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Alig két és fél éve annak, hogy a magyar geológia nagyhír
reprezentánsa, nagysúri Böckh Hugó kisebb-nagyobb megszakí-

tásokkal hat évig tartó külföldi utazásairól hazájába visszatért.

Külföldi munkálkodását fényes siker és megtiszteltetés kísérte.

Mindannyian, akik t közelebbrl ismertük, éreztük azonban,

hogy nemes szívének legforróbb vágya teljesült akkor, amikor

tetemes anyagi áldozatok árán is megint hazai intézménynek,

édesatyja életmunkájának, a m. kir. Földtani Intézetnek élére áll-

hatott. Tudtuk, ég a vágytól, hogy külföldi útjain szerzett sok-

oldalú tapasztalatait a magyar szakemberekkel megismertesse és

azokat a trianoni Magyarország felvirágoztatására gyümölcsöz-

tesse.

Még egyszer elkápráztatott bennünket tüneményes szellemi és

fizikai munkabírásával s bámulatos szervezképességével, amidn
a maga ers egyéniségének megfelelleg alakítja át a m. kir. Föld-

tani Intézet munkarendjét és felvételi módszereit. Kezdeményezé-
sére mintegy varázsütésre eddig nem látott széles keretekben éled-

nek fel a gyakorlati irányú földtani kutatások s mindenütt lázas

munka folyik.

A sors azonban nem engedte meg, hogy ezt a leginkább szívé-

hez ntt nagyszabású munkatervét megvalósítsa.

Még a múlt év májusában Angliában találjuk t, ahol a lon-

doni egyetem megtisztel meghívására tektonikai eladásokat tart.

A Kárpáti Geológiai Egyesülés tagjai pedig még a múlt év nyará-

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1952. évi március hó 2-án

tartott LXXXII. rendes közgylésén.

Yorgetragen in dér LXXXII. Jaliresversammlung dér Ungar. Ceol.

Gesellschaft am 2. Márz 1932.
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nak végén Cseh-Szlovákiában rendezett üléseken és kiránduláso-

kon csodálhatták rendkívüli testi és szellemi agilitását.

És már december 8-án megrendülve álltunk koporsója mellett,

amellyel együtt számos életrevaló terv és a munkában s sikerben

rendkívül gazdag élet bséges tapasztalata szállott sírba a magyar
geológiának pótolhatatlan kárára.

Nagysri Böckh Hugó a m. kir. Földtani Intézet nagynev
igazgatójának, NAGYSRI Böckh jÁNOSnak és Hofmann Antóniá-
nak, Hofmann Károly hírneves geológusunk húgának fia,

1874 június hó 15-én Budapesten született. Középiskolai tanulmá-

nyait Budapesten végezte s érettségi bizonyítványát a m. kir. ta-

nárképz intézeti gyakorló fgimnáziumban szerezte meg. 1892

—

95-ban mint a 32-es közös gyalogezred önkéntese hadkötelezettsé-

gének tett eleget s már 1895 év végén dec. 22-én tartalékos had-

nagyi rangot nyert.

A szüli ház milieu-jét ismerve nem lephet meg, hogy a fiatal

Böckh. édesatyja nagy örömére, a geologusi pályára szánta magát.

Egyetemi tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudomány-
egyetemen végezte. Azon természettudósaink között, akiktl szak-

ismereteinek alapját megszerezte, szentmiklósi Szabó József,

Koch Antal. Krenner József, Schmidt Sándor, Schafarzik

Ferenc, id. lóczi Lóczy Lajos és báró Eötvös Lóránd neveit

említhetem fel. Fiskolai tanulmányai elvégeztével két éven ke-

resztül. 1896— 1898-ig Schmidt Sándor kiváló mineralógusunk ol-

dalán a megyetemi ásvány-földtani tanszéken mint tanársegéd

mködött. Ebben az idben láttak napvilágot els kisebb dolgo-

zatai, nevezetesen „A Pozsony környékén elforduló állítólag me-

galithikus emlékekrl" és ..Ásvány újdonság Budapesten a Kis-

Svábhegyrl“ cím munkái. 1898-ban szerezte meg középiskolai

tanári oklevelét is. Ebben az évben üresedett meg a Selmecbányái

bányászati és erdészeti akadémia ásvány- és földtani tanszéke. A
vezet körök választása a tanszék betöltésénél a nagyremény
fiatal BöCKHre esett, aki elször is tanulmányainak kiegészítésére

egy évi tanulmányútra Münchenbe megy. Münchenben különösen

Hertwig R.. Groth P. és lovag Zittel K. eladásait hallgatta, a

legmélyebb hatást a boldogultra azonban mégis M einschenk E.

petrografiai fejtegetései gyakorolták. Münchenben írta meg ..Orca

Semsevi. új orca-faj a salgótarjáni alsó-miocén rétegekbl" és

„Nagy-Maros környékének földtani viszonyai" cím munkáit.

Utóbbi munkája volt egyúttal doktori értekezése, amelynek alap-

ján nyerte kitüntetéses doktori oklevelét is.

Ily alapós eltanulmányok után nevezték ki 1899 szept. 5-én
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a Selmecbányái bányászati és erdészeti akadémiára rendkívüli ta-

nárnak s a következ évben bányatanácsosi címmel rendes tanár-

nak. Igazi otthonává a vidéki város azonban csak akkor lett, ami-

kor 1901 júl. 11-én Budapesten tartott esküvje után Selmec-

bányára vezette feleségét, szemlhegyi Kresz Erzsébetcí, szemlö-

hegyi Kresz GÉzÁnak. a budapesti mentegyesület megteremtjé-

nek és els igazgató-forvosának lányát, akivel mindvégig a leg-

boldogabb házasságban élt. 1903-ban született János fia, 1905-ben

Erzsébet leánya: férjezett Poich Lórándné és 1908-ban László fia.

A 25 éves korában tanszékhez jutott fiatal tudós idsebb kar-

társai közt nemcsak becsülettel állta meg helyét, hanem rövidesen

az akadémia egyik vezet tagjává küzdötte fel magát.

Tanárkodását azzal kezdte, hogy tanszékét, amelynek gyjte-
ményei és könyvtára nemes tradíciója fiskolánk igényeinek már
egyáltalában nem feleltek meg, újból felszerelte. Volt tanárának.

lovag Zittel KÁROLYnak egyik hozzá intézett levele segítségével

sikerült a m. kir. Pénzügyminisztériumtól nagyösszeg rendkívüli

anyagi támogatást kieszközölni és annak segítségével intézete

gyjteményeit és könyvtárát európai színvonalra emelni.

A földtani oktatás célját szolgálta nagyszabású geológiai tan-

könyvének megírásával is, melynek els része 1903-ban, második
része pedig 1909-ben Selmecbányán jelent meg. Az ásványtani, s-
lénytani és földtani diszciplínák hathatósabb tanítását fiskoláján

végül még azzal is nagy lépéssel elrevitte, hogy 1912-ben, évekig

tartó elkészít munkáinak eredményeként kieszközölte tanszéké-

nek kettéosztását, amikor is magának a földtan és a külön tan-

tárgyként felvett telepismerettan eladását tartotta meg. Idköz-
ben, 1910 nov. 16-án, fbányatanácsosi címmel, I. oszt. rendes ta-

nárrá is ellépett.

A vázolt nagymérv elfoglaltság mellett idt szakít magának
önálló tudományos kutatásokra is. Mindenekeltt Selmecbánya
környékének teljes földtani megismerésére törekszik. Ily irányú
kutatásainak eredményeit a Magyarhoni Földtani Társulatnak
1901 szept. havában Selmecbánya és Körmöcbánya környékére
rendezett kirándulása alkalmával a résztvev bel- és külföldi szak-

társaknak bemutatta és „Elzetes jelentés a Selmecbánya vidékén
elforduló eruptív kzetek korviszonyairóL cím tartalmas mun-
kájában részletesen kifejtette. „Mikor a selmeci m. kir. bánya- és

erdészeti akadémia ásvány-földtani tanszékét két év eltt elfog-

laltam — írja Böckh e munkája bevezet soraiban — egy épp oly
szép, mint nehéz örökséget vettem át. Pettkó József és Szabó
József hagyták ezt rám. Az a lángoló szeretet, az a nagy iigybuz

Földtani Közlöny. LXI. kötet, 1931.
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galom, mellyel a két nagy mester e vidék geológiáját kutatta,

nékem is szent kötelességemmé tette, hogy azt, amit k megkezd-

ték, én a tudomány mai elrehaladottabb álláspontjával elbbre

vigyem, amint azt k is megtették volna, ha még közöttünk jár-

nának."

