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magasságban (igazán mestermunka), a magyarázó bronz emléktábla ön
tése és az ezt befogó kőemlék falazatának költsége, összesen 1315 ko
rona. Fedezetlen maradt tehát még 470 K 42 fillér, a mely összeget az 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Selmec- és Béla- 
bánya vidéki osztálya, nagylelkűen a magáéból fedezett.

Ilyen nemes és igazán csak tisztelő és szerető szivek áldozatkész
ségével létesülhetett a Selmecbánya vidéki Szabó József emlékmű.

Az ilyen igazi ünnepben úgyis elég szegény magyar kulturális 
élet e méltó nagy ünnepe, minden modern reklám és nagydobverés nél
kül, csendesen és szerényen, de igazi lelkesedéssel, az ország és a 
hirlapirodalom meglehetős közömbössége mellett, folyt le.

A kiküldött bizottság most második föladatát végezi és megkeresi 
a wieni cs. és kir. Katonai Földrajzi Intézetet, hogy térképeire a «Szabó
szikla» jelzést bevegye.

A LELEPLEZÉSI ÜNNEPÉLY.

Dr. L i f f a  AuRÉL-tól.

«

1908 május 30.-án verőfénytől ragyogó időben, midőn a tavaszi nap
sugár ráterítette langyos takaróját a természetre s az erdők és mezők 
végtelenségére ráköltöztek a virágok ezrei, midőn a mezők a pacsirták 
dalától, az erdők a fülemilék csattogásától visszhangoztak, folyt le e vidék 
legfáradhatatlanabb kutatójának, a hazai geologia megalapítójának, szent- 
miklósi dr. S z a b ó  J ó z s e f  emlékének szentelt ünnepély. Ott a hol egykor 
talán maga is gyönyörködve szemlélte az égnek meredező rhyolith 
ormokat a geletneki völgy kies torkolatában, áll ma a fáradságot nem 
ismerő munka s a tudomány dicsőségét hirdető emlék, melynek ünne
pélyes leleplezésére volt barátjai, tanítványai s tisztelői összegyűltek, 
lerovandók a kegyelet, a hála adóját.

Az ünnepély a vonattal érkezők fogadtatásával kezdődött a gelet- 
neki állomáson. V e r e s s  J ó z s e f  kir. főmérnök, az országos magyar Bá
nyászati és Kohászati Egyesület, Selmec-Bélabánya vidéki osztályának 
titkára, mint a rendezőbizottság tagja, üdvözölte az érkezőket. Beszédjé
ben rámutatott ama tényekre, melyek a «Szabó emlék» megszületését és 
leleplezését lehetővé tették és ama erkölcsi kötelességre, mely a jelen
lévőket ez alkalomból ide hozta. E szives fogadtatást az érkezők részéről 
dr. K o c h  A n t a l  egyetemi ny. r. tanár, társulatunk elnöke köszönte meg 
nehány rövid szóval, hangsúlyozván a napnak jelentőségét, a mit azután 
a jelenlevők ismerkedése váltott föl. A  résztvevők ezek után kocsikra

35*



514 Di LIFFA AURÉI.

szálva, hosszú, tömött sorban az ünnepéi}7 színhelyére: a geletneki 
völgybe a «Szabó sziklá»-hoz vonultak az ez alkalomból ünnepi diszt 
öltött községen keresztül.

A «Szabó szikla» ormán már messze távolról látható nemzeti- 
szinü lobogók jelezték az ünnepély színhelyét, a hol az érkezőket — 
miután az ünneplők egy része már korábban itt elhelyezkedett — 
ropogó mozsarak és cigányzene fogadta. Rövid ismerkedés után, kez
detét vette az ünnepélyes aktus.

Siri csend lett! . . .  a langyos szellő meg-meg rázta a rhyolit 
szikla ormára s a vele szemben levő emlékmű körül letüzött lobogókat 
és végig suttogott a cserfa galyakkal koszorúzott emlék lombjain. Haja
don fők sorakoznak és tömörülnek mind szorosabbra, mint midőn egy 
kedves halottól utolsó búcsút vesznek. — A ki távolról nézte e jelene
tet, — temetésnek vélte, pedig feltámadás volt e z ! föltámadása a nagy 
szellemnek, a melynek, hogy áldozzanak, méltó helyet találtak tisztelői.

