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Az eddigi széthúzást, amely mintegy átok. mintegy konok lidérc
nyomás nehezedik minden cselekvésünkre, a kicsinyes hiúságot, türel
metlenséget és önzést, a mely már olyan igen sok bajunknak volt okozója; 
végre le kell küzdenün.k

Ameddig mindezeken túl nem vagyunk, elsősorban mindig csak arra 
gondoljunk, hogy mindent a magyarságért, mindent a hazáért!

Ezzel Társulatunk 68-ik közgyűlését megnyitom.

LÓRENTHEY IMRE EMLÉKEZETE.
1867-1917 .

A Magyarhoni Földtani Társulat 1918. évi február 6-i közgyűlésén tartotta

V a d á sz  E l e m é r  dr. örökítő tag.

— Arc képpel. —

A hazai földön és azon kívül is foglalatoskodó szaktársaink munkáját 
váratlanul zavarta meg az elmúlt nyáron az a hír, hogy L ö r e n t h e y  I m r e  

meghalt. Sokan voltunk, akik hihetetlennek tartottuk a szűkszavúságában 
még megrendítőbben ható hírt, de sajnálattal kellett meggyőződnünk arról, 
hogy az igaz. L ö r e n t h e y  I m r e  egyetemi tanár férfikorának derekán, 50 éves 
korában hirtelen meghalt. Munkaerejének teljében vesztettük el a hazai 
őslénytan egyik hivatott előkelő munkását, árván és bizonytalan sorsban 
maradt az őslénytan nehezen kiküzdött tanszéke. Egy harmóniás élet mind
végig lankadatlan munkássága s/ünt meg s ezzel a hazai tudományos törek
vések láncolatának folytonosságában olyan megszakadás állott be, melyet 
megszüntetni csak az ő törekvéseinek képviseletével és folytatásával lehet.

Közel három évtizedes fáradhatatlan és küzdelmes munkával bőségesen 
állított magának a hazai tudományban emlékeket, a legszebbet, melyek tudós 
mivoltát minden virágos szóáradatnál jobban és méltóbban biztosítják. 
A tudós kiváltságos helyzete fölöslegessé teszi ebből az alkalomból a babért, 
mert szorgos munkájával életében már megkapta azt; az emlékezés szeretet- 
virágaival csak magunkat tiszteljük meg, li.i a/ általa képviselt tudományos 
munkának adunk elismerést . Rövid megemlékezésünk nem célozhatja az ő 
egész munkásságának kellő méltatását, inkább csak arra van szánva, hogy 
főbb törekvéseinek lehetőleg tömör, egységes kópét okulásul állítsa a j<?l«n 
és a jövő nemzedék elé.

L ö r e n t h e y  professzor minden tekintetben magyar tudós, aki — saját
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szavai szerint — természetszeretetét R a p p e n b e r g e r  ktgyesrendi tanárától 
nyerte s a budapesti egyetemen természet vizsgálattá fejlesztette. Kuta
tásainak tárgyául túlnyomórészben a hazai föld fölépítéséntk legjellegesebb

LÖRENTHEY' IMRF 
(1867-1917)

kép/.ötlnlényeit választotta. Ama kevesek közé tartozott, akik nem a jövő 
boldogulásuk és mielőbbi érvényesülésük szerint választják és változtatják 
működési körüket, hanem a természet vizsgálatának szolgálatában egye
temi hallgató korában,. sőt már diákéveiben az őslénytan mellé szegődött
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s rend illetlen ül kitartott mellette mindvégig. Olyan elhatározás volt ez, 
mely csakis eszményi gondolkodásból fakadhatott, mtrt az őslénytan ki
zárólagos művelése még szakkörökben sem jutott abban az időben nálunk 
az elismertetésig, nem is szólva az érvényesülés lehetőségéről. Ő azonban 
mindennek dacára megmaradt az őslénytan művelése mellett s életcéljául 
tűzte ki annak hazai megerősítését és függetlenít és ét. Pályafutásán végig
tekintve, minden törekvését ennek a célnak szolgálatában látjuk.

Egyetemi hallgató éveiben kezdettől fogva Margó és H a n tk en  tanárok 
mellett állattani és őslénytani tanulmányokkal foglalkozott s mindkét tárgy
ból pályadíjat is nyert. Az őslénytani kutatások elengedhetetlen földtani 
ismereteit Szabó József egyetemi és Lóczy Lajos műegyetemi előadásaiból 
s/erezte meg. Egyetemi tanulmányainak végeztével 1890-ben doktori szigor
lata után Koch A n t a l  egyetemi tanár mellett Kolozsváron tanársegéd 
lett, majd 1893-ban ugyanilyen minőségben Budapestre került vissza az 
akkori őslénytani tanszékhez, H a n tk en  professzor mellé. HANTKEN-nal való 
együttműködése, mely már hallgató korában a legbensőbb bizalmas termé
szetű volt, egész jövendő munkásságára végleges elhatározásává vált s noha 
H a n tk e n  1894-ben meghalt, L ö r e n th e y  mindvégig hű maradt az általa 
képviselt kutatási irányokhoz, valamint az önálló őslénytani tanszék és 
gy űjtemény eszméjéhez. Pedig H a n tk en  halála után az őslénytan tanszéké
nek önállósága megszűnt s tudvalevőleg az ásványtantól elkülönített föld
tannal egyesíttetett. L ö ren th ey  ennél a tanszéknél is megmaradt az egye* 
temi tanítás szolgálatában, még pedig 1899 óta adjunktusi minőségben.