Ezek a sorok fejezik ki mindennél ékesebben a megboldogult

nemes mentalitását fiatal tanár korában.

Selmecbánya környéke földtani viszonyainak megismerése

után is nyári szabadságát a földtani kutatásoknak szenteli.

1901-ben Schafarzik FERENCeel együtt a svájci Alpokat ta-

nulmányozza: közös kutatásaik eredményeirl ,,A Windgalle

quarzporphyrjának koráról" cím értekezésükben számoltak be.

1903-ban a m. kir. Földtani Intézet megbízásából a Kodru-

hegységet reambulálja, 1904 nyarán a Rimamurány—Salgótarjáni

Vasm rt. felszólítására részletesen tanulmányozza a gömörmegyei

Vashegy és Hrádek környékének vasércelfordulásait. A Szepes-

Gömöri Érchegység D-i részének felvételével foglalkozott a m. kir.

Földtani Intézet megbízásából az 1905, 1906 és 1907. évek folya-

mán is. Mindezekrl a felvételeirl a m. kir. Földtani Intézet Évi-

jelentéseiben és Évkönyveiben számolt be. Tanári éveinek els 10

éves szakaszába esnek a Fichtelit-rl és a Jánosit-ról írt cikkei s

más kisebb munkái is.

Böckh Hugó életfelfogása idközben némi változáson ment

keresztül. Fiatal tanár korában rajongója volt tudományainak s

azokat tisztán önmagukért mívelte. A gyakorlati életben való alko-

tás vágya azonban már kezdettl fogva szunnyadozott benne. Még
most is fülembe csengnek ama szavai, amelyekkel 1900-ban. ami-

kor elször volt szerencsém eladását hallgatni, azt bevezette:

„A magyar bányászat — így kezdte eladását — a régi írók

szerint még a múlt század elején is messze földön híres volt. Azóta

a viszonyok — sajnos — hátrányunkra megváltoztak. Hogy a ma-
gyar bányászatot régi hírnevéhez méltó színvonalra felemeljük,

két tárgykörben való elmélyedésre van szükségünk. Az els tárgy-

kör a technikai vonatkozású tárgyakat öleli fel, a másik pedig

azokat, amiket én fogok eladni, a geológiai vonatkozású tár-

gyakat.

“

E szavakban már megszólal az igazi, késbbi Böckh! A föld-

tant nemcsak mint tudományt mívelni, hanem a földtani tudás

varázsvesszejével a Föld rejtett kincseit is kikutatni s ezzel a ha-

zát szolgálni, ez volt az igazi geológiai hitvallása! És ebben a

munkában nemcsak a tanár passzív, hanem a kutató aktív szere-

pét is vállalta. Alapos és egyetemes tudása, beszédének és írásai-
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nak szuggesztiv meggyz ereje s elkelsége, nagy olvasottsága,

bámulatos emlékeztehetsége, éles megfigyelképessége, gyors fel-

fogása, biztos ítélete és — last nt least — ers financiális érzéke

különösen e téren vezet szerepre predesztinálták. Böckh Hugó
csakhamar Magyarország legkeresettebb bánya- földtani szakértje

lett. Nagy szerepet játszott a facsebányai és az ilobabányai érc-

elfordulások újranyitásában, a nyitrabányai szénmez kutató

munkálataiban s egyik szakérti útja alkalmával fedezte fel az

ányesi kénkovandelfordulást a Radnai Havasokban. Hasonlóan

tevékeny része volt a felvidéki magnezitelfordulások felkutatásá-

ban is s szaktudását az osztrák magnezitelfordulások feltárásánál

• is igénybevették.

Mindinkább szaporodó gyakorlati sikerei mindjobban a gya-

korlati problémák felé terelik. Ehhez hozzájárult a „jánosit“-vita

utóízeként megmaradt bizonyos fokú elkedvetlenedése. A vita sze-

repli ma már mind békésen örök álmukat alusszák s így már tör-

ténelmi távlatból tárgyalhatjuk a kérdést. A gömörmegyei Vas-

hegy tanulmányozása közben Böckh Hugó grafitos palák szul-

fátos kivirágzásaként poralakú ásványra bukkant. Az ásványt

Emszt Kálmán megelemezte, ásványtani tulajdonságainak vizs-

gálatát Böckh Hugó végezte s azt a rhombusos rendszerbe tar-

tozónak találta. Minthogy az akkoriban elfogadott rhombusos rend-

szer ásványok között megfelel ásvány nem szerepelt, ásványát

,.jánosit“ néven vezette be az irodalomba. Ezzel szemben volt ta-

nára, AVeinschenk E. azt vitatta, hogy a jánosit nem rhombusos,

hanem monoklin s azonos a copiapittal. Ezt az ásványt régebben

ugyan rhombusosnak vélték, Linck német tanár újabb vizsgála-

tai nyomán azonban az monoklinnak bizonyúlt.

Másrészrl viszont Toborffy Zoltán és Krenner József iga-

zolták a jánosit rhombusos voltát, de utalással arra, hogy Linck

méréseibe hiba csúszott be és a copiapit a valóságban rhombusos, a

jánositot mégis csak azonosnak jelentették ki a copiapittal. Azt

hiszem, hogy mindenki természetesnek találja, hogy a boldogult az

édesapja után elnevezett jánosit külön ásványfaj voltát mindaddig
igyekezett fenntartani, amíg remény volt arra, hogy a LiNCK-féle

monoklin copiapit elkerül.

„Itt vitás kérdésrl van szó — írja egyik vitacikkében —
melyben most elssorban Linck tanár urat illeti meg a szó. Ha be-

igazolódnék, hogy részérl tévedés történt volna, amit eddig jogo-

san senki sem állíthat, úgy a jánosit felállításával még mindig az

az érdem illetne meg bennünket, hogy ez adta meg az impulzust

a tudomány egy téves adatának a tisztázására.“ A LiNCK-féle mo-
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noklin copiapit nem került ugyan el, de az elítéletnélküli tudo-

mány bizonyára Böckh fenti szavai értelmében könyvelte el ezt

a vitát. Mint az azonban az igazság kiderítésében oly gyakran meg
szokott történni, a vita hevében a vitázók mindegyike ejtett és

kapott sebeket, amely sebek csak lassan hegedtek be.

1910-ben a m. kir. Pénzügyminisztérium a megboldogultat

azzal a feladattal bízta meg. hogy id. lóczi Lóczy LAjossal egye-

temben vezesse az Erdélyi Medence földgázmezinek részletes ta-

nulmányozását. Böckh Hugó kezdettl fogva tisztában volt az

erdélyi földgáz nyújtotta óriási fejldési lehetségekkel s lázas

buzgalommal nekilátott a kutatási munkálatok megszervezéséhez.

Ily módon jutott élete ftémájához, a szénhydrogének kutatásá-

hoz, amelyhez élete végéig h maradt s amelyben legfényesebb

sikereit is aratta.

Munkássága elismeréséül már 1911. ápr. 6-án a III. oszt. vas-

koronarenddel tüntették ki. A kutatási munka mindjobban elvonja

tanári mködésétl s amidn az 1913. év végén a nvitramegyei

Egbellen eszközölt els 166.5 m mély fúrás gázon kívül földolajat

is eredményezett, Teleszky János akkori pénzügyminiszter, 1914

ápr. 21-én BöCKHÖt a Pénzügyminisztériumba osztotta be, hogy

teljesen kutató feladatának szentelhesse magát. Itt rövidesen rá,

máj. 25-én. miniszteri tanácsosi címet és jelleget kapott.

A szénhydrogének utáni kutatások vezetése így teljesen Böckh
Hugó kezébe került. Kezdetben maga tevékenyen résztvett a fel-

vételekben. nemsokára csak a vezetést tartja meg. az új területek-

nek csak els tájékoztató bejárását végzi, míg a részletek kidolgo-

zását kutató gárdájára és munkatársaira bízza. A kutatási mun-
kálatok eredményeit részben maga, részben tanítványa és munka-
társa Pávai Vájná Ferenc dolgozta fel.

