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Ha egyes emberek, vagy egyes népcsoportok, vagy akár az

egész emberiség életének menetét nyomon követjük, csakhamar

azt kell észrevennünk, hogy az életpályák és azoknak meglepbb
úgynevezett sorsfordulatai tulajdonképen nem egyebek, mint függ-

vényei azoknak a tényezknek, amelyeket rendszerint életkörül-

ményeknek, milieu-nek, vagy egy újabb tudományos nomenkla-

túrával biotop-nak nevezünk. Ezek az életkörülmények lehetnek

gátlók vagy serkentk, de sohasem állandók, amiben nagy vigasz

is rejlik, mert ha változhatlanoknak kellene ket tekintenünk, nem
volna haladás, megsznnék az élet sava, a törekvés, szóval teljes

lemondás, apathia volna az ember élete. A folyton változó biotop

eredményezi az életnek ritmusos vonalát és bizony nagy szeren-

cse, hogy nem földi hatalom az, mely e vonal irányát megszabja.

Amidn Pálfy MóRiCnak, a Magyarhoni Földtani társulat

tiszteleti tagjának életképét kísérlem meg röviden vázolni, legyen

szabad mindazokat, kik ily kegveletes megemlékezésre összegyl-

tek, mindenekeltt gondolatban odahívni, hol megboldogult tisz-

teleti tagtársunk a napvilágot meglátta.

Kincses Erdélybe, annak is egyik legszebb részébe, Torda-

Aranvos megyébe vezet gondolatunk útja, hol a kincses voltát ne-

vében is visel Aranyos folyónak Torda alatt kiszélesed völgye

egy kis alföld, szinte egy kis Kánaán képét nyújtja a havasokig

emelked magas hegység lába és a Mezség egyhangú dombvidéke
közt. E medencealakú völgy déli peremén fekszik Bágyon, az egy-

kori Aranyosszék si falvainak egyike, közel két évszázadon ke-
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resztül az itt tömörült székelvség közgyléseinek színhelye, ahol

a nemes székelvség Attila ideje óta megrizte büszkeségét és él
hagyományait. Itt született Pálfy Móric 1871 okt. 21-én, mint

Pálfy Máté és Bíró Izabella elsszülött gyermeke s egyetlen fiú-

ntóda.

Pálfy MóRicnak gyermekkoráról szóló néhány feljegyzésébe

volt szerencsém betekintést nyerhetni, amelyeket úgy látszik a

közelmúltban vethetett papírra, bizonyára csak a maga gyönyö-

rségére és utódjai okulására. E feljegyzéseiben többek közt eze-

ket olvashatjuk: „Apám kis gyermekkorától a maga erejére

lévén utalva, egészen a munka embere lett. Bár kissé hirtelen ha-

ragú, mi a gazdálkodással rendesen együtt jár. de rendkívül jó-

szív. komoly, ersen konzervatív gondolkozáséi, mondhatnám
vaskalapos ember volt. Mint a becsületesség, puritánság megteste-

sítje lebeg mindig szemeim eltt“.

És ime, elköltözött barátunkra, mint nemzetségének méltó

örökösére, szóról-szóra ráillett ez a tömör jellemfestés.

Kis gyermekkorában vézna, gyenge egészség lehetett, mert

ilyen okból édes atyja már az els elemi osztályt meg akarta vele

ismételteim, amibe azonban a fiú sehogvsem akart belenyugodni.

Ezt a Tordán 188f-ben megkezdett középiskola els osztálya után

egy hosszabb járványos betegség mégis elkerülhetetlenné tette.

„A késbbi évek folyamán láttam be, hogy apámnak mennyire

igaza volt“ írja Pálfy Móric feljegyzéseiben.

