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Mély fájdalommal jelentjük, hogy

SZENTMIKLÓSI

D l S Z A B Ó  J Ó Z S E F

társulatunk egyik nagyérdemű megalapító tagja, 
majd titkára,

alelnöke és legutóbb tizenegy év óta elnöke 

1894 április 10-én elhunyt.

L E G Y E N  E M L É K E  Á L D O T T !
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A  M A G YA R H O N I F Ö LD TA N I TÁR SU L A T  V Á L A S Z T M Á N Y Á N A K  

1 8 9 4  ÁPR ILIS HÓ 1 1 -É N

TARTOTT R E N D K ÍV Ü L I Ü L É SÉ N E K  JEG YZŐ KÖ N YVE.

Böckh János alelnök mély fájdalomtól megilletődve jelentette a gyászesetet, 
a mely a magyarhoni földtani társulatot nagyérdemű elnökének, szentmiklósi 
dr. Szabó JózsEF-nek elhunytéval érte; felhívta a választmányt, hogy őszinte 
részvétét és nagy tiszteletét felállás által fejezze ki.

Az elnök ezek után a következő indítványt terjeszti elő :
1. Dr. Szabó József érdemei jegyzőkönyvben megörökítendők.
2. Családjához két tag által kézbesítendő, meleghangú részvétirat intézendő.
3. A ravatalra a társulat koszorút helyez.
4. A társulat külön gyászjelentést adjon ki.
5. A  választmányi tagok gyászfátyollal kalapjukon a temetésen testületileg 

jelennek meg, hozzájok csatlakoznak a társulati tagok.
6. A társulat e. titkára rövid búcsúztató szavakat mond a ravatalnál.
7. A «Közlöny» legközelebbi füzete gyászkeretben megemlékszik dr. Szabó 

József elhunytáról.
8. Emlékbeszédről annak idején gondoskodva lesz, mely nyomtatásban az 

elhunyt arczképével fog megjelenni.
***

Midőn 1892 április hó 6-ikán dr. Szabó József hetvenedik születésnapját 
minden zajosabb tüntetés nélkül szakülésünkön megünnepeltük; akkor senki sem 
hitte volna, hogy két évvel későbben a szeretett és tisztelt elnök koporsóját körül- 
álljuk. Testi épséggel és szellemi frisseséggel lépte át életéveinek 70-ik küszöbét és 
ugyanazon frisseséggel tartotta 1894 márezius 7-én utolsó előadását, melyet a 
mai füzetben közlünk és mely csak része lett volna egy nagyobb, terjedelmes, 
a dunai trachyttömzsben végzett tanulmánynak. Utolsó elnöki ténykedése azon 
levél megírása volt, melyet a választmány megbízásából lierczeg E szterházy 
P ál  ő Főméltóságához intézett és melyben fölkérte, kegyeskedjék társulatunk 
pártfogói tisztjét elvállalni. Fájdalom ő Herczegsége igenlő és társulatunkat 
kitüntető válasza szeretett elnökünket már a sírban találta. * A húsvéti szünidő 
hozta reá a halálos betegséget és egy heti kínos szenvedés eloltotta az életét, 
melynek mindenki a lehetőség legszélső határát jósolta.

Április 12-én körülállották koporsóját fővárosunk, közoktatásügyünk, tudo
mányos és közéletünk kitűnőségei; társulatunk tagjai, az elhunyt volt és jelenlegi 
tanítványai, tisztelői és barátjai és az általános mély gyásznak dr. Than Károly 
főrendiházi tag és egyetemi tanár a következő búcsúztatóban adott kifejezést.