Az Erdélyi Medencének egyetlen nyáron eszközölt tanulmá-

nyozása is elegend volt BöCKHnek arra, hogy magának a me-
dence felépítésének fbb vonásairól világos képet alkosson. Át-

fogó szelleme azonban mindjárt tovább ment és már els, 1911-ben

megjelent „Az Erdélyi Medence földgázt tartalmazó antiklinálisai-

ról " cím jelentésében az egész történelmi Magyarország szén-

hydrogénkutatásainak esélyeit latolgatja s biztos kézzel jelöli meg
azokat a területeket, amelyek ebben a tekintetben számba jöhet-

nek. 1914-ben a tudományos világnak már arról számolhatott be,

hogy amerikai szakértk a kutatások és fúrások eredményeként

az erdélyi gázmezk kiterjedését 515.5 km2
-re, a gáztartalmát pedig

knr-ként 140 millió nP-re becsülik.

Hasonlóan fényes eredményeket hoztak az egbelli fúrások is.
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1896 augusztus havában a Böckh János által Szacsalon kijelölt

ponton mélyesztett fúrásból tört ki az els petróleumsugár Ma-

gyarországon. A nagy ervel feltör petróleum azonban összegör-

bítette a fúrócsöveket, a fúrás eldugult s a munkálatokat érthetet-

len módon nem folytatták. És ime 18 évvel késbb Böckh János

fiának jutott az a dicsség, hogy földolajmezt fel is tárhatott és

éppen oly idben, amikor hazája arra legjobban rászorult. Pávai

Vájná Ferenc szerint a háború alatt az egbelli területen 72

fúrólyukat mélyesztettek s ezekbl 37 fúrás eredményes volt. Be-

llük 2885 waggon elsrangú kenolajat termeltek, amely meny-

nyiség abban a szakában a háborúnak, amikor úgy Galícia, mint

Románia olajterületeitl el voltunk zárva, szkén bár, de mégis

csak fedezte a központi hatalmak vasúti forgalmának kenanyag-
szükségletét.

A világháborúban Böckh Hugó nem vett részt. Az általános

mozgósítás els napjaiban bevonult ugyan ezredéhez, katonáék

azonban a miniszteri tanácsos-hadnaggyal, akinek mellét a vas-

koronarend díszítette, nem igen tudtak mit kezdeni s csak örültek

annak, amikor minisztériuma más fontos szerepre a hadiszolgálat

alól felmentette.

A szénhvdrogénkutatások a világháború nehéz esztendeiben is

serényen tovább folytak s vezetése alatt mindinkább új területe-

ket öleltek fel. 1915—1918 között Horvát-Szlavónia területén tör-

téntek földtani felvételek s teljesen igazolták BöCKHnek már
1911-ben kifejtett azon nézetét, hogy7 ennek a területnek neogén

rétegsora az Erdélyi Medence rétegsorozatával analóg módon van
gyrve. A kutatásokat siker is koronázta. Mint azt Pávai Vájná
Ferenc közli, a Lipik mellett megállapított ú. n. bujavicai boltozat

megfúrása közben 1918-ban 250.5 m mélységbl hatalmas földgáz-

kitörés következett be s nem egészen 50 m-el mélyebben jó ken-
olajszintbe hatolt be a vés. amelybl 103 waggont termeltek ki.

Böckh PIetgó 1917-ben indította meg a dunántúli kutatásokat

és 1918-ban már a Nagy Magyar Alföldön, a Hortobágyon is meg-

kezdték az els kutató mélyfúrást. A hortobágyi mélyfúrás tele-

pítésének elzményei egyébként igen érdekesek.

Már idézett 1911. évi jelentésében (35. old. jegyzete) foglalko-

zott Böckh a Nagy Magyar Alföld szénhydrogéntartalmának kér-

désével. Az Alföld artézi kútjainak régóta ismeretes gáznyomain
kívül ráirányította figyelmünket a Nagy Alföld ÉK-i peremén
jelentkez további bíztató jelenségekre, nevezetesen Felsderna, Bo-

donos és Tataros aszfaltos homokjaira, a bikszádi medence metánt

szolgáltató sós vizére, tovább ÉK és É felé Mármaros és a sárosme-
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gyei Sóvár ismeretes sósformációira stb. „Mindezek oly jelenségek

— írta már 1911-ben — melyek indokolttá teszik a Nagy Magyar
Alföldnek ebbl a szempontból való rendszeres átkutatását.“ Ké-
sbbi munkáiban megállapítja továbbá, hogy az Alföldet ÉK és K
felé övez dombvidék neogén rétegei gyrve vannak s felveti az

Alföldet felépít rétegek gyrdésének kérdését is. Egyelre e kér-

dés megoldására nem rendelkezik még megfelel módszerrel, de

csakhamar erre nézve is talált zseniális megoldást.

Még az 1912. év folyamán báró Eötvös Lóránd vezetése alatt

Pékár Dezs és Fekete Jen Erdélyben a Maros völgye men-

tén végeztek nehézségi méréseket. E mérések eredményei els pil-

lantásra — úgy látszott — hogy nem igazolták a szénhydrogén-

kutatások tektonikai eredményeit. Böckh Hugó kimutatta azon-

ban. hogy ez az inkongruencia csak látszólagos és azt az antikliná-

lisokban lév sótestek okozzák. Ily körülmények között termé-

szetes, hogy ott, ahol a földtani szelvényben antiklinális van, a

geofizikus nehézségi minimumot jelez, a szinklinálisok felett pedig

maximumot. „Ha ez a feltevés beválik — írja 1914-ben — akkor a

nehézségi mérések legalább az Alföld K-i részein megbecsülhetet-

len szolgálatot tehetnek." (Néhány megjegyzés a Morvavölgy és a

Nagy Magyar Alföld fossilis szénhydrogén elfordulásairól, Bány.

és Koh. Lapok 58. köt., 712. old.).

Buzgólkodása révén sikerült az EöTVÖS-féle ingát a szén-

hydrogénkutatások szolgálatába állítani. A dolog elször nem is

ment egészen símán. A teljesen ideálisan gondolkodó báró Eötvös
kezdetben tudományos mszerének mintegy profanizálását látta

abban, hogy mérési eredményeit földtani feltevések alapján fúrá-

sok telepítésére is akarják felhasználni. Eötvös maga pl. a Kecs-

kemét környékérl készült izogammás térképén kiadódó formákat

eredetileg a tenger fenekén található orografiával és a holdfelület

mélyebben fekv részeinek formáival hasonlította össze. Böckh
viszont ezekben a pleisztocén és holocén takaróval elfödött neogén

brachiantiklinálisokat és szinklinálisokat sejtette. Böckh érvei eltt

nagy tudósunk mégis meghajolt s 1917-ben Böckh „Brachyanti-

klinálisok és dómok kimutatása torziós mérleggel végzett nehéz-

ségi mérések adatai alapján" cím, s e téren korszakalkotó mun-
kájában már Egbell környékének izogammás térképét közölte s

megindult az Alföld ÉK-i részének geofizikai felvétele is.

Eötvös báró zseniális mszere ilyen gyakorlati használható-

sága révén kezdte meg hódító útját a világ körül s ma már nél-

külözhetetlen segédeszköz a síkvidéken történ szénhydrogén-

kutatásoknál és a sókutatásoknál is.
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Ily elzmények után visszatérhetünk a hortobágyi fúráshoz.

A fúrási pont kitzése e helyen már geofizikai alapon történt. A
megállapított geofizikai maximum és minimum valódi természeté-

nek pontos kiderítésére Böckh két párhuzamos fúrást tervezett.

E fúrások közül a hortobágyi fúrás geofizikai minimumon léte-

sült s nevezetesebb eredményeket nem hozott, míg a geofizikai

maximum környékének megfúrására, amely a hajdúszoboszlói

sós-metános vizet eredményezte, csak sokkal késbb és már nem
az vezetése alatt került sor.

A szénhydrogénkutatásokon kívül a háborús évek alatt még
más nagyszabású tervek foglalkoztatták tevékeny elméjét.

A világháború folyamán a központi hatalmak aluminium-

szükséglete jelentékenyen felszökkent. A szükséglet fedezésére a

hadvezetség Ausztriában már két aluminiumkohót épített és szó

volt egy Magyarország területén létesítend aluminiumkohóról is,

amely a Királyerd aluminiumérceire támaszkodott volna. Böckh
Hugóó volt az az eszme, hogy az alumíniumgyártásra a bereg-

szászkörnyéki alunitot használjuk fel, amikor az alunit kálium-

tartalmának kinyerésével a mezgazdaság kálisószii kségletét is

fedezni lehetne. Kezdeményezésére Szarvast megyetemi tanár

eljárást is dolgozott ki s a pozsonyi Nobel-gyárban a háború vé-

gén már nagyban kísérletek is folytak, amelyek jó eredmények-

kel kecsegtettek.

