
Suess Eduardról, születésének 150. évfordulóján
, xDr. Reich Lajos

Napjainkban ünnepeljük Suess Eduard születésének másfélévszá
zados fordulóját. Alkotói és emberi nagysága előtt tisztelet- 
adással emlékezik a földtudomány világa.

Suess Eduard ritka teljességgel summázta és sok vonatkozásban 
befolyásolta a századforduló geológiai életét. Életműve ele
venségének bizonyitéka az az aktivitás, amely elhunytékor, 
1914-ben mozgósította a világ vezető geológusait. Termier, 
Tietze, Diener, Kober, Bogdanovics, Dal Piaz és sokan mások, 
becses megemlékezésekben, értekezésekben ismertették életét, 
munkásságát és közéleti pályáját.

G.F. Dollfus, a századelejei francia paleontológus, 65 évvel 
ezelőtt publikált életrajzában figyelmeztet az irodalom, a 
megemlékezések bőségére és kétli, hogy valaha is újat mondha
tunk Suess Eduard életművéről. Ezt a nézetet cáfolja a jelen: 
a Suess emlékének dedikált Osztrák Földtani Társulat-i Köz
löny, amely ez évi kötetében, 18 neves geológus tollából szár
mazó tanulmányban elemzi a Suess munkássága nyomán kialakult 
eszmeáramlatokat és azoknak mai állását, eredményeit. Az em
lék-kötetben, egyetemes földtani tudománytörténeti vonatkozás
ban, különös érdeklődésre tart számot Alexander Tollmann ta
nulmánya, amely eddig nem ismert adatok közlésével, újabb meg
világításba helyezi Suess szerepét a takaróredők koncepciójá
nak a kimunkálásában.

A magyar földtani tudománytörténet id Lóczy Lajosnak köszönhe
ti Suess Eduard pályaképének klasszikus megírását. Ebben

^Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály ülésén, 1982. október 18-án.
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megemlékezik utolsó közéleti nyilvános szerepléséről, a Duná
ról szóló elnöki beszédről, amely a Bécsi Tudományos Akadémia 
1911. évi ünnepi ülésén hangzott el. Innen idézem Lóczy Lajos 
oly szép szavait:

"A Duna mesteri ismertetésén finom aranyfonalként vonul végig 
a történet ismerete és az a törekvés, hogy a folyó mellékén 
élő emberek harmonikus egyetértésben boldoguljanak. Suess any- 
nyi szeretettel és olyan melegséggel irt hazánkról, hogyha 
sok egyébként nem is, ez biztosította volna iránta hálás emlé
kezetünket. "

Suess a rendkívüli szintetizáló lángelme,életművének fóku
szában helyezkedik el a korszakot jelentő "Das Antlitz der 
Erde", az egyetemes földtani irodalom első regionális geoló
giai kézikönyvé. Szándékom, hogy ennek a műnek olyan csomó
pontjait válasszam ki, amelyeknek mindmáig aktualitásuk lehet 
és alkalmasak Suess koncepció-kialakitása, valamint a korabeli 
magyar geológia eredményei összefonódásának illusztrálására. 
Ezek a probléma-csoportok a következők:

1. A Kárpátok és a Balkanidák kapcsolata.
2. Az Altaidák fogalomkörének tudománytörténeti kiala

kulása. - Ezzel összefüggésben megemlékezés a Széche- 
nyi-expedició tárnába vágó, földtani eredményeiről.
- Utalás az Expedíció 100. évfordulójára.

. 3. A Gryphaea esterhazyi Páv. elterjedése. - A pannoniai 
masszívum hipotézise.

De a kegyelet megkívánja, hogy mindenekelőtt vázoljam Suess 
Eduard életének és páratlanul gazdag pályfutásának főbb mozza
natait.
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Suess Eduard 1831. aug. 30-án született Londonban. Gyermekko
rának egy részét Spanyolországban töltötte. Tanulmányait a 
prágai és a bécsi műegyetemen végezte. Fiatalon szoros kapcso
latot teremtett a normandiai Caen-i egyetem professzorával, 
Deshayes utódával, Deslongchamps-pal. Pierre Termier megemlé
kezésében kiemeli Suess szokatlanul nagy nyelvtudását: 12 nyel
ven beszélt és levelezett. 1852-ben a bécsi udvari Ásványtár
ba lépett be mint segédőr. 1857-ben a bécsi egyetemen az ős
lénytan magántanára, 1867-ben a geológia rendes tanára lett, 
amely tanszéken 1901-ig tanitott. 29 éves korában már akadé
mikus és 1899-ben választották meg a Bécsi Tudományos Akadémia 
elnökévé.

