
VITÁLIS ISTVÁN EMLÉKEZETE
Rendkívül súlyos veszteség érte a magyar geológusgárdát 1947. no-

vember 9-én Vitális István dr. nyug. egyetemi ny. r. tanár elhúny-

tával. Bár tudtuk, hogy 1946 május óta mindjobban súlyosbodó gyógyít-

hatatlan kór támadta meg, de biztunk ers szervezetének ellenálló-

képességében és hatalmas akaratának erejében, reménykedve, hogy
még hosszabb idt rendelt számára az Isteni Gondviselés. Nagy fájdal-

munkra azonban másképen döntött az Úr s betegségének kezdete óta el-

telt alig másfél évre már magához szólitotta halhatatlan lelkét. Kifürkész-
hetetlen és megváltozhatatlan akaratában — bármennyire fájdalmas is

számunkra ez — meg kell nyugodnunk. A létrehívás magában hordja
már az elmúlást is s ez alól még az oly kimagasló ember, mint Vitális

István, sem lehetett kivétel.

1871 március hó 14-én Orosháza egyik pusztáján, Szentetornyán szü-
letett. ahol ugyancsak István nev édasapja szegény sorsban küzköd
molnár és ács — éldegélt feleségével, Tóth ZzuzsANNÁval. A kis fiúcska

osztotta a tanyai gyermekek nehéz sorsát, a pusztáról járt be a legköze-
lebbi elemibe. Már itt kivált kitn képességeivel tanulótársai közül.

Tehetségére tanítója felfigyelt s ajánlotta a szülknek a gyermek maga-
sabb iskoláztatását. A szülk szkös lehetségeik ellenére is módját lelték

annak, hogy a kis István gimnáziumba léphessen s e célból 1882-ben
beküldték t Szarvasra, ahol a szegény diák nehéz körülményei közt sze-

rezte meg 1890-ben az érettségi bizonyítványt. E bizonyítvánnyal és jó

édesapjától kapott 30 koronával ment fel Budapestre még ugyanebben
az évben, hogy szíve vágvát követve beiratkozzék a Tudományegyetem
bölcsészeti karára, a természetrajz-földrajzszakos tanári oklevél megszer-
zése céljából. Az egyetemi évek is nehéz sorsot jelentettek Vitális István-

nak. Instruktoroskodással és hírlapírással — szépirodalmi cikkekkel —
igyekezett fenntartani magát, hogy tanulmányait folytathassa. De kitar-

tását siker koronázta, mert 1895-ben megszerezhette természetrajz-föld-
rajz szakból a középiskolai tanári oklevelet. Már életének eddigi folya-
mán is világosan elénk rajzolódik jellemének talán legélesebben kifor-
málódott ama vonása, hogy a munkában nem ismert akadályt, képes a
legnehezebb viszonyokkal megküzdeni s nem lankadva a gyzelmet meg
is szerezni.

Kiváló képességeit az egyetemen is felismerték. Tanárai közül külö-
nösen id. Lóczy Lajos figyelt rá, aki akkor az egyetem egyetemes és
összehasonlító földrajzi tanszéket vezette. Id. Lóczy Lajos professzornak
nemcsak a tudományos munkában való bekapcsolódását köszönheti,
hanem igazi jóltevje volt anyagi vonalon is, mert az egyetemi évek
anyagi nehézségein úgy igyekezett jó szíve kedves tanítványát átsegíteni,
hogy díjazott munkával bízta meg, st 1893-ban a tanszéken gyakornoki
teendket is elláthatott. A világhír nagy tudós vonzókörébe jutva, nem
csodálkozhatunk azon, hoey már egyetemi hallgató korában napvilágot
láthatott, a Földrajzi Közleményekben Vitális István els tudományos,
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egyébként még földrajzi irányú cikke a Tisza vízválasztójáról. A buda-
pesti gyakorló fgimnáziumban eltöltött gyakorló tanári szolgálat után
1894-ben a Selmecbányái evangélikus fgimnáziumhoz nevezték ki he-
lyettes tanárrá. Ez az esemény jelenti talán életében a legjelentsebb for-

dulópontot, de egyben a magyar földtani tudományoknak is nagy hasz-
nothaitó történésként kell elkönyvelnünk e kinevezést, illetve a Selmecre-
kerülést, mert e szinte véletlennek minsíthet körülmény tette lehe-
tvé pár évvel késbb meginduló és mind magasabbra íveld geológiai
pályáját. Hogy Vitális István azzá a kimagasló egyéniséggé válhatott a

földtani tudományokban és gyakorlatban, amilyennek t mindannyian
ismerjük, annak kétségtelenül ez a szerencsés véletlen volt az elindítója.

A földtannak itt a bányászati és erdészeti akadémián régi gyökerei és

hagyományai voltak s nem csodálhatjuk, hogy a nagyon tehetséges, de
eddig inkább fleg csak egy rokon tudományág, a földrajz felé különö-
sebb érdekldést tanúsító tanárember figyelme mindinkább a földtan felé

fordul. Hogy ez könnyen mehetett, annak okát részben bizonnyal abban
kereshetjük, hogy egyetemi éveiben id. Lóczy Lajos mellett dolgozhatott,

ahol pedig a földtani tudományok a nagy tudósnak még földrajzprofesz-
szori idszakában is, mindig otthon voltak. Vitális István tudományos
sorsának irányításába ekkor kapcsolódik be a magyar gyakorlati geológia
egyik nagynev mvelje, Böckh Hugó, aki 1899-ben, alig 25 éves korá-

ban foglalja el a bányászati és erdészeti akadémia ásvány-földtani tan-

székét. A fényes tehetség és szervezképesség új tanár jobban bekap-
csolódik a gyakorlati kutató munkába is. Böckh Hugó ez újjászervez
munkája során igyekszik minél tehetségesebb munkatársakat maga mellé

venni, illetve nevelni s így egy pillanatig sem csodálhatjuk, ha szeme
megakadt Vitális Istvánou, aki a középiskolai tanár mostoha lehetségei

között továbbra is tudott, fleg földrajzi irányú, irodalmi munkásságot
kifejteni, amelyrl a fgimnázium értesíti és a Selmecbányái Gyógyá-
szati és Természettudományi Egyesület Évkönyvei, valamint középiskolai

tankönyvei tesznek tanúbizonyságot. Alkalmat talál ezenkívül még arra

is, hogy földrajzi szakismereteit autopsziából is gyaranítsa s e célból
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96 telén Egyiptomban tesz tanulmányutat. 1902-ben azután már
Böckh HuGÓval dolgozik s ettl az idponttól számíthatjuk a geológus
Vitális Istvání. 1904-ben a m. kir. bányászati és erdészeti fiskola ás-

vány-földtani tanszékén az adjunktusi teendkkel van megbízva s ez

évben megszerzi a bölcsészetdaktorátust is, a mineralógia, geológia és

geográfia csoportosítással. Doktori értekezése a Balatonfelvidék bazaltos

kzeteirl szólt. E dolgozatának megszületését régi jóakarójának, néhai
id. Lóczy LAjosnak, mint a Balaton-bizottság elnökének, ama megtisztel

megbízatása tette lehetvé, hogy vizsgálja meg az újabb petrográfiai

módszerek világításában a Balatonvidék bazaltos kzeteit. Ez értekezése

a petrográfiai módszerek akkori állását tekintve igen eredményes volt.

Késbb, 1909-ben, lényegesen kiegészítve monografikus alakban is közzé-

tette vizsgálatait a Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei

c. mben. E dolgozatában a petrográfus mellett már a geológus is ersen
eltérbe lép, jelezve Vitális érdekldésének örvendetes tágulását. E mun-

kája az elhúnytnak tagadhatatlanul egyik legszélesebbkör mve, amely-

ben a különféle petrográfiai, vulkánológiai, sztratigráfiai és tektonikai

kérdések is igen szépen szövdnek egymással.

