érdemeivannak.

Annál meglepőbb, hogy nemsokkal halála után megjelent 
az Égő arany cimü könyv, amely a magyar kőolajkutatás törté
netét ismerteti és méltánytalan, dehonesztáló módon nyilatko
zik az ő szerepéről. A szerzőt csak azért hibáztathatjuk, hogy 
egyoldalú információt fogadott el, mondhatnánk úgy is: felüle
tesen tájékozódott. Elitéljük azonban azt vagy azokat, akik 
ilyen rosszindulatú felvilágositást adtak a témában nem jár
tas ironak.Pedig Kormányzatunk még halála előtt, elismervén 
értékes munkásságát, Munkaérdemrenddel tüntette ki.

A felszabadulás után a Földtani Tanszék vezetője, Papp 
Károly nyugdíjba vonult. Utódja Vadász Elemér lett, aki már 
a Tanácsköztársaság idején is kinevezett professzor.
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Egyszemélyben az őslénytani Tanszéket is vezette, amely 1947. 
nyarán most már újból önálló lett Telegdi Roth Károly kineve 
zésével.

Uj és utolsó szakasza kezdődött életének. A háborús 
évek a könyvtárt és az ősmaradvány-gyűjteményt is erősen meg
rongálták. Reá várt a 30 éve szünetelő tanszék feltámasztása.
A legnagyobb és — úgy érzem - a legkedvesebb feladata is az 
oktatás megszervezése, felélesztése korszerű tematikával és 
tananyaggal. Csak kivételes képességeivel és tudományos lel
kesedésével magyarázható, hogy mindezeknek a mar nem fiatal 
professzor eleget tudott tenni. A debreceni mineralogia-okta
tás után most a szakma egy másik, egészen más tartalmú részét 
kellett újból feleleveníteni, újra tanulni és'korszerűen elő
adni. Ezt a feladatot is teljesíteni tudta, 5 év alatt megír
ta az 1953-ban megjelent ősállattan cimü tankönyvet, amely a 
maga nemében első ilyen hazai kiadás.

A tanszék előző 30 éves "lappangási" ideje alatt könyv
tára alig fejlődött. A professzornak mindössze néhány modern
ebb külföldi munka állt rendelkezésére. A háború és az utána 
következő időszak hermetikus elzártsága következtében az ős
lénytan fejlődéséről jóformán semmi adat nem állt rendelke
zésre. Példaként hadd emlitsem meg: a tankönyvben a Nummulites 
Camerina néven szerepel, amelyet az emlitett külföldi munká
ból vett át. Elzártságunk következtében azonban nem jutott 
el a hire annak, hogy a Nemzetközi Paleontologus Kongresszus 
- bár a Camerina névé a prioritás - a Nummulites nevet érvé
nyesítette használatra, mint Nomen conservandumot. A tankönyv 
utolsó fejezete a Rétegtani őslénytan nevet viseli, amelyet 
a szerző a biosztratigráfia magyar megfelelőjének szánt. Ez 
a fejezet egy magasabbfoku szintézise az őslénytannak, úgy is 
mondhatnánk: alkalmazott őslénytan. Hazai viszonylatban elő
ször tárgyalja a fáciesismeretet és kitér néhány klasszikus
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európai kifejlődésre, amelyek nálunk is előfordulnak. Érző
dik, hogy saját tapasztalataira támaszkodik elsősorban. Geo— 
lógus számára ez a legélvezetesebb rész, szinte minden sora 
egy-egy tanulság.

Ezenkívül még irt egy jegyzetet is az Állami Műszaki 
Főiskola Szénbányász Tagozata számára, ahol egy félévben 
heti két órában tanitott. Szerénységére és a tudomány iránti 
alázatosságára mi sem jellemzőbb, hogy az ott bemutatandó ős
maradványokat saját maga válogatta össze esetenként és egy 
táskába rakva vitte magával. Nem igényelte fiatal munkatár
sainak segítségét.

Előadókészsége nem a külső csillogásban, hanem a belső 
tartalom mélyenszántó, ok és okozati összefüggéseket feltáró, 
elemző és összegező lényegében domborodott ki.

Nevelőmódszere nem a szigor, hanem a türelem, a meg
értés, a segiteniakarás volt. Nem a tudós fölényes magassá
gából bánt a hallgatókkal, hanem mint leendő kollégákkal. 
Vizsgáztatásainál ismeretlen volt a vizsgadrukk. Soha nem pa
rancsolt, mindig csak kért. Soha nem hallottam, hogy egy hall
gatóról lekicsinylő módon nyilatkozott volna. Ajtaja mindenki 
előtt, mindenkor nyitva állt, állandóan fogadóórája volt. So
ha nem láttam haragosnak a csendes, halkszavu öregurat. Min
ket, fiatal oktatókat fiainak tekintett és igy is szólitott.

A tanszéken munkatársai között családias légkör uralko
dott, egymás tisztelete és becsülése, a munka szeretete a tan
székvezető szellemiségének kisugárzásában. Ebben része volt 
Szabó Józsefnének is, a hallgatók szeretett Hilda nénijének, 
akinek kedves és megnyerő egyénisége az egyetemi hivatalok és 
a többi tanszék felé való ügyes-bajos intézendőkben a professzor 
jobb keze volt.
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Vezetése alatt a tanszék ötször költözött. Az utolsó 
helyen, a Muzeum körút 4/A épületének földszintjén végre be
következett az a nyugalom, ahol otthont talált' ő is és e 
termékeny csendben alkothatott napi 12 órán át.

így múlt el az a 8 év, amelyet a tanszéken töltött.
Ha teljesitményben mérjük, akár egy életnek is megfelel.

Tisztelt Emlékülés! Telegdi Roth Károly jól kamatoz
tatta talentumát, amellyel bámulatos energia és hallatlan 
akaraterő párosult.Ércnél maradandóbb emléket hagyott hátra 
munkásságában.

Életútja, szakmai tevékenysége, mélységes humánuma a 
hazai földtan egyik kimagasló személyiségévé emelik és meg
illeti a hely a magyar geológia halhatatlanjainak Pantheon- 
jában.
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In commemoration of the centenary of Károly Telegdi Roth'birth

by
Jenő Boda

Károly Telegdi Roth /1886-1955/, geologist,university 
professor was the leader of the mining department of the 
Ministry of Industry. In 1926, as the first professor of 
geology at the Debrecen University he had organized the 
mineralogical-geological chair and from 1936 on he had a 
leading role in Hungarian raw material research. He laid 
the geological foundations of coal, bauxite and petroleum- 
natural gas researches and promoted further development.
As the head of the paleontological chair at the Budapest 
University from 1947 on, he had great merits in the edu
cation of Hungarian geologists. His excellent scientific 
work is the book entitled "The geology of Hungary.Part I." 
published in 1929. It gives the first modern geological 
tectonical synthesis of the Hungarian land and of the 
Carpathians.
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Benkő Ferenc és a magyar mineralógia kezdetei 

Dr. Csiky Gábor

A "müveit nyugat" kultúrájával mérkőzvén, gyakran men
tegetjük elmaradottságunkat török világgal, sok háborúsággal 
Pedig nekünk is voltak mindenkoron kiválóságaink, de hányat 
nem becsültünk, nem értettünk és hányat elfeledtünk. Része 
van ebben gyarlóságunknak, sok. mindennel terhelt történelmi 
múltúnknak, főleg országunk egykori feldarabolt állapotának. 
A régi Erdély belső dolgait, sajátos múltját és szellemét, 
az erdélyiséget, ezt a mást, amiben Erdély mindig különbö
zött az anyaországtól, sosem értették meg, még ma sem, mert 
egyszerűen nem ismerték. Ebben a tárgyban ajánlom elolvasni 
a Historia ezévi 2. számát,, melynek cime "Erdély a közös ha
za" .

Amikor a XVIII. század vége felé a felvilágosodás ha
tására a magyar nyelv és irodalom megújításának a mozgalma 
elindult, az irók iskolákba csoportosultak szerte az ország
ban: franciásak, németesek, latinosak, magyarosok. Csak Er
délyben nem alakult külön iskola, nem szólalt meg a szépiro
dalom múzsája. Az úttörők itt inkább a tudományok terén pró
bálkoztak, Bőd Péter szellemében, aki 1756-ban megirta: "Jó 
volna tudós emberekből álló magyar társaságot a maayar nyelv 
nek ékesgetésére, mint más nemzetekben vagyon felállítani". 
Ezt az úttörő kezdeményezést, úgyszintén Bessenyei György 
1781. évi "Jámbor szándékát" tette magáévá Aranka György, 
és 1791-ben Kolozsvárt kiadta röpiratát "Egy Erdélyi Magyar 
Nyelvmivelő Társaság felállításáról való Rajzolat a Haza 
Felséges Rendc iez" cimen, amit az erdélyi országgyűlés még 
ezévben elfogadott. Ennek alapján alakult meg 1793-ban
yc.
Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály emlékülésén, 1986 .május 15-én.
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Marosvásárhelyt, az Erdélyi Magyar Nyelvmivelő Társaság, az 
első magyar tudós társaság, Széchenyi István Tudós Társasá
gának egyetlen méltó elődje, mely 1806—ig működött. A Tár 
saság tagjai közt találjuk Erdély kiemelkedő tudósait: Gyar- 
mathi Sámuel orvost és nyelvészt, Benkő József botanikust és 
történészt, Nyúlás Ferenc orvost, Pataky Sámuel orvost és 
Bolyai Farkast. Ennek a Társaságnak a tagja volt Benkő Ferenc 
is, akiről itt és most megemlékezünk abból az alkalomból,hogy 
korszakalkotó müve, a "Magyar Minerologia", az első magyar 
nyelvű ásványtan, a magyar földtan klasszikus müveinek egyi
ke, ezelőtt 200 esztendővel, 1786-ban elhagyta a kolozsvári 
református kollégium nyomdáját.

Mielőtt szólnánk Benkő Ferenc életéről és munkásságá
ról, vessünk egy pillantást a korra, a XVIII. század máso
dik felére és a XIX. század elejére, amikoris a hazai geoló
gia, akkor még mineralógia, elindult és kialakult, úgyszin
tén az úttörőkre, akik mindezt munkásságukkal, elétmüvükkel 
lehetővé tették.

