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A MILLENNIUMI ÉV VÉGKN.

I.

B E V E Z E T Ő .

Dr. S t a u b  MoRicz-tól.

A keletről nagy síkföldeken, tágas völgyeken átjöttek ezer evvel ezelőtt 
őseink ama szép hegylánczolathoz, melyet geologiai értelemben fiatal kelet
kezésűnek mondunk, mert ezt ama nagy tömegmozgásnak köszöni, mely a 
harmadkor középső szakaszában Középeurópa földjét észak felé nyomta és azt 
fölgyűrvén, kimagasította az Alpok nagy tömzsét, melynek legnagyobb sugara 
hazánk szirtöve. Ez öv partjait még nagy kiterjedésű tenger mosta és még 
ezer és ezer évnek kellett elmúlnia, míg hazánk földje küzdőtere lett ama 
nagy népáradatnak, mely akkor mozgásnak indúlt. Egymást tolva, egymást 
kergetve, egyik sem tudott a harmadkori tenger most termékeny földdel borí
tott fenekén állandóan megtelepedni és jövő nemzedékének hazát adni; ez 
fenmaradt ama népáradat utolsó raja számára, mely erélylyel és gyorsaság
gal és a fegyver szerencséjével birtokba vette ama tágas földet, melyet most 
drága hazánknak mondunk és melyért, hogy idegen kézre ne kerüljön, elő
deink és szülőink évszázadokon át nehéz, véres, nem egyszer végveszélylyel 
fenyegető harczot voltak kényszerítve vívni. És valahányszor e harczokat 
békét igérő idő követte, midőn nemzetünk ismét összeszedegethette erejét, 
a kulturmunkához is fogott, melyet fájdalom újra betörő vihar majdnem az 
utolsó nyomig ismét megsemmisített. Még egy félszázada sem múlt annak, 
hogy vér és köny áztatta e drága földet, de a harcztól és a tűréstől edzve, 
a remény biztató szárnya alatt és a boldog jövő iránti hitben erőt találva, a 
sors azzal áldotta meg hibáiért sokat szenvedett nemzetünket, hogy István 
szent koronáját igazságos, áldott jóságú király fejére tehette és e főn a ko
rona ismét fényleni kezdett és fénysugarai ismét fölélesztették bennünk a 
tudományok és művészetek ápolására irányuló kedvet.

Ezer év a geologiai időszámítás szerint parányi kevés, egy nép történe
tében sok. A mit valamely nép ennyi idő alatt kulturája érdekében megtenni 
elmulasztott, vagy a mit a sors kényszeréből elmulasztania kellett, azt ismét 
helyre pótolni, megint csak hosszú és szakadatlan munka eredménye lehet.
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Mi gyorsabban haladtunk, mert a kulturmunkában őrizkedvén a nemzeti 
dölftől, nem zárkóztunk el a nyugat békében fejlődő kulturája elől és azt 
magunkban áthasonlítván, saját vérünk keringesébe vittük át.

Hazánkban a geologia és segédtudományainak tudományos művelése 
mintegy egy félszázaddal ezelőtt vette kezdetét és a munkának első tűz
helye a mi társulatunk volt és e munkát csak élénkítette, csak fokozhatta 
az, hogy a főiskoláink és végre állami geologiai intézetünk jeles szakembe
reikkel és segédeszközeikkel előmozdítói lettek tudományunknak. Ne hall
gassuk el, még most sem, hogy társulatunk zsenge korában honfitársaink 
hazaszeretetében talált nagy istápot, mert midőn társulatunk első névjegy
zékét áttekintjük, sok olyan férfiú nevével találkozunk, ki a hazai geologiai 
irodalomban sohasem szerepelt, hanem inkább érdeklődésből, még inkább 
hazaszeretetből akarta filléreivel támogatni társulatunk kezdő működését és 
bár megritkult ezeknek a sora, még most is rámutathatunk olyan nevekre, 
melyeknek viselői e semmi anyagi hasznot nem nyújtó, a semmi külső 
tekintélyt nem adó társulati tagsági czímmel járó kötelezettséget kész öröm
mel teljesítik.

