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B E N D E F Y László élete, amelyet a 
kegyetlen sors csapása 1977. augusz
tus 13-án kioltott, teljes és gazdag 
vol t . K o r a ifjúságától kezdve tehet
séggel megáldott tudásvágy ragyogta-
be pályáját. Mélységes hivatástudat
tal és hivatásszeretettel művelte a 
tudomány széles skáláját, az őstör
ténetet, a geológiát, a geodéziát, a 
kartográfiát, a hidrológiát, a szeizmo
lógiát, kutatott levéltárakban, dolgo
zot t terepen, foglalkozott műemlé
kekkel, és e szerteágazó területen 
mindig teljeset, egészet alkotott. Igazi 
tudós egyéniség, polihisztor volt, akit 
sokoldalú, magasszintű műveltsége a 
nagy összegezések, a szintézisek vilá
gába, a tudomány csúcsaira jutta
tott . Munkáját mélyen átérzett hu
manitás, az emberiség iránt érzett 
szeretete hatotta át. Megértő szívvel, 
végtelen segítőkészséggel fordult em
bertársai felé, és elérte az ember leg
magasabb rangját: j ó ember volt . A 
személyes elmúlással vitázó emberi 
értelem megdöbbenésével, a pótolhatatlan veszteség tudatában kísérte bará
tainak és munkatársainak megszámlálhatatlan sokasága utolsó útjára 1977. 
augusztus 25-én. 

Vasvárott született 1904. augusztus 17-én régi pedagógus családból. Szülő
földje iránt érzett szeretete egész életén át kísérte. A geológus szeme átkutatta 
e föld hegyeit, völgyeit , a történész megkereste műemlékeit. Iskoláit Szombat
helyen, majd Grazban végezte, a szentgotthárdi gimnáziumban érettségizett. 
Ezután a budapesti József Nádor Műegyetem kultúrmérnöki szakára irat
kozot t be, de a geológiai tudományok iránt érzett olthatatlan érdeklődése 
miatt egyidejűleg beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetem termé
szettudományi szakára, ahol PAPP Káro ly hallgatója volt . Professzora iránt 
érzett lelkesedését, szeretetét és hűségét annak halála után is megőrizte. 
B E N D E F Y kezdeményezésére és fáradtságot nem ismerő közreműködésével 
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állították fel PAPP Ká ro ly emlékét megőrző, kiemelkedően szép síremlékét. 
Mérnöki oklevelét 1928 -ban , a „ summa cum laude" fokozattal kitüntetett 
bölcsészdoktori oklevelet földtan—földrajz—őslénytan szaktárgyakból 1 9 2 9 -
ben szerezte meg. Doktori disszertációjának tárgya szülőföldjéhez fűződik: 
a kövületes Vas megyei devon első összefoglalása. 

1928 -ban megnősült, felesége SÍKOR Magdolna haláláig hű segítőtársa, 
súlyos betegségében vigasztaló ápolója volt . Házasságukból egy fiúk, István 
született, aki mint vegyészmérnök megbecsült tudósa szakmájának. 

1 9 2 4 — 1 9 2 9 között a Vas megyei múzeumnak az első világháborúban 
elpusztult ásvány—kőzet és őslénytárát rendezte, és Vas megyében geológiai 
felvételező munkát végzett a Burgenlandhoz elcsatolt részeken. 

1928 -ban a Pest megyei Dunavölgy Lecsapoló és Öntöző Társulatnál dol
gozot t . 1929 -ben hazánkban az első országos méretű kútkataszter elkészí
tésének szervezője és szakértője. A mérések a MÁV tulajdonában levő kutakon 
történtek. Ugyanebben az évben lépett a Pénzügyminisztérium szolgálatába, 
majd 1931 - t ő l kezdve a Háromszögelő Hivatal mérnöke. Ekkor kezdi meg 
jövendő tudományos munkásságát meghatározó, a magyarországi szintvál
tozásokkal foglalkozó méréseit. 1932 -ben és 1934 -ben a hazai kéregmozgá
sokról írott munkája új szemléletet vitt a tektonikai és geomorfológiai kuta
tásokba, és egy évtizednél tovább egyetemi segédkönyvül szolgált. 

1942 -ben három hónapot töltött Rómában a magyar kormány megbízá
sából. A Vatikán levéltárában az ősmagyarok történetére vonatkozó adatok 
gyűjtésével és feldolgozásával foglalkozott. 

1946 -ban a Jövedéki mélykutatás címen a Pénzügyminisztérium bányászati 
és Kutatási osztályának keretén belül B E N D E F Y által irányított kutatások 
tárták fel a Jodaqua gyógyforrást Sóshartyánban. E víz sok százezer gyermek 
gyógyítását szolgálja, és exportra is jut belőle. B E N D E F Y gyakorlati ered
ménye, hogy az ország egyetlen talkum bányáját 1949 -ben üzembe helyezte, 
amit kormányunk a Kossuth díjnak megfelelő összeggel jutalmazott, mint
hogy a népgazdaságnak évi millió dolláros megtakarítást jelentett. 

It t említem meg az 1960 -ban elkészített magyarországi sókutatás lehető
ségeiről és kilátásairól írott tanulmányát, valamint a geokinetikai úton meg
állapított legkedvezőbb hévíz feltárási pont kijelölését Szombathely városá
ban, ahol 9 0 0 m mélységben 4 2 °C-os hévizet nyernek a bükkszéki Salvus 
vízhez hasonló minőségben. 

