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ELNÖKI MEGNYITÓ BESZED
E L M O N D O TTA

Dr. Szabó József

a magyarhoni földtani társulat közgyűlésén 1891 februarius 4-én.

Tisztelt közgyűlés !

A magyarhoni földtani társulat alapszabályai előírják, hogy egy köz
gyűlés tartassék, melyen a társulat múlt évi munkálkodásáról tétessék 
jelentés, hogy annak alapján irányt kapjunk a jövő évi munkatervezetre és 
egyéb intézkedésekre nézve.

Beszámolunk az imént lezáródott 1890-re a tudományos beléletröl, 
valamint az anyagi viszonyokról, mint a választmány működésének ered
ményéről s ez a titkári jelentésben van egybefoglalva. Tudományunk azon
ban a külélethez is van kötve s innét ki kell terjeszkednünk azon mozza
natokra, melyek színhelye bár másutt van, de bennünket közelebb érdekel
nek. Ilyen eseményeit 1890-nek az elnöki beszédnek van fentartva emlé
kezetbe hozni.

Az általános geológiai mozgalomnak egyik kimagasló nyilvánulása 
Europa nemzetközi geológiai térképe, melyről múlt évi elnöki beszédemben 
volt szerencsém jelenteni, hogy egy lap 1888-ban Londonban a térkép ki
adásával megbízottak által be lett mutatva, a többi 48 lapnak megjelenése 
pedig kilátásba helyezve. Eddig azonban sem uj lap elkészüléséről értesítve 
nem vagyunk, sem pedig arról, hogy a Londonban bemutatott egyszersmind 
véglegesen kinyomva és szétküldve lett volna a kiadás költségeit biztosító 
kormányoknak, melyek ez esetben egyszersmind felszólítva lettek volna a 
második részlet befizetésére. Szabadjon itt újra emlékezetbe hozni, hogy a 
nagyobb országok száz példány vételére vállalkoztak és hogy az osztrák
magyar monarchia egyik és másik fele ötven példányt kap. Magyarország 
részéről a közvetítő szerepet eddig én viseltem, minél fogva az ügyet éber 
figyelemmel kisérni kötelességemnek érzem.*

Szintén fontos intézkedés a Nemzetközi geológiai kongressus, melybő 
a negyedik 1888-ban Londonban tartatott meg s ott az amerikai geologok

* Magyarország részéről eddig csak az első részlet van befizetve közösen a 
vallási és közoktatási meg a földmívelési minisztérium által ; Bécsben több részlet, 
mert az illető miniszter azt a költségvetés állandó rovata gyanánt akarta szerepeltetni.
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meghívásának engedve, az lett határozva, hogy az ötödik kongressus Észak - 
Amerikában, a jelenlevő amerikaiak által ajánlott helyen, Philadelphiában 
tartassák meg, úgy mint az alapszabályok előírják, három év múlva, tehát 
1891-ben. Yolt szerencsém a múlt évben jelenteni, hogy ezen határidő az 
amerikaiak által 1892-re tétetett, tekintve, hogy ezen évben világkiállítást 
szándékoznak rendezni, összekötve egyéb ünnepségekkel Amerika fölfede
zésének 400 éves emlékére. Később azután a világkiállítás évét és helyét is 
megváltoztatták, a mennyiben 1893-ra van tervezve, még pedig Chicagó
ban. Ezen változás folytán várunk értesítést az iránt, hogy a világtárlat 
miatt történvén a halasztás, ez új intézkedés kihat-e a geológiai kongressus 
megtartására. Semmi tudósítás: ellenkezőleg értesítés arról, hogy a geolo- 
gok meghasonlottak, mi egyik-másik amerikai szaklapba bejutott s abból 
különlenyomat gyanánt hozzánk is kiszivárgott. A meghasonlás első oka 
volt a hely; nevezetesen Philadelphia és Washington között, ez utóbbi 
hely az állami geológiai intézet és múzeumok székhelye lévén, méltán meg
felelőbbnek tartja Europa geologjait ott fogadni. Még sujtóbb azon tudósí
tás. melyet az «American Naturalist» 1890 októberi száma hoz, hol az mon
datik, hogy az «American Association for the Advancement of Science» 
1890-ben Indianopolisban tartott vándorgyűlésén a Londonban általunk 
megválasztott amerikai bizottságot feloszlatta. Feloszlatta azért, mert ezen 
a vándorgyűlésen egy állandó bizottság van a geológiai nemzetközi kon- 
aressus ügyére nézve, a mely ezen vándorgyűlésen 1876 Bufláloban kelet
kezett, hol azzal volt megbízva, hog}r a geológiai nemzetközi kongressus 
eszméjét valósítsa meg Európában s legalkalmasabban Párisban az 1878-ban 
ott tartandó világtárlat alkalmával. Már minthogy a természettudósok 
ezen vándorgyűlésén egy állandó bizottság létezik a geológiai nemzetközi 
kmigressus ügyében, melynek körében az eszme valamint megfogamzott, 
;gy annak ébrentartása és főleg rendezése Amerikában is feladata, ennél- 
: pgva az Európában választott amerikai bizottság fölösleges és így elbocsá
tandó.

