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Magyar geológusok az első világháborúban 

 
DR. VITÁLIS GYÖRGY 

 
     A 2014-es év az első világháború (1914-1918) kitörésének 100. 
évfordulójára emlékeztet. A nagy világégés az akkor élt geológus 
szakemberek számára is erőteljes kihívást jelentett. Az 1914-es esz-
tendő a geológus, illetve geológiát művelő szakemberek jelentős ré-
szét szólította a hadszínterekre, illetve a hadi szolgálatban történő 
helytállásra. 
     Megkeresve a korabeli szakirodalmat, az igazgatói jelentéseket, 
életrajzokat és nekrológokat, a rendelkezésünkre álló – sokszor 
igen szűkös – adatok figyelembe vételével kíséreljük meg a hábo-
rús években katonai szolgálatot teljesített geológusok szerepét, te-
vékenységét összefoglalni. 
     A szakembereket a bevonulás sorrendjében mutatjuk be, ahon-
nan bevonultak, kezdve a Magyar Királyi Földtani Intézettel, majd 
az egyetemek, illetve az egyéb intézmények/munkahelyek követ-
keznek. 

 
A Magyar Királyi Földtani Intézet munkatársai 

 
     Ballenegger Róbert (1882-1969) 
     „II. osztályú geológus, mint honvéd-póttartalékos 1914. június 
hó 27-én vonult be a hadseregbe.” 
     Az 1914. év végén ideiglenesen szabadságolták. 
     (Lóczy L. 1915, 1916) 
 

     Szinnyei Merse Zsigmond (elhunyt 1926-ban) 
     „II. osztályú geológus-vegyész, mint tartalékos honvédhuszár 
hadnagy, 1914. június hó 27-én vonult be a hadseregbe.” 1915-től 
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főhadnagy az északi hadseregnél mint parancsőrtiszt szolgált. A 
bronz Signum laudis (dícsérő elismerés) tulajdonosa. 
      1916. évi május 22-én Dobsinára vezényelték az ottani kohók 
és kémlőlaboratórium vezetésére. 
     (Lóczy L. 1915, 1916; Szontagh T. 1923.) 
 

     Maros Imre (1882-1937) 
     I. osztályú geológus, mint tartalékos tüzérhadnagy 1914. július 
hó 20-án vonult be a hadseregbe. 1915-ben, mint főhadnagy, az észa-
ki hadvonalban jeleskedett. 42 hónapot töltött a frontokon a 4. hon-
véd lovastüzér-ezrednél, s vitézségével megszerezte a III. osztályú 
hadiéketményes katonai érdemkeresztet és a kardokkal díszített bronz 
és ezüst Signum laudist, a Károly csapatkereszt tulajdonosa. Há-
rom hónapot töltött a bécsi hadigeológiai kurzuson, majd az ösz-
szeomlás után mint százados szerelt le. 
     (Lóczy L. 1915, 1916; Szontagh T. 1923; Horusitzky F. 1938.) 
 

     Telegdi Roth Károly (1886-1955) 
      II. osztályú geológus, mint tartalékos zászlós, 1914. július 25-
én vonult be a hadseregbe. 1914-től hadnagy, 1915-ben főhadnagy, 
folyvást az északi vonalon harcolt. 1916-tól I. osztályú geológus. 
A bronz és ezüst Signum laudis tulajdonosa. 
     Az első világháború alatt szolgálata, mint hadigeológust, Albá-
nia és Montenegró határvidékére szólította, ahol pontos földtani 
térképező munkát is végzett. Koszovóban Prizren környékén részt 
vett az ott folyó harcokban. Jellemző, hogy ott is geologizált. 1925-
26-ban jelentek meg a Prizren környékének földtani viszonyairól 
írt munkái. Ezek báró Nopcsa Ferenc albániai kutatásaihoz kap-
csolódtak.  
     (Lóczy L. 1915, 1916; Szontagh T. 1923; Horusitzky F. 1957;   
2009.) 
 