A szakirodalomban a múlt század ötvenes éveinek elején, Suess 
őslénytani publikációkkal jelentkezik. Ebben az időpontban 
Bécsben áz őslénytan minden számottevő téma körét klassziku
sokká vált specialisták tartották kézben: M. Hoernes a kagylók 
és csigák osztályát, Hauer a fejlábuakat, Reuss az egysejtű- 
eket, ünger és Ettingshausen az ősnövényeket. Egyedül a Brachi- 
opodák osztálya volt gazdátlan. Ha eltekintünk a nagy Barrande 
árnyékában kisebb jelentőségűvé vált néhány Graptolitha dolgo
zatától, - Suess első tanulmányait ennek az érintetlen terü
letnek a felderítésére szánta.

Elsőnek dolgozza fel a Hierlatz-i, Hallstatt-i és a Kössen-i 
rétegek pörgekaru faunáját. Több uj faj leirása mellett, be
hatóan tanulmányozza a rendszertani bélyeget meghatározó szer
veket, a Thecideák kartámasztóvázát, a nevezetes Stringocepha- 
lus burtini Defr. zárszerkezetét, a Terebratulidákat. A róla 
elnevezett Brachiopoda nemzetség- és fajelnevezéseket a szoro
sabb munkatársi körhöz tartozó Deslongchamps vezette be az 
irodalomba. l o 3



A Cephalopodák tanulmányozását a Raibli-rétegek Belemnitesei- 
vel kezdi. Az Ammonitesek fontos korjelző osztályának szisz- 
tematikájával a hatvanas évek végéig foglalkozik. Zittel hang
súlyozza, hogy Suess munkássága döntő volt a lábasfejüek rend-
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szertanának a kiépítésében. Elegendő, ha arra utalunk, hogy 
Suess-től származik a triász-időszaki Arcestes, valamint a 
jura-korabeli Lytoceras és Phylloceras nemzetségek elnevezése. 
1869-től kezdve Hyatt és Waagen fejlesztik tovább a Suess ál
tal megjelölt utón, az Ammonitesek rendszertanát.

Suess az elsők között foglalkozott a fácies-fogalom kérdései
vel. Elgondolásait, a harmadidőszaki Bécsi medence rétegtaná
nak felvázolását, már 1861-ben Deshayes ismertette a Francia 
Földtani Társulat Bulletin-jében. Deshayes ebben az időpont
ban egyike volt Európa geológus-nesztorainak. Az index-fosszi- 
liákról irt könyve Suess születésének évében jelent meg.

A fácies-kérdés rendkivül fontossá vált attól a pillanattól, 
amikor Suess- a Bécsi medence miocén kori tengeri faunájának 
és a Mediterráneumnak az összefüggéseit kezdte boncolgatni, 
felismerve a probléma különleges rétegtani jelentőségét. Szá- 
motvetett a keletkezési környezet sokféleségével az üledék
képződés során és ennek ismétlődésével, az egymásra következő 
rétegtani szintekben. A malakológiai faunára támaszkodó érve
lés sebezhetőségét Suess korán észrevette és a vita fegyver
tárába megkísérelte bevonni az emlős-ősmaradványok általa fel
tételezett lehetséges bizonyitékait. A neogén rétegtani osztá
lyozás emlős-faunára támaszkodó kritériumai elég korán vita
tottá válnak, bár Depéret 1893-ban revideálta és igazolta Suess 
faj-meghatározásait. A vita 1902-ben dől el,amikor Schaffer
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kimutatja a belvederei Pikermi-fauna allochthon voltát. Meg
jegyzem, hogy Suess kezdettől fogva előszeretettel foglalko
zott a gerinces ősmaradvány-leletek tanulmányozásával s erről 
15 értékes publikációja tanúskodik. Egyébként ő irta le a vér- 
tessomlyói Anthracotherium magnum-ot is.

