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A múlt század hetvenes éveinek elején fővárosunk azon 
néhány műhelyében, ahol a természettudományokat kovácsol-
ták, már megindult az élénk s eredményekben elég gazdag 
tudományos munka. Ez a tevékenység azonban, a későbbiekhez 
viszonyítva, még csak kezdetnek nevezhető. Tudományos inté-
zeteink vezetői ekkor - igen kevés kivétellel - rendkívül tehet-
séges, kitűnően képzett, lelkes (s csupán csak a tudós munkájá-
nak élő) tudósok voltak. Többen külföldi egyetemen tanultak, 
s onnan hozták magukkal kiváló ismereteiket. 

Than KároLy, az egyetemi vegytani intézet vezetője - Bun
sen és Kirchhoff tanítványa, majd bécsi magántanár - inc1Í-
totta meg a modern vegytan fejlődését Magyarországon. Neve 
már akkor is ismert volt, s eredményeit mindenhol nagyra 
becsülték. A kutatók kis gárdája vette körül, akik tanítványai 
voltak. 

A kísérleti fizikát Jedlik Ányos tanította. Eötvös Lóránd 
1871-ben magántanári képesítést nyert, és az elméleti fizika 
helyettes, majd a következő évben rendes tanára lett; 1874-
ben pedig már a kísérleti fizika tanszék én is előadott. 1878-ban 
- Jedlik nyugdíjazása után - a kísérleti fizika tanára lett. 

Jurányi Lajos, a pesti egyetem növénytan tanára főleg fej-
lődéstani vizsgálatokat végzett. Az egyetemi állattani intézet 
vezetője a szintén kiváló Margó Tivadar volt. 

Szabó József, a "magyar földtan atyja" vezette az ásvány-
és földtani tanszéket. Szabó az intézetében kőzettani és föld-
tani irányt honosított meg 1860 és 1870 között. Fáradhatatlan 
tudományos munkásságával, kitűnő képességeivel és lelkes 
tanításá val főleg a földtan részére nyerte meg tanítványait. 
Ekkor már külföldön is elismerték Szabó tudományos munkás-
ságát, és a "Magyar Állami Földtani Intézet" felállítás áig igazi 
földtani munka csak az ő iskolájában folyt. 1848-tól 1867-ig 
a magyar földtan ügyét - igen nagy lelkesedéssel és szeretet-
tel, gyakran egészen magára hagyatva - tulajdonképpen egye-
dül Szabó József viselte lelkén. 

Szabó József és Zsigmondy Vilmos bányamérnök javasla-
tára a magyar kormány 1868-ban felállította a "Földtani 

1* 3 



Osztály"-t, majd 1869-ben a "Magyar Állami Földtani Inté-
zet"-et. Az intézet geológusaivá azokat a kellő tudományos fel-
készültséggel és tapasztalattal rendelkező szakembereket nevez-
ték ki, akik hajlamuknálfogva alkalmasak voltak a geológus 
munkájára. 

Az intézet szervezője és első igazgatója, Hantken Miksa 
később a pesti egyetemen az őslénytan világhírű tanára lett. 
Bányászati területéről, illetve közvetlenül a Nemzeti Múzeum-
ból - ahol rövid ideig mint osztályőr működött - került az 
intézet élére. Munkatársai lettek az intézetben: Winkler Benő, 
bányatisztjelölt, Hofmann Károly, a műegyetemen az ásvány-
és földtan tanára, akit főgeológussá neveztek ki és Bőckh János, 
pénzügyminiszteri segédfogalmazó, bányamérnök. Négyen dol-
goztak a Nemzeti Múzeum két szobájában, a Magyar Állam.i 
Földtani Intézet első hivatalos helyiségében. 

Az intézet átvette a bécsi állami földtani intézettől Magyar-
ország földtani tanulmányozásának és földtani térképezésének 
kötelezettségét. 

Ebbe a tudományos lelkesedéssel telített légkörbe csöppen 
bele Schafarz.ik Ferenc 1872 őszén, amikor a pesti egyetemen 
természetrajz- és vegytanszakos bölcsészethallgatónak beirat-
kozott.* 

Tele volt lelkesedéssel, munkavággyal és főleg természet-
szeretettel. Debrecenben született, az elemi iskolát is ott végezte. 
Ott szerette meg az Alföldet, ott gyönyörködött a délibábos róna 
szépségeiben. Nagyszebenben (Sibiu) - ahová édesapját át-
helyezték - végezte gimnáziumi tanulmányait. Itt ismerke-
dett meg a hegyóriásokkal s már alsó gimnazista korában sűrűn 
látogatta a nagyszebeni híres Bruckenthal-múzeumot. Felsőbb 
gimnazista korában nyaranta már kalapáccsal kezében járta be 
Nagyszeben környékét, kőzeteket gyűjtött. Ahazavitt példá-

- nyokat a Bruckenthal-múzeumban igyekezett összehasonlítga-
tással meghatározni. Amint később mondotta: "Ez persze mind 
csak törekvés és kísérlet volt. mert hiányzott a megfelelő alap." 

A múzeumban a bécsi földtani intézet néhány kiadványát 
is olvasgatta, saját szavai szerint "több-kevesebb sikerrel". 

Egyetemi tanulmányainak középpontja a földtan volt. Szabó 
József előadásairól s az egyetemi ásvány- és földtani intézet szel-
leméről később is mindig nagy szeretettel emlékezett meg. Nagy 
hatással volt rá Than Károly. "Than laboratóriumában tanultam 

. * Eletrajzi adatait az .,Irodalom" címen felsorolt közlemények 
tartalmazzák. 
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meg, hogyaföldtanban is a legtökéletesebb exaktságra kell 
törekednünk." 

Szabó József hamar felismerte a csendes, hallgatag, tudá-
sában társait erősen felülmúló, szerény Schafarzik képességeit: 
már 1876-ban - mielőtt még a középiskolai tanári és a böl-
csészdoktori oklevelet megszerezte volna - maga mellé vette 
tanársegédnek. 

Szabó kőzettani-földtani iskolája az 1860-1870-es években 
vert gyökeret a tudományegyetemen, s tö~b évtizeden át hatás-
sal volt a magyar földtan fejlődésére s a magyar geológusok 
nevelésére. Itt kezdődött Schafarzik széleskörü tudományos 
munkássága, amely a földtan mindegyik foútosabb ágában mara-
dandót alkotott. Mesterétől hamar elsajátította, hogyan kell 
egyesíteni a helyszíni megfigyeléseket a laboratóriumi munká-
val, hogyan kell a veleszületett tehetséget kitartó szorgalommal 
és a tudományos munka izzó szeretetével a tudomány szolgá-
latába állítani, és hogyan kell a nyert eredményeket tárgyila-
gos bírálattal mérlegelni. Néhány é'ves tanársegédi müködése 
alatt tudományos munkássága oly kitünő eredményeket ért el, 
hogy 1882-ben a még fejlődőben lévő Magyar Allénni Földtani 
Intézet a már ismert nevü, 22 éves kiváló fiatal tudóst meghívta. 
Ettől kezdve SchctJarzik az intézet kötelékében müködött, itt 
fejlődött ki nagy tudóssá és amellett gyakorlati geológussá. 
Tudományos munkásságának széles skálÉ!ja és mélysége itt bon-
takozott ki teljes nagyságában. 

A geológus 

Abban az időben, mikor a Magyar Allami Földtani Inté-
zet SchctfaTzikot meghívta, a földtanban főként az őslénytani 
és rétegtan i irány fejlődött. Az intézet geológusai is főleg eze
ken a területeken végezték kutatásaikat. Schafarzik főleg kőzet
tani. genetikai és szerkezettani kutatásokkal foglalkozott, de 
a rétegtani irányt sem hanyagolta el. Kőzettani munkái is min-
dig földtani kérdéseket tisztáznak, kivéve a kisebb jelentőségű 
kőzetleírásokat (pl. adoboji diabáz, a sárszentmiklósi riolit stb.). 

1875-től kezdve jelentek meg az eleinte főleg kőzettani 
tárgyú dolgozat ai. Ezek közül jelentős eredményeket foglalt 
össze a Nógrád és Gömör bazaltvidékét tárgyaló munkája, amely 
e vidék bazalt jainak első részletes ismertetése volt. Ezt a mun-
kát a Magyarhoni Földtani Társulat ülésén mutatta be. A müvet 
a Természettudományi Társulat a Bugát-díjjal hintette ki (1882). 
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Még l877-ben hozzáfogott a Cserhát tanulmányozás ához 
s különösen a hegység vulkáni képződményeinek részletes vizs-
gálatához. A helyszíni vizsgálatokat 1877-1880 között kezdette 
meg. l880-ban a Magyarhoni Földtani Társulatban tartott elő
adásában a csörögi Várhegy kőzetéről kimutatta, hogya Vár-
hegy kőzete nem bazalt - aminek Stache Guidó bécsi geoló-
gus leírta - hanem augitandezit. Eredményei felkeltették az 
érdeklődést a Cserhát iránt, úgyhogy a Cserhát részletesebb 
tanulmányozására tervezetet nyújtott be a Természettudományi 
Társulatnak l88l-ben. A Társulat őt bízta meg a munka elvég-
zésével. Az 1882-1883. és 1885. években bejárta a hegységet, és 
a helyszínen végzett részletes tanulmányokat, melyeknek ered-
ményei l892-ben megjelentek a Földtani Intézet ÉvkönyvénekXI. 
kötetében ("A Cserhát piroxénandezitjei" magyarul és németül). 

Ebben a munkában elsősorban a vulkáni képződmények 
megismerésével foglalkozott, de sokkal általánosabb kérdéseket 
is megoldott: a hegység fejlődéstörténetét, morfológiai kialakulá-
sát és a harmadkori tüzhányós jelenségeket. Megállapította, 
hogya Cserhát vulkáni kőzetei különböző típusú piroxénandezi-
tok. Némelyik kevés olivint is tartalmaz. Kimutatta, hogya tüz-
hányók müködése a Cserhát terület én lényegileg egyidejüleg 
ment végbe az első és felső- meditelTán határán. 

Vizsgálatai alapján m.egállapította a hegység területének 
fejlődéstörténetét. Ennek lényege a következő : Vác környéké-
től Északra és ÉK-re lévő terület az alsó 11l.editerrán végén 
szárazfölddé vált. Ez a szárazzá válás kétféleképpen mehetett 
végbe: vagy úgy, hogy maga ez a terület emelkedett, vagy 
úgy, hogy ettől DK-re lévő vidék süllyedt. A keletkezett szára-
zulat parti területem - a mozgások következtében - repedé-
sek, hasadékok keletkeztek, s ezeken keresztül tört fel a magma. 
A hasadékokban megszilárdult magma 4-10 111. vastag, helyen-
ként több km hosszú telérek alakjában szeli át a hegységet. 
Ezenkívül rétegvulkánok s kisebb lakkolitkőzettömegek is kelet-
keztek még. A hosszanti telérek - vagyis repedések - iránya 
a Mátra területéhez képest érintőlegE;s. Ezért Schafarzik azt a 
felfogást fejtette ki, hogy a Cserhát vidéke a Mátra helyén lévő 
terület süllyedése következtében került szárazra. 

Ez a munka még 60 év távlat ából is útmutató marad ahhoz, 
hogy miként kell vulkáni területek összes földtani jelenségeit 
részletesen vizsgálni s az eredményeket összefoglalni. A kitöré-
sek korának megállapításával fontos összehasonlító adatokat 
szolgáltatott a többi hazai vidékek kitörési korának meghatá-
rozásához .. 
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Déchy Móric második kaukázusi expedíciójában Schafarzik 
is résztvett. Tanulmányozta a Kaukázus középső részeit, Kubán 
hegyláncait, Dagesztánt s a bakui petróleumterületeket. Bejárta 
Orosz-Örményország egy részét, Konstantinápoly és Brussza 
környékét, Görögországban Lauriumot. Megismerte a Kaukázus 
kristályos paláit; melyeket a Déli Kárpátok hasonló kőzeteivel 
vetett egybe. 

Kimutatta, hogy az Elbrusz-masszívum alaphegységeiben 
az uralkodó kőzet az ortognájsz, a szerpentin és csillámpala. 
Megállapította, hogy a középső Kaukázus kristályos paláinak 
egy része a hegység nagy gránitmagjának alakító hatására kép-
ződött üledékes kőzetekből. Fontos kőzettípusokat és új kőzet
előfordulásokat fedezett fel. E munkája Déchy: "Kaukázus" 
eimű, Berlinben megjelent müvének III. kötetében látott nap-
világot. 

Első rendszeres - egyfolytában több hónapon át tartó -
térképező földtani vizsgálatait 1883-ban a Pilis-hegységben 
kezdte meg. Igen részletes vizsgálatai több fontos erednlényt 
állapítottak meg. Ezek közül külön említésre méltó a Velka 
Skala alsó liász faunájának felfedezése és a Strázsahegy eocén-
jának tisztázása. 

1884-től kezdve haláláig a Déli Kárpátoknak a Kazán-
szorostól a Retyezátig terjedő részét és a Ruszka-havast térké-
pezte. Ennek .az óriási területnek mintaszerü, igen részletes 
földtani térképét készítette el: 1 : 25 OOO méretben. Az éven-
ként közölt jelentéseiben - Il:ilágos összefoglalásokban -
a rétegtani, szerkezettani viszonyok igen pontos ada.tait térkép-
vázlatok és szelvények kíséretében közölte. A magas területek 
pleisztocén eljegesedését is részletesen tanulmányozta. 

E kérdéssel előzetesen kitünő osztrák geológusok foglal-
koztak. Az egész hegységcsoport felépítését azonban Schafarzik 
vizsgálatai határozták meg. Eredményei közül megemlítünk 
néhány fontosabbat: 

Herkulesfürdő környékének meredek festői sziklákban ki-
emelkedő mészkövét FoetterLe, Koch, Zsigmondy triászdolomit-
ként jelölték meg. Schafarzik megállapította, hogy ez a mészkő 
felső jura-korú. Kimutatta, hogy a triász a Déli Kárpátokban 
nincs meg. Tisztázta azoknak a dioritnak vélt kőzeteknek lénve-
gét, melyeket Koch AntaL az aldunai gabbró szerpentinvonu-
lattal kapcsolatban lévőknek igyekezett feltüntetni. Kiderítette, 
hogy ezek il kőzetek nincsenek kapcsolatban az említett aldunai-
akkal; ezek a kőzetek porfiritok, diabázok s diabáztufák, melyek 
az alsó és középső dogger határán lejátszódott vulkáni tevé-
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kenység termékei. Megállapította, hogy az aldunai gránitok 
fiatalabbak a kristályos palák felső csoport jánál, kimutatta, 
az újbányai karbon medenceszerű települését, majd őslénytani 
alapon rögzítette a feketehegyi tengeri mély ebb karbon elő-
fordulását. . 

Mindenhol felkutatta és részletesen vizsgálta a hasznos 
ásványok és kőzetek települését. Ezekre vonatkozó jelentései 
valóságos kincsesbányák. . 

Az 1903. évi bécsi nemzetközi földtani kongresszus szerve-
zésekor a magyar és a bécsi geológusok azt tervezték, hogy a 
kongresszussal kapcsolatos földtani kirándulások egyike az Al~ 
Duna megtelütése lesz. A kirándulás lebonyolítására a Magyar-
honi Földtani Társulat vállalkozott. A kirándulás i kalauz n1.eg-
írására a Társulat Schafarzikot kérte fel. Schafarzik ezt a fel-
adatot egy átnézetes jellegű, de mégis nagyobb munka megírá-
sával oldotta meg: "Az aldunai Vaskapu-hegység geológiai 
viszonyainak rövid vázlata." A munka a Földtani Közlöny 1903. 
évi kötetében jelent meg. Ez a munka igen szemléltető en vázolja 
az aldunai hatalmas eróziós völgy környékének egész fejlődés
történetét. Egyúttal azonban az egész krassószörényi terület 
kialakulásának menetét is rögzíti. 

E vidék fontos kőzetei a nagy tömegben felszínen lévő kris-
tályos palál<.:. Ezeknek a legmélyebb, az ú. ri. I. csoportjál'ól 
megállapította, hogy ez a kőzetcsoport nem jellegzetes kris-
tályos pala sorozat, hanem a gránit szélső fáciese, illetve a 
gránit érintési átalakitó hatására keletkezett, eredetileg üledé-
kes eredetű kőzetek csoportja. 

A Vaskapu-szoros kifejlődését a következőkben foglalta 
össze. Ez a hegységrész több hosszanti vetődéssel tagolódott, és 
a középső kréta idején szárazulatként kiemelkedett. A felső 
kréta idején és az óharmadkorban' szárazulat is maradt. 
A hegység hosszú vonulata az újharmadkol'Í tenger előnyomu
lása közben a vetődések mentén kisebb részekre tagolódott. 
A tenger az újharmadkorban az orsovai és mehádiai öbölbe, 
~ovábbá a Juc és Szvinyica közt lévő mélyedésbe is behatolt. 
Igy a középső miocénban a magyar alföldi tenger és a havas-
alföldi tenger összefüggött. A szármáciai elllelet idején azonban 
ez az összefüggés megszakadt, és az így teljesen különvált 
alföldi medencében a víz lassanként kiédesedett. Csak a jég-
korszak hűvösebb éghajlata alatt emelkedett a víz tükre a 
magyar alföldi terület déli medencerészletében annyira, hogy 
Berzászka és Juc között elérte a vízválasztót, és a tó vize így 
itt lefolyást találván, átfűrészelte az aldunai szorost. 



Takaró elmélet 

Schafarzik földtani munkái és szelvényei a krassószörényi 
hegység szerkezet éről elég bonyolult képet nyújtanak. Gyűrő
déses törések, töréses pikkelyek jellemzik ezt a hegységet. Az 
egész hegyrendszerben az üledékes kőzeteket tartalmazó zónák 
többnyire árkos vetődések alkotta mélyedésekben helyez-
kednek el. 

Századunk elején kialakult a takaróelmélet, amely tulaj-
donképpen új hegyszerkezeti kifejlődést jelent. Lényege: vas-
tag kőzetsorozatok vízszintes vagy közel vízszintes irányban 
egymásra tolódnak, a rátolódottak mintegy takaróként borít-
ják az alul lévőket. Így az idősebb kőzetek - ilyen takarók 
alakjában - a fiatalabbak fölé kerülhetnek. Ennek az elmé-
letnek az alapjai főleg az erősen feltárt svájci Alpokon vég-
zett m.egfigyelésekből születtek. A rátolódott takaró több kilo-
méter, esetleg 10 kilométeres hosszúságban - a gyökerétől 
a homlokáig - szárnítva tolódhatik rá a fiatalabb kőzet
csoportra. Ennek a felfogásnak számos lelkes híve volt, és 
különböző lánchegységekben valóban sok helyen meg lehe-
tett állapítani az ilyen szerkezetet. 

Az új felfogásnak persze sok ellenzője is volt, különösen 
azoknak a geológusoknak a körében, akik munkájukat olyan 
területen végezték, ahol áttolódásokat nem lehetett kimutatni. 

