HOLLENDONNER

FERENC

EMLÉKEZETE

(Arcképpel.)

Irta: Gaál István dr.#
G yújtsuk meg az emlékezés szövétnekét! Emlékezzünk és
— emlékeztessünk!
Idézzük föl annak a férfiúnak szellem -alakját, akinek az
élők sorából való el költözése nem csupán egyszerűen azt a héza
got jelenti, aminő a zárt erdőség valam elyik nagyobb fájának
kidőlése következtében tám ad, és am elyet a feltörekvő újabb fa
nemzedék hamarosan eltüntet.
Mi, a M agyar B arlangkutató T ársaság hívó szavára ma
egybegyűltek, olyan egyéniség gyászos, és emberi szívünknek is
nagyon fájdalm as
elm úlását siratjuk, amelynek a földi
életben betöltött szerepét a kim agasló szirtfokon nőtt, m agában
álló, hatalm as faóriáséhoz látjuk hasonlatosnak.
Hollendonner Ferenc egyénisége. — akinek neve kiejtése
kor emlékezetünk szövétnekének lángja hatalm as lobbot vet, —
— valóban m agában álló jelensége, s kiválóan jelentős tényezője
volt a m agyar tudományos közéletnek. T alpig ember, de épp így
talpig tanító-em ber, ám mindenek fölött igazi tudós kutató volt,
aki nevét örök időkre beírta a tudományos haladás m érföldkö
veit szám ontartó évkönyvekbe.
T alpig ember m ivoltáról bizonyára mindenki vajm i könvnyen meggyőződhetett, aki vele csak futólag is érintkezésbe ju t
hatott. Hiszen az a néhány szó is, ami kevés és csöndes beszédű
a jk a it társas összejöveteleinken elhagyta, alkalm as bizonyí
téka volt annak, hogy minden nagyképűsködéstől, magakelletéstől ment, igaz lelkű férfiúval állunk szemben. És olyan ember
rel, aki az annyira általános könyökkel dolgozást, dicsekvést,
mások leszólását, lekicsinylését, m int az előbbre törtetés sokszor
sajnálatosan eredményes m ódját megvetette. Valóban jellemző,
hogy jóllehet — elsősorban talán valóban túlzott szerénysége
m iatt — az illetékes körök nem siettek méltányló elismerésükkel,
és nemcsak az egyetemi tanszéket, hanem még a túlontúl kiér
demelt egyetemi tan ári címet sem érhette el, — Hollendonner
Ferenc ezen talán egy pillanatig sem ütközött meg. Még legkö-
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zelebbi b arátain ak sem panaszkodott a nyilvánvaló mellőzések
m iatt; az irígykedésnek pedig nyom a sem volt lelkében.
Ezek a vonások — m indnyájan tudjuk — csakis nagy lel
kek ism ertető jegyei.
De talán még nagyobbnak látju k Hollendonner szellem
alakját, ha ezt eredményes oktatói működése szemszögéből vizs
gáljuk. Hiszen m agában az a tény, hogy a szaktudom ányát leg
m agasabb fokon művelő tudós kutató az egyetemen, főiskolán,
s a középiskola alsó osztályaiban egyaránt teljes szívvel-lélekkel
s így természetesen kiváló eredm énnyel tanított, alkalm asan bi
zonyítja oktatói kiválóságát és ráterm ettségét. M ert ugyan v á j
jon hány egyetemi tan á r tu d n á az önálló k u tatásra érett ifjú
mellett a 10—12 éves gyerm eket is egyform a buzgalommal és
odaadással oktatni? M ár pedig ahány Hollendonner-tanítvány
nyal beszélünk, m indegyik a legnagyobb tisztelet és ragaszko
dó szeretet hangján szól felejthetetlen tanáráról.
Ám hogyha Hollendonner Ferenc egyéniségét az eddigi
vizsgálódások során is a szürke átlagon jóval fölülemelkedettnek láthatjuk, a leginkább megfelelő és legméltóbb m egvilágí
tásba mégis akkor helyezzük, hogyha az úttörő kutatás szemszö
géből világítunk reá. M ert m inden kétségen fölül áll, hogy tevé
kenységének. s általában egész életének kereteit elsősorban a tu 
dományos búvárkodás töltötte ki. Kz volt m unkás életének len
dítő kereke.