A müszaki-természettudományos fejlődés úttörője a bá
nyászat-kohászat volt. Az ásványok és kőzetek megismerésé
hez, előfordulásuk törvényszerűségeinek felismeréséhez a bá
nyászat vezetett s igy lett a mineralógia, majd geológia szü
lőanyjává. A bányászat megkívánta az ásványokkal és kőzetek
kel való fokozottabb foglalkozást és ez az igény a XVIII.szá
zadi hazai bányászatban már jelentkezett is. Ez az igény már 
mint követelmény hozta létre a selmeci Bányászati Akadémiát 
1763-ban, melynek első tanszéke a kohászat-kémia-ásványtani 
volt. Ebben az időben viszont a nagyszombati egyetemen 1774- 
ben létrehozott historia naturalis /természetrajzi/ tanszé- 
^en Piüer Mátyás még a természet három országát adta elő.
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A magyarországi ásvány-földtan története első, kezde
ti, hősi korszakában, mely nagyjából az 1765. és 1825. kö
zötti időt foglalja magába, a földtani ismereteket a bányá
szathoz kötődő werneri mineralógia, illetve iskola, mint ki 
alakuló diszciplína foglalta össze. Ekkor geológiáról még 
nem lehet beszélni, csak az azt képviselő mineralógiáról, 
mert Engels szavait idézve, "a földtan még nem jutott túl 
az ásványtan kezdeti fejlődési fokán" /"A természet dialek
tikája"/. Eme hőskornak földtant képviselő ásványtana, ill. 
annak története a hazai természetbúvárok, mondjuk tudósok 
úttörő munkásságának, életműveinek mozaikdarabjaiból tevő
dik össze.

Itt megjegyezni kivánom, hogy a tudomány fejlődésének 
két tényezője van: az egyik a tudományos egyéniség szerepe, 
a másik a történelmi-társadalmi háttér. Kétségtelen, hogy a 
tudomány előrehaladása a tudósok munkássága révén valósul 
meg, azaz a tudományt a tudósok viszik előre. Kérdés azon
ban, hogy a tudósok szerepe jelenti-e a fejlődés döntő té
nyezőjét. Erről már eltérnek a vélemények. Mindenesetre a 
XVIII. században az úttörő tudós egyéniség szerepe volt a 
döntő, de még a XIX. században is.

E korszak kutatási tevékenységének összességét, ered
ményét és jelentőségét azoknak a természetvizsgálóknak, ku
tatóknak úttörő munkássága adja, akik a hazai bányászat gya 
korlati, hasznos igényeinek a kielégítésén fáradozva, annak 
ásványvilágával foglalkoztak. Ezek az úttörők, mondjuk "mi- 
neralógusok", munkásságuk során bejárták az ország bánya
helyeit, miközben ásványokat, kőzeteket és ősmaradványokat 
gyűjtöttek, megfigyeléseket tettek és szerzett ismereteik, 
tapasztalataik alapján Írták meg leiró ásványtani, topográ
fiai müveiket, melyek a hazai földtani szakirodalom legré
gibb forrásai.



Az úttörők közül az első FridváLdszky János /1730-1784/, 
a kolozsvári egyetemi rangú főiskola tanára, akinek "Minero- 
logia Magni Principatus Transilvaniae" c. 1767-ben Kolozs
várt megjelent munkája Erdély ásványvilágának első leirását, 
ismertetését adja s ezen túl vázolja történetét és földraj
zát is.

A Fridvaldszky által elkezdett latin nyelvű kiindu
lásból az ut ezután kétfelé ágazott. Egyik ága német nyel
ven, a Bruckenthal Sámuel, Erdély gubernátora által létesí
tett szász tudós központon át vezetett a nemzetközi tudomá
nyosság felé. Ezen haladt Johann Ehrenreich Fichtel /1732- 
1795/ nagyszebeni kincstári tanácsos, akinek két jelentős 
munkáját kell megemlíteni. A "Beytrag zur Mineralgeschichte 
von Siebenbürgen" c. kétkötetes müve 1780-ban, Nürnbergben 
jelent meg. Ennek első kötetében javarészt Erdély ősmarad
ványaival foglalkozik és ennek alapján elmondhatjuk, ő volt 
az első magyarországi paleontológus. A második kötet az er
délyi kősó bányászati és földtani viszonyait ismerteti.
E munkája előszavában érdekes megjegyzést tesz: amikor kü
lönböző lelőhelyeken talált tengeri eredetű kövületekkel 
azt bizonyította, hogy Erdély földjét egykor tenger borí
totta, egyszerűen kinevették érte. Fichtel másik fontos mü
ve, "Mineralogische Bemerkungen von den Karpathen", 1791- 
ben jelent meg Bécsben két kötetben, mely a hazai kárpáti 
területek ásvány-földtani viszonyait foglalja össze. Ez a 
mü tükrözi Fichtel plutonista felfogását.

A magyarországi ásványkincsek feltárása, a bányászat 
technikája, az ország ásvány—földtanának kezdeti megismeré
se és oktatása Selmecbányán 1763-tól már lépést tartott a 
tudomány nyújtotta lehetőségekkel. Csak igy történhetett meg, 
ho9Y Born Ignác /1742-1791/ a kezdeti korszak legnagyobb,
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Európa-szerte ismert egyénisége/ a világ első nemzetközi 
tudományos/ bányászati-kohászati kongresszusát megrendez
hette, ezelőtt 200 évvel, 1786-ban, a Selmecbánya melletti 
Szklenón. Ráadásul ez alkalommal a jelenlévők /8 országból 
27 szakember/ Born javaslatára megalapították a "Societ'át 
der Bergbaukunde"-t, amely az első, bár rövid életű, nem
zetközi tudományos társaságnak tekinthető.

Egy uj kohászati eljárást mutatott be Born a szklenói 
gyűlésen, melyről "Uber das Anquicken der gold- und silber
haltigen Erze... /Bécs, 1786/" cimü munkájában számolt be; 
ez legjelentősebb müve. Benne csúcsosodott e korszak gyakor
lati bányászati tudása és ásványtani ismerete... Sokoldalú 
gyakorlati természettudós egyéniség volt, a magyarországi 
bányászat, kohászat, ásványtan és kémia úttörő kutatója s 
egyben felvilágosult gondolkodója korának. Számunkra azon
ban másik müve a fontos, melyben magyarországi és erdélyi 
utazásai eredményeit, megfigyeléseit, tapasztalatait 23 le
vélben, mint tanulmányi beszámolókban foglalta össze, melye
ket barátja Johan Jakob Ferber könyv formájában, "Borns Briefe 
über mineralogische Gegenstände auf seiner Reise durch das 
Temeswarer Bannat, Siebenbürgen, Ober- und Nieder Hungarn..." 
cimen adott ki 1774-ben Frankfurban és Lipcsében. Rövidesen 
lefordították francia, angol és olasz nyelvre is, csak ma
gyarra nem, a mai napig, pedig a hazai bányászat és ásvány
tan klasszikus müve.

Erdély elemének, az egyetlen magyar elemnek, a tellur- 
nak felfedezésével kapcsolatban két tudósról kell megemlé
kezni Franz Joseph Müllerről és Kitaibel Pálról. Müller Ferenc 
József /1740-1825/ már szakember, selmeci bányamérnök volt. 
Szintén Nagyszebenben működött mint bányatanácsos, majd az 
erdélyi bányászat vezetője. Főleg az Erdélyi Érchegység
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ásványainak vizsgálatával és elemzésével foglalkozott. Fel
tehetően ő volt az első hazai ásványkémikus. Emlitésreméltó 
müve, „Mineralgeschichte der Goldbergwerke in dem Verespata- 
ker Gebirge in Siebenbürgen /Lipcse, 1789/".

Kitaibel Pál /1757-1817/ Born Ignác mellett a század 
másik legnagyobb természettudósa volt, de elsősorban bota
nikus és jeles vegyész, aki ásvány, kőzet és vizelemzéseket 
is végzett. Növénygyüjtő országjárásai közben pedig ásványo
kat és kőzeteket is gyűjtött. Ezek sajnos 1956-ban a Nemzeti 
Múzeumban elpusztultak. Neve Müllerrel együtt a magyar ás
ványtan történetének hires vagy inkább hirhedt epizódjához 
kapcsolódik, a tellur felfedezéséhez. Ez a történet a ma
gyar tudomány vereségeinek egyike volt. Mellőzve a bonyolult 
és még ma is vitatott történetet, csak annyit szólok Tokody 
László és Koch Sándor nyomán, hogy ezen a felfedezésen há
rom tudósnak kell osztoznia. Müller felismerte a tellur ás
ványát és uj fém létezését állitotta 1784-ben, Kitaibel ki
mutatta az uj elemet 1789-ben, H.M, Klaproth német vegyész 
pedig, miután bizonyította az uj elem létezését, névvel is 
ellátta 1798-ban, s ezzel ügyesen kierőszakolta a felfede
zés prioritását.

A selmeci akadémia neves professzorai közül az olasz 
Giovanni Antonio Scöpolit /1723-1788/ emlitem meg, aki az 
ásványtan és kémia tanára volt és két Prágában megjelent 
könyve minket is érint. Az "Anfangsgründe der systematischen 
und praktischen Mineralogie /1775/" c. müve tanítványai szá
mára irt tankönyv; a "Cristallographia Hungarica Pars I. 
/1776/" c. könyvében pedig Selmec környéki bányák ásványait 
irta le.

Említettem, hogy a Fridvaldszky által elkezdett latin 
nyelvű kiindulásból az ut kétfelé ágazott. Az egyikről a
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német nyelvű ágról már szóltam. A másik, az uj, még zsenge 
ág, a németből való fordításon át a magyar nyelvű ásványtan 
megteremtéséhez vezetett. Az uttörés feladatát Benkő Ferenc 
/1745-1816/ ref. lelkész a nagyenyedi kollégium természet
rajz-földrajz tanára, Werner tanainak első magyar hirdetője 
végezte.

Öt esztendővel Benkő F. Magyar Ilineralógiája után, 
1791-ben újabb magyar ásványtannal gazdagodott irodalmunk. 
Komáromban jelenik meg Zay Sámuel orvosnak, Pillér Mátyás 
tanítványának, "Magyar Mineralogia avagy az Ásványokról 
szóló tudomány" c. könyve, mely a "Természet első világá
nak eddig ismeretes mindenféle szüleményeit terjeszti élőnk
be". Két esztendő alatt három magyar nyelvű ásványtan megje
lenése máig is egyedülálló jelenség a magyar ásványtan tör
ténetében, jegyezte meg Koch Sándor, 1952-ben megjelent köny
vében .

Az ásványtan magyarításával kapcsolatban meg kell em
líteni Kováts Mihály /1762-1851/ orvos neves munkáját a "Lexi
con mineralogicum enneaglottum"-ot /Pest, 1822/ is. Ásvány
tani műszavai azonban nem tudtak gyökeret verni a magyar 
szaknyelvben.

