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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.
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cs. kir. udvari ásványtani gyűjteményt rendezze és leírja. Itt nemsokára 
középpontja lett a tudományos törekvéseknek. Az arany és ezüst érczek 
amalgamatiójával is foglalkozott és II. JózsE F -tő l engedélyt nyert arra, hogy 
a kísérletek Selmeczbányán nagyban végeztessenek. Ez alkalomból több ve
gyészt és mineralogust hivott oda, még 1786-ban és a Selmeczbánya melletti 
Szklenón egy valóságos kis bányászat-mineralogiai congressust tartottak, 
melyen egy oly eszme megvalósítása fölött tanácskoztak, mely nagyszerűsé
gében párját valóban ritkítja és a melynek nem volt kisebb czélja, mint hogy 
«Societät der Bergbaukunde» név alatt az egész világ bányászatára és rokon 
elemeire kiterjedő oly egyletet alakítsanak, mely tagjait közleményeik révén 
egymással megismertetné és kapcsolatba hozná. E társulat köréből már 
1789-ben megjelent a kiadványok első kötete Lipcsében. Ebben találjuk 
Müller cs. kir. gubernium-tanácsos és főbánya- és sófelügyelő Zalathnán, 
«Mineralgeschichte der Goldbergwerke. in dem Yöröspataker Gebirge in 
Siebenbürgen, nebst einer Karte» czímű közleményét. Azon időben, midőn 
Born megkezdette működését Bécsben, 1778-ban Pozsonyban és Lipcsében 
Klein Milály evang. lelkész hazánkfiától megjelent egy munka következő 
czím m el: «Sammlung merkwürdigster Naturseltenheiten des Königreiches 
Ungarn». Ugyanez időszakban egy másik hazánkfia is kivált munkássága 
által s ez nemes Fichtel János Ehrenreich, az erdélyi gubernium tanácsosa 
volt, ki hazánk ismertetése körül széles tevékenységet fejtett ki s mind
járt első helyen említem «Des Herrn Johann Ehrenreich von Fichtel Bei
trag zur Mineral gesellichte von Siebenbürgen. Erster Theil, welcher die 
Nachricht von den Versteinerungen enthält» czímű művét, melyhez sora
kozik a «Zweiter Theil, welcher die Geschichte des Steinsalzes enthält». 
Nagy érdemeket szerzett magának az 1791-ben kiadott «Mineralogische 

Bemerkungen von den Karpathen» czímű két részből álló könyvével, vala
mint az 1794-ben megjelent «Mineralogische Aufsätze» czímű művével, 
melyben egyebeken kívül az erdélyi Erczhegység nevezetesebb bányavidékei 
arany előfordulásával foglalkozik. Ha az előbb megnevezett tudósok művei 
külföldön és német nyelven közöltettek, a mint régibb szerzők művei 
pedig, mint p. Köleséri S. «Auraria Romano-Dacica» czímű műve 1717-ben 
vagy Fridwalsky János (1767) műve latin nyelven jelentek meg, kétsze
resen érdemes figyelmünkre egy oly szerző, ki még a múlt század lejárta 
előtt magyar nyelven iparkodott szakunk ismereteit terjeszteni, s ez 
Benkő Ferencz ref. lelkész és nagyenyedi tanár, ki az első magyar 
mineralogiát írta és 1786-ban saját költségén Kolozsvárit kiadta. 1791-ben 
Z ay  Sámuel adott ki ugyancsak magyar nyelven egy mineralogiát Komá
romban. E könyv az ásványokon kívül kőzetekre is kiterjeszkedik, s végül 
toldalékként, de igen fogyatékosán a «kővé-váltakról» is megemlékezik. 
Ugyancsak ezen időben megkezdette W in d is c h  Károly Gottlieb, Pozsony 
város egykori polgármestere és több külföldi tudós társaság tagja, az «Un-
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garisches Magazin oder Beiträge zur ungarischen Geschichte, Geographie, 
Naturwissenschaft der dahin einschlagenden Litteratur» czímű gyűjtemé
nyes kiadványokat, melyek 1788-ig Pozsonyban megjelentek.