Els paleontológiái irányú dolgozata 1910-ben jelent meg s a balaton-

vidéki kecskekörmökrl, valamint lelhelyeirl szól. A paleontológia kü-

lönös szeretete végigkíséri egész életén át s késbbi gyakorlati irányú

robotos fmunkásságában szinte pihenésképen foglalkoztatják ilyen pro-

blémák.
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1907-ben bekapcsolódik a földtani intézet felvételi munkájába is

küls munkatársként.

Már jelents tudományos munkásság állt mögötte, amikor otthagy-

hatta a középiskolai tanári állást, hogy teljesen a földtani kutatásnak
és oktatásnak szentelhesse életét. Böckh HuGÓnak éveken át tartó el-
készítés után 1912-ben sikerült a felettes hatóságokat arról meggyznie,
hogy a szerteágazó ásványtani, kzettani, földtani, slénytani és teleptani

tárgyaknak egy tanárai való ellátása a fiskolai oktatás komolyságát mé-
' lyen érinti s ennek eredrnényeképen azután egy második tanár kinevezése
lehetvé is vált: Az új tanár kinevezése még ez évben meg is történt Vitális

István személyében. Ezzel a kinevezéssel zárhatjuk le tudományos pályá-

jának els szakaszát, amelyet összefoglalóan azzal jellemezhetünk, hogy
ebben az idszakban vált a geográfus geológussá, de ezt kiegészíthetjük

még azzal is, hogy e szakasz végén már az élenjáró geológusok közé
emelte t nagy tehetsége és szorgalma. Ebben a szakaszban mutatkozik
meg talán a legélesebben lankadatlan munkabírása. A terhes, idegöl
középiskolai tanárság, tankönyvírás, a fiskolai oktatás stb. mellett képes
még mélyenszántó és terjedelmes tudományos munkásságra is. amelyhez
pedig a rátermettség egymagában még nem elég, hanem nehéz, léleköl,

egyben odaadó elmerülés ugyancsak szükséges. Bámulatunkat csodálatos

teljesítmépye iránt még inkább fokozza az a tény, hogy a földtan és

közvetlen rokontudományai közül nem csupán eggyel birkózik meg a
kutató számára szükséges magas fokig, hanem egyszerre több irányban:
kzettani, sztratigráfiai, paleontológiái, teleptani, st kristálytani kérdé-
sekkel foglalkozik s mindegyik tudományágban lelkiismeretes, st nem
egyszer alapvetnek tekinthet eredményeket is ad. De ez még mind nem
meríti ki Vitális István munkabírásának tárházát, mert ezeken kívül

társadalmi téren is kiterjedten dolgozik. -

Böckh HuGÓnak a magyar szénhidrogén-kutatásba 1910 után mind
jobban fokozódó bekapcsolódása oktatói tevékenységét mindinkább aka-
dályozta, majd 1914-ben a pénzügyminisztériumba való beosztása meg is

szakította. Az ásványtani, földtani és teleptani képzés ekkor ismét egy
tanár, Vitális István vállára hárult s ennek becsülettel és maradék
nélkül eleget is tett.

Fiskolai tanársága idején az oktatói munka mellett mind ersebben
kitnik a gyakorlati geológiára való rátermettsége, de ilyen kérdéseken
kívül paleontológiaiak is ersen érdeklik. Résztvesz az erdélyi medence
földgáz feltárására irányuló részletes földtani felvételekben, 1914-ben
ismerteti a magyarországi magnezit-elfordulásokat s ugyanebben az
évben teszi közzé a földtani intézettl 1913-ban nyert s a Magyar Érc-
hegység új geológiai felvételére vonatkozó megbízás alapjlán végzett
bányageológiai felvételeinek els eredményeit. Ez utóbbi dolgozatában
a bélabányai érces terület újabb feltárására vonatkozó irányító gondo-
latai érdemesek elssorban kiemelésre.

1915-ben jelenik meg els, kimondottan széntelepekkel foglalkozó
értekezése a pinkafi lignitelfordulásokról s ugyanakkor ismerteti az
egbelli olaj elfordulástól K-re es Büdösk-környéki területet kutatási
értéke szempontjából. A paleontológiához való vonzalmát bizonyítja a
Congeria dactylus Brus. rendszertani helyzetével foglalkozó tanulmánya.
E dolgozatát a Magyar Tudományos Akadémián mutatják be egy másik,
a Cserhát keleti részének geológiai viszonyaira vonatkozó dolgozatával
együtt. Utóbbiban a mátraszllsi lajtamészkbányák érdekes faunáját
ismerteti. Az itteni szép cápafogak különösen felkeltik érdekldését,
annyira, hogy még élete utolsó éveiben is foglalkoztatják még a cápák.
Mátraszllsön egyébként két új rájafélét, a Miliobatis tubulatus Vit. és
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a kochii Vit., valamint a szintén új Lamna (Odontaspis) reticulata Vit.

cápafait találta. E dolgozatában vulkanológiai kérdéseket is tárgyal s

megállapítja, hogy Mauritz BÉLÁnak tételét, mely szerint ,,a rioliterup-

ciók még a piroxénandezitek erupciója közben vagy után is keletkeztek",
a mátraszllösi kfejtkben észleltek megersítik. A cápafogakról egyéb-
ként még ugyanennek az évnek a végén Társulatunk egyik szakülésén
tartott beszámolót. Ebben nyomatékkai rámutat egyes paleontológusok
ama hibájára, hogy nincsenek tekintettel egy-egy cápafai eltér fogalak-
jaira, hanem ahány alak van, annyi fajról szólnak. Amint a hozzászóló
Koch Antal e vizsgálatairól megállapította: „Hazai tudósé az érdem,
hogy körültekint és minden ízében alapos tanulmányaival a külföldi
specialistákat is sok tekintetben megelzte."

A szomorú emlék 1918-as összeomlás Vitális Istvání is nehéz körül-
mények közé állította. Ekkor ismét teljes egészében megmutatkozott szí-

vós akarása és fáradhatatlan tevékenysége. Selmecbányának megszállása,
nehéz munkával szerzett kis vagyonának pusztulása, a fiskolának kény-
szer menekülése, csak megacélozza lelkét. Intézetébl menti, amit lehet
s egyike azoknak, akik igyekeznek az si Alma Maternek mielbb új

otthont teremteni, hogy megkezddhessék minél hamarább az újjáépítés

és az alkotó munka. Nehéz vajúdás után végre új fedélhez jutott a f-
iskola Sopronban, ahol rendkívül súlyos körülmények közt, oktató esz-

közök: gyjtemények és könyvek, továbbá laboratóriumok nélkül indult

meg újból a bánya-, kohó- és erdmérnökképzés, valamint a tudományos
és gyakorlati kutató munka. E nehéz viszonyok természetesen hosszabb
idn át — beleértve a háború utolsó két évét is — nem tették lehetvé a

fiskolán a kutatómunkát, a publikációs lehetségek is nagyon korlá-

toltak voltak ebben az idben. E nehézségek természetesen mégnyilvánul-
nak publikációinak sorában is, amennyiben 1917—1926 években csak egy
közleménye van s ez sem szakirányú, hanem a fiskola székhelykérdé-
sével foglalkozó. De ezeket az éveket sem töltötte Vitális tétlenül. Egy-
részt bekapcsolódik teljes ervel a háborút követ széninséges idk szén-

kutatásaiba. de másrészt ellátja még éveken át tovább is a két tanár
teendit, megkezdi a felszerelés, a könyvtár, a gyjtemények helyrehozá-

sát és pótlását. Ez pedig már egymagában is igen komoly munkát jelen-

tett, amelyet 1923 év végéig egyedül irányított. Ekkor, az elhúnyt bizal-

mából személyem is bekapcsolódott a fiskolai oktatásba, átvéve a meg-
osztással felállított ásvány-földtani tanszék vezetését tle s így részben

tehermentesíthette t tanári teendiben és az újjáépít munkában. Vitális

István a földtan-telepismerettani tanszék vezetését vállalta amelynek
tárgykörébe az slénytant is beillesztette.

