
FÖLDTANI KÖZLÖNY
Bánd LXX. kötet 1940 október— december Heft 10—12. füzet.

I. emlií:kbp:szí:i)ek.

Mt]GEMLBKEZÉS BÖCKH JÁNOS (1840—1905)) VOLT
ELNÖKÜNKBL, SZÜLETÉSÉNEK SZÁZ ÉVES FOBDULÓJ AN.

A Magyarhoni Földtani Társulat 1940. évi novcnnher lió IJ.-í'ui

tartott ünnepi ülésen elmondottam

P a p p K á r o 1 y ezidei elnök.

— A 25—27. ábrákon J fényképpel. —

Igen tisztelt Ünnepi Ülés!

Október hó 20.-án nuilt száiz esztendeje, hogy Böekh János,
az akkor még különálló Pest városában megpillantotta a napvilágot.
Ugyanis édes anyja Dentseh Vilma pesti leány volt és 1840.

október havában pesti rokonainál tartózkodott.

Édes atyja Böekh Adalbert, a Pozsony vármeg.véhen
fekv Somorja rendezett tanáesn város orvosa lévén, a fiatal János
gyermékkorát Somorján töltötte. 1850—1854. között a i)ozsonvi kirá-
l.vi katolikus fgimnázinmhan, 18.55-ben pedig a freáliskoláhan
tanult. 1856-tól 1858-ig a kremsi mérnökkari iskola növendéke volt.

Tornázás közben lábát törve, bnesnt mondott a katonai pályának.
Ezen véletlen balesetnek köszöidietjük tehát, hogy a iNIindenbató
hazánkat egy nagy geológussá 1 ajándé-kozta meg.

1858. szén már a Selmecbányái Akadémián tanult, ahol 4 éven
át szeretettel hallgatta Pettkó ,T á nos ásvány-, föld- és slénytani
eladásait. Selmecbányáról a szabály.szer oklevéllel távozva 1862.
szén a stájerországi Eisenerz, majd az alsó ausztriai Beiebenau
hengermveinél gyakornokoskodott. 18fí4-he)i a- bécsi földtani intézet-
hez osztottak be. ahol Haidinger Vilmos, majd H a u e r
Ferenc igazgatók oldalán tanult, míg az egyetemen Suess
Ed várd eladásait hallgatta. A bécsi geológusok vezetésével meg-
ismerte Cseh-Morvaorsziíg és Galícia különböz vidékeit. Majd
18(56d)an ^lagyaroi'szágra került, ahol a nógrádvármegyei Buják,
Szirák és Eeseg harmadkori i-étegeit taglalta, s írta meg német
nyelven els értekezését. 1867-ben a Budán mköd pénzügyminisz-
térium elnöki osztályába kerül-t. Ekkor történt, hogy G o r o v e
T s t V á n m. kir. földmívelés-, ipar és kereskedelemügyi miniszter fel-
állította a m. kir. földtani intézetet, s 1869-ben ide Hant ken

1 k s a miizeumi rt igazgatóvá nevezte ki. Az új intézet els
geológusai H o fm a n n Károly, Böekh J ,á n o s és W i n k 1 e r
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Ben voltak. Ekkor ismerkedett meg H o f m a n n Zakariás
bányatulajdonossal, akinek leányát, Antóniát 1873. aug. 11.-én

nül vette. Esküvjüket geológushoz illen az aradmegyei Paidison
tartották, ugyanabban a községben, ahol Lóczy Lajos szüleinek
szleje volt. Ezen községet késbb Ópálos néven ismertük, s ezen
Arad-hegyaljai községhez fzdik két nagy geológusunk: Böckh
János és Lóczy Lajos ifjúságának legszebb korszaka.

Böckh János tudományos mködését életrajzírója: S z o n-
tagh Tamás* két szakaszra osztja. Az els idszak 18G8-tól 1882-ig
terjed, amikor fmunkája a Déli Bakony geológiai felvétele volt.

