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35. Geológiai felvétel Biharrossa, Bihardobroad és Vércsorog között.

(M. kir. Földt. Int. 1915. évi jei.) 1916.

36. Igazgatónk ünneplése negyvenéves í i-ó i évfordulója alkalmával.

(M. kir. Földt. Int. 1915. évi jel.) 1916.

37. Jelentés az 1916. év szén Szerbia középs és nyugati részén tett

geológiai tájékoztató utazásról. (M. kir. Földt. Int. 1916. évi jel.)

1917.

38. Elnöki megnyitó beszéd a Magyarh. Földtani Társulat 1917 febr.

7-én tartott XLVII-ik közgylésén. (Földt. Közi. XLVII—1917.)

39. Elnöki megnyitó beszéd a Magyarh. Földtani Társulat 1918 febr.

6-án tartott XLVII I-ik közgylésén. (Földt. Közi. XLVIIT—1918.)

40. Magyarország mesterséges vízellátása. (Term.tud. Közi. 1919.)

41. Hydrogeologische Arbeiten dér klg. ung. geologi seben Reichsan

stalt im Jahre 1916. (Jahresber. f. 1916.) 1920.

42.

Magyarország ártézikútjairól. — (Hidr. Közi. 1. 1921.)

Dr. NAGYILOSVA1 ILOSVAY LAJOS EMLÉKEZETE.

Irta: Emszt Kálmán dr.*

EK INNÉK UNG AN L. v. 1LOSVAY.

Von Dr. K. Emszt. **

Sokszor voltam már ez eladóasztalnál, de oly elfogódott lé-

lekkel, mint a mai nap soha, mert egy oly férfiú emléke eltt kell

kifejezni tiszteletünket, mint amilyen Ilosvay La jos volt, kit

a Magyarhoni Földtani Társulat minden tagja tisztelt, becsült és

szeretett.

Még nem rég itt volt közöttünk az jóságos, nemes tekinte-

tével, amint tapasztalatainak gazdag tárházából segít mindenkit,

ki hozzá fordult.

Sajnos nem látjuk t többé, s nem irányíthat bennünket jó

tanácsaival. A társulat választmányának megbízásából nekem ju-

tott az a fájdalmas feladat, hogy itt a közgylés eltt hódoljak

emlékének.

Ilosvay Lajos Désen 1851-ben született, ** elemi iskoláit

szülhelyén, a gimnáziumot Kolozsváron végezte el. A hatodik

gimnáziumi osztály elvégzése után gyógyszerészeti pályára lépett

és négy évig gyakornokoskodott. Gyakornoki évei alatt magán

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1937. február 3-án

tartott közgylésén.
** Dr. Zemplén Géza: Ilosvay Lajos. Terin. Tud. Közlöny, 1936.

novemberi füzet.
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úton elvégezte a gimnáziumi 7- és 8. osztályt és 1872-ben Buda-

pestre jött egyetemi tanulmányainak megkezdésére, s elbb a

gyógyszerészmestei'i oklevelet szerezte meg, majd tanulmányait

tovább folytatva bölcsészdoktori oklevelet nyert.

A gyógyszerészeti pálya nem elégítette ki Ilosvay La-
jost, lelke a tudományos pálya felé vonzotta, s 1875-ben az új-

onnan szervezett m. kir. tud. egy. II ik számú, kémiai tanszéké

liez dr. Lengyel Béla egyetemi n.v. r. tanár mellé 1 tanársegéddé

neveztetett ki. Egy évi tanársegédeskedés után helyét ív a i e-

esinszky Sándor — ki késbb a m. kir. Földtani Intézet ve-

gyésze lett — foglalja el, pedig az egyetemi I. számú chemiai

intézethez a magyar kémikusok legnagyobbika dr. Than Ká-
roly mellé került. Ez id alatt nemcsak Than tudományos ku-

tatásaiban vett részt, hanem tanulmányait tovább folytatva kö-

zépiskolai tanári oklevelet is megszerezte. Katonai kötelezettségé-

nek is eleget tett s részt vett 1880-ban Bosznia megszállásában is.

