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1973. július 23-án, 71 éves korában meghalt Intézetünknek egyik leg- 
ismertebb-és közszereplésben kiemelkedő tagja: Dr . Schmidt E ligius R óbert. 
Heteken át láttuk gyorsan összeomlani, révedezve járni, keresni valakit, aki 
meghallgatja s megérti elmondhatatlan panaszait. Á magabiztos, fölényes 
szellem elvesztette egyensúlyát és fényét, megtört és hetekkel előre félre nem 
érthetően magán viselte a gyorsan közeledő véget. Nem esett ágynak, nem 
betegeskedett, lábon hordta a belső bajt s naponta meg járatta köztünk a 
készülő halál lehelletét.

Hosszú és változatos pályát futott, sokféle emberrel ismerkedett, sokan 
különböző helyzetekben s szerepben ismerték s mégis alig van kiemelkedő 
tagja szakmánknak, akiről annyira egységes vélemény alakult volna ki min
denkiben, olyan határozott, tévesztést nem tűrő kép maradt volna, mint róla. 
Ő volt Schmidt Ligi s ez a név mindenkiben ugyanazt és valóban őt jelentette.
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Nem magának élő, félrehúzódó tudós volt. Szerette a társaságot, kereste 
a másokkal való együttlétet, kitűnő csevegő, kellemes előadó, pompás vitat
kozó volt. Számtalan egyesületben elnök, vezetőségi tag, szervező vagy éppen 
alapító. Halálát azért sokfelé érezzük és gyászoljuk.

Katonacsaládból származott. Nem dicsekedett vele, de híresztelés nélkül 
magán viselte a külső és belső rendet, fegyelmet és bizonyos harci kedvet, 
amely mindig készen volt az ellentmondásra, vitára, a dolgok más vagy éppen 
furcsa megvilágítására. Mindenre és mindennek az ellenkezőjére volt példája, 
tréfája, találó s nemritkán szúró története.

1902. március 23-án született Karánsebesen. Apja Schmidt Mátyás 
százados, anyja Vargha R óza. A katona apa példája vagy indítása nyomán 
került a temesvári katonaiskolába, itt kapott először műszaki képzést a későbbi 
utászhadnagy (1916 — 1920).

Mire kikerült a katonaiskolából — ahol tanulótársai szerint messze kima
gaslott közülük eszével — vége volt az első világháborúnak, katonára nem 
volt szükség. Indítása szerint műszaki pályára vágyott, beiratkozott a Műegye
tem Soproni Bányászati és Erdőmérnöki Karára, ahol 1929-ben bányamérnök 
és geológus oklevelet szerzett. Államvizsgái disszertációja a szegedi ezerméteres 
mélyfúrásról szólt.

Állami szolgálatát a Pénzügyminisztérium Bányászati Főosztályán kezdte 
meg 1930-ban, mint gyakornok. Hamarosan kétévi tanulmányútra megy 
Bécsbe (1930—1932), majd a Földtani Intézetbe nyer beosztást (1932). Itt 
működött mint adjunktus, majd osztálygeológus és bányatanácsos 1942. szept. 
ió-ig.

Ez időben folynak az alföldi szénhidrogén-kutató és vízkutató mélyfúrá
sok. Mind földtani és gazdasági, mind műszaki szempontból fontosak az első 
kétezer méter körüli fúrások. Nagy kedvvel lát hozzá a kincstári fúrások 
ellenőrzéséhez és tanulmányozásához és az eredményekről szaklapokban, napi
lapokban számos cikke jelenik meg. Kapcsolódnak e tanulmányaihoz a geoter
mikus gradiensről és a geomechanika alapjairól, szerkezeti kérdésekről szóló 
értekezései.

Az Alföld mélyének titkai óhatatlanul az egész földgolyó szerkezete, fel
építése és történeti fejlődése felé terelte figyelmét. Ez az a csepp, amelyből 
magyarázható a tenger, ha avatottan nyúlunk hozzá s van képzelőerőnk.

1937-től bekapcsolódik az Alföld talajismereti térképezésébe olyan for
mában, hogy összegyűjti az artézi kutakról fellelhető adatokat és azokról 
összefoglaló áttekintést ad a tál aj ismereti térképek magyarázó füzeteiben. 
1934-ben kiadja a kincstári szénhidrogén-kutató mélyfúrásokról szóló össze
foglaló könyvét.

1942-ben a Magyar—Olasz Ásványolaj Rt. ügyvezető igazgatója, 1944. 
december 2-án az Iparügyi Minisztérium Bányászati Osztályára kerül, 1945. 
június 23-án pedig az Újjáépítési Minisztériumba. Itt működik 1948. végéig, 
onnan egy évre az Iparügyi Minisztériumba megy vissza, 1950 —51-ben pedig 
a Földtani és Bányászati Kutatási Központ főosztályvezetője. A zajló időkben 
néhány hónapig a Bányászati és Energiaügyi Minisztériumban csoportvezető 
főmérnök, 1951. december elsejével pedig visszakerül a M. Áll. Földtani Inté
zetbe és átveszi dr . Sümeghy JózSEF-től a Vízföldtani Osztály vezetését.

E zaklatott évek alatt sem szűnik meg tudományos munkássága. Évente 
5 — 6 kisebb tanulmánya jelent meg a ,,magyar só” geológiájáról, a bagaméri 
gyepvasércről, a geotermikus gradiensről, geomechanikai problémákról. 1954-
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tői főleg az ország ásványi nyersanyagairól ad többféle összefoglalást és 
mindinkább előtérbe nyomul munkásságában a geomechanika tárgyköre.