A magyar geológusok általában idegenkedtek a takarók-
tól. Ez érthető is, mert geológusaink általában olyan terüle-
teken dolgoztak (lVIagyar Középhegység, Alföld), ahol nincse-
nek takarók. 

Schafarzik, mint minden új eszméért, a takarókért is lel-
kesedett. Beszélgetés közben azonban többször is hangsúlyozta, 
hogy a takarók kérdését óvatosan kell vizsgálni, s nem szabad 
erő1tetve mindenütt takarót keresni. 

Az áttolódás a legtöbb területen a takaró homloki tájá-
nak vidékén észlelhető legjobban. így a Kárpátok hegyláncai-
ban főleg a külső - romániai, galiciai - részeken. A Déli 
Kárpáto~ban ez a szerkezet a román oldalon a legszembe-
tűnőbb. Igy történt meg, hogya Déli Kárpátok takáró-szer-
kezetének vázlatos képét jó részben a Schafarzik által meg-
állapított pontos adatok alapján a román G. Munteanu Murgoci 
rajzolta meg. . 

Murgoci szerkezeti vázlatának helyességét még a magvaI' 
területek részleteire nézve is meg kellett vizsgálni. Ezt a mi:In-
kát 1909-be Schafarzik végezte el az Állami Földtani Intézet 
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megbízásából. Ekkor - részben néhány fiatalabb magyar 
geológus társaságában - román geológus okkal együtt a hegy-
ség legjellegzetesebb részeit újra bejárta, és megállapította, 
hogy a takaró-szerkezet kimutatható. 

Schafa7"zik azonban nem. ment túlzásba. Folytatta hegy-
szerkezeti megfigyeléseit 1910-ben, 1913-ban, 1917-ben és ennek 
alapján az 1909-ben tett észleleteit lényegesen kibővitette és 
javította. Az előző megfigyelések alapján az a felfogás alakult 
ki, hogy a csillámpala-'sorozat egyértelmüen takaróként borítja 
a jó részben mezozoos képződményekkel is fedett fillit-csoport 
sorozatát. Ha ez helyes, akkor a kétféle kristályos pala-csoport 
kőzetsorozatának egyike: a csillámpala-csoport voh~a minden-
hol a takaró, másika: a fillit-csoport az autochton. Ujabb vizs-
gálataiból kiderült, hogy a Szemenik és az Almás vidékén 
a két csoport az elmélettel éppen ellenkező telepedésü, vagyis 
hogy a két csoport kőzetei eredeti helyzetben vannak egymás 
fölött. Kimutatta. hogy a krassó-szörényi herryekben nyuga-
ton csupán pikkelyes rátolódások jellemzőek. Kelet felé azon-
ban a hegyképző erők hatása sokkal erősebb volt, és itt nagy 
területet fedő pikkelv takaróként alakult ki. 

SchafaTzik '- megfigyeléseinek helyességét - s azt az óva-
tosságot, mellyel a takarók lehetőségét megítélte - a tudo-
mány mai állása igazolta. ]\,'(a mál' több helyen megállapították, 
hogyatakarónak vélt területek nem szigorúan vett takarók, 
hanem pikkelves szerkezetek. 

A Ruszka~havasban végzett térkélJeZŐ munkájának egyik 
legfontosebb eredménye a vulkáni íe]enségek tiszt':Í.z3sa. Ki-
mutatta. hegy a kitörések a dániai en;eletbel; z8.ilottak Ie, láva-
kifolyásban és erős törm'21ékszórásban nyilvánultak meS!. 
A kiszórt anyag részben a szárazföldre. részben tavakba hullott. 
A tufás homokkövekben 1906-b3::1 és 1909-hen pálmalenvoma-
tokat és pálmaleveleket talált. Ezt fl. Dálmát Túzso1l Jéi;ws új 
pálmanemnek határozta meg (Juránvia herniflabellata). 

A főváros környéke 

Budapestnek és környékének első földtani térképe 
cl : 144 OOO méretben) hamar elfogyott. E téd;:ép helyett a 
Földtani Intézet a Budapest-Szentendre jelzésü l: 75 OOO 
méretü földtani térkép kiadását határozta él. A földtani mun-
kát SchafarzikTCJ. bízták. Ezt a feladatot - a rendes térképező 
munkáján felül - 1894-1896-ban el is végezte. A térképező 
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munkát 1 : 25 OOO és részben 1 : 12 500 méretű térképlapokon 
készítette el. Az 1 : 75 OOO mére tű földtani térkép a részletes 
magyarázóval együtt nyomtatásban 1902-ben jelent meg. Ez a 
munka ennek a területnek ma is legjobb, leghívebb tükre, és 
a főváros budai részének távolabbi környékéről azóta sem 
jelent meg újabb térkép. 

Részt vett minden olyan értekezleten, amely a főváros
nak és környékének valamely lényegesebb földtani kérdésé-
vel foglalkozott. Így lassanként a főváros területét ő ismerte 
legjobban. 

A fővárosi tanács 1919-ben elhatározta, hogya mérnöki 
alapozási és yízügyi munkák megkönnyítésére 1 : 5000 méretű 
földtani felvételt készíttet. A munka irányítását és a Budai 
hegység déli részének a legrészletesebb földtani térképezés ét 
Schafarzik végezte. E munkát - tekintettel a mérnökök igé-. 
nyeire - úgy készítette eL hogy a felszínen látható vékony 
fedőkőzetek (lösz, különböző talaj nemek stb.) alatt lévő kőze
tek minőségét is feltüntette. A fontosabb eredményeket 1922-
ben 'akadémiai székfoglalójában (rendes tag) foglalta össze 
("Budapest székesfőváros legújabb térképezéséről"). Ehhez a 
munkájához szorosan kapcsolódik a "Szt. Gellérthegy geoló-
giája, múltja és jelene" c. népszerü munkája. 

Ezekben kimutatta a Budai hegység déli részében az Ördög-
ormon a karni emelet Ostrea montis capriLis-szal jellenizett 
szintjét. A hegység felépítésére jellemző a diapirszerü rög-
boltozat kifejlődése, melynek típusát a Gellérthegy felépítésé-
ben ismerte fel: a szerkezeti alak középső része, a magja dolo-
mit, és ehhez csatlakoznak a harmadkori képződmények, kifelé 
mindinkább ellaposodó dőléssel. 

A műszaki geológus 

Schafarzikot nemcsak az a szellemi erő ösztönözte lanka-
datlan niunkára, amely képessé tette a természet titkainak 
kifürkészésére és azokból a törvényszerüségek megállapítására. 
Hajtotta őt az a felfogása is, hogy a tudományos munka ered
ményei a táTSadalom anyagi jólétét segítik elő: tudományát 
a gyakorlati, mindennapi élet számára is értékesítette. Kiváló 
veleszületett gyakorlati érzéke és nagy tudása valósággal predesz-
tinálta a gyakorlati kérdések megoldására. 

Alig van a földtannak olyan ága, melyben ilyen irányú 
munkát ne végzett volna. A kőzetek gyakorlati felhasználása, 
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alapozási feladatok, vízellátási .és más egyéb vízi feladatok, 
nyersanyagellátási, kutatási kérdések megoldása mind az ő 
hatalmas tudását igazolják. E tekintetben igen kedvező volt 
a légkör körülötte. A Földtani Intézetben a szigorúan tudomá-
nyos kutatásokon kívül m.ár akkor is megvolt a lehetőség a 
gyakorlati irányú fejlődésre is. Az intézet célja kettős volt. 
Először: az ország részletes földtani tanulmányozása, földtani 
térképezése és ezek eredményeinek tüdományos feldolgozása. 
Másodszor: a tudományos eredm.ények..'1ek az ipar és a föld-
művelés igényeinek megfelelő felhasználása is. 

Később, amidőn a műegyetem. ásvány- és földtani tanszé-
kének vezetését 1904-ben átvette, igen szoros kapcsolatba került 
a műszaki élet vezetőivel. Hatalmas tehetségét, kiváló gyakor-
lati érzékét, eredményes tevékenységét nagyon megbecsülték 
mindazok, kik a földtan gyakorlati alka1l11.azásával kapcsolatba 
kerültek. A minisztériumok, városok, magánosok mindig a leg-
nagyobb bizalommal fordultak hozzá. A főváros l11.inden ilyen 
természetű, nagyobb szabású munkában meghallgatta SchaJar
zikot. A főváros minden olyan mérnöki munkáját, amely rész-
letesebb földtani ismereteket kívánt, az ő javaslatai alapján 
Íl'ányították. Ezeknek a munkáknak egy része bizalmas ter-
mészetü szakvéleménv volt. és - a hazai műszaki földtan 
örök kárára - nem jelentek meg nyomtatásban. 

A német malomiparosok lapjának, a "Mühle"-nek 1884. 
évi kötetében a lap felkéI'ésére cikket írt. E cikkében össze-
foglalóan ismertette az 1873. évi bécsi kiállításon nagy elisme-
rést kiváltott magyarorszagl malomkövek kőzettani 111.mo-
ségét - főleg gyakorlati szempontból - és előfordulási 
viszonyait. 

1885-ben megjelent a GeseIl SándoTT21 együtt írt mun-
kája: "Mü- és építési pari tekintetben fontos magyarországi 
kőzetek részletes katalógusa". 

A Földtani Intézet hamar megismerte Schafarzik ráter-
mettségét a műszaki feladatok megoldására, és igyekezett alkal-
mat adni, hogy ilyen irányban még jobban elmélyíthesse isme-
reteit. A Földtani Intézet Semsey AndO7' támogatásával 1891-
ben kiküldte Svédország és Norvégia kőbányáinak és kőipará
nak tanulmányozására. E tanulmányút járól igen szép eruptív 
kőzetsorozatot hozott haza a Földtani Intézet számára. A követ-
kező évben Olaszország északi részében Isztria területén vég-
zett hasonló célú megfigyeléseket. 1893-ban Görögország kő
bányáit tanulmányozta. Az eredményeket ·összefoglaló jelenté-
sekben rögzítette, 
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1898-ban Nyitra megye ipari szempontból fontos kőzeteit 
és az üveggyártásra felhasználandó kvarcelőfordulásokat rög-
zítette. 

Mérnöki szempontból fontos az Anyagvizsgálók Egyesüle-
tének 1902. évi közgyűlésén tartott előadása "Magyarország 
kőiparáról, különös tekintettel a dísz- és építőkövekre" (Magyar 
Mérnök- és Építészegylet heti értesítője, 1902, p. 147. és 153.). 
Ebben a mérnökök figyeImét ráirányította mindazokra az ipari 
szempontból fontos kőzetekre, amelyek itthon találhatók, 
továbbá azokra, melyek felhasználása a behozatalt csökken-
tené, mert a külföldiekkel ezek teljesen egyenlő értékűek. 

A gyakorlati földtani feladatok jó megoldása többnyire 
a tudományt is előbbre viszi. 1902-ben a pénzügyminisztérium 
megbízásából az arany előfordulása szempontjából Rozsnyó 
(Roznava) és Csucsom (Cucma) környékének érctelepüléseit 
tanulmányozta. Ez a feladata tisztán gyakorlati jellegű volt, 
megoldása mégis igen fontos tudományos eredményeket álla-
pított meg. 

Már helyszíni tanulmányai elején megállapította, hogy az 
ott előforduló gnájszszerű kőzet nem ,.kárpáti gnájsz" - aho-
gyan Stur Dénes kitűnő osztrák geológus földtani térképezé-
séhez fűzött jelentésében nevezte - hanem porfiroid. Ki-
mutatta, hogy a Szepes-Gömöri Érchegységben ez a kőzet-
típus igen elterjedt. .. 

A 9. nemzetközi földtani kongresszLst 1903-ban Bécsben 
. tartották. Az osztrák geológusok a kongresszuson résztvevők
'nek a "Bau und Bild Österreichs" CÍmű könyvet ajándékoz-
ták. Ezt a munkát UhIig Viktor bécsi professzor írta, aki a 
Kárpátokban végzett földtani vizsgálatai folyamán sok kőze
tet gyűjtött. Ezek közt voltak a .,kárpáti gnájsz" példányai is. 
E kőzetek megvizsgálására UhUq Schafarzikot kérte meg. 
A munkát el is végezte, s megállapította, hogy ezek is por-
firoidok.. 

Ilyen irányú munkásságának eredményeit 1904-bell meg-
t!lrtott akadémiai székfoglalójában ,.Adatok a Szepes-Gömöri 
Erchegység pontosabl.:fismeretéhez" címen foglalta össze. Ebben 
a munkájában kiUönösen kidomborodik az a törekvése, hogy 
ne csak leírást közöljön, hanem a származási és fejlődéstörténeti 
viszonyokat is tisztázza. Eredményei röviden a köve~·kezők: 

Az idősebb üledékes kőzetek telepedését a felső karbon-
ban a szerkezeti folyamatok erősen megzavarták. Ezek való-
színűleg a variszkuszi mozgásokhoz csatlakozó elmozdulások 
voltak. Az így képződött hasadékokon tört fel a kvarcporfir 



lávája, és szóródott ki a kvarcporfir-tufa anyaga. Az igen nagy 
tömegű lávaömlés következtében lényeges süllyedések álltak 
elő. Ezek a süppedések tektonikai folyamatokkal karöltve ösz-
szegyűrték ezt a területet. A porfiroidok palás szerkezetét 
gyűrődések folytán előállt feszültségek idézték elő. A gyűrő
dések utolsó időszakában a hullámosan palás kvarcporfir réte-
gek mentén csúszások mentek végbe. Az elmozdulás ok követ-
keztében üregek keletkeztek. Az üregek a kitörések után követ-
kező hidrotermális szakaszban a termákból kivált ércekkel, 
főleg sziderittel teltek meg. A kvarcporfir kitörését és a hidro-
termális szakasz legnagyobb részét Schafarzik a perm.ben 
lejátszódottnak rögzítette. Amint az ilyen irányú eredm.ényei-
ről a nyugati államok tudomást szereztek, csakhamar kiderült, 
hogy a porfiroidok sok helyen lényeges szerepűel>:. Így az 
Alpok ú. n. "grauwacke" övében talált és megvizsgált kőze
tek a Szepes-Gömöri Érchegység porfiroidjaihoz voltak hason-
lóak. Minthogy ezek keletkezését, valódi jellegét nem ismerték 
fel, ezeket a kőzeteket gnájszoknak tekintették ("blaseneek"-
gnájsz). 1905-ben Schafarzik eredményei nyomán a bécsi Föld-
tani Intézetben megállapították, hogy ezek a gnájszok po·r-
firoidok. 

A magyarországi kőbányászat tanulmányozásának ered-
ményeként 1904-ben nagy munkája jelent meg magyarul: 
"A Magyar Korona országai területén létező kőbányák részletes 
ismertetése" (németül 1909-ben jelent meg). A munka előszava 
a következőket mondja: "J ólétünk, nemzeti vagyonosodá-
sunk s minden további ebből fakadóknak alapját képezi, hogy 
kellőleg felhasználjuk és értékesítsük mindazt, amit az anya-
föld nekünk juttat. Hogy itt helyesen járhassunk el, min-
denekelőtt ismernünk kell azt, ami felett rendelkezünk, rész-
letesen, hogy mit tartalmaz földkérgünk ama része, amely 
hazánk terület ét alkotja, melyet büszkeseggel miénK11.ek 
nevezünk. " 

A munka első része a magyar kőbányákban feltárt kőze
tek rövid ismertetését tartalmazza, különös tekintettel műszaki 
sajátságaikra. A második rész 2515 kő bányát ismertet megyék 
szerint, betűsorrendben. Leírja a helyszíni viszonyokat, a kőzet 
jellemző műszaki sajátságait, felhasználhatóságát és a termelési 
adatokat. A kőbánya helyét községenként közli: távolsága a 
községtől és fekvése a világtáj szerint. Ez a 413 lapra terjedő 
pompás munka az 1 : 900 OOO mére tű térképmelléklettel ma, 
50 év elmúltával is alapvető forrásmunka, és az is marad a 
jövőben is. 
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Ozorai GyuLa, a mai hazai kőbányászat vezetője az Építő
anyagipari Tudományos Egyesületben 1954. március 25-án 
emlékezett meg Schafa7'Zikl'ól. Előadásában a többi között 
hangsúlyozta, hogy Schafarziknak a hazai kőbányákról írott 
munkája a mai kőbányászatban is alapvető, mert abban a mai 
bányák őseit mind ismerteti. 

A magyarországi: ,bazaltot legelőször 1875-ben Losoncon 
(Lucenec) használták fel útburkolásra. A felhasznált bazaltot 
aTerbelédhez (Terbelovce) tartozó Lázi-pusztától 2,7 kilomé-
terre DK-re lévő kőbányában termelték. Ez a kísérlet azonban 
kudarc c al járt, mert az útburkolat néhány év múlva tönkre-
ment. Ezzel a bazalt hitelét vesztette és évek hosszú során át 
rossz m.inőségű kőzetnek minősítették. Schafarzik mentette meg 
bazalt jaink becsületét. Hangsúlyozta, hogy a Losoncon felhasz-
nált bazalt gyakorlati szempontból valóban rossz minőségű, 
könnyen málló, mert sok nefelint tartalmaz. Kiemelte azonban, 
hogy a hazai bazaltok közt műszaki szempontból kitűnőek is 
vannak. Erre m.egszűnt az idegenkedés, s a bazalt az útépítés-
ben egyre jelentősebb szerephez jutott. 

Kertész PáL mérnök az Építőanyagipari Tudományos Egye-
sület Kőbányász Szakosztálya előtt tartott megemlékezésében 
(megjelent az Építőanyag 1954. 6. évf. 5. sz. p. 180-182. "Meg-
emlékezés Schafarzik FerencrőL" címen) a következőket állfl-
pítja meg: "Az 1891. évi budapesti anyag-, cement- és kőipari 
kiállításról olvashatunk egyik munkájában. Szomorúan állapítja 
meg, hogyakőipar a többi kiállítási anyaghoz viszonyítva 
aránylag milyen szerény helyet foglal el, és hogy nem talál-
ható meg a kiállításon az akkori magyar kővagyonnak sok jó-
minőségű képviselője (erdélyi márvány, dunazughegységi ande-
zitek)." 

Fontos volt Schafarzik állásfoglalása az úrkúti mangánérc-
bányászat kérdésében. 1912 óta több ízben tanulmányozta ezt 
a kérdést, és a bányászat rendszeres m.egindítása mellett tört 
lándzsát. Az 1918. január 25-i véleményében megállapította, 
hogy a Csátdahegy lesz a mangánércbányászat egyik fontos 
területe. 

A forasesti vasérc, a batrinai mangános vasérc stb. bányá-
szatának lehetőségeit ő mérlegelte legelőször. Az ő tudása érvé-
nyesült Bosznia és Hercegovina bányászatának irányításában 
és ellenőrzésében is. 

Sokszor foglalkozott felszíni lejtőmozgásokkal. A minden-
napi életben ezekre akkor terelődik a figyelem, ha a mozgások 
kárt okoznak, ami gyakran megtörténik. Nemcsak a mozgások 
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okát derítette fel, hanem a védekezési módokat is megállapí-
totta. Főleg a budai vidéken végzett ilyen munkái fontosak. 