Megjegyzem, hogy az "ásvány" szót először Molnár János 
/1728-1804/ fizikus, jezsuitarendi tanár, "A természet három 
országának rövid ismertetése kezdet gyanánt" c. munkájában 
használta, mely az első magyar nyelvű természetrajz, és az 
általa szerkesztett "Magyar Könyvház" nevű periodika első, 
1783-as évfolyamában jelent meg. Említésre méltó még egy 
kevéssé ismert, az előbbinél jelentősebb természetrajzi mun
ka, melynek szerzője Gáti István /1749-1843/ ref. lelkész, 
tanár. "A természet históriája /Pozsony,1795/"c. könyvének
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I. része az ásványok világát tárgyalja s igy Benkő és Zay 
müvei után a negyedik magyar nyelvű ásványtannak mondható.

E korszak két utolsó jelentős tagjáról - Zipser K. 
András és Jónás József - szólva zárom az úttörők sorát. - 
Zipser K. András /1783-1864/, természetrajztanár jelentős 
müve, "Versuch eines topographisch-mineralogischen Hand
buches von Ungarn" Sopronban jelent meg 1817-ben. Ebben 
felsorolja Magyarország ásványlelőhelyeit, ismerteti ásvá
nyait és kőzeteit. Alapos munka, mely főleg az előfordulá
si helyeket és viszonyokat tekintve ma is használható. Szá
mos, ma már ismeretlen lelőhelyet emlit,ezért topográfiai 
szempontból forrásmunka. Zipser helyes érzékkel felismerte 
egy olyan kollektiv összefogás, társulás szükségességét, 
mely a földtan céljait, s ezáltal a hazai bányászat fellen
dülését szolgálja. Ettől a gondolattól vezérelve tette meg 
korszakalkotó javaslatát, mely a Magyarhoni Földtani Társu
lat megalapításához vezetett 1848-ban. Ez elévülhetetlen 
érdeme.

Jónás József /1787-1821/ bányamérnök, e korszak utol
só képviselője, képzett mineralógusa, 1814-ben a Nemzeti 
Múzeumban a természetiek tárának segédőre, 1816-tól halálá
ig, 1821-ig pedig, a tár őre volt. "Ungarns Mineralreich 
orycto-geognostisch und topographisch dargestellt" c. fő
müve Pesten jelent meg 1820-ban. Ebben számos adatot szol
gáltat egy készülő magyarországi ásványtopográfiához, mely
nek megirását azonban korai halála megakadályozta. Ez a ter
ve könyvének igen érdekes és gondolatgazdag bevezetőjében 
jut kifejezésre. Jónás J. a magyar ásványtan nagy Ígérete 
volt, ezt fejezik ki Krenner József mérvadó szavai: "Jónás 
Józsei mineralógus elhalálozása nagy és váratlan csapás 
volt nemcsak a muzeum ásványgyüjteményére, hanem a hazai
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mineralógiai tudomány fejlődésére is, ő volt az egyedüli 
számottevő mineralógiai szakember Magyarországon". Koch 
Sándornak is ez volt a véleménye. Tény az, hogy a magyar 
ásványtan kereken 60 esztendős kezdeti fejlődése után pan
gás következett, ami Szabd József fellépéséig tartott.Sem 
az egyetemen, sem a múzeumban nem akadt hozzáértő tanár, 
illetve múzeumi szakember, pedig Beudant hires munkája 
megmutatta a tovább haladás útját. És éppen e pangási idő
szakban, a múlt század második negyedében lendült fejlődés 
nek külföldön, a korszerű ásványtan, úgyszintén földtan. 
Ráadásul ugyanekkor a világhirü magyarországi bányák gaz
dag, ritkaságokban bővelkedő ásványanyaga, hazai gyűjtők 
és szakértő kutatók hijával külfüldre, elsősorban Bécsbe 
vándorolt. S mindez a reformkorral kezdődő fellendülés kö
zepette. íme a kiemelkedő tudós egyéniség jelentőségének 
egy példája, illetve hiányának következménye!

A kezdetek vázlatos ismertetése után rátérek Benkő 
Ferencre. Nem kivánok foglalkozni két magyar nyelvű úttörő 
munkájával, ami emlékülésünk központi témája, erről szól 
az utánam következő két előadás, csupán nagyenyedi tanári 
működéséről, jelentőségéről szólok.

t

Benkő Ferenc, a Bethlen Gábor által 1622-ben Gyula- 
fehérváron alapitott, 1662-től pedig Nagyenyeden működő 
főiskolának, Erdély legnevezetesebb Alma Materének volt 
természetrajz, földrajz és német nyelvtanára 1790-től ha
láláig, 1816-ig.

A jénai és a göttingai egyetemen tanult és az ásvány 
J » Gmelin göttingai professzor kedveltette meg vele 

Ezalatt, 1782-ben magyarra fordította A.G. Werner "Von den 
äusserlichen Kennzeichen der Fossilien /Leipzig, 1774/"
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cimü müvét és hazatérve kiadta Kolozsvárott 1784-ben,"Werner 
Ábrahám Urnák a Köveknek és Értzeknek külső Megesmertető Je
gyeikről Írott szép és igen hasznos Könyvetskéje" cimmel. 
Ezután jelent meg 1786-ban első, önálló magyar nyelvű ás
ványtana, a "Magyar Minerologia, azaz a Kövek és Értzek Tu
dománya" szintén Kolozsvárott, melyben "A Természet Harma
dik Országának Javait", az ásványokat a Werner iskola szel
lemében irta le. Elismeréssel kell megjegyeznünk, hogy az 
akkori tudás erejével máris megsejtette Erdély geológiai múlt
ját, a hajdani tengereket és bizonyítékul idézi a sót, a kö
vületeket és a vulkánokat, "melyek a Tengermellyéki Hellyek 
tulajdoni". Müvének legfőbb érdeme magyar nyelvűsége, mint 
úttörőnek meg kellett teremtenie a magyar ásványtani szak
nyelvet is a latin és német elnevezésekből. Benkő a magyar 
tudomány magyarításának egyik úttörője.

Az ásványtan mellett a természetrajz többi ágait is 
tanította és művelte. "Magyar Linneus" c. munkája, melyben 
az állat és növényvilágot ismertette Linné rendszere sze
rint, nem került nyomdába és a kézirattal kapcsolatban Szi- 
lády Z. közlése szerint "nem tudunk hollétéről". Tanítvá
nyai számára kézikönyvet irt "Magyar Géográfiája" cimmel; 
Kolozsvárt jelent meg 1801-1802-ben, mely Ázsiát, Afrikát 
és Amerikát ismertette, az Európáról szóló kötet nem jelent 
meg. Figyelemre méltó cselekedet, ahogyan tanítványai kezé
be magyar nyelvű tankönyveket igyekezett adni ezelőtt közel 
200 esztendővel, amikor a hivatalos és oktatási nyelv a la
tin volt. Ezek szerint Apáczai Csere János után közel más
fél századdal ismét feltör az a gondolat, hogy az anyanyel
vű oktatás legyen a tanítás alapja.

A szorosan vett iskolai oktatáson és nevelésen kivül 
is mindent megtett a honismeret, a földrajzi és természet—
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2. ábra A Magyar Minerologia cimlapja
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rajzi ismeretek terjesztése érdekében. Ezt a célt szolgálta 
igen érdekes müve a "Parnassusi Időtöltés", mely szórakozta
tóan ismeretterjesztő volt és évkönyv szerűen 1793-1800-ig 
jelent meg /7 kötetben/ szintén Kolozsvárt. E munkájának jel 
mondata jellemző és változatlanul időszerű: "Mentül jobban 
esméri valaki a tulajdon hazáját, annál jobban tudgya azt 
mind szeretni, mind pedig más idegen földek felett betsül- 
leni". /Parnassusi Időtöltés. Hatodik Darab. 1794 ./

Benkő F. másik nagy érdeme, hogy a nagyenyedi kollégi
umnak tanársága alatt gazdag természetrajzi, elsősorban ás
vány-földtani gyűjteményt teremtett a hallgatóság és a köz 
javára, és múzeummá fejlesztette azt, mely 1796-ban nyilt 
meg. Ez volt feltehetően az első magyarországi nyilvános mú
zeum. A Parnassusi Időtöltés VII. kötetében, Enyedi Ritkasá
gok cimen irta le ezt a "Raritatum et Rerum Naturalium Muse
um" -ot. Sajnos a muzeum anyagának nagy része az 1848/49-es 
szabadságharc idején, amikor a románok felgyújtották Nagy- 
enyedet, elpusztult, egy része viszont állitólag Nagyszeben- 
be, a szászok Bruckenthal múzeumába került! Ami a gyűjtemé
nyekből megmaradt, az a román uralom alatt, főleg 1945 után 
lassan szétszóródott az országban. Ma már egyetlen azonosít
ható ásvány vagy kőzet sem ismeretes. Az ásványgyüjtemény 
állitólag 6000 darabból állt.

Benkő F. múzeumával és a Parnassusi Időtöltéssel "a 
természeti dolgok" gyűjtésének a kedvét és a "ritkaságok 
iránt való Ízlést" igyekezett az ifjúságban felébreszteni. 
Egész működése az ifjúság nevelését, természettudományos is
mereteinek gazdagítását szolgálta és előkészítette a termé
szettudományos világnézet kialakulását is. Múzeumi célkitű
zésében tehát a közvetlen iskolai szempontok mellett, meg
vannak a tudományos és társadalmi szempontok is. A nagy-
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enyedi muzeum megszervezése ezért sokkal nagyobb jelentősé
gű, mint a többi korabeli hazai gyűjteményé, melyek több- 
]"iy2.2re zárt, főúri gyűjtemények voltak és csak az egyéni ér 
deklődés kielégítését szolgálták.

Amikor 1790-ben a nagyenyedi kollégium dísztermében 
a beiktató ünnepélyen, a parókás-taláros uj tanár a klasszi
kus hagyományt megszegve magyarul szólalt meg, az öröm és 
meglepetés moraja kélt: "A teremtő két könyvet adott kezünk
be: a kegyelem könyvét és a természetnek könyvét. A biblia 
mellé tartozik tehát a természet kincses házának megismerése", 
így kezdte beszédét Benkő Ferenc, a nemzet tanitója, a lelkes 
tudós és gyűjtő, az úttörő.

Befejezésül Benkő Ferenc utóéletéről kivánok szólni 
vagyis arról, hogy maradt fenn életműve a szakmai utókor em
lékezetében, hogyan értékelték munkásságát az elmúlt 200 év 
alatt.