     Liffa Aurél  (1872-1956) 
     Osztálygeológus, 1916-tól főgeológus, műegyetemi magán-
tanár. Mint népfelkelő vártüzérhadnagy, majd főhadnagy, 1914. 
július 28-án vonult be a hadseregbe. Az első világháború meg-
szakította tudományos munkásságát.  
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     Előbb a szerb harctéren küzdött, részt vett a montenegrói Lov-
csen ostromában, majd 1916-ban Isonzó mellett az olasz harctérre 
került. 
     1916. májusában a kassai II. sz. cs. és kir. Bányafelügyelőség-
hez osztották be, a felvidéki ércbányák bányageológiai szakértői 
szolgálatára. E munkásságot a háború végéig folytatta, és elérte a 
századosi rendfokozatot. A kardokkal díszített bronz és ezüst Sig-
num laudis és a Károly csapatkereszt díszítette a mellét. 
     (Lóczy L. 1915, 1916; Szontagh T. 1923; Mauritz B. 1958.) 
     Háborús élményeiről részletesen tájékoztat az unokája, dr. Liffa 
Lilla  és a dédunokája, Liffa Olivér kiadásában megjelent Pécstől 
Isonzóig című hadinaplója. (Liffa A. 2012.) 
 

 
 

Liffa Aurél. 
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     Kormos Tivadar (1881-1946) 
     „I. osztályú geológus, tudományegyetemi magántanár, mint pót-
tartalékoz tüzér 1914. július 29-én vonult be a hadseregbe.” Az 1914. 
év végén ideiglenesen szabadságolták. 
     (Lóczy L. 1915, 1916.) 
 

     Rozlozsnik Pál (1880-1940) 
     I. osztályú geológus, mint népfelkelő vártüzér-hadnagy, 1914. 
augusztus 1-én vonult be a hadseregbe. 
     „Az 1915. év a véráldozatos világháborúval telt el. Rozlozsnik 
Pál már mint vártüzér-főhadnagy, az északi és a délnyugati harc-
téren volt. Vitézségével a kardokkal díszített bronz és ezüst Signum 
laudist érdemelte ki.” 
 

 
 

Rozlozsnik Pál. 
 

     A világháború harmadik évében id. Lóczy Lajos ismételt előter-
jesztésére a bevonult geológusok közül néhányat a hadviselés ér-
dekében bányászati és kohászati foglalkozáshoz vezényeltek. Roz-
lozsnik Pált a magyarországi hadi bányakutató parancsnoksághoz 
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osztották be, s 1916-1919-ben a hadviselés érdekeit ott szolgálta, 
mint tüzérkapitány.  
     1916. év második felében ugyancsak a hadügyminiszter Bihar 
vármegyébe vezényelte a bauxittelepek felkutatására és bányageo-
lógiai értékelésére. Ily minőségében végzett kutató munkája ered-
ményeként jelent meg 1916-ban a bihari bauxitokról és 1919-ben a 
Macskamező-típusú vasmangánércekről írt közleménye. 
     (Lóczy L. 1915, 1916, 1917; Vitális I. 1941) 

 
A Magyar Királyi Földtani Intézet küls ő munkatársai 

 
     Jablonszky Jenő (1892-1975) 
     1914. július végén mint besorozott önkéntes vonult be a hadse-
regbe. 1915-ben is hadiszolgálatban állt. Mint orosz hadifogoly, 
1918-ban tért haza. 
     (Lóczy L. 1915, 1916; Magyar Nagylexikon 10. kötet Ir–Kip, 
p. 132. 2000.) 
 

 
 

László Gábor. 
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     László Gábor (1878-1960) 
     Osztálygeológus. 1914. július végén mint hadiönkéntes lépett be 
a hadseregbe. Az 1914. év derekán hadapród őrmesterként indult 
az északi harctérre, csakhamar orosz fogságba esett és Asztrahány-
ba került. Katonai minőségben geológiai működést Kis-Ázsiában 
fejtett ki. 
     „Az első világháborúban töltött négy esztendőt követően, mint 
főgeológus, agrogeológiai munkakörben dolgozott 1936-ban tör-
tént nyugdíjazásáig.” Népfelkelő honvédfőhadnagy, a II. osztályú 
német vaskereszt tulajdonosa. 
     (Lóczy L. 1915; Szontagh T. 1923; Papp K. 1961.) 
 