1880-ban ismereteinek kibvítésére külföldi tanulmányútra
ment, s elbb Heidelbergben Bu nsen és K i re h o f mellett, majd
Münchenben, Bayer Adolf-nál és Párisban a nagy Berthe-
1 o t-nál dolgozott, tanult és tudományos kutatásokat végzett.

Külföldi tanulmányainak véget vetett 1882-ben a kir. József

Megyetem meghívása, amikor is Nendvicht megüresedett tan-

székét, mint he lyettes tanár foglalta el s utána következ évben
nyilvános rendes tanárrá neveztetett ki. A Megyetemen még
mint fiatal tanár 1880- 1892-ig a vegyészmérnöki, 1892- 1899 a

mérnöki és -építészeti kar dékáni tisztét viselte. Az 1901—1903-ik

évben pedig a legnagyobb egyetemi tisztségre: a rektori méltóság-

ra választotta meg tanártársai bizalma.

A legnagyobb magyar tudományos testületnek a Magyar
Tudományos Akadémiának 1891-ben levelez, 1905-ben rendes, 1919-

ben igazgatósági, 1928-ban pedig tiszteleti tagja lett.

De nemcsak a tudományos körök becsülték meg az nagy
tudását, hanem a kormánykörök is, amikor Tisza István mi-

niszterelnök felkérésére a vallás és közoktatásügyi minisztérium-

ban politikai államtitkári állást vállalt. Ezen id alatt több ízben

érte t legmagasabb kitüntetés, így 1901-ben udvari tanácsos, 1912-

ben legfelsbb dicsér elismerés, 1913-ban a Lipót rend lovagke-

resztjót, 1916-ban a Lipót-rend középkeresztjét, 1917-ben a Ferenc
József rend nagykeresztjét nyerte el. A kormányzó úr fméltó-
ságától pedig 1930-ban az els osztályú magyar érdemkeresztet és

a magyar királyi titkos tancsosi címet kapta érdemei elismeréséül.

Méltányolta az érdemekben gazdag mködését a kir. Jó-

zsef Megyetem is amikor a mszaki tudományok tiszteletbeli

doktorává avatta és 50 éves tanári mködését a kémiai épület el-
csarnokában márvány emléktáblán örökítette meg. A régi Alma
Matere: a m. kir. Pázmány Péter tudományegyetem pedig jubilá-

ns aranypecsétes bölcsészdoktori oklevéllel tüntette ki.
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Mint vegyész minden természettudomány iránt érdekldött,
s a Magyarhoni Földtani Társulattal még tanári pályája kezdetén
helyettes tanár korában kereste a kapcsolatot s 1883-ban Dr.
Péth Gyula ajánlatára rendes taggá választották, 1885-ben az

örökít tagok sorába lépett, 1889 óta társulatunk válsztmányának
a legtevékenyebb tagja volt.

Hogy Ilosvay Lajos a társulat életében mily sokoldalúan
vett részt, szabad legyen a társulati közgylés és a választmányi

ülés jegyzkönyveibl egy pár szemelvényt felemlítenem a sok

közül.

1894-ben a válaszmány kiküldötte a Szabó József emlé-

két megörökít emlékérem megalakításával foglalkozó bizottságba.

Majd az emlékérem megalapítása után az emlékérem odaítél bi-

zottságnak többízben volt tagja. 1895 ben a választmány felkéré-

sére tagja volt a Semsey Andort üdvözl bizottságnak. ,1899-

hen, mikor a társulat vezetségébe ellentétek voltak volt a vá-

lasztmány egyeztet bizottságának vezet tagja, s ezt a feladatát

nagy sikerrel oldotta meg. 1910 -ben a társulati közgylésen állást

foglalt amellett, hogy a társulat életének irányításában csak szak-

i mberek vegyenek részt. 1912-ben a közgylésen, amikor idsb.
Lóczy Lajos a debreceni és a pozsonyi egyetemeken felállítan-

dó földtan-slénytan, valamint az ásvány-kzettani tanszék ügyé-

ben javaslatot tett Ilosvav helyeslleg szólalt fel a javaslat

mellett st nagy tekintélyével pártolta is azt.

