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Hírek, ismertetések 

I n M e m ó r i á m MIHÁLY S á n d o r 
1941-1995 

1995. december 31-én elhunyt Dr. MIHÁLY Sándor a Ma
gyar Állami Földtani Intézet paleontológus tudományos 
munkatársa, az Echinozoa törzs, a devon Tabulaták, vala
mint az Anthozoák (korallok) nemzetközi hírű kutatója. Saj
nálatosan rövidre szabott életpályáján befejezetlen maradt 
több tervezett kutatási programja. Beteljesületlen életének 
okozója meg nem alkudó természete, ami menthetetlenül 
hátrányos helyzetekbe hozta. 

1941. július 31-én született székely lófő családból, értel
miségi szülőktől. Mint ifjú kutató hatalmas ambícióval kez
dett az őslénytani munkához az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetemen szerzett diplomájával. Doktori disszertáci
óját 1975-ben "A Szendrői-hegység középső devon Tabula-
tai" címmel védte meg, cum laude minősítéssel. A disszertá
ció 1978-ban a Geologica Hungarica ser. geol. 18. kötetében 
jelent meg. E dolgozattal az első devon fauna vált publi-
kussá Magyarország trianoni keretében. A dolgozat az egyik, nemzetközileg legkiemel
kedőbben referált magyar publikáció. Úttörő munkái jelentek meg a triász Asterozoák, 
Ophiuroideák ismertetésében, s büszke vagyok rá, hogy ezek egynémelyikében társ
szerzőséggel tüntetett ki. 

Nyílt, őszinte, becsületes, igaz barát volt. Színes egyéniségéből adódóan sok minden 
érdekelte, szívesen vállalt társadalmi szerepeket. 1969-1972 között a Magyarhoni Föld
tani Társulat Általános Földtani Szakosztályának titkárhelyettese volt. Alapító tagja volt 
az 1973-ban megalakult Filozófiai vitakörnek, ami nem kis bátorságot jelentett, mivel 
ez a kör nyíltan vállalta a "másként gondolkodást". Itt több kitűnő előadást tartott, 
elsősorban evolúcióelméleti témában. 

Példás rendszeretete a Földtani Intézet ősmaradványanyagának gyarapításában és 
gondozásában nagyszerűen érvényesült. Fő szakmai elhivatottságát az őslénytani mun
kában találta meg. A muzeológiát önálló, tudományos diszciplínának tekintette. 

A legkülönbözőbb taxonokra kiterjedő paleozóos, valamint a kainozóos Echinoideákra 
kiterjedő gyűjteményei évtizedekre láthatják el munkával a jövő paleontológusait, ha 
egyáltalán lesznek ilyenek. 

Sajnos még megérte a paleontológia szomorú magyarországi alkonyát. Halála egy 
szeg a magyar paleontológia koporsóján. 

DETRE Csaba 

Nyomtatásban megjelent munkáinak jegyzéke 
1. Tortonai Echinoideák a Rákosfalva, Kerepesi-úti csatornázás feltárásából - Földt. 

Közi. XCIX. 3. pp. 253-257. 1969. 
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2. BÁLDI T. - MIHÁLY S.: Új felső-oligocén fauna Dömös, Rámszakadék környékéről -
Őslénytani Viták 11 . 1969. 

3. Érdliget környékének új tortonai feltárásai és faunájuk, különös tekintettel az Echi-
noideákra - Őslénytani Viták 15. 1970. 

4. Rakacaszend-kopaszhegyi árkolás földtani szelvénye és néhány megjegyzés az I. és 
II. sorozat fauna alapján történt korbesorolásához - Őslénytani Viták 18. 1971. 

5. A Szabadbattyán-kőszárhegyi bitumenes mészkőösszlet alsó-karbon koralljainak új-
ravizsgálata - Őslénytani Viták 18. 1971. 

6. Hozzászólás "A rétegtani korreláció és osztályozás módszerei" c. vitaindító előadás
hoz az Őslénytan-rétegtani Szakosztály kollokviumán, 1971 áprilisában - Őslény
tani Viták 19. 1972. 

