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Ma van egy esztendeje, hogy a temetbe kísértük Szontagk
Tamást, a magy. kir. földtani intézet nyugalmazott igazgatóját,

társulatunk tiszteleti tagját.

Nemcsak kegyeletes szokásból emlékezünk meg róla e helyen,
hanem mert a Magyarhoni Földtani Társulat önmagát tiszteli

meg, mikor kiváló tagjainak emlékét felidézi, életük tanulságait

leszri és a jöv számára gyümölcsözen megrzi. Ha pedig egy
tudományos társaság valakit tiszteleti tagjává választ, ezzel an-
nak ad kifejezést, hogy az illetnek tudományos érdemei mellett
ethikai értékét is kiválóan nagyra becsüli.

Szontagh Tárná s-ról bizonyára valamennyiünknek, kik
itt összegyltünk, vannak személyes emlékei, mert az élete olyan
sokrét volt, hogy az emberi sorsok és hivatások nagy kaleidosz-
kópjában mindannyian legalább is találkoztunk Szontagh Ta-
más nagyszabású egyéniségével. És ha sorainkon végigtekintek,
látom, hogy a kegyeletes megemlékezésre megjelentek háromféle
kategóriát képviselnek aszerint, hogy életükbe Szontagh T a m á s

mint családtag, vagy mint tudományos pályatárs, vagy végül
mint társadalmi munkatárs és vezér kapcsolódott be. Ilyen szem-
pontból Szontagh Tamás élete idrendben is három szakaszra
osztható, u. m. gyermek- és ifjúkorára, geológus korára, illetve köz-
életi szereplésének korára, s ilyen sorrendben legyen szabad e ne-
vezetes életnek mindenik szakából egyes olyan emlékeket felidézni,
amelyek a rokon, a szaktárs és végül a közéleti férfi egyéniségét,
törekvéseit és életfelfogását a leghívebben tiikröztetik vissza.

A S z o n t a g h-ok a XV. században a magyar felvidékre be-
vándorolt szászországi bányászcsalád ivadékai. Egyik sük S z o n-
íagh Kristóf, aki II. Mátyás királytól az armalist kapta 1610
táján igiói bányakamarás volt, s a bányászat hagyománya kisérte
a család leszármazóit egészen a jelenkorig.

Szontagh Albert, kinek Szontagh Tamás második
gyermeke, ennek születésekor, 1 Sál -bon Gzdon (Borsod vm.) a

Eladta a M. I öldt. Társulat 1937. február 3-án tartott közgy-
lésén.

Aus dér Generalversamrnlung- d. Un-.-. Geol. Gesellschaft am
3. Febr. 1937.
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„Concordia Gömöri Vasmvel Egyesület" tisztviselje volt, öcs-

ese Gusztáv pedig, az olaszországi hadjárat után nyugalomba vo
nult cs. kir. tüzérfhadnagy ezidtájt a kertészkedésben és a böl-

cseletben találta meg lelke nyugalmát, majd „A magyar egyezmé-
nyes philosophia ügye, rendszere, módszere és eredményei" c. mve
alapján a magyar tudós akadémia tagja lett.

Szontagh Tamás szülei 1855-ben gyermekeikkel Mis-

kolcra költöztek, s már ebbl az idbl származnak Szontagh
T a m á s n a k gyermekkorára vonatkozó legrégibb emlékei, ame-
lyeket élete végéig megrizve olykor-olykor, leginkább révfülöpi

otthonának meghitt baráti körében mondott el és részben fel is

jegyzett. Ilyen emlék az, amely az ország akkori politikai elnyoma-
tásának idejébl való, amikor az önkényuralom a magyar viseletét

is meg akarta rendszabályozni. Akkor a Szón tag h-ház is egyike

volt a nemzeti érzés közismert sasfészkeinek, s így nem lehet cso-

dálni, ha az elemi iskolát látogató még csak öklömnyi Tamáska
peng sarkantyúi szemet szúrtak a Bach rendszer csendreinek,
annyira, hogy azokat nyilt utca során leszedték az apró csizmák-
ról, st másnap ugyanaz történt a gyermeknek egy másik pár sar-

kantyújával. Lampérth Géza, koszorús költnk ezt az esetet

meg is énekelte és a Petfi Társaságban székfoglalójaként felol-

vasta.

Középiskoláit Szontagh Tamás Eperjesen (1—IV. oszt.),

Pozsonyban (V. oszt.), Budapesten (VI—VII. oszt.) és Szarvason
(VIII. oszt.) végezte, mert ez években atyja több ízben változtatta

lakhelyét. Ez idközben legnagyobb hatással voltak Szontagh
Tamás egész életére az eperjesi ág. evangélikus kollégiumban töl-

tött évek, hol Hazslinszky Frigyes, a felvidék flórájának

legjobb ismerje és leírója, kollégiumi tanár ébresztette fel a ter-

mészet iránt amúgyis fogékony gyermekben a természeti tárgyak

gyjtésére késztet hajlamot. És hogy ez a hajlam Szontagh
Tamást egész életén át elkísérte, annak utóbb maga a természet-

tudomány látta legnagyobb hasznát.

A pozsonyi, pesti, de fképen a szarvasi tanulóévek a köz-

életi és politikai életnek oly sok neves emberével és eseményével

ismertették meg S z o n t a g h T a m á s t, hogy annak visszhangja

lett a késbbi közpályáján vallott széls nemzeti és balpárti meg-

gyzdése.
A középiskolák után az önkéntes katonai szolgalat követke-

zett, amelyet Szontagh Tamás a 21-ik cs. kir. vadászzászló-

aljnál végzett kezdetben a Bécs Melletti Mauerben, majd mikor

az egyetemre iratkozott be, magában Bécsben.