Emlékezzünk meg hálával ez alkalommal is hazánk történetében fényes 
szerepet játszó amaz előkelő családról, melynek áldozatkészsége tette le- 
hetsegessé társulatunknak működése megkezdését. A magyar orvosok és 
természetvizsgálók ama nevezetes VIII-ik (1847) vándorgyűlésén, midőn 
Z ipser  E n d re  megpendítette a «földismei bányászegyesület» megalapításá
nak eszméjét, mely soha sem alakult meg, hanem még csak 1850-ben új 
alakban, mint «magyarhoni földtani társulat» kezdett működni, akkor a 
vándorgyűlés elnöke, herczeg E szterházy P á l  volt az első aláíró és ezen 
aláírásával 400 pengő forintot biztosított az alakulandó egyesületnek. Ez 
időtől kezdve a herczeg pártfogója lett a mi társulatunknak es egyesegyedül 
az ő pártfogásának volt köszönhető, hogy 1856-ban a társulat működésének 
első külső jele «a magyarhoni földtani társulat munkálatainak első füzete» 
napvilágot látott. Egész haláláig (1865) társulatunk igazi pártfogója volt 
és pártfogói évdíja jó soká egyedüli jelentékenyebb és biztos jövedelmi for
rása volt a társulatnak. Hazafiui örömmel vállalta magára a pártfogói tisz
tet fia, herczeg E szterházy M iklós, és ennek elhunyta után (1894) fia 
lig. E szterházy P á l  is. Nemzetünk géniusza a jövő évszázadokon át is le
begjen e fényes család fölött, méhéből soha más mint a hazát mindenek 
fölött szerető sarjak ne származzanak és társulatunk annaljai sohase felejt
kezzenek meg az E szterházy név hálás megemlékezéséről!

Hogy társulatunk 46 év lefolyása alatt mit tett, azt itt részletesen 
fölsorolni nem csak fölöslegesnek, hanem időelőttinek is tartjuk. Az ez
redéves kiállítás látogatója is, a ki e tekintetben keresett volna, csak 
nagy nehezen talált volna tájékozást. Egy otromba szekrénybe testvér-tár- 
sulataink kiadványai közé beszorítva voltak a mi társulatunk «Munkálatai»,
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«Közlönye» és egyéb közleményei találhatók; falon, melyet napsugár sem 
ért, függött «Magyarország geologiai térképe», az első, melyet hazai szak
tudósaink készítettek. Sem ez, sem azok nem tűnhettek föl még a csak 
nézni vágyó kiállítási látogatónak sem, talán akadt egyik-másik, ki kiad
ványaink czímeit mégis elolvasta vagy térképünk szintarkaságát bámulta; 
de vajmi kevesen lehettek, kik gondolkodóba estek azon óriási szellemi 
munkakészleten, mely e kiadványokban rejlik! Még kevesebben lesznek, 
kik tudni fogják, hogy lassan és nehezen vergődtünk föl arra a színvonalra, 
melyen európai testvér-egyesületeink állanak, de elértük azt, hogy azok, kiket 
mintaképeink gyanánt tiszteltünk és tisztelünk, egyenragúnak ismernek el. 
Hogy mennyire haladtunk és hol állunk most, arról hazafiúi áldozatkész
séggel és szakértelemmel rendezett kiállításunk tett tanúbizonyságot. 
Hálára kötelező készséggel ajánlkozott egynehány mélyen tisztelt tagtár
sunk, hogy kiállításunk htí képét közlönyünkben visszatükröztessék, hálánk 
jeléül azok számára, kiknek a ma elért eredményt köszönjük; biztatóul 
azok számára, kik a megkezdett ösvényen tovább haladni akarnak; örök 
időkre azok számára, kik a múlt munkájával megismerkedni akarnak.

De bűn volna a második millennium küszöbén az elért eredménynyel 
megelégedni! Nekünk nemcsak lépést kell tartanunk tudományunk roha
mos fejlődésével, hanem fel kell venni a versenyt is szomszédainkkal és oda 
kell törekednünk, és pedig ernyedetlenül és ha kell követelőleg is lépjünk 
fel, hogy mindenki, ki hivatva érzi magát hazánk földjéhez nyúlni, ezt ava
tatlan kézzel ne tegye!