A tanszékek végleges rendezése, az összeomlás utáni áldatlan külpoli-

tikai viszonyok között, csak évek múlva történhetett meg. A tudományos
munka lehetségének ilyenképen mondhatni teljes hiánya késztette bi-

zonnyal a tétlenséget nem bíró embert arra, hogy a gyakorlati életbe még
ersebben bekapcsolódva szolgálja a geológiát. Mint mindenben, amihez

csak hozzáfogott, úgy ebben is rövidesen az élenjárók közt van. Egyikévé

válik a legkeresettebb széngeológusainknak s különösen a Salgótarjáni

Kszénbánya Rt. szénkutatásaiba kapcsolódik bele. Már 1916-ban irá-

nyított az esztergomvidéki szénterületen sikeres barnaszénkutatásokat,

majd mind fokozottabb jelentség eredményeket ér el.

Intézetének talpraállításával egyidben megindulnak ismét 1927-ben

tudományos publikációi is, ezeknek nagyrésze már a magyar szénelfor-

dulásokra vonatkozik. Ezen nem is csodálkozhatunk, mert életének leg-

nagyobb gyakorlati eredményeit a szénkutatás terén érte el. Az eddigi

fúrások alapján diszkreditált bicskei (németeqyházai) paleogén meden-



cében éles szemével felismerte, hogy az eddigi fúrások már jóval a vár-

ható paleocén telep felett megálltak, mert egyrészt összetévesztették az

eocén (auversiert^-telepet a paleocénnel, másrészt pedig a középs eocén

Nummulina striata-s mészkövet felstriászmészknek nézték, vagyis a

fúrások nem hatoltak be az idsebb eocénbe és a paleocénbe. E megálla-

pításai nyomán joggal következtethetett arra, hogy normális széntelepes

rétegsort feltételezve, a fekü triászmészk felett a tatabányai vagy esz-

tergomvidéki szénterülethez hasonlóan a paleocén barnaszéntelep vár-

ható. Az általa kifejtett érvek hatására a németegyházai medencében
1923-ban új kutató fúrás indult meg, amely a várt helyzetben tényleg

harántolta is a paleocén, a tatabányaihoz egyez minség barnaszén
telepét. Bányageológiai pályafutásának eredményei közt talán ez a leg-

nagyobb és legsikeresebb. l

A némtegyházi kutatásokkal körülbelül egyidben, 1922—23-ban in-

dult meg javaslatára és irányításával, majd 1927-ben és a következ évek-
ben folytatódott és végzdött eredménnyel a zirci-jásdi-medence mvelésre
méltó kifejldés és minség, skátránydús eocén barnaszenének a fel-

kutatása. E terület nagy szénvagyona széntermelésünkbe 1946-ban már
be is kapcsolódott s szép jöv eltt áll. Zirc-környéki kutatásai folyamán
a terület oligocénkorú bitumen- és skátránydús szénelfordulásaival is

foglalkozott s Jásdnál piropisszitre emlékeztet szenet ismert fel, melyet
jásditnak nevezett el. Amint e bitumendús szenekre, iránvuló kutatásai
világosan mutatják, Vitális István gyakorlati érzékkel igyekezett a vegyi

ipar szolgálatára is állni minél jobb bitumen-, sgyanta- és skátránydús
szén elteremtésével, amely annak egyes jelents ágazatai számára nagy
kincset jelentett volna. Nem szabad ez irányú munkássága értékelésében

arról sem megfeledkeznünk, hogy ekkor hazánknak még nem volt olaj-

bányászata, tehát különös értékkel bírt egy-egy jó bitumenes szén.

Hazánk paleocén és eocén szénvagyonát nemcsak Bicske és Zirc kör-

nyékén gyarapították igen jelents mértékben az útmutatásai alapján

végzett kutatások, de az esztergomvidéki szénterületen is nagy sikerek-

rl számolhatunk be. 1929-ben megállapította, hogy a csolnoki Kecske-
hegyen az eddigi fúrások csupán a gyengébb középeocén és nem a sokkal
kiadósabb paleocén telepeket harántolták. E felismerése alapján meg-
indult újabb fúrások azután sikerre is vezettek a Kecskehegy-Borókás-
hegy szerkezeti medencéjében. Hasonlóan siker kísérte Dorogon 1916-ban
a ligethegyi kutatásait.

A Mecsek-hegység északi részén, Magyaregregy-Nagymányok közt az

útmutatásai nyomán lemélyített fúrások hazánk liászkori kszénvagyonát
gyarapították.

Sokat foglalkozott a szénkutató Vitális István fiatal, pannóniai lignit-

jeink közül a mátraalji elfordulások felkutatásával is az els világhá-
borút követ széninség idején. Elegend, ha most csak a hatvani , és

visontai kutatásait említjük meg, amelyek közül Visontán jelents lignit-

bányászat is indult meg 1921-ben, amely 1924-ig tartott. Hatvanban
sajnos — az 1920-ban megindult termelést a benyomuló feküvíz hamaro-
san megakasztotta.

Kutató munkássága az ország és az utódállamok egyes karbonkorú
szénelfordulásaira, illetve ilyen* lehetségek vizsgálatára is kiterjedt.

1943-ban tette közzé a Zempléni Szigethegység karbon kszénelfordulá-
’sáról szóló tanulmányát, amelyben a kszén alacsony H-tartalmára tá-

maszkodva a technológiai vonatkozások felé már kiemelt jó érzékével
rámutat arra, hogy e grafitos anyaggal kevert kszénben a kszén tulaj-

donképen már természetes koksz’, amely a grafittal együtt a széntelepes
felskarbon üledékeken áttört riolit-andezit vulkánosság hhatására kép-
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zdött volna. Ugyanitt két grafittelepet is talált, amelyek közül a dúsabb-
nak technikai jelentséget tulajdonít.

Kiváló szénkutató portréjának bemutatására, azt niszem, teljesen
elegend, amit elmondtam. Nagyon érdekes s maga is említi többször,
hogy szénkutatásaiban a legnagyobb sikert a másoktól félreismert szén-
elfordulások helyes felismerése hozta meg neki. Ebben a tényben vilá-
gosan látszik a Megboldogult kétked természete és ers kritikai haj-
lama, amely nélkül haladás nem lehetséges semmi téren s amely — sze-
rény nézetem szerint — a természetkutató legnagyobb dicsérete. Sohasem
ment el, legalább bels mérlegelés nélkül, a néha tekintélyektl is szár-
mazó s ilyenformán a köztudatba szinte már begyökerezett megállapítá-
sok mellett. Az elfogulatlan, az elítéletektl mentes vizsgálat az alapja
minden további haladásnak. Szénkutató geológiai sikerei is remekül pél-
dázzák ezt. De sikerei nem vakítják el. Az eredményes kutatót is kötelez
szerénység élesen csendül ki éppen szénkutatásait összefoglaló 1940-es
cikkében mondván: „Mint tanári pályám végéhez közeled, öreg ember,
bevallhatom, hogy bizony én sem ismertem fel mindig, hogy mit takar a

szaiszi fátyol. “ Ritka szinte vallomás ez, csak hiúság nélküli ember
képes ilyenre. E sorait követend példaként állíthatjuk magunk, de fleg
ifjú kartársaink elé. Az igazi sikerhez nagvfokú önkritika vezet csak el

s a mások megbecsülése és rokonszenve csak szerénységgel szerezhet
meg. Mindkettt megtaláljuk Vitális István életében. Akaratlanul is fel-

ötlenek itt emlékezetemben a költ ismert szavai az éretteszü bölcs maga-
meglátásáról.