1952-től kialakul nyomtatásban megjelent munkáiban az a két munkakör, 
amely életművének gerincét képezi s melyben újat és kiválót alkotott. Ezek a 
hidrogeológia és a geomechanika. Nála összekötődik ez a két téma és megter
mékenyíti egymást. Hidrológiai megfigyelések segítik a rétegtani és tektonikai 
eligazodásban és geomechanikai szemlélet vezeti a karsztvizek és mélységi 
vizek előfordulásainak értelmezésében. Geomechanikai elképzeléseinek össze
foglalása 1957-ben jelent meg könyv alakban, vízföldtani tanulmányait 1962- 
ben adta közre Magyarország Vízföldtani Atlaszában és a magyarázóként 
szerkesztett testes kötetben.

Mindkét munka feltűnést keltett idehaza is, külföldön is, mindkét munka 
betetőzése igen termékeny alkotókedvének, mindkét munka kapott elismerést 
és dicséretet éppúgy, mint kritikát.

Az első mű hosszú elmélkedés és földtani megfigyelések összefoglalása és 
egyeztetése a fizika és mechanika alapelveivel, törvényeivel. Az alapokban, 
ha volt is tévedés vagy anakronizmus napjaink rohanó tudományos fejlődése 
adtán, a jelenségek, amelyeket megfigyelt valósak és a szintézisre — még a 
később javításra szorulóra is — az előrelépés érdekében szükség volt. A második 
mű vázlatos, egyenetlen kidolgozású, hiszen heterogén és nem egyenletesen 
szórt adatokra épült; mégis első összefoglalása az országról szóló hidrogeológiai 
ismereteinknek és az első kísérlet az alföldi medence mélyföldtani képének 
megrajzolásához. Betetőzést, de nem befejezést jelent e két mű. Továbbra is 
meglepő bőséggel ontja tanulmányait a két fő munkakörben s egv csomó 
kapcsolódóban. Közelít a mérnökgeológia felé és szaporodnak közleményeiben 
a történeti tárgyúak; visszaemlékezések, kiváló elődök életútjának ismertetése, 
a földtani ismeretek fejlődésének útja idehaza és a nemzetközi irodalom tük
rében. Ez utóbbi témák foglalkoztatták élete utolsó éveiben és nagy kár, hogy 
a gyűjtött sok értékes anyag már nem került feldolgozásra.

Bár nyomtatásban megjelent tanulmányainak száma több mint 250-re 
rúg, tudományos társaságokban, szakmai egyesületekben való és közéleti 
szereplése ezt az aktivitást messze meghaladta. Az Országos Magyar Bányászati 
és Kohászati Egyesületnek alapító tagja, a Magyarhoni Földtani Társulatnak 
választmányi tagja, a Hidrológiai Társaságnak elnökségi és tiszteleti tagja 
(1971), az NDK Földtani Társulatának tiszteleti tagja (1967), a Budapesti 
Fővárosi Tanács, a Hazafias Népfront, a Műszaki Fejlesztési Bizottság egyes 
tagozatainak vagy bizottságainak időszakos vagy állandó tagja. Nem egyszerű 
tag. Szervező, vezető, irányító, gondolatokat adó, állandóan működő, nyug
hatatlan tag.

Elismerésképpen sokféle állami és társadalmi kitüntetést kapott. Leg
jelentősebb ezek közül a Kossuth-díj (1956), a Schafarzik Ferenc emlékérem 
(1961), a Munka Érdemérem (1963), a Zsarkóczy Samu emlékérem (1969) és a 
Vásárhelyi Pál díj (1972).

Még bécsi ösztöndíjas korában ismerkedett meg T eöreök GYÖNGYi-vel, 
a későbbi iskolaorvossal, akit feleségül vett s benne nemcsak hű élettársat, de 
gyöngéd és figyelmes gondozót, ápolót, nyugtalanságaiban okos csillapítót, 
problémáiban érett szellemi társat talált. Az ő elvesztését nem tudta kiheverni. 
Nyugtalan szelleme egyensúlyát vesztette s mint ledőlt fa, ha törzse folyó 
sodrásába kerül, ide-oda vetődött a hétköznapok apró, de az ő szemében
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áthághatatlanná lett nehézségei között. Megváltása volt a hajnal, amelyben 
szervezete akaratának ellentmondott és szíve megállott.

A Magyar Állami Földtani Intézetnek kiemelkedő tagja volt. Mint osz
tályvezető s mint főmunkatárs sokak nevelője, oktatója. Mint kolléga figyel
mes, érdeklődő, a szakmai vitát kedvelő munkatárs, megjegyzései, kritikája 
vagy elismerése mindig figyelmet érdemelt.

Ismerték széles körben a szakmai körökön túl is, s nemcsak ismerték, de 
széles körben becsülték is. Egyéniségének varázsa, biztos fellépése, széles 
körű tapasztalata és tudása, szellemessége nem tévesztette el a hatását gyors 
és rövid ismeretségeknél sem. Külföldi vendéget érdemes volt hozzá elvinni, 
minden beszélgetése emlékezetes maradt a látogatóban.

Szelleme örök nyugtalanságban és elégedetlenségben élt. Ez a belső láz 
ösztökélte és tette annyira sokoldalúan termékennyé és aktívvá. Érdekes 
ellentétben volt ez a belső feszültség külsejének gondozottságával, egész meg
jelenése, mozgása kimért szabályosságával. Választékos, elegáns volt öltöz
ködésében éppúgy, mint gondolatainak megfogalmazásában és kifejezésében.

Nem egy emberrel, hanem egy múlt világ színes, érdekes és értékes egyé
niségével lettünk szegényebbek elvesztésével.

Db . SCHMIDT ELIGIUS RÓBERT SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA

A sopronmegyei bazanitok geológiai és petrográfiai viszonyai. — 1929. Szegedi Tud 
Könyvtár, V. k.

Die Eruptivgebiete bei Felsőpulya und Pálhegy. — 1929. Acta I.
Újabb geológiai megfigyelések a karcagi kutatófúrásokkal kapcsolatban. — 1931. Bány. 