Miután ezzel a férfikor küszöbét átlépte volt, Szontagh
Tamás nyolc éven keresztül gazdálkodik, ami az akkori társa-

dalmi és családi kapcsolatoknak mintegy természetes folyománya

volt. Tornán gr. Keglevich uradalmában, Aszódon, illetleg Fe-
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rihegyen és Ecseren családi birtokokon, madj Véglesen nemeskéri

K i s s Miklós mintagazdaságában sajátította “1 és alkalmazta

ilyen irányú tapasztalatait. De hogy ez a pálya nem tudta S z o n-

tagh Tamást teljesen lekötni, az bizonyítja, hogy amellett a

költészet és szépmvészetek terén, a S z a n a T a m á s kiváló m-
kritikus vezetése alatt álló „írók és Mvészek Társaságában“ ke-

res lelki visszhangot.

Huszonhét éves korában beiratkozik a budapesti tudomány-

egyetem bölcsészeti karán és 1878—1882 közt a természettudományi

szakon rendes hallgató. Ezzel indult meg Szontagh Tamás
életének második, a tudományos pályán töltött szaka. Az egyete-

men a szorosan vett tanulás mellett csakhamar a tudomány ter-

jesztésében leli kedvét, s mint az „Ellenr" cím napilapnak mun-
katársa, ennek tudományos rovatát vezeti és a természettudományi
mozgalmaknak, elssorban a Magyarhoni Földtani Társulatnak és

a Kir. Magyar Természettudományi Társaságnak híreivel latja el.

Már 1881-ben Szabó József, nagynev geológus atyameste-
rünk kezdeményezésére és elnöksége alatt alakult „Földtani Bizott-

ságinak tagja lesz Hantken M„ L ó c z y L., Sehafarzik F.

és V á 1 y i M. társaságában.

A következ évben jelenik meg nyomtatásban Szontagh
Tamás els önálló földtani vonatkozású tanulmánya a kelenföldi

„Aesculap" keservízkutakrói. (1.) Ugyanezen évben Szontagh
Tamás a László Mihá lv-féle budapesti középiskolában a
természetrajzi tanítás gyakorlati évét végzi, de egyszersmind Sza-
bó József egyetemi tanár meghívására az egyetem ásvány-k-
zettani tanszékén tanársegédi minségben vállalt szolgálatot, a-

melynek közel négy éven keresztül való teljesítésérl az alábbi el

bocsátó levél tesz tanúságot:

.1/. K. Tudomány-Egyetem
Mineralogiai s petrografiai 'intézete

Hildapest.

Egyetem tér t. szám I. emelet. 50 kr. h. h.

Dr. Szontagh Tamás úr. a budapesti m. k. tudomány-egye-
tem mineralogiai s petrografiai intézetéhez mint tanársegéd 1882 sept.

1-tl van alkalmazva a mai napig folytonosan, s ezen idt a vezetésem
alatt állá intézetben példás szorgalommal, buzgósággal s ügy- meg
rnd-szeretettel töltötte el. Hivatalos teendin kívül kereseti és talált

idt önálló becses tudományos munkálatok keresztül vitelére, melyek-
ben magát mint természetbúvár jelesen mutatja he. Jó rajzoló lévén,
ezen felette fontos minséggel is sok szolgálatot tesz választott tudo-
mányának.

Budapest, 1886. június 8.

Dr. Szabó József
kir. tanácsos, a min. s petrogra-

fiai egy. intézet igazgatója.



4 László Gábor

Tanársegédi évei közben Szontagh Tamás-tói az idsza-
kos folyóiratokban több önálló természettudományi cikk is jelenik

meg, amelyek Közt különös érdekldést érdemel a „Vasárnapi Uj-

ság“ 1883-i évfolyamában közvetlen fnökérl, Szabó József-
rl írt életrajza. A világviszonylatban is kiváló tudósról annál hi-

telesebbek feljegyzései, mert abban az idben az egyetemi tanár-

segédeket bens és bizalmas kötelékek fzték tanáraikhoz. Nagy
szorgalommal Szabó József keze alatt készült el S zo it-

ta g h Tamás a doktori szigorlatra, mely alkalomból írta meg
„Zólyommegye kzeteinek petrográfiai ismertetése" cím értekezé-

sét (2.), amely 24 oldalas terjedelemben, a szerz saját rajzai után
készült, részben színes két tábláméi leklettel. Minthogy az ilyenké-

pen feldolgozott anyag Zólyommegve déli részébl, a Polaua-Vjepor

hegység egyes nevezetesebb lelhelyeirl, azután az Osztrovszki

hegység Katinka-Yéglesi szakaszáról származik, e tanulmány mint-

egy tudományos emléke Szontagh Tárná s-nak a véglesi urada

lomban töltött gazdaéveinek.

Még tanársegédkorára esik Szontagh Tamásnak 1884-

ben kötött els házassága farádi Veress Jankával, aki fér-

jének méltó párjaként osztotta meg vele boldog házaséletük éveit.

A fenti elbocsátó levél tanúsága szerint 18S(i júniusban Szón
tagh Tamás megválik az egyetemtl, s három éven át, tehát

1889-ig mint „magángeológus" sem folytat tétlen életet, mert a

mellékes újságíráson kívül ugyanazon éveken keresztül S t a u b

Móricz, a Magyarhoni Földtani Társulat ftitkára mellett mint

másödtitkár a Közlöny szerkesztésén keresztül élénken részt vesz

a hazai geológiai ismeretek kialakításában és terjesztésében. Eköz-

ben (1887) lett a társulatnak alapító tagja és a magy. kir. Föld-

tani Intézet önkéntes munkatársa. Utóbbi minségben részt vehe-
tett az ország geológiai térképezésében és az intézet megbízásából

1888 nyarán Biharmegye síksági részén (Nagykároly, Érendréd,

Margita, Szalárd környékén) végez felvételeket, s írja meg errl

szóló els felvételi jelentését is (3.). A reákövetkez évben (1889)

