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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
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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.