E kiadványsorozatban külünösen szakunkba vágókkal is találkozunk, 
mint p. o. «Nachricht von einer merkwürdigen Höhle» (Agtelek), továbbá 
«Von den Salzpfützen bei Ilmitz und Apetlen in der Wieselburger Gespan
schaft », «Nachricht von den Sauerbrunnen zu Herlan in der Abaujvárer 
Gespanschaft und in der Gegend von Cservenitza, wo die berühmten Opale 
gefunden wurden» és több mással is, a mint külön ki akarom emelni még 
C. D. Bartsch: «Bemerkungen über den Plattensee» czímű közleményét. 
Hazánk bányászatának már akkorában kifejlett volta, ásványkincsének gaz
dagsága, valamint a hegységeink és rónáink nyújtotta változatosság az 
összetételben és kifejlődésben rég magára vonta nemcsak honfitársaink, de 
a külföldi szaktudósok figyelmét és ezek közül többen nálunk rövidebb 
vagy hosszabb időkön át tartózkodtak s így az országgal jobban meg is 
ismerkedtek. Ugyancsak a múlt század utolsó két decenniamára esnek Franz 
G riselini «Versuch einer polit. und natürl. Geschichte des Temes- 
várer Banats», meg Johann Jakob FERBER-nek 1780-ban kiadott «Physi
kalisch-Metallurgische Abhandlungen über die Gebirge und Bergwerke in 
Ungarn» czímű munkái. 1797-ben Bobért Towson Londonban «Travels 
in Hungary witli a short account of Vienna in the year 1793» czímű köny
vét adta ki, melyben a mellékelt térképen országunknak utbaejtett ré
széi geologiailag már színezve vannak. Ha felemlítjük még a következő 
czímű műveket melyeket a múlt század második felében élt szaktudósaink 
írtak, u. m. D elius Christoph Traugott: «Anleitung zu der Bergbaukunst», 
Giov. Ant. Scopoli: «Cry stallographia Hungarica», Buchholz Jakab: 
«Beschreibung des wundervollen Karpathischen Schnee-Gebirges», Hager 
János Dániel: «Ueber das Vorkommen des Goldes in Siebenbürgen», 
Hacquet:«Neueste physikalisch-politische Reisen in den Jahren 1788— 1795» 
és Jens Esmaric : «Kurze Beschreibung einer mineralogischen Reise durch 
Ungarn, Siebenbürgen und das Banat» stb., meg kell adni nekik azon elisme- 
erést, hogy tudományunk fiatal voltának daczára derekasan iparkodtak annak 
terjesztését előmozdítani. 1770-ben Mária Terézia királynőnk a selmecz- 
bányai bányaiskolát bányász-akadémiává alakította át, melyhez Jacquin V il
m os-t a mineralogia és chemiatanárává nevezte ki, feladatává tétetvén egyebek 
között az, hogy belföldi ásványokból es kőzetekből egy gyűjteményt is össze
állítson. Utódjai dr. S c o p o li  János és Ruprecht Antal voltak. Mind két név 
a tudományos világ előtt jól ismeretes. Eleinte az akadémián a bányamü- 
veléstant a mennyiségtan tanára a vegytan tanárával felváltva tanították ; 
és itt Haidinger K á r o ly  és a század elején Reichetzer X a v e r  F e r e n c z  

neveivel találkozunk (az előbbi tudományunk nagy mestere, Haidinger 
V ilm o s  atyja vala), később a bányaműveléstan részére egy harmadik tan



szék szerveztetvén, ennek révén D eliu s  T raugott K ristóf addig bánsági 
bányaigazgató jutott mint tanár az akadémia kötelékébe. Bányászatunk e 
díszének neve örökké emlékezetes fog maradni. Őt követte lichtenfelsi 
P eith n e r  T ád é , mind a kettő irodalmilag is a legelőnyösebben ismeretes és 
D e liu s  «Anleitung zur Bergbaukunst etc.» czímü müvével hírnévre 

tett szert.
Noha a múlt század végén tudományos életünkben a visszaesés jelei 

konstatálhatok, mégis II. J ózsef elhunyta után a nemzeti élet erősebb 
nyilvánulásai láthatók; nemzeti nyelvünk ápolása lép előtérbe, és tudósaink 
egy magyar tudós társaság eszméjével foglalkoznak, melynek megvalósulása 
gróf S zéchenyi István, e nagylelkű főúr nevéhez van kötve. Atyja gróf S zé 

chenyi F erencz  még 1802-ben nemzetünknek ajándékozta becses könyv
tárát és gyűjteményeit, s így nemzeti múzeumunk alapját megvetette. 
1837-ben fogtak a jelenlegi múzeum telepítéséhez, mely czélra még az 
1832/36-ik évi törvényczikkel 500.000 forintot vetett ki az országgyűlés.

Múzeumunkban nemcsak hazánk földjének gazdag kincses tárházát 
bírjuk, hanem egyszersmind a tudományos kutatások, irodalmunk és az isme
retek fejlesztésének hajlékát is. Gyűjteményei közül az ásványtani, hála 
dr. semsei S emsey A ndor úr fejedelmi bőkezűségének és buzgó tisztviselői 
fáradozásának, immár világhírű lett, a fosszil emlősök gyűjteménye pedig szin
tén a legszebb hírnévnek örvend.

Ugyancsak a múlt század végén letűnt folyóirataink hetyébe 1802-ben 
Pesten egy újat látunk megjelenni, a «Zeitschrift von und für Ungarn zur 
Beförderung der Vaterländischen Geschichte, Erdkunde und Literatur» 
czím alatt és S ch edius  L ajos egyetemi tanár szerkesztésében.