Tordáról 1887 szén a kolozsvári unitárius fgimnázium VI.

osztályába került, ahol azután érettségit is tett. Amilyen kevés

örömét lelte itt a klasszikus és különösen a német nyelv tanulá-

sában. olyan lelkesedéssel foglalkozik, nyilván egy kiváló tanár

befolyása alatt, a mennyiségtannal és fizikával. Ilyen hajlandó-

ságát azután magával is vitte a kolozsvári egyetemre, hol kezdet-

ben a mathematika és fizika mellett a chemia voltak választott

szaktárgyai. Ekkor úgy látszott, hogy Pálfy MóRicból a mennyi-

ségtan-fizika tanára lesz.

Mégis a középiskola és az egyetem tárgyi követelményei közt

tapasztalt lényeges különbségek arra indították a kezd filozop-

tert. hogy már a második félévben a természetrajzra iratkozzék be.

Ez a lépés egy újabb irányt szabott törekvéseinek, mely irányon

belül még egy külön biotop lett egész életére elhatározó befolyás-

sal. Errl így szólnak feljegyzései: „Különösen a földtan volt új

nekem, amibl eddig alig hallottam valamit. Koch Antal tanárom

az els félévben ugyanis az ásványtant és kevés kzettant, a má-

sodik félévben a földtant adta el nagyon összeszorítva, mert a
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tanárjelölteken kívül még az orvosnövendékek és gyógyszerészek

is hallgatták eladásait. így tehát az általános eladásokon igazán

csak a legelemibb fogalmakat lehetett eladni, már csak azért is,

mert ásványtanból, kzettanból és földtanból mondhatni senki sem

hozott semmiféle ismeretet magával a középiskolából".

Elképzelhetjük, milyen kinyilatkoztatásszer hatással lehet-

tek Koch Antal geológiai eladásai Pálfy Móric lelkére, amely-

ben, mint Csipkerózsa, si hagyományként szunnyadóit a Föld

szeretete és a hegyek tisztelete. Amikor az egyetemen hivatott aj-

kakról leshette Erdély bérceinek történetét, azon bércekét is, ame-

lyeknek titokzatos varázsa már csecsemkora óta a napsugárral

és az esteli szellvel lopózott volt szívébe, — valóban leírhatatlan

lelkesedés és olthatlan tudásszomj lehetett úrrá a fiatal tanár-

jelöltön. Ennek eredménye volt azután, hogy már másodéves egye-

temi hallgató korában az ásvány-földtani tanszéknél egy ösztön-

díj elnyerésével gyakornoki szerepkörhöz jutott. És ekkor úgy lát-

szott, hogy Pálfy Móric részére megnyílt a magasabbfokú tanári

pálya, kivált amikor az egyetemi évek befejezése után, 1894 szén,
Koch Antal mellett egyetemi tanársegédi alkalmazást nyert. Ezt

az idt arra is felhasználta, hogy szaktárgyába mélyebb betekin-

tést szerezzen, aminek következéseként 1895 júniusában az ásvány-

tanból mint ftárgyból, kzettan, földtan és vegytanból mint mel-

léktárgyakból, doktori szigorlatot tett. Disszertációja „A Idargita

andesites kzeteirl" szólott.

Ember tervez, Isten végez! — Pálfy MóRicnak. ki mindezideig

talán ki sem tette még lábát Erdélybl, másutt és másként volt

pályája kitzve, amirl csakhamar meggyzdhetett.
A múlt század utolsó évtizedeiben Magyarország soha nem

remélt gazdasági felvirágzásnak színhelye volt. Élvezték is ennek

jótékony hatását közintézményeink kivétel nélkül.

Az 1869-ben szervezett m. kir. Földtani Intézet ekkor boldog-

emlék Böckh János igazgatósága alatt valóságos hskorát élte.

A kezdet nehézségeit ekkorra már régen kiheverte és egy kiváló

tudósgárdára támaszkodva méltán felvehette a versenyt minden
hasonló célú testvérintézménnyel. A magyar geológiai munka eme
otthonának hatásköre és az élettel kínálkozó kapcsolatai rohamo-
san gyarapodtak amiért újabb és újabb geologusi állások szerve-

zése és betöltése vált szükségessé.