Tulajdon képeni paleontológusi pályafutása 1896-ban kezdődik, amikor 
a «gerinctelen állatok őslénytanának» magántanára lett, majd 1901-ben elő
adási tárgykörét az egész őslénytanra kiterjeszthette. Míg addig csak tudomá
nyos munkáival bizonyíthatta az őslénytan fontosságát, ekkor már a köz
vetlen szó hatalmával is hirdethette azt rendszeres előadásaiban. Tanári 
és kutatói kettős működésével most már fokról-fokra megszerezte az elisme
rést s 1905-ben .rendkívüli tanári címet nyert, majd a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja, 1907-ben pedig az őslénytan nyilvános rendkívüli 
tanára lett. Hat évvel később, 1913-ban módjában lett volna, hogy Koch  
professzor visszavonulásával a föld-és őslénytan együttes tanszékét elnyerje, 
ő azonban kezdettől fogva követett céljához s Hantken szelleméhez híven, 
ragaszkodott az őslénytan különválasztásához, ami 1914-ben bekövetkezett 
rendes tanáéi kinevezésével meg is történt. Az elmúlt három esztendő inté
zetének megalapozásával, megszervezésére és végleges megerősítésére for
dított megfeszített munkában telt el. Emellett fáradhatatlanul dolgozott 
n a g y  munkájának, a magyarországi fosszilis decapodáknak egységes össze
állításán. Az utóbbit sikerült neki teljesen befejezni s a kézirat a Geologica 
J Tanga rica-bán való megjelenésre készen áll, az előbbi, az őslénytani intézet 
végleges megszervezése, a háborús nehézségek miatt még nem volt tető alá 
hozható. Pedig lázas sietséggel hordott össze mindent, hogy az intézetet 
végleg,.s formába hozza, jól tudva azt, hogy a tudomány terén is sajnálatos 
mértékben érvényesülő személyes torzsalkodások fagyos ridegsége állandó
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veszedelemniel fenyegeti az önálló őslénytani tanszék és intézet zsenge pa
lántáját is.

Talán ezeknek az éveknek izgalmai siettették nála azt a szó mór ú véget, 
mely az elmúlt nyáron, augusztus 18-án, bekövetkezett egy emberöltőn át 
tántoríthatótlanul követett céljához érkezésének idején, amikor a kiküzdött 
intézmény gyenge palántájának legnagyobb szüksége lett volna arra a meleg 
szeretetre és lelkes hevületre, mely L ö r e n t h e y  működésében, az  intézmény 
létrehozása kőiül állandóan megnyilatkozott. A zsenge palánta ma még él, 
de ki tudja, bírja-e életerővel addig, míg új kertész hasonló szeretetteljes 
ápolása alá kerül?

Amint L ö r e n t h e y  pályafutása a kitartó és szorgalmas munka elismeré
sének megnyugtató példája gyanánt állandó emelkedést mutat, azonképen 
tudományos munkáiban is folytonos fejlődést látunk. Tudatosan törekedett 
arra, hogy ismeretkörét állandóan bővítse, tapasztalatait utazásokkal gyara
pítsa s őslénytani kutatásainak összehasonlításait a külföldi gyűjtemények 
anyagának megismerésével megkönnyítse. Már 1889-ben tanulmányutat tett 
Északolaszországban, Svájcban, Franciaországban és Angliában. 1897. és 
1898. év nyári féléveiben a müncheni egyetemen Z i t t e l  mellett dolgozott 
s részt vett a Svájcba, Jura hegységbe, Déli Bajorországba és Salzburg vidé
kére eszközölt kirándulásokban is. Ugyanekkor tanulmányozta Belgium, 
Hollandia, Németország és Ausztria összes főiskoláit és gyűjteményeit is. 
Részt vett 1899-ben L ó c z y  professzor olaszországi, 1901-ben Nyugat-Orosz- 
ország, Finnország és Kelet-Németország, 1902-ben pedig Romániában, Dél- 
Oroszországban és a Kaukázusban rendezett tanulmányútjaiban is.

Mindezeknek az utazásoknak tanulságait hasznosan értékesítette egy
részt egyetemi előadásaiban, másrészt hazai kutatásaiban, mely utóbbiakat 
részben saját költségén, részben az Erdélyi Múzeum-Egylet, a Magyar Tudo
mányos Akadémia és a Balaton-Bizottság támogatásával az ország dunántúli 
és erdélyi részeiben végezte. Ezekkel az utazásokkal az önképzésnek fárasz
tóbb, nehezebb, de eredményesebb útjait követte, épúgy, amint mindig 
helytelenítette azt a mindinkább lábra kapott irányzatot, mely néhány hall
gatói minőségben eltöltött év birtokában mindenkit fölülmúló tudós jelleget 
követel. L ö r e n t h e y  nem zárkózott el a külföld sok tekintetben a mi viszo
nyainkat meghaladó eszméitől, de azoknak érvényesítését csak akkor tartotta 
kívánatosnak, amikor már megfelelő előképzettséggel, iránnyal, főként 
kritikával tudta azokat értékesíteni. Ezért ment csak 30 éves korában, midőn 
már magántanár volt, Münchenbe, ahol az eltöltött két félév tanulságai már 
határozott irányt vett munkálkodását sokkal hasznosabban befolyásolhatták, 
mint az irány nélkül tévelygő kezdő szárnypróbálgatásait. Legnagyobb 
munkái, a budapesti pannóniai fauna és a harmadkori rákok tanulmányozása, 
ebben a tudományos környezetben nyertek végleges alakot.

Tudományos munkássága a leíró őslénytan és a rétegtan-öslénytan, 
illetve faunisztika kereteiben mozgott. A beható részletvizsgálatok minél 
szélesebbkörű kiterjesztésével tanári működésének követelményeit törekedett 
kielégíteni, hogy kellő kritikával használhassa föl az összes állatosztályokra
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-vonatkozó óriási irodalmat. Leíró őslénytani munkáinak túlnyomó része a 
gerinctelen állatosztályokkal, leginkább a foraminiferákkal, puhát es tűekkel 
és rákokkal foglalkozik. Ügy ezekben, valamint rétegtan -fa unisztikai munkái
ban legnagyobb előszeretettel a harmadidőszaki képződmények vizsgálatát 
művelte. Ebben nyilvánult meg munkásságának nemzeti jellege, amennyiben 
mindig hangoztatta, hogy Magyarország harmadidőszaki képződményekkel 
borított területe elsőrendű szükségletté teszi ezek részletes tanulmányozását 
a hazai szakemberek részéről. Ennek a mondhatnám nemzeti kötelességnek 
egyik letéteményese H a n t k e n  volt, akinek működése főként az idősebb 
harmadidőszaki képződményekre terjedt ki. Az ő irányzatának megfelelő 
kiegészítése céljából választotta tanulmányozásának céljául L ö r e n t h e y  a 
fiatalabb harmadidőszaki rétegeket s ezek között is leginkább a pannóniai 
üledékeket, melyeknek vizsgálatában a külföldi összehasonlításnak is nélkü
lözhetetlen kútforrásai gyanánt szolgáló példás munkákat létesített.