     Lőw Márton  (1885-1943) 
     1914. július végén mint zászlós bevonult a hadsereghez, és az 
orosz frontra indult. 1914. december 19-én orosz hadifogságba ke-
rült. A fogolysors sodorta az európai és ázsiai Oroszországon ke-
resztül Habarovszk, Skotovo, Krasznaja-Rjecska után a Japán-ten-
ger partjára, Vlagyivosztokba. Innen tengeri úton a Scharnhorst ne-
vű német hajó fedélzetén Ázsiát megkerülve 1920-ban hazatért. 
     (Lóczy L. 1915, 1916; Tokody L. 1943) 
 

     Somogyi Kálmán 
     1914. július végén szólították fegyverbe, 1915-ben is hadiszol-
gálatban állt. 
     (Lóczy L. 1915, 1916.) 
 

     Vendl Aladár (1886-1971) 
     II. osztályú geológus, 1914-ben önkéntesként lépett be a hadse-
regbe. 1914. július végétől, mint hadapród, a 30. honvéd gyalog-
ezredben frontszolgálatot teljesített. 1915. június 8-án hadifogság-
ba került. Megjárta az európai Oroszország és Szibéria több fo-
golytáborát. Megfordult a sótelepeiről nevezetes Szolikamszkban 
és az Ob folyó melletti Novonyikolajevszkben. 
     Onnan mint beteget, fogolycsere keretében szállították haza. 
1918. június 8-án érkezik Zsolnára, majd onnan Budapestre, és 
tartalékos hadnagyként szerelt le. 
     Így jutott a latin, német, francia, hegyi román és olasz után az 
orosz nyelvismeret birtokába is. 
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     (Lóczy L. 1915; Bidló G. 1971; Bidló G. 1998; Bidló G .– Du-
dich E. 2009.) 
 

 
 

Vendl Aladár. 
 

     Salopek Marian 
     Zágrábi múzeumi őr, 1914-ben hadba ment, 1915-ben is hadi-
szolgálatban volt. 
     (Lóczy L. 1915, 1916.) 
 

     Poljak József 
     Zágrábi múzeumi őr, 1914-ben ment hadba, 1915-ben is hadi-
szolgálatban állt. 
     (Lóczy L. 1915, 1916.) 
 

     1914-ben az intézeti geológusok létszáma 24 fő volt. A térké-
pező geológus kar 14 tagja cserélte fel augusztus hó elejéig kard-
dal a kalapácsot, aminek folytán az intézet munkaereje az év fo-
lyamán közel 60 %-kal gyengült. 
     (Lóczy L. 1915) 
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Kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem 
 
     Balogh Ernő (1882-1969) 
     „Az első világháború harcterein és hadifogságban töltött négy 
esztendő után 1920-től 1941-ig a kolozsvári Máriánum Leánygim-
náziumban volt természetrajz-földrajztanár.” 
     (Csíky G. 1972.) 
  

     Gaál István (1877-1957) 
     „Az első világháború idején”… „ amikor 19 havi arcvonalszol-
gálatot teljesített az olasz harctéren. Innét 1918. november végén 
került haza, erősen leromlott állapotban.” 
     (Schréter Z. 1958.) 
 

     Lengyel Endre (1895-1981) 
     1914-ben az események elején behívták katonának, bevonult a 
24. honvéd gyalogezredhez, és 1918-ig többszöri sebesüléssel ka-
tonai szolgálatot teljesített. Tartalékos százados. Kezdetben Galí-
ciában, a háború végén az olasz fronton harcolt. Főbb kitüntetései: 
I. osztályú (nagy) ezüst vitézségi érem, II. osztályú ezüst vitézségi 
érem, Károly csapatkereszt, sebesülési érem, háborús emlékérem. 
A háború végét 50 %-os hadirokkantként éri meg. 1924. június 15-
én, rokkantságának ellenszolgáltatásaként, vitézzé avatták. 
     (Vitézek és Gazdaság Lapja 1924; Vitézek Albuma 1939; Jan-
tsky B. 1982.) 
 