Akkor még nem volt talaj mechanika, és csak a geológus 
tudta ezeket a mozgásokat helyesen megítélni. 

A Rókus-hegy nyugati oldalán, a Budakeszi-út, a Debrői
út és a Pasaréti-út között, a volt egykori Drasche-féle tégla-
gyár területén 1882 nyarán nagyobb suvadás állt elő. A terület 
állandósítására Schafanikot kérték fel. Szerinte a suvadást 
többnapi tartós esőzés előzte meg .. Reggel az egykori Trombitás-
úton és az út mellett' repedések képződtek, melyek déltájban 
már félméternyire szétnyíltak. A repedések ÉÉNy-DDK-i 
irányúak voltak, mintegy 100 m összes hosszúságban, és egy-
mással többé-kevésbbé összefüggöttek. Délután 5 óra körül 
a repedésektől nyugatra lévő terület lassan lecsúszott nyugat 
felé. Pontosan megmérte a lesuvadt kőzettömeg méreteit, a 
csúszás pályájának hosszát, és a pálya alakját is rögzítette. 
kiemelvén, hogy a pálya felső része meredekebb, alsó része 
laposabb. Elsőnek hangsúlyozta, hogyasuvadáskor az agyag 
fölött lévő kőzetek csúsznak le, és az átnedvesedett kiscelli 
agyagból csak kevés vesz részt a mozgásban. (.,Földcsuszam.-
lás Buda határában", Földtani Értesítő. III. 1882. p. 123.) 

Előírta a további mozgások elkerülésére szükséges teendő
ket (víztelenítés a megjelölt helyeken szivárgókkal, gyepesítés, 
megfelelő rézsű képzése). Hangsúlyozta, hogy ha a szivárgókat 
nem úgy és nem ott készítik el, ahogyan megszabta, akkor 
néhány év múlva újra előállnak a talajmozgások. Előírásait 
nagyjában, de takarékossági szempontból nem teljes egészük-
ben végre is hajtották. A takarékosságnak az volt a következ-
ménye, hogy néhány év múlva a mozgások újra megkezdőd
tek. Ekkor sem hajtottáK végre tökéletesen Schafarzik terveze-
tét, hanem csak "foltozgattak". Lassanként, évek hosszú során 
át a mozgások nagyobb területre is kiterjedtek, s a költségek 
sokkal nagyobb összegre rúgtak, mint amennyibe az e~'edeti 
terv tökéletes keresztülvitele került volna. Csak az 1913-ban. 
bekövetkezett újabb, igen nagymérvű mozgások után hajtot-
ták végre javaslatait, amikor ez a terület már a főváros tulaj-
dona volt. 

A főváros óbudai kerületének némely részén - főleg a 
téglagyárak területei körül - az 191.0-es évek elején elhara-
póztak a felszíni lejtőmozgások. Ezek tanulmányozására, a moz-
gások okának megál1apítására, megszüntetésük lehetőségeinek 
mérlegelésére és a szükséges tervek lényegének összeállítására 
a fővárosi tanács Schafarzikot kérte fel. Ezt a részletező, 
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számos méréssel egybekötött külső munkát eleinte egyik ml.E1-
katársával együtt, később önállóan végezte. Az eredményeket 
nagy monografiába összefoglalva 1916-ban bocsátotta a tanács 
rendelkezésre. Ez a munka sok helyszínrajzot, pontosan szer-
kesztett szelvény t és a védekezési módokat összefoglaló terv-
vázlatot tartalmaz. A m.üszaki földtan riagy kárára a Elunka 
nyomtatásban nem jelent meg. 

A Bánság nvugati részének szén- és ércbánvászata az első 
világháborút kö';et6 években jó részben az ő úÜ;1utatásai alap-
ján fejlődött. Ezekben az években nyaranta 6-8 hetet töltött 
a krassó-szörényi bányák területén. Akik ezt a munkásságát 
ismerték, sokszor csodálkoztak azon az elméleti és gyakorb.ti 
tudáson, melyből észleléseinek és következtetéseinek helyes-
sége fakadt. Romániában néha a legkiválóbb külföldi szakéi,tők 
nézetével szemben foglalt állást, és az eredmények az ő fel-
fogásának helyességét igazolták. 

A mátraalji lignit bánvászatára döntő volt a fővárosnélk 
készített memoranduma. Ebben kifejtette, hogy a gyöngyösi 
lignit haszonnal lesz értékesíthető még akkor is, ha fl főváros 
a jövőben más területről szerezné be szénszükségletét. Felhasznál-
hatóság szen1pontjából még más szénterületeket is tanulmá-
nyozott. 

Mikor Baross Gábor 1890 őszén megnyitotta az aldunai 
szabályozás munkálatait, a mérnöki munkál,;: szempontjából 
csakhamar szükségessé vált a Duna e szakasza környékének 
Dontos földtani ismerete. A főldmüvelésügyi miniszter e föld-
tani tanulmányok elvégzésével. Schafarzikot bízta meg. 1891-
ben ezt a feladatot is a legnagyobb pontossággal és részletes-
séggeloldotta meg. lVIunkássága így kapcsolódott bele a szabá-
lyozás naKv müvébe. 

Rozlozsnik Pál néhai akadémiai tag Schafa7'ZikróI tartott 
emlékbeszédében a következőket mondotta: "Es ha u.tunk az 
AI-Dunára visz. s a Kazán-szoros felé haladva, elénk tárul 
Európa egyik legfenségesebb tájképe, amelyben Traján útja és 
a Széchenyi-út fennen hirdetik kétévezredes múltnak két leg-
nevezetesebb időszakát, szenteljük ft mes;em.lékezés néhány 
meghitt pillanatát szerény tudósunk emlékének aki e vidék 
évtizedekig tartó fáradságos tanulmányozasával e helyen is 
elismerést és dicsőséget vívott ki a ma11var tudománvnak." 

Schafarzik több ásvánvv:íz védőterületének javasiatát készí-. . 
tette eL Ezek sok földalatti megfigyelést, kitűnő gyakorlati 'Út-
mutatást tartalmaznak, Legtöbbjük nem jelent meg nyomtátás-
ban, A ránkfüredi (Herlany) szökőforrás, a polenai (Poljana) 
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és szolyvai (Svaljava) szénsavas forrás, aligetesi (LlLh.y) Erzsé-
bet-forrás és a Félix-fürdő védőterületét az ő javaslata szerint 
állapították meg. 

A Rácfürdő védőtermetéről szóló fontos javaslata, amely 
nyomtatásban is megjelent, elsősorban magának· a fürdőnek 
a megvédésére vonatkozott. Ebben a következőket emelte ki: 
.. A Rácfürdő védőterületének azonosnak kell lenni az összes 
budai fürdők és meleg források közös védőterületével. Mert az 
a védőterület, mely a felső források (Lukács- és Császárfürdő) 
VÍzmennyiségét és nívój át biztosítja, az a hidrosztatikai összefüg-
gésénél fogva egyúttal az alsó források (Gellért-, Rudas-, Rác-
fürdő) létezését is biztosítja. Minthogy továbbá fordítva netán 
a Gellérthegy körül történő mélyfúrások a felső forrásokat 
alterálhatnák, világos, hogya status quo nunc épségben tartá-
sára a közös védőterület voma az egyedüli lTJ.odus l" 

A Margitsziget és a Loser-féle kesel'üvizes telep védő ter ü-
letének javaslata ugyancsak megjelent nyomtatásban is. 
A Hunyadi János keserüvizes-telep védőterületét tárgyaló mun-
kája - sajnos - csak kéziratban van meg. 

Mindegyik javaslata előzetes, igen részletes és gondos hid-
rogeológiai tanulmányon alapult. 

Küzdött írásban és szóval a budapesti melegforrások vizé-
nek gazdaságosabb felhasználásáért. 

Igen részletes "Emlékirat"-ban foglalta össze a herkules-
fürdői meleg források hidrogeológiáját, s szükségesnek tar-
totta és javasolta a meleg forrásoknak hosszabb időn át tartó 
részletes megfigyelését. 

Alaposan tanulmányozta a szovátai (Sovata) sóstó (Medve-
tó) hidrogeológiai viszonyait. Az eredményeket 1908-ban a Föld-
tani Közlönyben közölte, s egyúttal beható gyakorlati útmuta-
tásokat is nyújtott, hogy miként őrizhető meg a tó vizének 
magas hőmérséklete. 

A miskolci csatornázás, a sátoraljaújhelyi vízvezeték ter-
vezését SchafaTzik javaslatai alapján készítették. 

1920-ban az egyik svájci érdekeltség azzal a tervvel fog-
lalkozott, hogy a visegrádi-dömösi szoros ban energiatermelő 
telepet létesít. Az elgondolás az volt, hogy Kismaros és Nagy-
maros között építenek megfelelő VÍzierŐrl1űvet. Schafa1,zikot 
kérték fel az előzetes földtani vizsgálatok elvégzésére. Egyik 
munkatársával együtt a helyszínen s a müegyetemi ásvány- és 
földtani tanszéken végezte el a vizsgálatokat. Az összefoglaló 
földtani jelentés el is jutott illetékes helyre. Sajnos azonban, 
a munka - ismeretlen okokból - elakadt, és már a részlete-
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sebb fúrásokra sem került sor. Ma, kereken harminc év után 
ennek a vízierőmúnek megépítése ismét időszerú. 

Gyakorlati szempontból több ízben foglalkozott az erdélyi 
kőolaj- és földgáz kérdésével, főként Mezősámson (Samsud) 
és Felsőbajom (Bazna) vidékén; ismételten beutazta Románia 
kőolaj területeit. A pénzügyminisztériuHmak már 1904-1906-
ban a Felsőbajom környéki terület egyik helyének megfúrását 
ajánlotta. A mezősámsoni gázforrásról megállapította, hogy 
antiklinális tetején tör fel. Gáz nyerésére egy kisebb mély-
ségű fúrás helyét jelölte ki, kőolaj kutatásra pedig egy legalább 
1000 m mélyfúrás helyét túzte ki a bogáncsi völgyben. Javas-
latát nem hajtották végre, A jóval később végzett részletes vizs-
gálatok igazolták felfogásának helyességét. 

A mosonmegyei Királyhidán a császárkő előfordulás áról 
szóló munkája a nl.aga nemében valóságos kis remekmű. (Anyag-
vizsgálók Közlönye, 1917, p. 2.) Ebben mesterien egybehan-
golta vizsgálatainak eredm.ényeit a müszaki jellegekkel. 

Többször hangoztatta a múszaki földtan tanításának szük-
ségességét a hadsereg müszaki képzettségű tisztjei számára. 
"A hadigeológia jelentősége és munkaköre" cím.ú rövid közle-
ményében foglalta össze ilyen irányú tervezetét (1916). Elgon-
dolása csakhamar meg is valósult. 

SchafaTú7" Ferenc ~ óriási tudományos és gyakorlati ered-
ményekben egyaránt igen gazdag m.úszaki földtani munkás-
sága megalapította a hazai mííszaki jöldtant. 

Tanársegédeit úgy irányította, hogy a szigorú tudományos 
~utató munka mell.ett 111.üszaki fel.8.datok megoldásában is állan-
dóan résztvettek. Igy rnindig múszaki geológus gárdával dol-
gozott együtt. 

Ahidrogeológus 

A legnagyobb szeretettel a Duna és a budapesti meleg-
források hidrogeológiájával foglalkozott, különösen a Magyar-
honi Földtani Társulat Hidrológiai Szakosztályának megalaku-
lása óta. E viszgálataiból is fontos eredmények születtek. 

"A budapesti Duna paleohidrográfiája" címü nagyobb 
tanulmányában (Földtani Közlöny LVIII. 1818. p. 184.) a Buda-
pest-környéki Duna kialakulását tárgyalta: A Duna a Viseg-
rád-Dömös vidékétől ÉNy-ra lévő felduzzasztott tómaradvány 
túlfolyásaként a levantei emelet elején kezdett kialakulni. Ez 
a tó a dömösi szoros aránylag gyors bevágódásával hamar 
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lecsapolódott. A levantei Duna a mai Vác-tól D-re lévő terüle-
ten. hol akkor már a budai árkos süllyedések kialakultak. alsó-
szaímsz-jellegüvé vált. Nagy törrr~elékkúpot rakott itt le, és 
felépult a Duna "rákosi deltája". A "delta" feltöltődése a pleisz-
tocén elején tovább folytatódott, így a Duna szint je akkor itt a 
levantei szintnél magasabban volt és mintegy 54 m-rel emelke-
dett a mai O pont fölé. Majd még a pleisztocénban megindult a 
folyó kimosó hatása. A folyó mély ebbre vágta magát, és a pleisz-
tocén vége felé nagyobb mértékben pusztította régibb törmelé-
két. Az óholocénban alakultak ki El városi ter1'aszok. Ugyanekkor 
magával ragadta a Duna DK-ÉNy-i törésvonal ak irányában 
kialakult patakokat. Végül az új holocénban a Duna vonala még 
mélyebbre. a mai helyzetébe került. 

A budapesti melegforrások tanulmányozásának eredményei 
lényegesen kibővÍtették ismereteinket a fővárosi melegforrás'JK 
hidrogeológiájáról. A melegforrások fejlődéstörténetét főleg k~t 
munkájában roglalta össze: "Visszapillantás a budai hévforrá-
sok feJlődéstörténetére" (Hidrológiai Közlöny 1921. ,L) és .,Buda-
pest székesfőváros ásványvíz-rorrásainak geológiai jellemzése 
és grarikus feltüntetése" (Hidrológiai Közlöny 1924--2G, 
IV-V1.). A mai melegforrások ősei az alsó mediterrántól a pan-
nonig gejzírszerüen törtek rel. A gejzírok kitörése Etzzal a vulkáni 
működéssel rüggött össze, amelynek nyomai Sárszentmiklós 
környékén ism.eretesek. Ezek El. rorrások a DNy-ÉK-i irányú 
budaőrsi-dunai törések mentén törtek rel, és kovás üledéket 
raktak le. A levantei tó szintjének mélyebbre süllyedésekor a 
hegységet K felől határoló törések még jobban kialakultak, 
és a hévrorrások reltörése erre a mélvebb vonaIra ment út. 
Ugyanekkor a rorrások már elvesztették gejzírjellegüket, !1Ő
mérsékletük csökkent, és mésztufa-üledék et 1'2.ktak le. 

A Gellérthegy aljában a Duna medrében, a p2.rth)z 
közel - rakadó .. szökevénv" meleg forrásokat külön tanul-
mányban ismertette. Másik' értekezése a budai termális vü-
háló~at . egyik röldtanilag nem méltatott langvos rorrását tár-
gyalja. Ez a rorrás a dachsteini mészkőből fakad a budai má1'-
g~n, a kiscdli agyagon keresztül a békásmegyeri Kálvária-
dombok keleti lejtőjének lábánál. Fakadási helye a budai t2r-
mák vonalában van, és így ez a vonal a Római fi.irdőn túl még 
3,25 km-rel húzódik tovább észak relé. 

A brüsszeli "Városok állandó kiállítása" nevü nemzetközi 
múzeumban Budapest számára négy m 2 falrészt biztosítottak. 
Ezen a falr észen vannak kiállítva a budapesti melegforrások 
és a budai szulfátos rorrások röldtani és hidrológiai \~iszonyait 
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ábrázoló színes szelvények és színes térképek. A kiállított anyag 
Schafarzik hidrológiai munkásságának eredményeit foglalja 
össze . .Az összes rajzok az ő útmutatásai és vázlatai alapján 
készültek. 

Lelkes híve volt a "Budapest fürdőváros" gondolatnak, és 
ott, ahol lehetett, mindig hangsúlyozta a megvalósítás fontos-
ságát. Szükségesnek tartotta, hogy a főváros területén kellő 
óvatossággal és megfelelő helyen fúrásokat létesítsenek. A ható-
ságok azonban féltek a n-lagánérdek megsértésétől, és ideg'3n-
ked tek a gondolattól. A fúrásoktól nemcsak a víz felt~rásat 
várta, hane111 tudta, hogy azok előmozdítják a meleg víz ter-
mészetrajzának megismerését. 1912-töl 1925-ig tartó küzde-
lem után végre 1926 első felében elkészült a Gellért-fürdő és 
a Kelenhegyi-út északi oldala mellett a 142 m mély fúrás, 
amely 48 CO hőmérsékletü vizet tárt fel. A fúrás alatt végzett 
m.egfigyelések becses adatokkal g2.zdagították ismereteinket 
a víz származásáról. 

A szeizmológus 

Magyarországon· Schafarúk volt a földrengés-kutatások 
megindítója. 

1879-ben Erdély DNy-i részén, a Bánságban és a szomszédos 
szerbiai és romániai területeken erős földrengés volt. Az ada-
tokat SchafaTZik összegyüjtötte és rendszeresen feldolgozta. 
Felismerte a hegyszerkezet . szerepét a földrengésekben és 
- elsősorban - él. vetődés ek jelentőségét a rengések kiváltó-
dásában. A rengés okát azokban a vetődésekben látta, amelye-
ket a krassó-szörényi hegység kiemelkedése és az Alföld egy-
idejüsüllyedése idézett elő. Ezek a vetődések olyan helyzetü~k, 
hogy egyik részük csapása az Alfö1dhöz képest érintőleges, 
másik részüké sugaras irányú. 

1880-ban - a vallás- és közokcatásügyi nl.inisztérium meg-
bízásából - az igen erős zágrábi földrengést tanulmányozta, 
de foglalkozott az ugyanezen évi erdélyi földrengéssel is. Ezek 
a hazai nagyobb rengés ek arra figyelmeztettek, hogy a föld-
rengés eket rendszeresen kellene figyelni. Schafarziknak sike-
rült elérnie, hogy 1881. november 9-én a Magyarhoni Föld-
tani Társulatban megalakult a "földrengési bizottság"; első 
elnöke Szabó József, előadója Schafarzik Ferenc volt. A Magyar 
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Tudományos Akadémia anyagilag segítette a bizottság munká-
ját. 1885-ben a horvátországi földrengési bizottság beleolvadt a 
magyar bizottságba. Kereken két évtizeden keresztül közölte 
a Földtani Közlöny a hazai földrengések rendszeres feldolgo-
zását. Ennek a nmnkának legnagyobb részét maga Schafarzik 
végezte el. 

1901-ben Strassburgban tartották meg az első nemzetközi 
földrengéstani értekezletet. Itt Schafarzik mint a magyar föld-
rengési bizottság eLl1öke összefoglalta a bizottság 20 éves műkö
dését. Egyúttal előterjesztette a hazai földrengések makroszeiz-
mikus megfigyeléseinek igen pontos és részletes feldolgozá-
sát. Gerland professzor, a strassburgi értekezlet szervezője és 
elnöke hangsúlyozta, hogy Magyarország egyike volt azoknak 
az államoknak, ahol a rendszeres földrengési szolgálatot meg-
szervezték. A magyar bizottság mintaszerü munkát végzett. 