Épp oly gyakorlati eszméi voltak az állami fémbányászat fel-

virágoztatására is. Terve arra irányult, hogy az állami fémbányá-
kat a magántke bevonásával valamelyes alakban részvénytársa-

sági alapra helyezze; új tkebefektetéssel az elavult felszerelések

modernizálhatok lettek volna. így a részvénytársasági forma sza-

badabb és egyszerbb adminisztrációja is jobban beilleszkedett

volna a modern technikai élet eleven lüktetésébe. Az ily irányú
elmunkálatok 1918-ban a nagybányai kerületben meg is kezdd-
tek. Bányász és g'eologus-szakértkbl álló 6 tagú bizottság, amely-
nek két tagja osztrák szaktársakból került ki, kezdte meg a kerü-
let érckészleteinek felbecsülését és a fbb telérek átlagos érctar-

talmának megállapítását. A végs feladat egy részletes üzemterv-
nek kidolgozása volt, amelybl a szükséges befektetések és az ezek
révén elérhet haszon számszerleg kitnt volna.

"A háború alatt végzett fáradhatatlan munkásságáért Böckh
Hugó a megérdemelt elismerésekben is részesült. így 1915-ben a

Magyar I udományos Akadémia levelez tagjává választotta. A
Pénzügyminisztérium 1916 szén a X. fosztályának vezetésével
bízta meg. A következ évben a II. osztályú polgári hadi érdem-
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keresztet kapta, majd 1918-ban miniszteri tanácsosi minségben a

m. kir. állami bányászati monopóliumok és bányászati kutatások
központi igazgatója lett.

Az 1918. évvégi szomorú „szirózsás" események Böckh Hugó
szép tervei befejezésének hirtelen véget vetettek. Megszállás alá

került az ország kétharmada, a Kárpátok hegykoszorúja, a Fel-

vidék. Erdély, a Bánság bányahelyei, amelyeknek dicssége és

szomorú napjai egy évezreden keresztül összeforrtak a magyar
nemzet sorsával!

Böckh HuGÓt e kegyetlen sors kettsen érintette. Hazája nagy
veszteségein kívül ót még külön sújtotta sok évi munkája összes

gyümölcseinek, Erdély, Egbell, Horvát-Szlavonország gáz- és olaj-

mezinek elvesztése.

I isztviselpályája ugyan tovább is felfelé ívelt, amennyiben
1918 dec. 51-én helyettes államtitkárrá nevezték ki s 1919 szept.

1-én államtitkári hatáskört is nyert, az új szk keretekbe azonban
már nehezen tudott beleilleszkedni.

Mégis, amint a viszonyok megengedték, újból hozzálátott a

szénhydrogének kutatásához. Nehéz pénzügyi viszonyaink a saját

ernkre támaszkodó nagyobb szabású kutatásokat nem engedtek

meg és csak Böckh Hugó befolyásának sikerült a legnagyobb

angol földolajrészvénytársaságot a magyarországi szénhydrogén-

kutatásoknak megnyerni. Fáradozásainak eredményeként 1920

októberében egyrészt a magyar pénzügyi kormányzat, másrészt az

„Anglo Persian Oil Co. Ltd” kutató vállalata, a „d’Arcy Explora-

tion Co. Ltd" között létesült azon egyezmény, amelynek értelmé-

ben 120.000 angol font alaptkével a „Hungárián Oil Co. Ltd"

budapesti cég alakult. Az angolok a magyarországi fúrások veze-

tését Böckh HuGóra kívánták bízni, miért neki 1921 febr. 21-én

nehéz szívvel bár, de meg kellett válnia az állami szolgálattól. Ez

alkalommal kormányzói elismerésben és minisztere hálás köszö-

netében részesült a köz érdekében kifejtett önzetlen és sikeres

nagyérték szolgálataiért.

Az új kutató társulat csakhamar megkezdte fúrásait Budafa-

pusztán és Kurdcsibrákon, de ezek nem jártak a kívánt eredmény-

nyel s a szindikátus alaptkéje, részben a magyar korona roha-

mos esése folytán, elfogyott. A magyar pénzügyi kormányzat és a

magyar bankok támogatásával a Baja melletti Pandúr-szigeten

végeztek még egy fúrást, amely 1925-ben 1369.37 mélységben

ugyancsak eredménytelen maradt.

Böckh Hucó idközben az „Anglo Persian Oil Co. Ltd" megbí-
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zásából, amely társulatnál tanácsadói tisztet töltött be. megkezdte

nagyszabású külföldi expedícióit.

Az 1923—24. és 1924—25. évek téli hónapjaiban Perzsia Ny-i

és DNy-i részének földtani viszonyait kutatja fel. 1925—26-ban a

„Turkish Petroleum Company Ltd" meghívására mint az Irakba

küldött nemzetközi földtani bizottság vezetje mködött. Munka-
társai: M. Viennot, A. Trowbridge és I. R. Brurchier.

1926 júniusában ismét Perzsiában találjuk t, míg ugyanez év

szeptemberében 15 hónapig tartó földtani expedícióra indul Gua-
temalába, Columbiába és Trinidad szigetére, érintve Venezuela

államot is.

1928-ban Albániát tanulmányozza, majd ismét Perzsiába megy
s onnan csak a m. kir. Földm ívelésügyi Minisztérium hívó szavára

tért vissza hazájába 1929. év június havában.

Böckh HuGónak a nagy angol olajtársulatnál folytatott m-
ködése mély nyomokat hagyott annak munkarendjében is. Nem-
csak kutató munkálatait kísérte siker — így az iraki és perzsiai

hatalmas olajmezk feltárása — de emelte a társulat tudomá-

nyos nívóját s reformálta munkarendjét és szervezetét is. A tár-

sulatnál ti foglalt kiváltságos helyzetét nem utolsó sorban utóbbi

sikereinek köszönhette.

Óriási elfoglaltsága közben \ iENNOTtal együtt rövid cikkben

beszámol iraki tapasztalatairól, míg perzsiai kutatási eredményei-

nek egyes részét Lees G. M. és Richardson f . D. S. munka-
társaival együtt egy nagyobb értekezésben közölte.

Megírta még a Höfer—ENGLER- féle „Das Erdi'' cím kézi-

könyv második kiadása számára a perzsiai olajmezkre vonat-

kozó részt is. Amikor ezt a munkáját kéziratban bemutatta

SIR John CADMAN-nak. társulata elnökének, ez mosolyogva így

szólt: „Kedves uram, gratulálok önnek e kiváló munkához, de

tartok tle. hogy ebben a munkában az olvasó megtalálja mindazt,

amit a perzsiai földolajról egyáltalában tudunk." A munka tehát

nem jelenhetett meg, de Böckh EÍUGó elnökének fenti szavait

többre értékelte, mintha munkája közlését engedélyezte volna.

1929 okt. 8-án. helyettes államtitkári rangban, a szakkörök

általános helyeslése és várakozásteljes reménysége között elfog-

lalja édesatyja örökségét, a m. kir. Földtani Intézet igazgatói állá-

sát. Reménységünkben nem is csalódtunk. Fiatalos hévvel nekilát

az Intézet reorganizációjához. Újra szervezi az intézet adminisz-

trációját s bevezeti az angol-amerikai mszeres földtani felvételi

módszereket. Átveszi a szénhydrogénkutatások irányítását, de



26 ROZLOZSNIK PÁL.

amellett az érckutatásokra is van gondja s megszervezi és megin-
dítja Ruttkay Ldó m. kir. fkonzulnak öntözési tervéhez a szük-

séges földtani eltanulmányokat.

Böckh HuGÓban a mindig tettrekész, vasenergiájú és csodás

munkabírású vezért tanultuk megismerni, aki mindenben a leg-

nagyobb tökéletességre és pontosságra törekszik. Munkatervének
gyakorlati eredményei már kezdtek is jelentkezni. Nevezetesen e

terv végrehajtása közben fedezte fel pl. Telegdi Roth Károly
egyet, tanár a \ illányi hegység eddigelé ismeretlen bauxit el-
fordulását.