Szontagh Tamás már a Földtani Intézet 3-ik segédgeológusi

állására nyert kinevezést s mint ilyen most már évrl-évro rend-

szeresen térképezi és írja le földtani nézpontból a Nagy Alföld

keleti peremét. így 1889-ben Nagyvárad, a Püspök- és Félixfürdk
környékén, valamint a Sebeskrös balpartján Krajm.kfalvától

Nagyváradig húzódó elhegyekben dolgozott s ezért természetesen

volt elssorban arra hivatva, hogy leírja Nagyvárad és környé-

kének geológiáját (4) a Bunyitay Vince szerkesztésében meg-
jelen „Nagyvárad természetrajza" cím városmonográfiában.
Szontagh Tamás e helyen 25 oldalon összefoglalja a Nagyvá-
radról s tágabb környékérl rendelkezésre álló földtani ismereteket,

s mellékletként közli a leírt vidék 1 : 75,000 méret földtani térké-
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pét, továbbá fi püspökfürdi Somlyóhegyrl származó requienia-

mészkö esiszolatának fényképét (5).

A további évek felvételeinek területei: 1890-ben a Maros jobb

felén Soborsin és Baja környéke ((i); 1891-ben Tótvárad és Govas-
difi (Arad vm.), Batta, Belotinc, Dorgos, Zabalc (Kr. Szörény és

Temes vm.) környéke. (7). I ’ többi területen Treitz Péter ösz-

töndíjas agronom-geológussal a talajvizsgálatokhoz gyiijtet anya-
got és megállapodott vele azon kívánalmakban, amelyek az agro-
nom-geológiának a Földtani Intézet keretében való mvelésének
elfeltételei. 1892 nyarán Szontagh Tamás megkezdi az észak-
nyugati Királyerd felvételét s ugyanazon év szén Semsev
A n d n r megbízásából Alsóausztriába és Keletbajorországba há-
romhetes tanulmány és g\ ujlutazást tett. Bécs, Linz, Mauthausen,
Ilallstadt, Salzburg, Oberalm, Adnet, l ntérsberg, Kufstein, Inns-
bruck, Bozen, Meran és Laaz a fbb állomásai, hol nemcsak a
gyakorlatilag értékesíthet kzetek lelhelyeit, hanem azok alkal-
mazását is építkezésekben, faragványokban stb. figyeli (9). nem is

szólva a földtani gyjtemények alapos tanulmányozásáról. Ugyan-
ezen év végén Szontagh a m. kir. Földtani Intézet osztály-
geologusává lépett el. 1893-ban a Királyerd elhegységében Dob-
rest., Szómba tság és Hollód vidékén dolgozott (11), sszel pedig
folytatta fiz elz évben félbeszakadt tanulmányi- és g;y iijtútját
Bajorországban. Szászországban. Poroszsziléziában, Csehországban,
Morvaországban és osztrák Sziléziában. Ezúttal Passau, Oberzell,

Regensburg, Kelheim, Solenhofen, München, Nürnberg, Wansiedel
jelzik útját, amelyrl az elzknél is gazdagabb tapasztalatokkal
es gyjteményekkel tért vissza. (12). 1894—1898 közt a nyári felvé-

teleken állandóan a Királyerd és Biharhcgység nyugati elhegye-
it térképezi, Lunkaspri, Szitány, Túrbúrest. Papmez, Kimpány,
Kostyán, Hollód, Jancsesd, Szaránd és Kopacsel, majd Dekanyesd
Rózsafalva, Teuke és Sálvi, végül Mildó Lázur, N\ árló. Almamez,
Harangmez és Magyargyepes környékén G3. 14, 15, 16). A magy.
kir. Földtani Intézet 1898. évi jelentései közt helyt foglal Szon-
tagh Tamás-tói „A biharmegyei Királyerd* 4 cím tanulmány
is, amelyet H o f m a u K á roly halála alkalmából annak két évi

felvételi jegyzetei és anyaga alapján írt meg és adott el a Ma-
gyarhoni Földtani Társulat 1899-i februári közgylésén. Kegye-
letes méltatása volt ez a szaktárs félbenmaradt munkájának olyan-

nak a tollából, aki e munka folytatását vállalta (17).

Idközben (1896) az ezredéves országos kiállítás is igénybe
vette Szontagh Tamás tevékenységét, mert mint Böckh J á-

n o s-nak, a kiállításon a földmvelésügyi minisztérium kisérletü-

gyi intézményeit bemutató VI. és Víll/a. csoportok biztosának

egyik bels munkatársa, hónapokon keresztül idt cs fáradságot

nem kiméivé vett részt az elkészületekben és rendezésekben. Ha
ezért a kiállításért az ugyanott kiállító magy. kir. Földtani Inté-

zet legmagasabb dicséretet nyert, méltányos volt, hogy Szón-
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t a g li Tamásnak ilyirányú rendkívüli szolgálatai a bányata-
nácsosi cím adományozásával nyertek némi elismerést.

A magy. ldr. Földtani Intézet kebelében 1S91 óta folyamat-
ban lev agrogeologiai munkásság ennek eddigi vezetje, Inkey
II é I a fgeologusnak az intézet kötelékébl való kiválása után

1897-ben új vezett igényelt, aminek ellátásával felettes hatósága
Szontagh Tamást bízta meg, aki e tisztet hivatalosan nyuga

•

1ómbavon ulásá i g viselte.