Hollendonner lényének az a m ár az imént kiemelt alapvo
nása, hogy a komoly föladatok közt nem ism ert rangkülönbséget,
s az elibe került kérdések m indegyikét egyform a alapossággal és
lelkiismeretes pontossággal iparkodott megoldani, m ár m agában
is fényt vet kutató, búvárkodó alapterm észetére. H iszen a nyi
to tt szemmel járó tudósnak lépten-nyom on meg kell győződnie
arról az igazságról, hogy a Term észet törvényeinek m egism eré
se szempontjából alig lehet különbséget tennünk első- és m ásod
rangú kérdések között. Még pedig azért, m ert nem tudhatjuk,
hogy a ma még mellékesnek, m ásodrangűnak ta rto tt kérdés
vagy jelenség a további összefüggések során nem bizonyul-e v a
lamely nagyobb kérdés-csoport forgó pontjának.
S az előre nem látható láncolatos összefüggések meglepő
példája az is, hogyan ju to tt a p á r excellence növénytudom ánnyal,
s ebben is főleg szövettannal foglalkozó tudós, szoros, sőt a le
hető legszorosabb kapcsolatba a barlangkutatással s ennek révén
a földtannal, illetőleg az ősem berkutatással is.
Tudományos hírnevét ugyanis Hollendonner A fenyöfélél:
fájának összehasonlító szövettana (1913) című hatalm as m űvé
vel alapozta meg. Nyolc esztendei fáradságos m unkájának ered-
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menye ez a könyv, am elyet az Országos E rdészeti Egyesület
méltató elismerése koszorűzott.
Első pillan atra talán úgy tűnhetik föl, hogy a fák szövet
tanával, tehát elsősorban az erdészet s a technika körébe vágó
kérdéssel foglalkozó tudós soha, de soha se ju th a t kapcsolatba
a — barlangtudom ánnyal. M ert hiszen általában úgy tudjuk,
hogy barlangokban legföljebb ősállatok, esetleg ősemberek csont
jaim és kőből készült ősszerszám aikra akadhatunk, de tudós bo
tanikus ínyére való m aradványokra nem.
Igen ám, de ha Hollendonner további m unkáinak soroza
tát végiglapozzuk, rájövünk, hogy a fenyőfák szövete, s az ősko
ri barlangi élet közt tátongó ű r va jmi könnyen áthidalható. Gon
doljunk itt Hollendonner]lek A z aquincumi római szövet anyaija,
vagy még inkább A z aquincumi múmia-sír maradványainak
mikroszkópos vizsgálata címen m egjelent tanulm ányaira, m ind
já r t m egérthetjük: a növényi szövetek alapos ism erője annak
szintén m ódját találhatja, hogy az őskori barlangi üledékekben
itt-ott mégis előforduló ősnövényi m aradvány mibenlétéről is
íölvilágosítást nyújtson nekünk.
S valóban, Hollendonner, A magyarországi praehtstoriku<
fá k és faszenek mikroszkópos vizsgálata (192’)) című, rendkívüli
horderejű tanulm ánya a legfényesebb bizonyítéka annak, hogy
az igazi tudós kutató szám ára, — m ihelyt kézzel fogható anyag
hoz ju t, — alig is van m egoldhatatlan probléma. M ert am ikor a
tószegi csiszolt kőkori csónak anyagában kutatónk fölism erte i
fűzfát, s a tószegi őstelep faszenei közt m eghatározta a szilt,
tölgyet, nyárfát, fűzet, nyírt, kőrist, ju h art, mogyorót és somot,
— nem okozott nagyobb meglepetést, hogy következő közleménye
m ár a pilisszántói kőfülke, meg a bajóti Jankovich-barlang diluviális faszeneinek és fáinak megbízható, s egyúttal egy-két föld
történelm i nyilt kérdést is élesen m egvilágító m eghatározását
nyújtja.
