
Megemlékezés Taeger Henrikről 
születésének 100. évfordulójaalkalmából

Dr. Dudich Endrex

Taeger Henrik földtani munkássága szóra sem érdemes.

Ez az első benyomás, amelyet nyomtatott müveinek csekély szá
ma —  kerek egy tucat —  kelt, téves. Éppúgy helytelen, mint 
egy életművet jelentősnek vélni csupán azért —  mert sok Cilii
ből áll.

A tizenkettő között ugyanis másfél monográfia van.

"A Vértes-hegység földtani viszonyai" a "két-maximumos" szakmai 
életút elején, és a kesernyés-csonkán maradt másik, "A Bakony 
regionális geológiája, I." a korai végén.

Ez a torzó önmagában is jelentős lenne. Taeger Henrik értékét 
azonban figyelemreméltóból kiemelkedővé fokozza a hazai föld
tanban mindmáig érvényesülő hatása. Az Írásaiban foglalt meg
állapításokat gyakorta idézték. Még több esetben hallgatagon 
átvették. Ma már sokszor nem is észleljük ez is, az is tőle 
származik. Zárójeles tanulság: a /sajnos/ nálunk is divatba- 
bevonuló "tudományméréstanban" /szörnynevén scientometriában/ 
kidolgozott áltudományos "idézettségi index" korántsem jellem
zi megbizhatóan valamely mü szakmai értékét —  még kevésbé 
szerzője eredményeinek időtálló voltát.

Olykor büszkén, máskor kissé szégyenlősen, gyakran emlegetjük 
"külföldre szakadt hazánkfiainak" többé-kevésbé jelentős szak
mai sikereit. Ám tegyük —  ha az eredmények méltóak erre, tudo
mányunk és hazánk számára hasznosak. Ezúttal forditott esettel 
van dolgunk, egy hazánkba-szakadt külföld-fia a megemlékezés 
tárgy-alanya.

xElőadta a Szakosztály ülésén, 1981. október 19-én.
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Heinrik Taeger ugyanis születése, anyanyelve, állampolgársága 
és saját bizonyságtétele szerint német volt. Mikor 58 éves ko
rában elhunyt a Magyar Királyi Földtani Intézet akkori igazga
tója, ifj. Lóczy Lajos búcsúztatta. Leszögezte: "Taeger... lel
ke mélyén mindvégig hü fia maradt hazájának. Szivének melege 
azonban a magyar röghöz vonzotta öt. Rajongója volt a magyar 
földnek... csak itt érezte igazán jól magát. Több Ízben lett 
volna alkalma hazájában, vagy másutt külföldön jövedelmező ál
lásban elhelyezkednie, ő azonban nálunk maradt és mindvégig 
itt működött". Bécsben tett érettségit. 1901 és 1907 között 
/hét évig!/ a boroszlói /németül Breslau, lengyelül Wroclaw/ 
egyetemen hallgatott természettudományokat. Érdeklődése közép
pontjában a földtan állt.

Élete fordulópontja, 22 éves korában, egy tanulmányi kirándulás 
volt. Ez, professzora vezetésével, a Bakonybe vetette. Ekkor 
ejtette rabul id. Lóczy Lajos szakmai és ember egyéniségének 
lenyűgöző kisugárzása. Élete végéig mestereként tisztelte és 
atyai jóbarátjának vallotta őt. Lóczy professzori és vezetői 
sasszemére vall, hogy ezt a külföldi egyetemi hallgatót bizta 
meg a Vértes-hegység 1:75 000 méretarányú földtani térképezé
sével. Ezt az 1904 és 1905 év terepi idényében végezte el 
/igen, mindössze két nyáron!/. Eredmény: német és magyar nyel
ven a budapesti Földtani Intézet évkönyvében kiadott monográfia 
amely a breslaui egyetem doktori címét szerezte meg alkotójá
nak és rangos helyet biztosított neki a magyar föld regionális 
kutatóinak sorában.

Ezt követően még két félévet hallgatott a bécsi egyetemen és 
elvégezte a trieszti zoológiái állomás tengerbiológiai-fejlődés 
történeti tanfolyamát is. Ez volt Taegernek a mai népszerű 
anglicizmus szerint "postgraduate", azaz oklevél utáni tovább
képzése .

Lóczy ragaszkodik hozzá, bár a breslaui egyetem meghívja a 
földtani tanszékre, ahol már 1911-ben első tanársegédként a 
Közelkeleten dolgozó professzort helyettesíti. 1912-ben a pári
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zsi nagynevű bányászati akadémián /Ecole supérieur des Mines/ 
egésziti ki elméleti ismereteit mérnöki-gyakorlati tudással. 
Lóczy a Bakony földtani ujrafelvételezését bizza rá. E felada
tának hat nyáron át, 1914-ig becsülettel eleget is tesz. Felvé
teleinek eredményeiről tömören és irigylésreméltó tárgyszerű
séggel számolt be évente a Földtani Intézet Évi Jelentésében.

