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De végül legyen megengedve ő Nagy méltóságát még egy körülményre 
figyelmeztetni. Bevezető sorainkban fájdalommal azt kellett idéznünk, 
hogy a földtani társulat tagjai között csak 7 bányagyakornok szerepel; 
valóban szomorü volna, ha a fiatal, akadémiát végzett bányásznépünkben 
olyan hamar aludna ki a továbbképzés iránti ösztön és akarat; de a baj 
forrását másban is kell keresnünk. íme közöljük egy ilyen bányagyakornok 
levelét, melyet a földtani társulathoz in tézett: «Szíveskedj ék becses tudo- 
másúl venni a társulatból való kilépésemet. Az ok nem más, mint 23 forint 
havi fizetésem elégtelensége.» És eme kir. bányagyakornok őszinte nyilat
kozatát követik számos a közszolgálatban megöregedett bányatiszt, kik 
mihelyest nyugalomba vonúlnak, fölhagynak a szellemi haladással is, mert 
szerény, sok esetben tülszerény nyugdíjjal kénytelenek a mindennapi 
élettel való küzdelmet fölvenni. Sapienti sat. n—,
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I. Elnök a következőkkel nyitja meg a közgyűlést:

Tisztelt közgyűlés!

A Magyarhoni Földtani Társulat 1890-iki rendes közgyűlését ezennel 
megnyitván, alapszabályaink értelmében visszapillantunk az imént lezáró
dott 1889-re, és a következő 1890 ik évre a munkatervet, valamint annak 
kivitelére a költségvetést megállapítjuk. Társulatunk belviszonyait több év 
szentesítette szokás szerint a titkári jelentés öleli fel a megkivántató részle
tességgel, míg a geológiai külviszonyokról legalább általánosságban az elnöki 
beszédnek kell megemlékezni.

A múlt 1889 -iki közgyűlésen fontos mozzanatról számoltam be, t. i. az
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1888. szeptemberben Londonban tartott IV. geológiai nemzetközi kongresz- 
szusról, melynek egyik határozata volt, hogy az amerikai geológusok megke
resésének engedve, az V. geológiai nemzetközi kongresszus megtartását Phila
delphiába tette át az alapszabályokban megállapított három év után, tehát 
189]-ben.

Ezen határidőn azonban változás van készülőben, mely Párisban 
az 1889-ki kiállítás alkalmával indult meg. A kongresszusokon kívül, 
melyek a kiállítás alatt nemzetközi szervezkedéssel tartattak, a franczia 
mineralogiai társulat (Société Francaise de Minéralogie), valamint a fran
czia geológiai társulat csak annyit tettek, hogy évi közgyűléseiket az év első 
hónapjáról a kiállítási hónapokra tették át. Én a kettő közül csak az utóbbin 
vehettem részt. Megjelentünk azon az akkor Párisban tartózkodó külföldi 
szakemberek ugyan többen, néhányan a nemzetközi geológiai kongresszus 
bizottsági tagjai közül is, kiknek az ott levő néhány amerikai azt mondotta, 
hogy az Egyesült-Államok 1892-ben világkiállítást szándékoznak rendezni 
összekötve egyéb ünnepségekkel Amerika fölfedezésének.400 éves emlékére, 
minélfogva jobb volna, ha a geológiai nemzetközi kongresszus is egy évvel 
később jönne össze, mert már maguk a közlekedési eszközök is jobban lesz
nek berendezve tömeges és jutányos szállításra.

