
Do tohto obdobia patrí aj jeho inicia
tívna činnosť vzťahujúca sa na pozorova
nie a štúdium zemetrasení. S veľkou 
usilovnosťou sa dal do štúdia dovtedy 
úplne zanedbávaného pozorovania zeme
trasení a už roku 1830 uverejnil prvú 
prácu o juhouhorskom zemetrasení v ro
ku 1879. Neskôr sa zaoberal sedmohrad
ským zemetrasením z roku 1880 a štú
diom ďalších. V tých rokoch študovali 
zemetrasenia aj iní vedci, a preto Scha
farzik pokladal za potrebné zjednotiť 
vedecké pozorovania zametrasení a z jeho 
iniciatívy bol 9. novembra 1881 založený 
seizmologický výbor geologickej spoloč
nosti na čele s Jozefom Szabóom. Už na 
prvej medzinárodnej seizmologickej kon
ferencii roku 1901 v Štrasburgu predná
šal Schafarzik, vtedy už ako predseda 
seizmologického výboru, o výsledkoch 
práce tohto výboru od roku 1882 a o vzor
ne spracovanom katalógu makroseizmic
kých pozorovaní. Po návrate zo Štras
burgu inštalovali v suteréne uhorského 
geologického ústavu štrasburský seizmo
graf a odvtedy sa začala stála mikroseiz
mická služba, ktorú neskôr prevzali špe
ciálne ustanovizne. No Schafarzik sa aj 
naďalej venoval seizmológii. 

Po vstuoe do uhorského geologického ústavu roku 1882 sa zmenila dovtedajšia 
vedecká činnosť Sghafarzika. V programe tejto inštitúcie, ktorú viedol Ján Bôckh. 
bolo podrobné geologické mapovanie krajiny. Výskumná činnosť F. Schafarzika, 
zameraná najmä na petrografický výskum mladých eruptívnych hornín, sa musela 
rozšíriť na otázky štúdia stratigrafie a geologickej stavby horstiev. V ústave strávil 



F. Schafarzik 22 rokov a pokračoval v práci, ktorú započal v Krassószórénskom no 
hon. Roky ktoré tu pôsobil, priniesli okrem prac na geologickom manovan aT ceľý 
rad dalsich vedeckých úspechov. Veľkú časť spomenutej p r a c e š štúdľom se zrno 
ogie robil uz v lone ústavu. Roku 1875 ako suplujúci profesor vstúpil do g™ologľckej 

spoločnosti, ktorá ho roku 1883 zvolila za druhého tajomníka. V tejto funkcii redi
goval do roku 1885 nemeckú časť ročenky Fóldtani Kôzlôny. Roku 1888 z pove
renia prírodovedeckej spoločnosti vydal I. časť Rukoväti výletníkov, ktorá obsaho
vala Návod na mineralogické a geologické zbery a bola niekoľko desaťročí jedinou 
príručkou svojho druhu v maďarskej odbornej literatúre. V rokoch 18951896 do
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cJ,f%h^aT^P°ČaS PÔSOfnia v ú s t a v e v y k o M l aj mnoho zahraničných študijných 
ciest. Roku 188o precestoval spolu s Móricom Déchym stredné horské hrebene Kau
kazu, Dagistan, ropné polia v Baku, časť Arménska, ako aj okolie Carihradu 
a Brussy. O tri roky neskôr študoval okolie Neapola v Taliansku 

Roku 1891 sa Schafarzik habilitoval na budapeštianskej technike za súkromného pro
fesora technickej geológie. Po habilitácii začal činnosť ako súkromný profesor na 
technike, vedeckovýskumnú činnosť zameral na petrografiu praktického zamerania 
a popri mineralógovi Alexandrovi Schmidtovi prevzal celú výuku geológie na tech
nike. Az po Schmidtovej smrti roku 1904 prevzal katedru geológie. Dobudoval zbierky 
a odborný knižnicu katedry a zostavil vysokoodborné prednášky pre poslucháčov 
íoro" . c , , e r p a j u < \ P r i t o m z vlastných bohatých skúseností. Jeho katedra sa roku 
1909 presťahovala do nového ústavu a podľa vlastných Schafarzikovych plánov dostali 
v nej dôstojne miesto aj petrografické, ložiskové a paleontologické zbierky ktorých 
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zväzkov Tu vybudoval optické a chemické laboratórium, v ktorom sa robili ana
lýzy najlepších odborných prác. 

F. Schafarzik popri pedagogickej práci vykonával aj dôležité funkcie. Od roku 1904 
bol podpredsedom uhorskej geologickej spoločnosti, potom v rokoch 19101918 iei 
predsedom a roku 1918 ho zvolili za jej čestného člena. Aj akadémia vied ho roku 
1916 zvolila za riadneho člena a za predsedu IV. sekcie. Bol tiež členom rady uni
verzity a členom výborov prírodovedeckej spoločnosti a krajinského baníckeho a hut
níckeho spolku. V posledných rokoch hral dôležitú úlohu aj v redakčných prácach 
ročenky Fóldtani Kôzlôny. Zaslúžil sa o založenie hydrologickej odbornej sekcie geo
logickej spoločnosti, v ktorej bol od roku 1920 predsedom 

Roku 1926 zanechal F. Schafarzik katedru na technike a odišiel do výsluzby s plá
nom napísať svoje celoživotné dielo o geológii pohoria KrassóSzórény a Poja
nyRuszka. Pracú však nedokončil, pretože 5. septembra 1927 zomrel 

F. Schafarzik bol jedným z geológov, ktorých odborné znalosti využívali v praxi 
Uz v roku 1884 vydal pojednanie o mlynských kolesách v Uhorsku. O rok neskôr 
publikoval spoločne s Alexandrom Gesellom katalóg hornín vhodných na umelcké 
a remeselne použitie. Z jeho ďalších podobných prác si zaslúži ešte zmienku súpis 
kameňolomov na území Uhorska, ktorý aj s mapovou prílohou vydal roku 1904 Práce 
z odboru kamenopriemyslu boli výsledkom jeho početných študijných ciest do Švéd
ska a ]\orska roku 1891, do horného Talianska a Istrie roku 1892 a o rok neskôr 
do Grécka. 

F. Schafarzik má zásluhy aj na geologickom výskume Slovenska, najmä Spišskoge
merskeho rudohoria. Jednou z jeho najcennejších prác vykonaných v okolí Rožňavy 
je rozlíšenie paleozoických hornín, ktoré podrobne rozčlenil, a vysvetlil pritom vznik 
rudných ložísk. 
r J , S c hafarzik bol význačnou vedeckou osobnosťou. Za vedecké zásluhy bol už roku 
1902 poctený titulom banského radcu. Tento titul spolu so záslužným krížom, ktorý 
získal v bosenskej okupácii, patrí k poctám zdobiacich jeho veľké vedecké zásluhy 
v rozvoji uhorskej geológie. 

Ivan Herčko 
140 