Az 1S99. esztendben Szontagh Tamás egész munkássá-
gát a magy. kir. Földtani Intézet új palotájának építkezése és be-

rendezése vették igénybe. Ez nemcsak azt jelentette, hogy az ala-

pozástól kezdve a teljes bebútorozásig minden részletkérdés Szon-
tagh Tamás kezén ment keresztül, de jelentett ennél nehezebb
kérdést is, t. i. a gyjtemények célszer és tanulságos elhelyezését

illetleg leállítását egy olyan múzeumban, mely úgy a szakkörök-
nek, mint a nagyközönségnek is egyaránt szolgálatot legyen. Itt

érvényesült azután teljes mértékben Szontagh Tamás vele-

született és állandóan fejlesztett gyjt, konzerváló és didaktikai
készsége, párosulva ízlésével és széleskör tapasztalataival. A
magy. kir. Földtani Intézetnek 1900 nyarán megnyílt tij múzeu-
mában a gyakorlati geológiai anyag már egyenrangú gyjtemény-
félként szerepel a tisztán tudományos érték mellett és a múze-
umnak ez a két része a késbbi években is teljes egyensúlyban
fejldött tovább Szontagh Tamás irányítása és szeret gon-

dossága alatt. Csak példaképen legyenek megemlítve egyrészt a

páratlanul gazdag dinamogeologiai gyjtemény, másrészt az ipari

ásványok, bányaképek és fúrásszelvények tanulságos bemutatásai.

Szontagh Tamás-nak mindenre kiterjed figyelme, az

átlagon messze túlmen szorgalma és önzetlensége nyerték meg
Semsey Andoknak, a hazai föld utolsó bkez tudománypár-
tolójának teljes bizalmát, aminek a magy. kir. Földtani Intézet és

ennek egész személyzete állandóan oly sok jelét és elnyét élvez-

hette. Ennek tulajdonítható az is, hogy Szontagh T a m á s az

1900. évi párisi világkiállításra is hivatalos kiküldetést kapott, el-

ssorban a kiállítás magyar földtan-bányászati alcsoportjának

megszervezése, másodsorban az egész földkerekségrl ott összegylt

és e szakmakörökbe vágó anyag tanulmányozása céljából. Hogy
ez az útja is mennyi tanulsággal járt, arról Szontagh Tamás-
nak egy rövidrefogott hivatalos jelentése is bizonyságot tesz (18).

Ilyen és hasonló széleskör tapasztalatok és ismeretek mellett

természetes, hogy Szontagh Tamás tudományos szakmunkás-

ságát is mind tágabb határok között látjuk érvényesülni.

A Fert tó lecsapolásának és a lecsapolni kívánt tófenék tel-

kesítésének lehetségei elssorban hidrológiai és agrogeologiai kér-

dések lévén, a földmi veiésügyi minisztérium által ezeknek tanul-

mányozására kiküldött szakbizottságnak úgy küls munkájában,
mint a minisztériumnak adott jelentésében (19) Horusiízky H.
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m. kir. agrogeologussal együtt Szontagh Tamás nagy mun-
kát végzett. Az tollából ismerhetjük meg e munka fbb eredmé-

nyeit a magy. kir. Földtani Intézet jelentéseiben (20).

1903—1900 ismét a Királyerd és Bihar, illetve (1907-ben) a

Borg'ói hegységekben találjuk S z o n t a g h T a m á s t mint felvé-

telez geológust, m. p. Rév. Biharkalota. Rossia, Lunkaspvi, Mezi-

ád, Belényes, illetve Borgóbesztercc és Marosborgó környékén (21).

Mintán idközben (1905) Szontagh a fgeologusi rangba
lépe-tt el, Böekh J á n o s-nak, a magy kir. Földtani Intézet igaz-

gatójának nyugalomba vonulása után az igazgatói állás újabb betöl-

téséig természetesen vezette az intézetet közel egy éven át (1907

riov.—1908. aug.). Ugyanezen két esztendben Szontagh Tamás
a budai várhegyi alagút vízmentesítésének bizottsági tanulmányo-
zásában vesz részt s P a p p K. fgeológussal együtt a kérdés hid-

rológiai részét dolgozza fel. (29). A hidrogeológiai szakot, amely
a magy. kir. Földtani Intézet munkakörében mind nagyobb mére-
teket kezdett ölteni, Szontagh Tamás nagy odaadással és

szakértelemmel mvelte. Ugyanakkor, amikor 1909—1911-ben.

P á 1 f y M ó r i e z és Rozi o z s n i k Pál geológustársai val még
részt vesz a Bihar és Kodru földtani térképezésében (30), már mind
fokozottabban foglalják le Szontagh-ot a hidrológiai feladatok
s mind srbben jelennek meg ilyen tárgyú tanulmányai szak-

folyóiratokban és egyéb kiadványokban.

Mint kimagasló teljesítménye említhet fel pl. o. a mára-
marosi kincstári sóbányák víztelenítése és a szinyelipóei „Salva-
tor“ forrás védelme. (31.)

Ilyen sokoldalú munkásságért 1908-ban a kir. tanácsosi, ve-

zeti képességeinek elismeréseként pedig 1909-ben az aligazgatói
címet kapta. Társulatunk is igényt tartott Szontagh értékes e-

gyéniségére, mikor 1910-ben alel nkévé, 1916-ban pedig elnökévé vá-
lasztotta. Utóbbi minségében elhangzott közgylési megnyitó be-

szédeiben a legidszerbb gyakorlati kérdéseket érinti tiszta ma-
gyarsággal és világos gondolatfzéssel (38, 39.).

Amióta az 1913. évi XVIII. t. c. és ennek 1914. évi 1,200. sz.

végrehajtási utasítása a fúrt kutak engedélyezése és a vizek véd-
területeinek adományozása körül a magy. kir. Földtani Intézet

szakmunkáját fokozottan veszi igénybe, Szontagh Tamás, aki
a törvényes rendezés elmunkálataiban is nagy szerepet játszott,

az ilyen szakvéleményezés nehéz és hálátlan munkájának legna-
gyobb részét vállalta.

Mint a magy. kir. Földtani Intézet vízügyi szolgálatának leg-

alaposabb ismerje az igazságügyi és közigazgatási tisztviselk

részére 1913-ban rendezett továbbképz tanfolyamon errl a tárgy-

ról, valamint a természeti ritkaságok védelmérl, aminek gondo-
latát még tudományos pályája elején vetette fel hazánkban, el-
adásokat is tartott (33, 34.). Az érdeme azonkívül, hogy a bakó
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ny\ v. n. vörösföldben a bauxitot ismerte fel, amelynek közgazda-
séigi értéke azóta oly nagyra ntt.