Erejéből arra is futotta, hogy működését 1914-ben kiterjessze 
a Buda-Pilisi hegységre. A Bakonyról is a Vérteshez hasonló, 
de annál még igényesebb összefoglalást akart Írni és ilyet ter
vezett a Buda-Pilisi hegységről is. Ez utóbbiról azonban csak 
egy előzetes közlemény jelent meg, amely a Davis-i, akkor igen 
időszerű geomorfológiai iskola pompás hazai megnyilatkozása.

Közbeszólt a történelem; az első világháború vihara Taeger ter
veit is elsöpörte. Neveltetésének megfelelően önkéntesként vo
nult be. Harcolt a keleti és nyugati fronton egyaránt. A német 
hadvezetőség is méltányolta szakmai ismereteit: a romániai 
olajmezők műszaki helyreállításában foglalkoztatták hadigeoló
gusként. Két magas kitüntetés birtokosaként, századosi rangban 
szerelt le. Kísérletet tett a Bakonyba való visszatérésre, tér
képei összeszerkesztésére és sajtó alá rendezésére. Erre azon
ban akkor nem nyílt lehetősége.

A Magyar Általános Kőszénbánya Rt szolgálatába lépett. A tér
képezés során szerzett ismereteit, más nagynevű geológusaink
hoz hasonlóan, szakvéleményekben kamatoztatta. Ezek főleg kő
szénkutatásra vonatkoznak, de pl. mészkőkutatás is szerepel 
tárgyaik között.

Külföldön is működött szakértőként: Romániában, Jugoszláviában, 
Lengyel- Finn- és Svédországban. Azonban "fel-fel-dobott kő", 
mindig visszatért a Bakonyhoz...

Nopcsa Ferenc igazgatósága alatt és kezdeményezésére fogott 
hozzá, hogy bakonyi kutatásának földtani eredményét végül még
iscsak összefoglalja. Nagy kedvvel dolgozott ezen, mivel fel
ismerései már akkor kezdtek "közkinccsé" válni —  nem csoda,
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hogy szerette volna eszmei-gondolati elsőbbségeit nyomtatásban 
biztositani.

A tervezett nagy mü első része 1936-ban, már ifj . Lóczy Lajos 
igazgatósága alatt jelent meg. Ismét az emlékbeszédet idézem:

"Utolsó éveiben sokat betegeskedett, de munkaszeretete és ener
giája ekkor sem hagyta őt pihenni. 1938 őszén zimankós időben 
geológiai felvétel közben súlyos baleset érte... Nagybetegen 
úgyszólván haláláig állandóan geológiai munkán dolgozott, amely 
rövidesen napvilágot fog látni".

Az atyai jóbarát jóakaratu fia tévedett. Nem látott napvilágot. 
Elsöpörte a második világháború előszele.

így az 1939. március 23-án elhunyt Taeger Henrik életműve befe
jezetlen. Tudományos torzó maradt egy egyébként teljes élet, 
amelybe a harmonikus családi kör, a klasszikus zene szeretete, 
a növénynemesités sikeres művelése és a szinte pogány termé
szetimádat egyaránt beletartozott.

Hazai földtani irodalmunkban voltak hires-nevezetes párharcok. 
Közismert a klasszikussá patinásodott Hantken-Hofmann vita, 
meg a parázs szócsata Lőrenthey és H/a/laváts között. Kevésbé 
közismert az a szikrázó összecsapás-sorozat, amelyet Taeger és 
Vadász M. Elemér vivott a Földtani Közlöny nem tudományos pár
ba jpástnak szánt hasábjain. Ennek forrása: Vadásznak Taeger 
Vértes-müvéről irt biráló ismertetése. A vita tartalmát szakmai 
szemléletük eltérése határozta meg, formáját pedig egyéniségük 
gyökeres különbözősége színezte. Mai szemmel olvasva a vitaira
tokat, egyéni mérlegem nyelve Taeger javára billen. Meglehet, 
mások vitatnák ezt; igy jobb, ha erre nem is térünk ki bővebben.

Taeger munkáit időrendben elolvasván, szelvényeiben, térképei
ben néhány óra erejéig elmélyedvén, fejet hajtok e jószemü és 
széles gondolatkörü terepi geológus előtt. Bámulatos geomorfo
lógiai érzékkel fogott hozzá a hegységszerkezet és hegységfej
lődés kutatásához. Korát megelőzve egészítette ki müveinek
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rajz - anyagát fényképekkel. E két illusztrációs módszert szel
lemesen össze is kapcsolta.

