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Robert JANOSCHEK 1 9 8 6 . október 14-én hosszú, gyötrő szenvedés után 
Bécsben hunyt el. Halála, számára, aki egész életében rendkívül tevékeny 
ember volt, végeredményben már megváltást jelentett. 

Robert JANOSCHEK 1 9 0 6 . május 6-án, három gyermek közül utolsónak — 
egy fiú és egy leány testvére volt — Bécsben született és fiatal éveit úgyszól
ván Bécs 1 2 . kerülete, Hetzendorf városrészében élte le. 1 9 1 7 — 1 9 2 5 között 
a Hietzing-i humán gimnáziumot látogatta. Pályaválasztása talán a közelben 
lakó, valamivel idősebb unokatestvérének Karl FRiEDLnek — a későbbi osztrák 
kőolaj pionírnak — köszönhető, aki az érettségi után arra bírta rá, hogy föld
tant, petrográfiát és őslénytant tanuljon F. E. SUESS, F. BECKE, С. DIENER 
és О . A B E L professzoroktól. 1933-ban fejezte be tanulmányait, szabadbölcsész
doktori címmel. Viszonylag hosszabb tanulmányi ideje abban rejlik, hogy 
1931- tő l 1935-ig az egyetem Földtani Intézetében tevékenykedett tudomá
nyos segéderőként, s ezenkívül házitanítóskodással kellett gondoskodnia fenn
tartásáról. Disszertációja a Landsee-i öböl tercierjével foglalkozott, Középső 
Burgenland területén. Ennek során arra a belátásra jutott, hogy az őslénytan 
képviseli az üledékes területek megismerésének legfontosabb alapját. Ezt a 
felfogást egész életében igyekezett munkatársainak és kollégáinak átadni. 

1 9 3 4 . április 21-én, hosszabb előmunkálatok után, K. FBIEDL kezdeménye
zése mellett, sikerre vezetett az első, gazdaságilag értékelhető mennyiségeket 
felmutató kőolajkutatás, a Gösting II. fúrásban. Zistersdorfnál. Ennek az 
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eredménynek a hatására az akkori Socony-Vacuum, New York — a mai 
Mobil Oil Corporation — kiküldte a Budapestről emigrált Dr. JABLONSKY 
Jenőt* Bécsbe, a helyzet kifürkészésére. R. JANOSOHEK 1 9 3 5 elején odahagyta 
az Egyetemi Földtani Intézetnél elfoglalt pozícióját és Dr. JABLONSKY asz-
szisztense lett. 1 9 3 5 októberében az újonnan alapított Rohöl-Gewinnungs AG 
főgeológusa lett és megkezdte a nagy, részben vásárlással, részben pedig új 
bejelentéssel megszerzett zárt kutatmányi terület felderítését, amely a Bécsi
medence legnagyobb részét magában foglalta. Ehhez a nagy feladathoz az 
Egyetemi Földtani Intézet végzőseinek általa jól ismert köréből olyan — 
később nemzetközileg elismert — szakembereket szerződtetett mint R. GRILL 
J. KAPOTJNEK, E. BRAUMÜLLER, H. SALZER és K . KOLLMANN. Először az akkor 
egyedül jó hozamú Gösting-Feldhez északon és délen csatlakozó területeket 
kutatta át a Steinbergbruch mentén és ennek során két olaj mezőt fedezett fel: 
az RAG-felboltozódást és a Gaiselberg mezőt, valamint több, délen elhelyez
kedő, perspektivikus szerkezetet (Sulz, Hohenruppersdorf és Wolkersdorf). 
Ekkor azonban az az idő kezdődött meg, amelyben R. JANOSOHEK új utakon 
indult el. K . FRIEDL kifejezett rosszallása mellett, ami akkoriban sokat jelen
tett, megkezdték a nagy, a Steinbergbruchtól keletre fekvő, központi medence
részek kutatását. Ennek során nagy, lapos szerkezeteket találtak. Ezek közül 
egynél, a későbbi Matzen olajmező területén, már 1939-ben telepítették az 
első mélyfúrást, amelyet azonban, a politikai változások következtében már 
nem fejeztek be. A Bécsi-medencebeli kutatásoknál meg kell említeni, hogy 
nevéhez fűződött a gravimetria és a reflexiós szeizmika első itteni alkalmazása. 

Az előbbiekben említett, Ausztria bekebelezésével kapcsolatos politikai vál
tozások, a háború félbeszakították R. JANOSOHEK céltudatos kutatási terveit, 
de nem voltak képesek leállítani a kőolajkutatásra irányuló, annak folytatását 
célzó törekvéseit. Minthogy a RAG perspektivikus területeinek legnagyobb 
részét elvesztette, így idegen társaságok részére történt munkamegbízatások 
elvállalásával (Bad Hall, Scheibbs, Dél-Stájerország), legalább az oly eredmé
nyes kutatócsoportot lehetett megmenteni a feloszlatástól. Az RAG-nál meg
maradt kutatási területeken belül R. JANOSOHEK azt javasolta, hogy — a 
St. Ulrich-Hauskirchen-i flismező felfedezése után — hasonlóképpen a Stein-
bergbruch alatt is mélyítsenek kutatófúrást aflisben. Ennek során olajtartalmú 
gyűrt szerkezeteket fedeztek fel. R. JANOSOHEK, aki a legkisebb ősmaradványok 
megleléséhez valóban tehetséggel megáldott szemekkel rendelkezett, ki tudta 
mutatni a Steinberg-flis tercier korát is, amely képződményt addig felsőkretá-
nak tekintettek. 

