
FÖLDTANI KÖZLÖNY
Bánd LXX. kötet 1940 július— szeptember. Heft 7—9. füzet.

1. :mege^ilékp:zés elhunyt választmányi tág-
jainkról.

ROHM FERENC’ (LS81—1!)40) EMLEKEZETE.

Az V. sz. inolléklctcn arcképpel.

A niafíyar bányászok és fícológusok inefídöbbenésscl hallották

a szomorú hírt, hofíy Röhm F (> r e n c, a m. k. pénziíííyniiniszté-

rium bányászati ügyosztályának fnöke 1Í140. .július hónap else.ién.

Gyöngyösön váratlanul elhun.vt. Mint a harctéren a hs katona,

Ö is életének delén, hazá.jának szolgálatában esett el. Pedig még
sokat vártunk kitn szaktársunktól, aki Kissármási Mály
Sándor örökében a legnehezebb idkben irányította a mag.var

bán.vászat ügyeit és mentette át a régi Magyaroi’szág bányakin-

cseibl azt, ami elesett sorsunkban menthet volt.

Életének és niunkálkodávsának fbb mozzjuiatait a követke-

zkben vázoljuk.

Röhm Ferenc 1881-ben Pécsett született. Középiskoláit

ugyanitt, fiskoláit Selmecbányán végezte, ahol l!)05-ben bányamér-
nöki oklevelet szerzett. Mint bányatiszt jelöltet a geológiában való
gyakorlati kiképzés céljából három év tartamára a budapesti m.
kir. földtani intézethez osztották be. A földtani intézet vegyészei

akkortájt az erdélyi sósforrásokat kálisókutatások céljából éveken
át elemezték. ]Minthogy azonban az elemzések nem sok reményt
nyújtottak a kutatásra, azért Böckh János intézeti igazgató
és id. Lóczy Lajos egyetemi tanár azt ajánlotta a magas
kincstárnak, hogy geológussal vizsgáltassa meg az Erdélyi Med 'n-

cét. A m. k. pénzügyminisztérium bányászati ügyosztályának nagy-
érdem fnöke: ]\I á 1 y Sándor miniszteri tanácsos erre megbízta
P a p p Károly geológust, hogy Röhm Ferenc és B u d a y
Ern m. k. bányatiszt-jelöltek segédkezésével az Erdélyi Meden-
cét kálisókutatások céljából vizsgálja meg és a fúrás helyét jelölje

ki. A három fiatal kutató erre 1907. július 6. és szeptember 7. között

az egész Erdélyi Medencét beutazta és az els fúrás helyét a kolozs-

vármegyei Nagysármás vasúti állomása mellett tzte ki. A fúrás

kitzését id. Lóczy Lajos is helyeselve, 1907. szén megkezd-
dött Erdély els fúrása. A Mrást Thumann Henrik és N e u-

111 a y e r hallei gépészmérnökök B ö h ni F’ e r e n c felügyeletével

végezték, aki ez idtl kezdve átvette a nagysármási kirendeltség ve-

zetését. Az els fúrás eredménytelensége miatt a második fúrást P a p p
Károly a szomszédos Kissármás Bolygó-rétjén tzte ki, minthogy
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a keserüsós és mocsárgázas forrás alatt remélte a kálisótelep rej-

tzését. Ezen II. sz. fúrást 1908. november havában már Böhm
Ferenc irányította, s a fúrás azzal a meglep eredménnyel
járt, hogy 302 méter mélységbl irtózatos ervel tört fel a földigáz,

amely csaknem tiszta metán tartalmával Európa legnagyobb gáz-

kiátjává lett. Hazai és külföldi szakemberek egész sora sietett a

nagyszer tünemény tanulmányozására. A gáz mennyiségének mé-
rése közben Böhm Ferenc csaknem áldozata lett lelkes buzgal-

mának, amennyiben 1909. február havában egy 3 méter átmérj
és 10 méter magas lángoszlopba került bele, amelybl alig bírt

megmenekülni, s hónapokig tartott égett sebeinek gyógyulása.

Az 1910. év tavaszán H e r r m a n n Miksa Selmecbányái
tanár társaságában Északamerikába utazott, ahol Pittsbourg vidé-

kének gázkútjait tanulmányozta. Visszatérve Sármásra, tovább ve-

zette az erdélyi kutató kirendeltséget, s mint ilyen az egész Mez-
ség fiárásainak irányítója lett.

Erre az idre esik életének legboldogabb korszaka. Ugyanis
a Kissármással határos Kisczég községben ismerkedett meg az ot-

tani földbirtokos család bájos és mvelt leányával: Wachsm ann
Emma úrhölggyel, akivel 1911. május 16-án tartotta esküvjét
Kisczégen. Hséges neje azután mindvégig buzgó életpárja és

gyámolítója maradt férjének magas ívelés pályáján.