1919 februári és márciusi választmányi üléseken amikor az

ország már teljes izgalomban volt ,a társulati tagok egy kis cso-

portja a Földtani Társulat szervezetét, alapszabályait módosító

indítvánnyal megváltoztatni akarták Ilosvay a legélesebben

szembehelyezkedett a javaslattal. 1919 decemberében a kommuniz-
mus bukása után az igazságszeretetét és jóságát jellemzen a

választmány által kiküldött bizottságnak a következket mondot-

la irányadóul: „Xem szabad apró-csepr dolgokon rágódni, szemé-

lyes ellenszenvet a vizsgálatokba bele vinni nem szabad, hanem a

bizottság elé kerül ügyekben csak országos szempontokat kell

nézni.

“

Társulatunk anyagiakban sajnos nem bvelkedik, s egy na-

gyobb összeg évi segítség -— társulatunknak pártfogói díja, —
a legnehezebb idben maradt el. Ezt akartuk 1933-ban felújítani

s egy választmányi ülésünkön I losvay maga ajánlotta fel köz-

benjárását, hogy ennek nem volt meg a kell foganatja az nem
1 I o s v a y jóindulatán múlott.

Folytathatnám ehhez hasonlóan, ilyen szemelvények felsoro-

lását órákon keresztül, mert alig volt választmányi ülésünk, ame-

lyen ne szólalt volna fel ügyes-bajos dolgainkban. Ha segíteni

kellett mindig maga ajánlotta fel segítségét. Ebbéli érdemeinek

elismeréséül még 1913-ban a társulat választmányához idsb Ló-
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c z y L a jós, P a p p K á r ol y , Emszt K á 1 ni á n, TI o r v á t h
Béla és S z i n y e i Merse Z s i g m o n d egy beadványt intéztek,

hogy Ilosvay Lajost a Magyarhoni Földtani Társulat örö-
kít és választmányi tagját a tudományos geológiai kémiának ha-
zánkban legkiválóbb míveljét a társulati közgylés tiszteleti

tagul válassza. Az 1913-ik évi közgylés nagy lelkesedéssel tette

magáévá a választmány elhatározását s boldogult elnökünk Dr.
Soha far zik Ferenc m-gyetemi tanár a közgylés eltt
szép beszéd kíséretében adta át Mosva y -nak a tiszteleti tagsági
oklevelet.

Tudományos munkálkodásának azt a részét, mely távolabb
esik a geológiai tárgykörtl nálamnál hivatottabbak fogják mél-

tatni. Én csupán azokat az értekezéseket fogom megemlíteni, ame-
lyek szoros kapcsolatban vannak a geologiai-chemiával. Munkál-
kodásának ezt a részét, így az ásványos vizek elemzésének közle-

ményeit a Magyarhoni Földtani Társulat szakülésein adta el,
mert mint munkájában megemlíti, a geológia az egyetlen tudo-

mány, mely az ásványos vizek elemzéseibl a geológiai igazságo-
kat, kideríteni törekszik.

Az 1890 évi márciusi szakülésen bemutatta „Adalék az ás-

ványos vizek chemiai összetételének megváltozásához.
44 E munká-

jában a Juhi Margit forrásnak két elemzését közli, az egyiket
maga végezte el, a másikat P f e i f e r I g n á c z -al végeztette el

1888-ban. A két elemzés összehasonlításánál kitnt, hogy 10 évi

idközben a víz nagy változáson ment keresztül, mégpedig szilárd

maradéka 24.03 %-al gyarapodott. A bórsav mennyiség pedig, mely
az els elemzés alkalmával 3.10 egyenérték volt a második elem-

zés alkalmával még nyomokban sem volt kimutatható. A forrásvíz

szilárd maradéka növekedésének okát a forrás új foglalásával

okolja meg, és még abban, hogy a forrás környékét alagcsövez-

ték, s így a forráshoz, a beszivárgó vizek elvezetésével a forrásvíz

felhígulását megakadályozták. A bórsav teljes eltnését az új fog-

lalással magyarázni nem lehet, egyetlen feltevés lehetséges, hogy
az 1888-ban megvizsgált forrásvíz más rétegeken halad keresztül,

mint az 1877-ben megvizsgált víz.