A földrengések és a kéregszerkezet kapcsolatainak kutatása terén, továbbá 
a nyersanyagkutatásban és a bányaművelés biztosításának vonalán nép
gazdaságikig igen jelentős eredményeket ért el. 

1950 -ben újjászervezte az Országos Felsőrendű Szintezésnek a második 
világháborúban tönkrement műszerállományát, és korszerű méréstechnikát 
vezetett be. A szabatos szintezések vonalán Magyarországnak a világelsők 
közöt t biztosított helyet, és egyszersmind az egységes kéregszerkezet-kutatás 
alapját vetette meg. 

1958 -ban Szintezési munkálatok Magyarországon 1 8 2 0 — 1 9 2 0 című az 
Akadémiai kiadónál megjelent munkája alapján az Akadémia a földtani 
tudományok kandidátusi fokozatával tüntette ki. 

1959 - t ő l 1 9 7 1 . végéig a Vízgazdálkodási Tudományos Kuta tó Intézet 
tudományos főmunkatársa, nyugdíjaztatása után pedig az intézet tudományos 
szaktanácsadója. 
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A Balaton szintváltozásait tárgyaló munkája alapján elnyeri a földtudo
mányok doktora címet. 

B E N D E F Y László tudományos kutatásai a tudomány számos ágára kiter
jedtek. A természettudományokon kívül mély órdekló'déssel fordult a magyar
ság őstörténete felé. Fiatalsága óta foglalkoztatta az ősi magyar haza kérdése. 
Intenzíven e kérdést az 1 9 3 5 — 1 9 4 5 . között megjelent munkái tárgyalják. 
Érdeklődését G Ä S B E R János Gusztáv 1726 -ban Magyar városáról készített 
rajza keltette fel. E város a Kaukázusban fekszik a K u m a folyó mellett. 
Régi Kummagyaria, a kaukázusi magyarság története című munkája dolgozza 
fel e tárgyat 1941 -ben . A Magyar nevű város romjairól rajzokat is készített. 
1 9 4 2 . évi római kiküldetése idején a Vatikán levéltárában az ősmagyarok 
történetére vonatkozó adatokat gyűjtöt te össze. Eredményei fakszimile 
gyűjtemény formájában az Országos Széchényi Könyv tá r Kézirattárában 
vannak. Munkálatait elősegítette ma már ritkaságszámba menő tökéletes 
latin nyelvtudása, és a régi okiratok olvasásában elsajátított készsége. E 
kutatások eredménye: A magyarság őshazája című könyv. Minthogy a Vatikán 
levéltára bőven tartalmaz sok, az ősmagyarokra vonatkozó adatot, amelyek 
eddig ismeretlenek voltak, kiküldetése alkalmával vastag kötetben gyűjtötte 
össze e tárgyra vonatkozó feljegyzéseit. E forrásmunkák alapján született 
meg a francia nyelven kiadott: A keleti magyarokra vonatkozó források a 
vatikáni levéltárban című tanulmány, mely az Akadémiai Kiadó gondozá
sában 1977 -ben kiadott gyűjteményes műben jelent meg. Megállapításait 
legújabban francia és más szerzők támasztják alá. 

1938 -ban Julianus domonkosrendi szerzetes ázsiai útjának 7 0 0 éves évfor
dulója alkalmából ennek a lelkesedés és hazaszeretet lángjával áthatott 
vállalkozásnak nyomát kutatta. Az ismeretlen Julianus című könyve a Julia-
nus barát által bejárt útvonalat idézi fel. 

B E N D E F Y László mindig geológusnak vallotta magát. A geológia, a tektonika 
megállapításait támasztotta alá és bővítet te a geodézia és a geofizika terén 
elért eredményeivel. Szintezési munkái képezik alapját az 1967 -ben meg
jelent: A Bakony hegység geokinetikai viszonyainak földkéregszerkezeti 
v o n a t k o z á s a i című t a n u l m á n y á n a k , mely a hegység kéregmozgás v i s z o n y a i t 

és ezen keresztül a kéreg szerkezetót vizsgálja. A Bakony és környéke hazánk 
egyik legmobilisabb területe. Megállapítja, hogy a Déli-Bakonyt teljes egészé
ben erősen süllyedő rögön találjuk, míg az Északi-Bakony a Séd tektonikai 
völgyén túl az emelkedő mélyszerkezet fölött helyezkedik el. A Bakony szer
kezetileg tehát nem egységes tömeg. B E N D E F Y a jelenkori kéregmozgások 
szemszögéből vizsgálja a hegységet. Vizsgálatait kiterjeszti az ország egész 
területére, mert csak ily módon tudja a hegységet megfelelő keretbe helyezni. 
Megállapítja, hogy az ország egésze általában emelkedőben van. Azonban 
a szorosabb értelemben vett Bakony és a Balatonfelvidék, valamint a Balaton 
medencéje a Kisbalatonnal és a Nagyberekkel együtt erősen süllyedő szer
kezeti egység. Kiemeli , hogy a Bakony nagyszerkezetileg és geokinetikai 
tekintetben különleges helyzetet foglal el. Utal Ü E i S K A N E N n e k a szatelliták 
adatai alapján szerkesztett geoid térképére, melyből kitűnik, hogy Magyar
ország egész mai területét a Magyar-medence alá Prága felől benyomuló 
mélyszerkezet jellemzi. 