* Lásd a 218. (164.) lapon.
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«Felejthetetlen kedves tagtársunk! Mélyen tisztelt gyászoló gyülekezet! 
Nekem, a ki 32 évvel ezelőtt bevezettelek a kir. tudományegyetem csarnokába, 
jutott az a szomorú feladat, hogy hozzád az egyetem és akadémia nevében 
a végső búcsúnak nehány szavát intézzem. Ne kívánd, hogy e gyászos pilla
natban a fényes koszorúnak minden egyes viruló levelét felmutassam, 
melyet a közelismerés munkás életed folyamán homlokodra feltüzött; csak 
azt engedd meg, hogy bensőnkben átérzett éles fájdalmunknak kifejezést 
adjak azon nagy veszteség fölött, mely váratlan eltávozásoddal mindnyájun
kat még súlyosabban érintett. Kora ifjúságodtól kezdve jellemednek és 
szellemednek sokoldalú erejét életed utolsó leheletéig a tudomány fejlesz
tésének és hazai közművelődésünk nagy érdekeinek szentelted. Ez alatt egy 
harmad századon át az egyetemi tanításnak egyik legkiválóbb bajnoka 
voltál, a ki nemcsak annak eszközeit tökéletesítetted páratlanul, hanem 
annak színvonalát a magasra emelted. Elévülhetlen érdemeid közé tartozik, 
hogy a jó tanítványoknak seregeit képezted ki, a szakkörökben hazádnak 
méltó utódok tekintélyes törzsét nevelted fel. Mint volt rektor és dékán, az 
összes egyetemnek, nemkülönben karunknak önálló külön ügyeit a közjó 
javára bölcseséggel és mindeneket kielégítő tapintattal intézted. Mint az 
akadémiának egyik legrégibb és legbuzgóbb tagja, szaktudományodnak 
hazánkban nemcsak úttörője, de megalapítója is voltál. Számtalan búvár
kodásaidnak új kincseivel gazdagítottad szülőföldünknek megismerését és 
pedig már olyan időszakban, amikor ez még kimondhatatlan nehézséggel 
járt. Mindezekkel hathatósan emelted akadémiánk tekintélyét. Egy negyed
századon át, mint osztályunk titkára, annak ügyeit fáradhatatlan buzgó- 
sággal vezetted. Ezenfelül szaktudományod felvirágzásának és hazai köz
művelődésünk nagy érdekeinek számtalan más téren is hathatós előmoz
dítója voltál. De ezzel sem elégedtél meg, hanem hazánk határain messze 
túl, az egész világ értelmisége előtt, nevednek elismerését és a magyar tudo
mánynak nagyrabecsülését vívtad ki. Te nemcsak kötelességet teljesítettél, 
Te ennél sokkal többet tettél, mert kötelességeidet hazafiúi buzgóságból, 
önként megsokszorosítottad és mindezeknek ernyedetlen kitartással törekedtél 
megfelelni. Ilyen nagy érdemek méltatására szavaim igen gyengék és kérlek 
e pillanatban, érd be azzal, hogy fáradalmas életeden át kifejtett nagy 
munkásságodért hazánk két legfőbb tudományos intézetének nevében egy
szerű, de hálás köszönetét mondjak. És most, mikor parányi részévé leszesz 
hazád földjének, melyet a halandók közül te legjobban ismertél, ez mint 
régi jó ismerőst szívesen fog kebelébe befogadni és testi maradványaidnak 
örömest fog békét és nyugalmat szolgáltatni. A nagy úton pedig, a melyre 
most lépsz, kisérjenek az az osztatlan tisztelet, az az őszinte szeretet és 
nagyrabecsülés, a melylyel itt mi Tégedet mindnyájan környeztünk. Ott a 
halhatatlanság világában, melyet méltán kiérdemeltél, kérünk, ne feledkezzél 
meg rólunk, a kik a közös czél megközelítésére veled vállvetve törekedtünk.
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168 K  SZABÓ JÓZSEF ELHUNYTA.

A mi gondunk lesz, hogy szellemed és emléked tanítványaid által és alko
tásaidban köztünk életben maradjon és hogy azokat tisztán és hűen meg
őrizzük. Végül a mikor a két testvér-intézet nevében búcsút veszek tőled, 
engedd meg, hogy hozzád annyira közel álló igaz barátod, az elválás utolsó 
pillanatában fájdalmam enyhítésére könnyeimet hullathassam. Isten hozzád! 
Legyen áldott emléked !»

E beszéd befejezése után előállott dr. D ulácska G éza, a m. orvosok és ter
mészetvizsgálók vándorgyűlése központi bizottságának alelnöke, ki rövid, de meg
ható szavakkal mondott búcsút elhunyt elnöktársának. Ez után a gyászmenet a 
temető felé indult, hol a nyílt sirnál dr. Staub M óricz társulatunk nevében a 
következő búcsúztatót mondotta:

Drága Halott!

