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Múlt évben hunyt el régi pályatársunk, a Magyarhoni Földtani Társulat 
tiszteleti tagja: DE. SZENTES Ferenc. SZENTES Ferenc élete és tudományos 
működése azon évtizedekre esett, amikor a földtan tudománya nagy fejlődésen 
ment át. Ez a folyamatos átalakulás részben annak is volt köszönhető, hogy 
igen megnövekedett az ásványi nyersanyagok iránti kereslet és így világszerte 
jóval jelentősebb összegeket fordítottak a földtani kutatásokra is. 

Emlékezzünk arra, hogy még ötven-hatvan évvel ezelőtt is jóformán csak 
a kalapács és a bányakompasz volt a térképező geológus összes felszerelése. 
A geofizika is még gyermekcipőben járt . Esetenként lovasszekereken szállítót-
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t ák ki a terepi mérésekhez az akkoriban még csak kisiparilag összeszerkesztett 
geofizikai mérőműszerek legelső példányait. Ma már mindenütt megváltozott 
a helyzet. Terepjáró gépkocsik — nem egy esetben repülőgépek vagy helikop
terek — könnyítik meg a nehéz terepviszonyokon a közlekedést. Bonyolult 
műszerekkel gazdagon felszerelt laboratóriumok vizsgálatai teszik eredmé
nyesebbé a begyűjtött anyagok feldolgozását. A hegyvidékeken végzett fel
színi észlelések (montán-geológia) mellett ma már mind nagyobb szerephez jut 
a mélyfúrások és geofizikai mérések eredményeit összegező mélyszerkezeti geo
lógia is. A felszabadulás óta eltelt harmincnyolc év alat t hazánkban több mint 
húszszorosára növekedett a geológusok létszáma. Ezzel is kapcsolatos a munka 
jellegének megváltozása. A térképezéssel és ásványi nyersanyagkutatással 
foglalkozó geológusoknak azelőtt általában sajátos egyéni munkamódszerük 
volt, ami megnehezítette elért eredményeik egységes értékelését. Csak a fel
szabadulás u tán tértünk át a hivatalos előírások szerint megtervezett és kivite
lezett rendszeres csoportmunkára. 

Ez az átalakulás végigkísérte SZENTES Ferenc életpályáját is. Fiatal korá
ban térképező geológusként barangolta be hegyvidékeink erdős-sziklás, festői 
tájait. A természet lelkes szeretete, új és új vidékek megismerésének vágya 
vezérelte, feledve a terepmunka végzésével együttjáró fáradalmakat, hosszas 
gyaloglások megerőltetéseit. 

Pályája második felében a különböző szakemberek nagyszámú részeredmé
nyeinek kritikai rendszerezésével és összesítésével foglalkozva, a MÁFI térkép
szerkesztő osztályát vezette. Ez a feladatkör az átlagnál szélesebb körű szak
tudást igényelt és jelentősen túlhaladta a csak helyi problémákkal foglalkozó 
terepgeológusok feladatkörét. Felelősségteljes munkakörének ellátásában 
segítette a regionális földtanban való tájékozottsága és a nemzetközi szak
irodalomban való olvasottsága is. 

SZENTES Ferenc 1907-ben született Budapesten. Munkáscsaládból szárma
zott ; édesapja, SCHBEIER József, nyomdász volt. Iskolai tanulmányait Buda
pesten végezte. Már középiskolás tanulmányai során érdeklődéssel fordult 
a földtörténet és az élővilág kialakulásának nagy kérdései felé. Ebben segítette 
egykori gimnáziumi tanára, HOJNOS Rezső (volt egyetemi tanársegéd) bátorító 
ú tmuta tása is. 