Koh. Lapok. 7. sz.
Szeged építőkövei. — 1931. A szegedi Alföldkutató Bizottság Könyvtára. VII. Szakoszt. 

közi. 3. sz.
A magyar közbenső tömeg töréses szerkezete. — 1931. Debreceni Szemle, júliusi sz.
A geotermikus gradiens kérdéséhez. — 1932. Bány. Koh. Lapok. 8. sz.
Eine theoretisch-mechanische Deutung der europäischen Bruchsysteme. — 1932. Neues 

Jahrb. Stuttgart. Beil. Bd. Abt. B.
Kísérlet a Föld diszlokációs irányainak geomechanikai magyarázatára. — 1932. Debre

ceni Szemle, júniusi sz.
К о в е е - Sc h m id t : Geomechanik der Erdoberfläche. — 1932. Forschungen und Fort

schritte. Berlin. 8. Jahrg. Nr. 14.
A fúrási minták és azok értékelése. — 1933. Bány. Koh. Lapok. 10. sz.
A pesterzsébeti mélyfúrás sztratigráfiai viszonyai. — 1934. Földt. Közi. pp. 12 — 14.
A debreceni I. sz. kincstári gázos kút hidromechanikai viszonyai és az azokból levonható 

általános tanulságok. — 1934. Bány. Koh. Lapok. 18. sz.
Szénhidrogéneink vándorlásáról. — 1934. Bány. Koh. Lapok. 19. sz.
On the migration of Hungárián hydrocarbons. — 1934. Földt. Közi. pp. 278—782.
Fúró teljesítmény ékről és görbe fúrt lyukakról. — 1935. Bány. Koh. Lapok. 18. sz.
Ipari vízproblémák Budapest déli szomszédságában. — 1935. Bány. Koh. Lapok. 21. sz.
A mélyfúrás technikája. — 1935. Búvár.
Az abesszíniái kút. — 1935. Búvár.
Megjegyzések az artézi kutak élettartamának kérdéséhez. — 1935. Hidr. Közi. X\ . évf.
Az Alföld altalajának hőmérséklete, hőgazdálkodása és a geotermikus gradiens kiala

kulására való hatásâ . — 1936. Bány. Koh. Lapok. 11. sz.
Artézi kútfők és önműködő zárószerkezeteik. — 1936. Bány. Koh. Lapok. 23. sz.
Az artézi kút két alföldi válfaja. — 1937. Földt. Ért. II. évf. 2. sz.
Két figyelemreméltó mélyfúrásról. — 1937. Bány. Koh. Lapok. 12. sz.
Átnézet es földtani szelvények Csonkamagyarország nevezetesebb mélyfúrásain át. —

1937. Bány. Koh. Lapok. 21. sz.
A Tiszaroff (1:25 000-es) térképlapon előforduló artézi kutak ismertetése. Magyarázatok 

Magyarország geológiai és talajismereti térképeihez. — 1937. A m. kir. F. M. fenn
hatósága alatt álló m. kir. Földt. Int. kiadása (magyar és német nyelven).
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E sorozat további füzeteiben megjelent artézi kút ismertetések:
Kunhegyesi, kunmadarasi, fegyverneki, polgárdi, mezőcsáti, szentmargitta-pusztai, 

ohat-kócsi, nagyhortobágyi, tiszapalkonyai térképlapokon előforduló artézi kutak 
ismertetése. 1937.

Battonyai, nagyigmándi, kisbéri és bakonybánki, püspökladányi, nagyiváni, karcagi, 
mezőhegyesi, tiszafüredi térképlapok területén előforduló artézi kutak ismertetése.
1938.

Nádudvari, büdszentmihályi, balmazújvárosi, békési, berettyóújfalui, hajdúböszörményi, 
hajdúnánási, gyoma-endrődi, öcsödi, dévaványai térképlap területén előforduló 
artézi kutak ismertetése. 1939.

Szarvasi, gyulai, körösladányi, hajdúszoboszlói, mezőberényi, derecskéi, mezőtúr-túrke vei, 
tótkomlósi térképlap területén előforduló artézi kutak ismertetése. 1940. 

Kunszentmártoni, tiszaföldvári, biharnagybajomi, gádorosi, újkígyósi, orosházai, kis
újszállási, törökszentmiklósi térképlap területén előforduló artézi kutak ismerte
tése. 1941.

Budapest dunabalparti altalajának geotermikus gradiense. — 1938. Bány. Koh. Lapok.
12. sz.

Ősi primitív kutak és vízemelő szerkezeteik hazánkban. — 1938. Bány. Koh. Lapok. 
21. sz.

Artézi és fúrott kutakon végzett hidrológiai tanulmányok a Mazalán-féle reométer segít
ségével. — 1939. Bány. Koh. Lapok. 19. sz.

A kincstár csonkamagyarországi szénhidrogénkutató mélyfúrásai. — 1939. Földtani 
Int. Évk. X XXIV . 1.

A mezőkövesdi geofizikai maximum környékének geológiai és tektonikai viszonyai. —
1939. Földtani Int. Évi Jel. 1933 — 35-ről.

Adatok Csepel-sziget északi részének sztratigráfiai, tektonikai és hidrológiai viszonyaihoz.
-  1939. Földtani Int. Évi Jel. 1933-35-ről.

A negatív artézi kút típusai és célszerű kútfőelrendezései. — 1940. Bány. Koh. Lapok. 3. sz. 
Az artézi kút felépítményeiről és az artézi díszkutakról. — 1940. Bány. Koh. Lapok 8. sz. 
Újabb gázelőfordulások. — 1940. Földtani Int. Évi Jel. 1933-35-ről. III. k.
A tiszántúli földgázkérdés mai állása. — 1940. Földt. Közi. LXX. k. 4 — 6. f.
A vízszerzésről és az artézi kutakról. — 1940. Magyarország ivóvízellátása. A Magyar 

Mérnök- és Építészegylet kiadása.
A magyarországi artézi kutakról, a körülöttük kialakult visszásságokról és megszünte

tésük módjairól. — 1940. Magyarország ivóvízellátása. A Magyar Mérnök- és Épí
tészegylet kiadása.