Igazgatói mködése közben kevés ideje maradt az irodalmi

tevékenységhez. Mégis Ferenczi István egyet, magántanár-

osztálygeologussal közösen megírja a Balatonkörnyék vízellátásá-

nak hydrogeologiai lehetségeit, a Magyar Földrajzi Társaságnak

1930. évi május 23-án tartott LóczY-emlékünnepélyén pedig ..Lóczy

Lajos, és a magyar geológia" cím magas szárnyalású eladásában
bemutatta a magyar geológia e másik halhatatlanjának elre meg-

látó zsenialitását. Böckh ez utóbbi vallomásszer eladásában,

amelynek során bels énjébe mély bepillantást enged, egyrészt ki-

fejti. hogy mily sokat tanult egykori tanárától s késbbi szaktár-

sától. másrészt mesteri képet nyújt arról, hogy a Lóczy Lajos által

elhintett magvak azóta milyen terebélyes fákká fejldtek ki. Nem
fejthette ezt ki anélkül, hogy Magyarország földtani felépítésérl

alkotott legú jabb nézetét röviden ne érintse. Tektonikai és regioná-

lis geológiai vizsgálódásainak eredményeit londoni eladásciklu-

sának kéziratában még részletesebben foglalta össze s reméljük,

hogy ez a munkája, amely LóczY-emlékbeszédével együtt mintegy

tudományos végrendeletének is tekinthet, nemsokára közkincse

lesz a magyar földtani irodalomnak is. Igazgatói munkásságát a

szakvilág osztatlan elismerése és megbecsülése kíséri. Társulatunk

és annak Hvdrologiai Szakosztálya nagy lelkesedéssel részesítik

1930-ban a legnagyobb megtiszteltetésben, amit magyar geológus-

nak nyújthatnak, megválasztva tiszteleti tagjukká, s ugyanabban
az évben a Szent István Akadémia is levelez tagjává választja.

Böckh Hugó tudományos irodalmi munkásságában általában

két idszakot különböztethetünk meg. Munkássága els szakában

úgy ásványtani és petrografiai, mint slénytani és geológiai téren

dolgozik, míg késbb csaknem kizárólag a szénhydrogénkutatással

kapcsolatos témákat érint. Miután az elzkben néhány munká-

járól már tüzetesebben is megemlékeztem, nem célom munkáit
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egyenként méltatni és azoknak csak általános jellemzésére fogok

szorítkozni.

Fiatalkori munkái közül figyelemreméltóbb doktori érteke-

zése. amelyben Nagymaros környékérl az oligocén és a miocén

mesgyéjén fekv rétegek faunáját írja le és ábrázolja.

Selmecbányái fiskolai tanárságának els szakában fleg pet-

rologiai és geológiai kérdések foglalkoztatják. Ottani kutatásainak

legfontosabb eredménye a selmeci erupciós kzetek kitörési sor-

rendjének helyesbítése, valamint a telérképzdési és zöldkövese-

dési folyamatoknak részletes ismertetése. A Kodru hegységben

végzett kutatásaival a hegység permkori és permeltti kzeteirl

való ismereteinket öregbíti, kimutatja a doggert s éles szemmel

felismeri a hegységnek régi lánchegységszer jellegét. A Szepes-

Gömöri Érchegységben részletesen taglalja az Ljhlig \ iktor által

„ércterm sorozatinak elnevezett rétegsorozatot, elkülöníti annak

üledékes és erupciós eredés tagjait s tisztázza ércterminek

genezisét.

Irodalmi munkássága els szakának legnagyobbszer alko-

tása kétségtelenül nagyszabású s ábrákkal gazdagon felszerelt

geológiai kézikönyve, amelyben kimeríten tárgyalja a kzettant

és az slénytant is. Szerényen csak tankönyvnek nevezi ugyan, de

abból bséges tanulságot meríthet a szakember is. Hogy egyebet

ne említsek, eme kézikönyvében találjuk meg Magyarország

sztratigrafiai viszonyainak mind máig legmodernebb egyetemes

ismertetését.

Böckh Hugó e munkáinak petrografiai vonatkozásaiban még
ersen felismerhet a WEiNSCHENK-féle iskola befolyása. Ilyen

nevezetesen a légbeliek által okozott mállás s a vulkáni utóhatá-

sok okozta elbontás termékeinek éles elkülönítése, továbbá a

magma aktivitásának s az intrúziókat és extrúziókat kísér meta-

morfizmusnak erteljes hangsúlyozása. Ma már megállapíthatjuk,

hogy ha Weinschenk iskolájának tanításai nem is voltak mente-

sek minden túlzástól, ezeket a tudomány azóta, ha nem is mindig

eredeti formáikban, nagyrészt igazolta. így pl. a kristályos palák

képzdésénél közrejátszó tényezkként az injekciós-, beolvasztás-

sal járó és kontaktmetamorf folyamatok is mindinkább szélesebb-

ként elismerésre találnak.

Magyarországi szénhydrogénku tatásai közben Böckh HuGÓt
fleg az Erdélyi Medence és az Alföld földtani felépítésének kér-

dései foglalkoztatták. Az Erdélyi Medencében eszközölt kutatások

eredményeként már 1913-ban megjelent jelentésében leszögezi,.
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hogy ennek a geoszinklinálisnak gyrdése csak ott következett
be, ahol a sóformáció is meg van. s ennélfogva a medence tektoni-

kája nagy formáiban a só reliefjét adja vissza. Nem tartja kizárt

dolognak, hogy a sóformáció alatti rétegek tektonikája más, mint
a sóformáció és az annak fedjében lév fiatal neogén tektonikája.

A gyrdés tehát csak a neogénre szorítkoznék s a sóformációt,

vagy magát a ksót csuszamlási rétegnek tekinti. A Buxtorf által

a svájci J úrahegységben megállapított ú. n. lenyesett takaró (Ab-

seheerungsdecke) képe lebeg itt Böckh szemei eltt. Az Alföldet

illetleg azonban egyelre csak annak peremén gyjthet tapasz-

talatokra és az Eötvös-inga mérési eredményeibl levonható követ-

keztetésekre van utalva.

Egy évtizeddel késbben. Perzsiában az Iráni hegyláncok fel-

építésének kulcsát keresve, képzelete minduntalan visszaszáll a

Dinaridák és Kárpátok koszorúja által övezett hazájába, meg-
lepve konstatálja a két terület felépítésében jelentkez hasonlósá-

gokat s igyekszik a remekül feltárt perzsa területeken szerzett

részletes képet a hazai problémák megoldására is hasznosítani. —
Kíséreljük meg követni gondolatmenetét, ahogy azt a „Contribu-

tions to the stratigraphy and tectonics of the Iranian ranges“ és

„Lóczy Lajos és a magyar geológia" cím munkáiban lefektette.

Irákban, Kurdisztánban, az Iráni hegyláncokban és Középs-
Perzsiában végzett nagyszabású kutatásai alapján e tájaknak fel-

építésében a következ hegyszerkezeti elemeket különbözteti meg.

Az arabs táblától ÉK felé haladva elször az autochton gyrdé-
sek öve következik, amelyben a gyrdés erssége a magasabb

hegyláncok felé közeledve nttön-n. míg végre a lenyesések által

jellegzett övbe jutunk. Erre következik a takarók öve. melynek

5 takarója közül a legfels Hamadan és Isfahán környékén észre-

vétlenül átmegy a közbens tömegbe, amely az Iráni fennsíkot

alkotja. Ennek a közbens tömegnek hegyszerkezeti stílusa az,

ami t elssorban érdekli. Hisz ugyanolyan hegyszerkezeti elem

ez, mint amilyen a Lóczy—ERECH-féle pannon masszívum. Köbér
pannon közbens hegysége, vagy a Prinz—Telegdi RoTH-féle

Tizia-tömb. Böckh elször is az általa .,közbens-tömeg“-nek ne-

vezett hegyszerkezeti egység fogalmának pontos körülírására

törekszik. Meghatározása szerint a közbens tömeg többé-

kevésbbé stabilis, mondhatnánk tehát: mezostabilis része a föld-

kéregnek. amelyet fiatalabb orogén vesz körül. Hegyszerkezeti

stílusára jellemz az. hogy benne az orogénnel egyidej, szinoro-

gén hegyképz mozgások csak azon fokig tudtak érvényesülni,

amely Stíllé germán típusára jellemz. Helyenként ugyan át-
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tolódások is találhatók rajta, ezeknek iránya azonban nélkülözi a

szabályosságot s teljesen a helyi viszonyoktól függ.