Első munkája «A nagymányoki pontusi emelet és faunája», bevezetője 
a magyarországi pannóniai rétegek faunájával, rétegtani és kelet kezési viszo
nyaival foglalkozó számos tanulmánynak, melyekre még H a n t  k e n  buzdította. 
Egymásután írtaié a Dunántúl számos előfordulását, a szekszárdit, az árpádit, 
a hidasdit, kurdit, majd a budapest-kömyékieket s a balatonmentieket. 
Hasonló módon vizsgálta az Erdélyi Medence különböző pontjain kibukkanó 
pannóniai és levantei rétegek faunáját is s a Természettudományi Társulatban 
pályadíjat nyert «Baróth környékének földtani viszonyai» című munkája még 
kéziratban maradt.

Ezekkel a részlettanulmányokkal nemcsak az addig szegényes faunájú- 
nak jellemezett pannóniai és levantei faunákat gazdagította, hanem reá
világított ezeknek a rétegeknek szintezhető voltára s megállapította az egyes 
szintekre jellemző kövülettársaságokat. Az önmagukban is lezárt egységek 
gyanánt közrebocsátott s a legaprólékosabb részletekbe hatoló megfigyelé
seken alapuló leírások mindmegannyi láncszemei annak a. nagyszabású tervé
nek, melyet a magyar és erdélyi medencék pannóniai és levantei rétegeinek 
egységes összeállítására vonatkozólag kivitelre már nem juttathatott. «Buda
pest pannóniai és levantei korú rétegei és ezek faunája» című akadémiai 
székfoglaló értekezése is, mely ezeknek a képződményeknek általánosabb 
áttekintését és szintezését nyújtja, a Palceontographicában megjelent «Die 
pmnonische Fauna von Budapest» cím ű tanulmányának folytatásáról szóló 
előzetes jelentése gyanánt tekinthető. Mindezekben a munkáiban tisztázta 
a pannóniai rétegek édesvízi és elegyes víz ű jellegét s a gazdag puhatest ű 
faunán kívül foraminiferák jelenlétét is megállapította. Eredményeit ebben' 
a tanulmányi körben, csakis az ő fáradhatatlan, évek hoss/ú során át folyta
tott kitartó gyűjtései tették lehetővé. Aki látta, hogy ugyanazokat a lelő
helyeket milyen lankadatlan szorgalommal és változatlan érdeklődéssel 
kutatta és gyűjtötte különböző időkben és ismételten, az tudja csak igazán 
megérteni, hogy ebben a mások kezében keveset érő vizsgálati körben ilyen 
jelentékenyet alkothatott. Kedvelt tárgykörével való foglalkozása arra a 
meggyőződésre vezette, hogy a magyarországi pontusi rétegekre célszerűbb
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és helyesebb a már T e l e g d i  R o t h  L a j o s  által 1893-ben ajánlott, de azóta 
feledésbe ment «pannóniai» elnevezés. Sajnos, hogy ezt a tárgyilag eléggé 
indokolt álláspontját még hazai szakköreinkben sem sikerült kellőleg érvényre 
juttatnia, inkább személyi és kényelmi okokból, mert a tárgyi érvek épen 
ezzel a helyi elnevezéssel szemben nem állhatnak meg akkor, amikor sok 
hasonló helyi elnevezést használunk.

Az a részletekbe hatoló elmélyedés, pontos leírás és csak a megfigyelt 
tényekre alapított következtetés, melyet a pannóniai emelet faunájára és 
rétegtani viszonyaira vonatkozó tanulmányaiban ta pasztalunk, megnyilvánul 
többi fa unisztikai vagy rétegtani munkáiban is. Csak így volt lehetséges, 
hogy budapest-környéki megfigyelései fővárosunk régóta kutatott területén 
nagy mértékben szélesbítették ismereteinket. A H a n t k e n  által jellemezett 
idősebb harmadidőszaki, az alsó- és felsőmediterrán, valamint a szarmata
rétegek kifejlődésére, faunájára vagy elterjedésére nézve becses adatokat 
közölt. Fácies szempontjából különösen értékes a tétényi fensík közismert 
szarmatakor ú féligsósvíz ű rétegei között általa kimutatott bryozoás záto
nyokra vonatkozó észlelése, melyekről Páty és Perbál vidékén már H a n t k e n  

is megemlékezett. Mindezek a megfigyelések részben a buda pest-környéki 
pannóniai rétegekre vonatkozó tanulmányai közben keletkeztek, részben 
kritikai vizsgálódásainak eredményei.

