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KULHAY GYULA EMLÉKEZETE
írta: Papp Ferenc

Van tájszólás, amely alapján ráismerni egy-egy vidék lakóira. Van
tájjellem is, amely megkülönbözteti egymástól a különböz tájak embe-
reit. A dunántúli ember lassú, kényelemszeret, jóhiszem, derlátó,

bbeszéd, az alföldi tartózkodó, nem hiszékeny, szófukar, az Alföld pere-

mén, a hegyek alján él honfitársaink gyorsmozgásúak, élénkbeszédek,
hiv természetek, lelkesedni szeretk — olyanok, mint a hegyekbl el-
siet patakok: tiszták, illetve hasonlók az ott lobogó lánggal ég pásztor-

tüzekhez: melegszívek.

Kulhay Gyula, korán elhúnyt kartársunk, az Alföld északkeleti szé-

lén él magyarság elbb jellemzett férfiainak megszemélyesítje; tiszta

értelm, szintén lelkesedni tudó, derék ember. 1910. szeptember 12-én

született Kajdánó községben. Középiskoláit Beregszászon, egyetemi tanul-

mányait Budapesten végezte el kitn eredménnyel. 1937-ben a Megye-
tem ásvány- és földtani intézetébe került, mint tanársegéd, 1938-ban a

Földtani Intézetbe nevezték ki geológusnak. 1945. január 30-án halt meg.

Els munkája, bölcsészetdoktori értekezése, szülföldjének, a bereg-

szászi hegyeknek eruptív kzeteirl és azok elváltozásairól szól. Ebben
a tanulmányában 23 ásvány elfordulását állapítja meg és mintegy
15 riolit-, kvarcit- és kaolinfajtát ír le beható részletességgel. Az éles-

szem geológus tulajdonságai bontakoznak, ki, mikor a vidéket morfo-

lógiailag jellemzi. A gondos mineralógusra vall az ásványok pontos le-

írása és a széles látókör petrografus tulajdonságai nyilvánulnak meg
a kzetek ismertetésekor. E tanulmány nemcsak morfológiai szempont-

ból nyújt h képet a területrl, hanem mikroszkópi vizsgálatok alapján

a legkisebb részletek sajátságai is eltnnek. E munka különös értéke,

hogy a beregszászi kaolinokat a legújabb kzettani vizsgálati módszerek-
kel (mechanikai analízissel) tanulmányozta. Különös, hogy mikor elször

érvényesíti fáradságos munkával, tanulással szerzett ismereteit és siker-

rel oldja meg feladatát, ugyanakkor, ugyanott tüdvész-fertzést kap.

Gyzött a szellem és elbukott a szellem foglalata: a szervezet. Ez az els
önálló munkája saját egészségének megrokkanása árán jött létre; ettl

az idtl fogva és ezért hs , mert egészségét elvesztve is küzdött, dol-

gozott. A Beregszászi-hegységrl írt külön a Földtani Értesítben is nép-
szer közleményt. Élénk leírása alapján a nem-szakember eltt is meg-
elevenedik e hegység kialakulása. Saját fényképfelvételei teszik teljessé

ezt a közleményt. Ezt azért érdemes kiemelni, mert teljesen szegény

lévén is képes volt jelentékeny anyagi áldozatot hozni szülföldjének

közelebbi megismeréséért. Egy másik népszer cikke a kaolinról szól.

A lexikonok, st az ásványtani szakkönyvek leírását is felülmúlja ez a

gondos összeállítás. A kaolin keletkezésérl emlékezik meg és a Kárpátok

medencéjén belüli fontosabb kaolinelfordulásokat felsorolja és különö-

sen a Beregszász környékiekrl közöl érdekes részleteket. Kárpátaljai

lévén, nemcsak szkebb szülföldjérl, hanem annak egyik távolabbi

nevezetességérl, az aknaszlatinai sóelfordulásról is ír népszer, tájé-

koztató összefoglalást. Mintája ez a népszer cikkeknek. A laikus ugyan-
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úgy élvezi, mint a szakember, az egyiket stílusának szépsége, a másikat
a sok adat elégítheti ki.