A strassburgi értekezletről Schafa1'zik ,.A földrengéstan 
mai állásáról" címen számolt be (Földtani Közlöny, 1904.). 
Ez a beszámoló a kongresszus tanulságait foglalta össze, és a 
hazai megfigyelések eredményeit is összegezte: Magyarorszá-
gon 21 év alatt 136 gyenge és 28 erős és közepes földrelÍ.gést 
észleltek. 

Pethő Gyula fejezte ki a lV[agyarhoni Földtani Társulat 
elismerését: ,.Első eset ez, mikor egy keletkező új tudomány-
szak bölcsőjét magyar földön is ringat ják. A magyar bizottság 
egyszerre az adatok és feldolgozott eredmények egész soroza-
tával állt elő és vivott ki magának elismerést Európa nagy nem-
zeteinek tudós gyülekezetében. Tudnunk keH ugyanis, hogy 
Schafarzik Ferenc társunk ezirányú közleményei már egész 
kötetté szaporodtak. és tudnunk. kell. hogy az adatgyüjtés 
munkája is húsz év óta csaknem ~dzárólag az ő munkabíró vál-
lára és pihenést nem ismerő szorgalm.ára nehezedett, s az ő 
buzgóságára támaszkodott." 

A strassburgi értekezlet kívánatosnak tartotta, hogy Magyar-
országon mikroszeizmikus észleléseket végezzenek. Schafarzik 
megnyerte Semse y A.ndor támogatását, akinek adományából a 
Földtani Intézet egy strassburgi ingapárt vásárolt. Megindultak 
a rendszeres mikroszeiznlikus megfigyelések. 

1903-ban az Országos Meteorológiai Intézet néhány 
- mérőmüszerekkel felszerelt - földrengéstani állomást ren-
dezett be. Így ez a munka többé már 'nem a geológus fel-
adata volt. 
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A tanár 

Schafarzik Fere,?'c tanítói rD.1.E1kája már tanársegéd ko1'á-
hm megkezdődött a tudományegyetemen. 1882-től kezdve sokat 
foglalkozott a Földtani Intézetben. a fiatalabb geológusokkal. 
Nagy türelemmel és leLÍ{esedéssel vezette be őket a földtani 
kutatásokba a laboratóriumban és kint a szabad természetben. 

A középiskolai földtani oktatás fejlesztésére a Földtani 
Intézet támogatásával "iskolai gyűjteményt" állított össze. 
A gyűjteményt néhtcny száz példányban az Intézet igazgató-
sága a középiskolák között osztotta szét. 

188B-ban megjelent a "Kirándulások Zsebkönyve" első 
része. Ez az ásványtani és földtani gyűjtések útmutatója. Ezzel 
a nrunkával a Természettudományi Társulat bízta meg. A nagy 
gonddal és körültekintéssel megírt könyvecske hézagpótló volt. 

A műegyetemi oktatással 18g1-ben került szoros kapcso-
latba, amikor "technikai geológia" cimü tárgykörből magán-
tanári képesítést kapott. 

A műegyetemen 1846-tóI 1864-ig csak enciklopedikusan 
adták elő a tel'mészetrajzot, a "termesztményi áruk" ismeretét 
és a kereskedelmi földrajzot. Az egy tantárgyba összevont három 
tárgy előadói voltak egymás után: MihálkCl AnteLI, Pauer Sán-
dOT és Kernel' A .. ntcrL Az utóbbi távozása után különválasztották 
az ásván:,'- és földtant, és 1864. július 6.-án az ú.j tanszék élére 
Hofm:mn KáTOly t nevezték kL aki Bwlsen. Kirchhoff, Cott2, 
Hauel' és Stache kiváló tanítványa volt. Ő azonb,m csak rövid 
ideig volt tanár. Hajlama a földtan felé vonzotta. Az 1867/68. 
tanév végén leköszönt :illás':Í.ról. és l!1int főgeoló.gus belépett 
a nem régen alapított Állami Földtani Intézetbe. Itt dolgozott 
haláláig (1891) mint a magyar földtan egvik vezetője. 

Közvetlen utóda 1867. október 11-től T.Vartlu Vince volt. 
Ő is csakhamar megvált a tanszéktől. s az újonnan létesített 
kémiai technológiai tanszék vezetését vette át 1870. szeptem-
ber 3-án. Ekkor Krenner József került az ásvány- és földtani 
tanszék élére (1870. okt. 1.). Krennel' kiváló művelője volt az 
ásvány tannak , és csakhamar világhírre tett szert. Vezetésével 
megindult a műegyetem ásvány- és földtani tanszékén az 
ásványtan s különösen a kristály tan tudományos művelése. 

1894-ben meghalt Szabó Jószej, és él ta.nszék ásvány- és 
kőzettani részére Krennert nevezték ki nyilvános rendes 
tanárrá. A műegyetemre Krenner utódául Schmidt Sándor 
került az ásvány- és földtan rendes tanárának 1894. december 
16-án. 
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Krenner is, Schmidt is kristálytannal foglalkozó minera-
lógus volt. Természetes tehát, hogy a tanszék földtani része 
gyengébben volt ellátva. Lóczy Lajos - ázsiai útja után -
Krenner és a m.űegvetemi mérnöki szakosztálv több tanárá-
nak buzdítására földtanból megszerezte a műegyetemi magán-
tanári képesítést. Az 1884/85. tanévben a műegyetem tanácsa 
javasolta a földtan és az ásv3.nytan szétválasztását. Az 1885/86. 
tanévben Lóczyt nyilvános rendkív"J.li tanárrá nevezték ki, 
miután 111.ár előbb is kötelező tantárgyként adta elő. a IV. éves 

. mérnökhallgatófu.'1ak a geológiát, vagyis a geológia II. évfolya-
mát; ezenkívi.il - nem kötelező tárgyként - különböző feje-
zeteket részletesebben is előadott a mérnökhallgatóknak. 

Az 1888/89. tanévben a budapesti tudon"lányegyetem tan2.csa 
a Hunfalvy János elhúnytával megüresedett földrajzi tanszékre 
Lóczy Lajost hívta meg tanárnak. Lóczy, - noha elsősorban 
geológus volt - a meghívást elfogadta. Vasakarattal és igen 
nagy körültekintéssel a földrajzi tanszéket a kor igényeinek 
megfelelően fejlesztette. Mint meghívott előadó azonban még 
néhány évig folytatta előadásait a müegyetemen. Elfoglaltsága 
a tudományegyetemen lassanként annyira megnövekedett, hogy 
kénytelen volt müegyetemi megbízásáról lemondani. 

Ekkor a hatalmas munkabírású Schnúdt Sándor vállalta 
a geológiai tanszék összes teendőit. Ezzel azonban olyan terhet 
vett magál'a, amely erősen lekötötte, és tulajdonképpeni szal<::-
májától, az ásványtantól elvonta. 

Schmidt előadásainak súlypontj ául akaratlanul lS az 
ásvány tant tekintette. Így a földtan oktatása kissé talán a1á-
rendeltebb jellegüvé vált. Schafarzik mint magántanár azon-
ban lényegesel1 segítette Schmicltet ebben a munkájában. 

1904. május 16-án meghalt Schmidt Sándor. Ekkor az 
ásvány- és földtani tanszék vezetését SchafaTzik vette át, s még 
ugyanazon év december 30-án megkapta a nyilvános rendes 
tanári kinevezését. Óriási feladat várt rá. 

Jól tudta, hogy a földtan a gyakorlati élettel a legszoro-
sabb kapcsolatban van, és világosan látta, hogy a földtan 
a müszaki tudást és a müszaki vállalkozásokat nagy mértékben 
irányítja. De azt is tudta, hogy mennél többen vannak olyanok, 
akiknek a földtani i5n"'.eretekről fO,galmuk van, illetve akik a 
földtan feladatai iránt érdeklődnek annál céltudatosabb és 
önállóbb lesz a társadalom állásfo2"lalása számo's közérdekü. köz-
vagyonosodási és közgazdaságpolÚikai kérdésben. ' 

Hirdette, hogy Magyarországon magyar földtant kell taní-
tani, külföldi példákkal nem érhetjük be. A más országok föld-
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tani felépítéséhez mért magyarázatok hazánk közgazdasági 
szempontból is igen fontos földtani viszonyait nem deríthetik 
ki teljes részletességgel. Ezt a magyar földtant azonban csakis 
a helyszínen megállapított eredmények alapján lehet ·elevenen 
és sikeresen tanítani. . 

Mindezeket a szempontokat figyelembe vette, s ezek alap-
ján avegyészmérnökök, mérnökök és építészek képzését új 
utakra terelte. 

A vegyészl11.érnökök oktatásában rövidebbre fogta az 
addig túltengett kristály tant. Ehelyett részletesebben ismer-
tette az ásványkérniai és genetikai részt. A mérnökök és épí-
tészek oktatásában az általános földtani szemlélet mellett erő
sen kidomborította a müszaki földtan fontosabb fejezeteit. 
Mindezeket hazai példákon ismertette. 

Rendszeresítette a földtani tanulmánvi kirándulásokat. 
Minden ilyen kiránuláshoz gondos útmut~tót írt, és ezeket 
sokszorosíttatta. A sokszorosított "kirándulási naplókat" nem-
csak hallgatói hásználták, hanem geológus-kartársak és a 
tudományegyetem földtani hallgatói is. A tanulmányi kirán-
dulásokat főleg olyan területekre vezette, ahol a földtan 
valamelyik ágának összefüggése a mérnöki munké.'Ii-al nyilván-
való volt 

SchafaTzik a kirándulási naplókat többé-kevésbé átdol-
gozva könyv alakban is ki akarta. adni .. Tizenöt naplót válasz-
tott kL ezek egy részéhez jegyzeteket is készített. és megírta 
a bevezetést és a margitszigeti kirándulást. Halála után a mun-
kát egyik tanítványa folytatta és fejezte be. 1929-ben m.eg is 
jelent a "Geológiai kirándulások Budapest környékén" CÍmü 
munka. 

Tagja volt a középiskolai tanárvizsgáló bizottságnak. Azok 
a bölcsészhallgatók, akik a tanári alapvizsgán az ásványtanból 
nála vizsgáztak, mind rendszeres hallgatói leHel\:. Ta!1ársegé-
deit főleg ezek közül választotta ki. 

Müegyetemi előadásainak an.vagát mindig igen gondosan 
írta meg. Tartalmas előadásait értékesebbé tették azok a váz-
latl'ajzoJc melyeket előadás közben biztos kézzel, egy-két 
vonással vetett a táblára. 

A tanszék fejlesztésére a demonstrációs gyüjtemények jó 
részét sajátjából ajándékozta a müegyetemnek. Az előadások
hoz szükséges anyagot utaz2.sain gyüjtötte össze. Saját könyv-
tárából több mint 2500 munkát ajándékozott a tanszéknek. De 
megnyerte Semsey Andort is. aki tanítási célokra igen értékes 
teleptani gyüjteményt ajándékozott a tanszéknek. 



Utazásai és rendszeres külső földtani munkái alkalmával 
pompás fényképfelvételeket készített. Fiatalabb évei idején még 
nem voltak meg a filmes, könnyű fényképezőgépek. Kitűnő lencse-
rendszerű nagy gépét és az üveglemezes kazettákat külön ember, 
nehéz terepeken pedig ló szállitotta. A felvételeket 18X24 cm-es 
üveglemezeken készítette. A képek egy része 111.a is megvan 
a műszaki egyetemen és az oktatásnál használják fel. 

Fényképei jellemzésére a következőket említem meg: Az 
egyik fővárosi fénykép-(tájkép-) kiállításon Kalecsinszky 
Sándor egykori akadémiai levelező tag, Schafarzik benső 
barátja unszolására SchajaTZik egyik tátrai fényképe is kiálli-
tásra került. A legszebb tájképet a kiállítás jutalmazni kívánta. 
A bíráló bizottság Eötvös Loránd elnökletével a jutalommal 
nem Schafarzilc f2nyképét tüntette ki. A döntést követő 
napon Eötvös az egyik ülésen gratulált Schafarziknak a kiállí-
tott fényképhez. Kijelentette, hogy az a kép volt a legszebb, de 
nem lehetett jutalmazni, mert a felhők más felvételről voltak 
másolva. Schafarzik kijelentette, hogy ez tévedés. Eötvös azt 
válaszolta, hogy oly csodálatosan szépek a felhők a képen, 
aminőket még nem látott a Tátrában. "A felhők szépsége 8. 
képen nem: az én érdemem, egyedül a felhőké." Eötvös nagy saj-
nálatát fejezte ki, hogy így tévedett. 

Maga körül egész földtani iskolát alapított. Nyári föld-
tani térképező munkájára minden évben fiatal geológusokat 
vitt magával, elsősorban tanársegédeit, akik tőle sajátították 
el a külső munka módszereit. Többek között részt vett ezekben 
a munkákban Maros Imre, Schréter Zoltán, Roth KáTOly, \lend~ 
AladáT stb. A fiatalok ilyen alkalmakkor az ő vendégei voltak. 
A ma élő idősebb geológusok egy része hosszabb-rövidebb ideíg 
tőle tanult. 

Schafoxzik FeTenc tanári nlüködésével kapcsolatban Telegdi 
Roth KáTOly dr. "Schafarzik Ferenc emlékezete" című cikkében 
(Földtani Közlöny LVIII. kötet, 1928. p. 22.) a következőket 
állapította meg: ,,22 éves tanársága alatt sokan töltöttek éveket 
mellette, és büszkén láthatta, hogy e szorosabb értelemben vett 
tanítványai a Földtani Intézetben, más tudom.ányos intézetek-
ben és főiskolákon egytől-egyig díszére váltak az ő iskolá-
jának." 

Műegyetemi tanárságának idején a magyar mérnöki kal' 
és a műegyetem tekintélyének növelésére törekedett. Különö-
sen akkor tűnt ez ki, amikor Koch Antal 1913-ban nyuga-
lomba vonult. A megüresedett tudományegyetemi földtani tan-
székre őt akarták megnyerni. Schafa7'zik tudta, hogy a műegye-
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temi tanszékét nem fejlesztheti úgy, mint ahogyan tervezte, 
és azt is tudta, hogy a csekély dotációjú nulegyetemi tanszéken 
nehezebb a tudományos munka, mint a tudományegyetemen. 
Az előnyös m.eghivást mégis visszautasította azzal a megokolás-
sal, hogya műegyetemi katedrát a tudományegyetemivel tel-
jesen egyenlő értékűnek tartja. 

Mint tudóst és tanárt egyaránt elismerték külföldön is. 
A heidelbergi egyetem ásvány- és földtani tanszékének világ-
hírű tanára, Harry Rosenbusch 1908-ban nyugalomba került. 
A heidelbergi egyetem tanácsa ekkor Schafarzik véleményét 
ki is kérte, hogy ki legyen Rosenbusch méltó utóda. 

Az ember 

Csendes modora, halk szava és mindig derűs arckifejezése 
már az első látásra mindenkiben rokonszenvet keltett. Végte-
lenül szerén'! volt. soha sem akart feltűnni. előretörni. és nem 
akart senkin~k terhére lenni. Csupán zajtal~n, de fáraclást nem 
ismerő lelkes munkása volt a földtannak. Aki a közelébe került, 
csak az ismerte fel igazán, hogy mennyire kedves, közvetlen 
és jókedélyű. 

< Szíve 'színarany volt: mindenkin segített, aki hozzáfordult. 
Különös szeretettel karolta fel a fiatal geológusokat. Ha kezdő 
geológus bármilyen kicsi, de fontos eredményt ért el, örom 
töltötte el, és buzdító szavaival további lelkes munkára serken-
tette a fiatal kal'társát. Társaságában a geológusok jól érezték 
magukat, mert tudták. hogy a jó munkáért mindig őszinte 
elismerést kapnak tőle. Aki hosszabb időn át közelében éJt, 
élete végéig bájos egyéniségének varázsos hatása alatt D1aradt. 

Csel~kedeteit és tudományos munkáit egyaránt kristály-
tiszta értelem és ítélet jellen:.zi. Ha véleményét kél'ték, vagy 
ha szükségesnek vélte a felszólalást. bárkivel szenlben is min-
dig nyíltan kifejezte páratlan logikán felépülő álláspontját. 
üléseken tartott beszédeinek minden mondata súlyos volt, feles-
leges szavakat soha nem mondott. 

Oszinte szerénysége mellett férfiasan önérzetes volt. De ha a 
nyomós okok - amelyeket ő is elismert - úgy kívánták, saját 
egyéniségét. és akaratát alárendelte a közakaratnak. Mint kiváló 
katona. nemcsak parancsolni, de engedelmeskedni is tudott. 
Többször mondotta: "Hová jutnánk, ha mindenki minden alka-
lommal csak parancsolni akarna, de soha engedelmeskedni nem 
tudna." S ez az életbölcselet, melyet atyjától örökölt, élete utolsó 
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percelg megőrizte veleszületett csendes humorát, melyet csak a 
hozzá legközelebb lévők ism2rtek igazán. 

Kedélye csalm2l1.1. gyermekien ártatlan volt. Minden szép-
nek és jónak úgy tudott örülni, mint a gyermek. Lelkes szerel-
mese volt a szabad természetnek: a síkságnak, a m2zőnel~, 
a hegységnek, az erdőnek, az égnek, a felhőknek, a növények-
nek, az állatoknak. Külső munka közben, ha a forrás mellett 
elköltöttük szerényebédünket, a mély csendben figyehe a rova-
rok mozgását a pázsitban, az erdő hangját, a pillangók röptét, 
a madarak énekét, a forrás csobogását, a felhők járását, a növé-
nyek színpompáját. Nem egyszer mondotta nekem: "Látod, 
ez a szép és az a láthatatlan erő, ami ezeket kormányozza." 

Ez a természetszeretete ösztönözte arra, hogy - ha szerft 
tehette - kisebb-nagyobb v.tazásokat tegyen a földtanilag érde-
kesebb vidékeken. Mivel a Déli Kárpátoltban nyaranta rt rend-
szeres földtani munkáj át végezte, magé.njellegű. utazásait a h~ls
véti szabadságideje alatt tette meg. Ilyenkor, amint mondotta, 
pihenni megy. Ez azt jelentette, hogy kalapáccsal s jegyző
könyvével kezében járta be a Vezuv és Nápoly vidékét, 
Franciaország különböző területeit, a Plateau Central vulkán-
jait, a svájci központi h.:.'istályos palák területét, Ném2tország 
és Ausztria egyes földtani szempontból érdekes vidékeit,a B':,J-
kán hegységeit. Nagy szeretettel gyüjtötte megfigyeléseit a:-: 
Adriai-tenger partvidékének különböző részein. Egész nap járta 
a hegyeket, jegyzett, sokszor térképezett és főleg g;!üjtött. 
Utazásaról mindig becses kőzet-, ásvéÍny- és kövületgyüjtemé-
nyeket hozott haza. Hl04-től kezdve ezek mind a müegyeteI?1 
éÍsvány- és földtani tanszékét gazdagították. 