Leíró őslénytani munkáiban a gerinctelen állatokon kívül a gerincesek
kel is foglalkozott s két új teknősfaj leírása mellett pliocén emlőseinkre vonat
kozó ismereteinket gyarapította. Igazi munkaterülete azonban a gerinctele
nek voltak. Részletesebben foglalkozott a foraminiferákkal a Széchenyi-expe
díció paleozós anyaga alapján és hazai harmadidőszaki anyagon. Űj alakok le
írásán kívül számos alak rokonsági kapcsolatait vagy anatómiai jellegeit 
tisztázta. A hydrozoákra és szivacsokra vonatkozó vizsgálódásai csak réteg
tani adatokban maradtak reánk, noha régebben készült különböző gyűjté
sekből származó liász-, eocén- és mediterrán-alakok leírására. A koralokkal 
leginkább a péterváradi hiperszenon-fauna kapcsán P e t h Ő  kéziratának sajtó 
alá rendezése alkalmával kritikailag foglalkozott, legutóbb pedig N o p c s a  báró 
albániai eocén anyagában egy új korállfajt is leírt. A «Clavulina Szab ói-rét egek» 
faunájának H a n t k e n  hagyatékában levő koralljait, crinoideáit és bryozou- 
mait szintén munkába vette, befejezni azonban ő sem tudta. A puhatestűek 
osztályába tartozó faunák vizsgálatán kívül legkedvesebb állatcsoportja a 
rákok voltak. Épúgy, mint a magyarországi pannóniai képződményekkel, 
ezekkel is állandóan foglalkozott, amit a begyűjtött anyagok földolgozásán 
kívül állandó szorgos gyűjtései és külföldi megbízások tettes lehetővé. Ilyen
formán a harmadidőszaki rákok elismert szaktudósává vált, akinek szak
ismeretét a müncheni és szicíliai gyűjteményben levő rákok földolgozásával 
is igénybe vették. A rákokkal foglalkozó tanulmányai az új alakok és nemek 
nagy számával lényegesen bővítették a harmadkorú rákfaunára vonatkozó 
ismereteinket s szorgalmas gyűjtései a hazai rákfaunát a világ leggazdagabb 
faunájává avatták e nemben. Utolsó munkássága is a magyarországi fosszilis 
rákok összefoglaló leírására szorítkozott s ebben a nagy munkájában, melyen
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csaknem a szó legszorosabb értelmében, élete utolsó napjáig dolgozott, a 
harmadidőszaki alakokon kívül a triász-, jura- és kréta képződmények rákjai 
is tárgyalva vannak. Ez a nagyértékű, a leírt fajok földrajzi elterjedésével 
és általános ősélettudományi viszonyaival is foglalkozó, sajnos, már posthu- 
mussá vált tanulmány a «G-eologica Hungarica»-ban fog méltó köntösben 
megjelenni, remélhetőleg minél előbb.

L ö r e n t h e y  őslénytani munkái leíró alaktani és rendszertani keretek
ben mozognak. Leírásai alaposak, kimerítők, minden részletre kiterjedők. 
Űj fajait mindig erős kritikával s a közelállókkal való fontos összehasonlítás 
alapján állítja föl, innen van az, hogy azok csaknem kivétel nélkül jól kör* 
vonatozott, fajok gyanánt állják meg helyüket. Mintegy 200 új fajjal és 7 új 
nemmel gazdagította az őslénytani irodalmat. Munkáiban sohasem lépi át a 
tárgyi következtetések határait és a filozofálásoktól mindig tartózkodik. 
Ezért adatainak megbízhatósága, mely egész munkásságát minden téren 
jellemzi, biztosítja munkáinak állandó értékét. Nem hiányoznak azonban 
munkáiból a kritikai megnyilvánulások sem, melyek nélkül igazi természet
kutatás el sem képzelhető. A pipyrothecáról, az Orygoceras Fucbsi rendszer
tani helyéről és a lithiotis-kérdésről írott munkái külön bizonyítékai ennek. 
A tárgyi igazság kutatására törekedett s ha a cél szolgálatában vitatkozó és 
bíráló munkáiban néha-néha túlzásba is ment, jóhiszem űs égé minden kétségen 
kívül megállapítható.

Tudományos és közművelődési célokat szolgáló egyesületeknek mindig 
hűáéges pártfogója és munkása volt. Munkaerejét sohasem tagolta széjjel, 
hanem egy helyre központosítva, behatóbb működésre törekedett. Ezért 
egyidejűleg sohasem vett részt azonos célú intézmények m üköd és ében, hanem 
pályafutása alatt időrendi egymásutánban a legkülönbözőbb tudományos 
központokban látjuk működni. Kolozsvári működése alatt az Erdélyi Múzeum - 
Egylet céljainak szolgálatában állott, majd a Magyarhoni Földtani Táisulat 
egyik buzgó munkása s 1907—1909. évi időszakban a társulat elsőtitkára s 
a Földtani Közlöny szerkesztője volt. Titkári működése a társulat tudomá
nyos irányzatának megerősítését és a kritikai irány meghonostíását eredmé
nyezte s működési időszakát a társulat történet ének egyik legszebb időszakává 
avatták. A titkárságtól, melynek csak tudományos céljainak föláldozásával 
tett eleget, 1910-ben visszalépett és a társulat céljait mint választmányi tag 
szolgálta tovább. Azóta azonban munkáival a Magyar Tudományos Aka
démiában működött s ennek kiadásában is jelentek meg azok. Az újonnan 
alakult Szent István-Akadémia IV. osztályának első megválasztott t..gj:ii 
között volt. A népszerűsítő egyesületek között a Természettudományi Társu
lat választmányi tagja s a/ Urániánakigazgatósági tagja volt. P e t h Ő  munkájá
nak a Természettudományi Társulat kiadásában megjelent magyar kéziratát 
sajtó alá rendezte s W a l t h e r  «A föld és a szerves élet története» című könyvé
nek revízióját is végezte. Legkevesebb kapcsolata a m. kir. Földtani Intézet- 
tel volt, mely pályája elején- két munkáját kiadta s 1890-ben mint önkéntes 
részt vett dr. S c h a f a r z i k  F e r e n c  mellett a földtani fölvételekben is. Az inté
zettel való további kapcsolata csakis az általa leírt hazai anyaguknak az inté-
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zet igazgatósába által készségesen rendelkezésre való bocsátásában nyilatko
zott. Szorosabb viszonyba nem is kerülhetett a Földtani Intézettel, mert az 
általa művelt tudományág a legutóbbi időkig nem volt az intézet munka
körébe fölvévt*. Utolsó munkája «Adatok északi Albánia eocén képződményei
nek kifejlődéséhez és faunájához» címen a Földtani Intézet évkönyvében 
közvetlen halála után jelent meg s a magyarországi fosszilis rákokról szóló 
kézirata is az intézet kiadására vár.