Hatalmas anyagot összefoglaló tudományos működésének előterében 1 9 4 1 . 
óta a szabatos szintezések mérés és műszertechnikájának fejlesztése, a számítási 
eljárások finomítására irányuló törekvés és a recens kéregmozgások meg-
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határozását célzó kutatások állnak, amelyeket gravitációs, földmágneses, 
szeizmikus és földi elektromos kutatások terén elért eredményekkel vetett 
egybe. E vizsgálatoknak nagy nemzetközi visszhangja is volt, és eredményei 
nagy elismerést váltottak ki. 

A felsőrendű szintezési poligonokon végzett megfigyelései vezettek a föld
rengéseket megelőző kéregdeformációk bekövetkezésének bizonyítására, és 
ezzel a világviszonylatban is jelentős földrengés előrejelzés egy módját dol
gozta ki. A földrengést megelőző hangjelenségben megállapított törvény
szerűségekkel kapcsolatban megvetette az akusztikai földrengés jelzés alapját. 
A földrengés előrejelzésének e módja ma már széles körben elterjedt. 

Az 1 9 5 6 . január 12 -én hazánkban kipattant komoly földrengés előtt B E N 
D E F Y László a hazai szintezési alaphálózat bemérésével foglalkozva meg
figyelte, hogy a földrengés előtt már egy évvel a földkéreg legfelső rétegeiben 
mérhető elmozdulások jöttek létre. Kiemelkedések és behorpadások kelet
keztek. A földrengés lezajlása után a deformációk ellenkező előjellel éledtek 
újjá. A méréseket kitartó szorgalommal folytatta, a földrengés elmúltával is, 
és még két hónappal a rengés után lassú emelkedést mért. 

Figyelte a külföldi, elsősorban a balkáni földrengések hazai hatását. Foglal
kozott az 1 9 6 3 . évi skopjei földrengés magyarországi vonatkozásaival. A bal-
kárfi földrengések kiváltotta hazai rengési jelenségek elemzésével fontos ada
tokat szolgáltatott a kárpát—balkáni térség mélyszerkezeti összefüggéseire 
nézve. 

A kéreg mélyszerkezetével mindig nagy érdeklődéssel foglalkozott. E tanul
mányai során megszerkesztette a Magyar-medence Moho térképét. E térkép 
STEGENA Lajos elgondolása alapján, a szeizmikus refrakciós kéregszerkezeti 
kutatások közvetlen méréseredményeihez kapcsolódva, egyéb geofizikai para
méterek mellett a geokinetikai, geomorfológiai, sztratigráfiai ós tektonikai 
tényezőkre támaszkodva komputeres megoldással a novoszibirszki számító
központban készült el. Programozását K A B A T E J E V és SZECSKOV professzorok 
végezték. Az eredmény megfejtése és kartográfiai feldolgozása B E N D E F Y 
László nevéhez fűződik. Munkájával világviszonylatban a legelső komplex, 
geonomiai jellegű paraméterek betáplálásával készült Moho térképet szer
kesztette meg. 

A kéregszerkezet és a recens felszíni vízhálózat összefüggéseinek vizsgálata 
során megállapítja, hogy a kéreg mélyebb szerkezete szabja meg a felszíni 
vízhálózat, a törések és egyéb szerkezeti elemek kialakulását, formálódását. 
Ezek a vizsgálatok útmutatást nyújtanak a folyamszabályozás gyakorlati 
alkalmazására. A V I T U K I által kiadott Vízügyi Atlasz Sorozat munkatársa. 
Feladata vol t a kéregszerkezet, a hidrográfia és a geomorfológia összefüggé
seinek megoldása. Sok esetben a történelemelőtti időktől követi a szintvál
tozásokat és azoknak a kéregmozgással való kapcsolatát. I lyen atlaszok 
készültek a Balaton, a Sajó, a Maros, a Hármaskőrös, a Rába, a Hernád, a 
Duna térségéről. E területen még sok munka várt volna B E N D E F Y Lászlóra. 

Természeti földrajzi és morfológiai vonatkozások mellett régészeti és törté
nelmi kutatások eredményeire, okleveles történelmi forrásokra, a Balatont 
ábrázoló X V I — X I X . századi térképekre, valamint az utolsó két évszázad 
geodéziai és vízrajzi eredményeire támaszkodva írta meg B E N D E F Y László 
1969 -ben megjelent doktori értekezését: A Balaton évszázados vízszintvál
tozásai című művét. E munkájában az ősi hidrológiai egyensúlyt megbontó 
okokat keresi, továbbá a történeti időkben kialakult teraszok vizsgálatával 
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foglalkozik. Megállapítja a tó ősi vízállását, mely a Balaton természetes 
hidrológiai egyensúlyát képviseli. A Balaton vízállásának változásait 3000 
évre visszamenő időtávlatban követi. A római időkben a tavat lecsapolták, 
a török hódoltság alatt mesterséges felduzzasztás állapítható meg, úgy hogy 
írások és térképek tanúsága szerint ebben az időben a tó vize Belső-Somogy 
területén időlegesen több mélyedést elöntött. Ma a Keszthelyi-öböl északi 
része feltöltődik, ettől délre a Fenékpuszta római korból származó romjai 
fokozatosan víz alá kerülnek. A partpusztulást itt a part előtt elterülő sziget
zátonyok múlt századi mesterséges eltávolítása okozta. Természeti hatásokon 
kívül tehát számos esetben antropogén beavatkozás okozta a tó vízszint
jének megváltozását, ezek hozták létre a Balaton abráziós színlőit, a déli 
parti turzásait, a somogyi völgyek sajátságos morfológiáját. Vizsgálatai 
alapján előrejelzést adhatott a tó jövőbeli fejlődésére nézve. 