A csendet F in k a  S á n d o r  járási főszolgabíró törte meg, a ki Bars- 
vármegye és Geletnek község képviseletében következőkép üdvözölte a 
megjelenteket:

«Bars-vármegye közönsége, Szklenó és Geletnek községek nevé
ben, valamint saját nevemben szivem mélyéből üdvözlöm a Magyarhoni 
Földtani Társulat, valamint az országos magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület Selmec-Bélabánya vidéki osztályának mélyen tisztelt képvi
selőit, valamint az összes jelenlevőket, itt az Isten szabad ege alatt. 
E helyen üdvözlöm Önöket Uraim, hova a mai napon elzarándokoltak, 
hogy Szabó szellemének, e szellem óriásnak igaz szívből hódolatukat le- 
rójják. A nagy szellem előtt való meghódolás méltó Önökhöz, mert Szabó  

szelleme, nagy tudása, fürkésző tehetsége nemcsak a tudományt vitte 
előre, hanem édes hazánknak dicsőséget is szerzett fáradhatatlan mun
kásságával. Önöket pedig áldja meg az egek U ra ! Isten hozta Önöket!»

Eme n a g y  te t s z é s s e l  fo g a d o tt  b eszéd  e lh a n g z á s a  u tá n , tá rsu la tu n k  

e ln ö k e  dr. K och  A n t a l  e g y e te m i n y .  r. ta n á r  lé p e t t  az e m lé k m ű n e k  

feh ér  le p e l le l  le ta k a r t  érc táb lá ja  e lé ,  h o g y  a zt  a  k ö v e tk ező  b eszéd  k ís é 

re téb en  le le p le z z e  :

Tisztelt Ünnepi Gyülekezet!

Az elismerés és kegyelet hálás érzéseivel zarándokoltunk ide, első 
sorban a Magyarhoni Földtani Társulat és az Országos Bányászati és Ko
hászati Egyesület Selmec- és Bélabánya vidéki osztályának képviselői, 
másodsorban hazánk legkiválóbb tudományos intézeteinek és társulatai
nak kiküldöttei s velők az érdeklődő nagy közönség tekintélyes száma, 
hogy lélekemelő ünnepet üljünk a szabad természet templomában, 
melyben a szemben fekvő óriási sziklafal mint oltár emelkedik az égbe.
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Valóban hálát mondhatunk a természet Urának, hogy ennek és 
szerte a hazában sok más szikla oltárnak olyan fölkent papját adta 
nekünk néhai Szabó J ó z s e f  tanárban, a hazai bányászat és geologia 
lelkes bajnokának személyében, ki igazán méltóvá tette magát arra, 
hogy emléke fönnmaradjon, nemcsak derék fiai, hálás tanítványai, élet
ben levő kortársai, számos barátja és tisztelője szivében és elméjében, 
de hazánk minden hü fia és a késő utódok számára is, kik a tudomá
nyos érdemeket elismerni és megbecsülni tudják.

Igaz, hogy a beavatottak előtt az 0  nagybecsű művei alkotják a 
legméltébb emléket, melyet dicső nevének 0  maga állított volt életében; 
de mivel e műveit édes hazánk minden hű fiának örökül hagyta, illő, 
sőt szükséges is, hogy halhatatlan nevét és hirét a szabad természet
nek egy fenséges alkotása is, melyet életében fáradhatlanul kutatott, 
mindenkinek hirdesse és századokon át megőrizze.

A Mb. Földt. Társ. 1901. évi tanulmányozó kirándulásának egy 
kis csapatában, mely szeptember 23-án gyönyörködött a velünk szemben 
meredeken felnyúló riolitsziklákban, született meg az eszme, hogy e 
sziklavonulatot ezentúl Szabó J ó z s e f  sziklának nevezi és az érdemdús 
magyar tudósnak, ki annyi szeretettel, igaz lelkesedéssel és fáradhatat
lan munkával tanulmányozta e környék szövevényes geológiai alkotását, 
a sziklafalba emléktáblát helyeztet el.

Ezt a szép eszmét, melyre példákat Németországban a Leopold 
von Buch vándorkövében, Csehországban a Prága közelében emelkedő 
Barrande sziklában és Aussignál a Humboldt sziklában már megvaló
sítva találunk, — a Mh. Földt. Társ. és az Orsz. Bány. és Kohászati 
Egyesület Selmec- és Bélabánya vidéki osztálya magukévá tették és a 
maguk körében összegyűjtötték a kivitelre szükséges összeget; és most 
megilletődéssel itt állunk a kész emlék előtt, hogy azt ünnepélyesen 
fölavassuk és a nyilvánosságnak átadjuk.

Szívem mélyéből üdvözölve az ünneplő Gyülekezetet, ünnepünket 
ezennel megnyitom s az emléktáblát leleplezem. Hulljon le a lepel!

Ezek után átadom a szót dr. B ö c k h  H u g ó  főiskolai tanár úrnak, 
fölkérve őt ünnepi beszédének elmondására.