Adatok Mezőberény környékének földtani viszonyaihoz. — 1940.
Földtani és talajmechanikai jegyzetek a budai Várhegy 1935 — 1936. évi suvadásához. — 

1941. Földtani Int. Évi Jel. 1933-35-ről. IV. k.
Néhány széljegyzet Karva Rezső geotermikus gradiens tanulmányához. — 1941. Bány. 

Koh. Lapok. 19. sz.
A magyar só geológiája, bányászata és nemzetgazdasági jelentősége. —1942. A Mérnöki 

Továbbképző Int. kiadv.
Békés megye 1936. évi hidrogeológiai felvételi eredményének és artézi kútkataszterének 

rövid ismertetése. — 1942. Földtani Int. Évi Jel. 1936 —38-ról. III. k. pp. 1381 — 
1388.

Geológiai felvétel 1937-ben a Tiszántúl déli részén. — 1942. Földtani Int. Évi Jel. 
1936 —38-ról. III. k. pp. 1389—1399.

Összesített jelentés az 1938. évi hidro- és gázgeológiai felvételeimről. — 1942. Föld
tani Int. É v ije i. 1 9 3 6 -38-ról. III. k. pp. 1401-1412.

Magyar bányamérnökök, mint a hazai földtani tudományok úttörői. — 1943. Bány. 
Koh. Lapok. 19. sz.

Műszaki geológiai problémák. — 1943. Bány. Koh. Lapok. 21—22 — 23. sz.
A geotermikus gradiens. . . — 1943. Bány. Koh. Lapok 24. sz.
Sóbányáink egyes időszerű kérdéseihez. — 1944. Bány. Koh. Lapok. 1. sz.
Megemlékezés Zsigmondy Vilmosról. — 1944. Bány. Koh. Lapok. 3. sz.
Geomechanikai tanulmányok a nagy tektonika és a bányageológia köréből. — 1944. 

Bány. Koh. Lapok. 9—10. sz.
Gondolatok bányászatunk korszerűsítésének kérdéséhez. — 1944. Bány. Koh. Lapok.

13. sz.
A barlang-, dolina- és poljeképződésről, mint különböző tektonikai jelenségekkel kap

csolatos karszttüneményékről. — 1944. Bány. Koh. Lapok. 23. sz.
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Magyarország fúrótevékenysége a számok tükrében. — 1944. Bány. Koh. Lapok. 20. sz. 
Magyarország energiakészletei, ás vány szénben, tőzegben, ásványolajban és földgáz

ban. — 1945. Budapest Székesfőv. házinyomdája.
Magyarország ás vány anyagai. — 1947. Budapest. Faust kiadás.
Magyarország bányaüzemi tájai. — 1947. Bány. Koh. Lapok. 7. sz.
A Kárpátok és általában a lánchegységek szerkezetének geomechanika szintézise. — 

1947. Földtani Int. Évk. XXXVIII. k.
A Kárpát-medence sóbányászatának problémái. — 1948. Bány. Koh. Lapok. 7. sz.
A geomechanika alapjai. — 1948. Bány. Koh. Lapok. 8. sz.
A Föld felszínének geomechanizmusa. — 1948. Földt. Közi.
A Föld belsejének geomechanikája és hatása a földkéregre. — 1948. Földtani Int. 

vitaülései.
A barlangi kürtők és gleccserüstök képződésének geomechanikája. — 1949. Bány. Koh. 

Lapok. 3. sz.
A zsombolyképződés mechanikájáról és jelentőségéről óharmadkori széntelepeink víz

mentesítésénél. — 1950. Bány. Koh. Lapok. 7. sz.
Közép- és szigethegységeink szerkezeti kialakulásának geomechanikai alapjai. — 1951. 

Bány. Koh. Lapok. 7. sz.
A Dunántúli Magyar Középhegység ÉK-i részének hegységszerkezeti vázlata és kiala

kulásának geomechanikai magyarázata. — 1952. Bány. Koh. Lapok. 1. sz. 
Tektonischer Bau und geomechanische Erklärung zur Entstehung der ungarischen Mittel

und Inselgebirge. — 1952. Acta Geol. Acad. Sei. Hung. Tomus I. Fase. 1—4. 
Hozzászólás V itális S.: „Vízbeszerzési lehetőségek a Sajó vízgyűjtőjében” című előadásá

hoz a miskolci hidrológiai ankéton. — 1952. Hidr. Közi. 9—10. sz.
Hozzászólás M áz alán  P .: „Fedő- és feküvizes telepek víztelenítésének hidrológiai alap

elvei”  című előadásához a miskolci hidrológiai ankéton. — 1952. Hidr. Közi. 
9 -1 0 . sz.

Hozzászólás Scheffer  V.: „Az izosztatikus anomáliák és a hegységképződési vergenciák 
összefüggése” című előadásához. — 1952. M. Tud. Akad. Műsz. Tud. Oszt. Közi. 
VIII. k. 4. sz.

A karsztvíz járatok kialakulásának geomechanikája. — 1953. M. Tud. Akad. Műsz. Tud. 
Oszt. Közi. VIII. к. 1. sz.

Adalék a redőzés és a gyűrt lánchegységképződés geomechanikájához. — 1953. Bány. 
Lapok. 3. sz.

Geomechanikai jegyzetek a Dunazug-hegy vidék hegy szerkezetéhez. — 1953. Bány.
Lapok. 4. sz.

Karszt- és karsztos hévízforrásaink geomechanikai alapjai. — 1953. Bány. Lapok. 8. sz. 
A magyarországi magmaprovincia kérdése geomechanikai megvilágításban. — 1953. 