Szénteleptani munkásságát azonban nem merítik korántsem ki szén-

kincsünk növelésére vonatkozó kutatásai. Igen jelents másirápyú szén-
teleptani dolgozatai is vannak. így 1934-ben összefoglalóan ismerteti a

Sálqótartján-Eqercsehi barnaszénmedencét, tekintettel az alsómiocénkorú
barnaszén és a slir földtani viszonyaira.

Majd felkeltik figyelmét egyes feltnen nagy ftérték barna-
szenek, így a csákányházai, nagybátonyi, nyitrabányai, uglyai, gúnyai,

viski, bujánházai, kcsdi, elfordulások. Ezekkel kapcsolatban 1942-ben
rámutatott arra, hogy a vulkáni áttörésekbl vagy szerkezeti mozgások-
ból származó hhatásszárításon kívül bizonyos esetekben a nyers anyag
eredeti dúsabb lipoid tartalma, illetve vegyileg az skátrány, szénpetro-

gráfiailag a durit felhalmozódása is felels lehet a magas ftérték létre-

jöttében. Eme felfogását elemzésekre támaszkodva igazolja is az uglyai

és gányai kárpátaljai és a kósdi barnaszenekre. Ugyané dolgozatában
foglalkozik a természetes koksz kérdésével is.

A szénkutató geológus figyelmét geofizikai kutató-lehetségek is fog-

lalkoztatták. Ennek bizonysága az Eötuös-ingának a szénkutatásban való
alkalmazhatóságát mérlegel dolgozata 1940-ben, amelyben a letakart

sasbérceknek Eötvös-ingával való kinyomozását ajánlotta. Amint látjuk,

megnyugvást nem lel kutató-tettvágya nem áll meg a geológus kalapá-

csánál, hanem igyekszik a takart területek gyaníthatóan mélyben rejl
szénkincsének a megfogására is megoldást találni.

Számbaveszi a trianoni Magyarország szénvagyonát 1938-ban. Itt

érdemes egy pillanatra megállnunk. Az 1919—1937 között felkutatott és

részben új számítással kimutatott szénkészlet közel 1 milliárd tonnára

tehet s ebbl mintegy 200 millió tonna magas ftérték paleogén bar-

naszénnek a felkutatása éppen az nevéhez fzdik.

Paleogén barnaszeneink bányászatának közismert nagy baja, szinte

átka, a karsztvíz. A mind mélyebbre kényszerül bányászat mind na-

gyobb veszélyek elé néz. Élete utolsó éveiben is sorompóba áll nagy
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tekintélyével az arra irányuló leküzdés propagálásában. Errl 1947-ben

megjelent két közleménye tanúskodik.

De nemcsak paleogén bányászatunk átka a felszálló víz, hanem ha-

talmas pannóniai korú lignitvagyonunk kitermelését is ismeretesen er-
sen akadályozza. Amint tudjuk, mátraalji és bükkalji lignitjeinknek

nagyobb része — sajnos — felszálló víz nyugalmi szintje alatt települ.

Ezt a kérdést sokkal borúlátóbban ítéli meg, mint a karsztvízkérdést.

1941-ben és 1947-beri kifejtett felfogása szerint a felszálló víz nyugalmi
szintje alatt települ széntelepnek a mvelése a lignit kis ftértéke és

így aránylag olcsó volta miatt nem bírja el az üzem fenntartásához szük-
séges — legalább is ez id szerint — azokat gazdaságosan kitermelni.

A mátravidéki erm felállításakor szénnel való ellátásnak kérdésében
bizonnyal nyomatékkai esett latba a tapasztalt széngeológus e véleménye.

Vitális Istvání, amint megmutattuk, a gyakorlati geológiában els-
sorban a szénkutatás, s a felkutatott szénkincs földtani jelleg termelési
akadályainak az elhárítása érdekelte. Maga írja egv helyütt, hogy: „Az
els világháborút követ széninség idején úgyszólván minden szabad
idmet új szénkészletek felkutatására fordítottam. Pedig ez medd: mun-
kának látszott." Bátorsága, éles kritikája, azonban e meddnek látszó

munkatéren hozta számára a legfényesebb sikereket.

Tanári és szénteleptani munkásságának egyaránt díszére válik s

egyben legnagyobbszabású mve Magyarország szénelfordulásait tár-

gyaló s volt tanítványainak ajánlott tankönyve. Bséges tárháza ez az
1939-ben megjelent m a széntelepeinkre vonatkozó tudnivalóknak. Érett,

kiegyensúlyozott mindenegyes részében. Geológiai és teleptani irodal-
munk legértékesebbjei közt kell feltétlenül helyét megszabnunk.

Bár elssorban a szén foglalkoztatta t, de, mint a teleptan tanárá-

nak, érdekldése nem merülhetett és nem is merült ki csak a szénproblé-

mák kutatásában. A trianoni ország majdnem minden számottev ércel-
fordulásával és ezenkívül még számos egyéb hasznosítható ásvány- és

kzetkincsével is foglalkozott. Igen figyelemreméltóak a magyar bauxitok
technikai alkalmazhatóságához kapcsolódó bányageológiai vizsgálódásai,

amelyekbl 3 dolgozatában ad számot.
Foglalkozott az úrkúti mangánérccel, továbbá a recski réz-, arany- és

ezüst bányászattal is, amelynek az els világháború utáni felélesztésében

geológiai vonalon t illeti az érdem.
1937-ben nyilatkozott olajbányászatunk lehetségeirl is, amelyet ,

az általában derlátó kutató, sötéten ítélt meg. Hogy a természet és

olajgeológusaink tevékenysége nem t igazolta, azt hiszem semmitsem
von le a nagy ásványkincs-kutató elévülhetetlen érdemeibl. Néhai Böckh
Hugó mondotta egy alkalommal, hogy csak a fiatal geológus nem téved.

Elttünk, öreg geológusok eltt, akik ugyancsak tévedtünk egyszer és

másszor pályánk folyamán, Vitális István kutató alakja, joggal hiszem,

egy hajszállal sem vált eme tévedésével alacsonyabbá.
Élete utolsó éveiben még egyszer szól a magyar olajról. Felemeli

is int szavát a dunántúli földolaj pazarló kitermelésével együttjáró nagy
veszedelemre. Reméljük, az nagy tekintélye is hozzájárul annak belát-

tatásához, hogy a termelés gazdaságosabbá tétele elsrangú nemzeti érdek.
Ezekben vázolhattuk fiskolai tanárrá való kinevezésétl számítható

második életszaka bányageológiai és teleptani munkásságának fbb állo-

másait, illetve eredményeit.