Suess a hatvanas évek végén a vicenzai paleogén dombság terü
letén végez vizsgálatokat, azzal a céllal, hogy támpontokat 
keressen a Délalpok kiemelkedése földtörténeti időpontjának 
a meghatározásához. A Vicenza-Bassano környéki rétegtani ská
lája klasszikussá vált és az általa javasolt sztratigráfiái, 
illetve sztratotipus nevezéktan nem keltett annyi vitát, mint 
az előbbiekben ismertetett neogén kori rétegsorok határ-prob
lémái. Egyetlen kivétel a Roncai-rétegekre települő Priabonai- 
rétegcsoport, amelyet Suess hajlamos volt az oligocén aljára 
helyezni.

Úgy tűnik, napjainkban ezek a bonyolult viták, közel egy év
század elteltével, nyugvópontra jutottak. Ez annak a körülmény
nek köszönhető, hogy a legújabb kutatások nyomán, egyértelműen 
körvonalazódik a Paratethys fogalma, mind szedimentáció, mind 
biogeográfiai vonatkozásban.

Az északolaszországi kutatások Suess Eduard életműve első sza
kaszának befejezését jelzi. Az őslénytan és a sztratigráfia 
területéről áttér a tektonikai események rekonstrukciójára, 
szintézisére.

1875-ben megjelenik a "Die Entstehung der Alpen", majd a "Das 
Antlitz der Erde" első kötete.
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A szakmai téma—váltás egybeesik a közéleti funkcióinak gyara
podásával, emelkedésével. 1872-ben Suess-t a Birodalmi Tanács 
ba választják. A képviseloházban 1896-ig az akkori politikai 
élet leghaladóbb eszméinek platformján, a szabadelvű párt ve
zérszónoka. 1878-ban tiltakozik a boszniai okkupáció ellen, 
de a kormányválságok idején a konzervativ Taafe-val szemben 
Andrássy-t támogatja. H. Küpper közlése szerint 1879-ben And- 
rássy mérlegeli Suess szakminiszteri kinevezését.

A magasra Ívelő közéleti pálya, Suess jóval korábbi geológusi 
tevékenységében gyökerezik. Ugyanis 1862-ben nagy figyelmet 
keltett Bécs város geológiai viszonyaival foglalkozó tanulmá
nya. Akkor beválasztották a községi tanácsba, ahol a vízve
zetéki bizottság előadója lett s kiváló érdemeket szerzett a 
nagyszabású alpi vízvezeték létrehozása körül, amely tervei 
szerint 1873-ban készült el. Érintőlegesen megemlítem, hogy 
az elsők között szereplő magyarországi kutkataszteri adatszol 
gáltatás Suess-nek köszönhető: a Budapest-Szolnok vasútvonal 
állomásai és őrházai melletti kutak vízállásait 1864. dec. 
14-én Suess kérésére mérték meg. Sokat munkálkodott a Duna- 
szabályozás tervei körül is.

A bécsi Dunaszakasz-szabályozás, egyenes átvágással, a modern 
Praterstadt létrejöttét eredményezte, mig az első bécsi víz
vezeték /Hochquellenleitung/ napi 220.000 m 3 pompás minőségű 
hozamával, a tifusz megbetegedések számát közel negyedére:
34 ezrelékről, 9 ezrelékre csökkentette.

Ennek eredményeként Suess—t 1874-ben Bécs díszpolgárává vá
lasztja.
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Az I. "magas—vízvezeték" a Rax—Alpok közel 2000 m magasságban 
felszínre bukkanó forrás-csoportjait csapolja meg és 120 km 
hosszúságú vezetéken szállítja az ivóvizet Ausztria fővárosá
ba. A bécsi Schwarzenberg-téren a különös szépségű és méretű 
szökőkút magasba törtö vizoszlopa, a Hochstrahlbrunnen, a 
Rax-Alpok vize.