Hivatalos alakban mit sem tehettünk, mert sem Londonban elhatá
rozva, sem pedig a térkép- vagy a nomenklatúra-bizottság elnökei által 
indítványozva nem volt, hogy Párisban (1889) a bizottság valamelyike hiva
talosan találkozzék. Én az eszmét helyeseltem, úgy szintén Capellini is, sőt 
megkértük amerikai barátainkat, hogy otthon a jövő kongresszus ügyvivői
vel közöljék véleményünket. A dolgot az amerikai szervező bizottság a hiva
talos alakba öntötte, a mennyiben Sterry H unt, G. H. Williams és Persifor 
F razer vezértagok aláírásával 1889. november 22-érői keltezett levél érke
zett a nemzetközi geológiai kongresszus Londonban megválasztott bizottsági 
tagjaihoz azon értelemben, hogy czélszerűnek tartanák, ha 1891 helyett 
1892-ben határoztatnék el az összejövetel Philadelphiában. Ez nincs praece- 
dens nélkül, mert Capellini indítványára szintén időközben határoztatott 
el, hogy Berlinbe (a cholera miatt) egy évvel későbben gyűltünk össze mint 
Bolognában kitűzve volt; minthogy tehát még az első nemzetközi kongresz- 
szus alkalmával Párisban az lett megállapítva, hogy a két kongresszusi idő 
közében felmerülő kérdést a választmány elnöke, alelnökei, a főtitkárok, vala
mint az utolsó ülés titkárai és pénztárosa döntsék el, a Londonban megvá
lasztott bizottság nevezett tagjait egyen kint felkérik véleményöket tudatni, 
hogy ezen elhalasztásba beleegyeznek-e. Én a levelet 1889. deczember 6-án 
kaptam és nem késtem tudatni, hogy helyeslem és beleegyezem.

Hogy mi az összes vélemények közlésének eredménye, arról értesítés 
mai napig nem érkezett.

Múlt (1889) évi jelentésemben megemlítettem, hogy Európa nemzet
iem
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közi geológiai térképének 49. lapjából az első szám Londonban bemutatta
tok azon kilátással, hogy a folytatásról az illető bizottsági tagok értesíttetni 
fognak, már annál fogva is, hogy a kiadóval kötött szerződés értelmében az 
aláíró országok az illeték befizetésére felszólíthatok legyenek. A lefolyt 
(1889) évben, sajnos, mi sem történt. Hogy Párisban Berlin meg nem jelent 
egy új lappal, arra el voltunk készülve, de hogy semmi értesülés sem jön az 
elvállalt nagy munka haladásáról, ez aggályos. Hogy nehézségnek kell lenni 
a térképezés foganatosításában, az a térkép-directorium egész fellépéséből 
Londonban kivehető volt; de ezen nehézségek bevallva nem, csak palástolva 
voltak. Anglia megkuldötte az ország geológiai térképét oly módon kidol
gozva, a mint a nemzetközi vállalat megkivánja, megküldötték egyéb orszá
gok is, megküldöttük mi is, noha nevezetesen az eruptiv kőzeteket, nem egé
szen oly kidolgozással, mint a hogy a nemzetközi geológiai szinkulcs meg- 
kivánja s ennek következtében a Magyarhoni Földtani Társulat elhatározta, 
hogy Magyarország geológiai térképe újból dolgoztassák át egészen azon 
beosztással és színezéssel, mely Európa geológiai térképének kidolgozására 
nézve nemzetközileg van megállapítva. Ezen térkép munkában van s annak 
elkészítése sürgős dolog s igen is kívánatos, hogy ha már 1889-ben el nem 
készült, 1890 folytán minden esetre elkészüljön, mert Közép-Európa köze
lebb készítendő, a kiadotttói keletre következő lapjaiba már bele kell jönni; 
az pedig, hogy a mi megállapításunk nélkül régibb források fogyatékos 
adatai után készüljenek ezen lapok, sem az óriási vállalat előnyére, sem a mi 
dicséretünkre nem válnék.

Elnöki beszédnek lévén fenntartva egyszersmind megemlékezni tudo
mányunk vesztesegéről, sajnálattal kell arról említést tenni, hogy Quenstedt 
1889 deczember 21-én múlt ki Tübingában, mint az ottani egyetem seniorja. 
Életrajzi adatai a geológiai tudomány tetemes hosszaságú időszakának törté
nelmi fejlődését is élénkbe állítják.