Schafa1"zik jól tudta, hogy bármily n:értékben is fejlőd·· 
jék a földtantudomány, mégis sokszor olyan feltevésekl·e lesz 
·kénytelen hivatkozni, melyeket ma még nem tudunk bi?:onyí-
taní. Többször hangoztatta, hog;7 sok kérdésben az ·)kok1:a1 
szen-:ben még tehetetlenek vag:lUnk, bár e fejlődés mindig több 
és több kérdést old meg. Hangsúlyozta, hogy nem szaber1 
csüggedni. s nem is szükséges mindig a végső okokra gondolni. 
Ehelyett éUlandóan él. legnagyobb kitartással, lelkesedéssel kell 
dolgozni, hogy a ma még talán elérhetetlennek látszó célokhoz 
eljuthassunk. ]\;Iinden kis eredmény egy-egy lépés a célok eléré-
séhez. Tökéletes örömet és megelégedést kell találnunk a tudo-
mányos munkában s abban a kevés eredményben, amit elérünk. 
Mert az eredmény nemcsak a tudományt viszi előbbre, hanem 
az egész nemzet s egyúttal az egész ernberiség jélétét szolgálja. 
Kiváltképpen érvényes ez a földtan területén, mert az ásványi 
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nyersanyagok kérdése napról napra égetőbbé válik. Ő belső 
lángtól hajtva valóban a jól végzett munka örömeiért dolgozott, 
és óriási munkát végzett. 

Ilyen hatalmas munka végzésére 'csak az ő egészséges szer-
vezete s nagy lelkiereje volt képes. Itthon kora reggeltől éjfélig 
úgyszólván szünet nélkül dolgozott. A nyári hónapokban haj-
naltól késő estíg járta a hegységet. Bámulatos szívóssága - még 
idősebb korában is - nem. egy fiatalt megszégyenített. 

Sch~farzi7<: az ország minden természettudományi törekvé-
sében irányító szereppetműködött közre. Különösen "a Magyar-
honi Földtani Társulattal és a Társulat Hidrológiai Szakosztá-
lyával forrt erősen össze. A társulatnak 1904-től kezdve másod-
elnöke, majd 1910-től 191G-ig elnöke és 1918-tól tiszteletbeli 
tagja, a Hidrológiai Szakosztálynak 1920-tól kezdve háláláig 
elnöke volt. Elnöki megnvitói valóságos földtani forrásmun-
kák; nemcsak egy-egy elmúlt év tudományos eredményeit tárták 
elénk, hanem a legközelebbi jövő feladatait is megjelölték 
Mind a Társulat. mind a Szakosztálv folvóiratának szerkesz-
tésében haláláig részt vett. Különösen az ·idegemi.:velvü szöveg 
ellenőrzésében és javításában tett nagy szolgálatot. 

TeLe adi Roth KároLv dr ... Schafarzik Ferenc emlékezete" 
címen a 'Földtani Közlöy{v L vIÍI. 1928. évi kötetében a követ-
kezőket írja Schafarzik" Ferencről: ,.Nemes gondolkodásának 
egyik legszebb tanúbizonysága volt az az elhatározása, hogy 
1894-ben a Gr. Széchenyi Béla kelet-ázsiai utazásának tudo-
mányos eredményei c. nl1.mka III. kötetének német nyelvre 
való fordításáért kapott tiszteletdíj összegét, 1000 koronát egy. 
a Földtani Intézetnél kezelendő alapftvány céljaira ajánlotta 
fel azzal a rendeltetéssel, hogy annak kamat ai az Intézet tagjai 
számára külföldi tanulmánvutakra fordíttassanak. Az alaDít-
vány pénzértéke elveszett, de maga az alapítvány ténve n~in
denkor hirdetni fogja al.apítójának nemes intencióját és nagy-
lelkü áldozatkészségét." 

A lVIagyar Tudományos Akadémia 1902-ben levelező. 
191G-ban rendes tagjává választotta. Elnöke, maid tiszteletbeli 
tagja volt a Szent Is-tván Akadémia IV. osztályának. 1912-1914-
ben a mllegyetem vegyészmérnöki és egyetemes osztáIvának 
volt dékánja, maid prodékánia. Évtizedeken át volt v:í.laszt-
mányi tagja a T~rmészettudolnányi Társulatnak. az Országos 
Bányászati és Kohászati Egvesületnek. 1911-től 1918-ig Bosznia 
és Hercegovina bányászati bmácsának tagja volt. 

Mikor 192G-ban nyugdíjba került, nagy lendülettel fogott 
hozzá a krassó-szörényi hegységről és él. Ruszka-havasról szóló 

29 



nagy monográfiájamegírásához. De szárnyalását szívének 
hanyatló ereje megbénította. Még halála előtt egy héttel is a 
krassó-szörényi hegyekben dolgozott. Itt egyszerre hirtelen 
pillanatnyi szívgyengeségi roham lepte meg. Ekkor - nuntha 
előre megérezte volna a vég közelségét - hazajött s még egy 
hetet írogatott otthonában. 

Amilyen zajtalan volt élete, olyan csendes volt elmúlása 
is. Összeesett, s néhány perc múlva megszűnt élni az a nemes 
szív, amely egész életén át a hozzáfOl'dulóknak csak jót tett. 
Ott nyugszik a Kerepesi-temetőben, a főváros díszsírhelyet 
adományozott neki. 

Schafarzikot mint embert és mint tudóst egyaránt itthon 
is, külföldön is szerették és tisztelték. Több állati és növényi 
ős maradványt neveztek el róla hazai és külföldi tudósok. Világ-
hírű mineralógusunk, néhai K1'enneT József több ásvány t fede-
zett fel. Ezek egyikét "schafa1'zikit"-nek nevezte el. Ezzel kap-
csolatban a felfedező azt mondotta Schafu1'ziicnak: .. Ez az el-
nevezés is jelezni akarta, hogy az ásványtan terén is"' sok ered-
ményt ért el avval, hogy több ásvány hazai új előfordulását 
fedezte fel." 

Mi, mai öregek élveztük jóságát, szeretetét s tanultunk tőle. 
Láttuk, hogy teljes életét a magyarországi földtan fejlesztésé-
nek és a hazai müszaki földtan megalapozásának szolgálatára 
szentelte. Láttuk, hogya legtökéletesebb eszményi felfogással 
telített lelkének minden lángja a magyar Hlüvelődés oltárán 
lobogott el. 

Egész élete példaadás és bU.zdítás a mai és a jövendő 11e111.-
zedék számára. Mert ő több volt, mint nagy tudós: igaz ember 
volt. 
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B bI B O.Il: bI 

Hcc.rreJ(OBaTeJlbCKue paÓOTbI no eCTeCTB03HaHllI0 B BeHrplUI Ha'laJ1lICb 
COÓCTBeHHO rOBOp5I TOJlbKO B noc.rreJ(Heii TpeTlI XIX BeKa. B TO Bpe~UI BbIJ(e-
Jl5IIOmneC5I y'leHbIe 3aH5IJllI HeKOTopbIe Ka<jleJ(pbI II CTa.rm BO rJlaBe Ha)"IHbIX 
HHCTlITYTOB. 

I{apofr TaH - )"IeHHK EYH3eHa II I{lIpxro<jla - 3a.rr0)IU!J1 Ha'laJl0 pa3-
BIlTll5I COBpeMeHHoii XHMlIlI. 3KcrreplHleHTa.rrbHylO <jl1I3111\y B yHlIBepCIITeTe 
npenop;aBaJl BHa'la.rre AHbOlll E;:x.rr!IK, a n03jKe J1opaHJ( ETBelll. DlloHepcKylO 
paóoTy npOBOAl!J1 no J1llHllII 3BOmOU:IWHllCTlI'leCKHX HCCJleAOBaHHii Jlaiíolll 
lOpaHMI - 3aBeJ(ylOmlIlt Ka<jleJ(poi'! OOTaHlIKll. Hocn<jl Caóo »OTeu; BeHrepCKoií 
reo.rrormi« Ób!J1 npo<jleccopo.\l J\UlHepaJl0flIlI Il reOJ10nrH. CBoeií HeyTOJ\UBloií 
Ha)"IHoil jJa60Toil BbI3BaJl np1I3HaHUe 3arpaHU'IHbIX Ha)"IHbIX KPYTOB. Do era 
rrpeJ(JloiKeHlIIo BeHrepcKoe npaBIlTe.rrbcTBO OCHOBaJl0 B 1869 ro ilY reOJ10nr'le-
CKEií HHCTHTyT, COTpyJ(HJlKO.\1 KOToporo B 1892 rOAY CTaJl ,\IO.rrOJ(Ofr <I>epeHU; 
Illa<jlap31IK. 

Illa<jlap3llK B 1872 ro;:xy 3amIcaJ1C5I Ha <jl1!J10Co<jlCKl:Ifr <jlaJ{yJlbTeT EyJ(a-
nelllTCI{OrO YHlIBepCIlTeTa. OH rOTOBI!J1C5I CTaTb rrpo<jleccopo.\1 eCTeCTBOBeJ(eHH5I 
II XlDlIIH. Dpo<jleccop Caoo CI{OPO 3a.\!eTI!J1 crrocooHoCTlI Ta.rraHTJ1lIBOrO, BeCb.\Ja 
nplIJleJJffiOrO lOHOllllI II B 1876 rOJ(y B35IJl ero K ceóe B Ka'leCTBe aCCIlCTeHTa. 
,)3;:xecb Ha'laJlaCb HaytlHa5I J(e5ITe,lbHocTb Illa<jlap3IIKa, B pe3yJlbTaTe KOTOpoil 
OH C03J(aJl BetlHOe BO Bcex Ba)KHeiílllllX OTpaCJl5IX reOJ10fl!ll. OT CBoero y'leTl!J15I 
OH ObICTpO rrepeH5IJ1, KaK 1Il0iKHO COB.\leCTlITb rro.rreBble lICCJleJ(OBaHlI5I c pa60ToII 
B .rraOopaTopHlI, KaK HyiKHO-yCTOII'IIIBoil rrplIJleiKHOCTblO li rop5I'leil Jl1000BbIO 
K Hay'lHoH paÓOTe-rrOCTaBllTb rrplIpO)!{J(eHHbüí TaJlaHT Ha cnyjKoy HayKe II KaK 
Hy)KHO nOJ(BepraTb nOJ1)"IeHHbIe pe3yJlbTaTbI oecrrpUCTpaCTHoií KpUTlIKe.« 

EyJ()"Iu reOJ10rO.\I OH 3aHlmanC5l rrpemlymecTBeHHO rreTporpa<jlUtleCKlIMU, 
reHeTlltleCKHMll II reOTeKTOHU'leCKlBlII pa3Be;:XKa.\1lI, HO He rrpeHe6peraJl 11 CTpa-
TlIrpa<jluei'r. Ero pa60TbI noneTporpa<jlIIlI BcerJ(a OCBemamI reonOrntleCKlIe 
BorrpoCbI. 

H3J(aHHbIií B 1875 rOAY ero TPYA cOJ(ep/l(lIT nepBoe nOAPoóHoe OTIlICaHlIe 
oa3rulbTOB oónaCTeií HorpaJ( II re.\Iep. B pa60Te, 3aHlBlaIomeJíC5I ropHocTbIO 
4epxaT (1892) 03HaKO,\\J15leT c By.rrKaHlI'IeCKIL\llI <jl0p.\la1\H5I,\IH. OrrpeAeJl5leT 
nCTopmo pa3BIITlI5I ropHocTIl, ee Mop<jlOJ10nr'leCKOe 06pa30BaHlIe II ByJ1KaHl!-
'IeCKHe 5IBJleHH5I TpeTH'IHOrO neplloJ(a. OrrpeJ(en5IeT B J(aJlbHellllle"l, 'lTO ByJ1Ka-
H!I'leCKUe nopO;:XbI ropHOCTlI 4epxaT npeACTaBn5IlOT U3 ce05l IllIpOl{CeHaHAe3HTbI 
pa3J1H'IHOrO Tlwa II nOKa3bIBaeT, 'lTO OHH 3aJleraJOT Ha rpaHlI1\e HH}!{HerO If Bepx-
Hero ;\leJ(HTeppaHa. .Il:eilcTBue ByJ1KaHOB Ha TeppHTopHlI ropHOCTlf 4epxaT 
npOlICXOJ(I'iJlO OJ(HOBpeilleHHO. YnOJ\I5lHYTa5I paÓOTa a!{TyanbHa II B HaCT05Imee 
Bpe.\l5I, HOO rrOKa3bIBaeT KaK Hy/lffiO BceCTopOHHe lICCJleJ(OBaTb Bce reOJ10rH'le-
CKHe 5IBJleHlI5I ByJ1KaHlI'IeCI(I!X TeppuTopmI II OóOOmaTb rroJl)"IeHHbIe pe3ynb-
TaTbI. 

B TpYAe »I{aBKa3« 3HaKO!llHT c BaiKHbL\llI TlllIar.llI rropoJ( II IIX MecTopoiK-
,!J;eHII5IJ\IH, OTKPbITbL\1H lI"l 3a Bpeill5I !{aBKa3CKOil 3KcrreAIl1\HJI. I{oHCTaTllpyeT, 
'lTO B OCHOBHbIX rOpHOCT5IX MaCClIBa 3rrbópyc KopeHHbL\U! nopO,!J;a.\1JI 5IBJl5IlOTC5I 

31 



DpTOfHeIIC, CepneHTlIH II CIlIO;:umOII C.lm-Ieu . .IJ:anee Onpe,J:ec15IeT, <ITO qaCTb 
KpIICTa.l7llIqeCKlIX CnaHueB Cpe;J:HerO KaBKa3a OÓpa30Ba7laCb 113 OCa;J:OqHbLX 
TIOpOJ: no,J; ~\eTa~íOpqllFleCKm\ ,J;eIICTBIIe}\ ÓOJlbIllOrO rpamlTHOrO Óa311Ca rop-
HOCTI!. 

ITpOBO,J;5I l(apTOrpa(lmqecKUe reO,'Om'leCKlIe paOOTbI, 1I3rOTOl3l1.1 no,J;poó-
HylO reOnOm'lecKylo l\apTy (1 : 25,000) qaCTlI lO/l(HbIX KaprraT rrpocTlIpmo-
melIC5I OT Ka3aHCl\OrO nepeBa7la ;:1;0 PeTe3aTa - II CHe}l\HOií rOpbl PycKa. ITo-
~TpOeHlle 3TlIX ropHoCTelI orrpe,J;e.leHO Ha OCHOBaHlIll pa3Be,J;0l\ Wa(jJap3Hl\a. 

B paóoTe »l{paTl\a5I cxe~\a reonorHt-!~cl\lIX yC.10BlIlI Hlli!\He;1;YHaiícl\oli 
ropbI BaIlll\any(, HaLl5I.lHO OÓpllcoBbIBaeT BCIO llcTopmo pa3BIITII5I O!\PCCTHOCT!l 
OrpO}lHOli Hl!}KHe;1;YHaiícKoií 3p031lOHHOII ;:1;O,lI1Hbl II (jJ1il(CllpyeT npouecc oópa30-
BaHH5I Bceií KpaIllIllocepeHbCI(oií 1\leCTHOCTII. 

Bo Bpe1\leHlI Wa(jJap3HKa HOBbn! pa3ElITIle1\! ropHoií CTpyKTypbl CqllTa-
, :raCb nOKpOBHa5I TeOpl!5I. BeHrepclme ropbl He lL\\elOT rrOI-,:pOBHoií CTpyKTypbl, 

TaKOBa5I oÓH'apyi!(lIBaeTC5I TO.lbKO Ha py~ibIHCKOII CTopOHe lOiKHblX KaprraT. 
3TO Óbl.10 OTKpblTlle1\j Waqlap3l!Ka. OH onpe;J;e,'ll7l, qTO npliHlDlae}lbIC ;1;0 Tex 
TIOp 3a rrOKpOB ILlOma;UI He 5IB,'5IIOTC5I B CTporO.\1 C.\lbICJle B35ITbl.'11ll nOKpOBa.\\l1, 
a qeIllyií'IaTbL\lII CTpyKTypa1\lll, 

TI pe3y,'bTaTC paÓOTbI npoBe,J;cHHoll Ha CHei!moií rope Pych:a BbI>ICHlIJI 
BYJ1KaHllqeC!(lIe 5IB.leHlI5I. .IJ:0l\a3aJl, qTO 113Bep)l\eHlI5I rrpOTeI(aJ1l! rro ;:!aTCKOH 
TeoplIlI B corrpOBOiK.leHlII! Cll.lbHb!X rr01'OKOB ,1aBbl II pa3ópoca 05.10~IKOB. 

H3rOTOl3lLl HeCKO:lbKO KapT l3y;1;aneIllTa li O}(peC1'HOC1'elI. H3,J;aHHa5I B 
1902. rO;1;y KapTa (1 : 75,000) II B HaCT05ImeC BpC1\Ul 5lB.151CTC5I HaIl.1YQIllCií Kap-
Toií 1IICCTHOCTlI. 

Te.\ly aKa.le}U!qecKolI BCTynIITe.lbHolI peqlj Bblópa:! TaKiKC !-i3 31'oro 
l(pyra TC.\l: (.0 HalLly'iIlle}1 KapTorpaqmpoBaHllli CTO.lll'IHOfO rOpO.lKa J3y;:1;a-
neIllTa". (1902.) 

Wa(jJap3!Il( ÓbLl cOBpe.\leHHbDl y'-!eH bJ.\i, lIÓO 3HaHII51 CBOII llcnO,lb30Ba,1 11 
lIa npmcrl!!-.:e ;:r7l51 nOBcc.lHeBI-íOlI iKl!3HII. Ol! rrpOB03rJlallla.l, 'l1'O pe3yJlbTaTbl 
Ha:y"1.!Hoií paóoTbI cnocoócmyiOT }laTepna.lbi"o,\\y ó.laroCOCT051HlllO oómeCTBa. 
Dpal(1'IILJCcI-.:oe lIcnO.lb30Barme ropHblx TIOpO;X, 3a;xaHlI51 CB5I3aHHb!e c BO;J;ocHaó-

,;'I(CHlle}1 II rrp01.!II:\Ul BO.la.\lll, Borrpocbl CHaÓ;,!{eHlI51 cblpbe:,1 II BorrpocbI pa3Be;:roK 
COTaB,l5I.ll! qaCTb era HayqHolI ,':\e51Tc.lbHOCTlI. B.laCTlI II CTO.1IItlHOe ynpaB.leHlIe 
nplI Bcex m!n-,:cHepHblx paóoTélx 1'peóyIollllIx oO.lee OÓlllIIpHbIX reO.10rH1.!eCKI1X 
3!-l aHl l II, PYKOBO;XIL1IICb era rrpe.lJlO;'KeHII5I.\!!I. 

B 1891 ro;:ty rryTemec1'By51 no WBeulllllI HOpBerHlI - lI3yQa.l ],leCTHbIe 
KapbepbI II Ka.\leHHyiO rrpo.\lbllll:1eHHocTb. B c.le;:tywme,\\ ro,J;)' rrpOBO;:lll.l no,':\oó-
lIble HaÓmO.leHlIH B HCTpIIlI, a B 1893 fO,J;y pa3Be;:rK!I B rpe'!eCK;IX Kapbepax, 
OH OÓpaTlI.l BHlmaHlle BeHrepClGIX IlHiKeHepOB Ha c npO}lblIllJleHHOII TOqKl! 
3peHlI5I Ba/l{Hbie OTe~eCTBe!mb!e ropHblC nOpO;:1;bI, B mnepecax llX IICn0-'1b30-
BaHl!5I, B;\leCTO lDmop1'a 113 3arpaHlIUbI. 