S itt nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy ezek
nek az őskori, növényi m aradványoknak nagyító* vizsgálata az
addig ism ert vizsgálati módszerekkel vagy egyáltalán nem, vagy
csak nagyon tökéletlenül volt végrehajtható. „A hazai irodalom
ban, — írja A magyarországi fák és faszenek című tanulm ányá
ban Hollendonner, — eddig egyáltalán nem, a külföldi irodalom 
ban is csak az újabb időben kezdenek tekintettel lenni a faszénés fa-m aradványokra; aminek okát abban találjuk, hogy a vizs
gálódás módszere nem volt ismeretes. Azok a kémiai és fizikai
elváltozások ugyanis, amelyek megszenesedéskor föllépnek, a
faszenek egyszerű metszését lehetetlenné teszik. A rideg sejtfal
a metszéssel járó nyomás következtében apró részecskékre, m ajd
nem porrá e s i k szét.“
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Igaz, akkor m ár ismeretes volt az osztrák Netoliczky mód
szere. Ez a megszenesedett anyagokat tovább égette, a ham ut
paraffinba ágyazta. E zt a módszert Molisch is ajánlotta. W ittmack és Bvchwald ugyan m egkísérelte a hüneburgi ősnémet le
letek faszeneinek vizsgálatát a nagyítós módszerek készítésekor
általánosan használatos beágyazási módszerekkel megoldani, —
de sikertelenül. Úgy, hogy utóbb ők is csak Netoliczky elhamusító módszerére fanyalodtak.
Ezzel a. módszerrel kísérletezett vizsgálódásai kezdő szaka
szában Hollendonner is. De csakham ar rájött, hogy a ham u vilá
gos szine s a szám talan apró repedés, amely az (‘1égetés folya
mán keletkezik, nagyon zavaróan hat. Ehhez járul, hogy ilyen
készítményről nem lehet eléggé éles, a különböző szövet-elemoket szembetűnően elénk táró, jól használható nagyitós képet kap
ni. „Olyan anyagot kerestem tehát. — írja tovább H o l l e n d o n n e r
— nmely a faszén legkisebb részeibe, likacsaiba is behatol, a kis
részecskéket összeragasztja és m egszilárdulva, keménysége körül
belül ugyanaz lesz, ami a faszéné, vagyis lehetővé teszi, hogy
magát a faszenet vághassuk föl.“ E z a keresett anyag pedig,
am int a tudós kutató a továbbiakban leírja: a sellakkal telített
alkohol, amelynek m inden köbcentiméterjéhez egy csöpp szekfííolajat kevert, hogy ezzel a sellak ridegségét csökkentse.
Ezt a vizsgálati m ódszert Hollendonner a „M ikrokosm os“
XVI. kötetében (1922—23) tette közzé. S ezzel a közleményével
egy csapásra élére lendült annak a tudom ánynak, am ely a törté
nelem előtti idők szenesedet!, vagy egyéb módon fönnm aradt nö
vényi ősm aradványai vizsgálatával foglalkozott. Az itthon aligalig számba vett és még kevésbbé m éltatott szerény ta n á r neve
az egész tudom ányos világban ism ertté vált. Többek közt a kai
rói muzeuin vezetősége sem késlekedett Hollendonneri kérni föl
az óegyiptomi királysírokban talált fadarabok, faszenek, m ag
vak, levelek és rostok tudományos vizsgálatára.
S hogy a Hollendonner-féle vizsgálati módszer m ilyen
sok helyütt érzett hézagot volt hivatva betölteni, igazolja az,
hogy életének utolsó 10 esztendejében történészek, régészek, geo
lógusok, botanikusok fordultak, — de leggyakrabban talán mégis
mi, barlangkutatók fordultunk hozzá, m ert tőle v ártu k egy-egy
fogas kérdésben a m egváltó szót. A kiil- s a belföld tűlhalmozta m unkával. De ennél mi sem természetesebb! M ert hiszen i
szó legszorosabb és legnemesebb értelmében orákulum m á nőtte
ki m agát a mi csöndesen, fáradhatatlanul dolgozó, m indenkinek
szíves készséggel segítségére siető Hollendonner'xmk.
Vele is az történt tehát, ami annak idején a liöntgen-su-
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gár, illetőleg utóbb a rádium föl fedezőivel. Emlékezhetünk arra,
hogy ezeknek a fölfedezéseknek híre egyszeriben nagyon sok
zsilipet nyitott meg. Mindenfelől csak ügy zúdult az ujabb meg
újabb, m egoldásra m egérett, s az illető fölfedezéssel kapcsolatba
hozható probléma a fölfedezők felé.