Ennek közvetlen szomszédságában helyezték el Suess Eduard 
szobrát.

Suess életműve második szakaszának középpontjában a tektoge- 
netikai szintézis áll.

A "Die Entstehung der Alpen" cimü tanulmányát a szakirodalom 
korszakosnak értékeli. Id. Lóczy Lajos fogalmazása szerint 
"ebből a kis könyvből nőtt ki a geológiának uj kora". Ha fel
sorakoztatjuk a mű alapgondolatait, világossá válik a tudo
mánytörténeti értékelés megalapozottsága. A "Die Entstehung 
der Alpen" fontosabb tételei a takaróredők koncepciójának fo
galmi előfutárai és a következőkben összegezhetők:

- a tangenciális oldalnyomás
- a gyűrt szerkezetű hegyláncok asszimmetriája 

/="tektonikai polaritás"/
- előmélyedések /="előtér molassz-sávok"/ keletkezése
- az eruptivumok passzivitása az alpi tektogenezisben.

1883-tól, közel negyed évszázad folyamán, Suess az egész föld
re kiterjedő tájföldtani és hegyszerkezeti szintézisre koncent
rálja alkotó erejét. Ennek a gyümölcse Suess életművének két
ségtelenül a csúcsát jelentő "Das Antlitz der Erde".
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Lóczy Lajos a müvet mindenre kiterjedő reszletességel elemzi, 
hazánkra vonatkozó megállapitasait pedig oldalszámként sorol 
ja fel. De a személyiségére jellemző végtelen szerénységgel, 
mellőzi megemlíteni azokat a részeket, amelyekben Suess éppen 
az ő kutatásainak az eredményeire hivatkozik. Dolgozatom egyik 
célja a "Das Antlitz der Erde" torlódó adatainak és gondolatai
nak szövevényéből kihámozni ezeket az elfelejtett részeket.

Az Antlitz-ot 5 nyelvre ültették át. Ezek közül különös je
lentőségű a francia forditás. Emmanuel de Margerie a térkép- 
és szelvény-mellékletek számát megsokszorozta, korszerűbbé 
tette, s ezzel lényegesen olvasmányosabbá vált a mü. Az olasz 
forditó Vinassa de Regni. Az angol fordítást W.J. Sollas veze
tésével munkacsoport végezte. Ennek sorában látjuk Sir Archibald 
Geikie-t a földtani tudománytörténet megalapítóját.

A múlt század nyolcvanas éveitől kezdve az Antlitz folyamatos 
alkotása és az intenziv közéleti tevékenység, Suess Eduard-nak 
nem hagy időt kisebb lélegzetű részlet-munkák kidolgozására. 
Ennek ellenére a kisebb terjedelmű publikációk is jelentősek. 
Például a juvenilis vizek elméletét kifejtő "über heisse 
Quellen" /1902/, vagy az 1903-as bécsi geológiai világ kong
resszuson elfogadott takaró-redo szemlélet szellemében irt 
"Sur la nature des Charriages" /1904/. 75. életévében fiatal 
szervezetet is próbára tevő, alpi terepfelvételi észlelések 
eredményeként irta, ugyancsak a takaróredők felfogását alátá
masztó Über das Inntal bei Nauders" /1905/ cimü tanulmányát.

Az első világháborút megelőző években Suess Márcfalvára /akkor 
Sopron-megye, ma Burgenland/ vonult vissza dolgozni és az élet
nek búcsút mondani.
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Megemlékezésem bevezetőjében felsoroltam azokat a téma—csopor
tokat, amelyek tudománytörténeti vagy a szakmai aktualitás 
szempontjából érdeklődésre számíthatnak. A következőkben az 
emlitett probléma-köröket ismertetem.

1. A Kárpátok és a Balkanidák kapcsolata

Suess Eduard véleménye szerint a Kárpátokat és a Balkánt szé
les torziós jellegű iv köti össze.

Koncepciója, a Kárpátok és a Balkanidák közvetlen kapcsolatá- 
ról, két változatban szerepel:

A/ Az Antlitz első kötetében /1885/ közzétett fejezet főleg 
Inkey, Böckh és Stefanescu adataira épül a Déli Kárpátok és 
a Bánság területén. Toula nyugatbalkáni tanulmánya és Zujovics 
Zajecsár környéki felvételei nyújtották az alapot a Dunától 
délre folytatódó vonulatok tektonikai szintéziséhez.