Hogy ezen határozat Európára nézve némileg sértő, az tagadhatatlan, 
h oy miként fogja az új bizottság magát az európai választmánynál bemu
tatni. nem tudom, létezéséről mindeddig tudomást némileg hivatalos alak- 

:i nem kaptunk; de annyi bizonyos, hogy ezen fordulat a Londonban 
nagy számmal jelen volt amerikai szakkollegák sima és szívélyes meghivá- 
- műk megfelelő folytatását nem képezi.*

3

”  Két nappal későbben jött tudósítás illetőleg meghívás Washingtonban január 
-á n  postára adva, mely szerint a szervező bizottság (elnöke N e w b e k b y , titkárok 

im>. E mmons) a Washingtonban tartandó V. nemzetközi geológiai kongressus 
egnívást küld szét 1891 augusztus 26-ára. Ezt megelőzi egy héttel ugyanott az
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A geológiai munkásság világszerte erélyesen foly. Jules Maroon 
második kiadása mutatja, hogy mennyire megfogyott a fehér terület, melyen 
geolog még nem járt, az átkutatott roppant területek által pedig a tudo
mány épülete mennyivel megszilárdult. A geológia mivelői nemzedékről 
nemzedékre megújulnak, a lelépő mesterek helyébe újak, felkentek lépnek. 
A tudomány kimúlt jelesei azonban egy-egy szakaszát képezvén a fejlődés
nek, érdekes és tanulságos is tevékenységüket szemünk elé varázsolni.

Három ilyen tudósról teszek itt említést, kiket szélesebb körünkből a 
halál 1890 folyamán kiragadott, ezek Pettko János, Sir Warington Smyth 
és Edmond Hébert.

Pettko János részt vett a tanácskozásokban 1848-ban Yidefalván 
Kubinyi Ágoston birtokán, bol a magyar orvosok és természetvizsgálók 
Sopronban 1847-ben tartott vándorgyűlésén Zipser által tett indítvány 
következtében egy magyarhoni földtani és bányászegylet megalakulásának 
módja először beszéltetett meg. A másodszor és véglegesen Budapesten 
1850-ben történt megalakuláskor tagja lett társulatunknak és geológiai 
dolgozatra vállalkozott, mely a Munkálatok I. füzetében látott napvilágot 
(Jelentés Magyarországnak March folyóval határos részéről, melyet a 
Magyarhoni Földtani Társulat megbízásából (1852) vizsgálat alá vett Pettko 
János bányatanácsos és akadémiai tanár Selmeczen). Ezen időt me gelőző- 
leg Béesben jelent meg tőle két fontosabb értekezés, egyik Selmecz, másik 
Körmöcz vidékének geológiai leírása és térképe, melyek Beudant után ezen 
fontos tájról az elsők voltak és valóban haladásról tanúskodnak. Kár, hogy 
későbben abba hagyta a foglalkozást a geológiával. Pettko mint tanár is 
kivált. Kekem volt alkalmam meggyőződni azon különbségről, mely volt az 
ásványtan előadásában Pettko előtt és alatt. 1842-ben menvén Selmeczre 
az ásványtant az első félévben a helyettes tanártól hallottam még most 
sem elmosódott kedvezőtlen benyomással, míg a második félévben rend
szeresen mívelt tudós előadásában gyönyörködtünk. így volt ez a földtannal 
is, melynél a kirándulásokat fiatal korában nagy szorgalommal tette tanít
ványai társaságában. Pettko az akkoii időnek megfelelő modern képzett
séggel bírt; a selmeczi bányászakadémiát elvégezvén, ugyan is néhány más 
jeles tanulóval együtt Bécsbe küldetett további kiképeztetés végett, mi 
Haidinger vezetése alatt történt, és midőn a tanszék betöltéséről volt szó, 
őt találták erre a legmegfelelőbbnek.