Ezzel kapcsolatban a következőket kell elmondanom. 
1966-ban volt Benkő F. halálának 150. évfordulója. Erdélyi 
lévén, életműve már azelőtt is érdekelt. Gondoltam meg kel
lene róla emlékezni. Ez meg is történt és pedig a szegedi 
területi szakosztály előadóülésén 1967. március 31-én,ahol 
Koch Sándor professzor tartott előadást könyvéről, én pedig 
tudománytörténeti jelentőségéről. Mindkét előadás a Földta
ni Közlönyben jelent meg. Előadásom készítése közben döbben
tem rá arra, hogy mennyire nem élt Benkő munkásságának,élet
művének jelentősége az utódok tudatában. Közben 1967. febru
árban Vadász professzor magához hivatott s ekkor derült ki, 
hogy ő is Benkővel foglalkozik és éppen cikket ir róla. Két 
Ízben voltam nála és bevallom meglepett, milyen behatóan, 
tárgyilagosan foglalkozott mindazon problémákkal, melyek az
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én megdöbbenésemet kiváltották Benkő Ferenccel kapcsolatban, 
és milyen nagy elismeréssel nyilatkozott róla, amit nemigen 
tételeztem volna fel róla. Igen emlékezetes, tanulságos és 
számomra megnyugtató eszmecsere volt. Vadász professzor cik
ke az MTA X. Osztályának közleményeiben jelent meg 1967-ben. 
Ebben a cikkben ő leirta mindazt amire én nem tértem ki,mert 
tudtam, hogy a Földtani Közlöny szerkesztősége úgyis kihagy
ja. Ugyanis a Szabó Józsefet közismerten bálványozó Vadász 
professzor leirta - ő megtehette - a következőket, idézem: 
"Benkő Ferenc könyveinek hatásvizsgálatában feltűnő, s előt
tünk mindmáig elfogadható magyarázat nélkül áll az a tény, 
hogy elismert európai-hirü kiválóságunk Szabó József széles
körű szaktudományos, ismertterjesztő, sőt nyelvművelő köz
leményeiben, tanulmányaiban, tankönyveiben Benkő Ferenc sem
milyen vonatkozásban sincs emlitve, még nevét sem találjuk". 
Hát ez az, amit tőle függetlenül én is megállapitottam, és 
amit azóta sem értek. Ezt, Jónás Józsefről 1982-ben tartott 
előadásomban már bátorkodtam kifejteni megtoldva azzal,hogy 
Szabó József nemcsak Benkőről és Jónásról feledkezett meg 
vagy nem vett róluk tudomást, hanem a magyar ásvány-földtan 
egész kezdeti, kb. 60 esztendős hősi korszakáról sem, ösz- 
szes úttörőivel együtt. Ezzel kapcsolatban kénytelen vagyok 
elfogadni Vadász professzornak ugyanott közölt föltevését, 
mely szerint, "Érthető, hogy a meggyőződéses plutonista 
Szabó József, Werner neptunizmusa iránt semmi érdeklődést 
nem mutatott, igy a werneri magyar munka /Benkő két müve/ 
sem érdekelhette, még ha tudomása is lett volna róla".
Ugyanis Vadász professzor könyvtári nyomozása szerint - 
jóllehet furcsán hangzik - Szabó József, Benkő Minerologi- 
áját aligha ismerte! A pesti egyetemen ugyanis, sem Szabó
J. idejében az egykori ásvány—földtani tanszéken, sem utána 
az ásvány-kőzettani tanszék könyvtárában egészen 1950-ig,
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nem volt meg a Magyar ílinerologia. Mindez persze nem von le 
semmit sem Benkő Ferenc és kortársai jelentőségéből, sem 
Szabó József nagyságából. Csakhogy a tények makacs dolgok!

A fentiekkel szemben meg kell jegyezzük, hogy Szabótól 
eltérően mind Böckh János, mind Schmidt Sándor, úgyszintén 
Szily Kálmán, nagy elismeréssel szól a régiekről. Közülük 
Schmidt Sándort idézem: "A magyarság ma is a rónaságot ked
veli, a Székelyföld pedig ásványos kincsekben szegény, ott 
valamire való bányászat nem fejlődhetett. Ásványtermő hegye
ink között idegen szavú társaink laknak, úgy hogy a termé
szetiek csoportjából talán az ásványokkal legkevésbé ismerős 
a magyar. És ime, alig nyolc év folyamán két- eredeti és egy 
fordított ásványtan jelent meg 1784-től 1791-ig, Benkő és 
Zay s. jóvoltából. Vájjon terem-e nálunk manapság ennyi ere
deti mineralógiai munka? Kétséget nem szenved, hogy igen; 
mert ezek a múlt századbéli eredeti munkákban sem volt egyéb 
mint a meglévő idegen dolgoknak egybefoglalása és a különös 
magyar termőhelyek elsorolása. De a mai munkák alig közeli
tik meg a czélt, mely felé Benkő és társai lelkesen indultak 
Benkőék az ásványtant a magyar észhez, a magyar szóhoz, a 
magyar ember természetéhez akarták szabni, magyar ásványtan
ra törekedtek, mi pedig csak magyarul Írjuk az ásványtant!
Ez Benkőék munkásságának gyökere, ez az ő sajátos eredetisé
gük; ha igy fürkésszük át megsárgult lapjaikat, kincses bá
nyára lelünk soraikban. Ezek voltak a legelső fecskék, me
lyek a pallérozott nyugatról kerültek hozzánk."

Végülis összegezve, sajnálattal kell megállapítani, 
hogy erről a korszakról az utókor vagy megfeledkezik,vagy 
nem sokra tartja. Van, aki Beudant-nal, sőt van, aki Szabó 
Józseffel kezdi a magyar földtan történetét. Mindez helyte
len. A hőskornak a képviselőit akkor, jobban ismerték extra
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Hungáriám, azaz külföldön, mint napjainkban itthon. Itt meg
jegyezni kivánom, hogy az 1797—ben alakult jénai "Mineralo
gische Societät" első elnöke, az erdélyi gróf Teleki Domokos, 
aki mineralofil ásványgyüjtő volt, javaslatára Benkőt lev. 
taggá választották. Rajta kivül a Társaság tagjai voltak: 
Jónás József, Kitaibel Pál, Kováts Mihály, Müller F.J., Zay 
Sámuel és Zipser K. András. Ennek a kornak felsorolt képvi
selői különböző végzettségűek voltak ugyan, de mindnyájan 
autodidakta természettudósokká, sőt mineralógussá váltak s 
egyben a hazai földtudományok úttörőivé is. És ez a lényeg, 
ez teszi őket naggyá. Hagyatékuk kis számú mü, de ezek szak- 
irodalmunk klasszikus müvei, kútfői, s bár nem voltak mind 
magyarok németül és latinul Írtak és beszéltek, de szerették 
ezt a földet, melyet hazájuknak vallottak és ezért is megér
demlik az utókor megbecsülését.
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In memoriam Benkő Ferenc

A Földtani Közlöny 1913. évi XLIII. kötete 530. 
oldalán a vegyes közlemények rovatában az alábbi fel
hívás jelent meg.

VEGYES KÖZLEMÉNYEK.

Itonkő Ferenc emléke.
A nngycnyedi Bethlen-kollégium  tsiniiri kara a következő felhívást bocsátja 

közzé:
« E m l ő k e t  B e n  kő  F e r e n c n e k ,  az első  magyar ásványtan író

jának I»
Oh e hazában olyan sok jeles 
S í r j án  ringatja v á n d o r  fuvalom 
A feledésnek tüskebokrait!

1‘rlő/i.

A nagy fejedelem, Betű i,kn G ájioii születésének 300-adik évfordulóján  
emlékezzünk m eg  egy elfeledett tudósról, a magyar kultúra láuglelkíí úttörőjé
ről, a Bethlcn-főiskola dicsőséges múltjának egyik legérdemesebb alakjáról.

() írta nyelvünkön az első ásványtant, a Magyar Minerologiát 1780-ban. 
Kétkötetes M agyar Geográfiája is egyike a legelső ilynem ű könyveknek irodal
munkban.

() terem tette meg hazánkban az első természetrajzi múzeumot Nagyenyo- 
deu. Az erdélyi közönség okulására L’arnasussi Időtöltés címen kedves és tanul
ságos évkönyvet ír és ad ki. Tudom ányos érdemeit a külföld is elism erte, mert 
a «Jénai 'Tudós Társaság» tagjává választotta.

, Emellett korának elismert legkiválóbb egyházi szónoka és a szem léltető  
tanításnak valóságos művésze. A magyar professzor példaképe. A szorgalom, 
szerénység és böleseség megtestesülése.

S mindez érdemekért cseréljen emlékezetét az ő tizenkét kötet nyom atott 
munkáján kívül nem őrzi más, m int néhány irodalm i adat és egy szerény '' 
életrajz. (Természettudományi K özlöny 1011.)

Elfeledett sírja jeltelenül várja már-iuár századik évfordulóját csendes 
elmúlásának. (ISII!. )

De mi reméljük, hogy a, százéves fordulón az ő elfeledett neve újra 
föléled és a hálás magyar társadalom drága kincs gyanánt fogja őrizni em lékét.

Övezzük babérral nemes alakját!
Állítsunk em léket Benkő Ferencnek;
Minden m üveit és a term észettudom ányokért lelkesedő magyar ember 

hozzájárn 1 á síit ké r i
a Betlilen-kolléginui tanárkara nevében :
Nagyonyeden, 1013 december 1-én.

Dr. Szif.ÁDY Zoi.tán M oi.nák Kákoi.y
term észetrajz-tanár. főgiiunázium i igazgató.