7. Előzetes jelentés a Szendrői-hegység középső-devon Tabulatáiról - Őslénytani Viták 
20. 1972. 

8. A szabadbattyáni Kőszárhegy alsókarbon koralljainak revíziója - MÁFI Évi Jelentése 
1971. évről. 1973. 

9. A tengeri sünök egykor és ma - Élet és Tudomány 28. évf. 1973. 
10. SCHRÉTER Z.: Die Nautiloiden aus dem oberen Perm des Bükkgebirges. In: Neue 

paläontologische Ergebnisse aus dem Oberpaläozoikum des Bükkgebirges. Akadé
miai Kiadó, Budapest. 1974. (SCHRÉTER Z. postumus munkáját kiegészítette és 
összeállította MIHÁLY S.) 

1 1 . Geológiai természetvédelmi területeink és nevezetességeink - Búvár 30. évf. 2. 1975. 
12. Paleoökológiai megfigyelés a gánti középső-eocénből - Földt. Közi. 105. 1. 1975. 
13. Újabb pikermi-jellegû gerincesfauna előfordulás a Polgárdi-Ipartelepek nagykőfej

tőjében - Őslénytani Viták 22. 1975. 
14. A Szendrői-hegység paleozóos képződményeinek kora - MÁFI Évi Jelentés 1973-ról, 

pp. 7 1 - 8 1 . 1976. 
15. Echinoidea-maradványok a Bükk hegység felső-karbonjából - MÁFI Évi Jelentése 

1974-ről, pp. 409-414 . 1976. 
16 . A kaptárkő régészeti és nem geológiai fogalom - Búvár 1977. 3. p. 133. 
17. - MlHÁLYNÉ, GOMBOS I.: A Bakonyi Természettudományi Múzeum geológiai gyűjte

ményének története és a soronkövetkező gyűjteményfejlesztési feladatok - A hatodik 
Bakonykutató Ankét. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc. 1977. pp. 3 - 1 0 . 
1978. 

18. A Szendrői-hegység középsődevon Tabulatái - Geol. Hung. ser. geol. 18. 1978. pp. 
1 1 7 - 1 9 1 . 

19. Újabb őslénytani adatok a szendrői devon ismeretéhez - MÁFI Évi Jelentése 1976-ról, 
pp. 9 5 - 1 1 2 . 1978. 

20. R. KosÁRY ZS.-MIHÁLY S.: Der geologische Bau des Szendrőer Gebirges, Nordungarn. 
Ergebnisse der österr. Projekte des IGCP. bis 1976. Österr. Akad. Wiss. Schriftenreihe 
d. Erdwissenschaft. Kommiss. Bd. 3. Wien. 1978. pp. 251-260 . 

21 . Lexique Stratigraphique International. Vol. I. Europe. Fase. 9. Hongrie. 2 e edit. 1978. 
Paris - 10 paleozóos képződmény címszavának szerzősége. 

22. Echinoidea maradványok a Bükk hegység felsőpermjéből - MAFI Évi Jelentése 1978-
ról. pp. 399-412 . 1980. 

23. Felsőkarbon növénymaradványok a fülei Kőhegyről - A Veszprém megyei Múzeu
mok Közleményei 15. 1980. pp. 21-28 . Veszprém. 

24. A z Aggteleki-Karszt középső-triász Echinoideái - MÁFI Évi Jelentése 1979-ről, pp. 
2 9 7 - 3 3 1 . 1981. 
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25. Hungarian literature on fossil Anthozoa - Newsletter Fossil Cnidaria. Vol. 10. No 
2. 1981 . pp. 33-60. Brisbane. 

26. Új Tabulata faj a szendrôi középső-devonból - MÁFI Évi Jelentése 1980-ról, pp. 2 6 1 -
266. 1982. 

27. RADÓCZ Gy.- NAGY Elemér-A. DE LA TORRE-MIHALY S.: Contributions to the know
ledge of Upper Cretaceous fossils in E Cuba. A revision of the Monte Alto Formation 
- Adatok Kelet-Kuba felső-kréta faunájához. A Monte Alto Formáció revíziója - MÁFI 
Évi Jelentése 1980-ról, pp. 593-616. 1982. 