Az egész földkerekségre, de legföképen Magyarországra néz-

ve oly végzetes háború második évében (1915) még egy utolsó bi-

harmegyei felvételen vesz részt Szontagh Tamás, m. i>., Bi-

harrossa, Bihardobrosd és Vércsorog között (35.), azután két éven

át (1916—1917) a seregeink által megszállt Szerbiában, Zsi gm ön-
ti y Árpád ny. bányaffelügyel, Timkó Imre fgeológus és

<1 ekeli usz Eri eh geológus társaságában (37.) — Ebben az id
ben adományozza a koronás király Szontagh Tamásnak az

udvari tanácsosi címet (1916), majd a hadszíntéren végzett ered-

ményes munkája elismeréseképpen a II. osztályú polgári hadiérmet
(1917), amely utóbbi kitüntetés mintegy lezárni látszott Szon-
tagh Tamás érdemdús szakmunkásságának egyenlegét.

A következ néhány esztendben a vesztett háború és az ezt

követ társadalmi forrongások Szontagh Tamás hivatali pá-

lyafutásának alkonyát sajnos csak borússá tehették. Az u. n. ta-

nácsköztársaság földmívelési népbiztossága 1919-ben Szón tagbot
az V. fizetési osztályban nyugalomba küldte, amely jogtalanság

jóvátétele csakhamar bekövetkezett ugyan, de id. Lóczy Lajos
igazgatónak végleges nyugalomba vonulása után következ mintegy
ötéves interregnumban a legnehezebb társadalmi és szolgálati vi-

szonyok közepette a magy. kir. Földtani intézet igazgatói teend-
inek egész terhét kellett viselnie, mígnem 1924-ben, 35 éves állami

szolgálat után igazgatói címmel szintén végleges nyugalomba vo-

nulhatott.

Ernyedetlen szorgalommal párosult tudományos érdemeinek
némi elismeréseként a Magyarhoni Földtani Társulat 1922-ben,

majd ennek hidrológiai szakosztálya 1930-ban Szontagh Ta-
ni á s t tiszteleti tagjukká választották, miután nagy szívjóságáért

és nemes gondolkozásáért nemcsak szaktársainak, de minden isme-

rjének szeretedét és ragaszkodását kiérdemelte és bírta. Ez érzé-

sek megnyilatkozásának tekintendk a természettudományi szak-

körökben elterjedt szokásból ered elnevezések, amelyek Szon-
tagh Tamást természeti tárgyak neveiben is megörökítik. Ilye-

nek az u. n. S z o n t a g h-barlang (Mellesz) Hunyadmegyében; a

biharmegyei Tasádf lajtameszéb! leírt Cancer Szontagh) Lör.
n. sp. (Math. Term. tud. Köziem. XXY1I. 1898.); a Melanopsis Szón

laghi Korm. n. f. a biharmegyei Püspökfürd hévvizi faunájá-

ból, (Földt. Közi, XXXV. 1905); az Arca Szontaghiana Böckh u.

sp. a Kr. Szörénymegyei Kohldorf alsókrétájából (Földt. Közi. XL.
1910); a Halohm Szontagh) Kitti n. sp. a biharmegyei Rossia fel-

striasz márgahomokkövébl (A Balaton tud. tan. eredni. Pál. rész.

1910); a Loxoconcha Szontagh

i

Zalányi n. sp. Balatonföldvár

mediterránkori rétegeibl (M. kir. Földt. Int. Évk. XXI, 1913); a

Plcurotoma (Clavatula) Szontagh

i

Strausz n. sp. (Földt. Közi.

LYI—1927.)
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A természettudományok iránt táplált nagy érdekldése, bsé-

ges szakismerete és kiváló szervezképessége okozták, hogy Szon-
tagh Tamást a Magyarhoni Földtani Társulaton és ennek hid-

rológiai szakosztályán kívül is minden nevesebb természettudományi

testület vezetésébe választották. így a Kir. Magv. Természettudo-

mányi Társaság , az Országos Magyar Bányászati és Kohászati

Egyesület , a Magyar Földrajzi Társaság választmányi tagja,

az Orsz. Balneologiai Egyesület tudományos szakosztályának el-

nöke, a debreceni Tisza István Tud. Társaság tiszteleti tagja, a.

Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetségének tiszteleti

tagja, stb.

Hivatalos pályájának lezárulása azonban távolról sem jelen-

tette Szontagh Tamás tevékenységének lezárását is, st ek-

kor kezddött az eddigieknél is talán élérikebb, de mindenesetre

nagyobb horderej társadalmi munkássága.
Már 1917-ben, a hosszúranyúlt és nehéz áldozatokkal járó há-

ború kells közepén egy lelkes férfigyülekezet alakult, amely szük-

ségesnek látta a csiiggedkbe reményt önteni, a túlzottan remény-
kedket pedig a reális lehetségekre kioktatni. Hogy ez az u. n. „Ma-
gyar Társaság" mennyire kívánatos és hiánytpótló volt, semmi
sem bizonyítja jobban, mint hogy alig nehány héten belül taglét-

száma sok százra növekedett és ugyanakkor az egész ország ma-
gyarságának vezet és hangadó testületévé lett. Mert ezen társaság

tisztesei önzetlen és áldozatos munkásai voltak az ügynek, csak

természetes, hogy soraikban az alapítók, egyszersmint szervezk és

vezetk közt az élen látjuk Szontagh Tamást haladni. A há-

borús összeomlás után pedig, amikor az ország léte vagy nemléte

forgott kockán, a fentnevezett társaságnak olyan tagjaiból, akik-

ben a hazafias érzés nagyobb volt honfibánatuknál, a „Magyaror-
szág területi épségét véd liga" (röviden „Területvéd liga”) ala-

kult, amelynek címében is kimondott egyetlen célja volt a nyugati
hatalmak gyzelmi mámorát kijózanítani és a Magyarországot fe-