A triász taglalását rövid két esztend alatt elvégezte. Ö állapította
meg elször a Litéri törésvonalat, amelyet Litéri hasadék néven
ír le. A Bakony déli részérl írt két munkája-

I. rész a Déli Bakony triász rétegsorát taglalja, 7 tábla kövü-
letrajzzal. Megjelent a m. kir. Földtani Intézet Évkönyvének II.

kötetében 1872-ben;

II. része a Bakony liasz, júra, kréta és harmadkori rétegeit

tárgyalja, ugyancsak 7 tábla rajzzal, a Földtani Évkönyv III. köte-

tében 1874-ben.

A Bakony felvételét 1874-ben bevégezve, Pécs város földtani

kutatásához fogott, majd 1877-ben a krassó-szörényi hegység fel-

vételével foglalkozott és a Déli határhegység kristályos paláinak

3 csoportba osztása tle származik.

Amikor Hantken Miksa 1882-ben igazgatói állását az

egyetem slénytani tanári állásával cserélte fel, Ferencz József
Magyarország királya Böckh Jánost nevezte ki a földtani

intézet igazgatójává 1882-ben.

Itt kezddik Böckh János mködésének második korszaka.

Kezdetben, 1882—1892. között krassó-szörényi felvételeit folytatta,

majd 1893-ban megindítja a Keleti Kárpátok bels peremén a k-
olajkutatások geológiai felvételeit. Ezen kutatásokat személyesen

nyitotta meg és 2 nagy munkát írt vizsgálatairól.

I. Az egyik a Máramaros vármegyei Izavölgy fels szaka-

szának geológiai viszonyait tárgyalja; megjelent a m. kir. Földtani

Intézet Évkönyvének XI. kötetében, 1894-ben, 79 oldalon 1 geológiai

térképpel. Felvételeiben a kristályos palák cs kristályos mészkövek
fölött a fels krétától az oligocénig terjed kárpáti homokk cso-

portot 7 tagra osztja, s hangoztatja, hogy a dragoniér-szacsali

vonalon a nafta és ozokeritkutatás ép oly reményteljes, mint a

gáesországi Boryslaw kolaj területén. Ezen véleményét a késbbi
fúrások igazolták.

* S z o II t a g h 1’ a in á s : Nagysúri liöckli János élete és munkál-
kodása. (1840— 1969). A Éöldtani Közlöny 1940. évi 40.-ik kötetének l—28.

ohialain nuigyar és a 80— 113. oldalakon német nyelven, arcképpel.
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II. Másik munkája a háromHzékmegjje'i Sósnwz {ícolóííiai

viszonyait tárííyalja. MofijeUmt a m. kir. Földtani Intózct Évkönyvé-
nek XII. kötetéhen 18})5-lKm, 193 oldalon. Itt az alsókrétától a fels
oliííocénifí terjed kárpáti homokk es()])ortot (i részre o.sztja, amely
taíilalás, a fíyér kövület tartalom miatt, nehéz feladata a {íooló-

ííusoknak. Kz a két munka az, amehad a Maííyarhoni F'öldtani

Táisnlat az 1900-han alapított Szahó .1 ó z s e f-emlékéremmel els
ízben kitüntetett.

B öc k h dános mnnká.ssáfíának lejíhühh krónikája az a 2.")

ijíazfíatóstáifii jelentés, amelyhen lS82-tl l!)()7-iíí, tehát 2.'> éven át

az intézet mködésérl heszj'nnol.

A múlt század geolófíusai lefínagyohhrészt méíí németül beszél-

tek efíymás között s gyakran jelentéseiket is németül fogalmazták.

Hogy mégis olyan szép magyar jelentéseket találunk, azt f-
ké)) I’ e t h (t y n 1 a hnzgóságának köszönjük. P e t h (j y ii 1 a

eredeti nevén P e t r o v i t s, P e t f i S á n d o r és T o m p a M i h á 1 y
rokona, magas mveltség, gazdag férfin volt, aki gyönyör ma-
gyar nyelven írt. A geológusok kéziratait örömest javítgatta^ s

gyakran még S e h a f a r z i k Ferenc is átadta kéziratát azzal

a felhívással: no most (i y n 1 a, cifrázd ki a jelentést! Gyula
bátyánk ))edig napokat töltött el a javítgatással, volt a földtani

intézet íródeákja.