     Sümeghy József (1892-1955) 
     „A mozgósítási parancsra vonult be 1914. augusztus 1-én és 
csak négy évvel később, 1918. október 31-én szerelt le, mint Sig-
num laudis-szal és Károly csapatkereszttel kitüntetett tartalékos 
hadnagy.” 
     (Kretzoi M. 1957.) 
 

     Török Zoltán  (1893-1963) 
     „Az olasz frontra hívták be katonának, ahonnan 1919-ben rövid 
időre visszakerült az egyetemre, majd még ebben az évben Dévá-
ra, később Segesvárra helyezték középiskolai tanárnak.” 
     (Székyné Fux V. 1963.) 
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     Tulogdi János (1891-1979) 
     „1914-18 között részt vett az első világháborúban, ahol 1915-
ben egész életét végigkísérő súlyos sebesülést szenvedett.  
     Hazatérte után 1919-ben középiskolai tanári oklevelet nyert és 
1945-ig a nagy múltú kolozsvári református kollégium természet-
rajz-földrajz tanára volt. Közben a Budapesti Tudományegyetemen 
1925-ben földtan, ásványtan és földrajzból doktori oklevelet szer-
zett.” 
     (Csíky G. 1982.) 

 
Budapesti Tudományegyetem 

 
     Koch Sándor (1896-1983) 
     1914-ben beiratkozott a Budapesti Tudományegyetemre, termé-
szetrajz-vegytan szakra. A háború őt is elszólította tanulmányaitól. 
Szolgált az orosz harctéren és az olasz fronton is Isonzónál. 
     (Weiszburg T. 2009) 
 

     Pozsgay Károly (1892-1989) 
     „A Pázmány Péter Tudományegyetem természetrajz-földrajz sza-
kán végzett, ahol vegytant is hallgatott. Ezután tartalékos tisztként 
bevonult az 1. honvéd gyalogezredhez. A világháború talán leghír-
hedtebb frontszakaszain harcolt: a kárpáti fronton és Doberdó-
nál. Mindkét frontszolgálat súlyos sebesüléssel végződött, a máso-
dik betegszabadság elegendő volt doktori disszertációja elkészíté-
sére és megvédésére. »A Pilis hegység geografiája« című érteke-
zés földrajz és földtan tárgyú volt. Megszerezte a középiskolai ta-
nári oklevelet is, melynek birtokában a még mindig lábadozó tisz-
tet a nagyváradi hadapród iskolához osztották be. Útja innen 1919 
őszén, már mint hivatásos tiszté, a budapesti katonai főreálhoz ve-
zetett.” „ A kötelező csapatszolgálat és tanfolyamok után végül ez-
redes és ezredparancsnok lett.” 
     Főbb kitüntetései: Ezüst katonai érdemérem (nagy ezüst) kar-
dokkal, tiszti lovagkereszt, Károly csapatkereszt, sebesülési érem, 
Magyar Háborús Emlékérem. Kiemelkedő harctéri helytállása alap-
ján 1925. június 21-én vitézzé avatták. 
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     (Vitézek és Gazdaság Lapja 1925; Vitézek Albuma 1939; Kna-
uer J. 1992.) 
 

     Rakusz Gyula (1896-1932) 
     1915-ben, a világháború vérzivatarában a harctérre került, ahol 
1916. június 12-én az orosz hadifogság keserű kenyere jutott osz-
tályrészéül, ahonnan 1918 őszén került haza. 
     (Ferenczi I. 1933.) 
 