nyeget békediktátumok esztelenségét bizonyítani. Sürgsen volt

arra szükség, hogy a magyarság kezébl kivert kardot nagytudású
es tettrekész férfiak szellemük fegyverzetével pótolják és az egész

nemzetet dermedt aléltságából fel rázzák. Történelmi esemény és

látvány volt az ország összes hangadó tényezinek az a lendületes
összefogása, amely ezt a szervezkedést kisérte. Hogy pedig az or-

szágmentés ezen mve minden széthúzás nélkül tudott nagy töme-
geket megmozgatni, annak elssorban elnökének, S z o n t a g h T a-

m a s-nak köztiszteletben és szeretetben álló egyénisége a magyará-
zata. Csak az erkölcsileg és anyagilag független, izzó hazafiság-
tól ftött és sok élettapasztalattal meg emberismerettel rendelkez
személye biztosíthatta a szinte lehetetlennek látszó cél sikerét. Ez
idben Szontagh Tamásban az sz tudós bölcsesége ifjú tett-

er hevületével párosulva dolgozott oly lendülettel, amelyet senki
utói nem érhetett, és amely eszme élére állott, személye varázsá
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val oda vonzotta, mint kristályosodási gócpont köré a hasongon
dolkozásúak ezreit. A személyét megillet tiszteletbl a legkülön-

bözbb társadalmi alakulatok választják meg Szontagh Ta-
mást vezet tisztségekre, amelyeknek felsorolása meghaladná a

mai megemlékezésünk kereteit, de végeremdényben ez oda vezetett,

hogy amikor a megcsonkított országnak a romokból való újraépít'

se megindult, az erk összefogása céljából alakult „Társadalmi
Egyesületek Szövetsége" országos elnöke megint más nem lehetett,

mint Szontagh Tamás, akit ilyen minségben a Kormányzó
1931-ben a II. oszt. magyar érdemrenddel tüntetett ki.

Egy nyilvános elnöki szózatában, amelyhez hasonlóknak szám-
talan példája volna felsorolható, Szontagh Tamás következ-
képen tesz hitvallást meggyzdésérl:

„Szegény hazánknak ma ers esz, higgadt és szilárd jellem,
de bátor emberekre van szüksége, akik a múltak nemesebb buz-

dító emlékeit igazán átérezve önzetlenül és hiúságtól menten tud-

nak cselekedni. Olyan férfiakra van szükségünk, akiknek szelleme

nemcsak tzijátékhoz hasonlóan sziporkázik és pattog szerteszét,

hanem akiknek szelleme állandóan világító és melegít tzzel ég,

s ha arra szükség van, gyújt és éget is. Ha valaha, úgy ma van
ers, biztos, becsületes, önzetlen és a legtisztább hazafias érzéstl

teljesen áthatott lélekre és kézre nagy szükségünk, amely a viha-

rok közepette annyi sok és veszedelmes szirt és zátony között, po-

litikai, társadalmi közéletünknek, szóval egész hazánknak megmen-
tésére irányítsa és vezesse a kormányrudat. És ha adott az isteni

gondviselés hazánknak ilyen férfiút, úgy teljes hódolattal, tiszta,

hazafias lélekkel, kicsinyes és alárendelt érdekek mellzésével áll-

junk mindnyájan — öregek és fiatalok, kicsinyek és nagyok — ol-

dala mellé, hogy nagy és nehéz munkájában neki annyit segítsünk,

amennyit legjobb tehetségünkkel és ers akarattal csak tudunk.

Az id, a kor nagyot változott, s változtak az emberek is. Ott

ahol szükséges, az öregeket váltsák le a fiatalabbak, az értelem, a

jellem, a meggyzdés, a kölcsönös megbecsülés, a szeretet, az sz-

szetartás, a szilárd hazaíiuság örökségével. Az ellenkez vélemé-

nyek trését, ha azok becsületes és hazafias lélekbl fakadnak, egy-

szer már meg kell szoknunk és tiszteletben kell tartani, mert enél-

kiil az igazi szabadság és fejldés el sem képzelhet.

Xe cseréljük fel a küls formát a bels lényeggel Kövessünk

el mindent az itthoni békés testvéri egyetértés megteremtésére és

fenntartására. Ezzel lényegesen hozzájárulunk bels életünk szilárd

ságának rendezéséhez, bels erink és küls tekintélyünk lehet

legnagyobb fejlesztéséhez és mindazokhoz, amikre feltétlenül szük-

ségünk van, ha a cselekvés órájában a gáton férfiak akarunk len-

ni, ha hazánkkal szemben elkövetett vétkeinket jóvá akarjuk tenni.’

Egy K ö 1 c s e y-hez méltó paraenezis ez a nemzethez Eöt-

vös József báró nyelvezetén, akik szintén az ország borús napja-

iban szólották ilyeténképen a magyarokhoz. Szontagh Tamás
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e szavaiból a hazafiúi bánat alaphagján is a bátorítás s nem le-

mondás cseng ki, amint hogy öt minden szavában és tettében a

jobb jövben való törhetetlen bizalom és bit jellemzi, s ezért va-

lóságos megtestesítje a Nemzeti Hiszekegy minden szavallak. S

amíg ez a fohász magyar ember ajkáról az egek Urálioz fog szál-

lani, mindaddig élni fog közöttünk Szontagh Tamás áldott

emléke.

# «=

Dr. Tliomas v. Szontagh, em. Direktor dér Kgl. 1 ng.

Geologischen Anstalt war Ehrenmitglied dér Ungarischen Geolo-

gisehen Gesellschaft, sowie dérén Hydrologischer Sektion.