Az érctábla leleplezését s a beszédet követő lelkes éljenzés után 
előlépett az ünnepi szónok: B ö c k h  H u g ó  dr. magy. kir. bányatanácsos, 
főiskolai tanár, a ki a következőket mondotta:

«Mélyen tisztelt Ünneplő Közönség!

Áldozni jöttünk az emlékezés, a kegyelet oltárán. Összegyűltünk, 
hogy a magyar tudomány bajnokának, a magyar geologia és bányászat 
úttörőjének emlékét ércbetűkkel sziklába vésve örökítsük meg. Össze
gyűltünk itt, ebben a völgyben, a hol egy másik lánglelkű hazánkfia,
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B o r n  I g n á c , «a bánsági geologia atyja», több mint egy század előtt a 
közeli Szklenón összehívta a bányászat, a földtan és a rokon tudomá
nyok képviselőit, hogy e szakok szolgálatában közös munkára egye
sítse őket.

Több mint félszázaddal később ismét e vidékről, Selmecbányáról 
indult úlnak Szabó József, hogy magyarul, magyar szellemben hirdesse, 
megteremtse a magyar geologiát. Rögös, töretlen volt az ösvény, me
lyet választott. Mellőzés, félreértés volt osztályrésze nem egyszer pályája 
elején, de ő hivatása érzetében nem csüggedve, bízva haladt a kiválasz
tott úton. Dolgozott, tett, teremtett.

írással, szóval, tudós értekezésekkel, népszerű felolvasásokkal, tan
könyvekkel szolgálta szakját és nemzetét. Műveinek száma egész kis 
könyvtárra rúg és a budapesti egyetem ásványtani intézete, a melyet 
ő teremtett meg és fejlesztett azzá, a mi, már egymagában nevet biz
tosít számára a magyar kultura történetében.

Tudományának úgyszólván nincs olyan része, melyben Szabó ne  

dolgozott volna, melyben valami maradandót ne alkotott volna; mégis 
egy dolog volt, a mi főkép vonzotta: a harmadidőszaki eruptivus 
kőzetek.

Hazánk nagy rónaságát, a Nagy Magyar Alföldet hosszú vonulat
ban szegélyezik a harmadidőszaki vulkánok. Hatalmasan nyilvánult itt 
a rég eltűnt időkben a vulkánosság. Óriási lávafolyások, tufa és breccsia 
takarók képződtek, melyek anyagából égbe törő vulkánok emelkedtek a 
harmadidőszaki tengerek partjain.

De nemcsak a Nagy Alföld szélén, az Erdélyi Medence peremén 
is ott vannak a harmadidőszaki vulkánosság tanúi, mint a Hargitta, 
vagy az aranyat rejtő erdélyi Ercliegység eruptivus kőzetei.

Ma csend honol a régi vulkánok tájain és a vulkáni utóhatás 
végső jelei, szénsavas ömlések, borvizek, itt-ott kénes exhalációk és hő
források az egykori tevékenység utolsó megnyilvánulásai.

Az Alföldet szegélyező eruptivus tömegek vonzották első sorban 
Szabó -JózsE F -et, Kalocsa szülöttét, az Alföld fiát.

Ezeket a kőzeteket ismerte meg Selmecbányán, a hol magába 
szívta a bányászat, a geologia alapismeretéit, a hol úgy megkedvelte 
ezt a két szakot, hogy eredeti pályáját, a jogot otthagyva, ő belőle, a 
kő nélküli Alföld fiából, a magyar geologia úttörője lett.

De nem feledte el szűkebb hazáját, a délibábos rónaságot sem s 
annak geológiáját is fürkészte, kutatta.

Legszebb eredményeit azonban az andezitek, a dacitok, a lipa* 
ritok, a hogy ő nevezte a trachytok tanulmányozása körül érte el.

Nem elégedve meg azzal, hogy csak Hazánk tercier vulkános vidé
keit vizsgálja, kutassa, bejárta a külföldet is. Elment Amerika vulkános
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tájékaira, ott járt a Vezuvon, a Strombolin, ott a Szantorin szigeteken, 
a hol szembetűnően mutatják hatalmukat vén Földünk endogén erői. 
Ott leste, kutatta a vulkáni utóhatások, a gázok, gőzök hatását a mű
ködő vulkánokon.

A legmaradandóbb, legbecsesebb, a mit az eruptivus kőzetek tanul
mányozása közben alkotott, zöldkövesedési elmélete.

Hazánk nemes érctermőinek túlnyomó része a harmadidőszaki 
eruptivus kőzetekhez, andezitekhez, dacitokhoz van kötve.

