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Újból egy év sorakozott a megelőzőkhöz, melynek kepében mara
dandó mozzanatok és olyanok találkoznak, melyeket csak ez maga szilit.

A maradandó mozzanatok között lehetetlen hálás szívvel nem gon
dolni arra, hogy midőn társulatunk eszméje legelőször megpendűlt, egy 
magyar dinaszta a megalakulás gyakorlati nehézségének, a pénzbelinek, 
könnyítésére oly összeget ajánlott fel, mely a legbajosabb időkben bekövet
kezett megalakulást csakugyan lehetővé tette, melyet a társulat több mint 
negyedszázados fennállásának egyik lényeges feltételéül kell elismernünk, s 
melyet hagyományos maecenási hajlamból a mostani herczeg E sterházy 
Miklós, mint társulatunk főpártfogója, évenként szakadatlanul adományoz. 
Ezen anyagi támogatás társulatunk életében egyikét képezi azon vonások
nak, melyekről azt mondhatni, hogy rólok megemlékezni s egyik másik 
alkalommal hálás szívből fakadó elismerést fejezni ki, jól esik.

A tudományos elet a Magyarhoni Földtani Társulat második ne
gyedszázadában abban különbözik a megelőzőtől, hogy az intenzivebb lett. 
A geológiai tudomány főleg tartozik azon tudományágak közé, melyek mive- 
lése anyagi eszközöket a legtöbb esetben igényel. Anglia legnagyobbrészt a 
gazdag dilettánsok összeműködésének köszöni a geológiában ama magas 
polczot, melyen különösen a stratigrafiai geológiát illetőleg áll.

Éjszak-Am erikában minden egyes állam nagyban gondoskodott a 
geológiai fölvételekről; a territóriumok fölvételét pedig maga a kormány 
vette kezébe oly apparátussal, melynek működéséből, tekintve a körülmé
nyeket, bámulni való eredmények kerülnek ki. Európa csaknem minden 
országában van már geológiai intézet, melynek anyagi fedezéséről és veze
téséről az állam gondoskodik.
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Honunkban azonban van egy itt megszülemlett olyan intézkedés, 
melyet nem hogy mi nem vehettünk kölcsön a külföldtől, hanem a melyet 
méltán tőlünk kölcsönözhetnének el, s ez az a szerencsés és üdvös meg
oldása annak a kérdésnek, hogy a geológia állami intézete, melynek hiva
talos működése elő van írva, a tisztán tudományos érdekből összeállót! és 
kiadásainak fedezetét az évi tagsági dijakban találó Magyarhoni Földtani 
Társasággal mi módon házasítható össze ügy, hogy egyik részre se liára- 
moljék hátrány, ellenkezőleg kölcsönösen csak előny tűnjék ki.

A Magyarhoni Földtani Társaságnak ez a jelleme a z , mely létezé
sének második negyedszázadában mint legáthatóbb emelhető ki.

Társulati életünk történetírója ennél a fejezetnél egy oly nevet fog 
megemlíteni, melyre én, mint ez idei elnök, ki a lefolyt év főbb mozzanatait 
kötelességszerüleg vázolom, ebből kifolyólag sem hagyhatnék el, s ez a 
Magyarhoni Földtani Társulat volt tiszteletbeli elnökének, B ányai Keitz 
FitiGYES-nek 1883 aug. 15-én, életének 73-ik évében bekövetkezett halála.

Társulatunkhoz a legjobb indulattal s teljes átadással volt közelebb 
fűzve tizenhét évig. 1866-ban megválasztatott alelnöknek, e tisztet 4 évig 
vivén, 1870-ben elnökké lett s mint ilyen 1 3 évig működött, míg végre el
nöki tisztéről leköszönvén, 1883-ban január 34-én a társulat tiszteletbeli 
elnökévé választatott meg.

A selmeczi bányász-akadémia egykori növendéke s a régi iskola em
bere volt ugyan, de benne a modern eszmék szerencsés fogadtatásban 
tudtak részesülni.

Működésének irányát a fejlődési körülmények befolyásolván, annak 
kellő méltatása szempontjából szép korra kinyúlt elete mozzanatait szabad
jon elősorolni.

A boldogultnak atyja B eitz K ároly a budai cs. k. hadi főparancsnok
ságnál alezredes hadbíró, anyja Schnireoh B orbála egy tekintélyes budai 
polgár leánya volt. F rigyes fia Bécsben született 1810 ápril 14-én, hol anyja 
esetleg tartózkodott. At}7ja hamar elhalt, az anya gondjára volt bízva. Isko
láit Budán kezdette, majd Kalocsára adták, hol épen uagyapám házánál 
volt, végre Selmeczen is végzett gymnáziumi évet, honnét Nagyszombatba 
ment a lvceuinba a bölcsészetet, onnét Pestre az egyetemre a jogtudományt 
hallgatni. Ezt sikerrel végezvén, Selmeczre tért vissza a bányász-akadé
miára, mit szintén sikerrel fejezett be.