Perzsiában Böckh úgy találta, hogy a közbens tömeg és az

orogén öv között mélyedések fordulnak el, amelyek eltér kor-

ban képzdtek. Helyzetük mindig ugyanaz, t. i. a legmagasabb

takaró háta és a tulajdonképeni közbens tömeg között foglalnak

helyet. Ezek a mélyedések sokszor lassan slyed területek, ame-

lyekben az üledékek vastagsága a geoszinklinálisokat jellemz

méretet érheti el. s anyaguk kigyrdhetik. Mozgásirányuk azon-

ban eltérhet a tulajdonképeni orogén mozgástól s sokszor kétoldalú

kipréseldés nyomait mutatják. Kicsiny kiterjedésüknél fogva

ezekre a kisebb kiterjedés lassan slyed területekre a „harmad-

rend geoszinklinális
6
' nevet javasolja s ilyennek véli a Kárpátok

koszorúján belül az Erdélyi és a Gyri medencét, továbbá az Al-

föld ÉK-i részét is.

Böckh IIugó felhívja a figyelmet azokra az ellentmondásokra

is. amelyek az kutatási eredményei és az újabb geotektonikai

elgondolások között fennállanak. Az iráni geoszinklinális kialaku-

lása a jurakorszak végével indult meg, az üledékek felhalmozódása

pedig a pliocén végéig tartott. Ily körülmények között aligha véli

fenntarthatónak Argand ama nézetét, hogy a Gondwana konti-

nens É felé elnyomult volna abban az idben, amelyben az iráni

geoszinklinális kialakult. Hasonlóan érthetetlen mechanizmusnak
találja Argand elgondolásában, — amely a magyar közbens tö-

meget a redrendszer középs részének tartja, — ennek a közbens
tömegnek leslyedését abban az idben, amikor a Kárpátok oro-

génje az eltér felé és fölé tolódott. Böckh hajlandó a közbens
tömegnek is bizonyos fokú aktív szerepet tulajdonítani, amennyi-

ben véleménye szerint tömegeinek lesüllyedése is hajtó er gyanánt

mködhetett.

Az orogénben minden gyrdést elmerülés követ, tehát a kon-

trakciót dilatáció váltja fel. Böckh a Földnek eme ritmusában
' magjának pulzációit, oscillációit látja, amikhez a merev kéreg is

alkalmazkodik.

Mélyen tisztelt Közgylés!
Csak rövid szemelvényekben számolhattam be arról a gazdag

szellemi hagyatékról, amit nagysúri Böckh Hugó ránkhagyott.

Nem tudjuk, mit csodálhatunk jobban benne, a kiváló tanárt, a

nagy tudóst és gyakorlati geológust, vagy pedig magát az embert?

Tanári pályára predesztinálta szónoki készsége, nagy közlékeny-

sége, az ifjúság iránti szeretete és egyéni szeretetreméltóságának

varázsa.
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Mint tudósban és gyakorlati geológusban bámulhatjuk a kez-

deményezésekben gazdag alkotót.

Mint emberben tisztelhetjük benne a szeret családapát, a h
barátot és jóakaratú fnököt, aki munkatársainak érdekeit min-
dig a legmelegebben felkarolta.

Hogy maga ilyen gazdag tehetségei közül melyiket becsülte
legtöbbre, azt elárulja „Lóczy Lajos és a magyar geológia’

4 cím
többször idézett tanulmányában, amikor is a következket írja:

„A tudós munkájában a legbecsesebbnek tartom azt, amikor va-
lami teljesen újat mond, amikor kartársait megelzve, megsejt,
vagy meglát olyan dolgokat, amik csak sokkal késbb válnak el-

fogadott tudományos megismeréssé, köztudattá. A tényeknek a

kartársakat megelz felismerése, megsejtése az, ami az isten-

áldotta, kiválasztott tehetségeket jellemzi.

“

Mint azt Lóczy LAjosról megállapította, úgy is a „daríng

pioneer“-ek, a merész úttörk közé tartozott, akik számára a fel-

tétlen megbecsülést megköveteli.

Nagy érdemei a magyar geológia legfényesebb lapjaira vannak
feljegyezve, emlékezetét pedig mi, tiszteli, barátai és tanítványai

s a magyar geológusok és bányászok egész egyeteme hálás kegye-

lettel zárjuk lelknkbe.

Üdv és dicsség emlékének!

Als von einer nahezu 6-jahrigen auslándischen Forschungs-

reise H. v. Böckh im Iderbst 1929 nach Ungarn, seiner Heimat
zurückkehrte, folgte er dem Ruf des kgl. ung. Ackerbauministe-

riums, das ihm die Direktorstelle an dér Geologischen Anstalt in

Budapest, sozusagen sein vaterliches Érbe anbot. Und schon nach
etwa zwei Jahren begleiteten ihn Angehörige, Fachgenossen und
Freunde trauernd zu Grabe.

Seine wissenschaftliche Laufbahn beginnt bereits in 1899, als

dér noch kaum 25 Jahre zahlende Jüngling, mit dem Absoluto-

rium und einer zweijáhrigen Assistentenpraxis ausgerüstet, zr
Professur dér Mineralogie und Geologie an dér altehrwiirdigen

ungarischen Bergakademie zu Selmecbánya berufen wurde. Bevor

er aber diese ehrenvolle Stel 1 e antrat, widmete er sich noch ein-

gehenden Spezialstudien in München, wo er bei R. Hertwig,

P. Groth, K. v. Zittel und E. Weinschenk arbeitete. Hiernach

versah er sein Lehramt mit Feuereifer und erhob alsbald die Col-

legien dér Geologie und dér Lagerstattenkunde auf eine ihnen ge-

bührende Hbe. Als Professor schrieb er sein fortreffliches „Lehr-
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bucii dér Geologie“ in zwei Banden, das eigentlieh dem Hochschul-

nnterricht bestimmt war, seinem Inhalt nach aber mehr ein umfas-

sendes Handbuch als ein Leitfaden zu nemien ist und das besonders

die Stratigraphie Ungarns in einer bis auf die Gegenwart unüber-

troffenen Volkommenheit darstellt.

Gleichzeitig vertieft síeli H. v. Böckh als gewiegter Petrograph

in das Stúdium jungtertiárer Eruptivgebilde des Erzdistriktes von

Selmecbánya, dann auch des übrigen inneren Karpatensaumes

und wird zum angesehensten Kenner dieser Erzlagerstátten. Der-

artige Studien muíften selbstverstándlich von dér mehr passiven

Betátigung des Professors zu einer aktiveren des Experten hiniiber-

fiihren.

Schon in 1910 übernimmt v. Böckh die von L. v. Lóczy sen.

damals begonnene Erdgasschürfung im siebenbürgischen Becken

und als nicht nur die dortigen Gasfelder, sondern spáter auch nocli

das Erdöllager bei Egbell (Kom. Nyitra) mit Erfolg erschlossen

waren, wurde v. Böckh in das ung. Finanzministerium zu admi-

nistrativen Diensten einberufen und mit dér Organisation dér

staatlichen Kohlenwasserstoffsclnirfungen betraut. Letztere nah-

men im Laufe des Weltkrieges an Wichtigkeit nur zu und wurden
1918 mit dér Erschliessung von Erdgas und öl in Kroatien-Slavo-

nien (bei Bujavica) von bedeutendem Erfolg gekrönt.

Im ungarischen Tiefland hatte v. Böckii die Drehwage
BR. Eötvös’s aus eigenem Antrieb in den Dienst dér Erdgas- und
Steinsalzschürfungen gestellt. Auch hatte er bald die praktische

Anwendbarkeit dieses neuen hochwertigen MeBapparates naclige-

wiesen und in Fachkreisen die Aufmerksamkeit dér Geologen auí

dasselbe geriehtet (vgl.: „Dér Nachweis von Brachiantiklinaién und
Dömén mittelst dér Drehwage“. Petroleum, Jg. XII. No. 16, pag.

817. etc.).

Im Laufe des Weltkrieges hatte H. v. Böckh vorgeschla-

gen, die Alunitlager Nordostungarns zr gleichzeitigen Herstellung

von Alumínium und von Kalisalzen zu verwerten. Er befasste sich

auBerdem mit dem Plán, die staatlichen Erzgrubenwerke, mittelst

Einbezug von Privatfonds zu reorganisieren und in Aktiengesell-

schaften mit staatlicher Beteiligung zu formieren.