Bány. Lapok. 11. sz.
A hidrogeológia néhány geomechanikai vonatkozásáról. — 1953. Bány. Lapok. 12. sz. 
Az artézi kutak problémái. — 1953. M. Tud. Akad. Műsz. Tud. Oszt. Közi. X . k. 3 — 4. sz. 
A baranyai hegységcsoport nagyszerkezete és a liász szén további feltárási lehetőségei 

geomechanikai megvilágításban. — 1954. Bány. Lapok. 8. sz.
A geomechanikai szemlélet szerepe a karsztvízkutatásban és a karsztvíz elleni védeke

zésben. — 1954. Bány. Lapok. 9. sz.
Hozzászólás Já r a y  J .: „Mikrotektonika és kőzetmozgás közötti összefüggés” című 

előadásához. — 1954. Bány. Lapok. 10. sz.
A tájegységek kérdései a hazai mélységi és a kartsztvízfeltárási lehetőségek szempontjá

ból. — 1954. Hidr. Közi. 5 — 6. sz.
A gyopárosi tó és új artézi kút hidrogeológiai viszonyai. — 1954. Hidr. Közi. XXXIV . k. 

11 — 12. sz.
A Selmecbányái Akadémia — a világ legrégibb bányászati iskolája. — 1954. Bány. 

Lapok. 12. sz.
Megjegyzések V adász  E.: „Magvarország földtana” című munkájának hegységszerkezeti 

részéhez. -  1955. Földt. Közi. LXXXV. k.
Viszontválasz „A  geomechanikai szemlélet szerepe a karsztvízkutatásban és a karsztvíz 

elleni védekezésben”  című tanulmányommal kapcsolatban megjelent hozzászólá
sokra. — 1955. Bány. Lapok. 10. (88) k.

25 Jahre geomechanische Forschungen in Ungarn. — 1955. Neues Jb. Geol. Pál. Mn. 8. 
Stuttgart.

Tektonische Studien aus dem ungarischen Zwischengebirge, als Beisjnele zur theoreti
schen und praktischen Anwendung der Geomechanik. — 1956. Geotektonisches 
Symposium zu Ehren von Hans Stille.
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Geomechanika. — 1957. Akadémiai Kiadó. Budapest. 275 old. 187 ábra.
Vertical and other torsional structures and problems of syntaxis of tectonic Systems. 

Fascicule I. Supplement.
Studies on the tectonics of the Hungárián betweenland as an example of the theoretical 

research and practical application of geomechanics (Translation). — 1958. Peking, 
(kínai nyelven) 7 ábrával.

Hozzászólás Prinz  Gy . : ,, Az országdomborzat földszármazástani magyarázata” (A „Tisia 
elmélet tükrében” ) című értekezéséhez. — 1958. Földrajzi Közi. VI. (LXXXII.) k. 
3. sz. (1. térképpel.)

Geomechanik im Tiefbau. — 1960. Zeitschr. für Angew. Geologie. Bd. 6. Heft 9. 
Geomechanikai szempontok a magyar mezozóos kratoszinklinálisok kialakulásához és 

főbb hegységszerkezeti vonásaik értelmezéséhez. — 1961. Földtani Int. Évk. XLIX . 
k. 3. f. pp. 747 — 758.

Considérations géomechaniques sur la formation des cratosynclinaux mésozoiques de la 
Hongrie et sur l’interprétation de leurs caractéristiques tectoniques principales. —
1961. Földtani Int. Évk. XLIX. Fasc. 3. pp. 931 — 944.

Zsigmondy Vilmos. — 1961. Hidr. Tájék, decemberi szám.
Korszerű kúttípusok és ősi formáik. — 1962. Hidr. Tájék, augusztusi szám.
Újabb geomechanikai tanulmányok (Mecsek, Balaton, Budapest, gáz- és víztároló). —

1962. Földtani Int. Évi Jel. 1959-ről. pp. 425 — 437.
Vázlatok és tanulmányok Magyarország Vízföldtani Atlaszához. — 1962. Földtani Int. 

kiadványa.
Magyarázó Magyarország vízföldtani atlaszához. (Német, orosz, angol és francia nyel

ven.) — 1962. Földtani Int. kiadványa.
Versenyfutás a legfontosabb nyersanyagért, a vízért. — 1962. Hidr. Tájék, júliusi szám. 
Wein János. — 1962. Hidr. Tájék, áprilisi szám.
Hévizeink és a hegységszerkezet összefüggései Budapesten. — 1962. Hidr. Tájék, decem

beri szám.
Hegységszerkezeti és vízföldtani összefüggések Thüringiában. — 1963. Hidr. Közi. 1. sz. 
Das hydrogeologische Kartenwerk Ungarns. — 1963. Berichte der Geologischen Gesell

schaft. Bd. 8. Heft 3.
Wasserchemismus und Geologie im Untergründe Ungarns. — 1963. Frdoel Zeitschrift, 79. 

Jahrg. Januar. Heft 1. pp. 25 — 26.
Hidrológia I. (Hidrogeológia). — 1963. Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyet. Mérnöki 

Kar, Szakmérnöki tag. Mérn. Továbbképző Intézet kiadványa. M. 44. Tankönyv- 
kiadó.

Hévíz- és gyógyvízfeltárási lehetőségek a magyar medencékben, különös figyelemmel 
Szeged térségére. — 1963. METESZ Szegedi Bizottságának kiadása.

A hévízkutatás módszerei és eredményei Magyarországon. — 1964. Földtani Int. Évi Jel.
1961-ről. II. k. pp. 55 — 66. 1 ábra, 2 táblázat.

Hévízkutatás és a geotermikus grádiens. — 1964. Földtani Int. Évi Jel. 1962-ről. pp. 
547 — 553.