28. - SOLT P.: Acrodus-fog a Bükk hegység felsőpermjéből - MÁFI Évi Jelentése 1981-ről, 
pp. 209-212 . 1983. 

29. - ViNCZE P.: Ujabb paleoökológiai megfigyelések a gánti középsőeocénből - Földt. 
Közi. 114. 3. 1984. pp. 263-283. 

30. KÓKAY J.-MIHALY S.-MÜLLER P.: Bádeni korú rétegek a budapesti Örs-vezér tere kör
nyékén - Földt. Közi. 114. 3. 1984. pp. 285-295. 

31. Alsóbádenien Crinoidea-lelet a Börzsöny hegységből - Földt. Közi. 113. 2. 1983. pp. 
1 7 1 - 1 7 4 . 

32. Magyarországi ősmaradványok. IV. A tengeri sünök - Ásványgyjűtő Figyelő II. évf. 
3. 1985. pp. 1 2 - 1 7 . 

33. A magyarországi miocén Echinoidea-kutatás helyzete - Ásványgyjűtő Figyelő II. 
évf. 3. 1985. pp. 18-22 . 

34. Present-day situation of research into Miocene Echinoidea in Hungary: a synopsis 
VHIth Congress of the Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy. 
1 5 - 2 2 September 1985. Budapest. Hung. Geol. Surv. - Abstract, pp. 392-395. 

35. Felsőbádeni Echinoideák budapesti új feltárásokból - MÁFI Évi Jelentése 1983-ról, 
pp. 235-272. 1985. 

36. A Börzsöny hegységi miocén zátonyfáciesek - Ásványgyjűtő Figyelő II. évf. Tema
tikus szám. Börzsöny. 1985-1986 . pp. 50-55 . 

37. - MiHÁLYNÉ GOMBOS L: A Bakonyi Természettudományi Múzeum gyűjteményének 
ősmaradvány-katalógusa - A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 
17. 1986. pp. 1-84. Zirc. 

38. DETRE CS.-MIHÁLY S.: Két újabb Ophiuroidea lelet a Balatonfelvidék triászából -
MÁFI Évi Jelentése 1985-ről. 1987. pp. 449-452. 

39. Két új Echinoidea faj a magyarországi miocénből - MÁFI Évi Jelentése 1987-ről. 
1989. pp. 237-250. 

40. Új Echinoidea faj a Bükk hegység felső-karbonjából - MÁFI Évi Jelentése 1987-ről. 
1989. pp. 251-258 . 

41 . GÓCZAN F.-MIHALY S.: Emlékezés dr. SZÖRÉNYI Erzsébetre - Földt. Közi. 119. 1. 1989. 
pp. 1 -4 . 

42. - DETRE Cs.: Bükk hegységi újpaleozóos Echinoideák - Folia Hist.-nat Museum Mat-
raensis 17. 1992. pp. 79-84. Gyöngyös. 
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Tisztelt ünneplő, emlékező közönség! 

PAPP Károly síremlékénél, az életrajzi kiadvány megjelenése alkalmából tisztelgünk, 
az egykori kutató és tanár emléke előtt. 

Megemlékezünk életéről, munkásságáról a Magyar Állami Földtani Intézet nevében, 
melynek 1900 és 1916 között volt munkatársa, valamint a Magyarhoni Földtani Társulat 
nevében, melyben évtizedeken keresztül töltött be vezetői tisztségeket. 

PAPP Károly a múlt század szülötte volt és azt a pályát választotta, amelyik ifjú ko
rának éveiben élte fénykorát hazánkban. A természetrajz, a földrajz, a földtan a múlt 
század második felében teljesedett ki nemzeti tudománnyá, és a hazai föld megismerése, 
kincseinek számbavétele révén művelői európai szintű elismertségre tettek szert. 

PAPP Károly olyan kiváló szakemberek tanítványa volt, mint LÓCZY Lajos, SZABÓ Jó
zsef, HANTKEN Miksa, KOCH Antal, KRENNER József, hogy csak a leghíresebbeket említ
sük, akik tudományos munkásságuk révén máig tartó elismerést érdemeltek ki. 