B/ Negyedévszázad elteltével /1911/ az Antlitz III., záró
kötetébe, Suess beépiti Schafarzik, Mrazec, Cvijic és Murgoci 
kutatásainak eredményeit. Ezek a tanulmányok a Kárpátokat és a 
Balkanidákat összekötő iv földtani megismerésében alapvető je
lentőségűek .

Schafarzik 1885-től kezdődően 21 tanulmányában foglalkozik a 
Krassószörényi hegység geológiájával. Ezek kö ;ül különösen az 
Alduna és a Vaskapu területére vonatkozó észlelései fontosak. 
Suess szóhasználata szerint Schafarzik volt az, aki müvének 
megírásakor ot a Bánság hegyeibe kalauzolta. Mrazec és Murgoci 
az akkori román területről, tehát a Kárpátok déli oldaláról, 
készítettek a takaróredők szellemében szerkesztett jelentős
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földtani térképeket. Ezeket Suess Antlitzének francia fordí
tása közli, akárcsak Cvijic-nek a Balkánról készült összefog
laló vázlatát. Mindezek alapján a Kárpát—Balkáni orográfiai 
Ívnek Suess olyan korszerű hegyszerkezeti modelljét nyújtja, 
amely lényegében mindmáig helytálló.

A nézeteknek ezt a kikristályosodását az évtizedek folyamán 
figyelemre méltó viták előzték meg, illetve kisérték. Első
nek Cvijic, a századfordulón tekintélyessé nőtt balkáni föld
tani irodalom alapos ismerője, kezdeményezte a konstruktiv 
vitát. A Balkán tektonikájára vonatkozó tanulmánya, a föld
tani tudománytörténet egyik legjelentősebb eseményeként szá- 
montartott, 1903-as bécsi geológiai világkongresszus beszámoló 
kötetében látott napvilágot. Ebben Cvijic egyértelműen kije
lenti, hogy a Déli-Kárpátok és a Nyugatbalkán között nincs 
közvetlen kapcsolat.

Később a bolgár geológia nagy nevű alapitói: S.Boncev /1923/ 
és E.Boncev vitatták a Kárpátok és a Balkanidák közvetlen kap
csolatát. Ekim Boncev felfogása, hogy a Kárpátok és a Balkani
dák közvetlen kapcsolatát a Kraistidák szakítják meg. Scheffer 
Viktor /1963/ a Kraistidák szerkezet-lehatároló szerepét lé
nyegesen megnöveli. A következőket irja: "A Kraistida-vonulat j. 
eredeti irányát és szélességét megtartva az Alföld fiatal üle
déktakarója alatt, a Dunántuli-Bácskai paleozoós küszöb K-i 
leszakadása mentén, a Kárpát-medencében folytatódik." Vidovic 
/1965/ a két takaros hegység-rendszert elválasztó törés-zónák
ra helyezi a hangsúlyt. Ezek közül a Grubic által Knjazevac- 
Nis vonalnak nevezett és főleg a Timok völgyéhez kötött vető
rendszer a fontos.
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Az említett szerzőkkel szemben, számos kutató továbbra is ki
elégítően bizonyítottnak véli a Kárpátok és a Balkán közötti 
közvetlen kapcsolatot. így Petkovics és Andjelkovics a jugosz
láv geológusok élén, Voitesti és Streckeisen román részről, 
Zafirov és Moev a bolgár szakemberek közül.

Napjainkban a vélemény-különbségek kiegyenlítődnek, a hegység- 
szerkezeti kontinuitás nézete állandósul és az eredeti Suess- 
féle koncepció nyomul előtérbe.