E folyóirat vegyes tartalmú, de vannak benne geologiai rövidebb czik- 
kek is. így Kitaibel P á l  egy czikke : «Allgemeine Ansichten der Oberfläche 
des Bodens von Ungarn»; J o h . Cristian v. E ngel-MI : «Etwas über den Ge
sundbrunnen bei Neu-Lublau in der Zipser Gespanschaft etc., nebst einer 
kurzen Nachricht vom Bartfelder Sauerbrunnen»; Berzevitzy GERGELY-töl: 

«Ueber den Torf in Ungarn» stb. Ugyancsak a század elejéről néhány kü
lön megjelent utazási leírás is felemlíthető, melyek, ha nem is tartoznak a 
tiszta szakirodalomhoz, mégis bányászatunkat vagy tudományunk egyéb 
ágait is érdeklő feljegyzéseket tartalmaznak. így itj. gróf Teleki Domonkos 
könyve «Egy nehány hazai utazások leírása Tót- és Horvátországoknak is
meretével együtt», mely 1805-ben németül is megjelent, továbbá «Gróf 
Batthyányi Vincze Utazása Magyar-Országnak, Erdelynek, Moldáviának és 
Bukkovinának egy részén által», mely Pesten jelent meg 1818-ban. 
E könyvben szerző a Mátra-hegységről is megemlékezik, annak kőzeteit 
megnevezvén. Bredeczky S á m u e l hazánkfiától jelent meg a «Topographi
sches Taschenbuch für Ungarn auf das Jahr 1802. Oedenburg 1801»’ 
melyet 1803— 1805 a «Beyträge zur Topographie des Königreichs Ungarn»
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követett és melyhez 1807-ben a «Neue Beiträge zur Topographie und Sta
tistik des Königreiches Ungarn» járult. E gyüjtőművek számos adattal já
rulnak hazánk természettudományi ismertetéséhez. Itt találunk B erzeviczi 

G ergely-tői egy levelet a tarpataki völgy leírásával; A sböth J ános a 
Magas-Tátra Zöldtó környékének ismertetését adja; B redetzky S ám uel- 

től «Steinkohlen bei Oedenburg» czímü dolgozatát találjuk, melyben említi, 
hogy Sopron körül nagy mennyiségben fordulnak elő kövületek stb .; több 
érdekes adat foglaltatik a Fertő-tavára vonatkozó közleményében, említi a 
tőzeget Eszterháza vidékéről és a lápföldet Boz (Holling) tájáról és egy Sopron 
melletti homokgödörből elephas-fogat i s ; leírásából látható továbbá, hogy már 
az ő idejében erősen művelték a szt.-margitai kőbányákat, az anyagot Bécsbe 
szállítván. Említem végre BREDETZKY-nek Soprontól Szombathelyre tett 
utazása leírásának egy töredékét, melyben Nyékről (Neckenmarkt) szép 
szappankő (Saponit) előfordulását jelzi és a ritzingi ásványszén-előfordulá- 
sával foglalkozik. A kőszegi hegyet gnájsznak tartja, de különösen meg
említendő, hogy közleménye folyamán a Sághegyre és Kis-Somlyóra is rfleek- 
tálván, az előbbinek kúpalakját hangsúlyozza, — honnan,mint mondja, szép 
bazaltot is hozott,— s ezt egyenesen a vulkán névvel is illeti, melynek tetején 
értesülése szerint, egy kráternek nyomai még most is mutatkoznak; a L e n k - 

től Borostyánkőn felfedezett «Serpentin-Achat*>-ot ez alkalommal szintén fel
kereste. A pöstyéni fürdő ismertetésével, valamint a «Aus dem Mineral
reich» czikkeivel záródik le a III-ik kötet. A következő kötetben Genersich  

lelkész a «Physisch-topographische Uebersicht des Zipser Komitats» 
ismertetésében, nevezetesen Késmárk, Lőcse és Poprád környékével foglal
kozik, továbbá a kőzetekkel, melyek véleménye szerint ott fellépnek és szóba 
ejti a vidék nevezetesebb ásványvizeit, nemkülönben a Leibicz, Poprád 
melletti Teplitz régi bányaműveleteit, szintúgy a Királykő tájáról is egy ősrégi 
tárnát említ, mely úgy látszik, hajdanában arany tartalmú kőzetekre hajtatott. 
Felsorolja továbbá egy Brünnben kiadott «Patriotisches Tagblatt etc.» 
czímü lapban megjelent hazánkra vonatkozó czikkeket, mint p. o. a 
L enk  J. V.-től Borostyánkőnél felfedezett, tőle «Serpentin-Agathnak el
nevezett kőzet leírását». A «Neue Beiträge »-be pillantván, ezekből R a i s z  

KERESZTÉLY-től az agteleki Baradlát illető közlemény idézhető, melyben a 
szerző a barlangképződés okozójául a vulkanismust tekinti és elég furcsán 
kijelenti, «dass diese Höhlen und Vertiefungen ebenso viele brennende 
Krater ehemals gewesen seien». Ezen kijelentés nem maradt egy isme
retlen részéről ellenmondás nélkül, a mint ezután maga B redetzky is tett 
ellenvető megjegyzéseket; a neptunisták és vulkánisták közötti egykori vil
longás e sorokban is mutat még némi nyomokat. Felemlítem még B redetzky 