Pálfy Móric 1895 nyarán egy ilyen állásra szintén pályázott

és az állást el is nyerte. Ugyanazon év szén elköszönt a kolozs-

vári egyetemtl és október 1-én elfoglalta a X. fizetési osztályba

sorolt segédgeologusi állását. Ezen új körülmények közt is tehet-
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segéhez és szorga Imához mert gyors elokaladásban volt része, mert
1900-ban már a IX. fiz. osztályba elsosztályú geológussá, 1901-ben
a Alii. fiz. osztályba osztálygeologussá, 1908-ban a VII. fiz. osz-
tályba fgeologussá lépett el. 1918-ban pedig a fbányatanácsosi
címmel együtt a VI. fiz. osztályt nyerte el.

Ily merészen felível pályáján a geológustól megkívánt szel-

lemi és testi munka összes kellékeivel rendelkezett, mert szívós
egészsége és derült kedélye volt, magánéletében pedig atyjának
lelki örökségét híven megrizte. Ezt tapasztalhatta mindenki, aki
Pálfy MóRiccal érintkezett és errl tesz tanúságot mindkét boldog
házassága is. melyek elsjét a szeretett hitves korai halála, máso-
dikát pedig az saját elhúnyta szakította félbe.

Pálfy MóRicot tudományos munkássága úgy tartalom, mint
sokoldalúság tekintetében a m. kir. Földtani Intézetnek és általá-

ban a magyar geológiának elsrend szakeri közé emeli.

Mintegy 70-re tehet azon szakértekezéseinek és cikkeinek

száma, amelyek nagyobbára a m. kir. Földtani Intézet kiadványai-
ban. a I öldtani Közlönyben, a Hidrológiai Közlönyben, a Bányá-
szati és Kohászati Kapókban, a Magy. 1 ud. Akadémiánál és egye-
biitt külföldön is nyomtatásban megjelentek. Ezenkívül még meg-
közelítleg Í90 szakvélemény és számos félbenmaradt tanulmány
egészíti ki Pálfy Móric szellemi hagyatékának gazdag tárházát.

Errl az egész tudományos aratásról részletesen beszámolnom
e helyen természetesen nem lehet, de még behatóbb méltatásokba
sem bocsátkozhatom, tekintettel a tárgykörök nagy számára.
Pálfy Móric életmvének csak egyes kimagasló mérföldköveire

hívom fel hallgatóim figyelmét, mint amelyek leghívebben jelle-

mezhetik alkotójukat.

Fönnebb vázolt egyetemi tanulmányai alapján Pálfy Móric
els sorban petrografiai kutatásokra volt hivatott, ami úgy szigo-

rúan elméleti, mint gyakorlati tárgyú mvein egyaránt észre-

vehet. Ez. de nem kevésbbé a megszokott légkör tette mindjárt

geologusi pályája elején otthonossá Pálfy MóRicot Erdély hegy-

ségeinek felvételében. 1896 és 1908 közt szakadatlan munkában
vette fel és térképezte a Gyalu i havasokat, majd az ezekkel D-rl
határos erdélyi Érchegységet a Marosvölgy vonaláig. Az e tájakról

1907 illetve 1908-ban megjelent 1 : 75.000 méret geológiai térkép-

lapok közül a „Magúra környéke"
4

c. lapot Primics GYÖRGYgyel, az

„Abrudbánya környéke"' cím lapot pedig Gesell SÁNDORral dol-

gozta ki és mindketthöz írta meg a magyarázószöveget.
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Ilyen munkái közben igen részletesen tanulmányozta, majd
1902-ben külön le is írta (A m. kir. Fokit. Int. Évkönyve XIII. köt.

b. fz.) Alvinc környékének felskrétakorú rétegeit, egy geológiai

térképpel és nyolc kövülettáblával. E tanulmányát a Kir. Magv.