Grubic /1974/ és Sandulescu /1980/ legújabb kutatásai bizo
nyítják, hogy a Kárpátok és a Balkanidák között, éles vonal 
nem vonható. A Délikárpátok nagy szerkezeti egységei és lito- 
faciális övei a Balkánon folytatódnak. Valóban léteznek je
lentő? törés-rendszerek, de ezek már előbb kialakult, illetve 
tektonizált egységeket harántolnak. Tehát neotektonikai vona
laknak minősülnek. A Géta-takaróval egyenértékű Szrednjegorie 
és a Resica-Gornjak szerkezeti egységei közé iktatódó Krais- 
tidák, északi irányban nem lépik túl a Nis vonalát. Innen 
északra a Resica-Gornjak és a Géta-takaró közvetlenül érint
kezik és kettőjük között a Karaistidák szerkezetileg kiékelőd
nek. A Boncev által feltételezett, az Égei-tenge^től a Bánsá
gig terjedő, hosszú Kraistida-vonulat alaposan lerövidül: 
nincs szerepe a Kárpátok és a Balkanidák közötti tektonikai 
folyamatosság megbontásában.

2. Az Altaidák. - A Széchenyi-expedició

Suess Eduard igen nagy szerepet tulajdonit annak a karbon idő
szaki tektonikai ciklushoz tartozó vonulatnak, amely Közép- 
Ázsia Altáj-hegységében, az ősi Angara-pajzsot gyarapítva, kra-
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tonizációs folyamat eredményeként jelentkezik. A ciklust, gyak 
ran közelebbi fázis—megjelölés nélkül, az európai hercyniai 
vagy variszkuszi tektonikai események szinonimájaként, Altaida 
név alatt szerepeltette a szakirodalom, hosszú évtizedek fo
lyamán. Az Antlitz harmadik kötete több száz oldalon taglalja 
a mindkét irányban,nyugatra és délkeletre, tehát Európa, Dél- 
kelet-Ázsia, Afrika és Észak-Amerika területére átcsapó, hatal
mas kiterjedésű Altaida vonulatot.

Az Altaida elnevezés a harmincas évek derekától kezdve rit
kul és később lényegében eltűnik a szakirodalmi terminológiá
ból. Ennek több oka van.

Az első világháborút követően, a szibériai intenziv földtani 
kutatások az észlelési adatok tömegét szolgáltatták. Ennek 
alapján kellett újraértékelni és módosítani a regionális föld
tani összképet. Az egységes Angara-pajzs több rész-masszivum- 
ra tagolódik és az "alter Scheitel", az "ősi vízválasztó" fo
galma eltűnik.

Csurakov-tól kezdve, Arhangelszkij és Satszkij munkásságáig 
a szovjet geológusok sora, Suess nézeteitől eltérően vázolja 
a nagyszerkezeti képet, az őspajzs és a tektogén pászták, 
köztük az Altaidák kapcsolatát.

Az altaidákkal kapcsolatos megjegyzéseket azért volt szüksé
ges előrebocsátani, mert Suess ezeknek a keretében ismerteti 
és értékeli a Széchenyi—expedícióban résztvevő Lóczy Lajos 
kutatásainak eredményeit. Lóczy geológiai észlelései örökbe- 
csüek Ázsia földtani megismerésének történetében és hálásak 
lehetünk Suess-nek, hogy ennek elévülhetetlen emléket emelt
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a földtani irodalom kiemelkedő alkotásában, az Antlitz der 
Erde-ben.

Megemlitem, hogy Széchenyi Béla, Suess ajánlására kérte fel 
Lóczy Lajost a Keletázsiai Expedició geológiai munkálatainak 
végzésére. 1977-1980. években lett volna esedékes a nevezetes 
Expedició 100. évfordulójáról megemlékezni. Mivel a tudomá
nyos eredmények közzététele később történt, még lehet alkalom, 
a megemlékezés méltó megrendezésére, karöltve az Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézettel.

Lóczy elsőnek ismerte fel a Nan Shan északi előterében húzódó 
Loun-Shan /= Sárkány-hegység/ vonulatában a felső-karbon ál
talános, nagy kiterjedésű és élesen diszkordáns települését.
A felső-karbon üledékei nagy vastagságú kőszén-telepekből és 
ősmaradványokban gazdag, az európai felső-karbonnal azonos 
faunáju /Spirifes mosquensis, Fusulina cylindrica stb./ réteg- 
összletek váltakozásából áll. Tektonikailag a Loun Shan erő
teljesen zavart és a főbb diszlokációs vonalak mentén sorakoz
nak a kőszéntelepes csoportok.