Felső-driethomai Pettko János, nyugalmazott m. k. bányatanácsos, a 
m. tud. akadémia 1. tagja, született 1812-ben Felső Driethomán Trencsén

American Association for advancement of Science, valamint az amerikai geolog ok 
gyűlése ugyanott. Kirándulások vannak tervezve, de még nem megállapítva. A tagdíj 
két és fél dollár (vagy frt 6,20),
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megyében, liol atyja a megye táblabírája volt ; meghalt Pozsonyban 1890 
okt. 26-án, élte 78. évében. «

* * *

Sie W akington W. Smyth (M. A., F. E. S., F. G. S., F. E. G. S.,
F. E. M. S. etc) Magyarország iránt mindvégig rokonszenvesen érzett és a 
magyar geologok és bányászoknak sok ízben tett jó szívvel szolgálatot. 
Egy évvel előbb (1889) a Londonban megjelenő «Mining Journal »-ban élet
rajzi adatok voltak közölve, mint olyan férfiúról, kiről általánosan el van 
ismerve, hogy egyike a legkiválóbb élő bányamérnököknek. Távolról sem 
gondoltam, hogy ezen számot, melyet szives volt nekem —  kit hozzá régi 
lankadatlan barátság fűz —  megküldeni, egy évre reá 1890 junius 19-én 
bekövetkezett halála következtében nekrológjához használjam. Minden jeles 
ember élete érdekes és tanulságos lévén, lássuk, miként emelkedett ő 
Angliában azon magas polczra, melyet elfoglalt.

Született 1817-ben Nápolyban. Atyja mint tengernagy az időben a 
Földközi tenger felvételével volt megbízva, mit nagyon jelesen be is fejezett. 
Magasabb iskoláit Cambridge-ben végezte. A szakképződés utazási módját 
érdekesen látjuk nála megindulni. 1839-ben Berlinbe ment, hol H umboldt, 
V. Buch és v. DucHEN-nel ismerkedett meg. Onnét a Harz-ba rándult, a telet 
pedig Freibergben töltötte, hol magát beíratta Neumann, Breithaupt és 
Beich előadásaira s kikkel, mint előkelő angol, személyes érintkezésbe is 
lépett. 1840-ben Szászországban Zwickau és Plauen-scher Grund táján a 
kőszéntelepeket, Freiberg vidékén pedig a főfémbányákat tanulmányozta. 
Megtekintette Bräunsdorf vidékén az érdekes ezüst és antimon bányászatot, 
mit nem sokára aztán beszüntettek; átment az ónbányákba Marienberg és 
Schlaggenwald mellett, onnét Schneeberg- és Johann-Georgenstadtra az Oder- 
gebirg ezüstbányászatát tanulmányozni. Ezután északnyugati Csehországban 
járt s az ott levő vas- és antimonbányászatot nézte meg, onnét Franconiába, 
-északi Bajorországba az ottani híres csontbarlangot megtekintendő, melylve! 
azon időben sokat foglalkozott Angliában Buckland (akkor tanár Oxfordban). 
Ismét a Harzba ment, hol Clausthal, Goslar és Andreasberg bányáit nézte 
meg tüzetesebben. Megtekintette ezután Mansfelden a híres réztelepet a 
permi rétegekben, azon bányában, melyben egykor Luther Márton atyja is 
dolgozott.

1840 nyarán egy philadelphiai bányásztanulóval az osztrák és bajor 
Alpokban fordult meg, ugyan ekkor megtekintvén a reibli és bleibergi 
ólombányákat, valamint Karnioliában az idriai higanybányát. Tettek 
kirándulást a Fassavölgyben is Tirolban. A következő tél megoszlott 
Berlin, Freiberg és Drezda között. A tavasz Przibramban találta, hol a telé
rek mélyfejlődését volt alkalma tanulmámyozni, itt, mint mindenütt, sokat 

/jegyzett s alkalmilag gyűjtött is. Przibramból Bécsbe ment, hol a török nyel
ői
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vet kezdte tanulni ; Bécsböl Florenczbe költözött, honnét az Elba sziget 
tanulmányozására vállalkozott. Innét a Monte Cristo lakatlan szirteket 
vizsgálta vagy 14 napig. Ezután a jeles hannoveri tudóssal, báró Walters- 
hausennel Siciliába rándultak az Etna tanulmányozására. Az Etnán három 
hetet töltöttek, a melyből egy a tetőre esett, hol a «Casa Inglese» volt a 
hajlékuk.