«Keiseerinnerungen über Ungarn u. Galizien. Wien, 1809.» czímü munkáját, 
melynek «Geognostische Ansicht» czímű külön fejezete a pozsonyi gránitról 
szól; felemlíti továbbá a Szent-György melletti lecsapolt Súrt es a Csek-
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lé sz  (Landschütz) mellett megfigyelt régi partot. A szepesi Maguránál a 
kárpáti homokkő területén utazva, a következőket írja: «Der Mineraloge 
und Geognose hat wenig Ausbeute auf dieser Keise zu erwarten; Sandstein 
und immer Sandstein» záróúl pedig röviden még felemlíti a kőzeteket, 
melyeket gyűjtött. Itt kívánunk végre még megemlékezni arról is, hogy 
1812-ben Beichetzer Ferencz hazánkfia adta ki «Anleitung zur Geognosie, 
insbesondere zur Gebirgskunde. Nach Werner für die k. k. Berg-Akademie 
bearbeitet» czímü könyvét. Mint az előbbeniből látható, az a kevés folyó
irat is, mely a múlt század végén és a jelen század elején keletkezett, mind 
a mellett, hogy német nyelven szerkesztetek és akkori viszonyaink közt 
nagyobb olvasókörre nem számíthatott, csak rövid életű volt, s egymásután 
letűnt ismét a napirendről. Valóságos esemeny számba megy tehát, midőn 
1817-ben Pesten Trattner János Tamás a «Tudományos Gyűjtemény»-t 
magyar nyelven adta ki, mely IS I7— 1841-ig XXV évfolyammal jelent 
meg 300 kötetben. Ezen hézagpótló folyóirat szintén vegyes tartalmú, de 
találkozunk szakunkba vágó czikkekkel is. így idézzük Clementis közlemé
nyét a Baradláról; Csaplovits JÁNos-ét Arányid káról; Fáy ANDRÁs-ét Párád
ról ; R an g  Ferdinánd- és K ajd acsy  TERÉziA-ét a íjaeteor kövekről: K ő le s y  

ViNCZE-ét az abaligeti barlangról, Partsch Pál és R ie s  János FERENCz-ét a 
balatoni kecskekörmökről; Tőltényi SzANiszLÓ-ét a budai hegyekben talál
ható ásványokról; Jankovich MiKLÓs-ét a villogó drágaköveknek ismereté
ről: Vásárhelyi JÁNos-ét a dagadó forrásról Biharmegyében stb. Legyen ezek 
tudományos értéke ma már bárminő, mégis tiszteletben kell azokat tar
tani, mert az ismeretek terjesztését czélzó e törekvések még oly időre esnek, 
melyről S zász  Károly a magyar tudós társaság rendes tagjai első 1830-ban 
történt megválasztása alkalmával elmondta: «Nem kevés nehézséggel 
járt, a nyelvtudományin kívül, a többi osztályokban érdemes írókat találni*. 
A «Tudományos Gyűjtemény» volt irodalmunkban az első, még pedig 
nemzeti nyelven írt nagyobbszerű tudományos vállalat. A jelen század ele
jén  azonban még egyéb, részben külön megjelent munkákkal is találko
zunk. Hazánkfiai es azok sorából, a kik bár idegen születésűek, állandóan 
letelepedtek köztünk, megnevezhetők L en k  Joh. Wenzel : «Neue Entdeckung 
eines Steins nach systematischer Benahmung des Unterzeichneten Erfin
ders etc.»; S c h ö n b a u e r  J ó z s e f  Antal: «Neue analitisclie Methode die Mine- 
ralie nund ihre Bestandtheile richtig zu bestimmen etc.»; S ch ö n b a u er  V in c z e  : 
«Minene Metallorum Hungáriáé et Transilvanise etc.»; Arz Johannes: «Agri 
Sabesiensis etc.» Ez időben adta ki Zipser Keresztély András: «Versuch 
eines topographisch-mineralogischen Handbuches von Ungarn ect.» czímü 
m üvét; J ón ás J ó z s e f  pedig «Ungarns Mineralreich etc., dargestellt von Jo sep h  

J ó n á s , Custos der vereinigten Naturalien, technologischen und Modellen- 
Kabinete im ungarischen National-Museum etc., Pest, 1820.» czímü 
könyvét. E szerző (szül. 1787-ben Selmeczbányán, meghalt 1821-ben), kitől
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egyéb mineralogiai közleményeket is bírunk, a Sklenó vidéki trachytjaink 
hyalin módosulataival foglalkozó sorai megérdemlik még ma is figyel
münket.

Utána K ovács M ihály , a pesti egyetem tanára, rászánta magát a 
«Lexicon Mineralogicum Enneaglottum »> -jának kiadására, mely 1822-ben 
jelent meg Pesten.