Ott, a hol ezek ércet rejtenek méhükben, sajátságos elváltozás 
észlelhető rajtuk, mely a legszembetűnőbben abban nyilvánul meg, hogy 
a kőzetek zöldes színt váltanak, propilitosak, zöldkövesek.

A zöldkövesedés és a kőzetek érctartalma között oly szembetűnő 
az összefüggés, hogy B o r n  egyenesen «Saxum metalliferum»-nak, ércet- 
termő kőzetnek nevezte ezeket a zöldköveket, melyeket ósdi, a régibb 
vulkános kőzetekre emlékeztető külsejük miatt sokáig régi, paleovulkános 
kőzeteknek tartottak.

A selmeci bányászati és erdészeti főiskola, akkor még akadémia, 
professzora, P e t t k o  Ján os  nagyérdemű elődöm volt az, a ki először 
ismerte föl, hogy itt, Selmec környékén ezek a kőzetek harmadkoriak és 
megint a selmeci főiskola neveltje, tanítványa, Szakó J ó z s e f  az, a ki meg
előzve a külföld tudósait, a propilitok lényegét helyesen értelmezi, a mi
kor már 1873-ban a bécsi világkiállításon közreadott füzetben kimondja, 
hogy a zöldkő, a propilit «azon módosulat, melyet valamely öregebb tra- 
chyt-fajon leginkább a kénes és vízpárás exhalációk idéznek elő», vagyis 
hogy a propilit nem önálló, külön kőzet, hanem bizonyos harmadidő
szaki eruptivus kőzeteknek a vulkáni utóhatások okozta elváltozása.

Szabó e z z e l  szem b e  k erü lt R ic h t h o f e n  b áróval és  az osztrák  és 
n é m e t  g e o lo g u so k k a l,  k ik  a p ro p il ito t  ö n á lló  k ő z e tn e k  tartották .

R o sen b u sch , a kiváló német petrografus, csak hat évvel később, 
1879-ben jutott a Szabóéval azonos eredményre.

Azóta évtizedek múltak el és az ellenkező nézetekkel szemben 
Szabó felfogása ma már általános érvényre jutott.

íme ez Szabó tudományos munkásságának legszebb eredménye, 
melyhez azután még sok más becses megfigyelés és eredmény, mint 
például a földpátok lángkísérleti úton való meghatározása, vagy az 
Urvölgyit nevű rézszulfát felfedezése csatlakozik.

Nemzeti szempontból, a magyarság szempontjából éppen olyan 
becses, de talán még becsesebb az, a mit a tanítás és a tudomány 
népszerűsítése érdekében tett és az az önálló gondolkodás, felfogás, mely 
müveiben, melyek első sorban magyar irányúak, magyar szelleműek, 
megnyilvánul.

Tankönyveivel, tanári működésével, magyar szellemben, magyar
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tudományt tanított és az édes Hazában képezett utódokat hagyott maga 
után, kik megkezdett munkáját folytatják.

Csaknem másfél decennium múlt el fejünk fölött azóta, hogy 
S zab ó  J ó z s e f  örökre lehúnyta szemét, de emléke ma is ott él a magyar 
bányászat, a magyar geologia napszámosainak körében.

«Exegi monumentum sere perennius» mondja a költő és az örök 
igaz szellemi alkotások csakugyan állandóbbak az ércnél.

S zab ó  J ó z s e f  műveiből, szellemi alkotásaiból is a szín, igaz, túl
élte alkotóját s ércnél maradandóbb emléket biztosít számára.

Itt, a harmadidőszak kialudt vulkánjai, kihűlt lávaáljai között, 
ezen a vidéken, mely kutató szellemét megihlette, kerestük ki munka
társa és barátja, Edesatyám indítványára azt a fölfelé nyúló sziklát 
ott szemben, mely évezredek óta dacol az idők vasfogával, hogy nevét 
viselje, hogy a sír enyészetén diadalmaskodó munkásságának, érdemei
nek jelképe legyen, hogy késő utódainknak is hirdesse a magyar tudós 
nemes emlékét.» (Éljenzés.)

A Magyar Tud. Akadémia és a Kir. Magyar Termeszei tudo
mányi Társulat képviseletében dr. S c h a f a r z i k  F e r e n c  műegyetemi 
ny. r. tanár, társulatunk másodelnöke tartotta a következő beszédet, 
mely szószerint következőképpen hangzott:

«Szentmiklósi S zab ó  J ó z s e f  életének és tudományos tevékenységé
nek képe hova-tovább mindig jobban domborodik ki lelki szemeink 
előtt és egyre tisztábban bontakozik ki a magyar geológiának és hazá
jának tett szolgálatainak igazi értéke is.