Mivel a geológiát az ásványos vizek gondozásától független

megváltozások érdeklik tehát ajánlja, hogy fontos tudományos
szolgálatot teljesítenénk, ha az ásványos víz forrásokat egy meg-
batározott idszakban megelemezve megállapítanánk azt, hogy
összetétele állandó-e vagy nem! S ha nem állandó, úgy keresni

kell, miben rejlik a változás oka!

Azóta Ilosvay elgondolása valóra vált s számos forrásvíz

elemzése készültei az új fürdtörvény kívánsága szerint, így a

budapesti artézi forrás, a margitszigeti forrás, a Császár-fürd, a

harkányi hévforrás, Rácz-fürd, Gellért-fürd, parádi Csevicze

forrás és még számos ásványos víz. E vizsgálatokból kitnt az,
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hogy a helyesen foglalt források vizének chemiai alkata állandó.

Ha a források chemiai alkatában változás áll be, úgy ezt elssor-

ban a foglalásban kell keresnünk.

1890 év áprilisi ülésén adta el a „Sarolta ásványos víz che-

miai elemzését". Ez ásványos forrás Budison Túróez megyében fa-

kad. A chemiai eredményekbl megállapítja azt, hogy a megvizs-

gált ásványos forrás a hideg alkáliföldes savanyúvizek közé tar-

tozik. E forrás elemzése kapcsán megemlíti, hogy az els vizsgá-

lat 1777-ben v. (Jrantz-tól ered, s ha e régi vizsgálat eredményét
az akkori súlyegységrl a mai súlyainkra számítjuk át, látjuk,

hogy a víz chemiai alkata több mint 100 év alatt mit sem válto-

zott. Az ásványos vizek vizsgálatánál Ilosvay nem elégszik meg
az anionok és kationok pontos meghatározásával, hanem a fix

maradékoknak különböz sókká való átalakításával ellenrz vizs-

gálatokat is végez.

Foglalkozott a keservizek vizsgálatával is és e munkáját
„Új adatok a budai keservizek ismeretéhez" az 1896. évi szakülé-

sen terjesztette el. Ez a vizsgálat a Matton! féle IIT-as számú
Hunyadi Mátyás forrás elemzése volt. E vizsgálatot is a tle meg-
szokott pontosság jellemzi, az elemzésbl megállapítja azt, hogy
a forrásvíz a mérsékelten tömény keservizek sorába tartozik.

Nitrogén tartalmú bm histermékek: ammónia, salétromossav, sa-

létromsav' benne nem mutatható ki.

E vizsgálatokkal kapcsolatosan az eddig megvizsgált keser-
vizek elemzési adatait táblázatosán összeállítja és megállapítja

azt, hogy a budai keservizeket chemiai alkatuk szerint üét cs
portba sorozhatjuk. Az els csoportba tartoznak a lágymányosi
vizek, melyben a magnésium és a kénsav ion mellett tetemesebb
nátrium ion is van.

A második csoportba, melyhez az rmezei és az ördögvölgyi

keservizek tartoznak, a magnézium és kénsavion az uralkodó, ná-

triumom mennyisége jóval kevesebb. Ezek alapján a következ-
ket állapítja meg:

1. Hogy a budai keservizek súlyegységében a jellemz al-

katrészek súlya közelítleg egyenl. E vizek csupán töménység te-

kintetében térnek el eg\ mástól.

2. A chlor ion mennyisége az egyes keservizekben annál

több, minél közelebb vannak a források a városhoz.

3. Mivel a keservizek szilárd maradékának súlyegységében

elforduló jellemz alkotórészek súlya között eltérés nincs, tehát

a keservizeknek ugyanazon feltételek mellett kell keletkezniük.

Keletkezésének körülményei Szabó József magyarázata sze-

rint adva vannak, s így tehát a keservizek keletkezése korunk-

ban végbemen állandó folyamat.