De Vitális Istvání pályályának e második szakaszában sem kötik le tel-

jesen a gyakorlati kérdések, hanem tud idt szakítani tiszta tudományos
vizsgálatoknak, még pedig pontosabban kedves pannon kövületeinek és

a cápafogaknak. Az els vonalon fleg Sopron környékének pannon kövü-
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létéi érdeklik, amelyek begyjtésével s egyben e pannon szintézisével
sokat foglalkozott. Gyjtésének feldolgozását meg is kezdte, amirl több
dolgozata tanúskodik. 1933-ban leírja az alsópannonból a Conqeria sop-
roniensis Vnr. fajt, majd még ugyanebben az évben egy másik, a tenyérnyi
nagyságú Limnocardium soproniense Vit. kagylót. 1935-ben kimutatja
Sopron környékének alsópannonjában az Oryqocerasok jelenlétét, 1937-
ben pedig a soproni Virágvölgy érdekes szarmata-pannon átmeneti réte-
geinek Baqliviáit és egyéb értékes kortársait vizsgálja, amely munkája
folytán élesebben volt lerögzíthet e rétegek átmeneti jellege. Két to-
vábbi dolgozatában a Sopron város közelében lev Piusz-jmszta általa
felfedezett s hazánk egyik legértékesebb és legváltozatosabb pannon fau-
nájával foglalkozik. A soproni pannon faunisztikai vizsgálatában elért
eredményei nagy türelmét és jelzik. Vitális István nehéz, robotos kutató-
geológusi munkásságában a mikrofaunával való foglalkozás jelentette

a pihenállomásokat. Érdekes ellentét mutatkozik itt meg, a gyakorlati
ember nagy ásványkincsek megszerzésére irányuló vágva és a parányi
állatocskák szeretete között.

A soproni nagy Limnocardium meghatározása során került kezébe
egy Kocs község környékérl származó nagy limnocardium. amelyben
szintén új fajt ismert fel s Limnocardium vario-costatum ViT.-nak
nevezte el.

A pannon képzdményekkel kapcsolatos munkássága azonban nem
lenne teljes, ha nem emlékeznénk meg a pannoniai vagy a pontusi emelet
megjelölés helyesebb használatára vonatkozó állásfoglalásáról. 1942-ben
megjelent történelmi visszatekintéssel alátámasztott, felfogása szerint a
pontusi megjelölés a helyes az eredeti fogalmazásban jóval tágabb ér-

telm pannóniai helyett.

Közel 30 éves vizsgálatainak eredménye a recens Notidanusok és a

Notidanus primigenius Ag. fogazatával foglalkozó s 1942-ben közzé tett

jeles összefoglaló zoológiái és paleontológiái tanulmánya, amelyhez az

impulzust, a mátraszllsi kövült cápafogak adták. A lelkiismeretes búvár
gondosságával igyekezett összegyjteni minden szükséges adatot.

Óvatosságára nézve jellemz, hogy ez átfogó értekezésének publikációját

elssorban az késleltette, hogy néhány munkához, amelynek csak a címét

ismerte, csupán sokára, vagy egyáltalán nem tudott minden igyekezete

ellenére sem hozzájutni. Ezt szintén meg is írja. Ez az irodalmi óvatos-

ság jellemzi egyébként valamennyi mvét E Notidanus-munkájában
óvatoságához még nagyfokú szerénység is párosul, amikor e hiányokra
rámutatva hozzáteszi: „De talán a következ sorok így is gyarapíthatják
a recens és fosszilis Notidanusok fogazatára vonatkozó ismereteinket.”

Meggyzdésünk, hogy e szerény sorokon túl messze kimagasló jelent-
ség ez a dolgozat.

Irodalmi szakmunkásságának a képe nem lenne azonban teljes, ha
legalább futólag nem említenk még meg ismeretterjeszt cikkeit. Az
egykori szépirodalmi tárcaíró hangját érezzük ezekben a könnyed, élve-

zetes stílusú cikkekben megcsendülni. Különösen társulatunk népszer
folyóiratának, a Földtani Értesítnek lapjain szólt a geológiai eseményei
iránt érdekld közönségünkhöz többször is. Ide sorolhatjuk egyébként
többé-kevésbbé ama technikai vonatkozású cikkeit is, amelyek közgazda-
sági lapokban láttak napvilágot.

Vitális kiváló és terjedelmes szakirodalmi munkásságának méltatása

után vessük szemünket egv pillanatra még a tanárra is. 1903-ban kapcso-

lódott be a bánya-, kohó- és erdmérnökképzésbe, s abban közel 40 esz-

tendn át vett részt. Gyakorló bányászaink és kohászaink legnagyobb
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része tanítványa volt s tle nyerte gyakorlati irányú geológiai képzését.

Eladásai rendkívül világosak, könnyen gördülk voltak. Egyszerség és

érthetség jellemezte óráit. Sok-sok tanítványa, köztük számos bánya-
mérnök, gondol hálával arra a tudásra, amelyet Tle szerzett s amellyel

a mérnöki gyakorlat geológiai vonatkozásaiban mindig sikerrel igazod-
hatott el.

Vitális tudományos munkásságát a Magyar Tudományos Akadémia
is elismerte, amidn 1920-ban levelez, majd 1945-ben rendes tagjai közé
választja. Leveleztagsági székfoglalóját a Notidanus primiqenius Ac.
fogazatáról 1923-ban tartotta meg. Rendestagsági posthumus székfogla-
lóját pedig a múlt év decemberében Schréter Zoltán mutatta be, amely-
ben sikeres szénkutatásairól a Magyar Középhegység dunántúli részében
ad számot az akadémiának. Társulatunk életében is nagy szerepet játszik.

Közlönyünkben nem egy dolgozata látott napvilágot, a Társulat választ-

mányában hosszú évek során tevékenykedik. Kimagasló érdemeit Társu-
latunk is elismerte akkor, amidn 1942-ben tiszteletbeli tagjai sorába
választotta s végül bizalma 1945-ben az elnöki székbe emelte. Nyugdíjba-
vonulásakor magas államfi kitüntetésben is részesült.

Amint e rövid vázlatból is látjuk, élete eredményekben: tárgyi és

jelképes sikerekben egyaránt rendkívül dús volt. De mint minden ember
életében, úgy az övében sem sütött állandóan a nap, nemcsak az öröm
verfénye izzott, hanem idnkint a szomorúság, a bánat felhi is meg-
jelentek az égen elhomályosítva az öröm sugárzását. A nehéz sorscsapá-
sokban azonban mellette állt már 25 éves kora óta szeret és áldott jóságú
felesége, Chovan Etel, akivel megosztva örömet és bánatot egyaránt, na-

gyobb volt az öröm és könnyebben elviselhet a szenvedés. Három gyer-
mekük közül IsTVÁNt 14 éves korában szólította magához az Ür. Második
fiukat, Károlyí, a kitn és nagy karrier eltt álló sebészt, tragikus

körülmények közt veszítették el a szülk. Három gyermekük közül a leg-

fiatalabb, Sándor, követte édesapja örömére annak hivatását és geológus
lett. Jó menyeiben és unokáiban is nagyon sok örömet lelhetett a Meg-
boldogult. Két unokája pedig szinte rajongásig szerette. Sohasem felej-

tem el azokat a perceket, amelyekben zárkózott lelke megnyílt elttem
unokái dicséretében. A hangja átmelegedett, arcán kedves der
omlott szét, szemei felcsillantak. Ekkor láttam világosan, meleg szívét,

amely nagyon tudott szeretni, bár ezt csak nagyon ritkán árulta el. Eze-
ket a röpke beszélgetéseket a róla való legkedvesebb emlékeim közt
rzöm.

Életének utolsó két esztendeje telve volt a test szenvedéseivel. Nem
lehet a legnagyobb csodálat nélkül elmenni ekkor fároszként tündökl
lélekerejénnk nagysága eltt. Súlyos betegségében, tudatában bizonnyal
az elkerülhetetlen és közeli végnek, szellemének újabb terméseit képes
volt tiszta fejjel, teljesen kidolgozottam számunkra papirra vetni. Beteg-
ágyán még 11 szakcikk született, amelyek közül több már meg is jelent.