Ans uralter oberungarischer Bergmannsfamilie in 1851 go-

boren, befasste er sich aníánglich mit Landwirtschaft, welche Lanf-
bahn ibm aRer weniger zn entsprechen schien. lm 27-ten Lebens-

jahr bezog Th. v. Szontagh die nngarische Universital in Bu-
dapest und nach Erlangung des Absolutoriums verbrachte er na-

hezn 4 dahre als Assistent dér mineralogiseh-petrograpliisehen

Lehrkanzel derselben Uni versi tat, an dér Seite des weltbekannten
Professors J o s e f v. Szabó. In den folgenden Jahren ist Th. v.

Szontagh bereits Untersekretiir dér Ung. Geologischen Gesell-

schaft und wird 1889 zum Hilfsgeologen an dér Kgl. Ung. Geolo-

gischen Anstalt eruannt, ivó er sich hauptsachlich mit dér geolo-

gischen Ivartierung dér transilvanische Grenzgebirge Bihar und
Királyerd, ausserdem mit hydrologischen Fragen befasste. Seine

breiten Fachkenntnisse mit ganz hervorragenden administrativen

Fiihigkeiten verbunden waren für die hohe Entwicklung dér genann-
ten Anstalt, insbesondere ihres sehenswerten jduseums von gröss-

tem Nntzen und zahlreiche nahirwissenschaf tlichc Gesellschaften

wáhlten ihn unter ihre Ausschuss- oder Ehrenmitglieder.

Nachdem Th. v. Szontagh iiber 35 dahre iin Dienste dér

geologischen Anstalt verbrachte und wiederholtenmals als Direk-

torstellvertreter derselben zu fungieren liatte, trat er in 1924 als

Titulardirektor und königl. Hoirat in den Ruhestand. Trotz sei-

nes bereits hohen Alters bedeutete für T h. v. Szón t a g h dieser

Schritt beiweitem nicht die Kulié, sondern im Gegenteil eine un-

geschwachte, vielleicht sogar gesteigerte Tatigkeit, diesmal in so-

zialer Richtung. Eine hohe agitatorische Gabe und gliihender Na-

tionalismus liessen ihn an allén patriotischen Bewegungen dér

traurigen Nachkriegsjahre mit Enthusiasmus und opferseeliger

Selbstlosigkeit teilnehmen, wesshalb er alsbald zum Ehrenprasi-

denten des Generalverbandes Sozialer \ ereine geváhk und alssol-

cher mit dem Ehrenkreuz des bürgerlichen Verdieustordens II tér

KI. ausgezeichnet wurde.
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IGLÓI SZONTAGH TAMÁS DR. TUDOMÁNYOS SZAKIRODALMI
MUNKÁSSÁGA:

\Y ] SSENSCHAFTI ICHE PUPIÁ K ATTONEX

:

1. Az „Aesculap Bitterwater Conipany Limited London" cég' kelen-

földi (budai) kállairól. (Földi. Közi. XII— 1882).

2. Zólyommegye kzeteinek pctrografiai ismertetésé. 2 táblával.

(Földi Közi. XV—1885).

.1. Geológiai tanulmányok Nagykároly, Érendréd, Margittá és Sza-

lárd környékén. (M. kir. Fokit. Int. 1888. évi .jel.) 1889.

4. Geológiai tanulmányok Nagyvárad, a Püspök- és Félix-fürdk
környékén, valamint a Sebes Körös bal partján Krajnikfalvától

Nagyváradig húzódó hegység és dombvidéken. (M. kir. Földt.

Int. 1889. évi jel.) 1890.

.
r
>. Nagyváradnak és környékének geológiai leírása. (Nagyvárad ter-

mészetrajza. Szerk. P u nyit a y V.) Budapest, 1890.

0. Geológiai tanulmányok a Maros jobb felén, Soborsin és Baja kör-

nyékén. (M. kir. Földt. Int. 1890. éri jel.) 1891.

7. Geológiai tanulmányok a Maros jobb felén, Tótvárad — Govasdia

(Arad m.), valamint a Maros bal felén. Balta, Belotincz— Horgos
— Zabalcz (Krassó Szörény és Temes m.) környékén. (M. Kir.

Földtani Intézet 1891. évi jel.) 1892.

8. Geológiai tanulmányok a biharmegyei Királyerd hegység észak-

nyugati részében. (M. kir. Földt. Int. 1892. évi .jel.) 18915.

9. Ausztriai és keletbajorországi utazási jegyzetek. (Jelentés a seni-

sei Semsey Andor úr megbízásából tett tanulmány- és gyjt-
utazásról.) (M. ki] -

. Földt. Int. 1892. évi jel.) 1893.

10. Az ásványos források védterületérl. Budapest, 1893.

11. Geológiai tanulmányok a biharmegyei Királyerd elhegységében,

Dobrest— Szombatság és Hollód környékén. (M. kir. Földt. Int.

1893. évi jel.) 1894.

12. Bajor- és szászországi utazási jegyzetek. (M. kir. Földt. Int. 1893.

évi jel.) 1894.

13. Geológiai tanulmányok a biharmegyei „Királyerd déli elhegy-

ségében Lurikaspri, Szitány — Turburest, Papmez — Kimpány,

Kostyán, Hollód és .lancsesd környékén, valamint az északnyu-

gati részen fekv Szaránd és Kopacsel faluk déli vidékén. (M.

kir. Földt. Int. 1894. évi jel.) 1895.

14. Geológiai tanulmányok Biharmegyének Hollód—Dekanyesd— Ró-

zsafalva és Tenke községek közé es részérl. (M. kir. Földt. Int.

1895. évi jel.) 189(5.

15. Tenke és Sályi biharmegyei községek közé es halmos vidék geo-

lógiai viszonyairól. (M. kir. Fcidt. Int. 189(5. évi jel.) 1897.
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16. Mikló-Lázur, Nyárló, Almamez, Harangmez és Magyargyepes

biharmegyei községek környékének geológiai viszonyai. (M. ki'.

Földi. Int. 1897. évi jel.) 1898.

17. A biharmegyei Királyerd. Hoffmann Károly dr. utolsó geológiai

fölvétele. (M. kir. Földi. Int. 1898. évi jel.) 1909.