L ő r e nthey életének főcélja az őslénytan tudományos művelése mellett 
főként arra irányult, hogy ennek a tárgynak önálló egyetemi tanszéket és 
ezzel állandó tudományos központot teremtsen. H a n t  k e n  halálával az őslény
tan, a földtannal egyesítve, elvesztette eredeti önállóságát s nehéz küzde
lembe került, míg azt újból megszerezni sikerült. Ezt a küzdelmet L ö r e n t h e y  

teljesen egyedül vívta meg s noha módjában lett volna célja kivitelére a szak
emberek jórészének segítségét megnyerni, mégis szívós akarattal egyedül 
haladt céljához vezető úton. Fáradozásait ezúttal is siker koronázta s 1914-ben 
a budapesti egyetemen az őslénytan rendes tanára lett. Noha a földtantól 
való függetlenítést kifejezetten az őslénytan élettudományi jellegének és 
irányának hangoztatásával óhajtotta, mégis távol állott tőle az a szándék, 
hogy ezt a tudományszakot a földtantól eltávolítsa, mert tisztában volt mind
végig azzal a sokszoros kapcsolattal, mely mindkét tárgyra nézve életszükség
let. Tanári működése csak most nyert volna végleges irányt, csak most jutott 
volna ahhoz, hogy az őslénytan nehezen kiküzdött függetlenségét tanítványok 
nevelésével és iskola megteremtésével intézményesen biztosítsa. Programm- 
jában volt, hogy a hazai őslénytani anyag minden állatosztálya megfelelő 
szakember speciális működési köre legyen, amihez nagyon sok szakember 
nevelésére lett volna szükség. Az ő lelkesítő példája, buzdító hatása bizonyára 
meg is teremtette volna ezt a nálunk annyira nélkülözött irányt, ha a sors 
mostoha keze meg nem fosztott volna bennünket ettől a legértékesebb tanár 
működésétől.

Kutatói mivoltát jellemző lelkiismeretesség és a részletekbe hatoló 
pontosság, tanári működésének is sajátja. Hallgatóival szemben mindig 
csaknem baráti jóindulattal viseltetett s közvetlen kedélyes modorával nagy
ban elősegítette tárgyának megkedveltetését. Pedig a kötelező vizsgatárgyak 
minimális anyagának megszerzésére törekedő hallgatósággal nem volt könnyű 
ezt a részükre távolálló tárgyat megkedveltetni. Az őslénytani rendszeres 
előadások száraz menetét az életmód és előfordulási viszonyok ismertetésével 
fűszerezte. Jobban szerette, ha a kezdők kizárólag csak leíró munkára szorít
koztak, mintha kevés tapasztalattal az elméletek sikamlós területén bizony
talanul tévelyegtek. Ezért ezekkel az elméletekkel részletesebben maga sem 
foglalkozott előadásaiban s leginkább a morfológiai leíráshoz szükséges alak- 
érzék fejlesztésére helyezett súlyt. Tanári kötelességének tartotta, hogy az 
előadásaiban elhangzott ismeretek kiegészítését, rögzítését i-s fölújítását, más
részt az egyetemen kívül állók részére a z  önképzést lehetővé tegye az őslény
tan rendszeres ismereteit összefoglaló tankönyvben. Ennek kidolgozására a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól megbízást nyert s a tudományos
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akadémia támogatását is biztosította. Évek óta nagy szereti ttel dolgozott 
ezen a tankönyvön, mely most szintén megiratlan maradt.

Kutató és tanári működésében elért eredményei egyéniségével függenek 
össze. Igazság érzete és igazságszeretete a természet igazságainak jogos kutató
jává avatták. Mindig tiszteletben tartotta mások vizsgálati eredményeit, de 
tárgyi igazságának tudatában a legélesebb kritikai hangtól sem riadt vissza. 
Viszont saját tévedéseit készséggel belátta s vizsgálati eredményeinek újabb 
vizsgálatok követelte változtatásaira mindig készen volt. Különös tisztelettel 
és szeretettel csüngött tanárain s H a n t k e n  és Z i t t e l  irányát a legmesszebb
menő módon védte és művelte is. H a n t k e n  eszméihez mindvégig hű maradt 
nemcsak kutatási területein, hanem egyetemi céljaiban is. Fölújította az 
őslénytani gyűjtemény megvalósításának eszméjét, mely hazánk közművelő
dési és tudományos törekvéseinek egyik elodázhatatlan égető szükséglete, 
melynek nem épen megfelelő megvalósítását már I J a n t k e n  megkezdte az, 
egyetem keretein belü1. Lő r e  n t h e  y  előtt is ez a cél lebegett, de a megvaló
sításra vonatkozó tevékenységében nem tévesztette szem előtt az egyetemi 
tanítás igényeit, melyek egy nagyobbszabású gyűjteménynek méretekben 
alatta maradna k, anyagban és összeállításban pedig attól lényegesen eltérnek. 
Ezért külön állította össze a tanítás céljait szolgáló -gyűjteniényt, mely meg
felelő készítményekkel, összehasonlító élő anyaggal, rajzokkal és magya
rázatokkal pedagógiai érzékről tesz tanúságot. Nehéz viszonyok között, 
szerény eszközökkel jóformán emberfölötti munkát végzett ezzel s hogy 
aránylag rövid idő alatt megteremtette intézetének kereteit, az csak annak 
köszönhető, hogy hangyaszorgalommal évek hosszú során tudatos gyűjtések
kel, cserékkel és vásárlásokkal hordta össze jó előre ennek a gyűjteménynek 
alapjait. Mindezt jóformán szintén teljesen egyedül, mivel túlzott mértékben 
ambicionálta ezt az alapozási munkát, melyben még a hozzá legközelebb 
állók segítségét is csak alárendelt mértékben vette iirénvbe.

Maga választotta hivatásában kötelezettségeinek mindenképen eleget 
teli. Teljesen áthatották szaktudományának szépségei s nem volt előtte 
jelentéktelen vagy értéktelen semmi, ami a kövületekre vonatkozott. A leg
kisebb észlelési adatot, a legjobban ismert kövületet ép úgy megbecsülte és 
értékelte, mint a legszebb ritkaságokat. Egész munkásságával az őslénytan
nak élt s életének nagyobbik részét a tudomány kizárólagos szolgálatában 
töltötte el. Családalapításra is csak későn gondolt s váratlan elhunyta nem
csak a tudomány vesztesége, hanem gyászba borította mindenben megértő 
hűséges hitvesét s árvaságra juttatta három kiskorú gyermekét.