Sírba tesznek most Téged, ki szeretett tanítóm voltál, kihez utóbb 
szerény munkatársnak szegődtem, de ki mindig atyai barátom voltál. Áldva 
legyen emléked minden jó, minden biztató szavadért; áldva emléked azon 
jóságért, melyet irányomban mindenkor hivatalos és nem hivatalos érint
kezés alkalmával tanúsítottál. De egyéni fájdalmamat most el kell fojtanom, 
hogy a búcsúszót mondjam Neked egy tekintélyes testület nevében, mely 
mély megilletődéssel gyászolja a köréből való távozásodat. Te vagy az 
utolsója azon lelkes férfiaknak, kik nehéz idők és mostoha körülmények 
között beillesztették hazai kultúrintézményeinkbe a geológia és segédtudo
mányainak művelését; és ez idő óta természettudományi irodalmunkban a 
geológia mindinkább kiváló helyet kezdett elfoglalni. A Te bölcs és tapin
tatos vezetésed alatt odajutottunk ma, hogy a nyugateurópai régibb és 
munkásokban gazdagabb testvértestületekkel kiálljuk a versenyt. Utolsó 
leheletedig mintaképe voltál a munkásságnak és a szorgalomnak és midőn 
majd historice és kritice fognak e félszázadról megemlékezni, tevékeny
séged értékét csak akkor fogják igazán megbecsülni; s ha a halál elég 
kegyetlen volt a viszonyt megszakítani, mely közted és társulatunk között 
fenállott, kegyeletünk még a további időkre is szentül megfogja azt őrizni.

A magyarhoni földtani társulat ime most mondja Neked az utolsó 
Isten hozzádot! Nyugodjál békében drága halott!

Dr. Staub M óricz után M ajthéxyi E ndre a bölcsészet és K rausz E lemér a 
gyógyszerész hallgatók nevében beszéltek.

Társulatunk 1894 május hó 2-án tartott választmányi ülésében dr. Szonthagh 
T amás vál. tag a következő indítványt adta be :

• A magyarhoni földtani társulat első geológus elnöke, ki a magyar geológia 
fejlődésének történetével a legszorosabb kapocsban állott és egyszersmind a legnép-
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szertíbb magyar geológus is volt, jegyzőkönyvi és hasonló méltatásoknál többre 
érdemes! #

«Ennélfogva bátorkodom a mélyen tisztelt választmánynak ajánlani, hogy 
szentmiklósi dr. Szabó József megboldogult elnökünk emlékének igaz megörökí
tésére, a magyarhoni földtani társulat azonnal pénzbeli gyűjtést indítson meg 
és pedig a megboldogultnak barátai, tisztelői, szaktársai és tanítványai körében.»

• Az egybegyült pénzösszeget a társulat kezelje s a kamatot mint «Szabó 
József jutalmat» időről-időre a társulat munkakörébe tartozó legjobb tudományos 
munka díjazására fordítsa.»

«Indítványom méltatásának és elfogadásának esetében, szűkebb tanácskozás 
állapítsa meg a keresztülvitel és alkalmazás részleteit.»

«így tartom lehetségesnek elhunyt mélyen tisztelt elnökünk becses emlékét 
legméltóbban megörökíteni. Ilyen intézkedéssel társulatunk is csak nyerhet 
tekintélyében.»*

TYPUSKEVEREDÉSEK A DUNAI TRACHYTCSOPORTBAN.
Dr. Szabó JózsEF-től.**

Terjedelmes trachytvidóken meg lehet győződni, hogy a trachytok 
egyes fajait bizonyos ásványok állandó társasága képezi és ezek szerint álla
pítjuk meg a külön trachyt-typusokat, melyekről ugyanegyütt azt is tapasz
taljuk, hogy a trachythegység zömének anyagát nagy egyformasággal képezik.

Vannak azonban ezen normál állapottól eltérések, vannak esetek, midőn 
a typus állandó ásványain kívül még mások is lépnek fel, és nevezetes, hogy 
csak olyanok, melyek más trachyt-typus ásványassoc-iátioját jellemzik, minél
fogva úgy' is tekinthetni, mintha különböző trachyt-typus ásványainak keve
réke volna.

Hogy ezen felfogás alapos legyen, annak először a vulkáni működés 
módjával és a vulkáni kőzetek anyagi tulajdonságaival kell szoros kapcso
latban lenni, másodszor concret esetek magyarázásánál kétséget nem hagyó 
módon kell megfelelni.

A mi a vulkáni működés módját illeti, általában annyit mondhatni, 
hogy az eruptiv anyag sokféle változást idézhet elő azon a kőzeten, melyet 
útjában talál; a változás egyszer csak mechanikai, másszor chemiai is; egyszer 
kis helyre szorítkozik, másszor nagy területre terjed: az elváltozás foka sze
rint a hatás egy esetben csekélyebb lehet, mely alig tűnik fel, másban jelen
tékeny. Nevezetes ezen tanulmányoknál a természetben az, hogy azon helytől, 
melyen az elváltozás maximumát ismerjük fel, az elváltozás fokait kisebbnek,

* Lásd a 218. (101.) lapon.
** Előadta az 1894 márczius 7-én tartott szakalésen.
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