A vízföldtani kutatások 9 évtizede aM. All. Földtani Intézetben. — 1964. Hidr. Közi. 4.sz. 
Társszerzőként: (1962.) Carte Tectonique Internationale de l’Europe. 1:2 500 000. 10—11 

térképlap. — 1964. Moszkva, Congres Géologique International. Comission de la 
Carte Géologique de Monde.

A keleteurópai tábla kratogén szerkezete. — 1965. Hidr. Közi. 2. sz.
Az 1963-ban készült termálkutakról és a hévízfeltárásokról általában. — 1965. Földtani 

Int. Évi Jel. 1963-ról. pp. 15 — 25.
Nagysuri Böckh János (1840—1909). — 1965. Hidr. Tájék.
A magyarországi hévízkutatás rövid története. — 1965. Hidr. Tájék, júniusi szám. 
Hozzászólás a „Geotermikus energia-hasznosítási ankét” -on B oldizsár T. és Scheffer  V.

előadásaihoz. — 1965. Budapest, pp. 35 — 40. (Bp. 1964. XI. 16.)
Hvdrogeological conditions in Hungary. — 1965. Acta Geol. Acad. Sei. Hung. IX. pp. 

443-448.
Schmidt E. R. — V e n d el  M .: Hévíz feltárási lehetőségek Sopronban. — 1966. IX. 19.

METESZ Soproni Városi Szervezetének kiadása.
Die grosse Uferrutschung bei Dunaújváros in Ungarn. — 1966. Geologie. Jahrg. 15. 

Heft 4/5. Berlin. S. 606-611.
A dunaújvárosi 1964. évi partomlás. — 1966. Földtani Int. Évi Jel. 1964-ről. pp. 579 — 584. 
Vízföldtan in Magyarázó Magyarország l:200 000-es földtani térképsorozatához. 

L —34 —II. Budapest. — 1966. Térképmagyarázó. MAFI kiadványa, pp. 233, 
238-239, 276-290.

2 M ÁFI évi jelentés 1973.
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Budapest területének vázlatos hidrogeológiája. 1964 —65-ben végzett munkálatok. — 
Budapesti fürdők fejlesztése. OMFB. 1966. X. 8. Budapest, pp. 21 — 24; 217 — 223. 

Nagybudapest geológiai és hidrogeológiai viszonyai, (in : „Különleges adottságaink geo
termikus kiaknázási lehetőségeinek vizsgálata” , III. rész: Budapesti fürdők fej
lesztése.) — 1966. IV. hó Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság kiad. pp. 90 — 97. 

Vízföldtani és hegységszerkezeti összefüggések (Balaton-Környék, Kárpát-Balkáni hegy
ség, Vöröstenger és keletafrikai árok). — 1966. Hidr. Közi. 5. sz.

A mélységi vizek összetételének néhány változása az idő és használat függvényében. — 
1967. Hidr. Tájék, novemberi szám.

Hévízfeltárás adottságai és lehetőségei Magyarországon. — 1967. Hidr. Tájék, májusi 
szám.

Felszín alatti vizek. (Hidr. Társ. jubileumára.) — 1967. Hidr. Közi. 4. sz.
A Balaton környéki hévízfeltárási lehetőségekről. — 1967. Hidr. Tájék, novemberi szám. 
Adatok a Balaton környék hegységszerkezetéhez és vízföldtanához. — 1967. Földtani

Int. Évi Jel. 1965-ről. pp. 235-238.
A hévízkutatás terén 1964— 1965-ben elért eredményeink. — 1967. Földtani Int. Évi 

Jel. 1965-ről. pp. 477 — 480.
Társszerzőként: Magyarország hasznosítható ásványi anyagai. I. Az energiahordozók 

lelőhelyei és prognózisa. 1:500 000. — MÁFI kiadvány.
Notice Explieative а Г Atlas Hydrogéologique de la Hongrie. — 1967. Földtani Int. 

kiadványa, pp. 1—23.
Társszerzőként: Vízföldtani tájegységek. 1:200 000. Magyarország Nemzeti Atlaszában. — 

1967. Kartográfiai Vállalat p. 27.
Társszerzőként: Ásvány- és gyógyvizek. 1:200 000. Magyarország Nemzeti Atlaszában. —

1967. Kartográfiai Vállalat, p. 27.
Magyarország ásvány- és hévizei. (Térképvázlattal.) — 1968. Hidr. Tájék, júniusi szám. 
Pannonhalma műszaki és vízföldtani problémái. (2 térképpel.) — 1968. Hidr. Közi. 10. sz. 
Társszerzőként: Magyarország hasznosítható ásványos, anyagai. II. Nyersanyag-előfor

dulások és reménybeli területek. 1:500 000. — MÁFI kiadványa.
100 éves a magyar kútfúróipar. Országos Vízépítőipari Napok. Vízkutatás, mélyfúrású 

kutak építése. (Francia, orosz és német kivonattal.) - 1968. Külön kiadvány.
/ old.-}-9. old.

Bányamérnök a magyar folyam szabályozás és közlekedésrendezés úttörői között. —
1968. Bány. Lapok. 12. sz.

Társszerzőként: Vízföldtani viszonyok a székesfehérvári 1:200 000 laphoz. — Magy.
Magyarorsz. földtani térképsorozatához. MÁFI kiadványa.

Tata környékének vízföldtani viszonyai. — 1969. Hidr. Tájék, júniusi szám. pp. 92 — 95. 
A Földtani Intézet szakembereinek szerepe a hévízkutatásban, különös figyelemmel az 

1966—1967. évi hévízkutatásokra. (1 táblázat és térképvázlat.) — 1969. Földtani 
Int. Évi Jel. 1967-ről. pp. 369 — 378.

Társszerzőként: Vízföldtani viszonyok a miskolci 1:200 000-es laphoz. — Magy. Magyar
orsz. földtani térképsorozatához. MÁFI kiadványa.