Szine példanélküi az az akarater, amellyel legyzte a gyengül, napról-
napra jobban hervadó gyenge testet az ers szellem. Tudjuk, hogy isten-

hív, vallásos ember volt, bizonnyal ez is hozzásegítette t a fájdalmak
és szenvedések ers hittel való elviseléséhez.

Nem látjuk többé már kedves mosolyát és nem halljuk kedves hang-
ját. De emlékét megrzik kimagasló tudományos és gyakorlati eredmé-
nyei, a sok és nagyfontosságú geológiai megállapítás, a rengeteg ásvány-
kincs, az általa leírt új fajok, a szaktársak által tiszteletére elnevezett
több kövületfai és változat. De kegyelettel és hálás szeretettel gondol
reá minden tanítványa és tisztelet száll feléje minden szaktársa fell is.
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Vitális István életét az állandó és becsületes munka töltötte ki s
ezzel mintaképévé vált a fáradhatatlan, az eléie tornyosuló akadályok
eltt meg nem torpanó, akaraters és céltudatos kutatónak.

Emléke legyen örökké áldott!

Vendel Miklós.
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Breznyik János emlékezeté. (1815—1897). A selmeczbányai ev. líceum Ér-
tesítje. Selmeczbánya, 1901.

A búrok és hazájuk. A Selmeczbányai Gyógyászati és Természettudományi
Egyesület Évkönyve. Selmeczbánya, 1902.

Csemez Miklós. (1829— 1902). A selmeczbányai ev. líceum Értesítje. Sel-
meczbánya, 1902,

Micsinay János. (1847—1902). A selmeczbányai ev. líceum Értesítje. Sel-
meczbánya, 1903.

Adatok a Balaton-Fölvidék bazaltos kzeteinek ismeretéhez. Földt. Közi.

1904. 34. 377—399. — Beitráge zr Kenntnis dér Basaltgesteine des Balaton-
Berggebietes. Supplement zum Földt. Közi. Ibid. 443—468.

Hont vármegye természeti viszonyai. Magyarország Vármegyéi és Városai.

Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város. 1907. 1—24.

Egy címzetes fiskola. Pesti Hírlap. 1907.

Bodva-Tornaköz földtani viszonyai. Földt. Int. Évi jel. 1907-rl. 1909.

45—58.
Die geologischen Verháltnisse dér Umgebung des Bodva- und Tornabaches.

Jahresberichte d. kgl. Geol. R. A. für 1907. 1909. 50—66.

A tihanyi Fehérpart pliocénkorú rétegsora és faunája. Földt. Közi. 1808.

38. 665—678. — Die pliozáné Schichtenreiche des Fehérpart bei Tihany und
dérén Fauna. Supplement zum Földt. Közi. Ibid. 701—716.

Észrevételek Lrenthey Imre urnák „A tihanyi Fehérpart pannóniai réte-

geirl írt cikkére. Földt. Közi. 1909. 39. 363—367.

Bemerkungen zr Mitteilung des Herrn Dr. I. Lrenthey: Über die panno-
nischen Schichten des Fehérpart bei Tihany. Supplement zum Földt. Közi.
Ibid. 464—470.

A balatonvidéki bazaltok. Két táblával, egy térképpel és 67 szövegközti
ábrával. A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei. I. kötet I.

rész. Geológiai, petrografiai, mineralogiai és ásványchemiai függelék. Budapest,
1911. (1909). II. 1—70.

Die Basalte dér Balatongegend. Mit zwei Tafeln, einer Karte und 67

Textfiguren. Resulte dér Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees. I.

Bd. I. T. Petr. Anhang. Budapest, 1911. p. 1— 190.

A balatonvidéki kecskekörmök és lelhelyeik. Két táblával és 7 szöveg-
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közti ábrával. A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei. I. kö-
tet. I. rész. Függelék. A Balatonmellék palaeontologiája. IV. köt. Budapest,
1911. (1910). IV. 1—35.

Die Ziegenklauen dér Balatongegend und ikre Fundorte. Mit zwei Tafeln

T Textfiguren. Resultate dér wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees.

I. Bd. I. T. Palaeont. Anhang. Budapest, 1911. (1910). 1—38.

Adatok a Rima és a Nagy-Balog patak között fekv terület földtani viszo-

nyaihoz. Földtani Int. Évi jel. 1908-ról. 1910. 48—57.

Beitrage zr Geologie des Gebietes zwischen dem Rima- und Nagybalog-
bach. Jahre^Derichte d. kgl. ung. Geol. R. A. für 1908. 1911.

Adatok a balatonvidéki pliocén- és pleisztocénkorú képzdmények sztra-

tigráfiájához. Földt. Közi. 1911. 41. 428—436.

A kapnikbányai fluoritok. Selmeczbánya, 1912. 1—8.

A peremartoni Somlódomb pliocépkori rétegsora és faunája. Földt. Közi.

1912. 42. 151—'157.

Adatok az Erdélyrészi Medence délkeleti részének földtani felépítéséhez.

Jelentés az Erdélyrészi Medence földgázelfordulásai körül eddig végzett ku-
tatómunkálatok eredményeirl. II. rész, 1. füzet. Budapest, 1913. 223—288.

A magyarországi magnezitelfordulások földtan-telepismerettani szem-
pontból. Bány. és Koh. Lapok. 1914. XLVII. évf. I. köt. 409—419.

Adatak a Magyar Erchegység földtani és bányászati viszonyaihoz. Földt.

Int. Évi jel. 1914-rl. 1915. 370—384.
Beitrage zu den geologischen und montanistischen Verhaltnissen des Un-

garischen Erzgebirges. Jahresbericht d. kgl. ung. Geol. R. A. für 1914. 1915.

424—440.
Kszegi Winkler Ben emlékezete. Bány. és Koh. Lapok. 1915. XLVIII. évf.

II. köt. 425—427.
A pinkafkörnyéki lignit-szénelfordulásokról. Budapest, 1915.

Adatok a Cserhát keleti részének geológiai viszonyaihoz. Math. és Term.
tud. Ért. 1915. 33. 561—576.

A nyitravármegijei Büdösk környékének geológiai viszonyai, tekintettel

a morvamezei földiolaj -kutatására. Bány. és Koh. Lapok. 1915. XLVIII. évf. 1

köt. 141—148.
Adatok Zólyomkecskés—Kisbánya—Szklenófürd geológiájához. Földt.

Int. Évi jel. 1915-rl. 1916. 228—1243.

Beitrage zr Geologie von Zólyomkecskés, Kisbánya und Szklenófürd.
Jahresbericht. d. klg. ung. Geol. R. A. für 1915. 1916. 250—267.

A „Congeria dactylus Brus.“ rendszertani helyzete. Math. és Term. tud.
Ért. 1915. 33. 331—338.

Halfogtanulmányok. Földt. Közi. 1915. 45. 268—270. — Fischzahnstvdien.
Supplement zum Földt. Közi. Ibid. 327—330.

Bélabánya aranybányászatának felújítása. Bány. és Koh. Lapok. 1916.

XLIX. évf. 1. köt. 225—237.
A m. kir. Bányászati és Erdészeti Fiskola székhelykérdése. Bány. és Koh.

Lapok. 1920. Lili. évf. 1 köt. p. 267.

Üj eocén szénkincs Németegyházán, Bicske határában. Bány. és Koh. La-
pok. 1927. LX. évf. p. 406.

Szén- és szénolajproblémáink. Bány. és Koh. Lapok. 1929. LXIL évf.

299—304. 323—332, 347—356
Bitumen-, bzw. teerreiche Braunkohlen im Bakony-Gebirge. Mitteilungen

dér berg- und hüttenmann. Abt. dér kgl. ung. Palatin—Joseph—lUniv. f.

technische und Wirtschaftswiss. 1930. 2. 104—132.