Elismeres és hála illeti fényes emlékét és szerencsésnek érzem 
magam, hogy ennek itt a M. Tud. Akadémia és a Kir. Magyar Ter
mészettudományi Társulat megbízása folytán kifejezést adhatok.

S zab ó  a geológiát nem szobatudósok módjára a négy fal között, 
hanem kint a szabad természet ölén mívelte és lelkes példaadással ott 
kedveltette meg tanítványaival is ezt a tudományt úgy, mint ő előtte e 
hazában senki. 0  mint geologus a petrografiai irányt karolta föl és 
különösen hazánk harmadidőszaki vulkáni kőzetei voltak kedvenc tár
gyai. S  valamint a körültekintő építész a leendő épülethez először az 
építő anyagokat hordja össze, úgy ő is egyes részletkérdésekkel foglal
kozik előbb, hogy azután befejezésül egy harmonikus egészszé illeszt
hesse össze azokat. Előre megfogalmazott terv szerint nyúlt már a hat
vanas évek végén a mikroskopiumhoz, de minthogy ez őt abban az 
időben a kőzetalkotó elegyrészek legfontosabbikára, a földpátokra nézve 
ki nem elégítette, elmés módon egy eredeti földpátmeghatározó mód
szert alkotott magának, mellyel a mikroskopikus vizsgálatot szeren-

*

esésen kiegészítette. így fölfegyverkezve próbálta azután ki képességét 
és erejét hazánk különböző vulkáni vidékeinek tanulmányozásában.
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Végül pedig hozzáfogott Selmecbányának, ennek a nevezetes bányaterü
letnek a rendszeres geologiai megismertetéséhez, amire őt a tárgy ér
dekességén kívül főleg az Alma mater-re való édes visszaemlékezés is 
ösztökélte. Egy vaskos kötet és egy részletes, 1 :14400 méretű geológiai 
térkép teszi kitartó szellemi munkájának gyümölcsét, melyben átte
kinthetően mindazt elénk tárja, mit sok évi páratlan szorgalommal 
összegyűjtött.

Valóban fejedelmi ajándék az nemcsak Selmecbánya sz. kir. bánya
városának, de egyszersmind a magyar tudományosságnak is és ezzel 
szemben véghetetlenül gyenge a hálaadásnak szava és módja, mert az 
a néhány betű, a mellyel S zab ó  J ó z s e f  érdemekben halhatatlan nevét 
megörökíteni akarjuk, ha ércből való is, mégis csak múlandó I Ily kö
rülmények között egyedül csak az a tudat vigasztal és nyugtat meg, 
hogy egykori vezérünk emléke, a míg bányász és geologus e hazában 
él, nem pusztán csak itt, e helyen, hanem a szivekben is élni fog.»

Ezután a magyar kir. Földtani Intézet képviselője v/lói dr. S z o n 

t a g h  Tam ás helyettes igazgató, magyar kir. bányatanácsos koszorúzta 
meg az emléket, következő beszéd kíséretében:

«Mélyen tisztelt ünneplő közönség!

A magyar kir. Földtani Intézet mély tisztelettel és a legnagyobb 
elismeréssel hódol dr. szentmiklósi S z a b ó  J ó z s e f  nagyrabecsült emlékének.

Az ünnepelt volt az, kinek 1868-ban a m. kir. Földtani Intézet 
szervezésekor, G o r o v e  I s t v á n  miniszter legelőször felajánlotta az igazgató
tisztséget. S za b ó  nem fogadta e l ,  tanár maradt.

Mint egyetemi tanár teljes mértékben átérezte hivatásának ma
gasztos voltát. Mint tősgyökeres magyar, jól tudta kötelességét. Abban 
az időben az újjá alakult hazának, első sorban szellemi munkásokat 
kellett nevelni. Ez volt a legelső, legszentebb kötelesség!

Ha valaki, úgy bizonyára S za b ó  J ó z s e f  volt az, a ki e kötelesség
nek is híven, teljes odaadással megfelelt.

A magyar kir. Földtani Intézetnek azonban mind végig jó barátja 
maradt, őszintén örült intézetünk minden sikerének.

Mi babérkoszorúnkat nemcsak a munkás, a jeles magyar tudós — 
nemcsak a lelkes kitűnő tanár - de az igazi jellemes, nemesszívű 
hazafi és a szeretetre méltó ember emlékének is szenteljük.

Legyen az 0  hasznos, munkás és igazán a hazának szolgáló 
élete mindnyájunknak buzdító példa!»

