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1. ábra. BÖCKH J á n o s (1840—1909) arcképe a Magyar Állami Földtani Intézet Igazgatói tanácstemében. KALMÁR 
J á n o s festőművész alkotása, 1909-ben. Dr. PELLÉRDY Lászlóné fényképfelvétele 

Megemlékezés nagysuri Böckh Jánosról 
születése 150. évfordulóján* 

Dr. Vitális György 

(2 ábrával) 

A X X . század utolsó évtizedében 150 esztendőre visszapillantva, megilletődéssel 
gondolunk a 19. század közepén és második felében a hazai földtudományt 
megalapozó és megszervező kiváló szakférfiak érdemes és eredményes tevékenysé
gére. Ezek sorában BÖCKH János személye és egyénisége mint tündöklő, fényes 
csillag, m a is megvilágítja a hazai földtan egét és példamutató tündöklése sugár 

'Előadásként elhangzott az MFT Tudománytörténeti Szakosztály 1990. október 15-i, BÖCKH J á n o s 
születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésén. 

"Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest, XIV. Stefánia út 14. 



2. ábra. BÔCKH János szakmai működésének helyszínei. J e l m a g y a r á z a t : 1. Földtani térképezés, 2 . Petroleum-, 3 . Kőszén-, 4 . Vízkutatás, Őslénytani munka, 6 . Tanulmányi 
hely, 7. Álláshely 
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sugárnyalábjai a ma kutatója számára is emberséget, tudást és ihletet sugároznak. 
E rövid emlékezésünk során ezzel az érzéssel és lelkülettel tekintünk rá vissza, 
hogy merítve egy nagyszabású életút tiszta forrásából, ma is tanuljunk tőle tiszta 
szívvel , hittel és erős lélekkel úgy élni és úgy dolgozni, ahogyan ő munkálkodott. 

B Ö C K H János oki. bányamérnök, geológus , miniszteri osztálytanácsos, az M T A 
levelező tagja, a M . kir. Földtani Intézet igazgatója, B Ö C K H Adalbert somorjai 
városi orvos és D E U T S C H Vilma fiaként 1840. október 20-án született Pesten. Elemi 
iskoláit a Pozsony megyei Somorján, középiskolai tanulmányait 1850-től 1854-ig 
a pozsonyi királyi katolikus főgimnáziumban, 1854/55-ben a főreáliskolában, 1855-
től 1858-ig pedig a kremsi mérnökkari iskolában végezte. Az 1858—1862 . évek 
során a Selmecbányái bányászati és erdészeti akadémiát mint rendes ösztöndíjas 
bányászati hallgató látogatta, s ott bányamérnöki oklevelet szerzett. 

A z 1862. év őszén mint bányászgyakornokot a stájerországi Eisenerzben a 
vasgyári bányamérnökségen, 1863-ban az alsóausztriai Reichenauban a hirschwangi 
hengermű fogondnokságán találjuk. Az 1864. év végén bányatisztjelöltként a bécsi 
földtani intézethez hívták be, a kiváló bányászok részére az ott életbe léptetett 
elméleti és gyakorlati geológiai tanfolyamra, s ekkor az egyetemnek és polytech-
nikumnak is hallgatója volt. Ezt követően az 1866. év végéig a bécsi cs . kir. 
pénzügyminisztérium bányászati osztályán dolgozott, majd 1867-ben áthelyeztette 
magát a budai pénzügyminisztériumba, hasonló beosztásba. 

A z 1869. évtől a M . kir Földtani Intézet segédgeológusa, 1872-ben osztálygeoló
gus , 1876-ban második főgeológus , 1882-től 1908-ig pedig az intézet igazgatója 
volt. 

Az 1865. és az 1866. év tavaszán társaival együtt F O E T T E R L E Ferenc cs . kir. 
bányatanácsos és főgeológus vezetése mellett meglátogatta az Osztrák-Magyar 
Monarchia főbb bányatelepeit és érckohóit. Az 1865. év nyarán a cs. kir. birodalmi 
földtani intézet Il-ik osztályában, S T Ä C H E Guido osztálygeológus közvetlen 
főnöksége alatt Vác északi környékén (Buják, Ecseg, Szirák és Herencsény) tanult 
bele a földtani térképezésbe, míg az 1866. évben ugyancsak S T Ä C H E Guidóval a 
Bükk hegység , valamint a határos e lőhegység és az Alsó-Sajó és a Hernádvölgy 
átnézetes földtani térképezésére érdemesítették. E munkálatokról a Jahrbuch der к. 
к. geologischen Reichsanstalt 1866. és 1867. évi 2 . füzetében számolt be német 
nyelven. 