A keservizekkel még egy értekezésben foglalkozott: „11 ke-

reskedésbeli keservizet vizsgált meg az rendkívül pontos kalo-
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rimetrikus eljárásával és minden egyes keservíz mintában meny-
nyiségileg kimutatható ammóniákét, salétromossavat és salétrom-

savat talált.

1895-ben egy igen. szép és nagybecs munkát adott közre, a

Természettudományi társulat kiadásában. A „Torjai büdös bar-

lang levegjének chemiai- és phisikai alkatáról." E munkára a

a kir. magyar természettudományi társulat 1884 évi fizikai- és

meteorologiai nyílt pályázat alapján kapott megbízást.

E dolgozat nem csak fáradságos kísérleti munka eredménye,
hanem a barlangban végzett hmérsék és légnedvesség mérések a

vizsgálatra való gázminták vétele életveszélyes is volt. A barlang-

ból vett gázminták egyrészét még a helyszínen megvizsgálta, a

pontos gázvizsgálatokra szánt mintákat pedig üvegcsövekbe le-

forrasztva hozta fel a laboratóriumi vizsgálat végett. Megállapítja

az értekezésben, hogy úgy a Büdös, mint a Timsós- és a Ivis bar-

lang a Büdös-hegyet és a Hargitát jellemz andezit kzetben kép-

zdött, de az andezit a nedvesség és a szénsav hatására annyira

megváltozott, hogy a kzet alkatrészeinek eredeti jellegét felis-

merni alig lehet.

A barlang száján a gáz folyton ömlik le a barlangba vezet
lejtn, llosvay a gáz ömlési sebességébl meghatározta a kiöm-

l gáz mennyiségét. A számítás eredménye az, hogy évenként

734.800 m 3
, azaz 1.425.000 kilogram szénsav és 2.850 m\ azaz 4340 kg

szénhydrogén ömlik ki a barlangból. E kiöml nagy gázmennyiség-
bl csak egyr kis töredéket srítettek és értékesítettek iparilag. A
barlangban felfogott gáz eléggé tiszta 95.55% szénsav, 0.37% kéu-

hidrogén, 0.14 % oxigén, 2.64 % nitrogén és 1.31 % vízgzbl áll.

A barlang faláról lecsepeg vizet — melyet a környék lakos-

sága nagy gyógyerej szemvízként használ, — szintén megvizs-

gálta s azt találta, hogy az tiszta szulfátos ásványvíz, melyben
elég sok szabad kénsav is van. A barlang hmérséklete 11.4—12.3" C
között ingadozott.

Megvizsgálta még a barlang levegjét is oly magasságból,
melyben a gyertya lángja még ég, de pár centiméterrel lejjebb a

láng kialszik. Az ilyen leveg még 3 % szénsavat sem tartalma-

zott.

Idsebb Lóczy Lajos a Balaton bizottság elnökének fel-

kérésére a „Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei"
cím nagy monográfia részére elvégezte a Balaton vizének che-
miai vizsgálatát. A Balaton vizét els ízben 1837-ik évben. Sig-
m u n d végezte, aki az elemzésre szánt vizet Boglár körül gyj-
tötte. A második elemzés 1862. évben volt Preisz M ó r i c z-tól ki
a Balaton füredi partról és végül Szilasi Jakab a balaton tó
bogiári részérl gyjtött vizét vizsgálta meg.

llosvay a Balaton kutató bizottság elnökének felkérésére
a tó négy különböz helyérl gyjtött vizet tette vizsgálat tár-
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gyává éspedig : 1. Balaton Berénynél a felszínrl. 2. A tihanyi rév-

nél a felszínrl. 3. A tihanyi óévnél 7—10 in mélységbl. 4. Sió-

ink— Kenese között a felszínrl.

Az elemzéseket a legnagyobb körültekintéssel végezte el s

az elemzési eredményeket táblázatos összeállításban közli és a kö-

vetkez pontokban foglalta össze :

1. A Balaton négy különböz helyérl gyjtött vizsgálatából

háromnak sziláid maradéka közel egyenl. A tihanyi révnél a fel-

színrl gyjtött víz szilárd maradéka kisebb, mint a mélységbl
gyjtött, így igazolni látszik azt a feltevést, hogy a tó vizek tö-

ménysége a mélységgel növekszik. A Zala betorkolása eltt merí-

tett víz 7—9 % -al hígabb, mi azt mutatja, hogy itt a Balaton vizét

a Zala folyó vize felhígítja.

