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jelen évre 26 nyomatott ívben állapította meg, de ha a társulat pénzügyi 
viszonyai megengedik s a beérkező anyag megkívánná, bizonyára nem fog 
késni az ívek számát a körülményekhez képest szaporítani.

Tisztelt Tagtársainkat s a Földtani Közlöny eddigi dolgozótársait szíves 
bizalommal kérjük, őrizzék meg a társulat iránt eddigi jóindulatukat ezen
túl is csorbítatlanul s legyenek szívesek dolgozataikkal es apróbb tudomá
nyos közléseikkel a mai Közlönyt is mentöl sűrűbben fölkeresni s a mos
tani szerkesztőket támogatni.

Budapeten, 1883 márczius 10-ikén.
A S zerkesztők.

PETERS KÁROLY EM LÉK EZETE.
Dr. Szabó József-íőI.

A geológia azon felkentjeit, kiknek e tudomány mívelésében kiváló 
részök van, alapszabályaink értelmében tiszteletnek tarjuk tagjaink közé 
sorozni; még inkább teszszük ezt olyanokkal, a kik egyszersmind honunk 
geológiai ismertetésében is szereztek érdemet.

Ezek egyike Dr. P eters K ároly, kiről nekem, a budapesti egyetemen 
részben elődjének, részben utódjának, szabadjon az elismerés és méltány
lás szavaival megemlékeznem.

P eters Károly F erdinánd fia volt egy mívelt gazdának és jószág- 
igazgatónak; született Csehországban Liebshausen kastélyban, 1825. aug. 
13-án. Atyjával már első gyermekségében utazott hazájában szerteszét, 
valamint Szászországban, a mi első fejlődésére épen úgy, mint a herczegi 
házban való tartózkodás életének későbbi időszakára nem maradt befolyás 
nélkül. Az év nehány hónapját Bilinben töltötte nagyatyjánál, B eüss F e - 
rencz mineralog- és geognostánál, a kit a környéken, valamint Teplitz és 
Karlsbad vidékén tett kirándulásain is elkísért. Lehet, hogy az ásvány- és 
föltanra való hajlam már ekkor lappangott benne, de határozottá csak ké
sőbben vált, midőn Prágában a polytechnikumon és az országos múzeum
ban nagybátyja B eüss E. Ágoston és Zippe előadásait hallgatta 1842-ben.

Nem csekély befolyást gyakorolt reá Bilinben egyszersmind a Lobko- 
vitz-féle azon ásványgyűjtemény szemlélése, mely az országgyűlés által 
helybenhagyott vétel útján Budapestre vándorolt s jelenleg a nemzeti mú
zeum gyűjteményébe van bekebelezve. Gymnasiumi tanulmányai mellett 
tájképrajzolással is foglalkozott oly annyira, hogy valószínűleg a prágai 
művészeti akadémiába megy vala, ha hozzátartozói arra nem bírják, hogy 
orvostanhallgató leg}ren. HiRTL-nél dolgozott Prágában és Becsben (1843—
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1845) az emberi és az összehasonlító anatómiában; hallgatta azonban 
Haidinger és Hauer előadásait is a mineralogiából és palgeontologiából, me
lyet azok akkor Bécsben a pénzverde múzeumában tartottak. Nagybátyjá
nak engedve, visszatért Prágába, hol Oppolzer és Pitha vezetése mellett a 
klinikákban foglalkozott és ezután mindvégig a gyógyászatnak meg a kór
háznak szentelte egyetemi idejét.

Az orvosi diplomát megkapta Bécsben 1849-ben; mire 1850-ig mint 
másodorvos és egyszersmind Oppolzer tanársegéde működött; innét azon
ban még ezen évben Schmarda utódjául tanárnak neveztetett ki Gráczba. a 
reáliskolához.

1851-ben Beüss A. E. társaságában Gosau vidékén tett kirándulásai 
eredményeit értekezésbe foglalta össze : « Ueber die Lagerungsverhältnisse 
der oberen Kreideformation an einigen Localitäten der östlichen Alpen» > 
melynek folytán 1852-ben arra szólították fel, hogy Bécsben a birodalmi 
geológiai intézet munkálkodásaiban vegyen részt, mit ő elfogadott és ezen 
a téren több jeles munkát tett közzé a geológiai intézet évkönyveiben. A 
legfontosabbak «Die salzburgischen Kalk-Alpen im Gebiete der Saale», 
hol legelőször mutatta ki az Aricula contorta rétegeket; eg}’ másik érteke
zésében oDie Umgebungen von Deutsch-Bleiberg» azon nehéz települési 
viszonyt fejtegette, a mely az Ammonites floridus krétamárga faunája és a 
Megalodus triqueter mészköve között van.