F r id e ic h  A u g u s t  v . Q u e n s t e d t

született 1809-ben Eisleben városban Németország azon vidékén, me
lyet bizonyos tekintetben a geológiai tudomány bölcsőjének tartanak. 
Eisleben látta őt mint gymnáziumi tanulót, honnét 1830-ban a berlini főis
kolába ment, hogy apja, egy vagyontalan csendőr-hadnagy kívánsága szerint 
a theológiát tanulja. 0  azonban nagyobb vonzalmat érezett a természet- 
tudományi és bölcsészeti collegiumok iránt, különösön kedvelte Weisz jeles 
mineralogus előadásait, kinek egyik legbuzgóbb tanítványává vált. Weisz 
tanácsára a fiatal reményteljes tudóst 1837-ben meghívták az egyetemre 
Tübingába, hol szakadatlanul 52 évig működött. Würtemberg geológiai 
tanulmányozását Quenstedt életfeladatúi tűzte ki, a mely feladatot az ő 
fáradhatlan és félszázadot meghaladó munkássága oly eredménynyel
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oldotta meg, hogy a német föld ezen darabja geológiai tekintetben a legjob
ban ismertek közé számítható, különösön pedig Würtemberg Jura-systemája 
az, a melyre tanulmányának súlypontja esik s a melynek eredményei «Der 
Jura» czimű munkájában a geológiai irodalom közkincsévé vált. Ezen a 
téren Quenstedt minden időben, mint egyike az első tekintélyeknek fog meg
maradni. De tán legnagyobb kedvvel a palöeontologiával foglalkozott, sőt a 
modern palaeontologia egyik megalapítójának lehet mondani.

Quenstedt azonban az ásványország általánosabb értelmű művelői 
közé is számítható. Még fiatalabb korában megírta a kristályok projectiójának 
saját módszerét, a mely, ha általános elterjedésnek nem is örvendett, de a 
tárgy kifejlődésének történetében ma is tárgyaltatik.

1840-ben megjelent tőle «Grundriss der bestimmenden und rechnen
den Krystallographie».

1842- ben a Svábföldet illető értekezése «Das schwäbische Stufenland».
1843- ban «Das Flötz- Gebirge Wärt embergs».
1849-ben «Petrefactenkunde Deutschlands» I. kötet.
1852-ben «Handbuch der Petrefactenkunde», amely még most is köz

kézen forog és nem rég harmadik kiadásban jelent meg.
1854-ben «Handbuch der Mineralogie», a mely 1877-ben a harmadik 

kiadást érte, és a mellett Quenstedt saját és érdekes felfogása következté
ben mai napság is érdekkel lapozgatunk.

1858-ban lépett fel «Der Jura» már említett munkájával, mit irodalmi 
működése gyöngyének tartanak.

1864-ben «Epochen der Natur».
A fönnebb említett munkáját «Petrefacten Deutschlands» folytatta 

ugyan, de már nem fejezhette be. Utolsó nagyobb munkája volt «Beschrei
bung der Ammoniten des schwäbischen Jura», mely kiváló forrásmunka.

Mint népszerű író is érvényesítette magát ezen két munkája által 
«Sonst, und Jetzt» (1856), valamint ezt követve a «Klar und Wahr» (1872), 
melynek foglalatját mottóként ezen népszerű versben fejezi k i :

Der Himmel sendet uns Steine,
Die Erde birgt fremde Gebeine,
Und was die Hölle dort unten braut,
Der Sterbliche mit Entsetzen schaut:
Das alles ist wahr, und wird dereinst klar.

Az erős alkotásit és szellemileg ép tudós 1886-ban még a legjobb 
egészségben ülhette meg doktori promotiójának 50 éves jubileumát.

Mint egyetemi tanár beszédben épen úgy tudott vonzó lenni mint 
írásban. Lelkesült tanítványai ezerekre mennek, kik szellemes előadásának 
emlékével széjjel szóródva a földgömbön hálás érzetet táplálnak mindvégig. 
Többen manapság a tudomány zászlóvivői közé tartoznak. Ha Quenstedt
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egyéni felfogásában néha volt is valami sajátságos, mit a szaktársak többsége 
nem vallott magáénak; egészben véve tagadhatatlan, hogy az ő nevét és 
munkáit a geológiai tudomány mindenkor mint a haladás egyik bajnokáét 
fogja fentartani.