A század elejéről továbbá megemlíthetők Sennovitz: «Beschreibung 
d. karp. Gebirges von Eperies bis Tokaj » ; clr. Haberle Károly Konst. K. 
tanár, a kitől botanikai és meteorologiai téren kifejtett tevékenységén kívül 
szakunkba vágó közleményeket is bírunk, ú. m. «Ueber vollkommen dich
ten und vollkommen crystallisirten Olivin aus Ungarn», (Hesperus 1817) 
«Beschreibung einer neuen Art Braunkohlengattung», «Ueber den echten 
ungarischen Alaunstein» (Schweigers «Journal»), «Ueber den dichten 
Bitterkalk» (Ghelens Journal»); megnevezhető továbbá Martini C.-től «Die 
geogn. Verhältnisse des Schemnitzer Bergwerksvereins» (Gilberts «Annalen») 
és «Briefe über die ung. Mineralogie (Hesperus) 1823.» Az 1830-as évekre 
esnek, hogy hazánkfiai közül még néhányat említsek, B ieltz Mihály 
és FANGH-nak a »Transylvaniá»-ban, vagy Leonhard és Bronn «Jahrbuch 
für Mineralogie »-bán megjelent közleményei és felszólalásai. Mindezekből 
látjuk, hogy a politikai viszontagságoknak daczára, századunk első három 
decenniumában mégis akadtak hazánkfiai közt olyanok, a kik a szakunkba 
vágó ismeretek fejlesztését nem tévesztették szem elől; volt akkor ugyan 
már magyar nyelvű, szakunkat szintén szolgáló folyóiratunk is. a fentebb 
említett «Tudományos Gyűjtemény», de ez egymaga minden igényt nem 
elégíthetett ki. és így a külön megjelent művek mellett számos közleményt 
látunk a külföld irodalmában napfényre jutni, hol azon időben, melyről 
szólok, megizmosodott, sőt már speciális tudományágakat szolgáló folyó
iratok is léteztek, ú. m. a LEONHARD-tólmég 1807-ben megkezdett «Taschen
buch für die gesammte Mineralogie etc.», melynek mostani czime «Neues 
Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palaentologie». Még századunk 
elején adta ki Andreas Schütz, a becsi cs. kir. természettani es természet
rajzi gyűjtemények igazgatója,a «Physikalisch-Mineralogische Beschreibung 
des Gold- und Silberbergwerkes zu Szekerembe bey Nagyág im Siebenbür
gen etc.» czímü könyvecskéjét. E művében a szerző megismerteti ezen
tellur-bányászat geognostikai viszonyait és e mellett itt-ott az erdélyi Erez-

/

hegység egyéb pontjaira is tesz megjegyzéseket, a mint érinti az Erczliegy- 
ség, Almás, Tekerő, Tataresd és Pojana vidékbeli achát. chalcedon, carneol 
stb. előfordulásait és végül még nevezetesen a faczebányai és offenbányai 
arany előjöveteleknek szentel néhány lapot. 1806-ban S taszie S tan kiadta 
«Carta geologica totius Polonup, Moldávia-, Transilvani.ie et partis Hun
gáriái et Valachite» czímü térképét, és S ternberg  J oachim gróf a «Reise 
nach den ungarischen Bergstädten Schemnitz, Neusohl, Schmölnitz, dem
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Karpathengebirg und Pesth im Jahre 1807. Wien, 180K» czímü munkájával 
az országnak ismertetését czólzó irodalomhoz járult; JSi0-ban Wild- 
helm Gottlieb Ernst Becker, freibergi bányanagy «Journal einer berg
männischen Reise durch Ungarn und Siebenbürgen» czímű műve jelent meg 
Freibergben. 1818-ban F. S. Beudant tudományos vizsgálatok czéljából be
utazta hazánkat, ez utazás eredményeül a kitűnő franczia tudós «Voyage- 
Minéralogique et Géologique en Hongrie» czímű müve 1822-ben jelent meg 
Párisban. Figyelme mindenekelőtt Selmeczbánya és Körmöczbánya vidéke felé 
irányult, mert mint mondja, ez útjának főczélja az volt, tanulmányozni mind 
ama problematikus kőzeteket, melyeknek legnagyobb részét bizonytalanul 
a «saxum metalliferum» vagy «lávák» elnevezéseivel illették. Beudant 
nagy munkájában hazánk földtani viszonyait oly kiterjedt mérvben tárgyalja, 
mint előtte senki, és kétség nem lehet, hogy műve Magyarország geológiájára 
nevezetesen ennek vulkáni kőzeteire nézve alapvető jelentőséggel bír, 
trachytjainkat illetőleg pedig éppenséggel classikusnak mondható. 1829-ből 
bírjuk G. G. PuscH-tól az «Ueber die geognostische Constitution der Kar
pathen und der Nordkarpathen-Länder» (Karsten’s Archiv 1829. I.) czímű 
közleményt és C. C. von Leonhard kiadásában a «Geognostisches Gemälde 
von Deutschland etc. von Ami B o u é»  czímű könyvet. Hazánkról B o u é  

egyebek közt a következőleg nyilatkozik: « . . .  im Nationalmuseum sind 
schöne, mitunter vortreffliche Sammlungen der meisten Provinzen Ungarns 

und vorzüglich der Berg-Reviere . . . »  és palíeontologiai gyűjteményeinkről 
szólva azt mondja, «das Nationalmuseum zu Pesth besitzt einen grossen 
Reichthum von Ueberbleibseln fossiler Vierfüssler, die zumal an den Ufern 
der Theiss u. s. w. gefunden werden . . . »  A harmadkori területek részletes 
tárgyalására áttérve, ezek lerakodásait hét csoportra felosztja, melyeket a 
párisi medencze lerakodásaival összehasonlítja és ezután az egyes cso
portok felléptével részletesen foglalkozik, mi által országunkra vonatko
zólag számos adatot közöl. Meg kell emlékeznem végre még Buchowny