1855-ben mint a bécsi egyetemnek már előbb habilitált magántanára 
kapta meg a kinevezést egyetemi tanárnak Budapesten.

Dr. Peters Bécsből egy sereg német tanárral együtt lett leküldve, a 
kik közűi nem egy hangoztatta, hogy «wir haben eine Culiiir-Mission in 
Ungarn». Peters nehány társával együtt azonban a helyett, hogy ezt a 
frázist üresen fitogtatta volna, az alkalomszerű körülményeket arra hasz
nálta fel, hogy dolgozzék, tanuljon s munkálkodásának eredménye túlélte 
a cultur-missió hivatást, túlélte saját életét s a tudomány évkönyvében ma
radandó emlékévé vált.

A m. tudomány-egyetemen az ásványtan tanára lévén, foglalkozott a 
mineralogia terén ; de mint Bécsben a birodalmi geológiai intézet volt tagja 
a geológiával sem szakított.

Lássuk őt e két téren egymás után.
Mineralogiai működésének ecsetelésére okvetetlenűl megkívántalak 

az akkori helyzet megismertetése. Az egyetemi mineralogiai tanszék és 
gyűjtemény sok fázison ment már keresztül, s minthogy ez a legrégibb te
kintélyes gyűjtemény honunkban, szabadjon nekem ezen alkalmat felhasz
nálni, történetének vázlatát főbb vonásokban megérinteni.

Mária Terézia által a csonka egyetem Nagyszombatban az orvosi 
karral is kiegészíttetvén, 1770-től kezdve az orvosi tanítás szempontjából 
a természetrajzi tudományokról is kellett gondoskodni. Hogy a gyűjtemé
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nyék tekintetében mit tettek kezdetben, feljegyezve nem találom, de annyi 
világos, hogy 7 óv múlva, tehát 1777-ben az egyetemet Budára helyezték 
át, a hol 6 évig volt, s ez alatt kapott egy nagyszerű ásvány- és állattani 
tárgyakból álló ajándékot Bécsből Mária Anna főherczegasszonytól, mely
ről az eredeti katalógust Born híres bécsi mineralóg nagy gonddal és ala
possággal írta volt meg, még az ajándékozás előtt. Budán a gyűjteményt 
Pillér Mátyás tanár vette át. Pillér halála után ennek örököseitől az 
akkori Helytartó Tanács egy igen hanyagul szerkesztett katalógus szerint 
1789-ben a már Pestre áthozott egyetemi muzeum gyarapítása tekintetéből 
megvett egy nagy gyűjteményt 60,000 írton, ezen katalógusban a lelő hely 
feljegyzését sem tartották szükségesnek. Jött azután több kisebb-nagyobb 
ajándék és mindezekből 1811-ben Schuster szorgalmából egy új katalógus 
lett összeállítva az akkori tényállás szerint.

1811-től kezdve 1848-ig dr. R e i s i n g e r  látta el a tanszéket, de uj 
katalógus nem készült, csak a csekély vételt és ajándékot jegyezték be.

1848-ban az egyetem többi intézkedései között dr. Balassa rektorsága 
alatt megtörtént az is, hogy az ásvány- és élettani muzeum úgy a mint volt, 
fölöslegesnek deklaráltatok és vagy 70 példány kézi ásványon kívül a többi 
a nemzeti múzeumba tétetett át a szekrényekkel együtt. 1849/50-ben én 
neveztetvén ki helyettes tanárnak, első dolgom volt lépéseket tenni, hogy 
a status quo ante restauráltassék. Ugyanazon évben megtörténvén az át- 
költözködés a nemzeti múzeumból a régi helyiségbe, az újvilág-utczai 
orvoskari épület első emeletére, k övetkezett a tárgyak felállítása nagyjá
ból. Ezt azonban megakadályozta azon körülmény, hogy a kórodák ter
jeszkedése miatt az orvosi kar a múzeum kiküszöbölését sürgette. 1854 
októberben csakugyan meg is történt a második költözködés a központi 
egyetemi épület északi szárnyába, a hol jelenleg is van.