Etnáról Florenczbe ment, bogy átránduljon újból Elbára, ott annyi 
adatot gyűjtendő, hogy geológiai térképet készíthessen.

Az ásvány- és kőzettani meghatározások.végett Bécsben telepedett le, 
hol Haidinger vezetése mellett dolgozott. Bécsből Selmeczre ment, hol 
tanulmányozásokat tett. Selmeczről Budapestre jött 1842-ben, hol éppen a 
lánczhíd épült és Clark útmutatása szerint megtekintette mindazon bányá
kat, melyekből a köveket és a hidrauli meszet szállították, ezek Sóskút, 
Yácz (Naszál) és Beocsin Szerémben. A következő kirándulási időszakban 
H aueb és Pateea társaságában Urvölgyet, Magurkát és a Garamvölgyet 
járta be ; aztán délnek tartva, meglátogatták Oraviczát, Szászkát és a stájer- 
laki szénbányászatot. Ezen bosszú és fontos kirándulás után egy másikat 
tervezett Ivacskovics selmeczi bányásznövendékkel, ki neki kalauza és tol
mácsa volt. Erdély déli és keleti hegységeit járták be. Székelyföldön a 
határőrök kisérete mellett mammaliga koszton geologizáltak, a bánya
helyekből ezen körűtj okba esett Borsa, Kapnikbánya, Felsőbánya, Nagy
bánya, Nagyág és Verespatak.

Magyarországgal most végezve, az utolsó gőzhajót felhasználta arra, 
bőgj' Konstantinápolyba menjen, itt azonban soká nem időzött, hanem egy 
amerikai barátja társaságában Alexandriába ment s a telet Nilutazásra 
használta fel.

1843-ban a telet ismét Selmeczen töltötte, hol nekem is alkalmam 
volt vele megismerkedni s emlékezem, hogy mily buzdító volt reám nézve a 
társalgás egy ilyen világlátott szakemberrel arra, hogy belőlem is utazó 
váljék. J 844-ben Németországba ment megtekinteni és jelentést tenni 
kőszén- és vasbányákról Nassauban egy angol társaság részére. Onnét vissza
tért hazájába, hol a Sir H. de la Beohe vezetése alatt álló geológiai intézet- 
tagjává lett s mint ilyen a nyarat már felvételekkel töltötte el. Nagy tevé
kenységet fejtett ki úgj7 hivatalos állásában, mint egj'éb geológiai s bányá
szati megbízásokban. Ezen idő alatt sem szűnt meg utazni a kontinensen, 
megnézte déli Francziaország, nyugati Németország, Spanyolország, Olasz
ország és Norvégia nevezetesebb fémbányáit, Francziaországban és Bel
giumban azon kívül a kőszénfejtés újabb módjait tekintette meg.

1851-ben előadások tartására hivatott meg a királyi bánj'aiskolába- 
Londonban, akkor Anglia ezen új intézetébe, hol később tanárrá lett s az 
maradt halálig.

A londoni geológiai társulat 1856-ban tiszteleti titkárává, majd
(6)
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1866-ban elnökévé választotta. Sok magas megbízatás között egyike volt a 
legfontosabbaknak, bogy azon királyi bizottság elnökévé választották, mely 
eleinte a Royal Society körében (melynek Sir W abington Smyth szintén 
tagja volti később önállóan foglalkozott azon kérdés megoldásával, hogy a sok 
bányaszerencsétlenségnek mi módon lehetne elejét venni. E fontos fel
adaton 1879-— 1886 években dolgoztak. E közben nagy számmal csinált ő 
és társai kísérleteket több mint kétszáz-féle biztonsági bányalámpával úgy 
a természetes gázzal, mely a kőszénbányában fejlődik, mint mesterségessel 
a woolwichi arzenálban. Az irodalmi téren legjobban van elterjedve a kő
szénről és annak bányászatáról (1861) írt munkája (Rudimentary Treatise 
on Coal and Coal Mining), mi azóta hat kiadást ért, és az európai főnyel- 
veken kívül a chinaira is át van téve.

Sir W abington Smyth a korona bányáinak inspectera volt Cornwallban, 
hova már e miatt is kellett neki sokszor ellátogatni, s hol egyszersmind a 
tengerparti vidéken («Marazion») nyaralója volt kipihenésre a nagy világ 
zajától.

Ennyi jelesség elismeréséül több külföldi érdemjelen és tudományos 
tagságon kívül 1881-ben az angol nemességet kapta.