Böckh .1 á n o s igazgatói mködésének legnagyobb ered-

ménye, hogy a m. kir. F'öldtani Intézetnek új otthont teremtett.

A múlt század utolsó évtizedében az intézet a földmívelésügyi

minisztérium sötét földszinti helyiségeiben szorongott, s a gyjte-
mények csaknem hozzáférhetetlenek voltak. Böckh János
érdeme, hogy 8 e m s e y Andor áldozatkészségével, L e c h n e r

() d ö n magyar stílusában felépült az intézet Stefánia-úti palotája,

amely 384.000 forintba került. Az iij palotát, az intézet alapításának

30-ik évében, 1900. május 7.-én Darányi Ignác földmívelésügyi

miniszter adta át a magyar geológusoknak. Az intézet rjészletes

leírását 1900-ban Darányi Ignác megbízásából Böckh János
és S z o n t a g h Tamás külön füzetben adták ki, amelynek beve-

zet áttekintését Böckh János azzal végzi, hogy Linné mon-
dását idézi: „A tudományok mecénások nélkül ép oly kevéssé csí-

ráztak. mint nap nélkül a magszemek.”
Századunk hajnalán a magyar geológusok felejthetetlen ki-

tüntetésben részesültek, amikor I. Ferenc József királj'' felsége
1900. május 29.-én, kedden déleltt 11 órakor személyes látogatásával
tisztelte meg az intézetet. A hatalmas Birodalom császára és
Magyarország apostoli királya az udvari méltóságok, elkelségek
és miniszterek élén vonult he az intézet múzeumába, ahol Böckh
János igazgató kalauzolta a nagy királyt. Erre az alkalomra
már kiállították a múzeumban a borbolyai sbálnát, amelyért a
bécsi intézetek annyira irigyelték azi intézetet. I, Ferenc József
rendkívüli érdekldéssel hallgatta Böckh János magyarázatait,
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olyannyira, hogy félórával meghosszabbította ott tartózkodását,

ami legnagyobb ritkaság volt Ferenc József 68 éves nralko-

dása alatt. I. Ferenc József felségének megérkezését a föld-

tani intézet palotá.ia elé a 25. ábrabeli fénykép mutatja, amelyet

Kalecsinszky Sándor fövegyész készített.

25. álira. T. Ferenc József, Magyarország apostoli királya liMKk

május hó 29.-én meglátogatja a magyar királyi földtani intézet Slefánia-

úti palotáját. Az intézet nevében Darányi Ignác földímvelésügyi

miniszter és Böckh János intézeti igazgató fogadják.

A látogatást követ udvari ebéden a nagy király a követke-

zket' mondta Berzeviczy Albert valóságos bels tikos taná-

csosnak: „Gyönyör intézet. Nem úgy értem ezt. mintha csak kí-

vülrl volna nagyon szép, hanem bels tartalma, gazdagsága és

gyjteményeinek becse nagyon megörvendeztetett engemet.'”

A földtani intézet megnyitása után jóval késbb nyilt meg
a Mezögaz'Uiiui<j\ Mvzenni, amelyet Öfcdsége szintén meglátogatott.

A meghívottak között szerényen félre állva ott volt Höckb J á n o s,

az oro.sz Szent S/aniszlórendjel szalagjával és mellette S c b a f a r-

zik Ferenc boszniai badiérmével díszítve. Amikor ("ífelsége a

geológusokat mcLníillantotta, kíséretének nagy bámulatára odalépett

a geológusokhoz. M('gkérdezt(' az igazgató úrtól, hogy i)reparálták-e

már az sbálnát és S c b a f a r z i k t ó 1 I)oszniai hadi tette irá.nt
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í'rdi'klödött. rfí.Víiiiis Ölelsétío a rendjeleket annyira ismerte, hofíy

az els pillantásra tisztálan volt azzal, hofíy S e li a l'a rzik a hadi

kitüntetést esakis az 1S78. évi boszniai liábornbaTi szerezhette. ,.i

Ilyen inafías pártfojíá.s más embert talán elbizakodottá tett

volna. Böekh János azonban élete véííéití mefímaradt egyszer,

buzgó római katolikus vallású tudósnak.