A következ években gyorsan lépett el bányamérnöki, bánya-

fmérnöki, bányatanácsosi, fbányatanácsosi állásaiba. A világ-

háború folyamán 1917-ben a pénzügyminisztérium bányászati ügy-

osztályéiba osztották be, ahol a központi igazgatóság mszaki osz-

tályának vezetje lett. Az 1921—1924. évek között a pénzügyminisz-

ter engedélyével az Anglo-Persian-0\l-Comp. Limited és a m. k. ál-

lamkincstár között létesült szerzdés alapján, ezen kutató vállalatot

vezette. 1925-ben mint szakért, Párisban részt vett az elszakított

terület bányáinak és kohóinak becslésén; 1926-ban pedig Pávai-
Vajna Ferenc bányatanácsos kiséretében a XIV. geológiai

kongresszus ülésein Madridban. 1925. óta a pénzügyminisztérium

bányászati fosztályának vezetje. Ez állásában a komlói fekete-

szénbányászatot jövedelmez állami üzemmé fejlesztette cs fontos

szerepe volt a recski aranybányászat üzembehelyezése körül. Mint

a gróf Teleki P éi 1 titkos tanácsos elnöklete alatt mköd Geo-

lógiai Tanácsadó Bizottság alelnöke, 1930—1936. között nagy érde-

meket szerzett a nagyalföldi mélyfúrások létesítése és tudományo.s

feldolgozéisa körül. Az 1934. év július 14-én, a kszénbányaigazgatói

címmel egyidejleg, az államvasútak létszámában a IV. fizetési

osztályba és 1937. június 30-án pénzügyminiszteri osztályfnökké,

vagyis belyettcs államtitkárrá lépett el. Ha még hozzátesszük,

hogy számos kitüntetése mellett a magyar érdemrend közéiikoreszt-

jének is tulajdonosa volt, úgy elmondhatjuk, hogy Böhm Ferenc
bámulatos szorgalmával, szaktudásával, rátermettségével és szere-

tetreméltó modorával elnyerte mindazt, amit egy magyar szakfér-



V. sz. melléklet a Földtani Közlöny 1940. évi LXX. kötetének 7—9 füzetéhez.



]

.1.

V.
i

•

.' -.V

'« .V r.-
V'^v '^SSMiaiSH

3? i .V .. '• ' -tífe''

i| I

p '^i



Kihunyt választmányi tagjaink. 159

fiú az állami szolgálatban megszerezhet. Tudományos mködésének
legfontosabb eredményeit, számos szakszer értekezésén kívül, a
következ két összefoglaló mvében találjuk: a) A Nagysártnás éft

Kissármás határában i'égzett mélgfúrások leírása. Megjelent a m.
k. pénzügyminisztérium kiadásában 1911-ben, a 37—72. oldalon, az
5—14. ábrával, Budapesten, b) Ásványolaj és földigázbányászat
Magyarországon 1935-ig. Megjelent a Bányászati és Kohászati
Lapok 1939. évi 72. évfolyamának 150— 1S9. oldalain az 1—2S. ábrá-

val, Budapesten,

Böhm Ferenc Társulatunknak 19(Mi. óta rendes-, 1924. óta

választmányi tagja, s üléseinknek egyik legszorgalmasabb részt-

vevje volt. aki 1940 június hó 12-én tartott szakülésnkön még
éléidí figyelemmel kísérte gróf Teleki Géza dr. fiatal geoló-

gus els eladását. Annál szomorúbban fogadta Társulatunk min-
den tagja a megdöbbent hírt, hogy július 1 én déleltt 9 órakor
Gyöngyösre utazása közben hirtelenül elhúnyt. Temetésén, amely
július hó 4-én a budai farkasréti temet halottas házából a róm.

katolikus egyház szertartása szeritit történt, a magyar szakférfiak

s magasrangú tisztviselk nagy serege vett ré\szt. A ^Magyarhoni
Földtani Társulat küldöttségét L ó e z y Lajos, R o z 1 o z s n i k
P cl 1 és Vitális István választmányi tag urak vezették, s

ravatalára Társulatunk koszorúját elhelyezték.

Adjon a ^lindenható örök nyugalmat a IMegboldogultnak, s

adjon enyhülést szeretett Nejének, W a e h s m a n n E m m a éirn-

nek s Zoltán és Edith gyermekeinek.

ROZLOZSNIK PÁL (1880—1940) EMLKKEZETE.
Az V. sz. mellékleten arcképpel.

Rozlozsnik Pál, a m. k. F'öldtani Intézet helyettes igaz-

gatója, a Magyar Tudományos Akadémia levelez tagja, a Bányá-
szati és Kohászati Egyesületnek és a Magyarhoni Földtani Tár-

sulatnak választmányi tagja 1940. augusztus 24-én, 60 éves korá-

ban rövid szenvedés után váratlanul elhunyt. Elmúlása a magyar
tudományos életnek és különösen a bányageológiának pótolhatatlan

vesztesége, s annál siilyosabban érint bennünket, mert utolsó ülé-

sünkön, az 1940. június 12-én tartott rendkívüli közigyülésen még
részt vett, Lóczy Lajos igazgató úrral együttesen felszólalt, st
jegyzkönyvünket hitelesítette.

Életének és tudományos mködésének fbb mozzanatait a kö-

vetkezkben vázoljuk.

Rozlozsnik Pál régi bányászcsaládnak sarja, a szepes-

vármegyei Bindtbányán 1880. december 24-én született. Középiskolai

tanulmányait az iglói ág. hitv. evangélikus fgimnáziumbin el-

végezve, a Selmecbányái bányászati és erdészeti Akadémián tanult,

ahol B ö c k h Hugónak, az 1901-ben kinevezett új tanárnak legels

tanítványa volt. Elvégezve fiskolai tanulmányait, Böckh János