íg y van ez a Hollendonner-ié\e faszén-vizsgálati módszer
ismerete óta nálunk is. Egyszeriben rájöttünk, Iiogv a diluviális
éghajlat-változások szörnyen összebonyolitott. sőt valósággal
reménytelennek látszó kérdésében is kezünkbe ju to tt a biztosan
kivezető A riadne-fonál . . . É s újabban csakugyan minden b a r
langkutató minél több fnszénm aradvánvt igyekszik gyűjteni. S
am int az eddigi eredmények bizonyítják, a Hollendonner-féh*
vizsgálati módszer minden tűzpróbát kiáll.
H ogy most m ár csak a régészet, illetőleg a barlangkutatás
körében m aradjunk, Hollendonner legutóbbi vizsgálatai közül
a ságvárit emeljük ki. Az ottani hatalm as' lösztelep faszeneinek
vizsgálata során kiderítette, hogy ennek a legfelső diluviális őstanyahelynek lakói henvefenyős (Pinus montana) környezetben
éltek, m ert nagy számban föltárt tűzhelyeiken kizárólag ennek
a fenyő fajnak fa szén-m aradványai kerültek napfényre. S ami
rendkívül fontos: ezzel a szubarktikus színezetű növénytakaró
val teljes összhangban áll az akkori állatvilág képe is. Ságvárott ugyanis 3 lófaj kevés csontján kívül csupán az őskaribű
(R angifer arcticus Rich.) csontm aradványai hevernek óriási tö
megben az őstelepen.
N agyon érdekes eredménnyel já rt a Miskolc melletti
Avas-hegv őskori bányaműveléseiből és tanyahelyeiről előkerült
faszenek vizsgálata is. A Hitlebrand ásatásaiból szárm azó leletek
alapján Hollendonner kim utatta, hogy az A vas környékén, vagy
is a Bükk-hegység szélén a m esolithikum ban csaknem az összes
mai fajok díszlettek; tehát akkoriban a maiakhoz hasonlóak
voltak a földrajzi viszonyok. A legérdekesebb m egállapítás pe
dig a jóféle gesztenye (Castanea) ottani őshonosságának kim u
tatása.
Nem csekélyebbek azonban Hollendonnenwk a cserépfalusi
M ussolini-barlang, valam int a bánhidai Szelim -barlang faszén
leletei földolgozásával szerzett érdemei sem. A váratlan-hirtelen
lesújtó halál ugyan m egakadályozta idevágó m egállapításainak
közzétételében, de m inthogy vizsgálati eredményét a legközelebb
érdekeltekkel élő szóval közölte s ezeket részben vagy egészben
tol is használták, ezekről is meg kell emlékeznünk.
Nagyon érdekes és fontos elsősorban az, hogy a kikerült
faszenek alapján a m oustiéri időszakasz nálunk épp úgy, m int
K özép-Európában általában kettős tagozatúnak bizonyult. Első
fele — a lombos fáktól szárm azó szenek tanúsága szerint — env-
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he, m ásodik fele azonban hideg éghajlatú volt. Bizonyossá vált
továbbá, hogy a „hideg mous térien 44-re következő aurignaci-protosolutréi szakasz éghajlata ismét enyhe volt. Bizonyítéka ennek a Szelim-barlangból előkerült faszenek „lombos44 jellege, va
lam int egy jó k isűjjnyi berkenye-ág (Sor bús torminalis), ame
lyet a legnagyobb körültekintéssel vizsgált meg Hollendonner.
Fontos ennek a m egállapításnak kiemelése annyiban is, m ert a
„berkenyés44 réteg állatvilágában a diluviális lovakon, bölényen,
jávoron és borzon, tehát m érsékelt övi fajokon kívül „m am m ut44,
orrszarvú, továbbá „barlangi" oroszlán, m ed v ' és hiéna is szere
pel. Ezek az utóbb fölsoroltak pedig azok a sokszor idézett fa
jok, amelyekkel az illető réteg „jégkori44 eredetét szokták igazol
ni. Hollendonner kutatásai és m egállapításai óta elvárható, hogy
egy-két elefánt-, vagy barlangi medve-csont a la p ján senki se
siessen egyfelől a faj pontos m eghatározásával, m ásfelől pedig
ilyen könnyen Félreismerhető m aradványok alapján az illető ré
teg képződési idejének szabatos megjelölésével. M ert egészen
bizonyosnak m ondhatjuk, hogy olyan enyhe éghajlat idején,
amely a tölgyek, kőris, berkenye díszlését lehetővé tette, ugyan
ott nem élhetett az óriási gyapjas bundával födött, igazi mámműt (Elephas primigenius), hanem legföljebb annak egészen rö
vidszőrű, vagy csupasz bőrű ősibb alakja (E. trogontherii).