B 1903 ro,J;y, Ha ,':\eB51Tml }lenqyHapO,J;HO~\ Cbe3,J;e reO.10rOB, e~ly rropy-
lIlLl!! lICC.le;:;OBaHlIe ,!l-\apnaTcKoro I'I!eiíca«. Pe3yJlbTaTbI IICC-le;:lOBaHII5I oóoó-
lium B 1904 rO;:ly B cBoelI paóo1'e no,J; Ha3BaHllC}l ,),UaHHbIC K TOqHeIIIlle}lY no-
3HaHIIlO py;:lHbIX rop Ccrrclll-fe}lep\l(í. 3;xeCb He 1'O.lbKO O TIl l CbIBa eT ropbI, HO II 
BbI5ICH5IeT IIX reHeTlIqeClme II 3BO;lIOuIIOHHble yCJlOBlI5I. YqeHbie 3ana;:la Ha OCHO-
BaHlI!! pe3y.lbTaTOB era lICc.le;:;OBaHlllí onpe;XC;lIIJlll - HarrpH.\\ep - qTO nOpO;:1;bl 
3a.leraiOmlIe B 30He A.lbn Ha3bIBae}lOií "Cepa5I BaKKa« 51B7l5IIOTC5I He rHelIcallUl, 
a, rroptPlIpolI;:ra}lll. 

B paóo1'e »ITO;:\poóHoe OnIICaHlIC KapbepoB, cymecmylOmlIX Ha TepplI-
TOpII!! C1'paH BCHrepcKOII KOpOHbH< (1909) 3aHlmaeTC51 2515-bIO Kapbepa1lUl. 
DO,':\POÓHO OnIICblBaeT MeC1'Hble YC;lOBlI51 OT,J;e:lbHbIX KapbepoB, xapm-':1'cpHble 
TeXHllqeCKII~ ocoóeHHoc1'1I nopo;J;, !lX IICrrOJlb3ye}10C1'b, cOOómaeT rrpo1l3Bo):\-
CTl'eHHbIe ;:(aHHble Ii rrplLlaraeT KapTy ,\laCIll1'aóo.\1 1 : 900,000. 
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Maoro 3aHtl.\laJICH BOnpOCaZlllI ,n:OOblqH ZllapraHl\eBOií py,n:bl. Do era 3Kcnep-
Tll3e ObBa npe;:(npHHHTa CllCTe}laTllqeCKaH ,n:OOblqa ypKyTCKoro ZllapraHl\a, $opa-
lIIecTcKoií: }Ke,le3Hoií py-,n:bl, oapHHCIWH ,\lapraHl\OBoií: i!{eJle3Hoií: py,n:bl, pa3Bep-
HyTa,n:OOblqa yfJlH II PYL\ B 3ana,n:Holí qaCTII MeCTHOCTU EaHlllar, a TaK}!{e p;OObIqa 
JlurHlITa B palíOHe MaTpbl. 

CTOJlHqHblií: COBeT nopyqJ!Jl Wa$ap3J!1')' HCCJle,i:\OBaHUe nOBepXHOCTHbIX 
c,n:BlIrOB yK.10HOB. Pe3yJlbTaTbI IICC.lc,n:OBaHlIH OH l!3J10iKJlJl B BH,n:e 1\\OHorpa$HH. 
3,n:eCb He TO.lbKO pa3bHCHHeT npnqHHbI C,i:\Bl!rOB, HO II COOOl1.\aeT cnOCOObI 3al1.\HTbl. 
B 1\lOHorpa$H11 ,n:aeT ZllHoro n.laHOB ZllecTHocTli, TOqHO COCTaB,leHHbIX .reO,lorll-
-qeCKlIX npoqllLlcií: II cxe,'lY cnocQooB 3allllITbl. 

Ha OCHOBaHlIlI era npe;:(JloiKeHIIií Obl.11I onpe;J:eJleHbI orpa;J:l!TeJlbHbIe 
TeppHTopIIH PaHKrplOpe,n:CJ,oro OblotLlero pO;:(HlIKa, nOJleHCl,oro II COJlbBCI(OrO 
yr,leKlIc,loro IlCTOqHlIl,a, mlreTelllcKoro lICTOqHlII\a »Epil(eOeT«, KynaJlbHlI 
»<PemIKcíi , a TaKil,e Bcex oy;:(aiícKIlx BO;:(OJleqeOHHl\ II rOpHqHX HCTOlfHlIKOB. 
npe;X,lO}KCHlIH 3TlI OllllpalOTCH Ha TlllaTe.1bHbIe II BeCbZlla no,n:pOOHbIC rll,n:po-
reOJ10rlIqeClme I1CCiIe;J:013aHlIH. 

B CBOHX paooTax ,)B3rJ1H;:( oópaTHO Ha IICTOpmO pa3BlITl1H óy;:(alíCIUIX 
rOpHtIllX HCTOqHlJKOB(, II liípaqlll'lecFoe 1i300pail,eHlle II reOJlomqeCl<aH xapaF-
TepnCTlll\a .\l\IHepa.1bHbIX lJCTOqHllI,OB CTO,llllfHoro ropo;:(a Ey;:(anelllTa« 113JlaraeT 
lICTOpmO pa3BIlTIUI rOpJ141IX IlCTOqHllKOB. B 3Tlo;:(e "naneofllllporparpllH oy,i:\a-
nelllTCKoro ,UynaH<' OllllCblBaeT oópa30BaHlle ,UyHaH B OKpeCTHOCTJ1X Ey,n:anelllTa. 
B EplOcce.lbcKoM Zlly3ee ),nOCToHHHaH BblCTaBKa rOpO,i:\OB(' CBll;:(eTeJlbcTBylOT 
o rll,n:poreo.10mqeCKOií ;:(eJ1TCJlbHOCTlI lllarpap3!!I\a l(BeTl-lblC reO,lOrHqeCKlle 
npoljJlLlll II KapTbI 11300pai!(alOllllle reO,lOrnqeCKlIe II fH,n:poreo,lOflllfeCFl!e )'C,lO-
BHH óy.J:anelllTcI'lIX ropHlfllx II óy;J:aiícKlIx cyJlbljJaTliblx llCTOqHlIKOB. 

Kpyr era IlHTepecoB pacnpoCTpaHH.1CJ1 Tal,;'KC II Ha BonpOCbl ;J;OOblqH 
TpaHCIlJlbBaHCFoií HeljJTIl II npllpO;:(Horo ra3a. OH Ha;\ielfan TOqi,1l 3a,10i!(eHHJ1 
CKBailülH II nOCJle;:(ylOl1.\lIe nO;J;pOOHbIe pa3Be.:\IZll Il' Ka;'lqO.\l C.lylfae OnpaB;J;bIBamI 
BepHOCTb ero npc;:(noJlo;'l(eHlIií. 

B 1920 ro,i:\y WaljJap311K npoBo;:(ILl npe;:(BapllTenbHble reonOflIlfeClüIe 
pa3BCJJ;KIl B CBH311 CO CTpOIlTe.lbCTBO.\1 f1I,i:\pOCTaHUllll B BlllllCrpa;J;CKO,\1 nepe-
Bane. 

B BeHrpllH WaljJap3liK Obl.l lIHIll(IIaTOpml celIC.\llllfeCKllx lIcC,le,n:OBaHllií. 
OH coOpa.l II CIlCTe,\laTIl31IpOBan ;:(aHHble Haomo;:(eHHblX 3e,\LleTpJ1CeHHií. no 
3TID! ,!:\aHHbl.\1 pacn03Ha,1 pO.lb reOTel\TOHlll(l! II 3HalfeHlle COpOCOB. no cro npe,n:-
.10il(eHlIlO Óbl.1a C03.:laHa "CeiíC.\llItleCKaH KO.\lIlCCIIHi<. Ha nepBoií ~le;'lq)'Hapo,!:\
Hoií ceiíC,\lIIlfeCI(oií KOHqJepeHl(lIIl B CTpaccóypre ÓblJlO yCTaHoBneHO, 'lTO BeH-
rpUH HB.1HeTCH O;J;Hoií ll3 CTpaH r;:(e y;'Ke opraHll30BaHa CIlCTe,\laTlIlfeCKaH celí-
CMlIqeCKaH CJ1V}Kóa. 

lllaljJap3HK, B KaqeCTBe npoljJeccopa yHlIBepcllTeTa, c HeBlI,n:aHHbm Tep-
n eHlIe.\! II BOOgyllleB.leHlIe~! BBO,JILl CBOlIX c,lylllaTenelI B reo,loruqeCKHe pa3-
Be;J;KlI. OH C03HaBaJl, qTO reOjloruH )'31\0 CBH3aHa c npal\TllqeCKOlí ffiH3HblO II 
HCHO BlI,n:eJl 'lTO OHa B OOiIblllOií Mepe B,lIlHeT l-Ia TeXHllqeCKlIe 3HaHlIJ1 II TeXHH-
'leCI(lle npe;J;npllJ1TIlH. nO,!:\qepKIIBaJl, '11'0 'le,\! ÓOJlbllle 'llIC,lO .11Il( BiIa;J;elOl1.\lIX 
reOJlOnIlfeCIGL\llI 3Hatmmm II HHTepecylOIl\lIXCH BOnpOCa)llI 'reOnOrIlH, TeM 
l\eJleycTpe.\llITenbHee oy,n:eT n031Il\lIH OÓl1.\eCTBa BO MHOrux Bonpocax OOll\e-
CTBeHHoro 'llHTepeca II nomITlI'lecl\olí 3KOH031l1WI: 

B ooyqeHlllI lIHiKeHepoB-XlIMllKOB C)'3IlJl npeno;:(aBaHlle KpllCTaJlJlOrpaljJlU! 
JI oo,lee BHllMaHlIJ1 nOCB51lllaJ1 ZlllIHapeJlbHOií XIBUIII II reHeTIlKe. B ooy'leHlfH 
lIHII,eHepOB-Zl!emWpaTopoB II IlHiKeHepOB-CTpOlITeJlelíHapJ1,i:\y c 0011.\1""1 reo.rw-
rH'leClm~! 0030pOM Bbl,n:BlIraJl BaffiHelIllllle rJlaBbI TeXHH'leCKolí reOJlOrIlIl. Opra~ 
HH30Ban HayqHble reOJlOnI'leCKlIe 3KC!{ypCI1Il II CJT)'IIIaTejlel1 BeJl Ha TaKIle ;\leCTa, 
r,!:\e Kal(a51-JlllOO OTpaCJlb reO,lOfHll CBH3bIBaJlaCb c llHil\eHepHblMH paOOTaMll. 
Oó 3KCKypClIJ1X BeJl ;J;HeBHllK, I\OTOpblií nOC,le ero CMepTlI ~ ObIiI Il3,n:aH B Bu,n:e 
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KHum O.I\Hlllll 1I3 era yqeHllKOB. (reO,lOmqeCKlIe 3KCIi:ypClIlI no OKpeCTHOCT5lM 
oy,I\anelllTa). 

OH C03,I\an BOKpyr ce05l HaCT05!ll.\YIO reOJ10mqecli.)'1O lJlKOjJy. CJIylIlaTeJlel'r 
CBOllX H aCCHCTeHTOB e)f{erO.L(HO opajJ c COOOH Ha jJeTHlIe reojJomqeCKHe KapTO-
rpaqm'leCKHe paOOTbl, c l\eJlblO J13yqeHlI5l MeTO-,\OB nOjJeBblX paOOT. 

.lIla<t>ap311K OblJl TlIXlilll, Boo,IlylIleBjJeHHbl1ll JI HeyT01llHMbl:\! paOOTHJlKOM 
reOjJorlUI. ojJarO.L(ap5l CBoeH CKp O lIlHO CTl! , ·HenpJIHy}K.L(eHHOCTl! II ,1IOoe3HOCTH 
OH Bbl3bIBaJl y Bcex K ceoe CIIl\!nanIlO. C mOOOBblO nOKpOBllTeJlbCTBOBa,l l\!OjJO.L(bllll 
reOJ1oral\!. Bce era nocrynKII II Ha)TtlHble paÓOTbl OTJlllqmOTC5! KpllCTaJ1JlliqeCli.1I 
qlICTblM Cl\!bICjJOlll II cy)f{.L(eHllelll. OH OblJl Boo,IlylIleBJleHHblM mOOllTeJlel\! npnpO.L(bI. 
OTnycK CBOH npOBO,I\HJl OÓXO.L(5l c ~lOjJOTK01l! li ÓJ10KHOT0ll1 B pyKax OKpeCT-
HOCTlI Be3yBH5l li HeanOJl5l, ropbI <ppaHl\lUI, 11JlOll.\a.L(1I lJlBeHl\apCKllX KpllCTajJ-
JlIIqeCKlIX C'laHl\eB, HeKOTopble-npe.L(CTaB,l5lIOll.\IIe c reOJ1ornqeCKOH TOqKII 3peHII5I 
llHTepec - i\!eCTHOCTll repll!aHJIII H AB CTplIJI , ropbl EajJKaHa rI rrpnOepe)l{be 
A,I\pllaTllqeCKOrO lIWp5!. 

Jlo3]'Hr0ll1 ero Óbl!lO: »)He,lb351 rra.L(aTb .L(yXOl\! H He Hy)liliO ilylllaTb Bcerila 
O KOHeqHblX l\emIX. Hy)liliO YCTOHCqllBO II ,BooilylJleBJleHHO paOOTaTb, qTOObI 
-,\OOIlTbC5l Ka}Kyll.\nXC5l BHaqajJe He,I\OCTll)f{lIl\!bIKm l\eJleH. Ka;'l\ilbIH 1I!ajJblH pC3yJlb-
TaT lJlar K ,IlOCTlI)l{eHlIlO l\eJllI. Hy)liliO HaXOilllTb COBeplJleHHylO pailoCTb If 
y.L(OBOjJbCTBlIe B HayqHOH paOOTe II B .L(OCTllrHyTblX lI!ajJblX pe3yjJbTaTax, HOO 
pC3yjJbTaTbl He TOjJbKO rrpOilBHralOT Brrepe,I\ HayKy, HO II CjJY)KaT ÓJlarOCOCT05lHHlO 
Hal\lIllll B~!eCTe c Telll Bcero qeJ10BeqeCTBa. 3TO B ocooeHHOCTH KaCaeTC5! reOJ1orlllI, 
HÓO Bonpoe llUlHepajJbHoro Cblpb51 c Ka)f{,I\bm ,I\Hel\! c'raHOBIITC5! OO.Tlee )f{ryqlllll«. 
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Auszug 
Die systematische naturwissenchaftliche Forschungsarbeit nahm in 

Ungarn eigentlich erst im letzten Drittel des XIX. Jahrhunderts ihren 
Anfang. Zu jener Zeit gelangten hervorragende Gelehrte an die ein-
zelnen Lehrstühle und an die Spitze der wissenschaftlichen Instute. 

Mit Karl Than. einem Schülel' Bunsens und Kirchhoffs, begann die 
Entwicklung der rrÍodernen Chemie. Die experimentelle Physik wurde 
von Ányos (Anianus) Jedlik, spater von Lorand (Roland) Eötvös an 
der Universitat gelehrt. Ludwig Jurányi, der Leiter des Lehrstuhls mr 
Botanik übte mit seinen Forschungen auf dem Gebiete der Entwicklungs-
lehre eine bahnbrechende Wirksamkeit aus. Der Begründer der Geologie 
in Ungarn, Josef Szabó, war Professor der Mineralogie und der Geologie. 
lVIit unermüdlicher wissenschaftlicher Tatigkeit erwarb er sich die Aner-
kennung der ausHi.ndischen wissenschaftlichen Kriese. Die ungarische 
Regierung gründete 1869 auf seinen Vorschlag das Geologische Institut, 
des sen Mitarbeiter 1882 der junge Franz Schafarzik wurde. 

Schafarzik wurde 1872 auf der philosophischen Fakultat der Pester 
Universitat immatrikuliert. Er wollte Professor fül' Naturgeschichte und 
Chemie werden. Die Fahligkeiten des hochbegabten, aus neh mend flei-
ssigen Jünglings wurden von Professor Szabó bald erkannt, und er 
wurde Assistent bei ihm. "Hier begann Schafarziks wissenschaftliche 
Wirksamkeit, die in jedem wichtigen Zweig der Geologie dauerndes 
geschaffen hat. Von seinem Lehrer eignete er sich bald an, wie de Beobach-
tungen im Gelande mit der Arbeit im Laboratorium vereinbart, wie das 
angeborene Talent mit ausdauerndem Fleiss und glühender Liebe für 
die wissenschaftliche Arbeit in den Dienst der Wissenschaft gestellt und 
wie das gewonnene Resultat mit objektiver Kritik envogen werden kann. 

Als Geolog befasste er sich hauptschachlich mit Forschungen für 
Gesteinskunde, Genetik und Tektonik, aber auc h die Stratigraphie 
wurde von ihm nicht vernachlassigt. Seine der Gesteinskunde gewid-
meten 'Werke erörterten auch geologische Probleme. . 

Sein im Jahre 1875. erschienenes Werk enthalt die ausführliche 
Besprechung der Basalte der Komitate Nógrád und Gömör. In der 
Arbeit, worin er sich mit dem Gebirge Cserhát befasst (1892), stellte er 
die Ent\vicklungsgeschichte des Gebirges, seine morphologische Gestal-
tung und seine tertial;en vulkanischen Erscheinungen fest. Es wurde 
ferner von ihm festgestellt, dass die vulkanischen Gesteine des Cser-
hátgebirges zu verschiedenen Typen der Pyroxenandesite gehören. Und 
er erwies, dass an der Grenze des unteren und oberen Mediterrans die 
Tatigkeit der Vulkane im Cserhátgebiete sich zu gleicher Zeit vollzog 
Dieses. Werk ist noch heute zeitgemass, weil es uns zeigt, wie samtlich~ 
geologlsche Erscheinungen der vulkanischen Gebiete ausführlich unter-
sucht und ,vie die Resultate zusammengefasst werden sollen. 
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In seinem 'Werke "Kaukasus" besprich er jene wichtigen Gesteins-
typen und das Vorkommen jener Gesteine, die von ihm wiihrend seiner 
kaukasischen Expedition entdeckt \vurden. Er erwies, dass in den 
Grundgebirgen des Elbruss-Massivs das vorherrschende Gestein ' der 
Orthogneis, der Serpentin und. der Glimmerschiefer sind. Und er stelle 
fest dass der eine Teil der kristallinen Schiefer im mittleren Kaukasus 
unt~r der umgestaltenden Wirkung des grossen Granitkerns des Gebir-
ges aus Sedimentgesteinen gebildet wurde. 

vViihrend seiner kartierenden geologischen Aufnahmen verfertigte er 
die ausführliche geologische Karte eines Teiles der Südkarpathen, der 
sich vom KazánDass bis zum Retvezát erstreckt (1: 25 OOO). Der Aufbau 
diesel' Gebirgsgl~ll])pe wur'de dur~h die Unterschuchungen' Schafarziks 
bestimmt. 