Elvesztettünk még két mestert: 1889. január 29-én halt meg a pisai 
egyetem hírneves tanára, Giuseppe Meneghini 78 éves korában, ki Olaszország 
geológiájára nézve hervadhatlan koszorúval van feldíszítve; — 1889. február
15-én múlt ki H einrich v . Dechen 90 éves korában, kit Németország 
geologjai között mint egyik legbuzgóbbat és legmunkásabbat jegyez fel a 
történelem. Az országos kitüntetésekben, a tudományos és polgári érdemek 
szárnyain az előbbi a «Senatore del Begno»; a második az «Excellentiás» 
fokig emelkedett. Mindkettőről találunk nekrológot közölve Földtani Köz
lönyünkben.*

Bezárom elnöki megnyitómat azon óhajjal, vajha lehessen a megkez
dődött 1890. évről mint a geológia tudományának sikeres évéről beszámolni 
úgy benn mint künn !

II. Elnök bemutatja az 1889-ik év februárins 13-ikán tartott közgyűlés hitele
sített jegyzőkönyvét.

III. Elnök a mai közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére fölkéri G sch w a n d tn er

A l be r t  és K aufm ann  K amilló tagtársakat.
IY. Titkár fölolvassa az évi jelentését:

Tisztelt Közgyűlés!
Az 1850-ik év julius 6-án tartotta a magyarhoni földtani társulat első 

közgyűlését; mi tehát társulatunk fennállásának negyvenedik esztendejének 
küszöbén állunk, mely negyven év alatt hazánkban a geológia tudományos 
fejlesztésében épen társulatunknak jutott az oroszlánrész. A ki végig tekint 
a lefolyt évben társulatunknak hat szakülésén tartott 23 előadáson, a ki 
átlapozza Közlönyünk XIX-ik kötetét és a m. kir. földtani intézet kiad
ványait, az el fogja ismerni, hogy az elmúlt negyven év alatt óriásilag 
haladtunk, és ha épen anyagilag nem, de szellemileg ott állunk, mint 
Európának bármelyik hasonirányú testületé.

Dr. Braun Gyula a figyelmünket már régen lekötő budai calcitok 
rendkívül érdekes alakbeli sajátságait tanulmányozta a m. k. tud. egyetem 
ásványtani intézetének kristállographiai osztályában; dr. Schafarzik 
F erencz pedig bemutatott nekünk vízaknai sókoczkákat, melyek a tetrakis- 
hexaéderrel vannak combinálva.

A szaküléseinken tartott előadások javarésze azonban hazánk egyes 
vidékein tett geológiai tanulmányozásokra vonatkozik. Dr. Szádeczky Gyula 
vázlatosan írta le a Munkács környékén található lignitelőfordulásokat és

* Földtani Közlöny. XIX. köt. 241. és 393. 1.
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eruptiv kőzeteket; dr. Schafarzik F erencz adta a Cserhát palieontologiai 
jellemzését és bemutatta a tud. egyetem ásványtani intézetének villamos 
mikroszkópjának segítségével ama vidék érdekes eruptiv kőzeteinek alkotását; 
dr. Szontagh Tamás beszámolt Nagv-Károly, Er-Endréd, Margita és 
Szalárd környékén tett megfigyeléseiről és bemutatta Lunacsek J ózsef 
levelezőnk által Felső-Esztergály határán gyűjtött kőzeteket és kövületeket, 
nevezetesen egy állítólag 10 kg. nehéz amphibolbomba töredékét; Lőrén 
they I mre a tolnamegyei Nagy-Mányok község geológiájából szolgáltatott 
érdekes adatokat és kimutatta, hogy ott a zágrábvidéki pontusi emelettel 
egykori lerakodás található; végre Inkey Béla a zsilvölgyi grafittartalmu 
phyllitekből szemcsék alakjában képződött anthracitot mutatott be; 
a palaeontologia köréből köszönjük Lőrenthey iMRÉ-nek egy érdekes dilu- 
viális fauna ismeretét Nagy-Mányokról; dr. Staub Móricz bemutatta ama 
szarmata-emeletbeli növényeket, melyeket ő és dr. Traxler L ászló^ tag
társunk Munkács környékén gyűjtöttek, gazdagítván velők hazáufi ősvilági 
flóráját két. díszes növénynyel; dr. Staub Móricz meghatározta továbbá az 
almásvidéki édesvízi mésztuffa nehány növénymaradványát és értekezett 
hazánk kőszénkorszakbeli lerakodásaiban is előforduló rejtélyes Stigmaria 
fcoides BNGT.-ról.