A háború befejezése után, a koncessziók átértékelése miatt a RAG műkö
dési területét a felső-ausztriai molassz zónába helyezte át, ahol mindent elölről 
kellett kezdeni. Érthető okokból, miként a Bécsi-medencében is, földtani 
térképezéssel és kismélységű fúrásokkal kezdték a munkát 1947-ben. Amiből 
hamarosan kiderült, hogy a felszínen elhelyezkedő rétegek, az oligocén-miocén 
határon fennálló diszkordancia következtében, eltérően a Bécsi-medencétől, 
nem tesznek lehetővé következtetéseket a mélyebben fekvő rétegek földtani 
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szerkezetére vonatkozólag. R. JANOSCHEK 1951-ben azt javasolta, hogy korszerű 
reflexiós szeizmikát alkalmazzanak a feladatok megoldása érdekében. Amerikai 
instruktorok segítségével egy újonnan alapított szeizmikus csoport 1951-ben 
megkezdte a munkákat. Újra kezdték a térképezést és a reflexiós szeizmikát 
is a Stájer-medencében, 1951-ben. Talán a korszerű geofizika bevezetéséért 
folytatott harcának véletlenszerű elismerése volt, hogy már az elsó' szeizmikus 
vonalon egy szerkezet vált felismerhetővé, és hogy éppen ez a szerkezet kőolaj
tartalmúnak bizonyult az első mélyfúrásban ( 1 9 5 5 — 56) . 

Néhány évvel később Lindach és Schwanenstadt térségében földgázt mutat
tak ki a molassz homokszintjeiben. R. JANOSCHEK azonnal azt követelte, 
hogy ezt a gázelőfordulást szeizmikával tovább nyomozzák, s ezt először, az 
akkori technika mellett, lehetetlenként jelölték meg. A rá jellemző konoksággal 
— ha földtani célkitűzéseiről volt szó — keresztülvitte a szeizmogramok 
ez irányú utóvizsgálatát, s ez végül is a felső-ausztriai molassz-zóna két első 
gázmezőjének felfedezéséhez vezetett. Az analógról a digitális reflexió-regisz-
rálásra való, kevéssel ezután bekövetkezett áttérés megkönnyítette, addig nem 
is sejtett mértékben, a további gázkutatást. 

Amikor kilépett a RAG-ból és jól megérdemelt nyugalomba vonult, cége 
számára és munkatársainak jól művelt, de egyszersmind reménybeli új kő
olaj- és földgázterületet hagyott hátra Felső-Ausztriában, amely az osztrák 
önellátásban ma is jelentős szerepet játszik. 

A kőolajkutatás mellett jelentős érdemei voltak a neogén képződmények 
földtani-rétegtani vizsgálata terén is. Ezt a — bár elválaszthatatlan — ket
tősségét jellemzi, hogy mikor aktív résztvevője volt a kőolaj világkongresz-
szusoknak, ugyanakkor egyik alapítója volt 1958-ban a Mediterrán Neogén 
Regionális Rétegtani Bizottságnak és személyes aktivitásának köszönhető 
Ausztriának a Kárpát-Balkáni Geológiai Asszociációhoz történt csatlakozása is. 

Érdemes néhány szót szólni munkatársaihoz való viszonyáról. Legjobban 
a latin mondással írhatjuk ezt le: „Fortiter in re, suaviter in modo" 1 Bármeny
nyire törődött is azzal, hogy elképzeléseit, amelyeknek megvalósításáért végül-
is felelős volt, keresztülvigye és ezeknél, számos esetben megkövetelte a sze
mélyes kívánságokról való lemondást, éppen annyira ügyelt azonban arra is, 
hogy munkatársainak személyes és mindenekelőtt tudományos fejlődését elő
segítse. Ez már folyóiratok és könyvek beszerzésével kezdődött, de azzal is, 
hogy fáradhatatlanul küldte ki munkatársait ülésekre egész Európába, tanul
mányi kiküldetéseket szervezett, legyen az bár Románia, Venezuela, vagy az 
Egyesült Államok területén. Megvolt a személyes hatóereje, hogy az ilyen elő
terjesztést az adminisztrációs oldalról megmutatkozó, a nagyobb takarékos
ságra utaló esetleges ellenvetésekkel szemben érvényre juttassa. Meglehetősen 
nyomatékosan megkövetelte azonban munkatársaitól a Földtani Társulat 
előadásainak és kirándulásainak rendszeres látogatását. Viszonya ehhez az 
egyesülethez — amelynek 1966-ban tiszteletbeli tagja lett — egészen külön
leges volt. 

