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Fejtésreméltó fornai szén felkutatása a zircvidéki medencében. Bány. és
Koh. Lapok 1946. LXXIX. évf. 15—40.

Kátránydús barnaszén a Mátrahégységben. Bány. és Koh. Lapok. 1946.
LXXIX. évf. 53—54.

Négy megoldásra váró problémánk. Bány. és Koh. Lapok. 1947. LXXX.
79—80.

A zircvidéki szén felkutatása. Természettudomány. 1947. II. évf. 112—119.
A sopronvidéki pannóniai-pontusi tenger szerves maradványai. Földtani

Értesít. 1947. 12. évf. (Szept. szám) 20—26.

Fejtesreméltó eocén „fornai“ szén az esztergomvármegyei paleocén me-
dencében. (Német kivonattal). Földt. Közi. 1947. 75—76. 52—68.

A csolnoki Kecskehegy Borókáshegy környékén felismert szerkezeti me-
dencében felkutatott paleogén szén Bány. és Koh. Lapok. 1947. LXXX. évf.
331—336.

Szénkészletünk, a vízveszély és a védekezés. Bány. és Koh. Lapok. 1947.
LXXX. évf. 173—178.

Oligocén, eocén és paleocén fényes barnaszén felkutatása a Magyar Közép-
hegység dunántúli részében. Akadémiai rendes tagsági székfoglaló (Posthumus.
bemutatta, Schréter Zoltán). 1947. dec. 22.

Fejtésreméltó eocén „fornai“ szén az esztergomvármegyei paleogén meden-
cében. Földt. Közi. LXXV/LXXVI. 1947. p. 52—68. 5 ábrával.

Abbauwürdige eozan-fornaer Braunkohle im grauer alttertiarbecken.
Földt. Közi. LXXV/LXXVI. 1947. p. 68—70.

A Németegyháza Mesterberek Csordakútp,uszta területe alatt felkuta-
tott paleogén fényes barnaszén. Bány. Koh. Lapok. LXXXI. III. évf. p. 66—75.

4 ábrával.

KORMOS TIVADAR EMLÉKEZETE.*

Két évvel ezeltt kaptuk a szomorú hírt, hogy jeles slénybúvárunk,
Kormos Tivadar elhúnyt. Szaktársai a legnagyobb részvéttel fogadták
halála hírét. Még sokat vártunk tle, egyebek között eddigi munkásságá-
nak nagyszabású összefoglalását. Fájdalommal kell megállapítanunk,
hogy erre már többé sor nem kerülhet, a könyörtelen halál ebben meg-
akadályozta.

Kormos Tivadar 1881-ben született Gyrött. Már kora ifjúságában

érdekldött a természettudományok iránt. Vadászattal egybekötött kirán-
dulásain megfigyelte a természet összes megnyilvánulásait, de különösen
az állatvilág kötötte le figyelmét. Gyjtött puhatesteket és gerinceseket,

melyeket meg is határozott.

1901-ben a budapesti Tudomány-Egyetem bölcsészeti karán a termé-
szetrajz-földrajzi szakra iratkozott be, ahol állatbúvárnak, zoológusnak
készült. Mint egyetemi hallgató vetette fel az „Egyetemi Természetrajzi
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ifjúsági egyesület eszméjét, amelynek megalakulása elssor-
ban az érdeme.

Els szakközleményei, amelyek tolla alól kikerültek 1902-ben, madár-
tani tárgyúak voltak. 1903-ban jelent meg a puhatestekkel foglalkozó els
értekezése. Ez a biharmegyei Püspökfürd reliktum csigafaunájának ere-

detére vet világot. Ez az értekezése hívta fel rá id. Lóczy Lajos figyelmét,

aki a Balaton környékének tudományos tanulmányozása kapcsán a Du-
nántúl pleisztocén puhatest állatvilágát óhajtotta szakemberrel feldol-

goztatni. Ezzel a tárgykörrel hazánkban addig közelebbrl senkisem fog-

lalkozott. A pleisztocén-puhatest állatvilág egy részét Weiss Artúr né-

met slénybúvár feldolgozta, majd Lóczy L. megbízásából ezt a munkát
Kormos Tivadar folytatta és kiváló sikerrel be is fejezte.