Mindazáltal Böekh J ános 2(i éves igazgatói mködése alatt

sziimos kitüntetésben részesült. Már az ezredéves országos kiállítás

alkalmálK)! felsége lS9(i. október 10.-én a Hl. osztályú vaskoromi'

renddel tüntette ki. Majd a VII. nemzetközi geol. kongre.sszus alkal-

mából, amelyen mint a Magyar Birodalom küldöttje szerepelt, az

Orosz Czár Szcnfpétervárott 1899. tavaszán az Orosz csillaggal díszí-

tett Szent Szaniszló rend //. osztályú jelvényéi adományozta szá-

mára. Végül 1907-ben I. Ferenez József apostoli király a Föld-

tani Intézet és a Mezgazdasági Múzeum megidapítása és fejlesztése

körül szerzett érdemei elismeréséül N a g y s n r i elönév adományo-

zásával magyar nemessújgel tüntette ki, s ezóta a esahid a N a g y-

s ú r i Böekh nevet használja.

A földtani intézet Stefánia-i'iti palotája, 1900. évi felépülése

után csakhamar a magyar geológia otthonává vált, ahol úgy a tk.

hegyvidéki geológiát, mint a sík területeken mköd agrogeológiát

jeles szakférfiak mvelték. Azonkívül a bányageológiában való ki-

képzés eéljiból éveidvént 2—2 bányamérnököt is beosztottak a föld-

tani intézethez. Valamennyi geológus külön szobát kapott, s e mel-

lett a 10 szakaszra osztott hatalmas nuizeumban, amely az egész

má.sodik emeletet elfoglalja, minden geológus megkapta mködésé-
hez a megfelel szakaszt. A 20.000 kötetes könyvtár és 10.000 lapot

tartalmazó térképtár az I. emeleten szintén rendelkezésére állt min-

den intézeti tagnak. A föld.«zinten szépen berendezett kémiai, talaj-

kémiai és talajfizikai laboratóriumok sorakoztak, kaloriméterekkel

és talaiiszapoló készülékekkel felszerelve. St az alagsorból nyíló

mély aknában két föhlrengésmér mszer is volt, Semsey Andor
adományából, A mszereket éveken át Fi m s z t Kálmán dr.

m. kir. vegyész kezelte.

Az intézet új otthonában számos külföldi szakférfi is meg-
fordult, nemcsak a szomszédos országokból, hanem az Óceánon tiili

világrészekbl is. így 1904. február és március havában 2 japán
geológus: K i n o s z u k e T n o u y e J a y e ^I i s h i o hosszabb idt
töltött az intézetben. A japán geológusok itt tartózkodása alkalmá-

ból K a 1 e c s i n s z k y Sándor fvegyész az intézet mtermében
lefényképezte az intézet szaktudósait, amely képet a 2G. ábrán be-

mutatom. A kép közepén ül Böekh János igazgató, mellette a

két japán geológus, és az idsebb geológusok, míg háttérben az

akkor még fiatal geológusok és bányamérnökök sorakoznak. A fény-

képez K a 1 e c s i n s z k y fvegyésszel együtt 22-en vagyunk a

Icépen; a 22 geológus közül ma már csak hatan élünk, 16 .szaktársunk

immár az ö: ökkévalóságba költözött.
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A Társulati Élet terére térve át, Böckli János a Magyar-
honi Földtani Társulatnak 1867. óta rendes, 1871. óta választmányi
tagja, 1872—1873-ban mint els titkár K o c h Antal és S a j ó-

helyi Frigyes titkárokkal együtt szerkesztette a Földtani
Közlönyt. 1889-ben Szabó József mellett alelnök, majd Szabó
halála után, 1895—1900. között 6 éven át a Társulat elnöke volt.