Kalecsinszky Sándor a m. kir. földtani intézet chemiai laboratóriumá
ban végzett, kőzetekre és ásványokra vonatkozó elemzéseit közölte és 
bem utatta dr. Traxler L ászló tagtársunk érdekes dolgozatát, melyben 
kimutatja, hogy több beregmegyei forrás, mely eddig az irodalom alap
ján  is az «ásványvíz» hírében állott, tulajdonkép nem az.

Örömmel megemlíthetem azt is, hogy geológusaink hazánk határain 
kívül is folytatják kutatásaikat és ez iparkodásnak köszönjük mindennek 
előtt Inkey Béla tagtársnak érdekes előadását, melyben Eománia geológiai 
viszonyairól értekezvén, saját megfigyelései alapján kritikailag szólhatott a 
román collegák állításaihoz. Biztos reményünk is van, hogy a Balkán-fél
sziget geológiai szerkezetének beható ismeretere — mi a magunk szempontjá
ból is fölötte kivánatos — már a közeljövőben eljutunk; legalább erre 
enged következtetni ama évkönyv, melyet belgrádi tagtársunk, Zujovic 
tanár úr szerkeszt és melyet mélyen tisztelt elnökünk szaküléseink egyikén 
bemutatott. A vaskos kötetben minden irodalmi adat található, mely a 
Balkán-félszigetre vonatkozik, és különös megelégedésünkre szolgál, hogy 
ott honfitársaink dolgozatait első helyen láttuk méltatva. — Dr. Schafarzik 
F erencz olaszországi útjából is hozott tanulságos dolgokat. A Vezuvról, 
Puzzuoli környékéről és a Róma melletti albanoi hegységről a kőzetek 
instructiv sorozatát mutatta be ; dr. Staub Móricz Krakó környékéről a 
Rothliegendhez tartozó kristályos mész majdnem feledésbe ment flóráját a
m. kir. földtani intézet birtokában levő gyűjtemény alapján elevenítette 
ismét föl; ifj- J ankó J ános egy Afrikában tett utazás alkalmával a tuniszi
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Dzsebel- Bu- Kornein-hegy, melyről eddig a szakirodalom nem tett említést, 
geológiai szerkezetét is tanulmányozta; dr. Posewitz Tivadar pedig Borneo 
szigetéről szóló és nemet nyelven írt munkájával a külföldi irodalomban általá
nos elismerést aratott; értekezett továbbá dr. F ialovsky Lajos a Föld belsejé
ről is, mely előadásában az ide vonatkozó hypothezisek kritikai megvilágítása 
után Zöppernitz legújabban nyilvánított véleményéhez csatlakozik; végül 
dr. Staub Móricz bemutatván az északamerikai Arizona területről legújabb 
időben ismeretessé lett chalcedonizált fatörzsök egyik példányát, ez ötletből 
összegezve az úgynevezett megkövesült erdőkre vonatkozó ismereteinket, 
kitűnt, hogy e helyek egy földrajzilag elesen körülhatárolható területet 
foglalnak el.