1939-ben Bilke, Ilonca és Beregpapfalva környékén végez geológiai

felvételeket. Jelentésébl kitnik, hogy igen jó morfológus. A vidék
rétegtani felépítésérl saját maga gyjtötte és részben saját maga meg-
határozta kövületek alapján ad h képet. Hegyszerkezettani megfigye-
lései is igfen értékesek. A kárpáti szirtvonulat itt található egyes darab-

jairól megállapítja azok jura-korát. Részletesen ismerteti az itt elforduló

vas, szén, lignit és mészk elfordulásait. Az érceket hidrotermális és

limnikus eredeteknek tekinti. Részletes szelvényt közöl a Dolha és

Zárnya határában lev Klobuk
szénelfordulásáról. Nagy érdeme,

hogy az erupciók korát tisztázza

(megállapítása szerint: meociai-

pannon). 1940-ben folytatja a

Beregszászi-Háthegységben és a

Djilhegységben a felvételt, ki-

egészíti a rétegsort — riolittufa

felismerése révén- Dávidfalván

andezittufában igen szép kövüle-

teket talált. 16 lombos cserje és

fa jelenlétét sikerült meghatá-
roznia. A kövületek alapján

szarmata és pannon közti üledék-

nek határozza meg a rétegnek

a korát. Igen értékes a bereg-

kisfaludi Khegy andezitjának

részletes leírása; kémiai elemzés

egészíti ki, amit a Földtani Köz-

lönyben külön ír le. A vidékrl
közölt felvételi jelentésében kitér

az érc-, szén- metánelfordulá-
sokra is. Az erupciók korát itt

az alsó szarmata és pannon közé

helyezi. Ugyanebben az évben
Kovászna környékét szénhid-

rogén-kutatások elkészítése miatt keresi fel. Sikerül neki új kövületlel-
helyeket találni és a kövületeket meghatározza. Az-olajnyerés lehetségeit

kedveznek ítéli. November 10-én átéli a székelyföldi földrengést Felhasz-

nálja ezt a ritka alkalmat és a geológus szempontjai szerint számol be a

földrengésrl. Kzettani és hegyszerkezettani alapon igyekszik megmagya-
rázni, hogy miért volt a földrengés Zágon—Kovászna—Berecke vonalon a

legersebb. Az a tény, hogy hajnali ^3 órakor a kipattant földrengés

munka közben találta kartársunkat— ez is bizonyítja páratlan szorgalmát.

A geológusnak nemcsak elvont, elméleti tudással kell rendelkeznie,

hanem gyakorlati kérdések iránti érzékkel is. amikor gyakorlati kér-

dések megoldására hívták ki, igen ügyesen szerepelt. Ki kell emelni,

hogy ilyen alkalmakkor egészségét nem kímélve végezte el feladatát.

Egy alkalommal például Tétény határában egy kút felülvizsgálatánál,

jóllehet a rétegsor közismert, azért, hogy minden kis rétegváltozást meg-
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figyelhessen, maga ment le a kútba. Sajnos megfázott ott és majd egy
évig l^üzdött súlyos betegségével. 1941 nyarán Csíz-fürd határában dol-

gozik. Saját maga gyjtötte kövületeket meghatározza, megállapítja a

rétegsort. Megfigyeli a rétegek települését, leírja a savanyúvíz- és gáz-

elfordulásokat. Czakó községben az egyik kútban petróleumnyomokat
figyel meg. Eredeti hegyszerkezeti leírást is közöl, továbbá gazdaság-

geológiai következtetéseket von le és az agyag téglaégetésre való alkal-

masságát emeli ki. Sorra veszi a szénhidrogén-nyomok fellépési helyeit,

mélyfurrást javasol egyrészt, hogy tisztázódjék a szénhidrogén elfor-
dulási értéke, másrészt, hogy meleggyógyvizet is kapjon a fürd. A meg-
lev gyógykutak fekvésébl ÉK—DNy-i csapású szerkezet jelenlétét

állapítja meg. 1942-ben a körösmenti tzálló agyagok elfordulási körül-

ményeit tanulmányozza. Összegyjti a már közölt vizsgálatok eredmé-
ményeit és kiegészíti azokat saját megfigyeléseivel. Részletesen foglal-

kozik a kitermelés módjának tökéletlenségével, mely a rabló bánya-
mvelés példája és egyúttal a munkások testi épségét is veszélyezteti.

Kulhay Gyula derült, áldozatkész, jó kartárs volt, aki sohasem
vonta ki magát a közösség törekvéseibl. így amikor 1935-ben a Földtani

Értesít újra megindult egyedül több, mint 50 elfizett szerzett önzet-

lenül. A Társulat 1936-ban, elismerve buzgalmát, másodtitkárává válasz-

totta. A Társulathoz való hsége, ragaszkodása mindvégig megmaradt,
de abból neki semmiféle elnye nem volt.