Az 1900. februári közgylés az akkor alapított Szabó József-
emlékérem els példányát Böckh Jánosnak ítélte. Az 1901. feb-

ruár 6.-i közgylés tiszteleti tagul választja, amikor az elnöki széket

Telegdi Róth Lajosnak adta át. Társulatunknak 40 éven át

vezérl, munkás tagja volt, aki geológusaitól megkövetelte, hogy a

társulati üléseket látogassák.

26. ábra. A m. kir. földtani intézet szakszemélyzete 1ÍM)4. február 2(l.-áii

Budapesten. K a 1 e c s i n s z k y Sándor felvétele. Balról jobbra az

els sorban ülnek; Halnváts Gyula, Inkey Béla, ár. Kinoszuke Inouye,

Böckh János, ár. Jaye Misliio, ár. Scha farzik Ferenc, Teleydi Botli

Lajos; hátul jobbról balra: ár. Pálfy Mór, Kápolnai Pauer J^ikfor,

(Ir. Liffa Jurái, Beyuly Antal, Güll Vilmos, László Gábor dr., Emszl

Kálmán dr., Kadic Ottokár dr., Treitz Péter, Szontayh Tamás, Posevitz

Tivadar, Horusitzky Henrik, Timkó Imre és Papp Károly dr. állnak^

Igazgatói állásálk)! 1908-ban nyugdíjba lépve, ezt nem sokáig

élte túl, amennyiben 1909. május 10.-én, 69 éves korában elhúnyt.

Ravatalát az általa alapított i)alo4a elcsarnokában a magyar tudo-

mányos élet elkelségei vették körül és május 12.-én, vcröfemies

tavaszi (Udmliin kisértük ki a Kerepesi-tenietb.en-lev,rny.ugvohelyvre.
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'27. ábra. X a g: y s n r i B ö e k li János szobra a m. kir. Földtani Intézet

Stefánia-úti palotájának bástyafalán. Készítette Stróbl Alajos
szobrászmvész Kápolti Alajos segédkezésével, az 1915. évben.

Fényképezte Pappné Balogh Margit dr. 1939. június 28.-án.

A ^liudenható különös rendelkezése folytán, 22 év niiilva ugyan-
errl a helyrl kísértük örök- útjára nagynev fiát, X a g y s ú r i

vrr
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Böckh Hugó államtitkárt, az igazgatói méltóságban rövid ideig

utódját, aki 193]. december 6.-án, életének delén, 57 éves korában
hányt el.

Hogy Böckh János milyen általános tiszteletben részesült,

arra jellemz az, hogy amikor az emlékszoborra a felhívást kibocsá-
tottuk, rövid id alatt 6.615 korona gylt egybe. A szobrot Stróbl
Alajos mvész. Rá p ölti Alajos segédkezésével ruszkicai

márványból faragta. A szobor az Itáliában szokásos beugró fülké-

ben ábrázolja Böckh Jánost. A szobor képét a 27. ábra mutatja.
A szobrot Társulatunk 1915. június 21.-én felajánlotta a magynr

királyi földtani intézetnek, s Lóczy Lajos igazgató-ntódja 1917.

június 6-án ezt az intézet Stefánia-úti bástyafalán helyezte el.

A szobor leleplezésén Böckh János gyermekei: Böckh
Hugó, az igazgatói tisztségben 1929—31. között utóda, Béla fia
és özvegye Böckh J á n o s n é : H o f m a n n Antónia még részt

vettek, azonban azóta k is követték a Megboldogultat az örökké-

valóságba. Gyermekei közül csupán Hagerné Böckh Vilma
úrn él, aki a mai nehéz utazási viszonyok között Bécsbl távol-

maradását kimentette. Ülésünkön megjelen unokái azonban méltó

büszkeséggel tekintenek vissza nagyatyjuk emlékére.