R. JANOSCHEK az Osztrák Földtani Társulatnak 1930-tól kezdve volt tagja, 
tehát fél évszázadnál tovább. Már asszisztensi ideje alatt támogatta főnökét, 
az akkori szerkesztőt, P. E. SuESSt, a szerkesztőségi munkában, majd ő maga 
is sok éven át volt szerkesztő: 1 9 3 4 — 1 9 3 9 és 1 9 4 3 — 1 9 7 4 között. Sok szerző 
félt tőle pontossági igényei miatt, amelyet egy kézirattal szemben támasztott. 

1 Erősen a lényegben, gyöngéden a módban (ACQUAVIVA) 
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Külön ki kellene emelni azonban ama törekvését, hogy fiatal geológusokat a 
tudományos világba való belépésnél segítsen, disszertációiknak a Mitteilungen
ben történt készséges kinyomtatásával. Ezt, mint e folyóirat egyik igen lénye
ges feladatát jelölte meg és ezzel természetesen számos fiatal geológust nyert 
meg tagnak. Néhány éven át a pénztárosi hivatalt is betöltötte ( 1 9 3 8 — 1 9 4 6 ) . 
Végül az 1 9 5 9 — 1 9 6 2 években a társaság elnöke, ill. helyettes elnöke volt. 
Alapító tagja volt emellett az Osztrák Kőolajtudományi Társaságnak, számos 
tudományos egyesületnek tagja és tiszteletbeli tagja, valamint több magas 
kitüntetés tulajdonosa, mint pl. az Osztrák Köztársasági Arany Érdemérem, 
a Hans Höfer-Érem és a Wilhelm Ritter von Haidinger-Érem. 

A magyar geológiával-geológusokkal való kapcsolata még egyetemi éveire 
nyúlik vissza, hiszen ABEL professzor paleontológiái előadásait együtt hallgatta 
néhai BOGSCH László professzorral. Ez a kapcsolat a későbbiek során sem sza
kadt meg, inkább erősödött. Rendkívül jól ismerte a magyar kutatási eredmé
nyeket, azon belül elsősorban a szénhidrogén és neogén kutatások eredményeit, 
állandóan törekedett a szakmai kapcsolatok fejlesztésére a két társulat keretei 
között is. 

Személyének köszönhetően vettek részt Társulatunk képviselői az Osztrák 
Földtani Társulat 5 0 éves jubileumán, amelyen VENDEL Miklóst tiszteleti, 
SZÁDECZKY KARDOSS Elemért levelező taggá választották. Ez mai szemmel 
lehet, hogy nem tűnik komoly cselekedetnek, de az évszámot nem szabad el
felejteni: 1 9 5 8 . Ugyancsak mentora volt az első osztrák—magyar—szlovák 
vándorgyűlésnek (Ny-Magyarország), melyen 2 7 osztrák kolléga vett részt 
( 1 9 6 4 ) . Ez az első ilyen jellegű rendezvény volt a felszabadulás után, talán 
nem véletlenül KERTAI György elnöksége idején. 

Segítségét, támogatását több nemzetközi rendezvényen tapasztalhattuk, 
mint a M. Ali. Földtani Intézet centenáriumi ülései ( 1 9 6 9 ) , az ahhoz kapcso
lódó Neogén Kollokvium, számos világkongresszus és a Kárpát-Balkáni 
Geológiai Asszociáció kongresszusa. 

Bár soha nem dolgozott a Geologische Bundesanstaltban, mégis az akkori 
igazgató, Heinrich KÜPPER mellett ő volt az első osztrák—magyar tudomá
nyos kutatócsere aláírója. Ennek a máig is gyümölcsöző együttműködésnek 
— az apai hagyományokat folytatva — fia, Werner JANOSCHEK, az intézet 
jelenlegi igazgatóhelyettese az egyik patrónusa. 

Mikor társulatunk az 1 9 7 5 . március 12-i közgyűlésén tiszteletbeli taggá válasz
totta, nemcsak a kőolaj és neogén kutatás, hanem az országaink közötti 
kapcsolatok fejlesztése terén szerzett érdemeit ismerte el. 

Családja, barátai, munkatársai, egykori kollégái, tisztelői 1 9 8 6 . október 
23-án a bécsi Hietzing-i temetőben kísérték utolsó útjára Robert JANOSCHE-
Ket. Ez nemcsak szülőnek, kollégának szóló végső tiszteletadás volt, hanem 
egy, a legnemesebb értelemben vett mecénásnak, akinek segítségét, támoga
tását országának határain kívül is sokan tapasztalhatták. A magyar geo
lógusok elismerésének — sajnos — utolsó jele volt a sírján jelképesen elhelye
zett virág; jelképesen azért, mert a sírjára szánt virágok ellenértékét az embe
rek gyógyítását szolgáló alapítványra hagyományozta, hogy halálakor is egy 
nemesebb ügyet szolgáljon. 

A kézirat beérkezett: 1987. IV. 8. 