A Liu-pan-san-t Lóczy a Sziánból Landzsouba vezető utján ha— 
rántotta. Ezen a területen 1956—1958-ban a Magyar-Kinai Geo
fizikai Expedició dolgozott. A 25 km szélességű vonulat erő— 
sen gyűrt homokko és táblás, lemezes mészkő-rétegeinek korát 
Lóczy karbon időszakinak vélte. A későbbi vizsgálatok eredmé
nyeként az üledékekben előforduló Lycoptera woodwardi, L. kan- 
suensis és Estheria alapján a kréta-időszakra módosult a föld
tani kor.
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Tudománytörténeti érdekességként emlitem, hogy a Liu-pan-san- 
ból Lóczy által gyűjtött "álikrás"- és algamészkő lemezeket 
Lorenthey a kréta időszaki Planersandstein-formációhoz hason
lította; tehát 50 évvel a végleges korbesorolást megelőzve, 
helyes nyomon haladt.

A Felső-Yangtsekiang, Mekong és Szaluén völgyeitől határolt 
egyenes É-D lefutású vonulatok területén, Lóczy által felfe
dezett korjelző fauna-együtteseket, egyidejűleg Ítéli fontos
nak Suess és a regionális földtani irodalom. Innen ismeretes 
a Young-tchang-fui Schwagerina craticuliferás felső-karbon, a 
Pou-piaoi trilobitás és cystideás szilur, stb. Fiatalabb tek- 
togén fázishoz /ó-kimmériai/ tartozik a Csung-tien-i középső
triász .

Az emlitett előfordulások zöme Jünnan, Felső-Burma és Tibet 
határterületén találhatók. Lóczy Lajos 1879. augusztusától de
cemberig, kegyetlen életkörülmények és szakadatlan veszélyek 
közepette végezte munkáját.

Érdemei legszebb elismerésének tekinthető,hogy a Nan-Shan vo
nulatot keleten lezáró előhegységet, "Lóczy-Mountains" név 
alatt ismeri a földrajzi nomenklatura. Az elnevezést, kellő 
pontossággal, Obrucsev és Suess adatai alapján, a H. Fischer 
által szerkesztett térkép /1:7,000.000 méret/ használja első 
Ízben.

A magyar ázsiai felfedezők közül kettőnek, Prinz Gyulának és 
Cholnoky Jenőnek volt közvetve vagy direkt kapcsolata Suess-el. 
Koch Antal, Suess "Eurázsiái problémájával" egyeztetve, tűzte 
ki Prinz expediciós feladatát. Suess értékelve Musketov ered—
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ményeit,a.rra jelenségre hivta fel a figyelmet, hogy Európában 
északi konvex hegyszerkezetek /azaz dél felé nyitott ivek/ 
jöttek létre, mig a mai Ázsia területen mindez forditott irá 
nyu, például a Himalája. Ezt nevezte Suess eurázsiai problé
mának és ehhez kellett Prinz-nek adatot szolgáltatni.

Cholnoky mandzsuriai munkájának egyes tektonikai vonatkozású 
adatait /regionális csapás-irányok/, Suess közvetlenül hasz
nálta fel az Antlitz harmadik kötetében.

3. A Gryphaea esterhazyi. Páv. elterjedéséről. - A Pannóniai-
masszivum

Az erdélyi középső-eocén perforatus-rétegek fontos kövületére, 
a Gryphaea esterhazyi Páv.-ra és kapcsolatára a középázsiai 
azonos fauna-tartalmu Fergana-rétegekkel, elsőként Suess Edu
ard hivta fel a figyelmet, az 1894-ben publikált Beiträge zur 
Stratigraphie Central-Asiens c. tanulmányában. Ebben Bogdano- 
vics adataira támaszkodik. Később, az Antlitz III. kötetében, 
Koch Antal, ill. Szokolov adataival egésziti ki és pontositja 
az első tanulmányában kifejtetteket.