Eme zajos tetszéssel fogadott beszéd után, H e r m a n n  M ik sa  kir. 
bányatanácsos, a Selmecbányái m. kir. bányászati és erdészeti főiskola 
rektora lépett az emlékmű elé s szép beszéd kíséretében kiemelte, 
hogy dr. S zab ó  J ó z s e f  élete pályáját Selmecbányán kezdte, s innen
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indult érdemekben gazdag ú t já r a , .......... hogy hazája javára gyakorlati
lag alkalmazza a tudomány vívmányait.» Beszédét azzal végezte, hogy . . .  
na főiskola S za b ó  emlékét hirdetni fogja, míg bányász oldalán csákány 
lesz s gondoskodni fog róla, hogy emlékezete fönmaradjon és vasnál 
vésőnél tartosabb legyen.»

Rövid szünet után a m. kir. bányászati és erdészeti főiskola kép
viseletében K e i íé n y i  főiskolai hallgató tolmácsolta az ifjúságnak az ün
nepélyen való részvételét a következő szavakkal:

«Mélyen megilletődve lépek e helyre, hogy a Selmecbányái m. kir. 
bányászati és erdészeti főiskola ifjúsága nevében kifejezést adjak annak 
a mély megbecsülésnek, tanújelét adjam annak az általános igaz hódo
latnak s tiszteletnek, mellyel mi a főiskola polgársága S za b ó  J ó z s e f  

emléke iránt adózunk. Hazánk nagy tudósának, a magyar geologia 
úttörőjének halhatatlan emlékét a hálás utókor a mai napon emléktáblá
val örökítette meg. De ércnél és márványnál maradandóbbak, halhatat
lanabbak azok, a miket ő alkotott. Nem szükséges alkotásait fölsorolnom, 
nem szükséges érdemeire hivatkoznom, nem kell, hogy sokoldalú szak
ismereteire, nagy szellemi mozgékonyságára, bámulatos munkaerejére, 
csodálatos, érdemdús tevékenységére rámutassak; mert hisz mindnyájan 
tudjuk, átérezzük e jelen pillanatban, hogy ki volt S za b ó  J ó z s e f ? !  Öröm
mel jöttünk ma ide, erre az ünnepélyre; örömmel azért, mert hiszen 
S zab ó  J ó z s e f  körünkből indult el később oly dicső életpályájára; mert 
hiszen a selmeci főiskolán szerezte meg tudományának alapját, a me
lyet később vas szorgalommal oly szépen tovább fejlesztve, annyi sikert 
és babért aratott. De ez ünnep fénye megsokszorozódik, dicsősége 
tízszeres erővel fellángol és jelentősége eltörölhetetlenüf szivünkbe véső
dik azzal, hogy ez az ünnep nemcsak a selmecieké, hanem az egész 
magyar társadalomé, immár az egész országé. A mai napon Szabó  J ó z s e f  

emlékét szivünkbe véstük és emlékül viszszük e szent helyről azt a tuda
tot, hogy van egy út — és ez úton S za b ó  J ó z s e f  is haladott, melyen 
haladva a halhatatlanok közé lehet emelkedni és ez az út a szorgalom, 
a kitartó munka, a fáradtságot nem ismerő buzgó tevékenység.» (Éljenzés.)

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Selmec* 
Bélabánya vidéki osztálya nevében F a r b a i íy  I s t v á n  kir. főbányatanácsos 
és az egyesület alelnöke, következő beszéde kíséretében koszorúzta meg 
az emléket:

«Ama hálás szeretetnél fogva, amelyben a megdicsőült minden 
bányász- és az egész bányászközönségnél áll, továbbá ama nagy érde
meknél fogva, melyeket a megdicsőült a bányászat, továbbá a geologia 
és petrograíia terén szerzett magának, végre ama szoros kapcsolatnál 
fogva, melyben a bányászat és a geologia régóta áll: az «Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület» múlhatatlan kötelsségének
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tartotta, hogy ezen az ünnepélyen részt vegyen, azon képviseltesse ma
gát és koszorút helyezzen az emléktábla homlokára » (Éljenzés.)

Ezután dr. K o c h  A n t a l ,  társulatunk elnöke helyezett egy pálma
ágat az emlékre a Magyarhoni Földtani Társulat nevében a következő 
szavakkal:

a A Magyarhoni Földtani Társulat nevében leteszem a pálmaágat 
felejthetetlen nagyérdemű volt Elnökének, dr. S zab ó  J ó z s e f  tanárnak 
emlékkövére. Ott volt 0  társulatunk bölcsőjénél és 0  ápolta s fejlesz
tette azt szeretettel és kitartással negyvenöt éven keresztül. Legyen azért 
áldott az emléke mindig körünkben!»