Én 1851-ben Londonban 9 hónapig időzvén az első világkiállításon 
az ő barátsága és szüleinek, de az egész családnak jósága megnyitotta az 
angol előkelő tudományos társadalom élvezetét s ez minden alkalommal 
ismétlődött valahányszor akár világtárlat, akár nemzetközi geológiai kon- 
gressus volt, mert ilyen alkalomkor Sir W abington Smyth a küldöttek között 
nem hiányzott. Budapesten is volt azóta még kétszer nejével együtt. Igen 
jó viszonyban volt elhunyt Zsigmondy Vilmossal és több más liasonkorúak- 
kal. Két évvel ezelőtt volt szerencsém közölni egv angol bányamérnök jelen
tései a budapesti országos kiállításról (1885), melyet Londonban egy előkelő 
estélyen (Society of Arts) olvasott fel, arra elnökül Sir W abington Smyth volt 
felkérve, és a ki azon, de minden alkalommal, midőn Magyarországról volt 
szó, rokonszenvének és helyszínen nyert ismeretének bő tanúságát adta.

* * *

E. H ébebt (Membre de l ’Institut, doyen honoraire de la faculté des 
sciences de Paris, commandeur de la legion d’honneur) társulatunk tiszte
leti tagja volt. Halálát gyászolja nemcsak Francziaország, hol ő iskolát 
alapított, de az egész geológiai világ, mert ő részint mint tanár, részint 
mint geológiai kutató, részint mint a nemzetközi kongressusok legszorgal
masabb tagjainak egyike a szakkörökben általában ismeretes és általában a 
tisztelet tárgya volt.

H ébebt egész életét a stratigrafiai geológiának szentelte, s félszázados 
munkálkodása alatt sokat végezett. Tanulmányai a Francziaországban elő
forduló minden sistemára és az ország minden vidékére kiterjeszkednek.
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Kiindulása a párisi medencze, hol a harmadkon sistemák rétegeit vette ú 
tanulmányozás alá nagyobb részletezéssel és pontossággal, mint előbb történt. 
0  volt az első, ki a kréta-sistemátfelosztotta, daczára, hogyannak kövületei 
oly kétségbeejtő egyformaságot árultak el; ő azonban fölfedezett a micrasterek 
között némi eltéréseket s ezen alapon Angliában és Csehországban is keresz
tülvihető volt a felosztás. Folytatta aztán, biztosabb alapot nyerendő, a kréta
tanulmányozást nevezetesen még Skandináviában, Oroszországban. Majd 
azután a mediterrán provinciák tanulmányozására adta magát. Itt a nagy 
eltérések az összehasonlítást nehézzé tették, tanulmányát aPireneákon kezdve 
folytatta a Provence-ban, innét átment Olaszországba, sőt Magyarországba is.

Magyarországba 1876-ban jött azon alkalommal, hogy itt az anthro- 
pologiai és práhistoriai nemzetközi kongressus tartatott, melyre különösen 
Francziaországból oly sok jeles ember jelent meg. Beánk nézve hízelgő, 
hogy kísérője és legjelesebb tanítványainak egyike Munier-Chalmas míg a 
többi útjáról csak névleg emlékezik, erről a Montparnasse temetőben tartott 
halotti bucsuzáskor részletesen így emlékezik meg: «Párisból előbb Jurába 
ment, hol augusztust töltötte geológiai tanulmányozással ; szeptember elején 
Bécsbe utazott, hol a geologok nagy tisztelettel fogadták. Megnézte az inté
zeteket és a múzeumokat építési szempontból, mert tervben volt új Sor- 
bonne-t építeni. Bécsből Budapestre rándult, hol szintén oly fogadtatásban 
részesült, melyből az iránta táplált nagy tisztelet tűnt ki. Itt H antken úr, 
az osztrák-magyar monarchia legjelesebb geologjai egyikének vezetése alatt 
csakhamar megkezdette azon nagy és szép kirándulásokat, melyeket a bejárt 
szaggatott lapos terület nyújt. A magyarhoni geológiai intézet igazgatójának 
tekintélyes állása következtében lehetségessé vált, nemcsak Budapest kör
nyékén, de a Bakonyban, Vértesben fel Esztergomig a legszebb és legérde
kesebb kirándulást tenni, melyre egy geolog csak számíthat.*

E. H ébert 1812-ben született Auxerre közelében Villefargea község
ben, hol atyja kiszolgált katona és bérlő volt. Első iskoláit Auxerre-ben oly 
jelesen végezte, hogy jobbnak látták a földmívelés helyett Párisba küldeni. 
1830-ban jött az Ecole Normale-ba, szerény anyagi viszonyain segítendő 
tanított magánintézetekben, lassankint az Ecole Normale supérieure tanít
ványa, majd később ezen magas iskolában sous-directeur des études lett. 
További emelkedései : tanár a Sorbonne-ban, tagja az Institut-nek (Membre 
de T Académie des Sciences), doyen de la faculté des Sciences. A franczia 
geológiai társulat három ízben választotta elnökévé.