2. Az alkatrészek egyenérték százalékainak összehasonlít ásá-

sából pedig kitnik az, hogy az anionok ftömege 80 % hidrocar-

bonát, l % szulfát és igen kevés chlorionból áll.

A kationok pedig 80% alkaliföldfém és 17% alkálifém ionok-

ból áll. tehát a Balatonvize a sulfat tartalmú földes bicarbonátos

vizek csoportjába tartozik.

Az összes széndioxid tartalom a nyílt tó különböz helyén

merített vízpróbában közel egyenl, de a nádasban vagy közel a

nádashoz valamivel nagyobb. A tihanyi révnél a felszínen merített

víznek kevesebb a széndioxid tartalma, mint a mélységbl merí-

tett vízé. E különbségeket 1 1 o s v a y úgy magyarázza, hogy a ná-

dasban vagy közel a nádashoz a szerves anyagok korhadása nagy-

mértékben szaporítja a tó vizében jelenlev széndioxid mennyisé-

gét. A mélységbl gyjtött víz nagyobb széndioxid tartalma on-

nan ered, hogy a tó mélyebb részén a nagyobb nyomás alatt na-

gyobb az elnyelve tartott széndioxid mennyisége is.

Ammóniák és albuminoid-ammoniák mennyisége igen ki-

csiny, tehát a Balatonba nitrogéntartalmú rothadó anaygok cse-

kély mennyiségben vannak jelen.

A Balaton-tó vizében elnyelt oxygén csaknem annyi, mint az

oxygén elnyelési együtthatója, de itt is figyelemreméltó az, hogy
a partoktól távoli részen kevesebb az oxygén mennyisége, mint a

part közelében, vagy a nádasban. Ennek magyarázatául azt adja,

hogy a Balaton vizében oxidálható testek vannak s ezek a nap-

fényen könnyebben oxydá lódnak, tehát a tó nyílt tükrén az oxy-

gén fogyasztás sokkal nagyobb, semmint a víz a levegvel való

érintkezés folytán az oxygént azonnal pótolni tudná.

(i. Összehasonlítva a régi adatokat megállapítja azt, hogy a

legrégibb elemzés .jóságához kétség fér, az 1802-tl végzett elem-
zési eredmények összehasonlítása pedig azt mutatja, hogy a Bala-

ton tó vizének chemial alkata állandó.

7. Végül a nagy Európai tavak; a bódeni, genfi, zürichi és

a gmundeni-tavak elemzési adatait közli és megállapítja, hogy
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azoknak jóval kisebb a fix maradéka, így a Balaton-tó vizét jog-
gal nevezhetjük hígított ásványos víznek, mégpedig szulfátokban
gazdag szénsavas víznek.

Ebbl a rövid méltatásból is láthatjuk azt, hogy Tlosvay
a geológiai és h.vdrolegiai chémiában is maradandót alkotott.

Mint tanár els volt az elsk között, szép vonzó eladását
magam is hallgattam; s ha egyes problémák megoldásánál kétely
eim voltak, s hozzá fordultam szívesen segített tanácsaival.

I ankönyvet is írt a Természettudományi Társulat megbízá
sából a „Chómia alapelvei“ címmel régente nagyon használatos
könyv volt, magam is tanulgattam belle. Pl munkának az a fe-

jezeti', mikor a chemiai rokonságot és a végs okot fejtegeti már
akkor megragadta figyelmemet, s azóta is ha e kis könyv a kezem-
be kerül e fejezetet mindenkor elolvasom.

Egyízben egy választmányi ülés után megemlítettem, hogy
mennyire hatott reám könyvének szinte imaszer befejezése, s

erre azt válaszolta, „pedig lássa e befejezésért nagy támadásba
volt részem.