Azóta eltelt 75 esztendő és nem történt jóformán sem
mi a fentiekkel kapcsolatban. Elmúlásának 100..esztendős 
évfordulóját /1916/, úgyszintén születése 200. évfordulóját 
/1945/ elmosta a két világháború vihara. Nem állítottunk 
emléket Benkő Ferencnek! Egyedül Faller Jenő bányamérnöknek 
"jutott eszébe" megemlékezni külön cikkben a 150 éves első ma
gyar mineralógiáról és szerzőjéről 1936-ban a Bányászati 
és Kohászati Lapokban. A Magyarhoni Földtani Társulat 1937. 
évi közgyűlésén Papp Ferenc első titkár jelentésében csupán néhány 
szóval méltatta Benkő Ferenc 1786-ban - 150 éve - megjelent 
"Magyar ásványtan" /sic!/ c. munkáját /Lásd, Földtani Köz
löny, 67.k. 1937. p. 89./. Ez bizony kevésnek találtatott! 
Végülis 1967-ben "jutott eszünkbe" megemlékezni érdemben 
Benkő Ferencről, az első magyar nyelvű mineralogiák szerző
jéről, halála 150. éves évfordulóján. Az 1967. március 31-én 
tartott előadásom végén javasoltam: "Állitsunk emléket Benkő 
Ferencnek, az első magyar mineralógusnak, mely szerint neve 
a Magyar Nemzeti Muzeum kertjében vagy épületében elhelyezen
dő mellszoborral avagy emléktáblával megörökitessék". Pusztá
ba kiáltott szavak voltak. Majd javasoltam és kértem a Föld
tani Társulat elnökségét, főmüvének, a Magyar Minerologiának 
facsimile kiadására - mindhiába. Végülis az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem ásványtani tanszékének néhány lelkes fiatal 
mineralógusa, a fiatalság vállalkozó szelleme valósította 
meg 20 esztendős várakozásunk után a könyv megjelenését,szü
letése bicentenáriuma alkalmából. Ez az első újjászülető mü 
a hazai ásvány-földtan története kezdeti, hősi korszakának 
hagyatékából, szakirodalmunk klasszikus alkotásaiból, mint
egy üzenet a XVIII., a fény századából, - a XX. századnak. 
Várakozással tekintünk a multat idéző fiatalokra!
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Ferenc Benkő and the beginnings of mineralogy in Hungary
by.

Gábor Csiky

Ferenc Benkő /1745-1816/ was a pastor and theacher 
of natural history and geography in the Bethlen College at 
Nagyenyed /Transylvania/. He was also a pioneer of Hungarian 
mineralogy. At the Göttingen University he attended Professor 
J .F. Gmelin's lectures on mineralogy /between 1780 and 1782/ 
an in the meantime ha translated A.G. Werner's, his con
temporary's book entitled "Von den ausserlichen Kennzeichen 
der Fossilien" into Hungarian. After his return to Hungary 
he published it at Kolozsvár /Transylvania/ -in 1784 . This 
book is called the "Hungarian Werner" . After this he wrote 
the first handbook of mineralogy in Hungarian language entit
led "Magyar Mineralogia, azaz a Kövek és Értzek Tudománya" 
/Hungarian Mineralogy, that is the knowledge of rocks and 
ores/ which was published 200 years ago, ih 1786, also at 
Kolozsvár. In this book the minerals are described in the 
spirit of the Werner school. The greatest merit of the book 
is that it was written in Hungarian. He published another 
work of his entitled "Parnassusi időtöltés" /Parnassian 
pastime/ which was issued in seven volumes in a form like 
annals at Kolozsvár between 1793 and 1800. The aim of this 
work was to disseminate general knowledge of the country as 
well as natural hi''orical and geographical knowledge. His 
other great merit was the establishment of a natural histo
ry museum, including a rich collection of minerals in the 
Nagyenyed College. The museum was opened to the public in 
1796. Most probably this was the first public natural history 
museum in Hungary. Ferenc Benkő was a member of the "Minera
logische Societat" of Jena. The bicentenary of the publica
tion of his book gave an opportunity to issue a reprint edi
tion of it edited by Sándor Szakáll and Tamás Weiszburg.

236
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Benkő Ferenc ásványtani munkássága
yuWeiszburg Tamás

A XVIII. század második fele a mai értelemben vett 
ásványtannal már szoros, folytonos összeköttetésben állé 
mineralógia megszületésének időszaka. Az európai pezsgés 
természetes gyökerekkel kapcsolódott a nagy hagyományú bá 
nyászaton keresztül Magyarországhoz is. Ebben az időben a 
selmeci Akadémia éppen úgy a nemzetközi tudományosság fel 
légvára volt, mint ahogy Born Ignác gyűjteményleiró kata
lógusait az ásványtani rendszerezés nélkülözhetetlen mun
káiként használták világszerte. A Nagyszombatból Budára, 
majd Pestre költözött királyi Egyetem természetrajzi okta 
tásában is fontos szerepet kaptak a "fossiliák"; Pillér 
professzor gyűjteménye és az Egyetem /Born által rendsze
rezett/ nagy gyűjteménye komoly visszhangot váltott ki a 
korabeli utazóknál is /1./. Ezen universitásnak légköre 
késztette a harmadik magyar nyelvű ásványtani szakkönyv 
közreadására Zay Sánuelt is 1791-ben, Komáromban /2./. 
Talán Magyarország és Erdély kultúrájának eltérő vallási 
alapokon nyugvó különbsége /3 ./, az eltérő politikai, és 
ezen keresztül, a külföldön tanuló diákok révén, eltérő 
tudományos orientációja lehetett az oka annak, hogy Er
délyben, a selmeci, pesti vagy bécsi iskoláktól függet
lenül, azok képviselői mellett jelent meg a hazai minera
lógia érzelmileg szülőföldjén elkötelezett, ám magát tu
dományosan németföldön kiképző nagy alakja, az első két 
magyarul Írott ásványtan szerzője-fordítója, Benkő Ferenc

Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály ülésén, 1986. május 19-én.x
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200 évvel Benkő könyvéi után

Benkő Ferenc ásványtani munkáiról /4., 5./ nem első Íz
ben emlékezünk meg Társulatunk keretein belül / 6 . / . Hogy 
most, az évforduló alkalmából mégis fontosnak Ítéljük velük 
kapcsolatos gondolataink közreadását, arra két jó okunk is 
van. Az egyik, hogy az elmúlt években több uj adat és össze
függés is napvilágra került, a másik pedig, hogy nem várt 
érdeklődés mutatkozik e kor iránt: a 200 éves évfordulóra 
kiadott reprint kötet /7./ mind az ezer példánya rövid idő 
alatt elkelt. Indokoltnak látszik tehát Benkő Ferenc ásvány
tani munkásságának, ha terjedelmi okokból nem is teljes rész
letességű, de egységes értékelése. Most csak-ásványtani tevé
kenységéről ejtünk szót, mivel e kötet előző dolgozata, és 
ezen kívül korábbi munkák /3., 8./ részletesen foglalkoznak 
Benkő korával, környezetével, életével és életművével, igy 
ezek segítségével az olvasónak lehetősége nyílik a tudós ta
nító teljes alakjának felidézésére.

A "Magyar Werner" születése

Benkő Ferenc és az ásványtan szorosabb kapcsolata csak 
az 17.70-es évek második felétől nyomozható. Az ekkor már har
mincas éveit taposó református papot Ribitzei Ádám vette fiai 
mellé nevelőnek. Ribitzei, aki Benkő szavaival "egy régi és 
nagy Bányász ür vala", fiait német egyetemre küldte, és ne
velőjük velük tartott. 1780-ban érkeztek Göttingenbe, és az 
ott eltöltött két év döntő volt Benkő ásványtani műveltségé
nek kialakulásában. Mint irja, Ribitzei volt az, oki "a' Kö
vek és Értzekről való Tudományt tanulnom parantsolta" . És 
volt is kitől tanulnia, hiszen ez idő tájt Johann Friedrich 
Gmelin volt e tárgy professzora a hires egyetemen. A Gmelin- 

való szorosabb kapcsolat kialakulását az is segíthette, 
hogy csaknem egyidősek voltak .
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Bár feltehető, hogy Göttinga levegőjét ekkor még Linné 
szelleme uralta /Linné ásványtanát Gmelin fordította német
re/, a professzor szabad gondolkodásra nevelő személyiségét 
vélhetjük felfedezni abban, hogy Benkő sem ekkor, sem a ké
sőbbiekben nem kötelezte el magát az élővilágban máig megha
tározó rendszert alkotó tudós ásványtani tévútja mellett.

Nem Linné, hanem korának másik kiemelkedő tudósa, Ab
raham Gottlob Werner volt rá oly erős hatással, hogy 1782- 
ben hoz7'látott "a fossziliák külső ismertető jegyeiről" 
Írott könyv magyarra fordításához. Ez a választás - mégha 
nincs is alapunk feltételezni az önmagán túlmutató előrelá
tást - mindenképpen szerencsés volt, hiszen Werner gondola
ta hordozta magában tudományunk megújulását /4 ./: "Végre az 
hiba onnan-is vagyon, hogy sokan azt gondolták, hogy akár- 
melly Kő, vagy Értz elég esméretes azzal, ha az Ember az 
hasznát megírja, Eredeti részeit megnevezi, és ha némelly 
ki-gondolt nevezetesebb Megesmértető jegyek szerint vala- 
mellyik Nemben el-rendeli; Ezekből van osztán, hogy a' tö- 
kélletes és egyenes meg-Irását ezeknek, a' külső Jegyek 
szerint el-mulattyák, és ez okozza azt is, hogy a' Könyvek
ben alig talál valaki, ollyan jól meg-irva, valamelly da
rabot, a' mellyből mindgyárt megesmérhesse, vagy más hason
lótól meg-külömböztethesse; melly egy leg—nevezetesebb Dolog 
e' Tudományba: Sokkal jobb azért mindenkor roszszabbul ren
delni, és jól meg írni, mint megfordítva; a' jó Rend, és jó 
Megírás pedig a' tökéletesség."

A Benkőnél négy évvel fiatalabb Werner abban az idő
ben már a freibergi Akadémia tanára volt. A lefordított mun
ka azonban korábbi: azt még 25 évesen, lipcsei tanulmányai
nak utolsó évében, 1774-ben irta. Még kevés tapasztalattal, 
de a jó megfigyelőkészségen alapuló szigorú logikával építi
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fel benne azt a rendszert, amely az ásványok konzekvens le
írásának alapja lehet. Hét fő jegyet ad meg /1. szin, 2. 
egybeszerkeztetés (alak, fény, keménység, hang, stb.), 3. 
tapasztalás (tapintás), 4. hidegség, 5. nehézség, 6. szag,
7. izérzés/. Ezeket részletesen tárgyalja, egyértelmű ma
gyarázatukat adja, sőt példákon be is mutatja használatukat. 
Különös értéke a műnek, hogy távol áll tőle minden önkényes 
döntés: Werner felsorolja azokat a tulajdonságokat is, ame
lyeket nem választ ki leirási rendszerébe. Sorra veszi őket, 
és mindegyiknél megokolja döntését. Soraiból azonban, azt is 
kiérezni, hogy tudja: az ismeretek bővülésével változni fog 
az értékelés, igy például a kémia fejlődésével a "belső meg- 
esmértetőjegyek" szerepe nőni fog.