A következő évben 1855 nov. 15-ikén dr. Peters Károly neveztet
vén ki rendes tanárnak, az ásványgyűjtemeny rendezéséhez azonnal hozzá
fogott. Meggyőződvén azonban, hogy az eddig meglevő anyag ámbár 
számra nézve gazdag, de a rendszeres felállításnál a fajokban szegény, a 
FAusER-féle rendszeres gyűjtemény megvételét eszközölte ki a kormánynál. 
A 3124 ásványpéldány, valamint a 217 darab fából való kristályminta 
vételára 3500 forint volt. Hat évig tartott egyetemi tanári működése Buda
pesten, míg megváltozván a politikai viszonyok, 1860-ban én szólíttattam 
fel ugyanazon tanszék elfoglalására. Az átvételnél lehetett összefoglalni 
tevékenységének gyümölcsét, a mi nagy gonddal és kitartással készített 
három katalógusban volt megtestesítve. 1811 óta nem készült más kataló
gus, mint félszázad múlva Peters-ó, melyet 1861 márczius havában feje
zett be.

Az egyetemi ásványtani gyűjteményt három csoportba osztotta. Az 
első a rendszeres gyűjtemény 3048 példányban, a melyeket Dana rendszere
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szerint (IV. kiadás. 1855.) állított fel. Ez tartalmazza a legértékesebb pél
dányokat, a melyek közül igen sok van ellátva Peters vizsgálatának ered
ményével, feljegyezve a mellékelt lapocskán. A második a fiókgyűjtemény 
30:29 példánynyal; végre a harmadik a díszpéldányok gyűjteménye 778 
számmal.

Van azonkívül még egy nagybecsű terminológiai gyűjtemény is 
642 számmal, részint ásványok részint kristály-minták, a melyek szintén 
ernyedetlen szorgalomról és tudományos lelkiismeretességről tanúskodnak.

Az ásványgyűjtemény egyes sorozatából részletes tanulmányozásra 
különösen a Calcitokat választotta ki, melyek az egyetemi gyűjteményben 
szép számmal és változatossággal vannak képviselve. Tanulmányainak 
eredményét közzé tette Leonhard és Bronn folyóiratában a «Neues Jahr
buch fü r  Mineralogie^ J861 -ik évi kötetében. «Mineralogische Notizen aus 
dem Pester Unicersitäts-Cabinet: I. Ueber einen Malachit von Moldova.
II. Ueber Ceded und die rhombocdrischen Carbonate im Allgemeinen. 
[ II . Miscellaneen.»— Tanulmányának ezen eredménye egyes lapocskákra 
felírva az egyetemi gyűjtemény becses ereklyéje gyanánt őriztetik.

Geológiai működésének terévé legelőbb is Budapest környékét válasz
totta; 1856-ban és a következő évben erről Bécsben már jelentést tett 
( Geologische Studien aus Ungarn, von Dr. K. Peters. 1. Die Umgebung 
von Ofen. —  Jahrb. der geol. Pieichsanstalt. 1857), mit 1859-ben nagyobb 
távolságra kiterjesztve, folytatott I Chronologische Studien aus Ungarn:
2. Die Umgebung von Visegrád, Gran, Totis und Zsambék).

1858-ban Schmidl tervezete alapján, melyet Albrecht főherczeg a 
költségvetéssel együtt jóváhagyott, a Bihar-Hegység átkutatására egy tudo
mányos expediczió szerveztetett, melyben mint a kormány költségén kikül
dött tagok részt vettek dr. Peters, dr. Kerner és Wastler urak, többeknek 
s ezek között dr. Krenner úrnak, mint akkor végzett technikusnak, ön- 
kénytes csatlakozása mellett.

Peters volt az első, a ki a reá eső részt feldolgozván, munkáját Bécs
ben az akadémiánál kiadta ezen ezím alatt«Geologische und mineralogische 
Studien aus dem südöstlichen Ungarn, insbesondere aus der Umgegend von 
Rézbánya». Von Karl F. Peters 2 Tide. Mit 1 geognostischen Karte und 
3 Tafeln.

A gyűjtött anyag, számszerűit 151 darab, a kir. m. tudományos egye
tem ásványtani intézetének gyűjteményében van külön elhelyezve.

E tudományos kirándulás eredményei közé tartozik két új ásványfaj 
felfedezése és leírása is Peters által; az egyik a Biharit, tim-magnesia- 
mész-káli-hydrosilikát, a másik a Szajbélyit, magnesia-hydro-borát. Melyek
ből az eredeti példányok szintén az egyetemi gyűjteményben vannak.

Egyéb geológiai kirándulásokat is tett ittléte alatt az országban, a 
melyekről későbben jelentek meg Bécsben értekezései. Ilyenek a bécsi tud.
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Akadémia közleményeinek 1802. évi XLYI-ik kötetében « Ueber den Lias 
von Fünfkirchen» és XLIY-ik kötetében «Die Miocänlocalität Hidas hei 
Fünfkirchen, in Ungarn».