Életművét ettől az időszaktól a nyomtatásban megjelent közleményei alapján 
kísérjük vég ig , míg szakmai működésének helyszíneit a 2. ábra szemlélteti. 

A z 1868. évben Fót—Gödöllő—Aszód környékének földtani viszonyaival 
foglalkozott, majd 1868-tól 1882-ig fő munkája a Déli-Bakony földtani térképezése 
volt. 

„A Bakony déli részének földtani viszonyai" c ímű, a M. kir. Földtani Intézet 
Évkönyve II. (1872-ben kiadott) kötetében a Déli-Bakony triász időszaki képződ
ményeit ismerteti, míg a paleontológiái függelékben több új ammonita (Ceratites 
Zalaensis, C. Reitzi, Arcestes angusto-umbilicatus, A. batyolcus, Trachyceras 
Hofmanni, T. pseudoarchelaus, Ammonites Szabói) és Brachiopoda (Waldheimia 
angustaeformis, W. Hantkeni, Spirigera Sturi, Rhynchonella (?) pretiosa, R. 
altaplecta és R. Mojsisovicsi) fajt írt le. 

A szóbanforgó alapvető munka a M. kir. Földtani Intézet Evkönyve III. (1874-ben 
kiadott) kötetében a Dél i -Bakony liász, jura, kréta, eocaen, neogen, diluvium és 
alluvium képződményeit taglalja, míg a paleontológiái függelékben itt is számos új 
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kagyló (Lima Rothi), csiga (Turbo multistriatus), Brachiopoda (Terebratula 
Fötterlei, T. ovatissimaeformis, T. (Waldheimia) Herendica, T. (W.) Bakonica, T. 
(W.) Bakonica var. complanata, T. (W.) linguata, Rhynchonella Urkutica, R. 
Hungarica, R. pseudopolyptycha, R. forticostata, R. Matyasovszkyi, R. Hofinanní), 
valamint ammonita (Ammon. (Sageceras) Zsigmondyi) fajt írt le. 

A Déli-Bakonyban végzett földtani és őslénytani megfigyeléseit: „A Bakony Triász 
képletének taglalása", „A Ceratites Balatonicus egy új leihelye, ennek szintje a 
Bakonyban", „Egy új Cephalopoda-faj a Bakony Cer. Reitzi szintjéből" és „A déli 
Bakony Liaszlerakódásainak taglalása" című rövid közleményekben a Földtani 
Közlöny e lső (1871) , második (1873) és harmadik (1874) évfolyama hasábjain 
ismertette. 

Tevékenységének másik színtere a Mecsek hegység volt. Ottani vízföldtani 
tevékenységét a M . kir. Földtani Intézet Evkönyvének IV. kötetében „Pécs városa 
és környékének földtani és vízi viszonyai" c ímű, az 1876. évben közzétett, valamint 
a „Vélemény Pécs szab. kir. város és környéke forrásvizei ügyében" az 1900. évben 
Pécsett kiadott tanulmánya fémjelzi. 

Az 1876. évi tanulmány szövegrésze a földtani képződmények mintaszerű, 
részletes leírását, míg azok területi elhelyezkedését a „Pécs városa környékének — 
18-féle földtani képződményt feltüntető, 1 : 20 000 méretarányú — földtani 
térképe" tartalmazza. Az 1900-ban megjelent tanulmányában pedig mind Pécs város 
belterületi, mind a távolabbi környék forrásaiból nyerhető vízszerzési lehetőségek
kel foglalkozik. 

Mindkét munkája a Pécsett és környékén végzett földtani térképezése során tett 
megfigyeléseire épült. 

Itt említjük m e g , hogy SZABÓ József, WEIN János és ZSIGMONDY Vilmos 
bányamérnök geológusokkal együtt, a Budapest főváros káposztásmegyeri 
partiszűrésű kutakból történő ivóvízszerzési munkálatainak irányításában is 
résztvett. 

A Mecsek hegységben — HOFMANN Károllyal — végzett földtani térképező 
munkája főleg a feketekőszén-telepeket tartalmazó jura időszaki képződményekkel 
foglalkozott. E térképezési munka képezte alapját VADÁSZ Elemér: „A Mecsek
hegység" című munkája 1 : 75 0 0 0 ma. térképmellékletének (Magyar tájak földtani 
leírása I. Bp. 1935 . ) . 

Akadémiai levelező tagsági székfoglalóját is ebből a témakörből tartotta, mely 
nyomtatásban „Adatok a Mecsekhegység és dombvidéke jurakorabeli lerakodásainak 
ismeretéhez" c ímmel az M . T . A . Értekezések a Term. Tud. Köréből című 
kiadványban látott napvilágot. Az I. stratigráfiai része 1880-ban, a II. paleontológiái 
rész 1881-ben jelent meg . 