Természettudományi Társulat a BuGÁT-díjjal tüntette ki. Mvé-
ben az erdélyi felskrétakori képzdményeknek egy különleges, a

legfels cenomanba tartozó egészen új fáciesét állapította meg,

mely hasonló kifejldésben csak a déli Pireneusokból ismeretes.

Leír a faunában 1 új nemet, 27 új fajt és 1 új változatot, azon-

kívül több olyan kövületfajt is, amelyek hazánk területérl mind-

addig ismeretlenek voltak.

Ezzel a tanulmányával kapcsolatos a Földtani Közlöny 1903.

évi XXXI II. évfoi várnában megjelent „Két új óriási Inoceramus-faj

az erdélyi részek fels-kréta rétegeibl " cím cikke. Benne a fels-

kréta emseherien emeletének feltnen nagy alakokban gazdag

faunájából e kagylónemnek 2 új faját írta le és ábrázolta.

Idközben alkalma nyílt Pálfy MóRicnak különleges petro-

grafiai ismereteit is gyiimölcsöztetni. amikor a m. kir. föld-

mívelésügyi miniszter rendeletére 1899 és 1900-ban Schaffer
Antal kir. fmérnökkel bejárta Dévénytl Krecsedinig a Duna
mindkét partján, illetve az ezek közelében feltárt és üzemben lev
kbányákat, vízépítkezésre való alkalmasságuk elbírálása céljá-

ból. A kiküldetésrl szóló részletes jelentést közösen írták meg
és az nyomtatásban is megjelent. Pálfy Móric ezen útjának

geológiai vonatkozásban érdekesebb megfigyeléseirl a Földtani

Közlöny 1901. évi XXXI. kötetében számolt be. Két évvel késbb
ugyané szakfolyóirat hasábjain jelent meg Pálfy Móric „Elzetes

jelentés az erdélyrészi Érchegység andesitjainak korviszonyáról’

cím értekezése, melyben megállapítja, hogy a mondott terület

andeziterupciói — úgy mint azt röviddel azeltt Böckh Hugó Sel-

mecbánya környékérl is kimutatta — a legbázisosabb piroxénes

andezitok kitörésével indúltak meg, az amfibolandezitok erupciói-

ban folytatódtak és a legsavanyúbb, ú. n. dacitok feltörésével feje-

zdtek be.

Általában amily mértékben haladt Pálfy XIóric felvételi

munkája az erdélyi Érchegységben, úgy bvültek tapasztalatai és

alakultak ki nézetei az oly nagyjelentség eruptivumkérdések

körül. Ennek gyümölcse volt azután 1911-ben a m. kir. Földtani

Intézet Évkönyve XVIII. kötetének 4. füzeteként megjelent tanul-

mánya, melynek címe: „Az erdélyrészi Érchegység bányáinak föld-

tani viszonyai és érctelérei“, a nevezett hegységnek tektonikai tér-

képével, Nagyág, Boica, Bárza, Muszári és Verespatak bánya-
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területeinek geológiai térképeivel és bányaszíntrajzaival 8 táblán,

mihez még 78 szövegábra járul. E tanulmányában az aranybánya-

területeken fellép különböz erupciós kzeteknek már elbb
említett jelentésében is vázolt korviszonyát számos példával meg-

ersíti és kibvíti azzal, hogy kitöréseik a hegység déli részén ko-

rábban indultak meg, az északi részen pedig késbben, úgy, hogy
pl. o. Nagyág környékén a felsmediterrán elején, ellenben Brád

környékén már a szarmatában, esetleg a pontusi korig is elhúzódva,

következtek be. Ily észleléseit az erdélyi medencében végzett ké-

sbbi vizsgálatok is megersítették, amikor dacittufákat úgy a

mediterránban, mint a pontusiban kimutattak. Megállapítja

Pálfy a különböz erupciós kzetek feltörési területeit és ezeket

kapcsolatba hozza a tektonikai viszonyokkal. Felismerve azt a

különbséget, amely a vulkáni csatornákat kitölt kzet és a ki-

ömlött láva kzete között fennáll, nemcsak a normálisan meg-

maradt. hanem a zöldkövesedett kzeteknél is kinyomozza a vul-

káni csatornák lefutását. E különbségeket az összes bányafeltárá-

sokban felleli. Kimutatja még. hogy az Érchegység teléreit nem
az erupciós anyag kihlése után támadt repedések hozták létre,