In seinem Werke, betitelt "KUl' ze Skizze der geologischen Ver-
hiHtnisse des Gebirges am Eisernen Tore an der unteren Donau" schil-
dert er anschaulich die ganze Ent\vicklungsgeschichte der Umgegend 
des Tals am unteren Lauf der Donau voll machtiger Erosionen und 
fixi ert den Fortgang der Gestaltung des ganze n Krassó-Szorényer Gebietes. 

Zur Zeit Schafarziks bedeutete die sog. Deckentheode eine neue 
Entwicklung in der Auffassung über die Gebirgsstruktur. In den ungari-
schen Gebirgen beflndet sic h keine Deckenstruktur, das kann nur auf 
rumahischer Seite festgestellt werden. Dies ist Schafarziks Entdeckung. 
Er stellte namlich fest, dass die Gebiete, die nach der bisherigen Auf-
fassung als "Decken" betrachtet worden waren, streng genommen kéine 
Decl\:en, sondern mit Schuppen bedeckte Strukturen sind. 

Als Resultatseiner im Ruszkagebirge durchgeführten Arbeit 
brachte er die vulkanischen Erscheinungen ins reine. Er erwies, jass 
die Eruptionen auf der danischen Stufe in Begleitung von machtig 
starken Lavaergüssen und AusbrUchen von Steinmassen stattgefunden 
haben. 

Von Budapest und seiner Umgebung verfertigte er mehrere Kar·ten. 
Seine Karte von 1902 (1 : 75 OOO) gilt heute noch als die beste geologiscl1e 
Karte jenes Gebietes. 

Der Stoff seiner akademischen Antrittsrede (1902)' wurde auch 
diesem Themgkreis entnommen. 

Schafarzik war ein Gelehrter von heute. der sein VVissen auch fül' 
das praktische, das alltagliche Leben venvertet hat. Er verkünd2te, 
dass die Resultate der wissenschaflichen Arbeit die matei'Íelle \Vohlfahrt 
dey Gesellschaft fördern. Die praktische Venvertung der Gesteine, die 
mlt der "Vasserversorgung verbundenen und überhaupt die mit \Vasser 
im Zusammenhang stehenden sonstigen Aufgaben, ferner die Probleme, 
die die ROhstoffversorgung und Erforschung betreffen. bildeten einen 
bedeutenden Teil seiner wissenschaftlichen Wirksamkeit: Alle Ingenieur-
arbeiten, die eingehende geologische Kenntnisse erforderten. wurden von 
den Behörden und auch von der Haupstadt auf Grund sein ér VorschlaO"e 
durchgeführt. b 

Er studierte 1891 auf seiner schwedischen und nonveo"ischen Reise 
die dortigen Steinbrüche und die Steinindustrie. Im folgenden Jahre 
machte er auf dem Gebiete Istriens ahnliche Beobachtungen. 1893 stellte 
er in den Steinbrüchen Griechenlands wissenschaftliche Forschuncren 
an. Er lenkte die Aufmerksamkeit der ungarischen Inóenieure auf die 
i~andisch:~n Gesteine, die in industrieller Hinsicht Wichtig sind. damit 
dIese benutzt und nicht vom Ausland importier werden sollen. . 
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1903 erhielt er auf dem neunten Internationalen Geologischen 
Kongress den Auftrag, den "Gneis der Karpathen" zu untersuchen. Das 
Resultat der Untersuchung wurde 1904 in" seiner Arbeit "Daten zur 
genaueren Kenntníss des Szepes-Gömörer Erzgebirges" zusammengefasst. 
Hiel' gab er der Gelehrtenwelt nicht nur eine Beschreibung, sondern 
erörterte auch die Stammes- und EntwicklungsverhiiJtnisse. Die Gelehr-
ten in \Vesteuropa stellten auf Grund seiner Untersuchungen, seine 
Resultate benützend, fest, dass beispielweise in dem sog. "Grauwacke"-
Gürtel der Alpen die Gesteine nicht Gneisse, sordern Porfiroide sind. 

,In dem Werke .. Detaillierte lVIitteilungen über die auf dem Gebieh'! 
des Ungarischen Reiéhes befindlichen Steinbrüche" (1909) beschaftiG er 
sich mit 2515 Steinbrüchen. Er schilde"'t die Lokalweriúltnisse der ein-
zel ne n Steinbrüche. die charakteristischen teclmischen EingenWmlichkei-
ten des Gesteins, "seine Verwendbarkeit. die Produktionsangaben. etc. 
ausführlich. Der Arbeit legte er auch eine Karte bei (l: 900), 

El' beschaftigte sich eingehend mit dem, Problem des lVIanganerz-
bergbaus, Auf seine Begutachtung begann der Bergbau des Ul'kuter 
lVIangans, des For~e~ter Eisenerzes und des lVIanganeisenerzes von 
Bar'ina, und so entwickelte sic h auch der Kohlen- und Erzbergbau im 
í.vestlichen Teile des Banats, ferner der Lignitbergbau des iVlátragebietes. 

Betreffs der Umgebung von Budapest í.vurde Schafarzik vom haupt-
sUidtlischen Magistrat zur Untersuchung der in der Umgegend Buda-
pests stattgerundenen Gleitflachenrutschungen aufgefordert. Die Resul-
tate seiner Untersuchungen fasste er in einer lVIonographie zusammen. 
In diesel' Arbeit erhellte er nicht allein die Ursachen der Bodenbewe-
gungen. sondern aclch die Arten der Abwehr. In del' lVIonographie teilte 
er viele Situationszeichungen, gena u konstruierte Profil e und die 
Schutzmassregeln zusammenfassende Planenwürfe Ipit. 

Auf Grund seiner Vorschlage wurde das Schutzgebiet der Spring-
quelle von Bad Ránk, der kohlensaueren Quelle von Polena und Szolyva, 
der Elisabethquelle von Ligetes, des Felixbades und der Biider und 
Heilquelle!1 von Buda (Ofen) festgestellt. Seine VOl:schiiige gründeten 
sich auf sorgfiiltige und sehr ausführliche hydrogeologische Studien. 

ln seinen \Verken über die ·Entvvicklungsgeschichte der Budaer 
Heilquellen und .,Die geologische und graphische Darstellung der Mineral-
\vassel'Cjuellen von Budapest" fasst er die Ent\vicklungsgeschichte del' Heil-
Cjuellen zusammen, In der Studi e .,KUl'ze Skizze del' Paliiohydrographie 
des Budapeste!' Donau-Absclmittes" bespl'icht er die Ausbildung der 
Donm.l in der Gegend von Budapest. In del' "Standigen Ausstellung der 
Stadte" im Brüsseler Museum sind die Resultate von Scharal'ziks 
hydrogeologischel' Wirksamkeit auf farbigen Schnitten und Karten zusam-
mengefasst, die die geologiscl1en und hydrologischen Verhiiltnisse der 
Budael' Heilquellen und Sulfatquellen darstellen. 

Sein Interesse erstreckte sic h auch auf das Problem des Gewinnens 
von Steinölund Erdgas in Siebenbürgen. Er stecke auc h den Ort der 
Bohr'ungen aus, und etie spateren ausfrühlichen Untersuchungen wiesen 
in jedem Falle die Richtigkeit seiner Vorschliige nach. 

1920 vollendete er die Untersuchungen des im Visegráder Pass zu 
el'bauenden Kraftwel'kes, 

In Ungarn begründete Schafarzik die Forschungen fül' Seismologie. 
Er sammelte die Angaben der beobachteten Erdbebenfiille und systema-
tisierte sie. Aus diesen Daten erkannte er die Rolle der Gebirgsstl'uktur 
und die Bedeutung del' Spaltenverwel'fungen. Auf seinen Vorschlag 
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wurde das "Komitee fül' Erdbeben" gegründet. Die erste internationale 
Erdbebenkonferenz zu Strassburg stellte fest, dass Ung arn der erste 
Staat gewesen war, 'in dem der systematische Erdbebendienst fül' Europa 
organisiert wurde. 

Schafarzik leitete seine Hörer als Universitatsprofessor mit bei-
spielloser Geduld und Begeisterung. Er wusste, dass die Geologie mit 
dem praktischen Leben im Zusammerhang steht, und sah klar, das s 
das nach seinem Tode \'on einem seiner Hörer herausgegeben, in Buchform 
lVIasse dadurch gelenkt werden. Er behauptete, je grösser die Zahl der-
jenigen sei, die über geologische Kenntnisse disponieren, d. h. die sich 
fül' die Ergebnisse der Geologie interessieren, umso zielbe\vusster werde die 
Stellungnahme der Gesellschaft in vielen volkswirtschaftlich-politischen 
Fragen von allgemeinem Interesse sein. 

Im Unterricht fűl' Studenten der Chemie beschrankte er sich auf den 
Vortl'ag der Kristallehre und legte mehr Gewicht auf den mineralchemi-
schen und genetischen Teil. Im Unterricht der Kulturingenieure und 
Architekten hob er auss er der allgemeine n geologischen Anschauung 
die wichtigsten Kapitel der technischen Geologie hervol'. Er veranstal-
tete systematische geologische Ausflüge und führte seine Hörer auf solche 
Orte, wo irgend ein Zweig der Geologie mit Ingenieurarbeiten' verbun-
den war. Er führte über diese Ausflüge regelmassig ein Tagebuch, 
das nach seinem Tode von einem seiner Hörer herausgegeben, in Buchform 
erschien. ("Geologische Ausflüge in der Umgebung von Budapest.") 

Er grünclete eine ganze geologische Schule um sich. Seine Schülel' und 
Assistenten \vurden von ihm auf seine Sommerfahrten mitgenommen, 
um sich die Methode der geologischen Kartier-Arbeit im Freien anzu-
eignen. 

Schafarzik war ein stiller, die lVIühe nie scheuender, begeisterter 
Arbeiter der Geologie. Seine bescheidene, unmittelbar wirkende, lieb ens-
würdige Persönlichkeit machte ihn fül' jeden sympathisch. Voller Liebe 
nahm el' sich der jungen Geologen an. Sowohl sein Wir ken als auch 
seine wissenschafilichen Arbeiten sind von kristallklarem Geist und 
scharfem Urteil charakterisiert. El' war ein begeisterter Liebhaber der 
freien Natur. In seiner Urlaubszeit durchwanderte er mit Hammer und 
Notizbuch in der Hand die Umgegend von Neapel und vom Vesuv, die 
Gebirge Frankreichs, die" Gebiete der zentralen kristallinen Schiefer der 
Schweiz, einzelne, in geologischer Hinsicht interessante Teile Deutsch-
lands und Österreichs, die Gebirgsgegend des Balkans und das Künsten-
gebiet der Adria. 

Sein Motto war: "Man darf nicht verzagen, und es ist nicht nötig, 
nur an die letzten Ursachen zu denken. lVIit Ausdauer und Begeisterung 
soll man arbeiten, um zu den heute noch unerreichbar scheinenden Zi elen 
galangen zu können. Selbst das kleinste Resultat ist ein Schritt zum Errei-
chen der Ziele. '\;Vir müssen eine- vollkor:1mene Freude und Zufriedenheit 
in der wissenschaftlichen Arbeit und in dem kleinsten Resultat finden, 
das wir erre ich en können. Den das Resultat fördert nicht nur die.Wissen-
schaft, sondern es dient auc h der Wohlfahrt der ganzen Nation und 
sogar der Menschheit. Besonders gültig ist dies auf dem Gebiete der 
Geologie, wo das Problem der Mineralrohstoffe von Tag zu Tag bren-
nender wird." 
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Résumé 
Les recherches systématiques sur le territoire des sciences natu-

relles ne prennent - en réalité - leur commencement que dans le 
dernier tiers du siecle passé. C'est a cette époque que des savants excel-
lents deouterennt comme professeurs de chaire ou directeurs des instituts 
scientifiques. 

L'évolution de la chi mi e moderne s'atíache au nom de Károly 
Than, disciple de Bunsen et de Kirchhoff. La. physique expérimentale 
avait éié professée a l'université par Anyos Jedlik et plus tard par 
Loránd Eötvös. Lajos Jurányi a ouvert une nouvelle voie des doctrines 
de l'évolution végétale. József Szabó, "le pere de la géologie hongroise", 
s'acquit par son activité inlassable la reconnaissance des cercles scien-
tifiques étrangers. C'est sur son initiative que le governement hongrois 
fonda en 1869 !'Institut Géologique, dont le jeune Schafarzik devint en 
1882 collaborateur. 

Schafarzik s'inscrivit en 1872 a la Faculté de Philosophie de l'Uni-
versité de Pest. Il se préparait a etre professeur de chirnie et d'his-
toire naturelle. Son professeur, József Szabó avait reconnu vite le talent 
du jeune homme appliqué et il se l'adjoignit comme assistant. "Voici le 
début de l'activittS scientifique de Schafarzik, qui a produit une oeuvre 
durable dans les différentes branches de la géologie. Il a appris de son 
mait re comment coordonner les observations sur place et le travail 
de laboratoire, comment mettre en service de la science les qualités nati-
ves, l'application persévérente, le zel e ardent et comment appl'écier par 
une critique objective les résultats obtenus." 

Géologue, il s'occupait surtout des recherches pétrographiques, 
génétiques et tectoniques, tout en s'intérressant de la stratigraphie. 
Meme ses oeuvres de pétrographie éclaircissent toujours des questions 
géologiques. 

Son ouvrage édité en 1875 est la premiere publication détaillée 
sur les basaltes de Nógrád et de Gömör. Dans une autre étude - 1892 -
s'occupant des formations volcaniques de Cserhát il en établit le déve-
loppement historique, l'évolution géomorphologique et les activités 
volcaniques tertiaires. Il constate que les roche s volcaniques de Cserhát 
se constituent des andésites a pyroxene de plusieurs types a la base 
de l'étage meditérranéen inférieur et supérieur. Il a démontré le synchro-
nisme des activités des volcans de cette montagne. Cette oeuvre de 
Schafarzik n'est pas sans actualité aujourd'hui meme, car elle nous 
prés en te comment analyser tous phénomenes géologiques des ten'ains 
volcaniques et en faire des conclusions. _ 

Dans lson ouvrage intitulé "Le Caucase" il fait connaltre les types 
de- roches importants, qu'il a découverts a l'occasion de son expédition 
au Caucase. Il démont re que dans les montagnes de base du massif 
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d'Elbrus l'élément constituant et souvent dominant est l'orthogneiss, 
la serpentine et les schistes micacés. Il a constaté qu'une parti e des 
schistes cristallins du Caucase Central avait été formée des rocl1es sédi-
mentaires a l'influence transformante du grand noyau de granit de la 
montagne. 

Au cours de ses recherches de géologie cartographiques il faisait 
la carte stratigraphique détaillée de la montagne Ruszka et d'une sec-
tion des Carpathes lVIéridionaux (1: 25 OOO). C'est par les investigations 
de Schafarzik que nous ávons fait la connaissance de la structure de 
ce groupe de montagnes. 

L'ouvrage intitulé "Es quis se des conditions géologiques de la 
montagne Vaskapu du Bas-Danube" ébauche l'histoire d'évolution de 
l'immense vallée située le long du cours inférieur du Danube et établit 
la formation du territoire de Krassó-Szörény. 

A l'époque de Schafarzik, la théorie de nappe représenta un n0U-
veau aspect du développment structural des montagnes. Dans les mon-
tagnes de la Hongrie on ne trouve pas de constructions de nappe, sauf la 
cote roumaine des Carpathes Meridionaux. C'est une découverte de 
Schafarzik. Il a notamment constaté, que les territoires considérés jusqu'a 
présent comme des nappes, . ne sont pas des nappes proprement dites" 
mais plutot des structures ·écailleuses. 

Le résultat de ses recherches dans la montagne Ruszka est 
d'avoir élucidé les phénomenes volcaniques. Il a démontré que les 
éruptions avaient eu lieu dans l'étage danien, suivies d'une émissiol1 
de lave et d'une forte projection de débris volcaniques. 

Il faisait plusieures cartes de Budapest et de ses environs. La 
carte éditée en 1902 (l : 75 OOO) reste encore aujoird'hui la meilleure earte 
gé·ologique de cette contrée. 

Il a choisi meme son cours inaugural a l'Académie de ce sujet: 
"La meilleure cartographie de Budapest". (1902.) 

Schafarzik étaif un savant de notre époque, qui faisait valoir son 
talent pratiquement dans la vie quotidienne et pour le bien-eü'e maté-
ri el de la société. Il s'intérrésait aux questions scientifiques les plus 
variées: l'utilisation pratique des roches, l'alimentation en eau, l'appro-
visionnement en matiere brute. C'est sur la base de ses expertises que 
la capitale et les autorités avaient pris des décisions dans toutes les 
questions d'ingénieur, qui exigeaient des connaissanc es de géologie 
détaillées. 

A l'occasion de son voyage de 1891 en Suede et en Norvege, il 
étudia les carrieres et l'industrie de pierre de ces deux pays. L'année 
prochaine c'est sur le territoire d'Istrie qu'il faisait des observations 
pareilles, En 1893 il voyageait en Grece afin de poursuiVl'e des nvesti-
gations scientifiques. C'est lui qui appela l'attention des ingénieurs hon-
grois sur des :;:ninéraux indigenes import ant s au point de vue industriel. 

De la pa:'t de Ja IXe Session du Congres Géologique International 
en 1903 il a rec;u mission de fain' des investigations sur le "gneiss des 
Carpathes". Il a rés um é en 1904 les résultats dans un ouvrage intitulé 
"Données il la connaissance plus exacte de la montagne de minérais 
Szepesgömör". Il en donne non seulement la description, mais il traite 
aussi les conditions génétiques et les questions d'évolution.' C'est en 
utilisant de ses résultats que les savants des pays occidentaux consta-
terent que les roches de la zone dite "grauwacke" des Alpes sont des 
porphyroYdes et pas des gneiss. . 
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Dans son 6uvrage intitulé "Description détaillée des mines des 
pays de la Couronne Hongroise" il S'?ccupe de 2?15 c<;tr~'iere;s (~909). 
Il décrit la topographie de chaque mme, les part1cu~antes techmques 
des roches. le ur utilisation. les .données de productlOn. Il Y annexe 
une carte ilU l : 900 OOOe. ' 

Il s'occupait beaucoup de la question de 1'exploitation des minerais 
manganiferes. C' est sur son intitative qu'on a commencé 1'extraction systé-
matique des différents minérais, comme par exemple de manganese 
a úrkút, de fer a Fora~e~ti de fer mangánifere a Bal'ina, de houille au 
Banat occidental, et de lignite aux environs de NIátra. . . 

Sur 1'ordre du conseil municipal il faisait des investigatlOns sur 
les éboulements de terre qui arrivent souvent aux environs de Buda-· 
pest. Dans sa monographie sur cette question, il a éclairci non seule-
ment la cause de ces mouvements, mais aussi les mesures de la protec-
tion. Il publie dans cette monograpl1ie plusieures cartes topographiques, 
des co up es minutieusement faites. 