Az I. részben Pusztafalu, Ó-Bánya és Eszter környéke jura időszaki képződ
ményeinek rétegtanát tárgyalja, míg a II. részben azok gazdag ősmaradvány 
együttesét írja le, itt is számos új faj leírásával gazdagítva a területre vonatkozó 
földtani és őslénytani ismereteket. 

Az általa leírt új fajok a következők: Belemnites Baranyaensis, B. Neumayri, 
Phylloceras O-Bányaense, Lytoceras dasyptychum, L. polyhelictum, Haploceras 
vallis calcis, Oppelia Mecsekiensis, Stephanoceras molarum, S. Eszterense, 
Cosmoceras Stürzenbaumi, C. Uj-Bányaense, Perisphinctes Pusztafaluensis, P. 
subtiliplicatus, Inoceramus petalotus és Ostrea rhysa. 
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A mecseki liasz szénre vonatkozó utolsó, 1900-ban megjelent közleménye a Vasas 
és Hosszúhetény község közötti terűlettel foglalkozik. 

Földtani térképezési munkálatainak harmadik nagyobb területe — 1877-78 . és már 
a Földtani Intézet igazgatójaként 1882-1908 . között — a Krassó-Szörényi-hegység 
volt. 

Ottani tevékenységére a Földtani Közlöny hasábjain közzétett „Szörénytnegye déli 
részére vonatkozó geológiai jegyzetek", „Az 1881. évben Krassó—Szörénymegy ében 
végzett felvételre vonatkozó geológiai jegyzetek", „Az 1882. évben Kras
só—Szörénymegy ében végzett fölvételekre vonatkozó geológiai jegyzetek", 
„Triaskorbeli lerakódások fellépte Szászkabányán", valamint a SCHAFARZIK 
Ferenczcel és T. ROTH Lajossal közösen írt „Javaslat a Krassó—Szörény megyei 
hegységek délibb részeinek elnevezése és felosztása tárgyában", továbbá a M . kir. 
Földtani Intézet Évi Jelentésében megjelent „Adatok a Bozovicstól észak-nyugatra 
emelkedő hegység geológiai ismeretéhez" című tanulmánya nyújt bepillantást. 

A Keleti-Kárpátok belső peremén, általa az 1893. évben megindított kőolaj-
kutatások földtani felvételeiben maga is résztvett. Ezekről az „Adatok az lza völgye 

felső szakasza geológiai viszonyainak ismeretéhez, különös tekintettel az ottani 
petroleumtartalmú lerakodásokra" (M. kir. Földtani Intézet Évkönyve XI. 1894. ) 
és „A háromszékmegyei Sósmező és környékének geológiai viszonyai, különös 
tekintettel az ottani petroleumtartalmú lerakódásokra" ( M . kir. Földtani Intézet 
Évkönyve XII. 1895. ) című munkájában számol be részletesen, mindekettőhöz egy 
1 : 75 ООО ma. színes földtani térképet is csatolva. E két munkáját a Magyarhoni 
Földtani Társulat 1900. február 7-i közgyűlése az első ízben kiadott Szabó József-
emlékéremmel tüntette ki. 

A földmívelésügyi miniszter kérésére összeállította „A petróleumra való kutatások 
állása a Magyar szent korona országaiban" című összefoglaló tanulmányát (M. kir. 
Földtani Intézet Évkönyve XVI. 1908 . ) . 

A földtani térképezési munkáitól független őslénytani vonatkozású közleménye 
a „Brachydiastematherium transilvanicum Вкн. et MATY, egy új P achy derma-пет 
Erdély eocaen rétegeiből" (M. kir. Földtani Intézet Évkönyve IV. 1875.) és a 
„Néhány rhaetiai korú kövület zalavármegyei Rezi vidékéről" (A Balaton 
tudományos tanulmányozásának eredményei I. 1. rész, Pal. függ. ) . 

A BÖCKH János által térképezett és 1 : 144 0 0 0 , illetve 1 : 75 000 ma. 
nyomtatásban megjelent térképlapok területét a 2. ábra szemlélteti. 

A M . kir. Földtani Intézet igazgatójaként az 1882—1906. évekről készített 
igazgatói jelentéseit olvasva, erőteljesen kitűnik az a sokrétű szervező tevékenysége, 
mellyel az intézetet vezette és minden vonalon megbirkózott mind a felszerelési, 
berendezési és korszerűsítési, mind az anyagi vonatkozású kérdések megoldásával. 