Állami szolgálatba 1834-ben lépett Bécsben, a cs. k. általános udvari 
kamaránál mint fogalmazó-gyakornok, honnan 3 év múlva az ujonan 
rendezett bánsági kir. bányaigazgatósághoz mint titkár jött.

1839-ben Selmeczbányára nevezték ki a bányatörvényszékhez mint 
előadót és szavazó ülnököt. Itt 6 évig dicséretesen működvén, Bécsbe tették 
1846-ban mint udvari fogalmazót a cs. k. pénzverdéi és bányászati udvari 
kamarához. Megalakulván a ministerium, ahhoz lépett át hasonló minőség-
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ben, míg 1849 végen mint ministen‘‘biztos küldetett a Bánságba, bogy a 
háborús események által bekövetkezett zavaros állapotot tisztázza. Ugyan 
ott 1850-ben bányaigazgatónak neveztetett ki, a mely minőségben a kitű
zött őzéit azután teljes sikerrel érte el.

1859-ben bányakapitánynak neveztetett ki Zágrábba.
1861-ben Budára tétetett át. 1867-ben a főbányatanácsosi czimet 

kapta, majd néhány hónapra reá osztálytanácsosnak neveztetett ki a Föld- 
mívelés- Ipar- és a Kereskedelemügyi Ministeriumnál, hol 1870-ben minis- 
téri tanácsossá lett előléptetve.

Hivataloskodásának sikeres voltát bizonyítja mindazon elismerés, 
melyben részesült. 1873-ban a Lipót-rend lovagkeresztjét, egy évre reá, 
40-ik szolgálati évének betöltése alkalmával, a magyar nemességet kapta 
Bányai elönévvel. Külföldi kitüntetései: az olasz királyi koronarend lovag
keresztje, valamint a svéd kir. Wasa-rend első osztályú közepkeresztje.

A geológiai tudománynak főleg alkalmazását a bányászatra pártolta 
és tűzte ki czélul. 1867-ben a Magyarhoni Földtani Társulat Munkálatai
nak 3-ik kötetében jelent meg tőle «A magyarországi barnaszén-telepek 
fontossága iparos tekintetben» mint indítvány, melynek következménye 
közvetlenül az volt, hogy az azon évi közgyűlés (1867 május ^ . )  900 irtot 
utalványozott több vidék barnaszén-telepeinek kutatására, mely feladat 
megoldásával H antken, H ofmann és Kkennek urak bízattak meg. Ezzel 
azonban még nem elégedett meg, hanem betetőzte ezirányú törekvéseit 
azon ministeri rendelet kieszközlésevel, mely a m. kir. Földtani Intézet 
igazgatóját megbízta, hogy a magyar korona országainak széntelepeit és 
szénbányászatát egy önálló munkában tüzetesen ismertesse meg, mit egy 
nagybecsű monogi’aphiában H antken Miksa úr 1878-ban teljesített is.

Társulatunk iránt azonban legkimagaslóbb érdeme az, hogy azon 
benső kapocs, mely közöttünk és a Földtani Intézet között létezik, az ő 
közbenjárására úgy köttetett meg, hogy abban az állam segélyezésének egy 
hathatós, de formailag alig kifogásolható módját bírjuk. A társulat tagjai 
az intézeti kiadványok példányait is megkapják, mi által nemcsak hogy a 
tagság felette becsessé válik, szemben azzal, hogy a csekély tagsági díjért 
mily értékes munkákhoz juthatni, de másrészt a tagok nagyobb dolgozatai 
sincsenek kizárva az Intézeti kiadványokban történő közzétételtől, s így 
azon kötetek mintegy «Memoir es»-j ai a Földtani Társaságnak; míg viszont 
a Földtani Intézet apróbb közleményei a társulati szaklapban találnak 
alkalmas elhelyezést. A társulat által ezen amalgamatio érdekében tett 
előterjesztéseket boldogult elődöm mindig jó indulattal, sőt bátorítással 
fogadta s emlékének kegyeletét igyekeznünk azzal örökíteni, hogy ezen 
szerencsés egyensúlyi állapot meg ne zavartassák.

A geológia mivelői a Földgömböt kutatván, hacsak azon részecské
id
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]'ét is, melynek határában élnek, de figyelmüket a másutt történő kutatá
sokra s azok eredményeire is fordítván, lehetetlen, hogy e helyen meg ne 
emlékezzem, tudományunk egéről ezen évben lehullott két csillagról: Ezek 
Heer és Barrande.

A nyáron, Zürichben a svájczi geologok ez idei gyűlésén augusztus
ban, még láttuk a galambősz, szelid arczkifejezésű tudóst tisztelői társaságá
ban, nem is gyanítván, hogy elveszte által örömünk nem sokára búra for
duljon. HEER-ben nem S váj ez maga, hanem az egész tudós világ keseregi a 
veszteséget, mi különösen is érezzük azt, mert tudományának fényét, 
honunk palaeontologiájára is árasztotta. Társaságunk tiszteleti tagja lévén 
érdemeinek felsorolása és hálánk lerovása külön emlékbeszédben fog legott 
megtörténni.