C'est sur la proposition . de Schafarzik qu'on a fixé les territoires 
de protection de la source jaillissante de Ránkfüred, des sources carboni-
ques de Polena et de Szolyva aussi bien que ceux des bains de Félix-
fürdő et de Budapest. Ses expertises se reposent toujours sur des 
recherches géologiques tres soigneuses et détaillées. . 

Il composa deux ouvrages sur l'histoire d'évolution des eaux ther-
males de Budapest. L'un porte le tUre "Revue de 1'histoire d'évolution 
des sources thermales de Bude", l'autre "Caractere géologique et infli-
cation graphique des sources d'eau minérale de la capitale ::le Buda-
pest". Dans son étude "La paléohydrGJgraphie du Danube de Budapest", 
il fait connaitre la formaiion du Danube des environs de Budapest. Dans 
le musée de Bruxelles - a "l'Exposition Penl1anente des Villes" rac ti-
vité de Schafarzik est représentée par nombreuses cartes et coupes colorées 
sur les conditions géologiques et hydrogéologiques des sources ther-
males et sulfatées de Bude. 

Il s'intérréssait a l'exploitation du pétrole et du gaz naturel de 
Transylvanie. Il a indiqué les pIac es de forage des puits et plus tard les 
rechereces détaillées ont justifié en toute occassion 1'exactitude de ses 
expertises. 

C'est lui qui a pOurSUlVI - en 1920 - les investigations géologi-
ques préliminaires de l'usine hydroéléctrique en projet dans la passe 
de Visegrád. 

En Hongrie c'est Schafarzik aui commenca a faire des observa-
tions sismologiques. Apres avoir réuni et mis en ordre les données 
des tremblements observés. il en a reconnu le r61e de la structure et 
la signification des failles, , La "Commission de Sismologie" s'est fondée 
sur son intiative. La premiere conférence de l'Association Internationale 
de Sismologie a Strassbourg constata, Que ~a Hongrie est un de ces 
pays ou ron organisa le service régulier sismologique. 

Professeur d'université, il initiait ses disciples aux recherches 
géologiques ave c une patience. et un enthousiasme sans exemple. Étant 
convaincu de rétroite connexité entre la géologie et ~la vie pratique, 
il voyait clairement l'importance directive de cette science dans les 
entreprises techniques, 

Dans l'instruction universitaire des chirnistes il a réduit l' enseig-
nement de la cristallographie tout en insistant sur les études de chimie 
minérale et de génétique. Qant il. l'instruction des ingénieurs et des 
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architectes - outre la géologie générale - il faisaít - ressortir l'impor-
tance des chapitres plus intéréssants de la géologie appliquée. Il a orga-
nisé regulierement des excursions géologiques afin d'emmener ses dis-
ciples aux lieux ou ils pouvaient étudier les correlations de la géologie 
et du travail d'ingénieur. Il tenait un journal de ces excursions, qui fut 
édiité apreés sa mort par un de ses éleves. ("Excursions géologiques aux 
environs de Budapest".) 

Toute une école géologique s'est formée autour de lui. Chaque 
année. ses étudiants et ses assitans l'accompagnaient aux travaux de 
géolo§Úe cartographique pour pouvoir s'approprier les méthodes du tra-
vail extérieur. 

Schafarzik était un travailleur enthousiaste de sa selence, qui ne 
connaissait pas la fatigue. n était respecté pour sa personnalité aimable 
discrete et sympathique. n soutenait avec compréhension les aspirations 
des jeunes géologues. Ses actes aussi bien que ses oeuvre s scientifiques 
étaient caractérisées par l'esprit droit et par l'intélligence vive. 
n était amoureux de la grande nature. Prenant son congé, marteau 
et cahier de note dans la 'main, il parcourait a l'aventure toute la 
contrée de Naples et du Vesuve, les montagnes de la France, le terri-
toire, central des schistes cristallins de la Suisse, les pays mon-
·tagneux de l'Allemagne et de l'Autriche intéressants au point de vue 
géologique, les mont agnes des Balcans, et les cótes de la mer Adriatique. 

n avait pour dévise: " .... il ne faut pas perdre com·age et ce n'est 
pas nécéssaire de penser toujour·s aux causes finales des phénomenes. 
Il faut travailler avec enthousiasme et persévérance pour parveni r a 
nos buts, qui semblent peut-ett'e inaccessibles encore aujourd'hui. 
Chaque résultat, si petit qu'il soit, représente un pas pour atteindre 
ces buts. Il nous faut trouver une parfaite joie et satisfaction dans le 
travail scientifique et meme dans le peu de résultat que nous avons 
obtenu. Car ces résultats signifient non seulement l'avancement des 
sciences, mais ils servent au bien-etre de toute la nation et de tout le 
genre humain. C'est une vérité dont la justesse est incontestable spéci a-
lement sur le territoire de la géologie, car la question des matieres 
brutes min éra les parait de jour en jaur plus brulante ... " 
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németül, p. 121. 

79. Jelentés a Strassburgban tartott I. nemzetközi földrengéstani érte-· 
kezletről. F. K. XXXI. 1901. p. 137. U. o. németül, p. 171. 

80. Az 1901. március 11-i porhullásról. F. K. XXXI. 1901. p. 147. U. o. 
németül,p. 174. 

81. Az 1901. év február 16-i északbakonyi földrengésről. F. K. XXXI. 
1901. p. 156. U. o. németül, p. 184. 

82. Die Erdbebenkommission in Ungarn. Ber. d. L internat, ~eismoL 
Konferenz. p. 147. 

83. Bukova és Várhely D-i környékének geológiai viszonyai. E. J. 
1899-ről. 1901. p. 78. U. o. németül, 1901. p. 86. 

84. Budapest és Szentendre vidéke. Magyarázatok a m. kor. országai-
nak részletes földtani térképéhez. 1902. U. o. németül. 1904. 

85. Magyarország kőiparáról, különös tekintettel a dísz- és építőkövekre. 
Magyar Mérnök- és Epítészegylet fleti Ertesítője. 1902. p. 147. és 153. 

86. Üjabb csontleletek Erdélyben. F. K. XXXII. 1902. p. 47. U. o. 
németül, p. 153. 

87. Előzetes jelentés a Gömör és Szepes megyékben előforduló kvarc-
porfirokról. F. K. XXXII. 1902. p. 306. U. o. németül, p. 326. 

88. et Böckh Hugó dr.: A WindgiHle quarcporphyrjánil-k koráról. F. K. 
XXXIII. 1902. p. 331. U. o. németül, p. 387. 

89. A Mli.. Földtani Társulat társaskirándulása a szepesi szirtekhez, 
valamint a Magas-Tátrába. 1902. szeptember 6-13-ig. F. K. XXXII. 
1902. p. 354. U. o. németül,' p. 412. 

90. A Pojána-Ruszka Ny-i végének geológiai viszonyai. E. J. 1900-ról. 
1902. p. 89. U. o. iémetül, 1902. p. 101. 

91. Az 1900. évi párizsi világkiállítás kőiparáról. E. J. 1900-ról, 1902. 
p. 161. U. o. németül, p. 184. 

92. A földrengéstan mai állásáról. Fr. K. XXXI. 1903. p. 41. 
93. Emlékbeszéd Pethő Gyula dr. vál. tag felett. F. K. XXXIII. 1903. 

p. l. U. b. németül, p. 119. 
94. Furdia és Németgladna környékének, valamint Nadrág Ny-i vidé-

kének geológiai viszonyairól. E. -J. 1901-ről. 1903. p. 96. U. o. németül, 
p. no. 

95. Romángladna környékének geológiai viszonyai. E. J. 1902-ről. 1903. 
p. 90. U. o. németül, 1904. p. 101. 

96. Budapest harmadik főgyűjtő-csatornájának földtani szeivénye. F. 
K. XXXIII. 1903. p. 45. U. o. németül, p. 165. 

97. Az aldunai Vaskapu-hegység viszonyainak és történetének rövid 
vázlata. F. K. XXXIII. 1903. p. 327. U. o. németül, p. 402. 
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98. Szakértői javaslatok a Saxlehner András tulajdonát képező keserű
víz-források védőterületei ügyében. 1903. 

99. Lunkány és POjen községek környékének, valamint a: nadrági _Kor-
nyetvölgy geológiai viszonyai Krassó-Szörény megyében. E. J. 
1903-ról. 1904. p. 112. U. o. németül, 1905. p. 125. 

"100. Mastodon-Ielet Temerest határában, Krassó-Szörény megyében.F. 
K. XXXIV. 1904. p. 64. U. o. németül," p. 185. 

101. A magyar korona országai területén létező kőbányák részletes 
ismertetése. F. 1. K. 1904. U. o. németül. 1909. 

102. Adatok a Szepes-Gömöri Érchegység pontosabb geológiai ismereté-
hez. M. T. É. XXII. 1904. p. 441. U. o. németül, 1906. p. 225. 

103. Forasest környékének geológiai viszonyairól Krassó-Szörény megyé-
ben. É. J. 1904-ről. 1905. p. 121. U. o. németül, 1906. p. 141. 

104. Szakértői javaslat a Loser János cég tulajdonát képező "Pálma" 
keserűvíz-telepének védőterülete ügyében. 1905. 

105. A krassó-szörényi Pojána-Ruszka hegység DNy-i részének geoló-
giai viszonyai. É. J. 1905-ről. 1906. p. 84. U. o. németül, 1907. p. 98. 

106. Szakértői javaslat a József cs. és kir. Főherceg Q Fenségének 
tulajdonát !<épező Szt. Margit-szigeti artézi gyógyforrás védő terüle-
tének megállapítása ügyében. 1906. 

107. A courrieresi bányaszerencsétlenségről. T. K. XXXVIII. 1906. p. 340. 
108. Petrographische Ergebnisse der gesammelten zusammengesetzten 

kristallinischen Gesteine. Déchy Mór: Kaukasus, Reisen und ;<'01'-
schungen im kaukasischen Hochgebirge. Berlin, 1907. p. 175. 

109. Ruszkabánya környékének geológiai viszonyai. É. J. 1906-ról. 1907. 
p. 97. U. o. németül, 1909. p. 111. 

110. Nyíresfalva és Vaspatak környékének geológiai viszonyai Hunyad 
vármegyében. É. J. 1907-ről. 1907. p. 69. U. o. németül, p. 77. 

111. Emlékbeszéd Schmidt Sándor l. tag felett. M. T. A. E. XIII. 11. 
szám. 1908. 

112. A bukaresti petróleumkongresszusról és a romániai petróleum geo-
lógiai viszonyairól. F. K. XXXVIII. 1908. p. 37. U. o. németül, 
p. 137. 

113. A naptól felmelegedő szovátai konyhasó s tavaknak, főleg a forró 
Medvetónak geológiai, hidrogl'afiai és egynémely fizikai viszonyai-
ról. F. K. XXXVIII. 1908. p. 307. U. o. németül,p. 4:37-

114. Ásványtani Közlemények. F. K. XXXVIII. 1908. p. 590. U. o. néme-
tül, p. 657. 

115. 1908. december 28-ild messinai földrengésről és valószínű okáról. 
T. K. 1909. p. 97. 

116. A Balaton-felvidéken és a déli Bakonyban található régibb enipciós 
kőzetek és néhány szedimentum kőzettani vizsgálata. A Bal. Tud. 
Tan. Eredményei. I. 1. rész. Petrografiai függelék, J.909. U. o. 
németül. 

117. Gyalár környékének földtani .viszonyai. É. J. 1908-ról. 1910. p. 
58. U. o. németül, 1911. p. 63. 

118. Reambuláció a Déli Kárpátokban és a Krassó-Szörényi Közép-
hegységben. É. J. 1909-ről. 1911. p. 63. U. o. németül, 1912. p. 69. 

119. A fúrómérnökök és fúrótechnikusok nemzetközi egyesűletének 
XXV. vándorgyűlésén Budapesten, a megnyitás napján Úi11. október 
16-án tartott előadás. 

120. Magyarország fontosabb, ásványi anyagokat és vízkincseket tar-
talmazó geológiai szint jeiről. B. K. L. XLIV. (53. k.) 1911. p. 683. 
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121. Hazánk vasérckészletéről és a földgázról, valamint Bosznia szén-
kincseiről. F. K. XLI. 1911. p. 229. U. o. németül, p. 311. 

122. Berszászka környékén eszközölt geológiai tanulmányok. É. J. 1910-
ről. 1912. p. 117. U. o. németül, p. 124. 

123. Reambuláció 1911 nyarán Berszászka környékén és az Almásban. 
É. J. 1911-ről. 1912.· p. 135. U. o. németül, 1913. p. 150. 

124. Elnöki megnyitó beszéd és megemlékezés Uhlig Viktorról. F. K. 
XLII. 1912. p. 221. U. o. németül, p. 245. 

125. A magyar nBmesopálró1. T. K. 1913. p. 576. 
126. Üdvözlő beszéd a Magyar Földrajzi Társaságnak Debrecenben (1912. 

szept. 22.) tartott vándorgyűlésén. Fr K. 1913. XLI. p. 17. 
127. A Magyarhoni Földtani Társulat 1913. évi közgyűlésének megnyitó 

előadása. F. K. XLIII. 1913. p. 1. U. o. németül, p. 109. 
128. A tömeges kőzetek Rosenbusch-féle rendszerének táblázatos össze-

foglalása. B. K. L. XLVI. (56). 1913. p. 275. 
129. Lóczy Lajos dr.: A Balaton környékének geológiája (ismertetés). 

F. K. XLIII. (1913.) p. 445. 
130. Emlékbeszéd dr. Suess Ede sírjánál. F. K. XLIV. 1914. p. 103. U. o. 

németül, p. 224. 
131. A Magyarhoni Földtani Társulat 64-ik közgyűlésének elnöki megnyitó 

előadása. F. K. XLIV. 1914. p. 233. U. o. németül, p. 331. 
132. Krassó-Szörény megye alaphegysége kristályos paláinak revíziója 

petrografiai és tektonikai szempontból. É. J. 1913-ról. 1914. p. 177. 
U. o. németül. 195. 

133. Böckh János i. t. emlékezete. M. T. A. E. XVI. 1914. 
134. A Magyarhoni Földtani Társulat LXV-ik közgyűlésének elnöki meg-

nyitó előadása. F. K. XLV. 1915. p. 121. U. o. németül, p. 158. 
135. A Magyarhoni Földtani Társulat 1916. február 9-én tartott köz-

gyűlésének elnöki megnyitó előadása. F. K. XLVI. 1916. p. 1. U. o. 
németül, p. 43. 

136. A "hadigeológia" jelentősége és munkaköre. T. K. XLVIII. H116. 
p. 404. 

137. A gyémánt ismerete és forgalma az ókori népeknél. T. K. Pót-
füzetele CXXI-CXXII. 1916. p. 70. 

138. A mosonmegyei Királyhida "Császárkő" előfordulás áról. Anyagvizs-
gálók Közlönye. 1917. p. 2. - ~ _ 

139. A hevesmegyei Egercsehi barnaszéntelepének geológiai koráról. F. 
K. XLVII. 1917. p. 387. U. o. németül, p. 453. 

140. Horusitzky Henrik: Pozsony környékének agrogeológiai viszonyai. 
Földtani Közlöny LVII. 1917. p. 259-262. 

141. Bosnische Kohle für Südungarn. Pester Lloyd. 1918. január 17-i szám. 
142. A budapesti Duna paleohidrografiája. F. K. XLVIII. 1918. p. 184. 
143. Adatok a mátrántúli barnaszénterület geológiai alkotásához. A Szt. 

István Akadémia mennyiségtan-természett. osztályának felolvasásai. 
I. 1920. 4. sz. 

144. A mélyfúrás fejlődése és jövendő feladatai. T. K. LII. 1920. p. 16. 
145. A Szt. Gellért-hegy geológiai viszonyairól. F. K. L. 1921. p. 1. U. o. 

németül, p. 126. 
146. Szökevény hévforrások a Gellérthegy tövébe:1. F. K. L. 1921. p. 

79. U. o. németül, p. 142. 
147. A budapesti termális vízhálózatnak egy eddigelé geológiailag nem 

méltatott forrásáról. F. K. L. 1921. p. 83. U. o. németül. p. 142. 
148. Budapest Székesfőváros legújabb geológiai térképezésér61. M.T. É. 

XXXIX. 1922. p. 181. 
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149. Déchy Mór L tag emlékezete. M. T. A. E. XVIII. 5. szám. 1922. 
150. A Hypsospatangus Hantkeni Pav. sp. fajnak Budapesten a budai 

márgában való újabb tömeges előfordulása. F. K. LI-LII, 1923. 
p. 7. U. o. németül, p. 85. 

151. Stache Guido. emlékezete. F. K. LIV. 1925. p. 13. U. o. németül, 
p. 136. 

152. Adatok a Csernavölgy és lVIehádia geológiájához. E. J. 1920-23-róL 
1925. p. 151. U. o. németül, 1934. p. 183. 

152a. A földtan, mult ja jelene és jövője hazánkban. A Természet-, 
Orvos-, Műszaki- és Mezőgazdaságtudományi országos kongresszus 
munkálatai. Bp., 1926. p. 129-132. 

153. A hajdúszoboszlói mélyfúrásróL T. K. 1926. p. 49. 
154. A Szent Gellért-hegy geológiája, múltja és jelene. T. K. 1926. p. 460. 
155. A hajdúszoboszlói jódtartalmú hévvízróL A debreceni Tisza Ist-"án 

Társaság II. osztályának munkái. II. 1926. p. 3. 
156. Völgy képződés a Budai-hegység déli részében. F. K. LVI. 1927. p. 

7. U. o. németül, p. 147. 
157. Megemlékezés Kovács-Sebestyén Aladárról, a hidrológiai szakosz-

tály első elnökérőL H. K. J. 1928. p. 4. U. o. németül, 56. 
158. Visszapillantás a budai hévforrások fejlődéstörténetére. H. K. I. 1928. 

p. 9. U. o. németül, p. 57. 
159. Vác város fiatalabb pleisztocén (diluviális) terasza. H. K. I. 1928. 

p. 40. U. o. németül, p. 68. 
160. Adat Budapest (Pest) talajvizének ismeretéhez. H. K. III. 1928. p. 

46. U. o. németül, p. 85. 
161. Budapest Székesfőváros ásványvízforrásainak geológiai jellemzése 

és grafikus feltüntetése. H. K. IV-VI. 1928. p. 14. U. o. németül, 
p. 104. 

162. A hajdúszoboszlói III. sz. állami mélyfúrás róL H. K. IV-VI. 1928. 
p. 61. U. o. németül, p. 137. 

163. Elephas primigenius Bl.-nat egy régi lelete i\ledgyesen. F. K. LVII. 
1928. p. 72. U. o. németül, p. 153. 

164. A budapesti ásványkincs gazdaságosabb kihasználásáróL H. K. 
VII-VIII. 1929. p. 13. 

165. et Vendl A.: Geológiai kirándulások Budapest környékén. F. I. 
K. 1929. 

166. et Vendl A.: A kemenceszéki medence szerkezete. M. T. E., L. 1953. 
p. 599. 
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