1925-ben érettségizett, majd beiratkozott a Közgazdasági Egyetem Tanár
képző Intézetébe, ahol 1931-ben felsőkereskedelmi iskolai tanári oklevelet 
nyert földrajz és vegytan szaktárgyakból. A földtan tudománya iránt érdek
lődő ifjút nem elégítették ki az i t t kötelezően előírt tantárgyak, s ezért — a 
Közgazdasági Egyetemen folytatott tanulmányaival egyidejűleg — több éven 
á t folyamatosan látogat ta a Tudományegyetem Földtani Tanszékén P A P P 
Károly előadásait is. így sikerült neki — Magyarországon legelsőként — 1932-
ben gazdaság-geológiából ledoktorálnia. Doktori szigorlatát cum laude jeggyel 
te t te le oly neves professzorok előtt, mint ifj. LÓCZY Lajos (gazdasági geológia), 
D O B Y Géza (kémiai technológia), TELEKI Pál (gazdasági földrajz). 

Ifj. LÓCZY Lajos hamarosan felfigyelt a tehetséges és szorgalmas fiatal
emberre és maga mellé vet te a Közgazdasági Egyetem Gazdasággeológiai 
Intézetébe. I t t kezdetben mint gyakornok, majd később mint tanársegéd dol
gozott, így az évek folyamán a tanítványból odaadó munkatárs lett. 

Állami ösztöndíjjal több tanulmányuta t te t t . így 1934-ben Ausztriában, 
1935 -ben Olaszországban, 1936 -ban pedig Németországban folytatott regio
nális földtani és hegységszerkezeti tanulmányokat. 
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Időközben LÓCZY igazgató lett a Magyar Állami Földtani Intézetben s ide 
rövidesen követte több egyetemi tanítványa és tanszéki munkatársa is. 
SZENTES Ferencet 1936 -ban nevezték ki a Földtani Intézetbe, ahol 3 4 éven 
á t megszakítás nélkül teljesített szolgálatot, egészen 1970 -ben történt nyug
díjba vonulásáig. I t t 1936 -ban asszisztens, 1939 -ben adjunktus, 1941-ben 
osztálygeológus, majd 1944-ben főgeológusi rangot nyert . Pályája nem szen
vedett törést LÓCZY Lajos külföldre távozása után sem. 1958 -ban a Térkép
szerkesztő Osztály vezetőjévé nevezték ki, később az Intézet tudományos fő
munkatársa lett . 1955 -ben a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Munka 
Érdeméremmel tün te t te ki. 1969-ben centenáriumi emlékplakettet kapott 
a Magyar Állami Földtani Intézet 1 0 0 éves fennállása alkalmából rendezett 
ünnepségen. 

1940-ben házasságot kötött FEKETE Izabellával. K é t gyermekük született: 
Izabella és László, akikbe szintén beleoltotta a természet szeretetét, így ért
hető, hogy leánya követte apját a geológusi pályán. 

Tevékeny részt vállalt a Magyarhoni Földtani Társulat életében is. őszinte, 
nyílt jelleme, közvetlen modora népszerűvé te t te kollégái körében, ezért 
1 9 4 4 óta ismételten újra és újra beválasztották a választmányi tagok sorába. 
A Magyarhoni Földtani Társulat vezető testületében két évtizeden át folya
matosan kifejtett önzetlen munkásságáért 1966 -ban emlékgyűrűvel tüntet ték 
ki. A Földtani Közlöny 1967 . évi kötetében megjelent külön közleményben 
mél ta t ták érdemeit és köszöntötték fel SZENTES Ferencet hatvanadik születés
napja alkalmából. 1977 -ben 5 0 éves társulati tagságát díszoklevéllel ismerték 
el. 

Kortársai között egyik legtevékenyebb szakember volt. Ez t bizonyítja, hogy 
több mint 6 0 dolgozata jelent meg nyomtatásban. 

Legelső önálló munkája „A Buda-Pilis-hegység Nagykevély hegycsoportjá
nak földtani leírása, különös tekintettel annak gazdasággeológiai jelentősé
gére" c , 1932 -ben benyújtott egyetemi doktori értekezése volt, amelynek 
egyes részletei u tóbb a Földtani Közlönyben nyomtatásban is megjelentek. 
A későbbi évek folyamán több további tanulmányát is publikálta a Földtani 
Közlönyben, így a kövesült hullámbarázdák keletkezésmódjáról, a kárpáti 
hegységrendszerről, továbbá Balatonfüred környékének tektonikájáról készí
t e t t értekezéseit. 