Delafosse idejében akkor, midőn H ébert tanuló volt, a termek és 
gyűjtemények csak néhány választottnak állottak rendelkezésére. Hébert

* Il peut, grâce à la haute position qu’occupe le directeur de l ’Institut Géolo
gique, faire dans les comitats de Gran, de Pestli et dans la Bakony, le plus beau et 
le plus intéressant voyage, qu'il sois donné à un géologue d’accomplir.
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1849-ben a négy fal között tartott előadások illustrálására kirándulások 
vezetésére vállalkozott önkéntesen és ezen kirándulások vasárnapon át 
Párig környékén oly népszerűekké váltak, hogy az akadémia szépirodalmi 
tagjaiból is csatlakoztak, azok voltaképen szabad társalgások voltak a fölött, 
a mit a természet lapjain olvastak. A mint a Sorbonne-ba jött mint tanár, 
első volt, hogy mindent megnyitott és hozzáférhetővé tett a tanulónak, a 
szakembernek és az amateur-nek. Vonzó és világos előadása, melyben ész
leleteken alapuló meggyőződését határozottan fejezte ki, tanítványokat 
gyűjtött, nemcsak hazájából, de a külföldről is. A meggyőződés nyelvén 
szólott mindenkor és így magára vonta a figyelmet akár éltesebb kollegákkal 
állt szemben ú. m. Eu e  de Beaumont-iirI, ki ellen védelembe vette Lyell 
elméletét, hogy a földön a változások előidézésére a most működő tényezők 
elegendők ; vitatta ő ellenében a nummulitokat is, hogy azok a harmadkorhoz 
számítandók, vitatta végre a glecser-elméletet és az ember negyedkori vol
tát ; D ’Abchiac és CoQAUND-al vitatkozott a kréta-sistema felosztása felett ; 
máskor fiatal tudósokkal bocsátkozott szóba, ha ezek elégtelen tapasztalattal 
valami szögletes nézettel léptek fel. Bármily élénk volt is vitatkozása, soha 
sem sértett s ha nem sikerült valakit az ő nézetének megnyerni, akkor 
■oda nyilatkozott, hogy végre eltérő felfogások is lehetnek.

Nem mulaszthatom el az elhunytnak azon érdeméről megemlékezni, 
melylyel a nemzetközi geológiai kongressusokon tudta magát igen megked
velteim. Az első ilyen kongressus Párisban volt 1878-ban s annak elnökévé 
választatott. A következő kongressuson Bolognában (1881) szintén nagyban 
szerepelt, úgy szintén megjelent még Berlinben is (1885), de már Londonba 
(1888) nem jött. Párisban, a kiállítás évében (1889), a geológiai társulat 
ugyan ötét választotta elnöknek, de csak azért jelent meg, hogy megköszönje 
e megtiszteltetést, de nem viselte. Egészségi állapota szívbaj fejlődése követ
keztében erősen meg volt rendülve.

H ébert erős alkatú testén az arányosan kifejlett fej jóságos nyugodt 
kifejezéssel bírt, beszéde kellemes nemcsak hangja, hanem kitűnő articulá- 
tiojánál fogva is ; őtet nem francziának is egészen könnyű volt megérteni. 
Az elnöki tisztet kitünően vitte. Salonjában épen oly jól éreztük magunkat, 
mint a kirándulásokon, s itt lehetetlen meg nem emlékezni páratlan ked
vességéi nejéről, ki férjét minden későbbi kirándulásán kisérte, Budapestre 
is vele jött, s ki, miként Gaudrv a búcsúztatásnál megjegyezte, férjével elfe
ledtette az öregséget és a legmeghatóbb ápolás után szelíden zárta le sze
meit. Ugyan ő kért meg, hogy mint elnök jelentsem be férjének mint 
egyik tagnak a kimultát, kit a halál 1890 april 8-án ragadott el családjá
tól, barátaitól és a tudománytól.
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