Nevéhez fűződik a vértesi jura felismerése, a bakonyi jura hé
zagosságának megbizható rögzitése és több-lehetőséges értelme
zése, a bakonyi középső kréta meglétének igazolása /Vadász fel
fogásával szemben/, az "Északi vagy Déli Alpok" kapcsolat-vita 
higgadt megközelitése, a krétavégi /larámi/ hegységszerkezeti 
szakasz alapvető fontosságának meggyőző kimutatása.

A geológus is addig nyújtózkodjék, ameddig a takarója ér. Taeger 
szerint az Alpok és Kárpátok takarói nem értek a Dunántúli Kö
zéphegységig. Manapság, amikor megint divatos a Magyar /avagy 
Pannon/ Köztes Tömeg, Internid, avagy Tisia helyén is takarókat, 
sőt takarórendszereket vélelmezni /amire magam is hajlamos va
gyok/, érdekes, hogy ifj. Lóczy Taeger kimagasló érdemeként em- 
liti a Vértes és Bakony hegység csak-töréses, röghegység jelle
gének megállapitását. Kiemelés kérdése ez. Taeger fogalmazásai 
határozottak, de nem merevek. Emiit vizszintes mozgásokat, fel- 
boltozódásokat, még gyűrődést is. Ez jóval közelebb áll mai 
szemléletünkhöz, mint akár az egyik, akár a másik szélsőség.

Gyönyörűséggel olvastam ősföldrajzi-fejlődéstörténeti fejtegeté
seit. Vesztettem azzal, hogy nem a Bakony eocénjének egyes kér
déseit tárgyaló kandidátusi értekezésem lezárása előtt tanulmá
nyoztam ezeket tüzetesen. Szemléletéhez nincs, legfeljebb adata
ihoz lehet /és kell is, hogy legyen/ hozzátenni-valónk.

Súlyos következményű kivétel ez alól az anyagvizsgálat.

Taeger példás szorgalommal és kitartással maga határozta meg a 
Vértesből rendelkezésére állt ősmaradványokat —  állatokat és 
növényeket egyaránt. /Vadász M. Elemér a szemére is vetette, 
hogy nem specialistákkal dolgoztatott —  mint fiatal doktorje
lölt!/

Mikroszkópos kőzettani jellemzéseket azonban hiába keresünk mü
veiben. Egy kéz ujjain megszámolhatok a vegyelemzések is.
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Hogy mitől fosztotta meg magát ezzel, arra elegendő egyetlen 
példa.

1908-ban leirta a Vértesben, a Gránási-hegyen, a "fornai" kö- 
zépso-eocén rétegek alól kibukkanó "babérczet". Ha megelemez- 
tette volna, az vasas laterit helyett bauxitnak bizonyult vol
na. Térképén ugyan "terra rossát" és "lateritet" jelölt, s eze
ket paleogén korúnak irta le, a vértesi bauxit, mint olyan, 
felismerését azonban elszalasztottá. Annak ellenére, hogy egy
értelműen leirta —  alig három évvel Szádeczky Gyulának a ki
rályerdei bauxitról megjelent közleménye után —  hogy "ez az 
anyag gyakorlatilag nem különböztethető meg a nyugat-afrikai 
lateritektől." /Megjegyzendő, hogy a magyar kiadásban értelem- 
zavaró hibaként "délafrikai" szerepel a német szöveg értelmileg 
helyes "westafrikanisch" szavával szemben./.

Mégis igaz, amit Kovács János ir a Fejér megyei bauxitbányászat 
történetével foglalkozó könyvben, hogy ti. "Fejér megyében a 
bauxitkutatás megindítása a Taeger Henrik nyomán járó /kieme
lés tőlem/ Balás Jenő elévülhetetlen érdeme.

Hetvenöt éves távlatból nem művészet birálni Taeger Henrik mun
káját. Annál nehezebb olyan lelkesedéssel, odaadással és hozzá
értéssel végezni a geológus-munkát, mint ő tette. Megható —  és 
a mai nemzedék számára sajnos, szokatlan —  ezt olvasni a 15 é- 
vet késett Bakony-mü bevezetésében: "Köszönettel tartozik a 
szerző az egész magyar tudományos életnek, amely oly önzetlen
séggel támogat minden törekvést, amely bolygónk megismerésére 
irányul és támogatta a szerző munkásságát is."