A magyar tudományt ért veszteséget nem fejezhetik ki a szavak, de 
mutatja az a nagy hézag, mely az általa művelt irányokban utána maradt. 
Legfőbb életcélját elérhette bár, de részére igéretföldje volt csak az, melyen 
a maga ültette fák gyümölcseit alig élvezhette. Halálaval elnémult az őslény
tan szava a budapesti egyetemen is s ezidőszerint újból egyetemi képviselet 
nélkül maradt ez a tudományszak, melynek vizsgálatai a hazai földtani 
kutatások nem egy gyakorlati jelentőségű eredményét elősegítették. A buda
pesti tanszék, melynek megvalósítása mar H ant k e n  és L ö r e n t h e y  lelkes
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ni un k a s s a i t  emésztet te föl. nem semmis  ülhet meg ,„ár többó.  A/ok az érde
mek,  melyeket  a/, e lh ú n y t  a m a g y a r  t u d o m á n y  terén  sze rze t t ,  a hazai  földtan 
os ős lény tan  minden m ű v e lő jén ek  köte lességévé tesz ik , hogy  gondozásba  

Vegyék Lő rk n t h e y  é le tének  fő m ű v é t ,  az általa életre szólí to tt  őslénytani 
t an sz é k  gyönge csemet éjét,  mely az ó em lékének  ö rök  megóvására, van  h i v a t v a .

Lörenthey Imre irodalmi munkáinak jegyzéke :

1. A nagyman \ o ki (Tojna in.) pont usi emelet és faunája, egy táblával. M. k. Fö l it .  
Int. évk. IX. 2. fűz. 1890.

Die pont is che Stufe und deren Fauna bei Nagymányok im Komitate Tolna. 
(Mitteilungen aus dem Jahrbuche der kön. ung. Geol. Anstalt IX. 1890.)

2. A szekszárdi nagvmányoki és árpácli felsőpontusi lerakodások és faunájuk.  
(M. kir. Földt. Int. évk. X. 4. fűz. 1893. (57 (1) —142. (78.) old. 3 táblával.)

Die oberen politischen Sedimente und deren Fauna bei Szekszárd, Nagymányok 
und Árpád. (Mitteilungen aus dem Jahrbuche der kön. ung. Geol. Anstalt X. 1893.)

3. Adatok az erdélyi tőzegtelepe k faunájához. (Orvos-természettudományi értesítő, 
Kolozsvár.)

4. Adatok Szilágy megye és az erdélyi részek alsópont usi lerakodásainak ismereté
hez (egy táblával). (Az Értesítő tudományos közleményei II. természettudományi szak. 
X V III .  1893.)

5. Jelentés az erdélyi Múzeum-egylet megbízásában 1891 nyarán tett földtani 
kirándulásaimnak eredményeiről. (Értesítő II. természettudományi szak. 1893.)

6. Gált és Hidegkút nagyküküllőmegyci helységek pontusi faunái. (Értesítő II. 
természettudományi szak. 1893. Kolozsvár.)

7. Kurd tolna megyei helység pontusi faunája.
Die politische Fauna von Kurd im Komitate Tolna. (Földtani Közlöny X X IV .

1894.)
8. Adatok Hidasd baranya megyei helység felsőpontusi faunájához.
Beiträge zur ober politischen Fauna von Hidasd im Komitate Baranya. (Földtani 

Közlöny XXIV. 1894.)
9. Űjabb adatok Szekszárd felsőpontusi faunájának ismeretéhez.

Neuere Daten zur Kenntnis der oberpontischen Fauna von Szekszárd. (316 — 326. 
u. Taf.) (Természetrajzi Füzetek XVIII. 1895. 257 — 265. egy táblával.)

10. A székelyföldi szén képződmény földtani viszonyairól.
Über die geologischen Verhältnisse* der Lignit bildung des Széklerlandes. Orvos- 

természett udoniányi értesítő II. termeszeit udományi sza k. (Mediz.-naturwiss. Mitteil (in
gen) X X . 1895.

11. Üjabb adatok a székelyföldi szén képződmény földtani viszonyaihoz.
Neuere Daten über die geologischen Verhältnisse der Lignit bildung des Székler-

landes. (Orvos-természett ud. értesítő II. természettud. szak. 1895.)
12. Néhány észrevétel a papyrothecaról.
Einige Bemerkungen über Papyrot he ca. Földtani Közlöny. XXV. 1895.
13. A  k o lo zsvár i  >zénte le p .

Das Kolozsváréi* Kohlenlager. Földtani Közlöny. XXV. 1895.
14. Néhány megjegyzés a «Lithiotis» kérdéshez.
Ei nige Bemerkungen zur «Lit hiotisfragc*. Természet rajzi Füzetek XVIII. 1895.
15. Palaeontologiai tanulmányoka harmad korú rákok köréből. I. Adatok Magyar- 

ország harmadkorú rák-faunájához. (Kilenc táblával.)  II. A müncheni állami gyüjte-

Földtani Közlöny XLVIII. köt. 1918. ^
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«lényekben levő harmadkorbeli rövidfarkú rákok. (2 táblával.)  III. Üjabb adatok Ma - 
gyarorszá<i harmadkorú rákfaunájához (két táblával). IV. Andorina és Darányia, két 
ráknem Magyarországból. (1 táblával.( V. Adatok Egyiptom eocénkori decapoda 

faunájához. (2 táblával.) VI. Adatok Szardínia harmadidőszakbeli rák faunájához.  
(2 táblával.) (Math, és természeti id. Közi. XX VII. 2. 1898. X X V II.  6. 1901. X X X I X .
2. 1907.)