“

TTgy hiszem méltóbban nem fejezhetem be megemlékezésemet,
ha könyvének s kis fejezetét, mely Ilosvay vallásos lelkét adja
vissza szószerint idézem:

,.Kérdezhetjük, hogy vájjon azért, mert a chemiai rokonsá-
got az erély egyik nemének ismertük fel, tudjuk-e már, hogy mi
a chemiai erély? A különféle elemek és különféle vegyületek che-
miai erélye miért különböz? Rövid feleletünk az, hogy valamint
sok egyébnek, azonképpen a chemiai rokonságnak, a chemiai mun-
kaképességnek lényegérl sem tudunk semmit. A chémiai rokon-
ság állandó talányként áll elttünk, melyet törekszünk megfejteni,
de minden lépés, melyet az ügy tisztázása érdekében teszünk a
legmerészebb képzelettel is csal; megmérhetetlen kis közeledés az
igazság leié. Azonban dacára a cél elérésével nem biztató kilátás-

nak e kérdésnek felderítésére irányuló munkáról nem mondunk le,

abban a reánk talizmánként ható axiómában bízunk, hogy a szel

lem a tudnivalók gyjtésében korlátot nem ismer. Amit tud igyek-

szik jobban tudni, amirl bizonyos irányban megtudott valamit,

irányt változtat, hogy ismeretek újabb forrására bukkanjon. Foly-

tonosan keres, kutat, itt garmadába hordja a tényeket, amott oko-

kat fürkész. Sohasem ér végére a kérdéseknek, mert kiapadhatat-

lan vággyal van felruházva megközelíteni azt a fönséges magas-

latot, melyrl mindent világosan lát. Fs ez nagyon jó] van így,

mert biztosítja minden i lányban a haladást. A szellemi élet tevé-

kenységének egyetlen ága sem ért meg a pihenésre, ámbár évez-

redek óta talán milliók végzik a tökéletesít.os munkáját. A tüne-
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menyek legvégs okát feltalálni eddig nem sikerült, s valószín-
leg nem is fog sikerülni soha. Törekszünk a végs okokra, mert
tudjuk, hogy annál tökéletesebbek leszünk, minél több okozatnak
tudjuk az okát, de azt is tudjuk, legalább érezzük, hogy egyszer
határt erünk, amelyen tétovázás nélkül emelhetünk templomot a

hit márvány oltárával, rávésetvén:

„Isten, te vagy az alfa és az omega!“

Ez Ilosvay Lajosnak, a magyar természettudósnak leg-

szebb hitvallása.

Áldott legyen emlékezete!

# * •

L u d v i g von Ilosvay, kgl. ung. geheimer Hofrat, Ordi-
narius an dér Polytechnischen Hochschule Budapest ivar Ehren-
mitglied dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft, zugleich ál-

testes und agilstes Mitglied des Ausschusses derselben. Seine Ar-
beiten braehten seinem Ngmen nieht nur im Gebiet dér techni-

schen und wissenschaftlichen Chemie allé Éhre, auch in dér geolo

gischen Chemie entwickelte er eine anerkennungswerte Tátigkeit.

Iiierher sind seine nachstehend Angeführten Arbeiten zu zahlen:

1.

Beitrag zr Ánderung dér chemischen Zusammensetzung dér

Mineralwásser. 2. Ergebnisse dér chemischen Untersuchung des

Mineralwassers dér Salvator-Quelle. 3. Neuer Beitrag zr chemi-

schen Kenntnis dér Budaer Bitterwásser. 4. T)ie bisher noch nicht

nachgewiesenen Bestandteile dér Budaer Bitterwásser. 5. Über die

chemische und physikalische Untersuchung dér Luft dér Biidös-

Höhle bei Torja. (i. Daten dér chemischen Analyse des Wassers

vöm Balaton-See. Seine sámtlichen Arbeiten sind durch nmsiehti-

ge Sorgfalt gekennzeichnet. Er ivar in jeder Hinsieht ein hervor-

ragender Reprásentant dér .ungarischen Naturwissenschaft, wir

werden sein Andenken pietátvoll bewahren.
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ményei I. k. 6. rész. 1898.