A Magyar Állami Földtani Intézet 1933 - tó l 1943-ig országunk északi részé
ben, a harmadidőszaki dombvidékek részletes térképezését végezte el. Ebben 
a munkában SZENTES Ferenc is jelentős tevékenységet fejtett ki. 

A háború befejezését követő években főleg a Dunántúlon végzett különböző 
földtani kutatásokat . Közülük külön említést érdemelnek a Keszthelyi-hegy
ségben végzett kénkovand vizsgálatok. A gyakorlati célú kutatások mellett 
ez időben több elméleti jellegű értekezést is publikált a kősóképződésről és 
a kárpáti hegységrendszer helyzetéről az Alpesi-orogénben. Geotektonikai 
megállapításainak elismeréséül 1952-ben kandidátusi fokozatot nyert. 

Felhagyva a terepmunkával, 1 9 5 3 u tán összesítő térképszerkesztői tevé
kenységnek szentelte tudását . Jelentős szerepe volt Magyarország 1 : 3 0 0 0 0 0 -
es, 1956 -ban kiadot t földtani térképének, valamint a Budapest környéki 
1 : 5 0 000 -es , 1958 -ban megjelent térképnek elkészítésében. 

1957 -ben őt bízták meg a Magyar Állami Földtani Intézetben újonnan meg
alakult Térképszerkesztő Osztály vezetésével. A Térképszerkesztő Osztály fő 
feladata volt a Magyarország területére eső 2 0 0 000-es földtani térképlapok, 
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valamint szövegmagyarázóik nyomdakész állapotra való összeállítása, a 
KGST Műszaki Tudományos Földtani Együttműködési Bizottság irányelvei
nek megfelelően. 

Az osztály másik jelentős munkája volt 1958-ban Magyarország 1 : 500 000 
méretarányú nagyszerkezeti térképének elkészítése. Ezt használta fel Európa 
tektonikai térképének összeállításához a Nemzetközi Földtani Kongresszusok 
Térképszerkesztő Bizottsága is. A velünk szomszédos országok területét is 
érintő térképszerkesztési feladatok közösen összehangolt megoldására SZENTES 
Ferenc 1958-tól kezdve évenként részt vett — mint hivatalos kiküldött — 
a Kárpát-Balkán Asszociáció tektonikai albizottságának különböző ülésein: 
Kievben, Lvovban, Pozsonyban, Bukarestben és Belgrádban. 

1970-ben ment nyugdíjba. A mindinkább elhatalmasodó súlyos betegsége 
meggátolta, hogy ezután is folytassa tudományos kutatásait . Elete utolsó éveit 
családja körében, csendes visszavonultságban töltötte. Halálával a magyar 
földtani tudomány egyik kiváló művelőjét veszítettük el. 

Halálával annak a régi gárdának egyik utolsó tagja távozott sorainkból, 
amelyik annak idején lefektette földtudományunk alapismereteit s így lehe
tővé tet te , hogy az őket követő újabb generáció ezeknek a régi eredményeknek 
az ismeretével és felhasználásával még eredményesebben végezhesse tovább 
hazánk földtani kutatásait . 

A kortársak SZENTES Ferencre mint szerény, közvetlen, segítőkész emberre 
fognak visszagondolni. Emlékét azonban nemcsak hajdani barátai , geológus 
kollégái őrzik meg, hanem sokkal tovább azok a földtani értekezések és tér
képek, amelyek keze alól kerültek ki. Ezek olyan maradandó értékek, amelyek 
példaképnek és iránymutatónak szolgálnak a nyomunkba lépő fiatal pálya
társak számára is. 

Dr. Szentes Ferenc irodalmi munkássága 
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