A hazai bauxitokkal kapcsolatosxilumíniumvasércek. Bány. és Koh. Lapok.
1931. LXIV. évf. 486—490, 511—517.

A csonkamagyarországi bánya-, kohó- és erdmérnökképzés egyetemi
egyenjogúsítása. Erdészeti lapok. 1931. LXX. évf. 1. fz. 34—40.

Baracskai Szoboszlai Kornél. A m kir. Bányamérnöki és Erdmérnöki
Fiskola Évkönyve az 1931—32. tanévrl. Sopron. 1932. 24—28.

A halimbavidéki bauxitok és hasznosításuk. Bány. és Koh. Lapok. 1932.

LXV. évf. 362—368, 386^392.
Bergbauwesen, Magyary: Die Entstehung einer internat. Wissenschafts-

politik. Leipzig, 1932.
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A recski arany-, ezüst- és rézércbányászat. Bány. és Koh. Lapok. 1933.

LXVI. évf. 145—155, 169—180, 193—201.
Die Gold-, Silber- und Kupferbergbau zu Recsk in Ungarn. Mitteilungen

dér berg- und hüttenmánn. Abt. dér. kgl. ung. Palatin-Joseph-Univ. f. tech-

nische und .Wirtschaftswiss. 1933. 5. 213—248.

A kincstár recski arany-, ezüst- és rézércbányászata. A magyar orvosok
és természetvizsgálók XLI. vándorgylésének munkálatai. Budapest, 1934.

Congeria sovroniensis n. sp. (Német kivonattal). Math. és Term. tud. Ért.

1934. 50. 509—517".

Adatok a Kabhegy bazaltlávaömlésének a megismétldéséhez. Math. és

Term. Tud. Ért. 1934. 50. 520—527.
Limnocardium vario-costatum n. sp. (Német kivonattal). Math. és Term.

tud. Ért. 1934 .51. 696—702.
A Salgótarján egercsehi szénmedence, tekintettel az alsó-miocén szén és

a „Schlier“ földtani viszonyára. Math. és Term. tud. Ért. 1935. 52. 287—313.

Das Kohlenbecken von Salgótarján—Egercsehi mit Rücksicht auf die geo-
logischen Verháltnisse dér untermiozanen Kohlé und des „Schliers“. Mittei-

lungen dér berg- und hüttenmánn. Abt. dér kgl. ung. Palatin-Joseph-Univ. f.

technische und Wirtschaftswiss. 1934. 6 60—76.

Limnocardium soproniense s. sp. (Német kivonattal). Math. és Term. tud.

Ért. 1934. 51. 705—716.
Zwei neue Muschelarten aus den pontischen Sedimenten von Sopron .

Mitteilungen dér berg- und hüttenmánn. Abt. dér kgl. ung. Palatin-Joseph-
Univ. f. technische und Wirtschaftswiss, 1934. 6. 77—92.

Az úrkúti magánérc. Bány. és Koh. Lapok. 1935. LXVIII. évf. 302—309.

Das Manganefz von Úrkút. Mitteilungen dér berg- und hüttenmánn. Abt.
dér kgl. ung. Palatin-Joseph-Univ. f. technische und Wirtschaftswiss. 1935. 7.

54 74

Orygocerasok a sopronvidéki alsópontusi üledékekben s elterjedésük ha-
zánkban és a környez országokban. (Német kivonattal). Math. és Term. tud.

Ért. 1936. 54. 626—1641. ,
. A nagytétényi fullerföld és bányászata. Math. és Term. tud. Ért. 1936. 55.

971 Q«3

Fuller- (Walk-) Erde-Bergbau in Rumpfungarn. Mitteilungen dér berg-

und hüttenmánn. Abt. dér kgl. ung. Palatin-Joseph-Univ. f. technische Wirt-
schaftswiss. 1936. 8. 182—193.

A csonkamagyarországi földgáz- és földiolaj-kutatás eredményei és kilá-

tásai. Bány. és Koh Lapok. 1937. 157—169.

A lispei és bükkszéki földgáz és földiolaj. Természettud. Közlöny. 1937.

69 247—258.

A soproni Virágvölgy fossilis Bagliviái és kortársak. Math. és Term. tud-

Ért. 1937. 56. 672—686.
Ein neuer Baglivien-Fundort in den sarmatisch-pontischen ,.Übergangs-

schichten“ des Blumentales (Virágvölgy) bei Sopron. Mitteilungen dér berg-

und hüttenmánn. Abt. dér kgl. ung. Palatin-Joseph-Univ. f. technische und

Wirtschaftswiss. 1937. 9. 133—143.

Die kgl. ung. Erzgrube bei Recsk. Mitteilungen dér berg- und hüttenmánn.

Abt. dér kgl. ung. Palatin-Joseph-Univ. f. Wirtschaftswiss. 1937 9. 125—132.

A recski arany-, ezüst- és rézércbánya. Természettud. Közlöny. 1938. 70.

] 52—158.

Az els magyar Fossarulusok a fertrákost alsó-pontusi üledékekben. Math.

és Term. tud. Ért. 1938. 57. 698—797.

Die ersten ungarlándischen Fossarulen aus den unterpontischen Ablage-

rungen von Fertrákos. Mitteilungen dér berg- und hüttenmánn. Abt. dér kgl.

ung. Palatin-Joseph-Univ. f. technische und Wirtschaftswiss. 1938. 10. 1 rész.

84—91. .

Papyrotheca mirabilis Brus. és Succinea gracilis Lör. a sopronvidéki also-

pontusi üledékekben. Math. és Term. tud. Ért. 1938. 57. 778—787.

Papyrotheca mirabilis Brus und Succinea gracilis Lrent. aus den unter-

pontischen Ablagerungen dér Umgebung von Sopron. Mitteilung dér berg-

und hüttenmánn. Abt dér kgl. ung. Palatin-Joseph-Univ. f. technische und.

Wirtschaftswiss. 1938. 10. 1 rész. 92—160.
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Magyarország szénvagyona. Math. és Term. tud. Ért. 1939. 58. 130—161.

Die Kohlenvorkommnisse Ungarns. Mitteilungen dér berg- und hütten-
mánn.. Abt. dér kgl. ung. Palatin-Joseph-Univ. f. technische und Wirtschafts-
wiss. 1938. 10. Teil. 3. 1—72.

Magyarország szénvagyona és széntermelése. Budapesti Szemle. 1939. 737.

füzet. 53—77.
A magyar bauxitok és értékesítésük. Földtani Értesít. 1939. IV. évf. 2. sz.

32—50.
Magyarország széntermelése. Math. és Term. tud. Ért. (Német kivonattal).

1939. 58 619—635.
Magyarország szénelfordulásai. .Könyv) 407 oldal, 88 ábrával, 13 táblával

és 1 térképpel. Sopron, 1939.

A visszatért Felvidék és Kárpátalja szénelfordulásai. Bány. és Koh. La-
pok. 1940. LXXVIII. évf. 21—26.

Die Kohlenvorkommen des rückgegliederten Oberungarns und Karpathen-
landes. Mitteilungen dér berg- und hüttenmánn. Abt. dér kgl*. ung. Palatin-
Joseph-Univ. f. technische und Wirtschaftswiss. 1939. 11. 137—149.

A báró Eötvös Lóránd-féle torziós ingamérések és a szénkutatás. Math. és

Term. tud. Ért. 1940. 59. 260—273.

Die Messungen mit dér Eötvös’schen Drehwaage und die Kohlenforschung.
Mitteilungen dér berg- und hüttenmánn. Abt. dér kgl. ung. Palatin-Joseph-
Univ. f. technische und Wirtschaftswiss. 1940. 12. 73—84.

Erdély természeti kincsei. Honi Ipar. I. évf. 9. sz. Budapest. 1940.