A kir. magy. Tud. Egyetem bölcsészeti kara nevében pedig a kö
vetkezőket tolmácsolta:

«A kir. m. Tudomány-Egyetem bölcsészeti Kara, melynek dr. Szabó  

J ó z s e f  tanár közel harmincöt éven át egyik dísze volt, általam jelenti 
be üdvözletét az ünneplő Társulatoknak és lélekben való részvételét 
jeles kartársa dicső emlékének felújításában!»

Az emlékművet ez után G r i l l u s z  E m i l  kir. főbányatanácsos, bánya
igazgató, mint az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
Selmec-Bélabánya vidéki osztályának elnöke, a közigazgatási hatóságnak 
a következő szavakkal adta á t :

«Az imént elhangzott szép beszédekben kimerítően ismertetve vol
tak a mai ünnepély indító okai. S za b ó  J ó z s e f  geologiai művei, hasznos 
munkássága és a hazai geologia terén szerzett érdemei folytán, hálás 
elismerésünk külső jeléül állítottuk föl emlékkövét azon a helyen, a hol 
ő munkálkodott. Nekem az a kötelességem, hogy hálás köszönetét mond
jak egyrészt az érdőkincstár elnökének, másrészt az úrbéres közönségnek, 
hogy megengedte e helyen ez emléktábla felállítását, továbbá mindazok
nak, kik szives megjelenésükkel az ünnepély fényét emelni szíveskedtek.

Az ünneplő testületek nevében ez emléktáblát és sziklafeliratot 
ezennel átadom a közönségnek és a hatóság képviselőjének, fölkérvén 
őt, mint a közigazgatási járás főszolgabiráját, hogy ez emléktáblát és 
feliratot gondozni szíveskedjék, hogy ez emlékek hosszú időkön át fönn
maradjanak.» (Éljenzés.)

Ezt követte végre F in k a  S á n d o r  járási főszolgabírónak az ünne
pélyt berekesztő beszéde, mellyel az emlékművet átvette:

«Midőn a két emlékművet Szklenó és Geletnek közönsége képvise
letében tisztelettel átveszem, ígérem úgy magam, mint a két község nevé
ben, hogy azokat szenteknek tekintjük. Hála a gondviselésnek s azoknak, 
kiknek lelkében megszülemlett ez eszme. Hála azoknak, kik által az 
teljesítve lett. Köszönöm az ünneplő közönségnek itt való megjelenését 
és fogadom, hogy legszorgosabb gondomnak fogom tartani az emlékek 
megőrzését. Kijenek!» (Éljenzés. Mozsárdurrogatás.)
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Ezzel véget ért az ünnepély! Az emlék leleplezésére megjelentek 
még egyszer körülhordják tekintetüket az emlékművön, majd az érc
betűs sziklaóriáson,. . .  egy-egy lombot törnek az emléket díszítő cserfa- 
galyból, hogy azután kocsiba szállva, búcsút vegyenek e helytől!

A nap még nem áldozott le, midőn az egész társaság Yihnyén az 
ez alkalomból rendezett díszebédhez ült. Itt olvasták föl az üdvözlő 
iratok egész sorát, melyek szószerint a következők:

Dr. Koch Antal egyetemi tanárhoz, mint a, Mh. Földt. Társulat Elnökéhez.

Hochgeehrter Herr Kollege !
Ihre freundliche im Namen der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 

erstattete Einladung zur Enthüllung der Szabó-Gedenktafel hat mich ebenso 
gefreut wie geehrt. Ich bitte Sie, hierfür meinen wärmsten Dank entgegen
nehmen zu wollen.

Gar gern würde ich nach langer Zeit wiederum die Karpathen besuchen 
und um so lieber, als es bei diesem Anlasse in so sympathischer Gesellschaft 
geschehen könnte. Leider aber war ich bemüßigt Karlsbad aufzusuclien und 
h o  werde ich diesmal gezwungen s e iD ,  mir die Freude an Ihrem Feste teil
zunehmen zu versagen.

Ich bitte Sie hochgeehrter Herr Kollege dies der Gesellschaft mit mei
nem wärmsten Danke mitteilen zu wollen.

Dem Feste den glücklichsten und erhebendsten Verlauf wünschend, 
zeichnet mit besten Grüßen Ihr hochachtungsvollst ergebener

Karlsbad 22. V. 08. V. Uh ly f.

A Földtani Intézet honnmaradt geológusaitól Budapestről.

Ngs. Dr. Röckh Hugó főiskolai tanár Geletnek-Szklenófiirdő állomás.