     Vendel (Vendl) Miklós (1896-1977) 
     A Budapesti Tudományegyetem kémia-természetrajz szakos 
hallgatója, tanulmányait rövid ideig folytathatta, mert az 1915. év 
elején besorozták, s még ugyanezen év májusában megkezdte ön-
kéntesi szolgálatát a lugosi 8. honvéd tábori ágyús ezredben. 
     A tisztiiskola elvégzését követően az 1916. év kezdetén, mint 
hadapródjelölt tűzmestert, a 8. honvéd tábori tarackos osztályhoz, 
az olasz harctérre vezényelték. Részt vett az V. és a VI. Isonzó-csa-
tában, az utóbbiban géppuskagolyótól tüdőlövést kapott. Közben 
hadapródőrmesterré, majd zászlóssá lépett elő. Sebesülése idején 
először a kuttenberg-sternthalbei, a pettaui, majd az egyik szegedi 
kisegítő kórházban ápolták. 
     Felgyógyulása után rövid ideig Hódmezővásárhelyen teljesített 
pótütegbeli szolgálatot, majd az 1917. év elején ismét az olasz 
harctérre vezényelték a 20(8) tábori tüzérezredhez, s ez időben had-
naggyá lépett elő. Ezredével együtt ekkor mintegy 6 hónapra a vol-
hiniai harctérre került, majd ismét vissza az olaszra, s ettől kezdve 
1918. november 1-ig, három hónap kivételével, ott teljesített arc-
vonalbeli szolgálatot. 1918. november 23-án szerelt le. Visszatérve 
a Budapesti Tudományegyetemen 1920-ban megszerezte a doktori 
oklevelet, és Mauritz Béla professzor tanársegéde, majd adjunktu-
sa lett. 
     Harctéri kitüntetései: ezüst Signum laudis kardokkal, bronz Sig-
num laudis kardokkal, I. osztályú ezüst vitézségi érem, II. osztályú 
ezüst vitézségi érem, bronz vitézségi érem, Károly csapatkereszt, 
sebesülési érem, karddal és sisakkal díszített háborús emlékérem, 
vitézségért (fortitudini) érem. Harctéri kitüntetései alapján 1943-
ban vitézzé avatták. 
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     (Vendel M. 1951; Szádeczky-Kardoss E. 1977; Dudich E. 1997; 
Bidló G. 1998; Dobos I. 2004.) 
 

     Bandat Horst (1895-1982) 
     „Az első világháborúból 32 hónapos arcvonalbeli szolgálata 
után, mint dragonyos főhadnagy visszakerülve, 1921. október 20-
án lépett a budapesti tudományegyetem szolgálatába.” 
     (Papp K. 1944.) 
 

     Hojnos Rezső (1894-1961) 
     „Mint az első világháborút végigküzdött főhadnagy, eredetileg 
Lőrenthey Imre tanítványa volt. 1919. október 10-én került az ős-
lénytani intézethez, mint tanársegéd, ahonnét 1922-ben a földtani 
tanszékre helyezték át.” 
     (Papp K. 1944.) 

 
Magyar Általános Kőszénbánya Rt. 

 
     Taeger Henrik (1881-1939) 
     Német állampolgár volt, szívének melege azonban a magyar rög-
höz vonzotta. Rajongója volt a magyar földnek. 
     1915-ben hadba vonult. Először a román fronton, a Putna és a 
Szeret közti vidéken lefolyt harcokban vett részt a magyar föld vé-
delmében, majd Flandriában és Észak-Franciaországban harcolt. 
Később a német hadsereg főparancsnokságához nyert beosztást, és 
mind hadigeológus, ismét Romániában tevékenykedett, ahol az el-
pusztított olajkutak helyreállítási munkálatainak vezetésével bízták 
meg. 
     Az egyszerű regruta gyorsan tiszti rangra emelkedett, és a há-
ború után mint százados szerelt le. 
     Katonai érdemeiért az I. osztályú vaskereszttel és a fronthar-
cosok keresztjével tüntették ki. 
     ([ifj.] Lóczy L. 1941.) 
 