A szén. Földt. Értesít 1940. V. évf. 2. sz. 42—69

Néhány félreismert fosszilis szénelfordulásról. Bány. és Koh. Lapok
1940. LXXIII. évf. 161—172.

Die Kohlenforkommen dér rückgegliederten ostungarischen und sieben-
bürgischen Landesteile. Mitteilungen dér berg- und hüttenmánn. Abt. dér kgl.

ung. Palatin Joseph-Univ. f. technische und Wirtschaftswiss. 1940. 12. 85—106.
Gyászbeszéd Finkey József ravatalánál. Akadémiai Értesít. 1941. p. 202

—

204.

Böhm Ferenc emlékezete. Hidrológiai Közlöny. 1940. 20. 18— 19.

Rozlozsnik Pál emlékezete. Földt. Közi. 1941. 71. 1— 14.

Szén- és bauxitgazdálkodásvnk. Közgazdasági szemle 1941. p. 298—316.

Ungarns Kohlenwirtschaft. Das Schaffende Ungarn. Budapest, 1941.

Felszálló víz okozta veszély a mátraalji lignitbányászatban. Math. és Term.
tud. Ért. 1941. 60. 816—835.

Die Gefahrdung des Legnitbergbaues am Mátra-Fusse durch das aufstei-
gende Wasser. Mitteilungen dér berg- und hüttenmánn. Abt dér kgl. ung.
Palatin-Joseph-Univ. f. technische und Wirtschaftswiss. 1941. 13. 148—161.

A „pontusi“ vagy a ,,pannóniai“ elnevezést használjuk-e? Beszámoló a
m. kir. földtani intézet vitaüléseinek munkálatairól 1942. 2. füzet. 33—39.

Welche Bezeichnung ist zu gebrauchen: „pontisch“ oder ,.pannonisch“?
Mitteilungen dér berg- und hüttenmánn. Abt. dér kgl. ung. Palatin-Joseph-
Univ. f. technische und Wirtschaftswiss. 1941. 13. 136— 142.

Feltnen nagy ftérték barnaszeneinkrl. Math. és Term. tud. Ért.
1942. 61. 234—245.

Über ungarische Braunkohlen von auffallend hohem Heizwert. Mittei-
lungen dér berg- und hüttenmánn. Abt. dér kgl. ung. Palatin-Joseph-Univer-
sitát f. technische und Wirtschaftswiss. 1942. 14. 171—181.

A recens notidanusok és a fosszilis Notidanus primigenius Ag. fogazata.

f tekintettel a mátraszllsi miocénkorú notidanus-fogakra. Geologica Hung.
Series Palaconiologica. Budapest, 1942. Fasc, 18. 1—18. — Die Záhne dér rezen-
ten Notidanus-Arten und des fossilen Notidanus primigenius Ag.. mit Rück-
sicht auf die miozdnen Notidanus-Zahne von Mátraszlls. Ibid. 29—33.

Karbonkorszakú kszén a Zempléni Szigethegységben. Math. és Term.
tud. Ért. 1943. 42. 209—289.

Karbonische Steinkohle im Zempléner lnselgebirge. Mitteilungen dér
berg- und hüttenmánn. Abt. dér kgl. ung. Palatin-Joseph-Univ. f. technische
und Wirtschaftswiss. 1943. 15. 206—224.

A szénkutatásról. Természettudományi Közi. 1944. 76. 97—110.
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Fejtésreméltó fornai szén felkutatása a zircvidéki medencében. Bány. és
Koh. Lapok 1946. LXXIX. évf. 15—40.

Kátránydús barnaszén a Mátrahégységben. Bány. és Koh. Lapok. 1946.
LXXIX. évf. 53—54.

Négy megoldásra váró problémánk. Bány. és Koh. Lapok. 1947. LXXX.
79—80.

A zircvidéki szén felkutatása. Természettudomány. 1947. II. évf. 112—119.
A sopronvidéki pannóniai-pontusi tenger szerves maradványai. Földtani

Értesít. 1947. 12. évf. (Szept. szám) 20—26.

Fejtesreméltó eocén „fornai“ szén az esztergomvármegyei paleocén me-
dencében. (Német kivonattal). Földt. Közi. 1947. 75—76. 52—68.

A csolnoki Kecskehegy Borókáshegy környékén felismert szerkezeti me-
dencében felkutatott paleogén szén Bány. és Koh. Lapok. 1947. LXXX. évf.
331—336.

Szénkészletünk, a vízveszély és a védekezés. Bány. és Koh. Lapok. 1947.
LXXX. évf. 173—178.

Oligocén, eocén és paleocén fényes barnaszén felkutatása a Magyar Közép-
hegység dunántúli részében. Akadémiai rendes tagsági székfoglaló (Posthumus.
bemutatta, Schréter Zoltán). 1947. dec. 22.

Fejtésreméltó eocén „fornai“ szén az esztergomvármegyei paleogén meden-
cében. Földt. Közi. LXXV/LXXVI. 1947. p. 52—68. 5 ábrával.

Abbauwürdige eozan-fornaer Braunkohle im grauer alttertiarbecken.
Földt. Közi. LXXV/LXXVI. 1947. p. 68—70.

A Németegyháza Mesterberek Csordakútp,uszta területe alatt felkuta-
tott paleogén fényes barnaszén. Bány. Koh. Lapok. LXXXI. III. évf. p. 66—75.

4 ábrával.

KORMOS TIVADAR EMLÉKEZETE.*

Két évvel ezeltt kaptuk a szomorú hírt, hogy jeles slénybúvárunk,
Kormos Tivadar elhúnyt. Szaktársai a legnagyobb részvéttel fogadták
halála hírét. Még sokat vártunk tle, egyebek között eddigi munkásságá-
nak nagyszabású összefoglalását. Fájdalommal kell megállapítanunk,
hogy erre már többé sor nem kerülhet, a könyörtelen halál ebben meg-
akadályozta.

Kormos Tivadar 1881-ben született Gyrött. Már kora ifjúságában

érdekldött a természettudományok iránt. Vadászattal egybekötött kirán-
dulásain megfigyelte a természet összes megnyilvánulásait, de különösen
az állatvilág kötötte le figyelmét. Gyjtött puhatesteket és gerinceseket,

melyeket meg is határozott.

1901-ben a budapesti Tudomány-Egyetem bölcsészeti karán a termé-
szetrajz-földrajzi szakra iratkozott be, ahol állatbúvárnak, zoológusnak
készült. Mint egyetemi hallgató vetette fel az „Egyetemi Természetrajzi

Szövetség 11

ifjúsági egyesület eszméjét, amelynek megalakulása elssor-
ban az érdeme.

Els szakközleményei, amelyek tolla alól kikerültek 1902-ben, madár-
tani tárgyúak voltak. 1903-ban jelent meg a puhatestekkel foglalkozó els
értekezése. Ez a biharmegyei Püspökfürd reliktum csigafaunájának ere-

detére vet világot. Ez az értekezése hívta fel rá id. Lóczy Lajos figyelmét,

aki a Balaton környékének tudományos tanulmányozása kapcsán a Du-
nántúl pleisztocén puhatest állatvilágát óhajtotta szakemberrel feldol-

goztatni. Ezzel a tárgykörrel hazánkban addig közelebbrl senkisem fog-

lalkozott. A pleisztocén-puhatest állatvilág egy részét Weiss Artúr né-

met slénybúvár feldolgozta, majd Lóczy L. megbízásából ezt a munkát
Kormos Tivadar folytatta és kiváló sikerrel be is fejezte.

* Eladta a szerz a Magyarhoni Földtani Társulat 1948. február 11-én
tartott ünnepi közgylésén.