PAPP Károly jó tanítvány volt. Széleskörű ismereteit az egyetemi tanulmányok mellett 
gyakorlati munkák és külföldi kutató utak során szerezte meg. Pályáját őslénytani ta
nulmányokkal kezdte, majd 1900-ban, csatlakozva a Földtani Intézethez, másfél évtize
den keresztül elsősorban Erdély területén végzett térképező geológusi munkát. Térké
pező munkássága több jelentős gyakorlati eredményre is vezetett. Ezek sorából kiemel
kedő az "erdélyi arany négyszöggel" foglalkozó tanulmánysorozata, és a kissármási föld
gáz felszínre hozása. A kissármási fúrás csaknem napi egy millió m 3 földgázhozamával 
Európa akkori legjelentősebb földgáz előfordulását jelentette. 

Meg kell említenünk hidrológiai munkásságát is. Egész sor gyógyforrással kapcso
latban készített vízföldtani szakvéleményt, és elmélyülten tanulmányozta a Mezőség 
vízellátásának kérdését. 

Külföldi tanulmányútjairól számos közleménye jelent meg, és személyes tapasztalatait 
elsősorban oktatói munkásságában kamatoztatta. PAPP Károly egyetemi tanári műkö
dése 30 esztendőre terjedt, így nemzedékek hosszú sorát oktatta. Oktatásában is érvé
nyesültek emberi erényei, a következetesség, a gondosság, a precizitás. 

Ezek az erényei tették őt kiváló szakíróvá és szakszerkesztővé. Egy évtizeden át szer
kesztette a Magyarhoni Földtani Társulat lapját a Földtani Közlönyt, és ezek az évfo
lyamok ma is kitűnnek tartalmasságuk és gondos szerkesztésük révén. Kísérletet tett 
egy folyóirat, a Földtani Szemle megindítására. A megjelent néhány szám magas szín
vonalú tanulmányokat tartalmazott, de a két világháború közötti idő kedvezőtlen gaz
dasági körülményei nem tették lehetővé a rendszeres megjelenést. 

PAPP Károly munkásságának e rövid és közel sem teljes áttekintése is felvillantotta 
egy elmélyült tudós, egy gyakorlati szakember, egy generációkat oktató professzor ké
pét. Munkásságának értékelése azonban nem lenne teljes, ha nem méltatnánk életmű-

* Elhangzott a "Tápióságtól Tápióságig", PAPP Károly életrajzi kiadványa megjelenése alkalmá
ból rendezett ünnepségen, Tápióságon, 1996. november 8-án 

Emlékbeszéd* 
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vének két olyan maradandó alkotását, mely még ma is, felgyorsult élettempójú és gyor
san felejtő világunkban elismerést vált ki. 

A z egyik egy monografikus mû, mely "A Magyar Birodalom vasérc- és kőszénkészlete" 
címmel 1915-ben jelent meg, közel 1000 oldal terjedelemben, számos ábrával illusztrálva 
és egy térképmelléklettel kiegészítve. A múlt század végén, az államalapítás 1000 éves 
évfordulójához kapcsolódóan, majd az azt követő évtizedben, sorban jelentek meg azok 
az összefoglaló művek, amelyek az ország egyes természeti kincseinek, arany, ezüst, 
színesércek, kősó, építő kövek stb. számbavételét tartalmazták. Ezeknek a műveknek a 
sorába tartozik PAPP Károly munkája is, aki az ország, a történelmi Magyarország vasérc 
és kőszén készleteiről ad európai szabványok szerinti áttekintést. A z említett európai 
szabványok nemzetközi bizottságok megállapodásait jelentik, melyek az egyes országok 
felméréseinek összevethetőségét voltak hivatottak biztosítani. 

A z összefoglaló munka alapját az a két jelentés alkotja, mely az 1910-es stockholmi 
és az 1913 . évi torontói Nemzetközi Geológiai Kongresszusra készült. 