18. Jelentés az 1900. évi párisi nemzetközi kiállításon tett geológiai

tanulmányokról. (M. kir. Földt. Int. 1900. évi jel.) 1902.

19. A Fert-to geológiai és mezgazdasági viszonyainak tanulmányo-

zására kiküldött bizottság jelentése. — Budapest. 1902. (Földm.

min. kiad.)

20. A Fert-tó geológiai tanulmányozása. (M. kir. Földi. Int. 1902. évi

jel.) 1903.

21. Rév—Biharkalota és a vidravölgyi telep (Királyerd) geológiai vi-

szonyai. (M. kir. Földt. Int. 1903. évi jel.) 1904.

22. Roskia és Selavatanya (Lunkaspri község) környékének geológiá-

ja. A biharmegyei Királyerd déli része. (M. kir. Földt. Int. 1901.

évi jel.) 1905.

23. Meziád, Kreszulya környékének, valamint a Belényestl keletre

es halmos terület (Bihar vármegye) geológiája. (M. kir. Földt.

Int. 1906. évi jel.) 1907.

24. Borgóbeszterce község kolibiczai részének és Marosborgó község

közvetlen környékének geológiájához. (Besztercze-Naszód m.)

(M. kir. Földt. Int. 1907. évi jei.) 1907.

25. Igazgatósági jelentés. (M. kir. Földt. Int. 1907. évi jel.) 1907.

26. A hontvármegyei Búrpatak völgyének ásványos forrásai. (Földt.

Közlöny, XXXVIII. — 1908.) 1908.

27. (Schwarz Gy., Mae lián O. és Papp K. dr.-al : ) A budai vár
hegyi alagút hydrogeológiai viszonyai. — 5 rajzmelléklettel. Bu-
dapest, 1908.

28. (P e 1 a c h y F„ Mac h a n G., T» u e z e k 1., S e li w a r z G y\, K o m-
póthy J. és Papp K. dr.-al:) A budai várhegyi alagút víz-

mentesítése és gyökeres helyreállítása. — 3 rajzmelléklettel. Bu-

dapest, 1909.

29. Hidrogeológiai megfigyelések. Budapest, 1909.

30. (P á 1 f y M. dr. és Rozlozsnik P.-al:) A Kodru-Móma mezozó-

os területe. (M. kir. Föld.t Int. 1909. évi jel.) 1911.

31. (Pálfy M. dr. és Rozlozsnik P.-al:) Geológiai jegyzetek a

Biharhegységbl. (M. kir. Földt. Tnt. 1910. évi jel.) 1912.

32. Az ásványosviz forrásokon végzett hidrogeológiai és fizikochemi-

ai megfigyelések eredményei. (Magy. Balneol. Értés. 1914. évf.)

33. A magyar királyi Földtani Intézet vízügyeinek szolgálatában. (Az

igazságii. és közig, tisztv. részére 1913-ban rend. III. jog- és ál-

lamtud. továbbképz tanf. elad.) 1914.

34. A természeti ritkaságok és szépségek védelme, gondozása. Nemzeti

park. (Az igazságii. és közig, tisztv. részére 1913-ban rend. TTI.

jog- és államtud. továbbképz tanf. elad.) 1914.
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35. Geológiai felvétel Biharrossa, Bihardobroad és Vércsorog között.

(M. kir. Földt. Int. 1915. évi jei.) 1916.

36. Igazgatónk ünneplése negyvenéves í i-ó i évfordulója alkalmával.

(M. kir. Földt. Int. 1915. évi jel.) 1916.

37. Jelentés az 1916. év szén Szerbia középs és nyugati részén tett

geológiai tájékoztató utazásról. (M. kir. Földt. Int. 1916. évi jel.)

1917.

38. Elnöki megnyitó beszéd a Magyarh. Földtani Társulat 1917 febr.

7-én tartott XLVII-ik közgylésén. (Földt. Közi. XLVII—1917.)

39. Elnöki megnyitó beszéd a Magyarh. Földtani Társulat 1918 febr.

6-án tartott XLVII I-ik közgylésén. (Földt. Közi. XLVIIT—1918.)

40. Magyarország mesterséges vízellátása. (Term.tud. Közi. 1919.)

41. Hydrogeologische Arbeiten dér klg. ung. geologi seben Reichsan

stalt im Jahre 1916. (Jahresber. f. 1916.) 1920.

42.

Magyarország ártézikútjairól. — (Hidr. Közi. 1. 1921.)

Dr. NAGYILOSVA1 ILOSVAY LAJOS EMLÉKEZETE.

Irta: Emszt Kálmán dr.*

EK INNÉK UNG AN L. v. 1LOSVAY.

Von Dr. K. Emszt. **

Sokszor voltam már ez eladóasztalnál, de oly elfogódott lé-

lekkel, mint a mai nap soha, mert egy oly férfiú emléke eltt kell

kifejezni tiszteletünket, mint amilyen Ilosvay La jos volt, kit

a Magyarhoni Földtani Társulat minden tagja tisztelt, becsült és

szeretett.

Még nem rég itt volt közöttünk az jóságos, nemes tekinte-

tével, amint tapasztalatainak gazdag tárházából segít mindenkit,

ki hozzá fordult.

Sajnos nem látjuk t többé, s nem irányíthat bennünket jó

tanácsaival. A társulat választmányának megbízásából nekem ju-

tott az a fájdalmas feladat, hogy itt a közgylés eltt hódoljak

emlékének.

Ilosvay Lajos Désen 1851-ben született, ** elemi iskoláit

szülhelyén, a gimnáziumot Kolozsváron végezte el. A hatodik

gimnáziumi osztály elvégzése után gyógyszerészeti pályára lépett

és négy évig gyakornokoskodott. Gyakornoki évei alatt magán

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1937. február 3-án

tartott közgylésén.
** Dr. Zemplén Géza: Ilosvay Lajos. Terin. Tud. Közlöny, 1936.

novemberi füzet.