B E N D E F Y László egyik legkedvesebb munkája a régi térképek felkutatása, 
olvasása, keletkezésük körülményeinek megismerése vol t . Hazai és külföldi 
levéltárak gyűjteményeit kutatta át, okiratok és kéziratos térképek szám
talan példányát tanulmányozta, hogy a kartográfia történetében elért ragyogó 
eredményeit közölhesse. í g y vált sok dolgozatának hősévé Lázár deák, az 
első kitűnő, Magyarországot ábrázoló térkép szerzője. T ö b b dolgozatában 
foglalkozik személyének meghatározásával. Lázár deák kétségtelenül magyar 
nemzetiségű. Tamás esztergomi érsek titkára vol t . Térképének helyszíni 
térképezési munkái 1514. körül történtek. Lázár deák térképével foglalkozik 
1976-ban megjelent: Lazarus secretarius és térképe című műve, amelyet 
több folytatásban írt. Foglalkozik Lázár térképészeti munkáihoz használt 
műszerek és mérőeszközök meghatározásával is. Csak tökéletes eszközök 
tették lehetővé e kimagasló munka végrehajtását. 

A Magyar Tudományos Akadémia kéziratos térképgyűjteményének rende
zése közben talált M I K O V I N Y Sámuel térképeire. M I K O V I N Y Sámuel vol t a 
korszerű közép-európai térképészet megteremtője a X V I I I . században. Tér
képei pontos csillagászati koordinátákra alapozottak. B E N D E F Y László: M I K O 
V I N Y Sámuel megyei térképei című kétkötetes tanulmányának anyagát levél
tárakban, gyűjteményekben, könyvtárakban, a Magyar Tudományos Aka
démián, a Levéltár kézirattárában, az Országos Széchényi Könyvtárban, a 
Hadtörténelmi Térképtárban, a Keszthelyi Helikon könyvtárban, a prágai, 
pozsonyi, a bólabányai állami levéltárakban, továbbá Ausztria több gyűj
teményében kutatta fel. E térképeket M I K O V I N Y B É L Mátyás számára készí
tette Magyarország 52 megyéjéről. B E N D E F Y M i K O V i N Y r ő l írott könyvében 
körülbelül 150 térkép leírását adja a kartográfiatörténeti irodalomban eddig 
nem alkalmazott sokrétű komplex metodikával. Az 1972-ben ismert 39 darab 
térkép számát 120 darabbal gyarapította. 

Előszeretettel fordult a történeti témák felé. Sok dolgozatának tárgykörét 
képezi a tudomány- és technikatörténeti kutatások, a földrajz- ós felfedezés-
történet, a geodézia- és kartográfiatörténet, a hazai folyamszabályozások 
és mértékek története. Ké t tudománytörténeti munkáját a Magyar Tudo
mányos Akadémia Tudománytörténeti Bizottsága dicséretben részesítette. 
A magyar állami földmérés története című mű az Akadémia pályadíját 
nyerte el. 

Számos életrajz írója. Sok tanulmánya foglalkozik műemlékvédelemmel, 
műemlékek meghatározásával. 1964-ben a gyulai múzeum felkérésére a 
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város határában előkerült középkori feliratos határkő latin és magyar nyelvű, 
csak kezdőbetűkkel jelölt feliratát megfejtette. 

A V I T U K I és a Műemléki Felügyelőség anyagi részvételével B E N D E F Y 
az Országos Levéltárban 2 3 0 0 0 darab ismeretlen kéziratos térképet és 6 0 0 0 
darab tervet tárt fel. A katalógus sorozat első kötete 1976 -ban jelent meg. 

Az Országos Meteorológiai Intézet és a V I T U K I közös tudományos tervének 
egyik programpontja vol t a szőlőszüretek kezdő időpontjai alapján készült 
4 0 0 évre kiterjedő fenológiai görbéjének komputerrel való kielemzése. 

Számos munkája foglalkozik bibliográfiával. Megírta a magyar geodéziai 
irodalom bibliográfiáját, melynek 1964 -ben megjelent első kötetét az Aulan-
koban ülésező bibliográfiai bizottság első rangsorolással tüntette ki. 

B E N D E F Y László 4 0 évi tudományos munkássága alatt nemcsak hazájában, 
de Európa számos országában aratott tudományos sikereket. A hazai és 
külföldi irodalomban megjelent 2 5 0 tudományos dolgozat tanúskodik elmélyült 
és sokoldalú tudása mellett. Rendkívüli íráskészséggel, tősgyökeres magyar
sággal, csiszolt stílusával megírt munkáiban gondolatait egyszerűen és érthető-
tőén fejezi ki. A Magyar Tudományos Akadémia nívódíját kétszer nyerte el. 