Legalább röviden érintenem kell itt a Szelim-barlangból
kikerült leletek alapján leszűrt azt a tap asztalatot is, hogy a tí
pusos lösz képződésének kérdése sem intézhető el azzal az egy
szerű kaptafával: m inden löszréteg jeges korszak bizonyítéka.
Óvatosságra int ugyanis az a tapasztalatunk, hogy a Szelim-barlangban jellegzetes löszréteg alsó felében lombos fák m aradványa
it m utatta ki Hollendonner — s az ugyanonnan előkerült állat
fajok is enyhe éghajlat m ellett szólnak — míg ugyanannak a
löszrétegnek felső színtájában a hegyi fenyő m aradványaival
együtt a sarki nyúl, őskaribű, havasi fájd csontjai kerültek nap
fényre.
De mai rövid m éltatásom keretei közt nem térhetek ki az
összes idekapcsolódó kérdésekre. Csupán csak azt említem még,
hogy a szóban forgó faszénvizsgálatok világánál vált egészen
bizonyossá: téves volt az az eddigi fölfogás, mely szerint ember
ősünk csak az eljegesedett időszakaszokban húzódott meg b ar
langokban, egyébkor pedig szabadban tanyázott. B arlangba hú
zódott biz’ az m indenkor és m indenütt, am ikor csak szerét ejthet
te!
• •
ím e, Hollendonner Ferenc nagyon jelentős m unkássága
térés mezejének csak egy részén végzett tallózás is m ennyi bi
zonyítékát szolgáltatta annak, hogy a korán sírba szállt tudós
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az ősrégészet és ősélettan terén is m aradandót alkotott. Az élők
sorából való időnap előtti elköltözése tehát megsokszorozza fá j
dalm as veszteségünk súlyát. M ert méltán m ondhatjuk, ha a pél
daszerűen m unkás életű kutatót férfikora teljében a halál el nem
ragadja, még sok más problém át is megoldott volna.
Másfelől azonban újból is hangoztatnunk kell: Hollendon
ner rövid életidején szerzett tudományos érdemei is kimagaslók.
Nevét úgy véste be a m aradandót alkotottak fényes névsorába,
hogy a feledés moha azt soha sem tak a rh atja el. S attól sem kell
tartanunk, hogy a nálunk an n y ira szokásos, és — sajnos — vele
szemben is m egkísérelt agyonhallgatás árthatna m ajdan az idők
homályán is átragyogó hírnevének.
Bizonyos tehát, hogy Hollendonner Ferenc szellem-alakja
a jövendő évek hosszú során át nemcsak élni fog, hanem még
m ajd nőttön-nő is! A talpig-em ber és talpig-tudós emlékezete,
nem halvánvodhatik el a tudom ány művelői körében, sem itt. a
csonka hazában, amelynek az elhúnyt igaz fia volt, — sem pedig
más kultúr-nép tudományos köreiben. De hogyan is fakulhatna
színtelenné, élettelenné annak a férfiúnak emléke, aki sok-sok
ezer, sőt ak ár több millió év előtti világkép fölelevenítésének
nagym estere volt, m ert hiszen virágos erdőt-mezőt varázsolt a
holt kőszerszámok és kövesült csont-m aradványok köré is.
Szolgáljon ez a tudat némi vigasztalásul m indannyiunk
nak, akik az igaz embert, a m aroknyi m agyarságnak dicsőséget
szerzett tudóst, s az önzetlen jó barátot m ár életében is megbe
csültük és szerettük.

H O L LEN D O N N ER F E R E N C DR. TRODALMT M U N K Á SSÁ G A :
1. D ie T roekenw írkung bei H jjufeln. (K osm os. 1924. 7. 210.)
2. M artin ovics és társai k iásatásakor talált fadarabok v izsg á la ta
(Bot. K özi. 1915.)