Amikor arról /is/ vitatkozunk —  s ez önmagában véve föltétle
nül jó —  hogy magyarul, vagy/és idegen nyelven közöljük-e szak
mai mondanivalónkat, és hol, érdemes megszívlelnünk Taeger "üze
netét" :

Az "alábbi munka szerzője, ámbár szerény munkáját német anya
nyelvén irta, szeretne a bevezetésben a magyar olvasóhoz ennek 
.dallamos nyelvén közvetlenül fordulni..."
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Munkásságának méltatását legméltóbban saját mondataival fejez
hetem be. Ezeket ö a korábbi geológus-nemzedékre vonatkoztatta, 
de rá és kortársaira csakúgy érvényesek.

"A geológiai kutatások módszere akkor valóban más volt, mint 
ma és másnak is kellett lennie. Mégis sikerült azokat az alap
elemeket megállapítani és felismerni, amelyekből a magyar... 
hegyvidék felépült... Azok az átható eszközök, amelyekkel a 
földtan az újabb időkben dolgozik...kétségtelenül arra ösztö
nöznek, hogy ezt a szép hegyvidéket ezen modern szempontokból 
még egyszer átkutassuk. A régebbi kutatók érdemei emellett ér in 
tétlenül maradnak és változatlanok, sőt a régebbi szerzők müve
in felépülő sztratigráfia ma is érvényes; de ma már utalhatunk 
a gazdag irodalomra is".
Az ő müveire is.
Zárszó ifj. Lóczy Lajosnak a Taeger Henrik fölött mondott emlék 
beszédéből:

"A Magyarhoni Földtani Társulat önmagát tiszteli meg, mikor a 
magyar föld kutatóinak emlékét felidézi és munkásságuk tanulsá
gait a jövő számára megőrzi."
Ez akár Szakosztályunk jelszava is lehetne.

153



Dr. Taeger Henrik irodalmi munkássága

1. A Vérteshegység földtani viszonyai. A m.kir. Földtani Inté
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5. Adatok a Bakony felépítéséhez és földtörténeti képéhez. A m. 
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Földtani Intézet 1911. évi jelentése. 61-66. Bpest, 1912. —  
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Bpest, 1913.
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7. A tulajdonképpeni Bakony DK-i részének szerkezeti alapvoná
sai. A m. kir. Földtani Intézet 1912. évi jelentése. 156- 
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8. összehasonlitó megfigyelések a D-i Bakony eocén rétegeiről. 
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1. szakasz, 225-229. old. 1914. Bpest.
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anstalt für 1914. S. 387-405. Bpest, 1915.

11. A Buda-Pilis-Esztergomi hegycsoport szerkezete és arculata. 
Földtani Közlöny XLIV. köt. 10-12. sz. 555-571. old. Bpest, 
1914. —  Uber Bau und Bild der Buda-Pilis-Esztergomer Ge- 
Birgsgruppe. Földtani Közlöny, XLIV. Bd.No. 10-12. S. 581- 
-599. Bpest, 1914. ■

12. Das Eozän am Nordausgang des Balatonhochlandes. - In: Lóczy 
L. in "Res.d.wiss. Erforschung des Balatonsees", Bd.I.Teil
I., Sektion 1. S. 264-268. 1917. Bpest.

13. A Bakony regionális geológiája. —  I. Geologica Hungarica. 
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Commemoration on Henrik Taeger /1881— 1939/

E. Dudich

Born in Germany, H. Taeger studied in Vienna and Breslau /now 
Wroclaw in Poland/. As a university student he came to Hungary 
on a university field trip and was chosen by Professor L. Lóczy 
Sr. to map the Vértes Mts in Transdanubia.

H.Taeger produced the 1:75 000 scale geological map in two 
years. The explanatory text was published in Hun :arian and 
German, and brought to the author the PhD. Taeger's postgradu
ate studies took him to Triest, Vienna and Paris, but he 
returned to Hungary and was charged by Lóczy to revise the 
geological map of the Bakony Mountains /1909— 1914/. In 1914, 
he extended his mapping activity to the Buda-Pilis Mts, too.

During World War I, H. Taeger served as a military geologist 
in the German army. After the war he was employed by the Hun
garian coal mining company /MAK Rt/. He did expert's work also 
abroad, in Yugoslavia, Rumania, Poland, Finland and Sweden.

Taeger intended to synthesize the geology of the Bakony Moun
tains. The first volume of the monograph was published, but 
premature death cut short the continuation.

Taeger's twelve papers contain very precious information about 
the Jurassic and Cretaceous of the Transdanubian Central Range, 
as well as about its tectonic setting and paleogeographic 
evolution, including geomorphology. He was the first to map 
bauxite in the Vértes Mountains, designed in the legend of his 
map as "terra rossa and laterite". Had chemical analysis also 
been made, bauxite mining at Gánt could have started some ten 
years earlier as it actually did.
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