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H e i m Albert, a dinamikai földtan klasszikus nag^'^sága, a gleccserismeret
és a hegységképzdés mechanizmusának megalapozója, Svájc földtanának for-

mába öntje, sok életrajzi méltatásból ismert elttünk. Ebben a családtagok
részérl közreadott könyvben Heim hatalmas egyéniségének tanulságos és

lebilincselen érdekes élettörténetét találjuk. A 268 oldalra terjed, szép kiál-

lítású könyv igen szemléletes fejezetekben vezet végig egy példátlanul álló nagy
ember óriási emberi és tudományos teljesítményein, jellegzetes személyiségének
kidomborításával. Nemcsak a világ minden geológusának mindenkori oktatója
és mintaképe áll elttünk, hanem megismerjük a szenvedélyes természetbúvárt,
a fáradhatatlan természetbarátot és a természet minden éllényének, növények-
nek és állatoknak egyforma tiszteljét, megértjét és védelmezjét, aki mér-
hetetlen tudását és képességeit nemcsak a földtan, hanem az emberszeretet
mvelésére és példaadó gyakorlásában is értékesítette.

Heim Albert földtani alkotásainak nagyságát minden szakember ismeri.

Lelkének nagyságát, filozófiai mélységig hatoló bölcsességét, emberbaráti tár-

sadalmi tevékenységét, természetvédelmi állatvédi munkásságát, az alkohol-
ellenes^ és betegségek elleni küzdelemben vitt szerepét hazáján túl kevésbbé
i smerhették. Pedig ezekben mutatkozik legközvetlenebbül lelki nagysága, sze-

rény, közvetlen modora, puritán élete, odaadó áldozatkészsége és minden vonalon,
a gyakorlati élet terén is megnyilvánult önzetlensége. Izig-vérig tudós volt, akit

a probléma-megoldások heve serkentett, aki megvetett pénzt, hírnevet, dics-
séget, aki az erkölcsi elismerést nem sokra becsülte, ha feladatainak megoldá-
sával a közjót, embertársainak javát szolgálhatta. „Minden tettünkért a közösség-
nek felelsséggel tartozunk. A mindnyájunk javát szolgáló alkotásokban találjuk

meg a legnagyobb megelégedést.”
Hivatását nemcsak a kutatásban, hanem a tanításban is látta. Hosszú

életén át sok szenvedés, lelki csalódás is érte. Atyai szívének egyik legnagyobb
fájdalma volt, hogy fia nem lehetett a zürichi egyetemen tanszéki utóda s egy
holland petróleumtársulat szolgálatába állt. Fájdalmas volt számára, fiát „a
petróleum-mocsárban látni, ahol pénzt akar keresni”, ahelyett, hogy némi segít-

séggel a Himalájába menne tudományos kutatásra ! Mindez nem hagyott nyomot
rajta, fáradhatatlan munkássága töretlen maradt. Id. L ó c z y Lajos-hoz, aki

neki mindvégig baráti kapcsolatú 'tanítványa volt, írta egyik 1887 februárjában
kelt levelében : „A fájdalom el nem hagyható, szívünkbe zártan, egész életünkön
át hséges kísérnk marad”. L ó c z y-hoz intézett másik levelében olvassuk :

„Hírnévre nem sokat adok. De öreg korára az embert örömteljes érzéssel tölti el

egy mindannyiunkat, nemzetiségi korlátozáson túl, körülvev nagy eszmékkel
való összetartozás”.

Heim Albert nagy volt mint tudós geológus, ennél is nagyobb volt azon-
ban emberi mivoltában. A korszer földtan egyik legnagyobbszabású tudományos
vitaülésén, 1903-ban tartott bécsi nemzetközi földtani kongresszuson adta el
L u g e 0 n a Svájci Alpok szerkezetének takaró szerinti magyarázatát. Ebben