Als Anerkennung seiner vielseitigen Verdienste wurde
H. v. Böckh von dér Ungarischen Akademie dér Wissensehaften in

1915 zum Korrespondierenden Mitglíed gewahlt, das kgl. Finanz-

ministerium aber tibertrug ihm die Leitung seiner Schurfsektion.

Als Ministerialrat und bald als stellvertr. Staatssekretár war
~

v . Böckh die Oberaufsicht dér sámmtlichen staatlichen Montan-
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monopolé und Schurfarbeiten anvertraut worden, von welcher
hohen Yertrauenstelle er in 1921 Abschied nahm um eine andere
ahnliche zu bekleiden. Es hatte zu dieser Zeit das F inanzniiniste-
i'ium mit dér ,,d Arcy Exploration ( o. Ltd. ein gemeinschaft-
liches L nternehmen zr Erschürfung ungarischer Erdgas- und Erd-
öllager untér dem I ítél ,,Hungárián Oil C o. Ltd. gegründet, an
dessen Spitze v. Böckh als Hauptberater berufen wurde.

In ahnlicher Qualitát schliebt sich H. v. Böckh nach zwei
Jahren dér „Anglo-Pershian Oil Co. Ltd.“ an und reist in dérén
Auftrag nach Persien. wo er die Winter 1923—24 und 1924—25 mit
geologisehen Schürfarbeiten zubringt. In 1925—26 leitet er, auf
\ eranlassung dér .. I urkish Petroleum Co. Ltd."’ die geologisehen
Arbeiten in Irak und beginnt dann int September desselben Jahres
eine 15 Monate láng dauernde Expedition nach Guatemala, Colum-
bia, A enezuela und Trinidad.

In 1928 finden wir H. v. Böckh in Albanien bescháftigt und
nachher wiederum in Persien, von wo ihn die Heirnat zurückruft

und auch endgültig behalt.

Die Ergebnisse aller dieser, im Dienste kommerzieller Privat-

gesellschaften vollbrachten Forschungsreisen konnten naturgemaf?

bloB in Bruchstücken. mehr nur auszugsweise publiziert werden.

So entstand die mit seinen Mitarbeitern, G. M. Lees und F. D. S.

Richardson abgefaBte Studie: „Contributions to the stratigraphy

and tectonics of the Iranian Ranges", 1928 im Rep. of the Brit.

Assoc. Glasgow, dann wiederum 1929 in J. W. Gregory’s grund-

legendem Werk: „The structure of Asia" erschienen. In dieser

Studie entfaltet v. Böckh seine umfassende Anschauung iiber die

sog. „zentrale Masse’" und iiber dérén VerháltniB zr orogenen

Zone, zwischen welchen er eine sog. „Geosvnkl inaié dritter Ord-

nung" nachweist. Ebenda weist er auf den rythmischen Weehsel

von Dilatation und Kontraktion im Orogen Ilin. dessen Grund er

in einer Pulsation des Erdinnern zu finden versucht.

Es ist schwer zu entscheiden, was an H. v. Böckh bewunderns-

werter war, dér hervorragende Professor. dér scharfsinnige Be-

obachter und Forscher, oder aber dér praktische Geologe und

hervorragende Administrator. Allenfals charakterisiert ihn sein

ganzes Lebenswerk als einen rechten „daring pioneer"
1

und als

eines solchen wird sein Andenken in weitesten Kreisen seiner

Fachgenossen und Mitarbeiter unauslöschlich weiterleben.
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NAGYSÜRI DR. BÖCKH HUGÓ IRODALMI MUNKÁSSÁGA.

ZUSAMMENSTELLUNG DÉR LITERARISCHEN TATIGKEIT
VON HUGÓ v. BÖCKH.

1897. A Pozsony környékén elforduló állítólagos megalithikus emlékekrl.

Uber die angeblichen megalithischen Funde dér Umgebung von Pozsony.

(Nur ungarisch.)

1898. Ásvány-újdonság Budapesten a Kis-Svábliegyrl. (Földt. Közi. XXVIII.

köt. pag. 129.)

Eine mineralogische Novitát vöm Budapester Kleinen Schwabenberg

(Földt. Közi. Bd. XXVIII. pag. 167.)

„ Adatok a Pecten denudatus és a Pleuronectia comitatus kérdéséhez újabb

magyarországi leletek alapján. (Földt. Közi. XXVIII. köt. pag. 358.)

Beitráge zr Frage iiber Pecten denudatus und Pleuronectia comitatus

auf Grund neuerer ungarlándischer Funde. (Földt. Közi. Bd. XXVIII.

pag. 371.)

1899. Nagymaros környékének földtani viszonyai. (A. m. kir. Földt. Int. Év-

könyve, XIII. köt. 1. fiiz. pag. 1.)

Die geologischen Verháltnisse dér Umgebung von Nagymaros. (Jahrb. d.

k. ung. Geol. Anstalt, Bd. XIII. H. 1. pag. 1.)

„ Orca Semseyi, új orca-faj a salgótarjáni alsómiocén rétegekbl. (A m.

kir. Földt. Int. Évkönyve, XIII. köt. 3. fiiz. p. 93.)

Orca Semseyi, eine neue Orea-Art aus dem Unteren Miocaen von Salgó-

tarján. (Jahrb. d. k. ung. Geol. Anstalt, XIII. pag. 41.)

1901. Elzetes jelentés a Selmecbánya vidékén elforduló eruptív kzetek kor-

viszonyairól. (Földt. Közi. XXXI. köt. pag. 289.)

Vorláufiger Bericht über das Altersverháltnis dér in dér Umgebung
von Selmecbánya vorkommenden Eruptivgesteine. (Földt. Közi. Bd. XXXI.
pag. 365.)

1902. B. H. és Schafarzik Ferenc: A Windgálle quarzporphyrjának koráról

(Földt. Közi. XXXII. köt. pag. 331.)

H. B. und Fr. Schafarzik: Uber das Altér des Quarzporphyrs dér Wind-
gálle. (Földt. Közi. Bd. XXXII. pag. 387.)

1903. Geológia. Tankönyv fiskolai hallgatók számára. I. köt. Általános geoló-

gia. Selmecbánya.

Geologie. Lehrbucli fúr Studierende dér Hochsehulen. Bd. I. Allgemeine

Geologie. Selmecbánya. (Nur ungarisch.)

1904. Adatok a Kodrúhegység geológiájához. (A m. kir. Földt. Int. évi jelentése

1903-ról, p. 138.)

Beitráge zr Geologie des Kodru-Gebirges. ( Jahresbericht d. k. ung.

Geol. Anstalt für 1903., pag. 155.)

„ A Fichtelitrl, mint az els monoklin hemimorf osztálybeli ásványról.

(Földt. Közi. XXXIV. köt. pag. 535.)

Uber den Fie.htelit, als das erste monoklin-hemimorphe Mineral. (Földt.

Közi. XXXIV. pag. 369.)

1905. A gömörmegyei Vashegy és a Hradek környékének geológiai viszonyai.

(A m. kir. Földt. Int. Évkönyve XIV. köt. 3. fiiz. pag. 57.)

Die geologischen Verháltnisse des Vashegy, des Hradek und dér Umge-
bung dieser. Comitat Gömör. (Jahrb. d. k. ung. Geol. Anstalt. Bd. XIV.

H. 3. pag. 63.)

Földtani Közlöny. LXI. kötet, 1931.
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1905. Einige Bemerkungen zu dér Mitteilung des Herrn H. v. Staff: „Zr Stra-

tigraphie und Tektonik dér ung. Mittelgebirge. I. Gerecse-Gebirge."

(Centralblatt für Min. Geol. und Pál. Jahrg. 1905. No. 17— 18. pag. 555.)

1906. Adatok a szepes-gömöri Érchegység lerakódásainak taglalásához. (A m. kir.

Földt. Int. évi jelentése 1905-rl. pag. 59.)

Beitriige zr Gliederung dér Ablagerungen des Szepes-Gömörer Erzge-

birges
(
Jahresbericht d. k. ung. Geol. Anstalt für 1905. pag. 46.)

„ B. H. és Emszt Kálmán: Egy új, víztartalmú, normális ferriszulfátról,

a Jánositról. (Földt. Közi. XXXY. köt. pag. 76.)