B3Ítráge zur Djoa podenfauna des Ungarischen Tertiärs. (Math. u. nat. Berichte 

mus Ungarn. XIV. 1898.) Über die Brachyuren der Pal&ontologischen Sammlung des 

Bayerischen Staates. (Természetrajzi Füzetek. Herausg. v. ung. National-Museum 

Budapest, 1898. X X I.  p. 1 — 152. Taf. I —XI.) Neuere Beiträge zur tertiären Decapoden- 

fauna Ungarns. (Mit zwei Tafeln.) Math. u. naturw. Berichte aus Ungarn. XVIII. 1900. 
Leipzig, 1902. «Andorina® und «Darányia» zwei neue Brachyuren-Gattungen aus Ungarn. 
(Math. u. nat. Berichte aus Ungarn XVII. 1899. Leipzig, 1901.) Beiträge zur Kenntnis 

der eozänen De ca podenfauna Ägyptens. (Math. u. nat. Berichte aus Ungarn. XXV. 1907. 
Leipdg, 1908.) Beiträge zur tertiären Deoapodenfauna Sardiniens. (Math.u. nat. Berichte 

aus Ungarn. X X IV .)
16. Kínai paleozoos kőzetek mikroszkopikus vizsgálata. Különlenyomat a 

uróf Széc hén y i B éla keletázsiai útjának tudományos eredményei címti munkából.
III. köt. VI. szakasz. 2 0 1 - 2 5 6 .  old. 1897.)

Mikroskopische Untersuchungen der pal&ozoischen Gresteine. (Wissenscli. Ergeb
nisse der Reise des Grafen B éla  Széc h én y i in Ostasien 3. Abt. IV. Budapest, 1898.)

17. Sepia a magyarországi harmadkorú képződményekben. 1 táblával. (Math, 

és Természettudományi Értesítő. XVI. k. 4. fűz. 316 — 320. 1898.)
Sepia im ungarischen Tertiär (Sepia hungarica n. sp.) (Math. u. naturw. Berichte 

aus Ungarn 16. 1898. 268—272. Taf. III.)
18. Magyarország talajnemeinek eloszlása mésztartalom szerint 1899.
19. Foraminiferen der Pannonischen Stufe Ungarns. Neues Jahrb. f. Min. Geol

u. Pal. 1900. II.
20. Die pannonische Fauna von Budapest. (Mit 13 Tafeln.) Palaaontographica 

XL VIII. 1902.
21. A szarmata és pannóniai képződményeket áthidaló rétegeknek egy klasszi

kus lelethelye Magyarországon.
Ein klassischer Fundort der die sarmatischen und pannonischen Bildungen über

brückenden Schichten in Ungarn, p. 181. (Földtani Közlöny, X X X III .  1903.)
22. Néhány megjegyzés az Orygoceras Fuchsi Kitti  sp.-ről.
Einige Bemerkungen über Orygoceras Fuchsi Kitti .  sp. (p. 618.) (Földtani Közlöny, 

X X X III .  1903.)
23. Két új teknősfaj a kolozsvári eocén képződményekből. (2 táblával.)
Zwei neue Schildkrötenarten aus dem Eozän von Kolozsvár, (p. 260.) (Földtaui

Közlöny, X X X III .  1903.)
24. Pteropodás márga a budapesti óharmadkori képződményekben.  
Pleropodenmergel in den alttertiären Bildungen von Budapest, (p. 620.) (Föld

tani Közlöny, X X X III .  k. 1903. 4. old.)
25. Pyrgulifera tömege? előfordulása a lábatlani eocénben.
Ma ssenhaftes Vorkommen von Pyrgulifera im Eozän von Lábatlan, (p. 524.) 

( Földtani Közlöny, X X X III .  1903. 2. old.)
26. A rákosszentmihályi Sashalom kavicsainak koráról, (p. 232.)
Über das Alter des Schotters am Sashalom bei Rákosszentmihály, (p. 296.) 

(Földtani Közlöny, X X X IV .  1904.)
27. Adatok a balatonmelléki pannóniai korú rétegek faunájához és stratigrafiai
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helyzet óhoz. 3 táblával és 12 szövegábrával. (Balaton tudományos tanúim, eredm.
I. k. 1. rész. 1905.)

Beträge zur Fauna und stratigraphischen Lage der pannonischen Schichten in 

der Umgebung des Balatonsees. (Resultate der «Wissenscli. Erforschung des Balaton
sees». I. Bd. 1. Teil. Budapest, 1906.)

28. Dr. Z e t t e l  K á r o l y  A l f r é d .

Dr. K a r l  A l f r é d  v .  Z i t t e l . (p. 425.) (Földtani Közlöny, X X X V I.  1906.)
29. Budap-st pannóniai es levantei korú rétegei és ezek faunája. Székfoglaló 

értekezés. (Mathematikai és természettudományi Értesítő XXIV. k. 2. füzet. 298— 

342. old. 1906.)
Über die pannonischen und levantischen Schichten von Budapest und deren 

Fauna. (Math. u. nat. Berichte aus Ungarn, XXIV. 1906. Leipzig, 1907.)
30. Vannák-e juraidőszaki rétegek Budapesten? (p. 359.)
Gibt es Juraschichten in Budapest? (p. 410.) (Földtani Közlöny, X X X V II .  1907.)
31. Titkári jelentés 1907-ről. (Földtani Közlöny, X X X V III .  1908.)
32. A triász mint jura. A Bánya. 1908.

33.  Dr.  M e l o t e r  Gusztáv (arcképpe l)  (p. 1.).

Dr. Gustav M e l o z e r  (mit Bildnis) (p. 103.) (Földtani Közlöny, X X X V III .  1908.)
34. A t ihanyi  Fehérpart pannóniai rétegeiről, (p. 679.)

Über die pannonischen Schichten des Fehérpart bei Tihany, (p. 716.) (Földtani  
Közlöny, X X X V III .  1908.)

35. A d a to k a  magyarországi pannóniai képződmények sztratigrafiájához, vála6 7 - 
ként VITÁLIS I s t v á n  dr. úr cikkére, (p. 368.)