Az anyag ezen bőségét alig bírta Közlönyünk, mely még mindig nyög 
anyagi viszonyaink korlátoltsága a la tt; mindazonáltal találunk benne 
16 eredeti kisebb czikket, köztük hármat, melyeknek tárgya nem mutattatott 
be szaküléseinken; ugyanis dr. Schafarzik F erencz, dr. Koch Antal és 
Kispatic Mihály terjedelmes jelentései az 1885. és 1886. évi magyarországi, 
erdélyi, horvát-szlavon- és dalmátországi, valamint a bosnyák és her- 
czegovinai földrengésekről; továbbá Téglás Gábor tagtársunk érdekes 
értekezése a Bisztra-völgyben levő régi római márványbányáról, és végre 
H egedűs István selmeczi tagtársunk eredeti dolgozata a selmeczbányai 
István-telérről és ennek mellékerecseiről. Közlönyünk továbbá társulatunk 
és a m. kir. földtani intézet hivatalos közleményein kívül hozott még négy 
általános érdekkel biró ismertetést; irodalmi rovata pedig a lefolyt évben 
igen gazdag volt, a mennyiben 38 czikket foglal magában és ez alkalom
mal nem mulaszthatom el Franzenau Ágoston, Kalecsinszky Sándor, 
dr. Schmidt Sándor, Gezell Sándor és Zimányi Károly tagtárs uraknak 
őszinte köszönetét mondani azon buzgalomért, melylyel engem e fontos és 
érdekes rovat szerkesztésénél közreműködésük által támogattak.

Társulatunk tagjai a lefolyt évben is országos intézetünk kiadványai
nak birtokába jutottak. Fölemlítem itt első sorban az intézet évi jelentését 
1883-ról, melyben dr. Hofmann Károly, T. Both L ajos, dr. Pethö Gyula, 
H alaváts Gyula, dr. Schafarzik F erencz, dr. Posevitz Tivadar, Lóczy 
Lajos és dr. Szontagh Tamás beszámolnak az 1888. év folytán az általuk 
bejárt területen megfigyeltekről, mikből megtudjuk, hogy hazánk déli és 
délkeleti vidéke gondos és beható tanulmányozásban részesül. Gezell 
Sándor a jelentés szerint befejezte a körmöczi érczbányaterület bánya- 
geologiai fölvételeit; Kalecsinszky Sándor jelentése pedig csak újból bizo
nyítja az intézet chemiai laboratórium szükséges voltát és az ott véghez vitt 
munkálatok közül különös figyelmet érdemelnek a pliillipsit, újbányái 
pharmakosident és a bolfbányai biharit-féle ásvány elemzései. Függelék- 
képen leírja Kalecsinszky laboratóriumának berendezését és ennek nehány 
ő általa szerkesztett készülékét, melyek szaktársainál bizonynyal a kellő

(69)



110 TÁRSULATI ÜGYEK.

méltatásban fognak részesülni. Az intézet terjedelmes jelentését befejezi 
dr. Staub Móricz közleménye, melyben az intézet phytopaláontologiai 
gyűjteményének az 1887. és 1888. évbeli szaporulatáról számol be. E szerint 
e gyűjtemény 1888 végén 189 hazai lelethelyről 8526; 26 Magyarországon 
kívüli lelethelyről 832, összesen 9058 növénypéldány birtokában volt; a 
csiszolat-gyűjteményben pedig 48 kövesült fatörzs 170 csiszolata van letéve.

Megkaptuk az intézeti évkönyv VIII-ik kötetének 7. és 8-ik füzeteit is, 
melyek elsejében K is p a t ic  M i h á l y  a Frusca-Gora hegység szerpentinjeinek 
•és szerpentin-féle kőzeteinek petrographiai eredetét vitatja. Szerinte a Frusca- 
Gora valódi szerpentinjei a lerzolitból, a salit-peridolitból és a broncit- 
peridolitból származnak; a szerpentin-féle kőzetekben pedig a sálit és az 
amphibol szerepelnek szerpentinképző ásványok gyanánt.

A másik füzetben leírja H alaváts Gyula Hód-Mező-Vásárliely két 
artézi kútját, mely közlemény, nézetem szerint, kiváló figyelemre méltó. 
Áldott alföldünk derék népe érdekében kívánom, hogy e közlemény az 
intéző körökben minél nagyobb elterjedést találjon; a tudomány szempont
jából pedig alföldünk altalajára nézve ismét bővülnek ismereteink. Míg 
ugyanis az I-ső számú ártézi kút fúrólyuka, melynek mélysége 197’84 méter, 
nem hatolt át a diluviális kavicsrétegen, vizét tehát ezen rétegekből kapja; 
addig a Il-ik számú ártézi kút fúrólyuka 252'59 méternyi mélységre 
hatolván, ott a levanti emelet Vivipara Böckhei szintjéből kapja nagy- 
mennyiségű vizét.