1830-ban megjelent a «Description du districte des mines de Nagyág 
Journ. de geolog. p. B oué, Jobert etRozÉ» czímű közleményéről s nyomban 
Albrecht v .  Sydow «Bemerkungen auf einer Reise im Jahre 1827 durch 
die Beskiden etc. nach den Central-Karpathen. Berlin, 1830.» czímű dolgo
zatáról, A . v. Sydow könyve, habár első sorban a földrajzot illeti, számos 
helyen egyenesen szakunkat is érdekli. Ha röviden visszapillantunk azok 
sorára, a kik századunk első három decenniumában hazánk földtani viszo
nyai felderítése körül fáradoztak, konstatálhatjuk, hogy köztük nem egyszer 
olyannal is találkozunk, a kit megelégedéssel számíthatunk honfitársaink 
közé, mert Asboth János, Berzeviczy Gergely, Bredetzky S á m u e l,  

G e n e r s ic h  K. J., Patzovszky A., Sennovitz Mátyás, Schönbauer J. A. és 
fia V in c z e , Haberle Károly, Kitaibel P., Reichetzer Xavér F e r e n c z  es 
Z ip se r  A n d rá s  neveit mindig csak hálás visszaemlékezéssel fogjuk idézni:
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•de nem volna igazságos és egyenesen háládatlanság megfeledkezni ama 
kiváló érdemekről, melyeket a külföld tudósai, a kik hozzánk ellátogattak, 
tudományunk fejlődése és országunk földtani és bányászati viszonyai fel
derítése körül szereztek magoknak. A. B o u é , F . S . B e u d a n t , A. S t ü t z  

stb. neveit mindig hálás emlékünkben fogjuk őrizni. Pótlólag meg
említjük, hogy 1826-ra esik A. B o u é  Erdélyre vonatkozó geologiai térképé
nek egybeállítása, melyet saját és L i l l  von L il ie n b a c h  megfigyelései 
nyomán állított össze, azonban kézirat maradt. 1826— 27-ben fogana
tosította P a r ts c h  P á l  utazásait a Királyhágón túli országrészben, de sajnos, 
jelentései az irattárba kerültek és csak F r a n z  v. H a u e r  utján nyerünk tudo
mást a szóban forgó dolgozatokban rejlő megfigyelésekről. Följeyzéseinek 
másolata megvan a báró BRUCKENTHAL-féle könyvtárban Nagy-Szebenben. 
Midőn így tárgyunk fonalán századunk negyedik decenniuma küszöbe felé 
közeledünk, meg egy, nemzetünkre nézve nagy horderejű eseményről kell 
megemlékeznünk s ez a Magyar Tudós Társaság megalapítása.

Az 1825. szeptember 11-éré összehívott országgyűlésen N agy P ál so
proni követ hatalmas felszólalása után következett be tudvalevőleg ama nagy 
horderejű pillanat, melyben gróf S zéchenyi I stván előlépve, egy esztendei 
jövedelmét (60.000 irtot) a honi nyelv előmenetelére szentelé, s nagylelkű 
áldozatkészsége nyomban utánzásra is talált, mi által a Magyar Tudós 
Társaság megalapítva és biztosítva lett. Az alapszabályok és az ügyrend
1831-ben szentesítést nyertek. Megválasztatván a titkárok és pénztárnok, a 
Magyar Tudós Társaság, vagy mint most mondják a Magyar Tudományos 
Akadémia első nagy gyűlése 1831. február 14-én nyilt meg Pesten.

A Magyar Tudományos Társaság első alaprajza szerint hat osztály 
állíttatott fel, ú. m. nyelvtudományi, philosophiai, történelmi, mathematikai, 
törvény- és természettudományi, azóta úgy az alapszabályokat, mint az osztá
lyok csoportosítását természetesen módosították. A Magyar Tudományos 
Akadémia kiadványaiban számos hazánkra vonatkozó geologiai és minera- 
logiai ismertetés található, még pedig nemzeti nyelvünkön közölve és 
így kiadványai tudományunkat illetőleg kimagasló helyet foglalnak el. 
A nemzeti ébredés korszakában azonban más, szakunkat közel érintő hazai 
intézmények is létesíttettek; így B e n e  F erencz kir. tanácsos, az orvosi kar 
elnöke és az orvos-sebészeti tanulmányok igazgatója, 1840-ben a m. orvosok 
és természetvizsgálók vándorgyűléseinek alapját vetette meg. Az első nagy
gyűlést az 1841-ik ev május hó 29— 31-iki időszakra összehívta Pestre, hol az 
meg is tartatott, melyet ezután nemsokára reá, t. i. 1841. szeptember 
*)— 9-ig, ugyancsak Pesten, a második vándorgyűlés követte és ezekhez 
azután az évek folyamán mai napig, az ország különböző városaiban meg
tartott vándorgyűlések sorakoztak. A magyar orvosok és termószetvizs- 
gálók vándorgyűlése alkalmával közölt munkálatok és az e gyűlések al
kalmából kiadott külön monográfiák hazánk természetrajzi ismertetésé
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hez nagy mérvben hozzájárultak, s nem egy hasznos institutió eszméje 
ezek alkalmával testesült meg, mint p. o. a királyi magyar természet- 
tudományi társulat, vagy pedig a magyarhoni földtani társulat megala
pítása. Az első az évek folyamán évről-évre gyarapodott és legvirágzóljb 
társulataink közé tartozik. Számos becses közleményével és kiadványával 
kiváló érdemeket szerzett magának hazánk természettudományi irány
ban való átkutatása és ismertetése körül. 1849. májusban megalakult a 
«Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften zu Hermannstadt** ; 
első kiadványa 1850-ben jelent meg, és idáig 44 évfolyam tanúskodik tudo
mányos téren való tevékenységéről.