Cseh-Morva-ország, valamint Izland hegységszerkezeti és vízföldtani viszonyai. — 1969. 
Hidr. Közi. 7. sz.

Tapasztalataim a hévíz- és gyógyvízkutatás terén. Elért eredmények. — 1969. Bány. 
Lapok. 102. 8. sz.

Öntözővíz beszerzési lehetőségek felszín alatti vizekből hazánkban. — 1969. Hidr. Tájék. 
Júniusi szám.

A magyar paraszt „Rotary” -ról. — 1969. Hidr. Tájék. Júniusi szám.
Thermal und Mineral-Heilwässer Ungarns. — Intern. Geol. Congr. 23. Session Czechoslo- 

vakia 1968. Proceedings of Symposium II. in: Mineral and thermal waters of the 
World. A-Europe. Akadémia, Prague 1969.

A Budapest — „Paskál-malmi” hévízfúrás és az utóbbi 10 év fedett-karsztvízkutatások 
tanulságai. — 1970. Bány. Koh. Lapok. Bányászat. 1. sz.

Zusammenhänge zwischen Tektonik, Hydrographie und den nutzbaren Mineralienan
häufungsstätten auf der Balkanhalbinsel u. in deren Nachbargebieten. — 1970. 
Acta Geol. Sei. Hung. Tom. 14. pp. 211 — 215.

A bányamérnökök szerepe а 100 éves Földtani Intézet munkájában. — 1970. Bány. Koh.
Lajx)k. Bányászat. 103. évf. 3. sz. <

Az 1968 —1969. évi hévízfúrások a számok tükrében. — 1971. Földtani Int. Évi Jel. 
1969-ről. pp. 379 — 391.

Pannonhalma építésföldtani viszonyai. (6 db ábra) — 1971. Műszaki Szemle 8. sz. pp.
5 — 9.
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Az Atlanti hát. — 1971. Földtani Közi.
Prof. Dr. L. Kober, 1883. IX. 21-1970. IX . 6. -  1971. Föld. Közi. 101. k. 4. sz. 
Megemlékezés Prof. L. Koberről. — 1971. Bány. Lapok. 1. sz.
A magyar kőolaj- és gépipar 25 éve. — 1971. Hidr. Tájék.
Megemlékezés Zsigmondy Vilmosról, születésének 150. évfordulója alkalmából. — 1971. 

Hidr. Közi. 11. sz.
Megemlékezés Hantken Miksáról, születésének 150. évfordulóján. — 1971. Bány. Koh. 

Lapok. Bányászat. 10. sz.
Megemlékezés Szabó Józsefről, születésének 150. évfordulója alkalmából. — 1972. Bány. 

Koh. Lapok. Bányászat. 11. sz.
Tájékoztató а VI. Bányavízvédelmi Konferenciáról. — 1971. Hidr. Tájék.
A Magyarhoni Földtani Társulat 125 éve. — 1973. Hidr. Tájék.
Mit adott a hidrogeológia a földtannak? — 1974. Földt. Közi. 2. sz.

DR. ELIGIUS RÓBERT SCHMIDT

by
A. R ónai

On 23 July, 1973, one of the best-known and most active members of 
our Institute, Du. E ligius R óbert Schmidt, died at the age of seventy one.

We saw this self-confident man, with his brilliant intellect, loosing his 
equilibrium and radiance, shattered in mind and body, fór weeks before he 
boré the marks of the quicklv coming end, breaking down in a short time, 
coming and going absent-mindedly, searching fór somebody who would Jisten 
and understand his inexpressible complaints. He was not confined to bed, 
he was not ill, though getting about felt the parting breath of Death.

During his long and multifarious life he met a lót of persons, many of 
whom knew him from his different roles and in various situations, yet there 
is hardly such an outstanding member in our profession about whom opinions 
were so mucii identical, definite and sure.

E. R. Schmidt was not a lonely, retired living seientist but — being an 
outstanding talker, pleasant lecturer, excellent debater — he liked society,. 
searched other’s Company. He was chairman or executive committee member, 
organizer or even founder of many societies or associations. Thus his depart 
was feit in various places and he was mourned by a number of people.

Coming from a military familv, though not boasting of this fact, he bore on 
him within and without the Order of life, discipline and certain fighting spirit, 
ready for arguing, reasoning and elucidating matters in his own occasionally 
ratlier strong wav. He had an example for evervthing and also for its opposite, 
teliing a joke, a similar or, not rarely, a biting story.

He was born on 23 March, 1902, at Karánsebes. His father was eaptain 
Matthias Schmidt and his mother R osa Vargha. Following the example of 
his father, he attended the military school at Temesvár, where he got also 
some technical education and became engineer lieutenant (1916 — 20).

After finishing the military school, where — according to his schoolfellows 
he was an eminent pupil — World War I came to end and there was no need 
for soldiers. Regarding his start he was longing for the technical profession, 
thus he went to Sopron, where in 1929 he gained the diploma of engineer in

2*
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mining and geology at the Technical Uni versi ty fór Mining and Forestry. 
His thesis concernecl the 1000-m-deep drilling of Szeged.

His first service as a junior clerk started at the Mining Department of the 
Ministry of Finances in 1930. Soon after he went to Vienna fór two vears 
(1930—32) of scholarship after which he came to work at the Hungárián 
Geological Institute in 1932, where he acted first as assistant geologist, then 
staff geologist and finally mining counsellor till 15 September, 1942.

At that time, prospect drilling fór hydrocarhon and water was being 
conducted in the area of the Great Hungárián Piain. The first boreholes 
about 2000 m were of importance regarding geology, economy and technics.
E. R. Schmidt set enthusiastically to checking the execution and studyingthe 
materials of that State-sponsored drilling project and published the results in 
the form of studies, in technical Journals, daily papers. With these studies 
was connected his work on the geothermal graclient, on the fundamentale of 
geomechanics and on structural problems.