Beiträge zur Stratigraphie der pannonischen Bildungen Ungarns. (Als Erwiderung 

auf den Artikel des Herrn Dr. S t e f a n  V i t á l i s  «Bemerkungen z. Mitteil, des Herrn Dr.
1. L Ö R E N TH E Y :  Über die pannonischen Schichten d. Fehérpart bei Tihany, (p. 470.) 

(Földtani Közlöny, X X X I X .)
36. Titkári jelentés 1908-ról. (Földtani Közlöny X X X I X .  1909.)
37. Megjegyzések Magyarország ó-harmadkori foraminifera faunájához. Egy táb 

lával. (Mathematikai és természettudományi Értesítő, XXVII.  5. füzet. 1909.)
Bsmerkung zu der alttertiären Foraminiferenfauna Ungarns. Mit Taf. I. (Mat

u. nat. Berichte aus Ungarn XX VI.  1908. Leipzig, 1910.)
38. Űjabb adatok a Székelyföld geológiájához. (Mathemat. és természettud. Érte

sítő, X X V II .  3. fűz. 1909.)
Neuere Beiträge zur Geologie des Széklerlandes. (Math. u. nat. Berichte aus  

Ungarn, XXVI.  1908. Leipzig, 1910.)
39. Zur Richtigstellung der in dem Artikel V. A b a d i’s betitelt : «Der Jura des 

Ofener Gebirges und allgemeine Betrachtung über die tektonischen Verhältnisse des 

selben» enthaltenden literarischen Mystifikation. (Centralbl. f. Min. Geol. u. Pal. 1909.)
40. Titkári jelentés 1909. évről.  (Földtani Közlöny. XL. 1910.)
41. Bemerkungen zur Arbeit Dr. K a r l  B e u t l e r ’s : Über Foraminiferen aus dem 

jungtertiären Globigerinenmergel von Bahna im Distrikt Mehedinti (rumänische Kar
pathen. (Centralblatt f. Min. Geol. u. Pal. 1910.)

42. A diluviális ember kérdése. 151 — 156. o. Uránia XII. Évf. 4. sz. 1911 

április.
43. Űjabb adatok Budapest környéke harmadidőszaki üledékeinek geológiájához. 

Három közlemény. (Mathematikai ós természettudományi Értesítő, X X IX .  k. 1.,
2. füzet. X X X .  2. füzet. 1911., 1912.)

Neuere Beiträge zur Stratigraphie der Tertiärbildungen in der Umgebung von 

Budapest nebst einigen Bemerkungen zu J u l i u s  H a l a v á t s : Die Neogenen Sedimente
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der Umgebung von Budapest». (Mathem. u. naturw. Berichte aus Ungarn, XX VII .  

1909. Leipzig, 1903.)
44. Paleontológiai újdonságok Magyarország harmadidősza ki üledékeiből. 

Három táblával.  (Mathematikai és természettudományi Értesítő, X X IX .  4. füzet, 1911.)

Paläontologische Novitäten aus den tertiären Sedimenten Ungarns. (Math. u. 
naturw. Berichte aus Ungarn, XX VII.  1909. Leipzig, 1913.

45. Jelentés az 1912. év nyarán végzett erdélyrészi geológiai kutatásokról. 16. old. 
(Jelentés az erdélyi medence földgázelőfordulásai körül eddig végzett kutató munká
latok eredményeiről.  II. rész. 1. füzet.) 1913.

46. Adatok északi Albánia eocénképződményének kifejlődéséhez és faunájához. 
(Magy. kir. Földt. Int . évk. XXV. 1917. 1 - 2 1 . )

Beiträge zur Kenntniss der Fauna und Ausbildung der Eocänbildungen Xord- 

albaniens. (Mitteil aus d. Jahrbuche d. k. ung. geol. Reichsanstalt X X V  )
47. A magyar korona országai fosszilis deca poda-rákjainak monográfiája. (Hátra

hagyott kézirat.)
Monographie der fossile n De capoden Ungarns (Manuscript).

D) ISMEETETÉSEK.

1. A magyar szent korona országainak földrajzi, 
társadalomtudományi, közművelődési és közgazdasági 
leirása. Szerkesztette: lóczi Lóczy Lajos. I —IX. táblával; kiadta 
a Magyar Földrajzi Társaság. Budapest 1918. Ára 24 korona.

A tudományos kutató munka új igazságokra és ismeretekre törekszik, 
hogy azután azokat másodfokon rendszerezze és összefoglalva egységes kép
ben mutassa be. A tudomány további föladata ezek után az, hogy megállapo
dott eredményeit a szakemberek körzetén kívül is közkinccsé tegye tanítási 
es közművelődési eszközökkel. Az előbbi az emberiség kultúr munkájába való 
közvetlen kapcsolatot szolgálja, az utóbbi elsősorban nemzeti föladat, mely
nek célja a hazai művelődés színvonalának emelésén kívül a tudományos 
részlettanulmányokat méltányoló megértés fokozása is. A magyar tudomány 
föllendült életműködése mindeddig t úlnyomó részben csak az első cél szolgá
latában mozog. Alig-alig jelenik meg önálló magyar nyelvű összefoglaló 
m u n k a ,  mely egyik vagy másik tudomány mai állását föltárná előttünk, 
örömmel üdvözöljük tehát ezt a könyvet már csak ebből a szempontból is. 
Még nagyobb az örömünk a könyv céljának láttán, minthogy a külföld előtt 
van hivatva ez a könyv különböző művelt nyelveken közállapotaink igaz 
ismeret ének terjeszt és éré.

Folyóiratunk célját és kereteit t úlhaladná ennek a sokiránv ú könyvnek 
teljes ismertetése, azért csak megemlítjük, hogy Magyarország, Fiume, Horvát- 
Szla von ország, Dalmátország, Bosznia és Hercegovina minden irányú rövid 
leírását megtaláljuk benne. Magyarország földtani szerkezetét L ó c z y  L a j o s ,  

hegy- és vízrajzát, tele püléseit és éghajlatát ( ’i i o l n o k y  J e n ő .  növényföldrajzi 
tagozódását S z a b ó  Z o l t á n ,  állal földrajzi vázlatai M b h e l y  L a j o s ,  történetét