     Vizer Vilmos (1873-1945) 
     Selmecbányán végzett bányamérnök, nem hivatásos geológus, 
de a földtannak minden vonalon kitűnő megértője. 
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     Bár kora és munkaköre lehetővé tette volna felmentését, kato-
nai szolgálatra önként jelentkezett. A K. u. K. Geniestabtruppe der 
58. Infanterie-Truppendivision-Abteilung für Kavernenbau kötelé-
kében mérnök-hadnagyi rangban, példamutató vitézséggel teljesí-
tett harctéri szolgálatot, s 30 hónapi szolgálatot követően mérnök-
főhadnagyként szerelt le. Súlyosan megsebesült, aminek következ-
tében az egyik szeme világát elvesztette. 
     Önfeláldozó harctéri tevékenységéről a Ferencz József rend lo-
vagkeresztje hadiékítménnyel, az arany érdemkereszt vitézségi sza-
lagon, a Signum laudis és hadseregparancsnoki írásbeli dícséret 
tanúskodik. 
     (Vadász E. 1944/45.) 

 
Bevonultak, de harctéren nem voltak 

 
     Böckh Hugó (1874-1931) 
     A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskola tanára. „Az ál-
talános mozgósítás első napjaiban bevonult ugyan ezredéhez, ka-
tonáék azonban a miniszteri tanácsos hadnaggyal, akinek mellét a 
vaskoronarend díszítette, nem tudtak mit kezdeni s csak örültek 
annak, amikor minisztériuma más fontos szerepre a hadiszolgálat 
alól felmentette.” 
     (Rozlozsnik P. 1932.) 

 
     Emszt Kálmán (1873-1957) 
     Osztálygeológus-vegyészként hívatott be, mint gyógyszerész-
hadnagy. 1915 eleje óta a székesfehérvári hadikórházban gyógy-
szerészügyi tiszti beosztásban teljesített szolgálatot. 
     A hadügyminiszter 1916. évi február hó 10-én kelt rendeletével 
a Magyar Királyi Földtani Intézetbe visszavezényelte, azzal a pa-
ranccsal, hogy a katonai bányafelügyelőségektől beküldött érceket 
és egyéb nyersanyagokat a hadvezetőség céljaira elemezze. 
     (Lóczy L. 1916, 1917.) 
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     Mauritz Béla (1881-1971) 
     „1914-ben »rendkívüli tanári« minőségben kinevezték a Buda-
pesti Tudományegyetem Ásvány-Kőzettani Intézete élére.” Még egy 
évig azonban nem láthatta el új feladatkörét, mert az első világhá-
ború kitörésekor, mint tartalékos tüzérfőhadnagyot, behívták kato-
nai szolgálatra. 
     Az 1914-15. tanévben a nyugállományban lévő Krenner Józse-
fet kérték fel utódja helyettesítésére. Ezt követően azonban a kato-
nai szolgálat alól már felmentésben részesült, s ekkor átvehette ta-
nári munkakörét. 
     (Sztrókay K. I. 1971.) 
 

 
 

Mauritz Béla. 
 

     Pávai Vajna Ferenc (1886-1964) 
     Tanársegéd a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskolán. 
1914 őszétől 1916 tavaszáig mint népfelkelő köztüzér, Komárom-
ban katonai szolgálatot teljesített, de nem vett részt aktívan a há-
borúban. Komáromban „Az elektromosság a várvédelem szolgála-
tában” címmel elkészítette a vár megvédésének tervét. 
     (Csíky G. 1965; Nagy L. J. 1991.) 
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     A magyar geológusok az első világháborúban híven teljesítet-
ték kötelességüket, illetve kötelezettségeiket, amivel az utókor szá-
mára is példát mutattak. 
     Szakmai ihletettségük és szellemiségük a hadi körülmények kö-
zött is számos esetben megnyilvánult, a geológia iránti beidegző-
désük katonaként is a lelkükbe ivódott. Nem az ő önfeláldozó hő-
siességükön múlt, hogy az első világháborút a vesztesek oldalán 
fejezték be. 
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