Budapestet 1801 -ben hagyta el és Bécsben telepedett le, hol az egye
temen kapott némi alkalmazást, melyet bőven felhasznált arra, hogy a 
geologische Beichsanstalt érdekében dolgozzék s tevékenységének gyü
mölcse több értekezésében maradt fenn, részint a bécsi tud. Akadémia, 
részint a bécsi geologische Reichsintsalt évkönyveiben.

1864-ben a bécsi tudományos Akadémia költségén a Dobrudsába és 
a Duna deltájába ment. Ez alkalommal tett tanulmányainak eredményei a 
bécsi Akadémia kiadványaiban jelentek meg egymásután 1863., 1864., 
1865. és 1867-ben. Ugyanabban az évben Gráczban az ásványtan és geo
lógia tanárává neveztetett ki.

Különféle bajok érték, a melyek között első volt a Medzsidje mellett 
bekövetkezett esés, a melynél oly7 annyira megsérült, hogy a következő 
évben (1865.) tagjainak ezélhtidése jelentkezett, mi azután évről-évre 
nagyobb mérveket öltött. Mind annak daczára a tudományos munkál
kodásban szünetet nem tartott, hanem több, különösen pala ontológiai, 
munka látott tőle napvilágot.

Peters képzettsége orvosi és természettudománya ismeretei következ
tében sokoldalú volt és a mihez fogott, soha sem volt alaposság nélkül, 
foglalkozott kristály-méréssel, a mit már a bili ni ásványtani cabinetben, a 
kréta-márgában Luschitz mellett talált Bariton kezdett volt meg. Buda
pesten nehány semesteren keresztül a mineralogia mellett a zoológiát is 
előadta, sőt alkalmazta már tanulmányainál, különösen histologiai tekint- 
tetben, a mikroszkópot is. Gráczban polgártársai 1870-ben országgyűlési 
képviselővé választották, mitől azonban a következő évben már vissza
lépett és azután egész tevékenységét intézetének, előadásainak és négy fia 
nevelésének szentelte.

Irálya jó volt, értett népszerűén is adni elő és ennek következtében 
sokszor felszólították a népszerűsítő folyóiratok sőt a napilapok is a közre
működésre, a mire ő szívesen vállalkozott s ezen nemű értekezései szintén 
sokat tesznek ki. Egyike az ilynemű és bennünket is közelebb érdeklő 
munkáinak «Die Donau und ihr Gebiet» (1876.), melyet megírni annyira 
hivatva mint ő nem sokan voltak, mint hogy a folyót Bajorországtól 
kezdve egész a szulinai torkolatig alkalma volt bejárni és tanulmá
nyozni.

Jellemző reá nézve, hogy mint tanár csaknem élte végső napjáig 
működött, midőn tagjai és a törzs-izmok már csaknem tökéletesen liüdve 
voltak, úgy hogy az előadásra kerekes széken tolatta magát.

1879 februárban ezt írta egy barátjának: «Das rechtzeitige Sterben 
ist ein Kunststück, das nur Wenigen gelingen kann, mir wurde es durch
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Familien Verhältnisse unmöglich, und so lebe ich um mehr als fünf Jahre 
zu lang».

Orömtelen és az utolsó években kínos életének, melyet azonban erős 
lélekkel viselt, 1881 november 7-én, 56 éves korában vetett véget a halál.

Peters-szel egy gazdag tudományos élet múlt ki, * melyben nem 
hiányoztak a kellékek kedvezőbb körülmények között nagyot alkotni. 
Nyomozásaiban kitartó, észleleteiben beható, s ha élénk fantáziája, mi 
irályának elevenséget volt képes kölcsönözni, olykor tán annyiból túl 
ragadta is, hogy kevés adatból hajlamot erezett generálizálni, de meg volt 
benne a férfiasság visszavonni nézetét, mihelyt új adatok annak meg
változtatására elegendő támpontot látszottak szolgáltatni.

A kik vele személyesen is érintkeztünk, nem felejthetjük el a kedves 
közlekedésű jó és áldozatkész embert sem !

* M unkáinak teljes sorozatát találni azon nekrológ m ellett, mely Becsben 
megjelent. «Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt» 1881. Band 31. — Magyar- 
országra vonatkozó értekezéseinek czímjegyzékét lásd S z i n n y e i  Repertóriumában 
(Magyarország természettudom , és m athem . könyvészete 1472—1875.) az 5S8—589. 
hasábon.