Maga a mi társulatunk azt hiszi és azt reméli, hogy éppen a m illen
niumi év folytán foganatosított kimagasló két alkotásával biztos és gyümöl
csözőbb munkálkodást segít elő. Az egyik «Magyarország geologiai tér
képen, melyet társulatunk szerény jövedelméből nehezen megtakarított 
filléreivel a m. kir. földmivelésügyi minisztérium jóindulatú támogatása és 
S emsey  A ndor  bőkezűsége, és megemlítetlenül ne maradjon, több tagtársunk 
önzetlen közreműködése folytán az idén kiadhatott és közhasználatra bo
csáthatott. A  jó szolgálatot, a mit vele tenni szándékozunk, már most is 
mindenki feltétlenül elismeri, mi pedig elvárjuk, hogy a jövő ezt még job
ban meg fogja erősíteni. E térkép nem tökéletes, nem kifogástalan mű, de 
legnagyobb részében visszatükrözi hazai tudósaink fárasztó és gondos mun
káját és előkészíti azoknak az utat, kik majd többet és jobbat akarnak 
tenni, és hogy ez megtörténjék, ez a térkép kiadatásának egyik indító oka.

Folytonos és jó munkára akar társulatunk a néhai «Szabó József em 
lékére tett a lapítványával» is ösztönözni. Időről-időre ki akarjuk tüntetni 
azokat, kik köztünk a legkiválóbbat, a legbecsesebbet teremtik a mi tudo
mányunk terén; támogatni és segélyezni akarjuk munkásságukban tapasz
talt és serdülő szaktársainkat és hogy ennek meg lesz a várt eredménye, 
arra bizton számítunk.
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A népbéke pálmaágának árnyéka alatt a magyarhoni földtani társulat 
a második millenniumban is ki akarja venni a maga részét abból a nagy 
munkából, mely országot hatalmassá és nagygyá, népet bölcscsé és gazdaggá 
tesz: a közművelődé.* m unkájából!

II.

A GEOLOGIA FEJLŐDÉSÉNEK RÖVID TÖRTÉNETE MAGYAR- 

ORSZÁGON 1T74-TŐL 1896-ig *

B öckh JÁNos-tól.

Ha visszatekintünk e tudományág múltjára és ha még oly röviden is 
átpillantjuk fejlődésének történetét, lehetetlen nem felismerni ama szoros 
kapcsot, mely a geologia és bányászat közt éppen úgy létezett a múltban is,, 
mint az a két szak közt időközben beállt bifurcatió daczára mai napig is 
fennáll. Hisz maga azon férfi, a kinek nevéhez fűződik a geológiának rend
szerbe való szedése és így igazi tudománynyá felavatása, A brahám G ott

lieb  W e r n e r , a freibergi bányász-akadémia egykori tanára, bányász volt. 
Ez időtájban (1785) a mineralogiai és bányamivelési disciplinák tanítása 
bányászati főiskoláinkban rendszerint egy tanerő kezében volt még össz
pontosítva. W ern er  ezen tanokhoz a geognosiát fűzte, mely végre geoló
giává fejlődött ki. W ern er  kortársa volt nemes B orn I gnácz geniális hazánk
fia, úgy a hazai, mint egyáltalán a bányászati, mineralogia-geognostikai 
ismeretek egyik főterjesztője. Hazánk bányavidékein tett utazásait 23 levélben 
leírta (Briefe über mineral. Gegenstände auf einer Reise etc. Frankfurt und 
Leipzig, 1774.) és ezek kortársainak érdeklődését annyira felkeltették, hogy 
egymás után lefordították angolra, francziára és olaszra. E levelek alapján 
B orn iGNÁcz-ot az utódok a bánsági' geologia ősatyjának is elkeresz
telték. Mint a prágai kir. cseh tudományos társulat egyik alapítója e tár
sulat közlönyeiben többször írt; így p. o. az Y. kötetben (1782), a hol a 
«Vom gediegenen Spiessglaskönig in Siebenbürgen»-ről szól. Még előbb, 
1777-ben a IH. kötetben egy szintén jó hírnévnek örvendő szerzővel 
találkozunk, t. i. Ü E L ius-sal, a ki a «Nachricht von ungarischen Opalen und 
Weltaugen* czimü czikket közölte és S ternberg  JÁNOS-Sal, ki 1786-ban 
«Versuch einer Geschichte der ung. Erdbeben» czímü czikkét közölte.

M ária T erézia királynénk v. B orn-í  1776-ban Bécsbe hivatta, hogy a

* Szerzőnek egy nagyobb terjedelmű tanulmányának kivonata, mely «A m. kir 
földtani intézet és kiállítási tárgyai» czímü füzetben megjelent. Budapest, 18!'(i.