hanem hogy azok az egész hegységet srn behálózó törés-

vonalak közül olyanokból keletkeztek, amelyek valamely vulkáni

csatorna szélét érintették vagy legalább is megközelítették, s hogy

nemesércet a telérek csak ily csatornák környékén tartalmaznak.

Megállapítja, hogy a szóban forgó területen a felszín alatt van még
egy másik színt, hol a telérek a leggazdagabbak, azonban e szint-

tl fölfelé, de különösen lefelé a telérek elszegényednek. Ennek
alapján különbözteti meg az oxidációs, a cementációs és a primér

érczónákat. Végeredményben geológiai tapasztalatai alapján a

telérek nemesérckitöltését nem tartja a laterálsekréció elméletével

megmagyarázhatónak, hanem csak az ascensiós úton való kép-

zdéssel.

A sok új nézpont, amelyeket e munkájában Pálfy Móric
lefektetett, kihatással volt egész késbbi munkásságára és f-
képen 1915-ban Nagybánya környékén megindult felvételeire.

Pálfy MóRicnak az erdélyi Érchegységrl szóló fönnebb is-

mertetett mvét a Magyarhoni Földtani Társulat a Szabó József

éremmel tüntette ki.

Noha 1909 után Pálfy Móric felvételi területe túlnyomóan

a Biharhegységbe esik, hol a Gyalni havasok mezozonmában szer-

zett korábbi tapasztalatait gyümölcsöztethette, mégis élete végéig

mindig vis.sza-visszatér Erdély érces vidékeihez.

Amellett egyéb szakkérdések is foglalkoztatják, mint pl. a me-
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clencék gyrdési jelenségei, mirl egykori kedves tanárának,

Koch ANTALnak 50 éves tanári évfordulójára tanítványai által írt

és felajánlott Emlékkönyvben közölt egy érdekes tanulmányt.

Majd 1913-ban az igazságügyi és közigazgatási tisztviselk részére

rendezett Ilí-ik jog- és államtudományi továbbképz tanfolyamon

„A kbányászatról és kbányaiparról ' címen tart eladást.

1914-ben Abaujtorna vármegyében Pálliáza környékének

riolitterületeit tanulmányozza és írja le. Ezzel ismét a harmadkon
eruptívumokról szóló ismereteinket bvíti, amit tetéz a Földtani

Közlöny 1916. évi XLVI. kötetében „Az erupciós kzetek zöld-

kövesedése” cím tanulmányával. Ez a látszólag tisztán elméleti

érték, de bányászatilag nálunk elsrend gyakorlati kérdés nem
hagyja nyugodni Pálfy Móric kutató elméjét, aminek követke-

zéseképen e tárgyról tudományos viták is indulnak meg úgy bel-,

mint külföldön.

Rendkívül szép és értékes összefoglalását adja az ércesedésrl

gyjtött sokévi tapasztalatainak 1916-ban tartott akadémiai szék-

foglalójában. melynek címe: „Az arany elfordulási viszonyairól

az erdélyrészi Érchegységben és Nagybánya környékén" (a M. Tud.

Akadémia Mathematikai és Természettudományi Értesítjének

XXXIV. kötetében 11 ábrával).

Idközben folynak a Biharban megkezdett felvételei, még
pedig kezdetben (1909—1911 közt), Szontagh Tamás és Roz-

lozsnik Pál geologustársaival egyetemben, majd mikor a Béli

hegységbe helyezte át munkaterületét (1912—1915 közt), egyedül.