Ha így az 1830— 50. évi időközben mindjobban kidomborodni látjuk 
instítutióinkat, melyek tudományunk mívelését zászlójukra írták, n em  

szabad megfeledkeznünk azon külföldi férfiakról és intézetekről sem, melyek 
hazánkat illető geologiai ismertetések útján nagy érdemeket szereztek. 
1833-ból L il l  v. L ilienbach  a Kárpátokra vonatkozó geologiai térképe 
említendő, mely halála után a «Tafeln zur Statistik der Österreichischen 
Monarchie» czímü kiadványban jelent meg és LiLL-nek még 1823-iki uta
zásában gyökeredzik. Ugyancsak 1833-ban G eorg G ottlieb P usch  adta ki 
«Geognostische Beschreibung von Polen, so wie der übrigen Nord- 
karpathen-Länder» czímü művét. Szintén 1833-ban A mi B oué a L il l  de 
LiLENBACH-nak 1823-, 1825- és 1827-ben a Kárpátokban tett utazásaira vo
natkozó, hátrahagyott jegyzőkönyvei nyomán egybeállította és jegyzetekkel 
kísérte az ezekben közlésre kívánatosnak találtakat, s ehhez Erdély geologiai 
térképének vázlatáét is csatolta.

1845-benH a idin g er  V ilm o s-íóI megjelent a «Geognostische Ueber- 
sichtskarteder Oesterreichischen Monarchie. Wien, 1845.»czímű cartographiai 
mű. Az 1847— 1851-ig terjedő időszakban adta ki H aidinger  a «Berichte 
über die Mittheilungen der Freunde der Naturwissenschaften in Wien»» 
czímü gyüjtőművet, mely éppen úgy, mint az ezen kiváló tudós által ugyan
csak 1847-től 1851-ig kiadott «Naturwissenschaftliche Abhandlungen, gesam
melt und durch Subscription herausgegeben») czímű mű hazánk természet
rajzi viszonyaira vonatkozólag számos becses közleményt tartalmaz (így 
P ettkó J ános hazánkfiától). Az 1835— 1840-ik években megjelent «Annalen 
des Wiener Museums der Naturgeschichte» czímű két évfolyamában, 
végre a bécsi tud. akadémia kiadványaiban is számos, hazánk viszonyaira 
vonatkozó dolgozat található.

A  Magyar Tudós Társaság (1830) és a Természettudományi Tár
sulat (1841) életbe lépte után valamennyi disciplina között a geologia 
volt az első, melynek ápolására egy külön társulat alakulása propo
náltatok Z ipser  A ndrás részéről. Javaslata a magyar orvosok és ter
mészetvizsgálók 1847-ben Sopronban tartott vándorgyűlése alkalmával 
elfogadtatván, a gyűlés akkori elnöke a protectorátust magára vállalta és az



alapítandó társulatnak évi 400 forintnyi járulékot ajánlott fel. Az ezen tár
sulat megalakulása iránti jelentés az 1848-dik évi vándorgyűlésen volt be-- 
mutatandó. Kubinyi Ferencz és Ágost, Pettkó János bányász-akadémiai 
tanár,Marschan József bányamérnök és az eszme megpendítője Zipser András 
az alapszabályok kidolgozását már előkészítették,, de a politikai bonyodal
mak folytán a társulat alakulása két évi halasztást szenvedett. Hasonló v i
szonyok között 1849-ben a cs. kir. birodalmi földtani intézet 40.000 frt évi 
dotatióval léptettetek életbe Bécsben, melynek működési terét megbeszélve, 
a nemzeti múzeum igazgatója Kubinyi Ágost egy czikket bocsátott közre azon 
indítványnyal, hogy az egyes tartományokban földtani társulatok alapíttas* 
sanak. Ezen eszmét a bécsi birodalmi földtani intézet igazgatója Haidinger 
Vilmos szintén fölkarolta és ezen társulatok ügyében a kormányhoz is for
dult, minek folytán dr. Hörnes Móricz Pestre küldetett azon megbízással, 
hogy itt egy geologiai társulat megalapítása végett az illető szakemberekkel 
érintkezésbe lépjen és ennek folytán a'földtani társulat alakuló gyűlését herczeg 
Eszterházy Pál protectorátusa alatt 1850-ben meg is tarthatta. A társulat 
megalakításában ZiPSERmárnem vett részt, de kötelességünk, hogy érdemeit 
e helyen kiemeljük. A szó szoros értelmében Zipser nem volt ugyan szakember, 
de mint dilettáns oly tulajdonságokkal rendelkezett, melyekkel a földtani 
tudomány érdekeit lényegesen előmozdítani képes vala, eloquentiával rendel
kezett szóban és írásban egyformán és képviselet dolgában is helyén volt.