Az elmondottak csak rövid vázlat B E N D E F Y László életművéről, melyet 
számos kitüntetéssel jutalmaztak. 1932 -ben a hazai múzeumügy fejlesztése 
terén végzett munkásságáért miniszteri elismerést nyert. 1966 -ban a Munka 
Érdemrend ezüst fokozatát kapta tudományos és társadalmi tevékeny
ségéért. 1971 -ben a Lázár deák emlékéremmel jutalmazták recens kéreg
mozgás kutatásait és komplex geokinetikai vizsgálati módszerek kidolgozá
sában elért eredményeit. 

Irodalmi tevékenysége mellett előadásokkal, vitával, szóval, személyes 
kapcsolataival építette, bővítette tovább művét. 

Hazai szakelőadásokon kívül külföldön, Helsinkiben, Leningrádban, Szófiá
ban, Zágrábban, Prágában, Pozsonyban, Kismartonban, Bécsben, München
ben, Rómában tudományos konferenciákon vett részt, és tartott előadásokat. 

A Magyarhoni Földtani Társulat tagja kora ifjúságától kezdve. Alelnöke 
és életrehívója az általános Földtani Szakosztálynak, melyet lelkes előadá
saival, értékes hozzászólásaival támogatott . Végtelen szerénységével, fele
baráti szeretetével, elmélyült tudásával általános megbecsülést és szeretetet 
érdemelt ki. 

Tiszteletbeli örökös elnökségi tagja a Geodéziai és Kartográfiai Egyesü
letnek, főszerkesztője a Geodéziai Bibliográfiának, alapító tagja a Magyar 
Geofizikusok Egyesületének és számos más tudományos hazai és külföldi 
egyesület és bizottság tagja. 

A művet , melyet örökül hagyott ránk nem fejezhette be. A két évig tartó 
kínzó betegsége, melyet talán ifjúságától szakadatlanul tartó, folytonos 
feszültségben végzett munka, terepjárás, felvétel, térképezés, könyvtárak 
anyagának feltárása és az ezzel járó testi és szellemi kifáradás okozott , meg
akadályozta ebben. Sokszor ült betegen elgyötörten íróasztala mellett a 
hajnal derengő fényében. Feljegyzéseket, vázlatokat őriz az elhagyott íróasztal. 
Titkukat már nem fejti meg soha senki. Műveiben, barátainak emlékében, 
jóságos, segítőkész lelkivilágából, minden tudományos kérdés felé nyi tva álló 
érdeklődésből összetett egyéniségének szeretett alakja örökre megmarad. 

Nemes lélektől, a tudás legmagasabb szféráiban vándorló szellemtől búcsú
zunk felesége által idézett ILLÉS Gyula szavaival: Csapás, hogy nem vagy, 
ajándék, hogy voltál. 
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BENDEFY LÁSZLÓ IRODALMI MUNKÁSSÁGA 

1. *A baltavári őslénytani ásatások 70 éves története 1856 -1926. (Ugyanez angolul is 
megjelent a British Museum költségén 1927-ben). Vasm. Múz. kiad. Szombathely, 
1,926. 

2. Újabb pikermi-i típusú lelőhelyek Vasvármegyében. Vasm. Múz. Évi Jel. 1928. 
3. A Vashegy-csoport geológiája. 1 — 63 1. (Doktori ért.) Vasm. Múz. kiad. Szombat

hely, 1929. 
4. Morfológiai megfigyelések a Vashegy-esoportban. Földr. Közi. 1929. évf. 
5. A Magyar Alföld Őstörténete. 1 — 350 1. Acta Sab. 2 - 3 sz. Szombathely, 1929. 
6. Morfológiai tanulmány Tobaj (Vas vm.) vidékéről. Földr. Közi. 1931. 
7. Felsőkontinentális kéregmozgások Csonka-Magyarország területén. Egyet. Földr. 

Int. kiad. Pécs, - Geogr. Pann. III. kt. 1-117 1. 
8. Vas vármegye és a Zalavidék artézi kútjai és mélyfuratai. Vasi Szemle I. kt. Szom

bathely, 1933. 
9. A kéregmozgások hatása Csonka-Magyarország vízrajzára. TJo. 

10. A magyar föld szerkezete. Belsőkontinentális kéregmozgások a Kárpát-medencében. 
1-20S 1. Bp. 1934. 

11. Magyarország területén mért szint változások térképe. Térkép. Közi. III. évf. Bp. 
1934. 

12. Az ismeretlen Julianusz. 190 1., 46 kép, 8 térkép, 5 facsimile. Stephaneum, Bp. 1936. 
13. Fontes authentici itinera (1235 — 1238) Fr. Juliani illustrantes (Archiv. Europ. 

Centro-Orient. vol. III. fase. 1-3.) Facsimile kiad. Bp. 1937. 1-79 1. X X V . tb. 
14. Egykorú kínai kútfők a mongolok 1237 — 42. évi hadjáratáról. Tört. írás I. évf. 