A m. kir. Földtani Intézet Évi Jelentéseiben ily munkásságáról

évenkint megjelent beszámolóiból megállapítható, hogy ezek a

reambuláló felvételek a nevezett hegységek sztratigrafiájára és

tektonikájára az eddigi nézetektl meglehetsen eltér világossá-

got vetnek. Kimutatják részben a hegység pikkelyszer felépíté-

sét, részben, névszerint a Biharban, idsebb képzdményeknek
fiatalabbakra történt rátolódásait.

1916—1918-ban a Persányi hegységben látjuk Pálfy MóRicot
felvételen, hol azonban a háborús állapotok csak szkre szabott

területen engednek a geológusnak szabad mozgást.

Ily munkája közben éri hazánkat az összeomlás végzetes csa-

pása. Utána a belpolitikai zavarok és oláh megszállás következtek,

ami országszerte megbénít minden tudományos munkát. Ilyen

lelkiállapotban éri Pálfy MóRicot a Bányászati és Kohászati Egye-

sület által tudományos munkásságáért odaítélt aranyérmes kitün-

tetés, de ez sem tudta vele feledtetni szkébb hazája és annak
hegyei elvesztése felett érzett fájdalmát.
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A szégyenteljes proletárdiktatúra hatalmi szavával igazgatói-

tól megfosztott m. kir. Földtani Intézetnek ideiglenes vezetése
Pálfy MóRicra, mint egyik legidsebb geológusra hárult, ki e szo-

morúemlék hónapokban az intézet védelmét és átmentését szol-

gálja a rendezett viszonyok mielbbi visszatérésének reményében.
De még az ettl a gondtól való szabadulás után sem tud régi

munkakedve visszatérni. Hozzáfog bihari felvételeinek összefoglaló

feldlgozásához, de ez a munka csak immel-ámmal megy, mert
minden kdarab kezében hazáját siratja. Inkább idtöltésbl, mint
komoly ambícióval ír ez idben egy kis tanulmányt „Tengeralatti

forráslerakódások a budapesti triaszkorú képzdményekben44

cím-

mel a Földtani Közlönynek 1920. évi L. kötetébe, késbb egy má-
sikat „Mágnesvasérc-nyomok a Velencei hegységben

44

címen a

Természettudományi Közlönybe. Csak ahhoz hasonlíthatók Pálfy
MóRiCnak ezen cikkei, mint mikor a beteg oroszlán szúnyogok
után kap.

1923 végén egy újabb igazgatói interregnum ismét Pálfy
MóRicra ruházza a m. kir. Földtani Intézet ideiglenes vezetését,

aminek adminisztrációs gondjaitól midn végre is megszabadult,

mintha újúlt erre kapott volna keze alatt a tudományos munka.
Erre látszik utalni „A rudabányai hegység geológiai viszonyai és

vasérctelepei " cím alatt a m. kir. Földtani intézet Évkönyve XXIV.
köt. 2. füzetében (1924) megjelent tanulmánya, mely amidn
Csonkamagvarországnak egyetlen megmaradt vasércbányájával

foglalkozik, ismét a gyakorlati geológia terére vezette szerzjét.

A kirabolt hazának tett ilyen jó szolgálat új lendületet váltott ki

Pálfy MóRicnál és ettl kezdve ismét srbben állnak szellemi

aratásának kévéi. Ez idben néhány igen szép emlékbeszédje jelent

meg nyomtatásban is, mint Lrenthey Imre, Inkey Béla és Koch
Antal akadémiai tagok, továbbá Schafarzik Ferenc, a Hyclrolo-

giai Társulat elnöke felett. És csakhamar ismét a Bihar és Béli

hegységek, majd a Gyalui havasok geológiája foglalkoztatják, —
mondhatnánk „boldog órák szép emlékeképen".

Teljesen a régi mélytudású és tapasztalatban gazdag szerzt

ismerhetjük fel Pálfy MóRicnak legutolsó, 1929-ben a m. kir.