A Gryphaea esterhazyi Páv. középázsiai előfordulására és Kár- 
,pát-medencei kapcsolatára vonatkozó, Suess-től származó követ
keztetések, különös tudománytörténeti jelentőségűvé válnak an
nak révén, hogy alapot nyújtanak a Pannóniai-masszivum felté
telezésére és első meghatározására.

Idézünk Lóczy Lajos "A Balaton geológiája" /1913/ cimü, jól 
ismert müvéből: "Az erdélyrészi és tuladunai medencék paleogén 
tengereinek a középeocén idejében különváltan kellett állaniok,
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mert különben a Gryphaea esterhazyi-nak, amelynek óriási el
terjedése van, Erdélyből a tuladunai vizekbe is át kellett 
volna vándorolni. Turkesztánban épp úgy tömegesen fordul elő 
a Gryphaea esterhazyi mint Nagykapuson, Gyalun, Szentlászló 
környékén, Kalotaszegen és a zsibói Rákóczi-hegyen.

Az Ázsiából és Nyugat-Európából egymás felé közeledő külön
nemű paleogén tengeri fáciesek közé ékelődő kontinentális víz
választó a Nagymagyar Alföldön volt."

Ez a"kontinentális vízválasztó" válik a későbbiekben "pannó- 
niai masszivum"-má és "Tisiá"-vá.

A harmincas évek elejétől Vialov professzor behatóan tanulmá
nyozza a ferganai paleogén öböl rétegsorát és ősmaradványait.
A részlettanulmányok napjainkig folytatódnak. Az eredményeket 
Gekker-Oszipova-Belszka ja szerző-együttes monográfiája foglalta 
össze /1962/. A fáciestani kérdésekkel foglalkozó kézikönyvek 
a heteropikus fáciesek laterális összefüggéseinek példáit idé
zik ebből a monográfiából /Báldi, 1978/.

Végezetül megemlékezem Suess posthumus "Emlékek" cimü, értékes 
kortörténeti dokumentumnak tekinthető memoárjáról /Erinnerun
gen, 1916/. Az Erinnerungen foglalkozik a szerző közéleti ma- 
gyár kapcsolataival és tükrözi feltűnően széleskörű magyar tör
ténelmi tájékozottságát.

Suess Eduard 1914. április 26-án hunyt el, életének 83. évében. 
Utolsó akarata szerint a volt Sopron megyei Márcafalván, a mai 
burgenlandi Marz-on temették el.
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A gyászszertartáson Suess Eduard-ot, a Magyarhoni Földtani 
Társulatnak 1886. óta tiszteleti tagját, Schafarzik Ferenc 
társulati elnök búcsúztatta. Vogl Viktor a Földtani Intézet 
nevében helyezett koszorút sírjára. 1964. áprilisában, halá
lának 50. évfordulóján, a bécsi Városi Tanács és az Osztrák 
Földtani Intézet által rendezett megemlékezésen Bogsch László 
professzor képviselte a Magyarhoni Földtani Társulatot.

Franz Eduard Suess /Suess fia/, visszaemlékezéseit a követke
ző szavakkal zárja: "Suess Eduard-ot a sors megkímélte, hogy 
tanúja legyen a tragédiának: a nemzetek egymás elleni harcá
nak. Ez csapásként hatott volna rá, hisz minden országban 
voltak barátai. De a bekövetkezett változásoktól függetlenül, 
örök értékű marad, amit hazájáért és a tudományért tett."

Illendő, hogy születésének másfél évszázados fordulóján, mi is 
tisztelettel gondoljunk életpályájára és alkotásainak máig su
gárzó hatására.
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On the Occasion of Eduard Suess' 150th Birthday

Lajos Reich

In the early 1980s several commemorations were held on the 
occasion of the 150th anniversary of the birth of Eduard 
Suess. His significance in the history of science is duly 
appreciated by the almost 100 studies and commemorations on 
his work and results, published after his death /1914/.
His influence on the trends in geology at the turn of the 
century is well known. He was also famous for his concern 
about the geology in Hungary, e.g. he was the master of 
Lajos Lóczy Sr., and worked in close cooperation with Prof. 
Antal Koch.
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