* Eladta a szerz a Magyarhoni Földtani Társulat 1948. február 11-én
tartott ünnepi közgylésén.
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Ekkor került Lóczy L. mellé tanársegédnek, majd 1908-ban a M.
Földtani Intézethez geológusnak.

A Földtani Intézetben fejtette ki Kormos Tivadar munkásságának
legjavát. Tudományos tevékenysége három irányú volt. Egyfell mint
térképez geológus mködött; dolgozott a horvátországi karsztterületen,

az Erdélyi-medencében, utóbb a bauxitterületeinken. Másfell mint s-
lénybúvár, elször a pleisztocénkori puhatestek feldolgozásával, utóbb
a pliocénkori és pleisztocénkori sgerinces-maradványok tanulmányozá-
sával foglalkozott.

Kormos Tivadar munkásságának súlypontja az slénytani tevékeny-
ségére esik. A pleisztocén puhatest állatviláqgal, eltte hazánkban szak-

embereink csak mellékesen foglalkoztak; megelégedtek a meghatározá-
sokkal. Nála találjuk az els rendszeres és korszer feldolgozásokat hazai

^irodalmunkban, amelynek értékes, st bizonyos mértékben alapvet rész-

letét alkotják. hozza nálunk els ízben vonatkozásba a pleisztocénkori

puhatesteket a ma élkkel s von le az eredményekbl messzebbmen
következtetéseket is.

A puhatesteken végzett vizsgálatainál talán még fontosabbak az

sqerinces tanulmányai. Mint leíró slénybúvárt a korszerség és a rend-
kívüli pontosság jellemzi. Származástani kérdésekkel nem foglalkozik,

amennyiben ezt a kérdést érinti, azt mindig geológiai-kronológiai okok-
ból cselekszi.

Foglalkozott a hazai pliocénkorú pikermi- vagy hipparion-faunáv al.

gyjtötte be a leggazdagabbnak bizonyult, apró gerinceseket is bven
tartalmazó hazai lelhelynek, a polgárdinak szerves maradványait,

amelynek alakjait leírta. Ismertette a régi híres lelhelynek. Baltavárnak
állatvilágát és ezenkívül a levantei-korú Ajnácsk kévesült állatvilágát is.

Behatóan leírta a hazai preqlaciális állatvilágokat. Egykori jeles s-
lénybúvárunknak. Petényi Salamon JÁNOsnak nyomdokait követve, ismé-

telten felkereste, begyjtötte és feldolgozta a baranyamegyei Beremend,
Csarnóta, Villány és Harsányheqy lelhelyeit. Ugyancsak begyj-
tötte és feldolgozta az általa felfedezett püspökfürdi Somlóheqy pre-
glaciális állatvilágát.

slénytani munkásságának nagy része a fiatalabb pleisztocénkori

qerinces állatviláq feldolgozására esik. Férfikora elején indult meg ha-
zánkban a tudományos barlangkutatás, amelynek els elharcosa Kadic
Ottokár volt. Miután a barlangkutatás a rendkívüli érdekesség sem-
beri maradványokon kívül igen értékes állatmaradványokat is eredmé-
nyezett, a barlangkutatásba csakhamar Kormos Tivadar is belekapcsoló-
dott és abban tevékenyen résztvett. A hazai barlangokból kikerült majd-
nem összes semlsmaradvány feldolgozása az érdeme. A legkiemel-
kedbb munkája ebben a tárgykörben a pilisszántói kfülke kövesült
állatvilágának leírása, amelyet annak idején a Szabó-emlékéremmel való
kitüntetésre is ajánlottak.

Az els világháború után slénytani munkássága kisebb kereteken
belül mozgott. Ekkor írta le a Sütí-rl származó, az utolsó interglaciális

idszakból való kövesült állatvilágot. Ekkor irta le a polgárdi pikermi
jelleg állatvilág egyik egészen új alakját, egy új cickány fajt, az Amblv-
coptus oligodon (n. g. n. sp.)-t, amelynek a részére a rendszertanban új
nem és új alcsalád elnevezést alkotott.