1937. Bp. 
15. Itil és Duba. Új szempontok őstörténetünk keleti forrásainak magyarázatához. 

Tört. írás II. évf. 1938. 
16. Fr. Julianus útleírásának tulajdon- és népnevei. Tört. írás III. évf. Bp. 1939. 
17. A torinói Kódex Minorita Anonymusa a baskir-magyarokról. TJo. 
18. A kunszentmiklósi „Kamenai baba". Túrán, 1940. évf. 
19. Kummagyaria. (Tájékoztató népszerű munka a kaukázusi magyarság történetéről) 

1 — 125 1. Cserépfalvi kiad. Bp. 1941. 
20. Szallam tolmács küldetése Nagy Sándor falához. Magy. Őstört. Kútfői. I. kt. 1 — 96 1. 

Bp. 1941. 
21. Szeizmotektonikai vizsgálatok a Dunántúl nyugati térségében. Földr. Ért. X . évf. 

Bp. 1941. 
22. A magyarság kaukázusi őshazája. Gyeretyán országa. (Tud. összefoglalás 1 — 512 1. 

+ XL t.) Cserépfalvi kiad. Bp. 1942. 
23. Magna Hungária és a Liber Censuum. 1 — 344 1. Szalay S. kiad. Bp. 1943. 
24. X X I I . János pápa levele Jeretamir kaukázusi magyar fejedelemhez. Túrán XXVI . 

évf. 1943. 
25. Johannes TJngarus 1261. körüli utazása. Róma és az Ilkán birodalom kapcsolatai. 

Theologia, 1943. évf. 
26. A magyarság és Középkelet. 1 — 352 1. Aquincum kiad. Bp. 1945. 
27. Javaslat a magyarországi ásványi nyersanyagok kutatásáról, azok ipari felhasznál

hatóságának szemmeltartása mellett, különös tekintettel a három éves újjáépítési 
tervre (Kézirat) 1947. 

28. Összefoglaló jelentés az 1946. évi só- és sósvízkutató munkálatokról. Jöv. mélykút. 
1946. évi Jel. (Pénzügymin. kiad.) Bp. 1947. 

29. A volt bécsi Katonai Földrajzi I tézet szintezési főalappontjainak szerepe a jelen
kori kéregmozgások meghatározásában. Térk. Közi. VII. kt. 3 — 4 füz. Bpest. 1950 

30. Terepszintezés Földméréstani Közi. III. évf. 1. sz. Gyors és szabatos terepszinte
zési módszer, kapcsolatban vízszintes értelemben történő térképkiegészítéssel Uo. 
2. sz. Bp. 1951. 

31. Adalékok Vásárhelyi Pál 1834—1844. évi Pest-Budai lejtméréseihez. Vízügyi Közi. 
1951/11. kt. Bp. 1951. 

32. Orogén jellegű kéregmozgások Budapest főváros területén. Bányászati Lapok, 
7 (85) évf. 10. sz. Bp. 1952. 

33. Vízszintes értelmű szekuláris mozgások Budapest területén. Földm. Közi. V. évf. 
1. és 2. szám Bp. 1953. 

• 1 9 3 4 - i g megjelent munkái RENDA László név alatt jelentek meg 
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34. Fejezetek a térképészeti földtan tárgyköréből. (Egyetemi előadások) Bp. 1953. 
35. Növénymaradványok a cáki konglomerátumban. Bány. Lapok 9. (87) évf. 1. sz. 

Bp. 1954. 
36. A Pó-síkság jelenkori süllyedése. (Tanulmány az alaphegység mozgásviszonyainak 

és a rétegtömörülésnek a gravitációs anomáliák segítségével való meghatározására) 
Geofiz. Közi. III. évf. 6. sz. Bp. 1954. 

37. Középhegységeink geomechanikai viszonyai a korszerű geodéziai méréseredmények 
tükrében. Bány. Lapok 10. (88) évf. 3. sz. Bp. 1955. 

38. Szintezési alappontok időközi magasságváltozásának meghatározása. Geofiz. Közi. 
IV. kt. 2. sz. Bp. 1955. 

39. Az 1956. január havi fővárosi környéki földrengésről. Földmérő II. évf. 2. sz. Bp. 
1956. 

40. Kéziratos térképeink katalógusának kérdéséhez. Geod. és Kartogr. 9. évf. 3. sz. 
Bp. 1957. 

41. Szeizmikus, geokinetikai és mélységvizsgálatok. (Szakvélemény Szombathely városa 
részére hévízfeltárási lehetőségek tárgyában.) Bp. 1957. (Kézirat) 

42. Szekuláris mozgások Budapest térségében. (Budapest természeti képe, szerk. Pécsi 
Márton), III. fej. Akad. kiad. Bp. 1958. 

43. Szeizmotektonikai vizsgálatok Budapest főváros környékén. Földr. Ért. 7. évf. 
2. sz. Bp. 1958. 

44. Talajvízszint ós kéregszerkezet. Földr. Közi. 6. (új) foly. 2. sz. Bp. 1958. 
45. Szintezési munkálatok Magyarországon 1820—1920. Akad. kiad., 1 — 736 1., 326 ábra, 

16 mell. Bp. 1958. 
46. Földrengés okozta kéregdeformációk. Geofiz. Közi. 7. évf. Bp. 1958. 
47. Niveauänderungen im Raum von Transdanubien auf Grund zeitgemässiger Fein-

einwägungen. Acta Teehn. Ac. Sc. Hung. Tom. XXII I . Fase. 1 — 5. 
48. Hév- és gyógyvízfeltárási lehetőségek Szombathely térségében. Vasi Szemle, 1958. 