Felkérjük Nagyságodat, hogy a Szabó ünnepélyre összegyűlt kartársak
nak üdvözletünket tolmácsolni szíveskedjék.

Kalecsinszkytől, Budapestről, Kachebnann Károlynuk Vihnyére. , 

Szabó-sziklához kirándult társaságot szívesen üdvözli.

Dr. Szádeczky Gyula egyetemi tanár, Kolozsvárról.

Szabó-emlék bizottságnak Geletnek.

Hivatalosan akadályozva lévén, csak lélekben lehetek szeretett főnököm 
emlékét ünneplőkkel. Kívánom, hogy az ünnepelt nemes buzgóságának s szel
lemének megfelelőleg a geologia és bányászat szép tudománya magyar földön 
ennek javára s dicsőségére magasra fölvirágozzék.

Szabó Dénestől Kolozsvárról.

Dr. Böckh Hugó főiskolai tanár úrnak, Fürdőszálló Vihnyefürdő.

Szivből üdvözlöm, hálásan köszönöm fáradozásukat mindazoknak, kik 
boldogult pdes atyám emlékének adóznak, midőn őszintén sajnálom, hogy ezt 
személyesen élő szóval nem tehetem, kérem szíveskedjék ezeket az érzelmei
met is  üdvözleteimet az egybegyűlteknek tolmácsolni. Alázatos szolgája.
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Lóczy Lajos, Budapestről.
Nagys. Koch Antal úrnak Geletnek.

A Szabó emlék leleplezési ünnepe alkalmával hódolatát tolmácsolja az
0 emlékezeténék.

Lőrenthey, Nyirmadáról.
Geologus-társaság Yihnyefürdő vendéglő.

A tudomány győzelmi ünnepén Szabó szellemében való továbbműködést 
és tudományágunk fölvirágozásához jó szerencsét kíván.

Geologische Gesellschaft Selmecbánya.
Wien, V/30. 11 ü. 10 M.

Am Feste zu Ehren ihres großen Forschers in Herzen teilnehmend 
rufe der ungarischen geologischen Gesellschaft herzliches Glückauf zu.

Uhlig.
Erdélyi Múzeum Egyesület 123—1908.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Selmec-Bélabánya
vidéki osztályának Selmecbánya.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége mélyen sajnálja, hogy május 
30-án nem lehet jelen a geletneki völgy Szabó-sziklájánál. Együtt érzünk azon
ban azokkal, kik ott megjelenve, kifejezik az utódok kegyeletét Szentmiklósi 
dr. Szabó József iránt s leleplezik azt az emléktáblát, melyen a kiváló tudós
nak a hazai bányászat és geologia terén szerzett nagy érdemeit hirdetik nem
zetének. Őszintén kívánjuk, hogy emlékezetének felújítása legyen áldásos, buz
dító hatású követőinek lelkében.

Kolozsvárt, 1908 május 24-én.
Az Erdélyi Múzeum-Egylet nevében:

Lh\ Szamosi János, Dr. Schilling Lajos,
alelnök. . főtitkár.

Budapesti Kereskedelmi Akadémia (Y. Alkotmány-utcza 11.)
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Selmec- és Béla- 

bánya vidéki osztályának Selmecbányán.
Közbejött akadályok miatt nem valósíthatom meg ama szándékomat, 

hogy a dr. Szabó József emléktáblája leleplezése ünnepélyén megjelenve, ott a 
Budapesti Kereskedelmi Akadémia nevében róla megemlékezzem. Kérem a 
mélyen tisztelt elnökséget, méltóztassék e bejelentésemet tudomásul venni. 
Kényszerű távolmaradásomat igen sajnálom.

Mert dr. Szabó József 1858/59-iktŐl kezdve öt éven át a Budapesti 
Kereskedelmi Akadémiának rendes tanára, 1859, 60-tól kezdve első rendes igaz
gatója volt és nemcsak kiváló szakbeli képzettségével vált intézetünk díszévé, 
hanem nevét azáltal is örök emlékezetűvé tette, hogy megindította az akkor 
még német intézet megmagyarosítását és fölsőiskolai színvonalra való kifej
lesztését.

Legyen áldott az ő emléke a mi intézetünk részéről is azon szép 
ünnepélyen, melyet a Földtani Társulat és a Bányászati és Kohászati Egye
sület Selmec- és Bélabánya vidéki osztálya május 30 án rendez.

Kiváló tiszteletem nyilvánításával vagyok hive
Budapest, 1908 május 28-án.

Szuppán Vilmos, 
kir. tanácsos, a budapesti kereskedelmi 

akadémia igazgatója.