A z 1885 . évi általános kiállítást megelőzően 1884. január havában felhívást 
intézett „a magyar korona területén előforduló mű- vagy építőipari nemkülönben 
ezekkel kapcsolatos iparágak tekintetében fontos kőzetanyagokat nyerő kőbánya és 
agyagvájástulajdonosok, bérlők- s üzletvezetőkhöz, valamint az idevágó anyagokat 
használó mérnöki hivatalokhoz". A felhíváshoz tartozó „Kérdő-ív a kiállítandó 
kőzetmintákhoz" magyar és német nyelven 13 pontban foglalta össze az egyes 
nyersanyagokra vonatkozó gyakorlati kérdéseket. 

Hivatalos jelentést készített a budapesti 1885. évi országos általános kiállítás VI. 
csoportja „Földtan"-i tárgyairól, külön alkalmi kiadványként „A Magyar Királyi 
Földani Intézet és ennek kiállítási tárgyai"'-ról, majd az 1896. évi ezredéves 
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országos kiállítás alkalmából „A magyar királyi Földtani Intézet és ennek kiállítási 
tárgyai"-TÓ\. Ez utóbbi egyik fejezete „A geológia fejlődésének rövid története 
Magyarországon 1774-től 1896-ig", mely fontos tudománytörténeti adatokat 
tartalmaz. A millennium évében a Vaskorona rend II. osztályával tüntették ki. 

Szakmai precizitását GESELL Sándor társszerzővel összeállított „A Magyar Korona 
országai területén mivelésben és feltárófélben levő nemesfém, érez, vaskő, 
ásványszén, kősó és egyéb értékesíthető ásványok előfordulási helyei" c ímű, 1898-
ban kiadott munkája, az általa vezetett Földtani Intézet eleganciáját, illetve kitűnő 
szervezettségét pedig SZONTAGH Tamás társszerzővel írt: „A magyar királyi 
Földtani Intézet"-ml szóló , 1900-ban kiadott ismertetője fémjelzi. 

A z 1897. évi szent-pétervári nemzetközi geológiai kongresszusról — ahol a 
kongresszus egyik alelnökévé választották meg — szóló beszámolója ugyancsak 
f igyelmet érdemel. Ezalkalommal az orosz Szt. Szaniszló-rend II. osztályú 
csillagával is kitüntették. 

BÖCKH János emberi nagyságát és szakmai kiválóságát a Magyarhoni Földtani 
Társulatban végzett odaadó szervező munkássága is öregbítette. A Magyarhoni 
Földtani Társulatnak az 1867. év óta rendes, 1971. április 26-tól választmányi 
tagja, 1872 . március 13-tól 1873. január 22-ig első titkára, 1892. január 3-tól 
alelnöke, 1895. február 6-tól 1901 . február 6-ig pedig elnöke, majd elhunytáig 
tiszteleti tagja volt. 

Elnöki minőségében tartott közgyűlési és üdvözlő beszédei, valamint HOFMANN 
Károly, HAUER Ferencz és PETHÓ Gyula szaktársairól írt nekrológjai mély lelki és 
szel lemi beállítottságról tesznek tanúságot. 

Külön figyelmet érdemel a Földtani Közlöny XX. kötetében az 1890. évben 
„Zsigmondy Vilmos (1821—1888)" életművét összefoglaló tanulmánya, mellyel a 
kimagasló kortárs küzdelmekben és eredményekben gazdag életébe nyújt 
mélyreható, meleg hangú bepillantást. 

Földtani Intézeti igazgatósága alatt épült fel a M. kir. Földtani Intézet LECHNER 
Ödön által szecessziós stílusban tervezett, ma is megcsodált palotája, melynek 
kerítése szögletét BÖCKH Jánosnak a hálás kollégák által állított, STRÓBL Alajos által 
ruszkicai márványból készített reliefszoborműve díszíti. 

A z 1908 . évben, 25 évi igazgatói tevékenység után vonult nyugalomba*, s 1909. 
május 10-én Budapesten, szívszélhűdés következtében hunyt el e kimagasló 
képességű, kiváló szakember. 

A nagy célokat maga elé tűző, rendíthetetlen akaraterejű egyénisége a ma 
geológusai számára is követendő példaként szolgálhat. 

"VADÁSZ Elemér 1959 elején lejegyzett, nem elfogulatlan, de kortársi elbeszélése szerint 
rendkívül tekintélyes ember volt BÖCKH J., egyike az ország miniszteri tanácsosainak, amiből 
összesen talán egy tucat volt. Befolyási körében nagy hatalom birtokosa volt, amivel szívesen élt. 
Hatalma teljében érte a bukás, amikor Bozovics környékén, a neogen kőszénterületen a Kincstár 
kutatást akart indítani. A bozovicsi térképlap BÖCKH J. munkaterülete volt, s a lap nem volt kész. 
Sürgősen munkához látott, pótolni a napfényre került mulasztást, de akár elkészült a munkával, 
akár nem, ebből az ügyből kifolyólag sürgősen nyugdíjazlak. (Szerk.) 
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