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A magyarországi földtani oktatás és 
kutatás egyik nagy hírű családjának tag
ja. Fivérei Aladár és Miklós akadémikus, 
egyetemi tanárok, Mária a szakmánk si
keres kutatója, aki 1930—41 között 
egyetemi magántanár, 1942-ben elnyeri a 
c. egyetemi nyilvános rendkívüli tanár 
címet. Ahhoz a generációhoz tartozik, 
amelynek tagjai két szörnyű világháborút 
szenvedtek át.

1890. május 26-án száz éve a gyer- 
gyói Ditrón született. Édesapja Vendl 
Aladár igazgató a ditrói polgári iskolá
ban. Édesanyja de Moder Anna. Édesap
ját rövidesen Sopronba helyezik. Mária 
iskoláit kitűnő eredménnyel ott végzi, ott 
is érettségizik.

A budapesti Pázmány Péter Tudo
mányegyetemen tanul 1908—1913 kö
zött. Krenner József professzor indítására 
1912-ben kristálytani tárgyú (griedeli ba
rit) dolgozatával pályadíjat nyer. 1913- 
ban a lőcsei leánygimnáziumhoz nevezik 
ki tanárnak, ahonnan a trianoni békekö
tést megelőzően a szombathelyi leány- 
gimnáziumba helyezik át.

1920-ban kerül a Magyar Nemzeti 
Múzeum Ásványtárába és egész 1944-ig 
ott dolgozik. Itt válik az ásványok kris
tályos alakjának ismert krisztallográfusá- 
vá. Egyik munkája a másik után jelenik 
meg hazai és külföldi, illetve nemzetközi 
szakfolyóiratokban, évenként legalább 
1-—2 dolgozat. Telegdi Roth Károly a 
debreceni Tisza István Tudo
mányegyetem professzora 1930-ban ha
bilitálja.

1934-ben egyéni életében jelentős 
változás következik be. Meghal szeretett 
nővére Józsa, Dudich Endre zoológus 
professzor felesége. A meghalt nővér kis 
fiának gondozását Vendl Mária vállalja el 
és a következő évben férjhez megy volt 
sógorához. Meleg szívű, jóságos egyéni
ségével meleg otthont teremt mind férje, 
mind a kisfia számára, ő pedig hozzáillő, 
megértő társat kap Dudich professzor
ban. Tevékenységét a Nemzeti Múzeum
ban, és magántanári előadásait kris
tálytanból a debreceni Tudomány

egyetemen változatlan lelkesedéssel és 
gondos előkészítéssel tovább folytatja. 
1941-ben egyetemi ny. rk. tanári címet 
kap. Úgy tűnik, hogy tudós tevékenység
ben gazdag, sikeres életében még sok 
szép eredményre van lehetősége. De a 
második világháború ezt megakadályoz
za. A budapesti bombázások miatt 1944- 
ben családjával Sopronba költözik, csalá
di halálesetek, háborús események, túlfe
szített munka erősen megviselik és a ben
ne lappangó súlyos betegség nagy erővel 
tör elő. 1945. aug. 16-án hunyt el. A sop
roni temetőben nyugszik.

Tudományos munkája, tevékenysége 
sok értékes művel gazdagította tudo
mányunkat. Ilyenek: „Kristálytani vizs
gálatok magyarországi kakitokon” 1927, 
MTA kiadvány, „A drágakövek. Különös 
tekintettel a mesterséges drágakövekre” 
(Koch Sándorral) 1935. Term. Tud. Tár
sulat, „Magyarország meteoritgyűjtemé
nyei” (Tokody Lászlóval) 1951. Akadé
miai Kiadó.

Első munkái (1913—1922) a Földtani 
Közlönyben jelennek meg. Legelső 
„Kristálytani vizsgálatok” c. dolgozata 
(Seebach-i epidot, Lölling-i barit stb.) a 
budapesti egyetem Ásvány-Kőzettani In
tézetében készül (1913). Á bulza-i (Kras- 
só-Szörény vm.) antimonitot Schafarzik 
professzortól kapja és a Műegyetem Ás
vány-Földtani Intézetében vizsgálja 
(1915). Említett pályamunkája a Grie- 
dell-i baritról két részben 1916-ban és 
1918-ban jelenik meg a Földtani Köz
lönyben. A muszári és sztanizsai arany
bánya (Gömör megye), valamint Vaskő 
kalcitjainak, Hondol antimonitjának, 
Óbuda gipsz kristályának, Nemesvita 
markazitjának ismertetése szintén a Föld
tani Közlönyben lát napvilágot (1920—- 
1924). Vizsgálatai kiterjednek a Kárpát
medence egész területére.

Egyidejűleg mint a Nemzeti Múzeum 
munkatársa a múzeum Annaleseiben is 
publikál (barit Gömör-Rákosról, Rozs
nyóról stb., titanit és diopszid Svédor
szágból, a vaskői aragonit). A kris
tálytani vizsgálatokhoz hasonlóan ponto-
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sak és gondosak kőzettani mikroszkópos 
leírásai is (Újabb adatok a Velencei
hegység kőzeteinek ismeretéhez, A tarpai 
Nagyhegy hipersztén andezitje, Nógrád 
megyei bazaltok aragonitja) (1923— 
1928).

A magyarországi kalcitokon végzett 
kristálytani vizsgálatai a nemzetközi fi
gyelmet is felkeltik. Dolgozata „Kristal- 
lographische Untersuchungen an ungaris
chen Calciten” címen a Zeitschrift für 
Kristallographie-ben is közlésre kerül 
(1927). De ezután is érdekli minden ás
vány, amellyel újabb adatot tud adni a 
magyar kalcitok ismeretéhez (Szentgál, 
Márkháza kalcitja, Krassó—Szörény me
gyei kalcitok, 1930).

Művei jól tükrözik munkastílusát és 
egész egyéniségét. A kristálytani vizsgá
latok rendkívül gondos munkát, nagyszá

mú, sok időt igényid mérést igényeltek. 
A Koch Sándorral együtt készült említett 
könyve és egyéb népszerű cikkei, „A dél
afrikai gyémántok”, „A magyar nemeso
pálról”, „A különböző sugarak hatása az 
ásványokra” világos, laikus számára is 
tanulságos és igen élvezetes stílusáról 
tesznek tanúságot. Kutató munkája pél
damutató és ma is aktuális kutatási irányt 
jelöl ki fiatal magyar mineralógus kuta
tók számára.
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THE CRYSTALLOGRAPHER MÁRIA VENDL PH. D. WAS BORN
ONE HUNDRED YEARS AGO

Mária Vendl the mineralogist and 
crystallographer (1890—1945) was a tea
cher. From 1920 on she worked at the 
Mineral Collection of the Hungarian Na
tional Museum. In 1930 she obtained the 
private-docent’s degree at the Debrecen 
University of Sciences in crystallog
raphy. In 1941 she became extraordinary 
university professor at the same Univer

sity lecturing on crystallography. Her sci
entific investigations were concentrated 
on the crystallographic features of the 
minerals. Üpon her memory the Hungari
an Geological Society founded the 
„Vendl Mária foundation” in 1964, then 
in 1982 the „Vendl Mária Commemorati
ve Medal” was also introduced.