Köszönettel vették társulatunk tagjai Bernáth J ózsef tagtárs úr 
ajándékát, tudniillik ama kis füzetet, mely a budai keserű vizekről szól és 
a m. kir. földtani intézet külön adományát, ugyanis az intézet könyv- és 
térképtárának Il-ik pót-czímjegyzekét (1886—1887).

A mint tehát méltóztatik tapasztalni, társulatunk bőven gondoskodik 
tagjairól. Közlönyünk 31 ívén kívül a fölsorolt mellékletek összesen 17V2 ívet 
tesznek ki; tagjaink tehát a lefolyt évben szerény tagdíjuk fejében kaptak 
48Va ívnyi kiadványt, melyhez térképek, táblák és rajzok vannak csatolva.

Közlönyünk sikerei közé számítom azt, hogy a lefolyt évben nyolcz 
tudós társulat kért föl a csereviszony fölvételére, ezek pedig a következők: 
a Turista Lapok szerkesztősége Budapesten, a bosnyák és herczegovinai 
országos muzeum Serajevoban, a krajnai muzeumegylet Laibachban, a 
Feuille des Jeunes Naturalistes szerkesztősége Párisban, a Société des 
Naturalistes Szent-Pétervárott, az amerikai természetrajzi muzeum New- 
Yorkban, a kansasi tudományos akadémia Topekában és az ausztráliai 
muzeum New South Wales-ben; ezeken kívül helyre állott megint az 
éveken át megszakítva volt csereviszony a prágai «Lotos» nevű természet- 
tudományi társulattal.

Tagjaink száma a lefolyt évben, sajnálattal kell jelentenem, nem 
•emelkedett. Rendes tagoknak választattak 7-en; kilépésüket bejelentet
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tek 3-an; az alapszabályok értelmében törültettek 6-an; azonban a leg
nagyobb veszteséget okozta nekünk ismét a kérlelhetlen halál, mert nem ke
vesebb mint 11 tagtárs gyászos elhunytát kellett az év folytán bejelentenem.

A gyászoltak között van két tiszteleti tagunk, kiknek egyike H E I N R I C H  
V . D E C H E N , kiről már Közlönyünk múlt évi kötetében megemlékeztem; a 
másik legrégibb tiszteleti tagjaink utolsója, báró G E R IN G E R  K Á R O L Y , 
kinek neve szoros összefüggésben van társulatunk történetével. Kiki csodál
kozni fog azon, hogy miként lehetett alakulófélben levő társulatunk első tény
kedéseinek egyike az 1850. szeptember 3-án tartott második közgyűlésén 
Magyarország országos polgári biztosát tiszteleti tagjává választani? Azonban 
báró Geringer^  sem a félelem, sem a meglmnyászkodás vagy alázatos 
hízelgés hozta társulatunk körébe, hanem tényleg ama kiváló érdeklődés, 
melyet az alakuló társulat és ennek szándékba vett működése iránt tanú
sított. Báró Geringer személyesen vett részt az említett közgyűlésben és 
másnap még Írásban is megköszönvén a kitüntetést, a társulat javára 
30 pengő forintot adományozott, és valahányszor hírét vette valamely beér
kezett érdekesebb gyűjtésnek, ő mindannyiszor sietett ezt megtekinteni. 
Meghalt 1889. szeptember 14-én Hadersdorfban Alsó-Ausztriában mint 
nemzetségének utolsó sarja.