Nagy érdemei vannak a K ubinyi F erencz és Á gost testvéreknek földtani 
tudományunk fejlesztése körül és különösen F erencz kitartásának köszönhető, 
hogy a nemzeti múzeum felépítéséhez szükséges összeg megszavaztatott. Ezen 
férfiakhoz csatlakoztak még mások. A magyarhoni földtani társulat alakuló 
gyűlése elnökévé K ubinyi Á gost választatott, ki egyúttal a nemzeti múzeum 
igazgatója volt. A társulat szakmunkálatainak kiadása csak 1856-ban vette 
kezdetét «A magyarhoni földtani társulat munkálatai» czíme alatt és első 
szerkesztője K ováts G yula volt. 1868-ban végre a m. kir. kereskedelmi és 
földmivelési minisztériumban egy az ország földtani fölvételét megkezdő 
magyar földtani osztály felállításával a későbbi intézet alapja lett m eg
vetve. Első és főfeladata a m. korona országainak részletes földtani átkuta
tása 8 az ez úton nyert eredményeket úgy a tudományra nézve érté
kesíteni, mint a gyakorlati életnek hozzáférhetővé és használhatóvá tenni. 
Az eredeti 1: 25.000 méretű felvételi lapok a jobbára természet nyújtotta 
feltárások mellett elérhető legnagyobb pontossággal tüntetik fel az illető 
vidék földtani alkotását és egyéb fontos bejegyzéseket is tartalmaznak. Az 
1 :75.000 méretű táborkari lapokra redukálva, az országos földtani fölvé
telek eredményei a nagy közönségnek is hozzáférhetővé válnak.*

* A földtani intézet bizományosánál, Kilián Frigyes egyetemi könyvkereskedő
nél Budapesten, IV., Váczi-ntcza 28. sz. megszerezhetők.
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SCHMIDT SÁNDOR : A BÁNYÁSZAT 18915 -BAN. K.

Az országos földtani felvételeknél gyűjtött kőzet- és őslénytani anyag, tudo
mányosan feldolgozva, okmány gyanánt az intézeti múzeumban őriztetik. Az 
intézet kiadványai ú. m. «Évi jelentés», «A térképekhez való magyarázó szö
veg» és «Évkönyv stb.» tekintettel arra, hogy kulturális törekvéseinket s az elért 
sikereket csakis az által ismertethetjük meg az összes müveit világgal, ha 
kiadványainkat a magyar szövegen kívül egyéb elterjedt nyelven, s így 
viszonyaink közt német fordításban is közöljük : ez utóbbi a külföld tudomá
nyos intézeteivel szükséges csereviszony fentartására is fölhasználtatik. 1883- 
ban egy bánya-főgeologusi állás szerveztetek és megtétetett az első lépés az 
intézet saját vegytani laboratoriumának felállítására., mely 1 <S84-ben működé
sét tényleg megkezdette. Az intézet ügykörének fokozatos bővítése folytán 
1889-ben egy a vízügyekkel és vasútépítkezés körüli teendőkkel foglalkozó 
osztály-geologusi, 1891-ben pedig az agronom-geologiai felvételek meg
indítása folytán egy agronom főgeologusi állomással bővíttetett az intézet 
kerete. 1868— 1870-ig 26.800 frt, 1872— 1874. években 28.300 frt volt az 
az intézet évi dotatiója; mely összeg mai napig fokozatosan emelkedve, 
ma már 56.339 frtra rúg évente.

III.

A BÁNYÁSZAT AZ 1896-IK ÉVI EZREDÉVES ORSZÁGOS 

KIÁLLÍTÁSON BUDAPESTEN.

Dr. S c h m id t  S á n d o r -íó I .

I. B evezető, általános és geologia.

Mint egy tündérálom, eltűnt az a csodás szépségű kép, melynek kere
tébe foglalva mutatta be nemzetünk mindazt, a mit csak a magyar értelem 
es kéz munkája az ezredéves fönnállás emlékére rendezett országos kiállí
táson a világ itélőszéke elé bocsátani kívánt, hogy a múltat, de még jobban 
a jelent megismertesse. A tágas csarnokokban már a rombolás munkája 
lefolyt, az egybehordott kincsek szerteszét utaztak vissza a múzeumok, 
gyűjtemények, ipartelepek, magánosok őrizete alá és velők röppent szét az 
a sok, az a nagy tanulság is, melyet éppen ez az ezredéves országos kiállítás 
minden egyes látogatójának úgyszólván kínálva kínált. A kiállítás már a 
múlté teljesen, de sikertelennek kellene mondanunk akkor, ha kedvező 
anyagi eredmény daczára sem maradna meg egy vagy más, inkább mara
dandóbb formában az ott bemutatott tudnivalóknak legalább fővonásaiból.