The revealing of the Great Hungárián Piain’s hidden depth led him to 
the searching of EartlTs global structural development and history. This 
may present the drop from which the whole óceán can be understood if some- 
bodv is cunning and has enough imagination.

From 1937 on, taking part in the Great Plain’s subsurface mapping E. R. 
Schmidt was collecting data on artesian wells and gave a synthetic review 
of them in his explanatories annexed to the maps. His synthetizing work on 
the prospect drilling fór oil and natural gas was published in 1934.

In 1942, he became the manager of the Hungárián —Italian Petroleum 
Company, from where on 2 December, 1944 he was assigned to the Mining 
Department of the Ministry o f Industrv. Following World War II (23 June, 
1945 to 1948) he worked at the Ministry for Reconstruction. After a vear o f 
work again at the Ministry of Industrv, he became (1950—51) head of depart- 
ment at the Central Office o f Geology and Exploration. For some months he 
was section chief-engineer at the Ministry for Mining and Energy and on 1 
December, 1951 he took up the directing of the Hydrogeological Department 
at the Hungárián Geological Institute from Dr . J. Süm eghy.

He never stopped his scientific work during the years when life was full 
of strain and worries. Every year 5 to 7 shorter publications appeared on the 
geology of “ Hungary’s salt” , the bog iron of Bagamér, geothermal gradients, 
problems of geomechanics. From 1954 on, he compiled various synthetizing 
works on the mineral resources o f the countrv and concentrated his attention 
increasingly to the geomechanics subject.

From 1952 on two outstanding subjects represented the backbone of his 
published works: hydrogeology and geomechanics, which were — according to 
him — interrelated and enriching each other. Hydrogeological observations help 
Stratigraphie and tectonic Orientation and geomechanic views, in turn, enable 
the explanation of karst water and artesian water occurrences.

1957 was the year when his synthetical work including his geomechanist 
ideas appeared in the form of a separate book; in 1962 the Hydrogeological 
Atlas of Hungary, complemented with a comprehensive explanatory book 
was finished.

Both works excited a great Sensation not onlv in the country but also 
abroad, both being the crowning of his fruitful Creative instinct and for both 
he received recognition and praise and critics alike.
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In the first of tliese works he compiled his hypothesis and geological 
observations made for a long time comparing them with fundamental theories 
and laws of phvsics and mechanics. Although his basic concept may not be 
devoid of error or anachronism with a view to the present state o f the headlong 
course of scientific development, the phenomena observed by him were real 
and with some corrections his results have provided an indispensable contri- 
bution to further development. The second work is only schematic, unevenly 
developed, drawing on heterogeneous and sparse data; nevertheless, itpresents 
a first attempt at the Compilation of hydrogeological data and of represen- 
tation of the deeper subsoil of the Great Hungárián Piain. These two wTorks 
are but the highlights of his activities and not their ending. He continued to 
prepare his papers with unchanged caution on these two main subjects and 
some related with them. He approached engineering geology and increasing 
is the number of his writings on research history subjects: reminiscences, 
life stories of outstanding predecessors, re view of development of the geological 
survev in the country and that of the international literature. Düring his 
last years of life, he sliowed great concern in these themes and it really is а 
great pity that such a valuable and voluminous material has not heen worked 
up у et.

Although the number of his publications is more than 250, his role filled 
in scientific societies, associations and in the public life went largely bevond 
these limits. He was founding member of the Hungárián Mining and Metal- 
lurgical Society; executive committee member of the Geological Society of 
Hungary; chairman and honorary member of the Hydrogeological Society 
(1971); honorary member of the Geological Society of the GDR (1967); periodi- 
cal or permanent member of some branches or committees of the Municipal 
Council of Budapest, of the Patriotic Populär Front, of the Commission for 
Technical Development. He was not a simple member, but a restless member, 
an organiser, leader, director, giving ideas and working incessantly.

For the appreciation of his Services he received various state and public 
decorations: among others, he was awarded the Kossuth-prize (1956), the 
F. Schafarzilc commemorative medál (1961), merít for his work (1963), the
S. Zsarkóczy commemorative medál (1969) and theP. Vásárhelyi-prize (1972).

It was during his sojourn in Vienna when he met Gyöngyi T eöreök, 
the later medical Superintendent of schools in Budapest, who became not 
only his wife but a faithful life-partner, gentle-hearted, affectionate caretaker. 
In her he found the clever spiritual partner who allayed his tempers, who 
was a matured advisory in his problems. He could never overcome her lost. 
His restless spirit losing his balance, as a tree tlirown down with its trunk 
afloat in the river, was dashed against small, but in his eves insuperable, 
difficulties. Death was a veritable deliverance to him on the daybreak when, 
suppressing the power of his organism, his heart stopped beating.

He was an outstanding member of the' Hungárián Geological Institute 
and, as head o f section and senior geologist, the educator and master of а 
large number of geologists. He was attentive to his colleagues showing interest 
in everything, liking technical discussions and his remarks, critics or appre- 
ciations always deserved attention.

E. R. Schmidt was widely known and honored even bevond the domain 
of profession. His fascinating personality, commanding presence, and witti- 
ness, being a much experienced man of profound erudition made its influence
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felt also at bowing acquaintances. To take along to hím a visitor from abroad 
was ne ver a waste of time, everv conversation remained memorable for this 
visitor.

He had a restless and discontented spirit. This inner fever incited him 
and made him Creative and active. This was in an interesting Opposition 
with his inner stiffness, careful and reserved appearance, handsome figure. 
He was fashionable and exquisite, smart in clothes as well as in the formulation 
and expression of his thoughts.

We are missing him not only as a fellow-man but also as a colourful, 
interesting and valuable personality of earlier times.

For the lifework of E. R. Schmidt, see the Hungárián text.