évi II. kt. Szombathely, 1958. 
49. Szombathelyi Benedek rudasmester. Adatok a középkori magyar földmérés törté

netéhez. 1 — 72 1, + I—XII. tb. Műsz. Egy. Közp. Könyvt. Műsz. Tud. tört. kiadv. 
11. sz. Bp. 1959. (A M.T.A. 1956. évi műsz. tud. tört. pályázatán dicséretben része
sített munka.) 

50. Középkori magyar hossz- és területmértékek. In: ,,Fejezetek a magyar mérésügy 
történetéből" 45—97 1. Közgazd. és Jogi kiadó. Bp. 1959. 

51. A Gyula Icce-dombi középkori határkő. A gyulai Erkel F. Múzeum jubileumi év
könyve. Gyula, 1960. 

52. A sóbányászat lehetőségei Magyarországon. Bány. Lapok 16 (94) évf. 8. sz. Bp. 1961. 
53. Szeizmotektonikai vizsgálatok a Dunántúl nyugati térségében. Földr. Ért. 10 .évf. 

Bp. 1961. 
54. Mélyszerkezeti és vízföldtani tanulmányok Vasmegyónek, különösen pedig Vasvár 

környékének termálfürdő létesítése céljából való közelebbi ismeretéhez. (Kézirat) 
Bp. 1961. 

55. A levéltári kutatás a népgazdaság szolgálatában. Levéltári Szle. 11. év. 3 — 4 sz. 
Bp. 1961. 

56. A Balaton partvonalának változása. Vízgazdálkodás, 3. évf. Bp. 1962. 
57. Mélységi hévizeink hőutánpótlása. Bány. Lapok 17 (95) évf. Bp. 1962. 
58. Közép-Európa legbővebb hévízű kútja. Hidr. Táj. 1962. ápr. 
59. Az egykori Vas-megyei antimonércbányászat. Bány Lapok 18 (96) évf. Bp. 1963. 
60. A Balaton feliszapolódásával kapcsolatos kutatások 1961 — 62. VITUKI Beszámoló 

Bp. 1963. 
61. Geokinetic and erustal structure Conditions of Hungary as recorded by repeated 

precision levelings. Acta Geol. Acad. Sc. Hung. Tom. 8. fasc 1 — 4. Bp. ,1964. 
62. Az 1963. évi szkopjei földrengés magvarországi vonatkozásai. Földr. Ért. 13. évf. 

1. Bp. 1964. 
63. Jelenkori magyarországi szintváltozások földkéregszerekezeti megvilágításban. 

((Kézirat) Bp. 1964—65. 
64. A magyar geodéziai irodalom 1498—1960. 1 — 397 1. (Bibliográfia I. kt.) Főszerk.: 

Bendefy L. Műszaki kiadó, Bp. 1964. 
65. A Magyar-medence mélyszerkezetének balkáni, dinári és kelet-alpi vonatkozásai. 

Földr. Ért. 14. évf. 4. füz. Bp. 1965. 
66. Grundlegende Probleme der Erforschung der rezenten Erdkrustenbewegung. Ger

lands Beiträge zu Geophysik 74. Jahrg. Heft 6. Leipzig, 1965. 
67. A method for the elimination of the reference point and of the two different network-



Szálai: Bendefy László emlékezete 421 

adjustments in investigations of Recent Crustal Movements. Ann. Ac. Sc. Fennicae, 
Ser. A. III. Geol. Geogr. Tom. 90. Helsinki, 1966. 

68. Elastic, plastic and permanent deformations of the Earth's Crust in connection with 
Earthquakes. Uo. Helsinki, 1966. 

69. Relationship between rock bumps and earthquakes. Bány. Kut. Int. Közi. Idegen
nyelvű kt. 9. sz. Bp. 1966. 

70. Contributions to the Knowledge of the Crustal Structure of the Hungarian basin. 
Acta Geol. Acad. Sc. Hung. 10/3 — 4. Bp. 1966. 

71. Fiatal szerkezetképző mozgások a Kőszeg—Borostyánkői paleozoikumban. In: 
MTA Dunántúli Tud. Int. „Értekezések 1964-65." 17 — 64 1. Akad. kiadó, Bp. 1966. 

72. Prinzipielle Bemerkungen zur Frage der Entwicklung und Messtechnik von konti
nentalen geokinetischen Netzen. Nemzetközi Geod. Méréstechn. és Műszerügyi Konf. 
I. kt. Bp. 1966. 

73. A Bakony-hegység geokinetikai viszonyainak földkéregszerkezeti vonatkozásai. 
1 — 155 1. A Bakony term. tud. kut. eredményei IV. kt. — Veszprém Megye Múz. 
Igazgatósága kiad., Veszprém, 1967. 

74. Huszár Mátyás szegedi vízmércéje. Tanulmány a Tisza és mellékfolyói szabályozás 
előtti vízviszonyainak megállapításához. Hidr. Tájékoztató 1967. május, jubileumi 
szám, Bp. 