Ezt a könyvet adta hát ki Eenkő hazatértével, 1784-ben 
Kolozsvárott. Azaz mégsem csak ezt, hiszen első szárnypróbál
gatásként bővitett is rajta /4 ./:"A' Köveknek, és Értznemek- 
nek sokféle Nemeivel gazdag Hazánk Ajándékát, e' kis Könyvets 
kébe, én a' Példákba fel-tettem, és azokkal az AUCTORT meg- 
bővitettem, ... melly Ritkaságokat más Országokon fennyen mu
togatnak, és mi ithon nagyobb részint nem esmérjük" .

így hát már e munka alapján is a forditót, a-szakszerű 
kiegészitőt, és nem utolsó sorban a szakmai nyelvet gazdagí
tó ujitót tisztelhetjük Benkőben.

A Magyar Mineröloqia

Az, hogy az ásványtannak werneri korszakát megnyitó 
könyv tiz évvel megirása után már magyarul olvasható volt, 
önmagában is büszkeségre ad okot. Azonban Benkő számára ez 
csupán a kezdet volt. Ha már megismerte a korszerű minera— 
lógia fegyvertárat, azt alkalmazni is szerette volna, kü
lönös figyelemmel hazája ásványaira. Már az első könyv
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előszavában Ígéretet tesz egy, ma azt mondanánk: "rendsze
res ásványtan" megírására, és Ígéretét be is váltja.1786- 
ban, ismét saját költségén megjelenteti Magyar Minerologi- 
áját. Ez a könyv már szerkezetében és tartalmában tisztán 
Benkő munkája. Szép bizonyíték arra, hogy az ekkor Szeben- 
ben szolgáló református pap nem csak felszínes ismeretséget 
kötött a természet harmadik országával, hanem teljes mély
ségében átlátta választott tudományát. Mivel e könyv a rep
rint kiadás révén ma már könnyen hozzáférhető, és a hozzá 
csatolt függelék segít is benne eligazodni, igy itt elemzé
sébe nem bocsátkozunk. Az egyedüli tény amit mégis kieme
lünk, az az, hogy bár a könyv felépítése szerint rendszeres 
ásványtan, gazdag hazai /elsősorban erdélyi/ példaanyag ré
vén topográfikus ásványtanként is jól használható.

Egy rövid kitérő

Bár nem Benkő munkásságához tartozik, mégis érdemes 
itt kis kitérőt tennünk, és kézbevéve az eredeti könyvecs
kék Eötvös Loránd Tudományegyetemen őrzött példányát, kom
mentár nélkül végigtekinteni ezen írások két évszázadon át
ívelő szerepén és sorsán.

A két könyvet egybekötve találjuk, és abból a tényből, 
hogy csak az első címoldalán vannak bejegyzések, feltehet
jük, hogy már nem sokkal a megjelenés után egybekötötték 
őket. A bejegyzések tanúsága szerint a könyvecske első tu
lajdonosa Kerekes Ferenc volt /1789-es és 1827-es évszámok
kal/. Az a Kerekes Ferenc /született 1784-ben/, aki évtize
dekig volt a kémia elismert tanára a debreceni Református 
Kollégiumban.Halála'után /1853/ Lugossy József veszi meg e 
példányt, majd következő bejegyzett tulajdonosa "Ilosvay", 
aki feltehetőleg nem más, mint Ilosvay Lajos műegyetemi ta
nár, akadémikus, a századforduló és a jelen század első
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évtizedeinek kiemelkedő vegyésze.A sort Sztrókay Kálmán 
professzor zárja, aki 1950—ben ajándékozta a könyvet az 
egyetemnek, ahol addig nem volt meg az első magyar ásvány
tankönyv!

Az 1790-es évek

De térjünk vissza Benkő ásványtani tevékenységéhez, 
hiszen a két könyv, bár ezek a legismertebbek, nem zárják 
le a tudós pap kapcsolatát tudományunkkal. Azon túl, hogy 
1790-től a természetrajz tanáraként a Bethlen Kollégiumban 
nap-nap után szolgálhatta tárgyát, felkeltve az ifjúság ér
deklődését a természet iránt, és azon túl, hogy e munkájá
nak segitésére gyönyörű gyűjteményt állitott fel a kollé
giumban, később is bizonyitékát adta annak, hogy a távolból 
éberen figyelte az ásványtan fejlődését, és tapasztalatait 
továbbra is meg kivánta osztani a vele egy nyelvet beszélők
kel .

Harmadik, nyomtatásban megjelent jelentős ásványtani 
müve az 1790-es évek közepén Íródott, de csak 1800-ban je
lent meg, a "Parnassusi időtöltés" hatodik darabjának /9./ 
részeként. A sorozat ezen hatodik darabja elsősorban az el
ső részében szereplő "Egy kis hazabéli utazás"-ról ismert, 
amely első magyar "útirajzaink" egyike. A könyvben tovább
lapozva azonban megállapítható, hogy a következő hetven ol
dalnyi ásványtani rész értéke semmivel nem marad el a geog
ráfiai fejezetétől, sőt frissességében, korabeli tudományos 
jelentőségében talán meg is előzi azt. Mit tartalmaz hát ez 
a gyakran elfeledett munka?

Az eredetileg harmincöt oldalas irás két részből áll. 
Az első "A' EÁNYÁSZ HELLYEKRŐL" szól, és földrajzi egysé
genként felsorolja a két magyar Haza, valamint néhány euró
pai ország fontosabb bányatelepüléseit. Aki pedig arról
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érdeklődik, hogy hol mit bányásznak, azt mások és korábbi 
saját könyveihez irányit ja. Éz a fejezet tehát, úgy is te
kinthető, mint a korábbi munkák földrajzi tárgymutatója.
Nem ilyen azonban a második rész. Ez "A' MINEROLOGIÁNAK 
LEG-UJABB SYSTEMÁJÁRÓL" szól, és amint a cim is kifejezi, 
az akkoriban napvilágot látott uj ásványrendszereket mu
tatja be. A könyv átalakulásának érdekes mozzanatát lehet 
tetten érni ezután, ugyanis a kiadó, Hochmeister, vékony
nak találta a kinyomtatott munkát, és felkérte a szerzőt 
a további bővitésre. Benkőnek. e kérés éppen kapóra jött, 
mert mint Írja /9./: "... a fenneb már ki-nyomtatott leg
újabb Minerologica Systémának Lajstromát, ez előtt jóval 
Doktor Gyarmati Sámuel Barátom küldvén le nékem Göttingá
ból, a' fennebb meg-nevezett hires Mineralogusoknak uj 
Munkái éppen most kerültenek kezemhez, mellyekben ujjabb 
ujjabb Neveket találván a' Köveknek, és Értzeknek,mellyek 
vagy uj-nem Köveket és Értzeket tésznek, vagy a ' Laistrom- 
béli Kövek és Értzeknek Synonimáji,...; szükségesnek tar
tottam azért ezeket-is a' Laistromhoz tóldani a' Tanulók
nak kedvekért, és hasznokért". Az itt bemutatott uj nevek 
között jónéhány ma is ismerős, pl. titanit, dolomit, cö- 
lesztin; és találunk olyat is, ami magyar vonatkozása miatt 
érdekes a német rendszerekben /" Telkebanyerstein - Telke- 
bányai sárga szurokkő"/.

Az ásványrendszertani kiegészítés után még kiegészí
tette a bányászhelyek listáját is: a kimaradt európaiak 
után közli az ázsiai, afrikai és amerikai lelőhelyeket,most 
már részletesebben utalva az ott található ásványokra. A 
nemrégiben birtokba vett ötödik kontinensről csupán négy 
sor szerepel, apró betűvel: "A7 Déli Újvilág Sziget Orszá
gokban, Australia és Kukkiában, az Európaiak semmi Értzne- 
meket nem találtának, kő—nemet—is keveset."
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A könyvecske utolsó lapjain a Gnielin utódjaként Göttin— 
gában tanitó Blumenbach azévben kiadott ásványrendszerét mu
tatja be, s végül mintegy negyven újabb munkát ajánl a témá
ban érdeklődők figyelmébe. így lesz az eredeti 35 oldalból 
hetven, és igy válik mind a lelőhelyekre, mind az ásványrend
szerekre nézve kerekké e munka.

Benkő Ferenctől, életének a XIX. századra eső, utolsó 
16 évéből, Írott ásványtani munkát nem ismerünk. Valószínű, 
hogy a hatodik ikszen t.ul már erejét lekötötték a. napi fel
adatok, a tanítás és a gyűjtemény kezelése. Ez természetes 
is. Bánkódnunk legfeljebb azon kell, hogy nem volt más, aki 
az utón továbbment, volna. Ez azonban, úgy tűnik, sajnos ké
sőbb is jellemző lesz a magyar ásványtanra: ha vannak is nagy 
egyéniségek, szellemük nem él tovább tanítványaikban, lega
lább is az ásványtan terén nem alakulnak ki igazi iskolák.
Ez a tény sajátos módon még inkább kiemeli, az elismerés do
bogójára állítja azokat, akik mégis akartak- és tudtak tenni 
azért, hogy az ásványokban oly gazdag Magyarország se legyen 
távol mineralógia nagy asztalától. Ezen jeles férfiúk közé
tartozott hát Benkő Ferenc is.
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Dr. Szalai Tiborné, dr. Strobentz Ilona 1900-1985.
Dr. Eoross Marietta

1900. január 25-én született Eudapesten. Édesapja 
Strobentz Gusztáv résztulajdonosa és igazgatója volt a 
"Strobentz Testvérek vegyészeti festék-, termény-, máz- 
és kencegyár RT-nek. Édesanyja Döbrentei Ilona Döbrentei 
Gábornak az MTA első "titoknokának" volt az unokahuga .

Már kora gyermekkorában vonzódott a vegyészet,édes
apjának gyárában látottak iránt. Éz a vonzódás későbbi pá
lyaválasztását határozta meg.

Elemi iskoláit a Deák téri ev. iskolában, gimnáziumi 
tanulmányait a Veres Pálné-ban végezte .

1919-ben iratkozott be a Eudapesti Tudományegyetem 
Bölcsészeti Karának természettudományi szakára, ^hol is 
Mauritz Béla professzornál ásványtant, kőzettant és geoló
giát, Buchböck Gusztáv professzornál kémiát hallgatott. 
Egyetemi tanulmányait 1925-ben végezte be, amikor is "summa 
cum laude" doktorrá avatták. 1926-ban ment férjhez egyetemi 
társához dr .Szalai Tiborhoz, akinek 54 éven keresztül hűsé
ges munkatársa, segitője volt. Kitűnő nyelvtudása - német, 
angol, francia - a szakszövegek fordításánál vált hasznossá, 
kitűnő rajzkészsége férje cikkeinek ábráiként látott napvi
lágot. Névtelenül szolgálta férje munkáin keresztül a geo
lógiát, feladva egyéni érvényesülésének perspektíváit.