3. A cellu lóz és fa újabb k ettősfestése. (Hot. K özi. 1924-25.)
4. A z aquincum i róm ai szövet an yaga. (Bot. K özi. 1917.)
5. An European Murniny. (M agyar B otanikai Lapok. 1933.)
6. Lucaszékek xylotom iai vizsgálata. (Bot. K özi. 1915.)
7. Az aquincum i róm ai hordók és kútrészek fája. (Bot. Közi. 1914.)
8. R endellenes Cyclam en persieum M ill. (Bot. K özi. 1.916.
9. A B io ta o rien ta lis Endi. és Thu.ja oceid en talis Íj. fájának liistologia i m egkülönböztetése. (Bot. K özi. 1912.)
lü. A z A ly ssu m A rd u in i szárának anatóm iájáról. (Bot. K özi. 1909.)
11. U j adatok a Inc és vörösfen yő fájának összeh ason lító szövettan á
hoz. (Mát. és Terin. É rtesítő. 1911.)
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12. Über die iiisto lo g isch e U nterseheidung des H olzes von B io ta orien talis und Thuja Occidental is (Br. d. I). Bot. Ges. 1912.)
13. Az aradi vértanúk bitófáin ak x y lo to m ia i v izsg á la ta . (Bot. K özi.
1932.)
14. A n övén yi szövetek elszen esitese és í'otografálása. (Bot. K özi. 1922.)
15. N éhány E von ym u s
parajának h isto lo g ia i fejlődése. (N öv. K özi.
1907.)
16. A fen yőfélék fáján ak összeh ason lító szövettana. E rdészeti E g y e 
sület 1913.)
17. A trópusi fák lom bváltása. (T erm észettudom ányi K özlöny. 1904.)
18. E gyszerű n övén yélettan i kísérletek. (Ifjú sá g és Élet. 1931—32.)
19. A p ara tö lg y elterjedése. (A tenger. 1918.)
20. V erkohlung und P h otographieren von P rianzeiigew ebe. 1921—22.
21. A kopáncsi és k otacparti telepek faszeneinek an th rak otom iai v iz s
gálata. (D olgozatok a ni. k. F eren c J ó z sef tu dom ányegyetem
A rch eológiái Intézetéből. 1933.)
22. A sá g v á ri felső d ilu v iá lis lösztelep. Lackó—G aál—H ollen d on n er—
H illebrand. (A rch eológiái É rtesítő. 1931.)
23. Az 1931. évi sá g v á r i ásatások eredm énye. C sa lo g o v its—G aál—H ollendonner—H illebrad. (A rch eológiái Értesítő. 1931.)
24. T engerentúli szálas a n yagok at pótló hazai növényeink. (Fonó-szövő
Ipar. 1915. 8.)
25. A kené_zlői fa an yagok m eghatározása. F ettich N.: A datok a hon
foglaláskor archeológiájához. (A rch eológiái É rtesítő 1931.)
26. E in b eltu n g von H olzkohle in Sehcllack. (M ikrokosm os. 1923.)
27. D op pelfarbung für Hote und Zellulose. (M ikrokosm os. 1925.)
28. Az aquincum i orgona fa és faszén m arad ván yai. (N a g y L.: Az
aquincum i orgona). A z A quincum i M úzeum kiad ván ya. 1934.
29. Az A lfö ld őstörténelem korabeli erdeinek m egh atározása anthrakotom iai vizsgálatok alapján . (M alii, és T erm észettud. Ért. 1935.)
30. A k őszeg-p ogán yvölgyi lig n it m ikroszkopos v izsg á la ta . (Matli. és
term. tud. Ért. 1931.)
31. Az a v a si praeh istorik u s faszenek m ikroskopos vizsg á la ta . (M át. és
Term. tud. Ért. 1.931.)
32. A m agyarországi p raeh istorik u s lak és faszenek m ikroskopos v iz s
gálata. 2. közi. (M agyar T udom ányos A kadém ia Term . tud. és
Mát- É rtesítője 1926. (42. kötet.)
33. A B ü k k h egység fái az ősem ber korában. (O rvosok és term. vizsg.
vándorgy. É vkönyve. 1933.)
34. A quincum i hordók fáján ak m eghatározása. (K uzsinszk y B. B pest.
rég iség ei. 1932.)
35. Több kisebb cikk a T erm észet tud. K özlönyben. (A ndorkó K. N é v 
jegyzék és tárgym utató.)
36. A szegedi botanikus kerti artézi k ú tfú rás fam arad ván yain ak x y 
lotom iai v izsgálata. S ajtó alatt.
37. A M ussolini barlang (Subalyuk) faszeneinek v izsgálata. S ajtó alatt.