75. Das neue finnische Präzisionsnivellement. Zeitschr. für Verm. wesen 92. Jg. Heft 10. 
Stuttgart, 1967. 

76. Szakvélemény a Bpesti Geod. és Térk. Váll. Geod. Osztálya felsőrendű szintezési 
csoportja által az 1964. évben végrehajtott szintezéseket terhelő mérési hibákról és 
azok kiküszöbölési módjáról. (Kézirat) Bp. 1967. 

77. Lányi Sámuel (1791—1860). Hidr. Tájékoztató 1967. nov. Bp. 
78. Die Krustenstrukturellen Beziehungen der alpkarpatischen und der balkanischen 

Massen im Ungarischen Becken. Bulg. Ac. of Ce. Bull, of the Geol. Inst. — Ser. 
Geotect Stratigr. and Lythology. Vol. 17. Sofia, 1968. 

79. Adatok a Pannóniái-masszívum belső szerkezetének ismeretéhez. Földr. Közi. 
92. kt. 4. sz. Bp. 1968. 

80. Jelenkori kéregmozgások és szintváltozások a magyar medencében. In: Világnézeti 
nevelésünk természettudományos alapjai V. kt. 209 — 246 1. Tankönyvkiadó, Bp. 
1968. 

81. A Bányászati Kutató Intézet antimonérc kutatásai Velemszentvid környékén. 
Bányászat 101. évf. 6. sz. Bp. 1968. 

82. Debrecen városi belsősége süllyedésének hidrogeológiai vonatkozásai. Hidrol. Közi. 
48. évf. 12. sz . Bp. 1968. 

83.A magyarországi kéziratos térképállomány számbavétele. Levóltá r Szle. 18. évf. 
1. sz. Bp. 1968. 

84. Az alpkárpáti és a balkáni tömegek kéregszerkezeti kapcsolatai a Pannóniái-meden
cében. Földt. Közi. 99. évf. Bp. 1969. 

85. The character and extent of rotational Crustal Movements in the Area of Budapest — 
Problems of Recent Crustal Movements. UGGI III. Int Symp. of CRCM Leningrad 
1968. — Moscow, 1969. 

86. Correlation of Crustal-Structure and MOHO-conditions in the Region of the Panno
nian Massiv and the balkanid-dinarid relation of them. Mitt. d. Südslav, Akad. 
Wiss. u. Arten, Zagreb, 1969. 

87. Verbindungen Loránd Eötvös und der ungarischen Geophysiker mit ihren südslavi-
schen Kollegen. Mit d. Südslav. Akad. d.Wiss. u. Arten, Zagreb, 1969. 

88. Adatok a szkopjei földrengés, valamint a pálházai ós tarcali bányaszerencsétlenség 
kapcsolatához. Bányászat 102. évf. 2. sz. Bp. 1969. 

89. A Balaton évszázados partvonalváltozásai. 1 — 154 1. Műszaki Kiadó, Bp. 1969. 
90. Adatok a Fertő és a Hanság medencéje kialakulásának kérdéséhez. Hidr. Tájékoz

tató 1969. szept. Bp. 
91. A Vay-család újrarendezett golopi levéltára a Sárospataki Református Levéltárban. 

Levéltári Szle. 19. évf. 2. sz. Bp. 1969. 
92. Bányabeli karsztvízbetörések és földrengések kapcsolata VI. Bányavízvédelmi 

Konferencia II. szekció I. sz. Bp. 1970. 
93. A Magyar Földmérés 1890 — 1920. 1 — 188 1. MÉM Orsz. Földügyi és Térk. Hivatal 

kiadása. Bp. 1970. 
94. A magyar kamarai mérnöki intézmény kialakulása 1650 — 1850. — Adatok Miko

viny S. és Waleher J. kamarai mérnöki tevékenységének ismeretéhez. Levéltári 
Szle. 20. évf. 3. sz. Bp. 1970. 

3 Földtani Közlöny 
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95. Sartory József bányamérnök és Farkas János bányavállalkozó 1794. évbeli térképe 
és leírása az aggteleki Baradla barlangról. Bányászat, 103. évf. 5. és 6. sz. Bp. 1970. 

96. Crustal Movement Phenomena in the Coastal Regions of Today and in the Past. 
Proceedings of the Symposium on Coastal Geodesy held in Munich July 1970. 
München, 1971. 

97. Kéregszerkezet és hidrográfia. Hidr. Közlöny 31. évf. (1951) Bp. 1971. 
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mára. (Kézirat 1—13, 1 — 102 1, 41 ábra) Bp. 1970—71. 
99. A Duna-medence földtani felépítése 

100. A kéregmozgások szerepe a Duna mederalakulásában. In: Vízrajzi Atlasz sorozat 
11. kt. Duna 4. sz. VITUKI kiad. Bp. 1971. 

101. A Velencei-tó kialakulása és fejlődéstörténete. Tájékoztató az állóvizek hidr. feltá
rásáról. 1969. VITUKI kiad. Bp. 1971. 

102. Lázár deák személye. Geod. és Kart. 23. évf. 5. sz. Bp. 1.971. 
103. Angaben zur Kenntnis der Tiefenstruktur des Parmonischen Beckens. Mitt. d. Geol. 

Gesellschaft in Wien. Bd. 63. Wien, 1972. 
104. The connection of Crustal Structure and conditions of the Mohoroviêic Discontinuity 

in the Region of the Pannonian Massif and its Balkano-Dinaride aspects. Acad. Sc. 
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