A második világháború vészterhes éveiben férjével 
együtt az üldözöttek oldalára állt, azokat segítette, nem 
egyszer saját elete kockáztatásával is • A nyilvános elismerés
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későn, halála után 1987. szeptemberében érte, amikor Tina
J.C. Ferringa holland nagykövetasszony átadta kormányának 
köszönő sorait, és azt az emlékérmet, melynek bevésett 
szövege szerint 1943-44-es években több holland tisztnek 
biztositották az átélés lehetőségét. Emberi helytállásuk 
az 1987. évben magyar-holland kiadású könyvben olvasható 
Macskásy Pál tollából "... Agains the Sea Tide of Darkness.." 
/A sötétség árja ellen/ c. tanulmányában.

Élete, férjének 1980-ban bekövetkezett halálával meg
rendült. Igazában a halállal ekkor találkozott először .Éle
te további nehéz éveiben ereje és minden igyekezete oda irá
nyult, hogy férjének emberi értékeit, tudományos eredménye
it a feledéstől megmentse. Sok energiával és hozzáértéssel 
készítette el és tette közzé férje tudományos munkáinak bib
liográfiáját; otthonában mindig szerető szivvel' fogadta fér
je volt kollégáit, munkatársait. Végakarata az utolsó nemes 
gesztusa annak a törekvésnek, melyre életét tette fel.
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Dr. Ilona Strobentz /1900-1985/,wife of Tibor Szalai

by
Marietta Boross

Ilona Strobentz, chemist, was the wife and faithful 
collaborator of Tibor Szalai /+ 1980/, geologist and the 
former director of the Hungarian Geological Institute .Her 
knowledge of languages and ability in drawing made her 
possible to serve Hungarian geology anonimously, through 
the works of her husband. After his husband's death, she 
had prepared the bibliography of his scientific works.
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M U T A T Ó
A "FÖLDTANI TUDOMÁNYTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV" 1-10.' SZÁMÁHOZ 

ÉS AZ 1987-BEN MEGJELENT KÜLÖNSZÁMÁHOZ

Összeállította: 
dr. Hála József

A "Földtani Tudománytörténeti Évkönyv" első száma 
1972-ben jelent meg a Magyarhoni Földtani Társulat Tudo
mánytörténeti Bizottságának kiadványaként. A Bizottság 
időközben Szakosztállyá alakult át és az "Évkönyv"-bői 
1985-ig tiz számot jelentetett meg Csiky Gábor szerkesz
tésében: 1. 1972 /megjelent: 1973-ban/, 2. 1973 /1974/,
3. 1974 /1975/, 4. 1975 /1976/, 5. 1976 /1977/,6. 1977 
/1978/, 7. 1978 /1979/, 8. 1979 /1981/, 9. 1980-1981 
/1983/, 10. 1982 /1985/. 1987-ben a XIII. INHIGEO Sympo- 
siumra egy angol nyelvű különszám is megjelent "Rocks, 
Fossils and History" — "Italian-Hungarian Relations in 
the Field of Geology" cimmel, amelyet Hála József szer
kesztett. Az "Évkönyv" ezidáig megjelent számai össze
sen 183 tanulmányt, megemlékezést, stb. tartalmaznak.
Az ezekben való jobb tájékozódást szándékozunk segiteni 
az alábbi "Mutató"-val.

A "Mutató" két részből áll. Az első részben szerzői 
betűrendben közöljük az Írások cimeit a kötetszám és az 
oldalszámok feltüntetésével. A különszámot K-betüvel je
löltük. A második rész, az összevont földrajzi, név- és 
tárgymutató az Írások címei alapján készült. Részletesen 
csak az "Évkönyv"-ben rendszeresen megjelenő "Beszámoló és 
megemlékezések..." cimü rovatot dolgoztuk fel. A tárgy
szavak után olvasható számok az első részben megszámozva 
közölt írásokra utalnak.
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I. A SZERZŐK ÉS ÍRÁSAIK

ALLODIATORIS Irma
1. igaz-e Cuvier katasztrófa elmélete? 2: 23-27.
2. Kovács Gyula emlékezete /1815-1873/. 2: 49-54.
3. Emlékezzünk Semsey Andorra, a magyar tudományok 

nagy mecénására. 3: 15-27.
4. Rásky Klára /1908-1971/. 3: 53-59.
5. Lambrecht Kálmán emlékezete. 5: 28-37.
6. 75 évvel ezelőtt született Kolosváry Gábor.

7: 49-54.
BÁCSKAY Erzsébet
7. Fossil finds in the archaeological sites of 

Hungary. K.: 187-201.
BALKAY Bálint
8. Egyed László és a tektonika. 8: 165-181.

BALOGH Kálmán
9. A brief history of the stratigraphical and palaeon 

tological research in Hungary. K.: 13-38.
10. Zoltán Schréter /1882-1970/. K.: 125-129.
BARÁTOSI József
11. Emlékeim a budapesti Szabó József Geológiai 

Technikumról. 8: 195-209.
BIDLÓ Gábor
12. A Műszaki Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszékén 

végzett üledékkőzettani kutatások története.
3: 39-52.
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13. Schmidt Sándor emlékezete /1855-1904/. 4: 37-40.
14. Wartha Vince, a mineralógus. 4: 59-65.
15. Az ásványtani és földtani oktatás kezdete a 

Budapesti Műszaki Egyetemen. 5: 18-24.
16. Liffa Aurél emlékezete. 5: 78-82.
17. 90 éve született Vendl Aladár. 7: 29-40.
18. Gedeon Tihamér emlékezete. 8: 93-97.
19. Emlékezés Tokody Lászlóra. 8: 107-113.
20. Schmidt Sándor életműve. 9: 49-54.
21. Loczka József, a magyar ásványkémia megalapítója 

9: 55-65.
22. A Magyarhoni Földtani Társulat Földrengési 

Bizottságának megalakulása és negyed évszázados 
működése. 10: 63-73.

BODA Jenő
23. Emlékezés Vogl Viktorra, születésének 90. 

évfordulóján. 4: 51-54.
Vö. még: 38.

BOGSCH László
24. Megemlékezés Papp Károlyról, 100. születésnapja 

alkalmából a tápiósághy temetőben lévő sirjánál. 
3: 29-34.

25. Húsz éve hunyt el Telegdi Roth Károly. 4: 41-44.
26. Száz éve született Kadic Ottokár. 5: 38-48.
27. Huszonöt éve hunyt el id. Noszky Jenő. 5: 62-68.
28. Hantken Miksa. 6: 21-32.
29. Emlékezés Lőrenthey Imrére, halálának 60. évfor

dulóján. 7: 95-106.
30. Száz éve született Gaál István. 7: 119-125.
31. Vendel Miklós halálára. 7: 153-154.
32. Csepreghyné Meznerics Ilona halálára. 7: 155-156
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33. Emlékezés Majzon Lászlóra, 75. születésnapján.
8: 145-149.

34. Szalai Tibor emlékére. 9: 183-198.
35. Szemelvények az őslénytan magyarországi törté

netéből a felszabadulásig. 10: 39-62.
36. Schréter Zoltán századik születésnapjára. 10: 91-100.
37. Fél évszázaddal ezelőtt hunyt el Rakusz Gyula.

10: 149-156.
38. /B0DA Jenővel/ History of teaching palaeontology 

at the University of Budapest. K.: 41-49.
B0HNNÉ HAVAS Margit 

Vö.: 166.
BRASSÓI FUCHS Herman
39. Száz éves a mócsi meteorit. 9: 263-272.
CZAKÓ Tibor
40. A légifényképezés és földtani alkalmazásának 

kezdetei Magyarországon. 8: 127-135.
CSIKY Gábor
41. Beszámoló a Magyarhoni Földtani Társulatban folyó 

tudománytörténeti tevékenységről. 1: 5-11.
42. /MAJZON Lászlóval/ A tiszteletadás jelei id. Lóczy 

Lajos iránt. 1: 19-22.
43. Két erdélyi magyar geológus emlékezete. 1: 23-32.
44. Krónika. 1: 45-48.
45. Beszámoló és megemlékezések az 1971-72. évről.

2: 3-14.
46. Krónika az 1973. évről. 2: 55-57.
47. Függelék /A Magyarhoni Földtani Társulat elnökei, 

alelnökei és első titkárai/.2: 59-61.
48. Megemlékezések az 1973. évről. 3: 5-14.
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49. Köszöntés a Magyar Geofizikusok Egyesülete Alföldi 
Csoportjának jubileumi vándorgyűlésén. 3: 61-62.

50. Krónika az 1974. évről. 3: 63-65.
51. Függelék /A Szabó József emlékérem, a Hantken 

Miksa emlékérem és a Koch Antal emlékérem tulaj
donosai, a Vendl Mária emlékalapitvány-dij jutái- 
mazottai, a Társulat Jubileumi Emlékérmének és 
Emlékgyűrűjének tulajdonosai, a Társulat Kossuth- 
és Állami-dijasai/. 3: 67-70.

52. Beszámoló és megemlékezések az 1974. évről. 4: 5-11.
53. Lóczy Lajosról emlékezünk. 4: 45-49.
54. Jugovics Lajos /1887-1975/. 4: 67-68.
55. Krónika az 1975. évről. 4: 69-71.
56. Függelék /A Társulat tiszteleti tagjai, 1920-1975/.

4: 73-75.
57. Beszámoló és megemlékezések az 1975. évről. 5: 5-17.
58. Emlékezés Papp Simonra és Pávai-Vajna Ferencre.

5: 49-57.
59. Krónika az 1976. évről. 5: 83-86.
60. Függelék /A Társulat tiszteleti tagjai, 1850-1920/.

5: 87-88.
61. Emlékezés geológus akadémiai tagjainkra a Magyar 

Tudományos Akadémia alapitásának 150. évfordulója 
alkalmából. 6: 7-10.

62. Koch Antal. 6: 37-44.
63. A tudományos gondolkodás és akadémiai törekvések 

fejlődésének története. 6: 97-125.
64. Beszámoló és megemlékezések az 1976. évről. 6: 127-137.
65. Krónika az 1977. évről. 6: 139-144.
66. A Magyar Tudományos Akadémia geológus tagjai 

/1975-ig/. 6: 145-147.
Beszámoló és megemlékezések az 1977. évről.
7: 5-15.