1930-tól 1940-ig a villányi, beremendi, nagyharsányi, csarnótai és

püspökfürdi preglaciális gerinces állatvilág új alakjainak leírásával
foglalkozott.

slénytani tevékenységének során számos új, vagy kevéssé ismert
gerinces fajt írt le s hazánk slénytani ismereteit ezáltal -jelentékenyen
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bvítette. Munkásságát nemcsak idehaza becsülték meg, hanem külföldön
is méltóképen elismerték.

A Földtani Társulat- fiatalon választmányi tagjává választotta.
A Földtani Intézet igazgatósága, id. Lóczy Lajos és Szontágh Tamás ismé-
telten közbenjártak, hogy Kormos Tivadar részére az illetékes miniszté-
riumtól külföldi utazási ösztöndíjat juttassanak. Részben a minisztérium-
tól nyert, részben a Semsey Andor által adományozott ösztöndíj segélyé-
vel alkalma volt Kormos TivADARnak — az akkori idben szokatlan
nagy — külföldi tanulmányokat megtenni. Ausztria és Németország
összes számottev múzeumát meglátogatta; a hipparion-faunák klasszikus
lelhelyeit, a görögországi Pentelikon-hegyi és a Sámos-szigeti elfordulási
helyeket a helyszínen tanulmányozta.

1914-ben nyerte el Budapest Székesfváros tudományos nagydíját.
A M. Tud. Akadémia III. Osztálya Mauritz Béla osztálytitkár javaslatára,
a geológus tagok helyesl hozzájárulásával ismételten megbízta a bara-
nya-megyei preglaciális faunák begyjtésével és feldolgozásával.

Kormos Tivadar slénytani munkássága fontos idszakot jelent a
hazai slénytani kutatások történetében, vizsgálatainak pontossága, kor-
szersége, új adatainak bsége és hézagpótló volta következtében. Méltó
arra, hogy emlékét mindenkor kegyelettel megrizzük.

EÖTVÖS LORÁND, MINT GEOFIZIKUS.*

Az 1848-as év nemcsak a magyar szabadság nevezetes dátuma, de a

magyar szellemiségnek is. 1848-ban született Eötvös Lóránd, akirl el

lehet mondani, hogy egész életével és minden cselekedetével a tudományt
és az emberi mveldést szolgálta. Sokoldalú, de mégis alapos tudós volt,

akire szinte jellemz, hogy akkor közölte csak kutatásainak eredményeit,

amikor már tökéletes eredményt tudott adni. Megjelent dolgozatai olya-

nok, hogy minden sorával újat mond.
Születésének századik évfordulójakor arról az EöTvösrl emlékezünk,

aki a Társulatunkhoz a legközelebb áll: EöTvösrl, a geofizikusról.

Ma mind a Föld megismerésében, mind pedig a nyersanyagokért
való harcban tudjuk, hogy mit is jelent a geológia számára a geofizika:

eszközeivel és módszereivel Röntgen-sugarak módjára bele lehet látni a

földkéreg belsejébe. Hogy azonban ez valóra vált, abban nem kis része

van Eötvös LÓRÁNDnak.
Lényegileg a geofizikának csak két ága érdekelte: a földi gravitációs

és a mágneses tér megismerése és felkutatása. Életének nagyobbik felét,

1886-tól egészen 1919-ben bekövetkezett haláláig, kizárólag e két misz-
tikus ertér felderítésével töltötte.

1881-ben a Temészettudományi Társulat megbízta a nehézségi gyor-
sulásnak Budapesten, az Alföldön és a Kárpátokban való meghatározásá-
val. Talán az ekkor felmerül kérdések voltak azok, amelyek a kutatót e

mindenütt jelenvaló ernek mélyebb vizsgálatára ösztökélték. Kezdetben
csak azt kutatja, hogy egyes, a Föld felszínébl kiemelked tömegek
vonzási Itatása hogyan felel meg a. számítható hatásnak. így nyúl a fizi-

kában már sokat használt, de nem sokra becsült Coulomb-féle mérleghez,
amit aztán átalakít és tökéletesít, úgyhogy új mérési módszereivel minden
eddigi elképzelhet pontosságot felülmúl. Kutatásai kezdetén kétféle tor-

ziós ingát használ, mivel azonban a lelógó súllyal ellátott ingája gya-

* Eladta a szerz a Magyarhoni Földtani Társulat 1948. február 11-én
tartott ünnepi közgylésén.