Barrande közvetlenül nem volt a mienk, velünk nem foglalkozhatott. 
Midőn egy ízben kérdeztem, hogy mikor látogat meg bennünket Buda
pesten, azt felelte, hogy bár mennyire szeretne is Magyarországba jönni, 
de nem talál időt arra; ha azonban egy trilobitát találnánk, akkor tudja, 
hogy rögtön jönne. Ezen föltételnek eleget tenni persze a «force majeure» 
gátolt s így ő honunk határain belül nem volt; de második hazáját. 
Prága környékét, a geológiai világban megörökítette.

43 évet szakadatlanul a cseh szilurnak szentelt. Munkája köte
tének táblái bámulatos szép eredeti példányok után készültek: és ezek a 
szép példányok nagy számban voltak meg gyűjteményében.

Három évvel ez előtt nála lévén, mutatta az akkor megjelent kötet 
tábláihoz eredetiül szolgáló nagyszerű példányok hosszú sorában felállí
tott kagylókat, s egész lelkesedéssel mondotta «On elit que la fa mit’ silu- 
rienne est ebét ire, reejarder res bivalves ij-a-til des meilleurs dans ír 
tertiaire?»

Független s vagyonos ember lévén, egészen átadhatta magát kutatá
sainak. A közel 140 □ osztrák mértföldet tevő területen évenként tett kirán 
dulást. Megtanulta a nép nyelvét s mindenütt a földmívelőkkel tévén 
magát összeköttetésbe, ezek között voltak legnevezetesebb gyűjtői, s viszont, 
miként egy cseh tanár collegám beszélte, azok ötét legendaszerű embernek 
tartották. Két titkárja volt, egyik a franczia, másik a cseh levelezésre, kiknek 
mindegyikét igen tudta foglalkoztatni.

Sem a mostani írancziáknak, sem a nemeteknek nagy barátja nem 
volt. A franczia tudósokról előttem panaszkodván, azt is megemlítette, 
hogy a mostaniakból már az udvariasság is kiveszett. 0 megküldvén 
könyveit, még megköszönni sem tartják érdemesnek. Ezt Párisban egyik 
illetővel közöltem s beismerte , de azzal mentegetőzött, hogy időt nem 
talál mindannak megköszönesére, a mi neki küldetik.

Prágában német és cseh tudósok is lévén, ez utóbbiakhoz szított 
jobban és így gyanítani lehetett, hogy páratlan gyűjteményét s könyvtárát
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a cseh múzeumnak adja, a mely e szerint bő kárpótlást kapott egy fran- 
cziától azon veszteségért, melyet egyesek tudós szilurkövület-gyüjteinényé- 
nek cseh geolog közvetítése mellett Amerikába, a cambridge-i egyetemnek 
történt eladása által nehány év előtt mely sajnálkozásra szenvedett.

Rövid megemlékezést ezen első rendű tudósról folyóiratunk legköze
lebb megjelenendő száma fog tartahnazi.

J oachim  B arrande, a családi gyászjelentés szavai szerint «précepteur 
du Comte de Chambord, son fondé de pouvoir duránt prés d’un demi 
siede, et son exécuteur testamentaire» a frohsdorfi kastélyban halt meg 
1883 október 5-én, hova a franczia királyi sarj számüzöttének halála alkal
mából tette át tartózkodását.

Legyen az elhunytak emléke kegyeletes és buzdító !
A magyarhoni Földtani Társulat 1884-ik évi közgyűlését ezenmd 

megnyitottnak nyilvánítom!

Dr. Szabó JózsEF-től.

Valamely vidék geológiai fölvételére a jó térkép az első kellék, annál 
inkább egy oly vidéknek részletes fölvételére, mely évezredes fémbányásza
tánál, de geológiai bonyolultságánál fogva is erre különösen hivatva van.

Ilyen Selmecz környéke, mely annyi jeles geolog tanulmányozására 
szolgáltatott már alkalmat s a melynek oly nagy irodalma van, hogy a ha
sonló szerkezetű vidékekre nézve kiindulásul nem egyszer vétetett.

A trachitok osztályozásánál Magyarország trachitcsoportjai között 
csak részben támaszkodtam Selmeczre, mert a viszonyok ott nem oly egy
szerűek mint a dunai trachitcsoportban, a Mátrában vagy a Tokaj-Hegyalján, 
de ezen csoportokban az osztályozást megállapítván, Selmecz környékével 
kezdettem tüzetesebben foglalkozni már azért is, hogy, a bonyolultság da
czára, a nagy irodalom, a bányászati feltárások s a legkészségesebb tudo
mányos segédkezés előnyeit felhasználva, a trachit-család osztályozását az 
ásvány-associatio s az ezzel karöltve járó viszonyos kor elve szerint keresz
tülvinni megkísértsem.

Azon részletes, de kiskörű tanulmányozások után, melyek eredményét 
Írásba foglalva máskor volt szerencsém itt előadni, a geológiai térképezést 
is megkísértettem szűkebb határban; de nagyon helyesen felfogva a sel- 
meczi földtani íiókegyesület azt tűzte ki feladatául, hogy a környéket na-

* Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat szakülesén 1883 november 7-ikén.
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