A könyv első része a Magyar Birodalom vasérc készletével foglalkozik. Nemzetközi 
összehasonlításban értékeli hazai készletünket és részletesen ismertet 130 előfordulást. 
A lelőhelyek ismertetése földrajzi tájegységenként, azon belül is "vasipari kerületenként" 
a Szepes-Gömöri Érchegységtől a krassószörényi és horvátországi vasérctelepig történik. 
A z ismertetés kiterjed a lelőhely földtani viszonyaira, az érc típusára, járulékos ásvá
nyaira, a bánya tulajdonviszonyaira, a termelés adataira és a készletek mértékére. 

A második rész a Magyar Birodalom kőszénkészleteit ismerteti. A tárgyalás a kőszenek 
minőségi, és így nagy vonalakban a képződési kor szerinti sorrendjét követi, a paleozóos 
feketeszenektől a harmadidőszaki lignitek felé haladva. 52 bányászati kerület közel 100 
előfordulásáról ad földtani, őslénytani jellemzést. Tárgyalja a szenek összetételét, mi
nőségét, a termelés adatait, készleteinek mennyiségét. 

A helyszínrajzokkal, geológiai vázlatokkal, szelvényekkel illusztrált mű a maga ha
talmas adatmennyiségével olyan állapotokat rögzít, melyek ma már nem rekonstruál
hatók, így a könyv nemcsak a geológus és bányász, hanem a történeti adatok után 
kutatók számára is mindig fontos forrás lesz. 

A másik, méltatást érdemlő mű, egy áttekintő földtani térkép, mely a maga nemében 
máig egyedülállónak és megismételhetetlennek tűnik. A Magyar Birodalom és a szom
szédos országok határos területeinek földtani térképe 1922-ben jelent meg Budapesten 
a Magyar Földrajzi Társaság kiadásában l:900.000-es méretarányban. PAPP Károly elé
vülhetetlen érdemeket szerzett a térkép megjelentetésével, hosszú hányattatás után egy 
olyan művet mentett meg a feledéstől és pusztulástól, melyet 1900-ban, a párizsi világ
kiállításon aranyéremmel tüntettek ki. A térkép megalkotója LÓCZY Lajos a neves föld
rajztudós, a Földtani Intézet egykori igazgatója, aki a térképet "az összes magyar geo
lógusok és geológiai szaktanárok, valamint számos osztrák geológus szakférfi eredeti 
felvételei alapján szerkesztette". A térkép világos jelkulcsa, jól megválasztott méretará
nya és a Magyar Földrajzi Intézet Rt. színvonalas metszése és nyomása máig jól hasz
nálható művet eredményezett. A térkép a rétegtani egységek és magmás kőzetek fel
tüntetése mellett az artézi vizeket, földgázt, kőolajat és széntelepeket feltáró fontosabb 
mélyfúrások helyét és mélységi adatait is ábrázolja. 

PAPP Károly a térkép megjelentetését LÓCZY Lajos, egykori tanára iránti ragaszkodása 
jeléül is tekintette. Minden erejével azon volt, hogy a LÓCZY által összegyűjtött anyag 
LÓCZY halálával, az országot ért történelmi megrákódtatásokkal kárba ne vesszen. 

A meglévő adatokat újabbakkal kiegészítve, magyar és angol nyelvű változatban si
került a térképet kiadni akkor, amikor már ugyanabban a városban, Parisban, ahol ara-
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nyéremre érdemesítették a térkép kéziratát, aláírták azt a békeszerződést, ami a térkép 
létjogosultságát is kérdésessé tette. 

Megemlékezésünk végén örömünket és köszönetünket fejezzük ki, hogy PAPP Károly 
szülőfalujának és végső nyughelyének, Tápióságnak önkormányzata, Baráti Köre, álta
lános iskolája és lakossága ápolja az "akadémikus, geológus professzor, kutató, kiváló 
pedagógus, a tudományos világ kiemelkedő egyénisége" emlékét, akinek műveiben is 
tükröződik a haza, a hazai föld iránti szeretet. 

BREZSNYANSZKY Károly 