Végezetül legyen szabad néhány rövid eseményt közölni

Böckh János életébl, minthogy a nagy embereket gyakran az

élet apró eseményeibl ítélhetjük meg.
Szontagh Tamás az életrajzban említi, hogy Böckh

János szabad idejében vadászó kedvtelésének élt.

A múlt század nyolcvanas éveiben sógorával, H o f m a n n

Károly fgeológussal együtt szülfalumban, Tápióftághon vadász-

gatott, ahol épen a mi szlnk volt a vadász-tanyájuk. Magukkal
hozták a kis Hugót is, aki 15. éves korában, vállán kis puskával

kísérte atyját és nagybátyját a vadászúton. Nekem, a 16 éves gim-

názista fiúi'ak imponált a puskás fiú, viszont Hugónak az tet-

szett, hogy én Tglóról 1889-ben gyalog jöttem haza.

Tíz év múlva a megyetemen egy folyosón hozott össze a

sors bennünket; Böckh Hugó a inineralógus Schmidt Sán-
dor mellett, én pedig a geológus Lóczy Lajos oldalán voltam

tanársegéd.

Az 1899. évben Hugó barátom javaslatára Böckh igazgató

úr felhívott, hogy segédgeológus gyanánt folyamodjak a földtani

intézethez, felvételért. Én alázatos tisztelettel elhárílottam a meg-

hívást, azzal indokolva, hogy vizsgáimat még nem tettem le. Amikor

azután 1900-ban az új palotába költözött az intézet, jeleivtkeztem az

igazgató úrnál, aki harsogó nevetéssel fogadott, momlván: „No játja

doktor úr, most kiugrasztottam a nyulat a bokorból.”

Amikor kinevezésem megtörtént, 1900—1905. között az igazgató

úr abban a kitüntetésben részesített, hogy elkíscrhette))i Hunyad é's

Kiassó-Szörény vármegyében végzett ellenrz útjára Ha Iává ts

G y n I a, P á 1 f y M ó r és S e h a f a r z i k F e r e n e munkaterüle-
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tciro. Akkortájt mi íieolófínsok évi átalányt kaptunk, s az 1.100 ko-

ronából adcliíí dolííoztunk, ameddiíí költséíííiel bírtuk.

Egyik nyári úton, Hnnyad megyében, ebéd közben megszólal

az igazgató úr: „Nem is tudják a kedves kollégák, hogy P a pj)

Károlyt egy szép asszony emlegette Párádon.” Erre én fülig

eli)irultam, de nem a szép asszony miatt, hanem azért, mert engedély
nélkül 3 hétre Párádra távoztam.

Az igazgató úr azonban, végtelen jóságával megnyugtatott,
mondván, hogy „ nem haj ez, hiszen a geológus bárhol dolgozik is.

ez hazánk javát szolgálja”.

Az új intézeti palotiVban éveken át tanúja voltam, nagy yeoló-

yusaiuk vitatkozásának. Ugyanis Semsey Andor nagy mecéná-
sunk számára az igazgató úr külön szobát rendezett be a földszinten.

jMinthogy Semsey úr unatkozott a külön szobában, ezért Böekh
igazgató úr felküldötte öt az emeletre hozzám, hogy határozzuk az
aldunai ammonitákat. Minthogy .szobám közvetlenül Szontagh
Tamás bátyánk lako.sztálya mellett volt, ahova az igazgató úr
naponkint feljárt, ilyenkor hozzj'udí is benézett, hogy mennyire
haladtunk a szvinyieai ammoniták határozásával. Igen gyakran
megfordult itt Lóezy Lajos egyetemi tanár úr is Laezkó De-
zs veszprémi piarista tanár kíséretében. Megindult ilyenkor a vi-

tatkozás a bakonyi triászról, s a vitában többnyire Böekh János
vitte el a pálmát. Bámulatos emlékeztehetségével, tiszta, világos

ítéletével, döi’g, érces hangjával mindannyiunkat sarokba szorított.