Mikor ezek alapján azt kérdezzük, hogy Kulhay Gyula mit adott a

magyar geológiának, akkor megállapíthatjuk, hogy kzettani, geológiai,

ásványtani tevékenysége révén maradandót alkotott; munkái közül külö-

nösen értékesek azok, melyek szülföldjérl tájékoztatnak. Ha viszont

azt vizsgáljuk, hogy mit adott a földtan neki, akkor azt állíthatjuk,

hogy az a jó munka megnyugvását, a természet szemléletébl fakadó

tiszta, igazi örömet ajándékozta neki. Ez okozta azt, hogy súlyos beteg-

sége ellenére is ders maradt és bizakodó mindvégig. Az élet nagy
ajándéka volt az édesanyja és h felesége. Édesanyjával a legteljesebb

összhangban élt. Édesanyja örült fia elrehaladásának, pedig hálájával

és szeretetével igyekezett leróni tiszteletét és ragaszkodását. Hoffmann
iBOLYával fiatal egyetemi hallgató korában találkozott, mikor életerejé-

nek teljében volt. A barátság közöttük szerelemmé nemesült, így amikor
a tüdvész ezt a nagyerej és makk egészséges szervezetet megtámadta,
a fiatal és igen szép orvosn menyasszonya nem hagyta el, hanem elre
látva bár sorsát, kitartott mellette a sírig. Kárpátalján találkozva velük,

a fiatal feleség könnyes szemmel, de nem kétségbeesve újságolta: „már
nekem is vannak lázaim . .

.“ A sors kegyes volt hozzájuk. Kulhay Gyula
meghalt 1945. január 30-án s pár nappal utóbb követte t ugyanabban
a betegségben fiatal szép felesége is. István öccse vette át most örökét:

a természetszeretetet.

Kulhay Gyula élete, munkája alapján a magyar geológia egyik hsi
halottjának tekinthet. Mieltt búcsút vennénk tle, vessünk számot
azzal, hogy vájjon mit adtunk mi neki? És itt bizonyára a legtöbben

adósnak érezzük magunkat vele szemben. a kevésbl is mindig adott,

mindig áldozott; mi pedig a többl, a sokból se adtunk neki. Ha akad-
nának soraink között olyanok, akik nem ismerték, illetve akik eltt
voltak személyében ismeretlen, idegen részletek, azok gondoljanak arra,
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amit mondtunk a tájszólásról, tájjellemrl. Minden vidéknek meg van
a maga jellegzetes „személyisége", akinek viselkedése eltér másokétól,

de ez egyúttal külön érték és érdekesség is.

Az személyében visszatükrözdött az Alföld északkeleti részéhez

csatlakozó terület napsütötte völgyeinek derje, a közeli nagy erdk
látogatóinak rajongó természetszeretete és az áhítat, mely távol az élet

zajától azokban a szép erdkben ott honol. Ez a vidék egyúttal a komoly
munkavállalás és — végzés tulajdonságait is kifejlesztette fiaiban és

mert mindezek oly szépen testet öltöttek benne, helyesebben személyé-

ben olyan kiválóan kifejldtek, azért nem volt rövid élete hiábavaló és

ezért fogjuk becsülni, tisztelni még hosszú ideig. Éljen — és legyen áldott

az emléke!
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KOPOTKAH BHOrPAíIIÍI ,PL/1A KydbXAfl.

AioJia Ky.ibxan cíu.i saitapnaTCKHM BeHrepuest.

Oh pojH.ica b cejie h'afijaHOBe b 1910 rojy, cpejHioio muojiy okohhhji b Eeper-

cace, iiotom CTaji CTyjéHTOM óvjaneiirrcicoro YHHBepciiTeTa. yHiiBepciiTeT okohíiijt b 1937

rojy c ot.ih'ihmm peyyjibTaroM. Torja oh nepeméJi Ha TexHuity rje ocTa.ica b KanecTBe

accHCTeHTa jo 1938 rója a c Tex nop jo cjrepra cBoefi, 3Ha*iHT jo 30. I. 1945 rója

6m reojioroM rocyjapcTBeHiioro reoJorH<ieci;oro IlHCTHTyxa.

CaMue JivHiiine er coiiinemui óhjih paoTU raatHiuiie er pojHyio CTpany, Be-

percac, Cinné, Bhojkii, ILranne, Ochh h oiipecTHOcTii.

Oh oniicuBau jiuuepajiu othx 3eM.iefi oneHb oócToaTejibiio.

B TpancHJibBaHHH b KOMUTaie XaposiceK oh jaér otböt o pe3yjibTaTax accaejo-

Bannfl yr.ierojopoja, a b Ko.MiiTaTe Bnxap oh cje.iaji HHTepeciiue HaÖJiKijeniiH o orHe-

ynopnofi siaTepim.