B. H. und Koloman Emszt: Über ein neues, wasserhaltiges, normales Fer-

risulphat, den Jánosit. (Földt. Közi. Bd. XXXY. pag. 159.)

„ A Jánosit és a Copiapit közötti különbségekrl. Yálasz Dr. Weinschenk
E. cikkére: „A Jánositról és annak a Copiapittal való azonosságáról/*

(Földt. Közi. XXXYI. köt. pag. 186.)

B. H. und Koloman Emszt: Über Unterschiede zwischen Jánosit und Co-

piapit. (Földt. Közi. XXXVI. Bd. pag. 228.)

B. H. és Emszt Kálmán: Válasz Dr. Weinschenk E. cikkére: Még egyszer

a Copiapitról és Jánositról. (Földt. Közi. XXXYI. köt. pag. 404.)

B. H. und Koloman Emszt: Antwort auf den Artikel Dr. E. Weinschenk’s:

„Nochmals Copiapit und Jánosit.“ (Földt. Közi. Bd. XXXVI. pag. 455.)

„ Emlékbeszéd Dr. Schmidt Sándor felett. (Földt. Közi. XXXYI. köt.

pag. 165.

Gedenkrede über Dr. Alexander Schmidt. (Földt. Közi. Bd. XXXYI.
pag. 213.)

1907. Helyreigazítás a napilapokban a Földtani Társulat április 3-án tartott

szakülésérl megjelent tudósításhoz. Levél a szerkesztséghez. (Bány. és

Koh. Lapok, XL. 44-ik köt. pag. 504.)

Richtigstellung des in dér Tagespresse veröffentlichen Communiqués über

die am 3. April stattgefundene Sitzuug dér Geol. Gesellschaft. (Nur

ungarisch.)

„ Megjegyzések Dr. Toborffy úr válaszára. U. o. p. 709.

Bemerkungen zr Antwort vöm Herrn Dr. Toborffy. (Nur ungarisch.)

„ Yálasz Toborffy Dr. úr cikkére. (Bány. és Koh. Lapok XL. 45. köt. p. 94.)

Antwort auf den Aufsatz vöm Herrn Dr. Toborffy. (Nur ungarisch.)

„ A szepes-gömöri Érc-hegység, Nagyrce, Jolsva és Nagyszlabos környékére

terjed részében eszközölt részletes földtani felvételrl. (A m. kir. Földt.

Int. évi jelentése 1906-ról. pag. 136.)

Über die geol. Detailaufnakme des in dér Umgebung von Nagyrce, Jolsva

und Nagyszlabos gelegenen Teiles des Szepes-Gömörer Erzgebirges.

(Jahresbericht d. k. ung. Geol. Anst. fiir 1906. pag. 157.)

1908. Bemerkung zu ,.Die Erzlagerstatten von Dobschau und ihre Beziehungen

zu den gleichartigen Yorkommen dér Ostalpen/* (Zeitschr. für praktische

Geologie XYI. p. 506.)

„ Néhány megjegyzés Gaál István Dr. cikkére. (Bány. és Koh. Lapok

XLI. 47-ik köt. p. 6 1 6.)

Einige Bemerkungen zu dem Aufsatz von Dr. St. Gaál. (Nur ungarisch.)

1909. Néhány adat a sziliczei mészplateau geológiájához. (A m. kir. Földt.

Int. évi jelentése 1907-rl, pag. 41.)

Beitriige zr Geologie des Kalkplateaus von Szilicze. (Jahresbericht d. k.

ung. Geol. Anst. für 1907. pag. 45.)
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1909. Geológia. Tankönyv fiskolai hallgatók számára. II. köt. Stratigrafia

(zoopaleontologiai áttekintéssel). Selmecbánya.

Geologie. Lehrbuch für Studierende dér Hochschulen Bd. II. Stratigraphie.

(Mit einer zoopaláontologischen Übersicht.) Selmecbánya. (Nur. ung.)

1911. Az erdélyi medence földgázelfordulásainak geológiájáról. (Bány. és Kok.

Lapok, XLIV. II. köt. pag. 75.)

Die Geologie dér Erdgasvorkommen des Siebenbürgischen Beckens. (Nur

ung.)

Az erdélyi medence földgázt tartalmazó antiklinálisairól. Jelentés az

Erdélyi Medence földgázelfordulásai körül eddig végzett kutató mun-
kálatok eredményeirl. Kiadja a m. kir. Pénzügyministerium. I. rész.

Über die erdgasführenden Antiklinalen des Siebenbürgischen Beckens.

(Nur ungarisch.)

1912. Adatok a kissármási gázkitörés ismeretéhez. (Bány. és Kok. Lapok XLY.
54-ik köt. p. 65.)

Über die Erdgaseruption bei Kissármás. (Zeitschr. des Int. Ver. dér

Bohringenieure und Bohrtechniker. XIX. No. 2. Wien.)

„ Még egyszer a kissármási gázkitörésrl. (Bány. és Koh. Lapok XLY., 54.

köt. p. 335.)

Nochmals zr Frage dér Erdgaseruption bei Kissármás. (Nur ungarisch.)

„ A sármási gázkút mellett történt robbanásról. (Természettud. Közi. XLIV.

p. 331.)

Über die Explosion bei dem Erdgasbrunnen von Kissármás. (Nur

ungarisch.)

1913. Rövid összefoglaló jelentés az Erdélyi Medence földgázelfordulásainak

az 1911— 1912. években történt tanulmányozásának eredményeirl. Jelen-

tés az Erdélyi Medence földgázelfordulásai körül eddig végzett kutató

munkálatok eredményeirl. II. rész. Kiadja a m kir. Pénzügy-

ministerium. p. 1.

Kurzer zusammenfassender Bericht über die Resultate dér in den Jah.ren

1911— 1912 unternommenen Studien dér Erdgasvorkommen des Siebenblir-

gischen Beckens. (Nur ungarisch.)

1914. Néhány megjegyzés a Morvavölgy és a Nagy Magyar Alföld fosszilis

szénhydrcgén-elfordulásairól. (Bány. és Koh. Lapok. XLVII. 58. köt.

pag. 705.)

Einige Bemerkungen über das Vorkommen fossiler Kohlenwásserstoffe

in dér Marchniederung und in dér grossen ungarischen Tiefebene. (Zeitschr.

d. Int. Vereines dér Bohring. und Bohrtechniker, pag. 52.)

1917. Brachiantiklinálisok és dómok kimutatása torziós mérleggel végzett

nehézségi mérések adatai alapján. (Bány. és Koh. Lapok. L. 64. köt.

pag. 265.)

Dér Nachweis von Brachiantiklinalen und Donién mittelst dér Drelnvage.

(Petroleum. XII. No. 16. pag. 817.)

1919. Einige Bemerkungen zu dem Aufsatze Prof. Dr. W. Schweydars: „Die

Bedeutung dér Drehwage von Eötvös für die geologische Forschung

u. s. w.“ (Zeitschrift für praktische Geologie. XXVII. pag. 29.)

1920. LI. B„ L. Lázár, S. Papp. M. Pálfy, T. Szontágh and A. Zsigmondy:

Mining and Stoneindustrv of Hungary.

1928. H. B., G. M. Lees & F. D. S. Richardson: Contribution ío the Strati-

graphy and Tectonics of the Iranian Ranges. (Rep. Brit. Assoc. Glasgow.)
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1929. H. B., G. M. Lees and F. D. S. Richardson: Contribution to the Stra-

tigraphy and Tectonics of the Iranian Ranges. (J. W. Gregory: The
Structur of Asia, Chapter III., pag. 58— 176.)

H. B. et P. Yiennot: Sur la Géologie de ITrak (Comptes rendus des

séanees de l’Académie des Sciences, T. 189. Paris, pag. 1000.)

1930. Lóczy Lajos és a magyar geológia. (Földr. Közlemények. LYIII. p. 106 )

L. v. Lóczy und die ungarische Geologie. (Geogr. Mitteilungen. Budapest.

LYIII. p. 184.)

1951. H. B. és Ferenczi István: A Balaton-környék vízellátásának hydro-

geologiai lehetségei. (Az Orvosi Hetilap tudományos közleményei. LXXV.
18. sz.)

H. v. B. und St. Ferenczi: Die hydrogeologischen Möglichkeiten dér

Wasserversorgung dér Umgebung des Balaton-Sees. (Nur ungarisch.)