Laezkó Dezs többször megjegyezte, hogy „nagyszer eladó
tanár veszett el az igazgató iirban.”

Egy ilyen alkalommal történt az jlz esemény is, amelyet a

Kálisókutatások története c. müvem II. részében meg is örökítettem,

a Földtani Közlöny 1913. évi 43. kötetében.

Az 1906. évi mezségi utazásomból visszatérve, a szokott helyen

jelentettem, hogy Mezszentmihálytelkén 800 méteres fúrást java-

soltam. Felsoroltam, hogy ezzel a fúrással eldönthetjük a sótömzsök

helyzetét, az esetleges kálisó-telepet, st talán a szenet, petróleumot

vagy földi gázokat tartalmazó rétegekrl is hírt kapunk; amiként
ezt a Bányászati és Kohászati Lapok 1907. évi októberi számában
a Mezöség szelvényével illusztrálva leírtam.

Erre Böekh János igazgató úr megjegyezte „ hogy .sós-

vizet és földigázt adhat ez a fúrás, de hogy a többi kincset is meg-
találják, azt kétlem. Az Ön által rajzolt szelvény épen arra mutat,

hogy maga sem bízik a sok kincsben, st talán psak buzdítani akarja

a magas kormányt a fúrásra.”

De, — jegyeztem meg bátortalanul — majd csak elhoz vala-

mit ez a fúrás; két eset lehetséges, vagy kálisó lesz ott, vagy pet-

róleum.

Erre az igazgató úr a következ választ adta:
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„Engedje meg, tisztelt Doktor Ür, hogy itt S e m s e y és

Szontagh barátunk eltt, Lóczy és Laczkó tanár urak jelen-

létében kijelentsem, hogy még egy harmadik eset is lehetséges és ez

az, hogy sem kálisó, sem 'petróleum!”

Boldogult Böckh János látnoki szemeinek igaza volt, mert
34 évvel ezeltt tett kijelentése ma is érvényes. Ugyanis a Mez-
ségen eddigelé sem kálisó, sem petróleum nem mutatkozott. Ezen
kincseket Erdély más részein kell kutatni.

*

Ezekben vázoltam Böckh János volt Elnökünknek, a

magyar geológiai kutatások nagy szervezjének életét, munkásságát
és egyéniségét, születésének 100 éves fordulóján.

Mi idsebb geológusok, akik még az igazgatása alatt kezdtük

életpályánkat, végtelen hálával, tisztelettel és nagyrabecsüléssel adó-

zunk nagy tudósunknak és atyai jóakarónknak!

Áldott legyen emléke!

SAJÓHELYI FRIGYES (1848—1940) VOLT TITKÁR ÉS
VÁLASZTMÁNYI TAG EMLÉKEZETE.

A Magyarhoni Földtani Társulat 1940. november 13.-án tai’tott

ünnepi ülésén elmondotta:

Papp Káról y ezidei elnök.

— A 28. ábrán két fényképpel. —

Szeptember hó 9.-én elhunyt Sa jóhelyi Frigyes nyu-

galmazott székesfvárosi freáliskolai igazgató. Társulatunk legid-

sebb tagja, 92 éA^es korában.

Istenben boldogult tagtársunk még Böckh J á n o s-sal és

Koch Anta 1-lal együtt kezdte pályafutását. Hetven esztendvel

ezeltt lépett Társulatunk tagjainak sorába, és mint titkár, szer-

kesztette a Földtani Közlöny els hat kötetét.

Életének és munkásságának fbb mozzanatait a következk-

ben vázolom.

S a j ó h c 1 y i Frigyes a pestvármegyei Ácsa községl)cu

1848. február 16.-án született,- ágo.stai hitvalláséi evangélikus család-

ból. Fiskolai tanulmányait a budapesti egyetem bölcsészettudomá-

nyi karán végezte, ahol ásványtani és vegytani pályadíjat is nyert.

~ Az 1870. év nyarán, segélydíjjal, geológiai felvételekre küldve,

három hónapon át részt vett a Bakony és Vértes hegység északi