67.
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/DUDICH Endrével és PÓKA Terézzel/ Az INHIGEO VIII. 
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szeptember 12-24 ./. 7: 157-158 .
Krónika az 1978 . évről. 7: 159-164 .
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A magyar geológusok szerepe a 100 éves nemzet
közi földtani kongresszusokon. 8: 69-92 .
Krónika az 1979 . évről. 8 : 233-238.
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9: 157-173.
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természettudományos szakegyesület és az első magyar 
természettudományi kutatóintézet /A Magyarhoni Föld
tani Társulat és a Magyar Királyi Földtani Intézet/ 
szerepe. 9: 207-214.
Emlékezés Balogh Ernőre, születésének 100. év
fordulóján. 9: 221-228 .
Telegdi Roth Károly emlékülés /Zirci Földtani Napok/. 
9: 275-277 .
Krónika az 1980. évről. 9: 279-285.
Beszámoló és megemlékezések az 1981. évről. 10: 9-20. 
Beszámoló és megemlékezések az 1982. évről. 10: 21-37. 
Eötvös Loránd torziós ingájának jelentősége a föld
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Köleséri Sámuel, a magyar bányászat úttörője.
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KRÓNIKA AZ 1982 .- ÉVRŐL 
Összeállította: Dr. Csiky Gábor .

Január 18. A szakosztály vezetőségi ülést tartott, melynek 
napirendje a február 3-i III. Földtani Tudomány 
történeti Nap, továbbá az első félévi program 
kialakítása, megvitatása. A Tudománytörténeti 
Nappal kapcsolatban a titkár közölte, hogy a 
meghivó elkészült, postázását megkezdték. Ezek 
után a titkár javaslata alapján összeállították 
a márciusi előadóülés programját. A titkár meg
sürgette a 8. sz. Évkönyv számára az előadások 
kéziratanyagának leadását.

Február 3. A III. Földtani Tudománytörténeti Nap megrende
zése, "A hazai földtudományok fejlődésének né
hány fontosabb eseménye az 1848-1918 . közötti 
időszakban" témakörben, melyen hét előadás hang 
zott el az alábbiak szerint:

Allodiatoris Irma: Elnöki megnyitó 
Allodiatoris Irma - Bogsch László: Hantken

Miksa jelentősége a magyar bányá
szat, földtan és őslénytan fej
les ztésében

Csiky Gábor-Dudich Endre-Póka Teréz: Magyar- 
ország első természettudományos 
szakegyesülete és első természet
tudományi kutatóintézete /Magyar
honi Földtani Társulat és Magyar 
Királyi Földtani Intézet/.

Csiky Gábor: Eötvös Loránd torziós ingájának
jelentősége és Böckh Hugó szerepe



2 8 2

Dobos Irma: A rétegvizfeltárás hatása a Kárpá
tokon belüli nagy medencék föld
tani fejlődéstörténetének szemlé
letére .

Póka Teréz: A XIX. századi földtani iskola ha
tása a polgári fejlődésre /Szabó 
József iskola/ .

Vargáné Máj zik Aranka: A Magyar Állami Földtani 
Intézet szerepe, hatása a természet 
tudományok hazai fejlődésében. 

Kovács János: A Kárpát-medencei bauxit felfede
zése és termelésének megindítása.

Március 15. A szakosztály ülésén előadást tartottak:

Dudich Endre: A magyarországi fi is kutatásának 
tudománytörténeti tanulsága. 

Alliquander Ödön: Emlékezés Bőhm Ferencre szü
letésének 100. évfordulóján.

Csiky Gábor: Egy elfelejtett mineralógus /Jónás 
József életműve/

Az előadóülés előtt tartott vezetőségi ülésen 
sikeresnek értékeltük a Tudománytörténeti Na
pot. Ezenkívül összeállítottuk az áprilisi és 
a májusi ülés programját. A titkár közölte, 
hogy a Közép- és Északdunántuli Területi Szer
vezet ez évben Zirci Földtani Napokat tervez, 
melynek keretében Telegdi Roth Károly emlék
tábla avatására kerül sor a Bakonyi Panteonban, 
és ehhez a szakosztály közreműködését kéri. A 
vezetőség a felkérésnek megfelelően a közremű
ködést vállalta. Dudich E.,az INHIGEO Szimpó
zium szervező bizottságának titkára beszámolt



283

Március 17.

Április 19.

Május 17.

és közölte, hogy a szervezés jól halad, a II. 
körlevél elkészült. Végül Csiky Gábor titkár 
beszámolt a MTESZ Tudomány- és Technikatörté
neti Bizottságában történt változásokról.
A MTESZ XIII. tisztújító küldöttközgyűlésén 
megválasztott Országos Elnökség /0E/ első ülé
sén /1981. okt. 3./ döntött a mellette működő 
központi és szakmai bizottságokról és megvá
lasztotta a bizottságok elnökeit, majd az OE 
Végrehajtó Bizottsága 1982. január 26-án jóvá
hagyta az OE bizottságai tagjaira tett személy 
javaslatokat. A Tudománytörténeti Bizottság uj 
elnöke Túri Istvánná lett, az OE Végrehajtó Bi 
zottsága által felkért és a Földtani Társulat 
által delegált bizottsági tagok lettek: Csiky 
Gábor és Dudich Endre. A bizottság alakuló ülé 
sén, 1982. január 29-én Csiky Gábor vett részt

A Társulat küldött-közgyűlésén Jantsky Eéla 
tartotta Lengyel Endre tiszt, tag, Rónai And
rás pedig Láng Sándor professzor nekrológját.

A szakosztály ülésén előadást tartottak:

Szederkényi Tibor: Prinz Gyula és a magyar 
földtan.

Csiky Gábor: Száz éve született Balogh Ernő. 
Bidló Gábor: Kalecsinszky Sándor emlékezete.

A .zakosztály ülésén előadást tartottak:

Bogsch László: Emlékezés Schréter Zoltánra 
születése 100. évfordulóján.

Kriván Pál: Száz éve született Ballenegger 
Róbert.
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Az előadóülés előtt tartott vezetőségi ülésen 
összeállították a II. félévi munkaprogramot. 
Csiky Gábor titkár közölte, hogy a Zirci Föld
tani Napok junius 4-5-én lesz megtartva,melyen 
a Telegdi Roth Károly emléktábla leleplezése 
utáni emlékülésen az emlékező előadást Dudich 
Endre fogja tartani. Végül Dudich Endre beszá
molt az INHIGEO Szimpózium előkészületei állá
sáról .

Junius 4-5. Zirci Földtani Napok.
A 800 éves Zirc jubileumi rendezvény-sorozatá
nak részeként a Magyarhoni Földtani Társulat 
Közép- és Északdunántuli Területi Szervezete 
és Tudománytörténeti Szakosztálya a M.Á. Föld
tani Intézettel közösen Földtani Napokat rende
zett Zircen és környékén. Junius 4-én a Bakonyi 
Panteonban a Telegdi Roth Károly emlékének állí
tott emléktáblát a Társulat nevében Dudich Endre 
ünnepség keretében leplezte le. A megtartott em
lékülésen pedig ugyancsak Dudich E. méltatta Te
legdi Roth Károly életművét.

Augusztus 16-22. A X. INHIGEO Szimpózium megrendezése Buda
pesten, "A földtani térképezés és térképszer
kesztés története a földtani gondolkodás fej
lődésének tükrében" témakörben, a Központi Föld
tani Hivatal, a M .Tud. Akadémia X. Osztálya, a 
Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti 
Szakosztálya, a M.Á. Földtani Intézet, valamint 
az ELTE Őslénytani Tanszéke együttműködésével.
A Szimpóziumon 13 ország kutatói részéről 46 
előadás hangzott el, ebből magyar részről 8
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előadás. A résztvevők száma 76 volt. A szimpó
ziumhoz egy jubileumi ülés is kapcsolódott, az 
ELTE őslénytani Tanszéke megalapításának 100 
éves évfordulója. Az üléseket három kirándulá
si nap követte a Dunakanyarba és a Dunántúli 
Középhegységbe.

Augusztus 23. A Társulat nevében megkoszorúztuk Kertai György 
volt elnökünk sirját a farkasréti temetőben, 
születése 70. évfordulója alkalmából.

Október 18. A szakosztály ülésén előadást tartottak:

Reich Lajos: Eduard Suessről, születésének 150. 
évfordulóján.

Miháltzné Faragó M.: A hazai paleobotanikai ku
tatások kezdettől 1950-ig.

Az előadóülés előtt tartott vezetőségi ülésen 
Dudich Endre értékelte a X. INHIGE0 Szimpózium 
egészét. Ezek után kimondhatjuk, hogy a Szimpó
zium megrendezése és annak sikere, eddigi műkö
désűnk csúcspontját jelenti, a második lépést a 
"Hirünk a nagyvilágban" irányban. A vezetőség 
elismerését fejezte ki Dudich Endrének eredmé
nyes működéséért, aki mindent elkövetett szer
vező társai segítségével a siker érdekében. 
Ezután összeállították a novemberi és decemberi 
előadóülés programját. Végül Csiky Gábor előter
jesztette a szakosztály 1983. évi munkatervének 
javaslatát; a vezetőség a tervezetet megvitatta, 
majd jóváhagyta.
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November 15. A szakosztály ülésén előadást tartottak:

Póka Teréz: A magyarországi ásvány- és kőzet- 
gyűjtemények szerepe a földtudomá
nyok fejlődésében.

Fejér Leontin: A 200 éves mecseki kőszénbányá
szat földtani kutatásának történe
téről.

Vargáné Majzik A.: Emlékezés Maros Imrére szü
letése 100. évfordulóján.

December 20. A szakosztály évzáró ülésén előadást tartottak:

Végh Sándorné: Megemlékezés Káposztás Pálról. 
Bogsch László: Emlékezés Rakusz Gyuláról.
Csiky Gábor: Beszámoló és megemlékezések az 

1982. évről.

Az előadóülés előtt tartott vezetőségi ülésen 
a tagság úgy döntött, hogy 1983. március havá
ban megrendezi a IV. Földtani Tudománytörténeti 
Napot, melyen a X. INHIGEO Szimpózium magyar 
előadásait fogjuk bemutatni. Ezenkivül a titkár 
javaslatára az 1983. évi előzetes munkaterven 
változtatásokat, kiegészítéseket téve, kialakí
tották a végleges tervet. Végül a titkár közöl
te, hogy a Tudománytörténeti Évkönyv 8 . számának 
kéziratanyaga a nyomdában van.

—  —  x
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A MAGYAR GEOLÓGIA HALOTTAI

Lengyel Endre /1895 - 1981/
Bandat Korst /1895 - 1982/
Szentes Ferenc /1907 - 1982/
Láng Sándor /1913 - 1982/
Lakatos Tibor /1925 - 1982/
Varga Imre /1931 - 1982/
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