Földtani Intézetnél kiadott: „Magyarország arany-ezüst bányái-

nak geológiai viszonyai és termelési adatai" cím tanulmányában,

1 táblával és 27 szövegábrával, amely rövid angolnyelv kivonat-

ban az 1929. évi pretoriai nemzetközi geológus kongresszuson a

magyar államnak az ily körkérdésre adott hivatalos válaszát is

képviselte.

És mindezeken kívül Pálfy Móric hivatalos és magánszak-
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véleményeinek száma évrl-évre nttön ntt és azok igen változa-

tos tárgynak. Legmaradandóbb értékek kétségtelenül azok, ame-
lyek szénkutatásokra, városi vízellátásokra és ásványos vizek véd-
területeire vonatkoznak s részben nyomtatásban is megjelentek.

A teljesség kedvéért még megemlítend, hogy Pálfy Móric a
Magyarhoni Földtani Társulatnak 2 trienniumon keresztül els-

titkára. 1 trienniumban elnöke, 1926 óta pedig tiszteleti tagja, a

Kir. Magy. Természettudományi Társulatnak, valamint a Bányá-

szati és Kohászati Egyesületnek hosszú idn át választmányi tagja

s több éven keresztül a m. kir. Földtani Intézet magyarnyelv ki-

adványainak szerkesztje volt. Hivatalából 1926 szén, az V. fiz.

osztály egyidej elnyerése mellett, igazgatói címmel nyugalomba
vonul, amit egészségének hanyatló irányzata tesz elodázhatlanná.

Azóta már megsznt az élk közt lenni, mert 1930 aug. 16-án rövid

szenvedés után meghalt.

Ha visszapillantunk életének távlatára, azt mondhatjuk, hogy

a kutató tudósok azon fajtájából való volt, kik rendületlenül róják

a rendszeres kutatás archimedesi köreit és más vágyat nem ismer-

nek. mint hogy eldjeiknél tovább szjék a tudásnak egy-egy fo-

nalát. Ilyeneknek szól azután a tudományos körök elismerése és

ezért könnyen lemondanak a világi kitüntetések hiú fényérl,

mert maradandó emléket emeltek maguknak munkájukban. Ilyen

embernek, ilyen tudósnak látjuk és ilyen volt Pálfy Móric, ki ha

le is hányta örökre szemét, e Társulat és tagjainak emlékében
mindenkor élni fog.

M. v. Pálfy erbte seine rege Schaffensfreude aus dem Eltern-

haus und einen entschiedenen Hang zr Geologie aus seinem

Geburtsort, dem siebenbürgischen Golddistrikt.

Bah! nach Erledigung seiner Universitatsstudien und einem

kurzen Assistentendienst an dér Lehrkanzel Prof. Anton Koch’s

in Kolozsvár, erhielt M. v. Pálfy in 1893 seine Ernennung zum Idilfs-

geologen an dér kgl. ung. Geologischen Anstalt. Sein Hauptfach

und gleichzeitig sein Lieblingsgegenstand war von jeher die Petro-

graphie dér Erzlager, ganz besonders aber die Propylitisierung dér

jungtertiáren Eruptivgesteine.

Auch als kartierender Geologe hatte M. v. Pálfy bedeutende

Leistungen aufzuweisen, meist im Mesozoum dér westlichen sie-

benbürgischen Randgebirge. AuFerdem beweisen zahlreiene Stu-

dien und Gutachten in den verschiedensten Gebieten dér ange-

wandten Geologie die ausgedehnten Kenntnisse und den unermüd-
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lichen Fleiíl des Yerstorbenen. die ihm gar manche Auszeichnung

in wissenseliaftlichen Kreisen erwarben.

Nach einem 31-jakrigen Staatsdienst trat M. v. PáLFY in 1926

als kgl. ung. Oberbergrat u. Chef'geologe. mit dem Direktorentitel

in den Rubestand und starb, nach kurzem Leiden, am 16. August

1930.

Sein Lebenswandel wird als N orbiid aller Fachgenossen. sein

Lebenswerk aber als Reingewinn dér W issenschaft unverganglich

weiterleben.