Hazai tudományos életünk kiváló alakja volt

dr. K ó m e r  P l ó r is ,
ki a régészetnek hazánkban való meghonosítása körül halhatatlan érdemeket 
szerzett magának. Az igazi kegyelet adóját rovom le az elhunyt iránt, 
mert a barátság kötelékei fűzték családomhoz. Mint szegény mesterember 
fia született Pozsonyban 1815. április 12-en és könnyű fölfogása és élénk 
kedélye miatt már mint tanuló tűnt föl. 15 éves korában lépett be Szent- 
Bene rendjébe, mert a tanári pálya felé törekedett és már mint papnövendék 
kezdett irodalmilag szerepelni, de korán fölébredvén benne a természet és a 
múlt idők kutatása iránti vágy, minden szabad órájában bebarangolta 
lakóhelyének környékét. Korán kezdett tanítani és a bölcsészettudori rang 
elnyerése után visszakerült megint szülővárosába a physikai tanszékre. 
Ott teljes erélyével vetette magát a természet tanulmányozására és minden
nel foglalkozott, mi érdekét fölkelteni tudta. Boldogult nagyatyám atelier- 
jében gyakorolta magát a rajzolásban és festészetben; szülővárosának szép 
környékét pedig rajzmestere családjának társaságában járta be; Tóth 
E zekiel és Petényi Sámuel jónevű zoológusainktól megtanulta az álla
tok kitömésének mesterségét. Tanári híre mindinkább növekedett, a 
Pozsonyban tartózkodó aristokratia ép oly élvezettel hallgatta végig 
előadásait, mint rendes tanítványai; sőt magát J ózsef főherczeg nádor fiát, 
felséges uralkodó házunk kitűnő sarját, honvédségünk büszkeségét, J ózsef 
főherczeget Rómer F lóris vezette be a természettudományok ismeretébe és
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hogy tanár és tanuló egyformán jeleskedtek, mutatja az, hogy ő Fensége 
még most is különös előszeretettel foglalkozik a növények tanulmányozásá
val és e téren nehány jeles értekezéssel lépett a botanikus írók közé, és 
ő volt az első, ki a lipótmezei Gugerhegyen fedezte föl az ammoniteket.

De hí a haza! Eómer javában dolgozott és tanult, midőn az 1848-iki 
ev lelkesítő hatása kiragadta a tanszékből, ki a természettudományi 
múzeumból, ki a termeszét ölelő karjaiból és számos tanítványával együtt 
beállott a 33 éves tanár a hazát védők táborába.

Fölvette az utászok egyenruháját, épített hidakat és sánczokat és meg
szerezte magának vele a rabbilincset, mely évekre megfosztotta szabadságá
tól. Még csak 1854-ben került vissza rendtársai közé, vissza az általa annyira 
megkedvelt Bakony szivébe, Bakonybélbe, hol csakhamar visszanyerte megint 
lelkének ruganyosságát.

De megelégedettnek, boldognak úgy látszik nem érezte magát. Taní
tott ott, itt is, elment nevelőnek is, mindig ama szándék megvalósításán 
fáradozván, hogy a világi papság kebelébe fölvétessék; azonban minden 
szándéka meghiúsulván, végre 1857-ben visszament Győrbe, hol ismét tanár- 
kodott és az ottani gyűjtemény rendezésével foglalatoskodva, de onnét is 
kizavartatott és Kőszegre küldetett tanárnak.

Végre Budapestre jutott az újonnan felállított állami katholikus főgym- 
nasiumhoz igazgatónak és most egész erejét a régészetnek szentelte. Nem 
sokára a régészet magántanára, a muzeum régészeti osztályának őre, végre 
egyetemi rendes tanár lett és akkor festőmesterének unokája, e sorok 
igénytelen írója, részesült abban a szerencsében, tanítványa lenni, kit beve
zetett a régészet tudományába, kit elvitt kirándulásaira és kivel együtt nagy 
ügygyel-bajjal czipelte a római légionáriusok készítette téglákat.

Ez időtől kezdve jóvá tette a sors, a mit eddig a fiatal, tehetséges és 
ritka szorgalmú pap és búvár ellen vétett. A kitüntetés külső jelei sorra 
követték egymást. Meghalt mint nagyváradi kanonok, jánosi ez. apát, királyi 
tanácsos, a vaskoronarend és több külföldi rend lovagja; számos külföldi 
társulat tiszteleti és levelező tagja volt; a m. tudományos akadémia 1860-ban 
választotta levelező és 1871-ben rendes tagjává, a mi társulatunknak 1860 
óta volt tagja.

Ki E ómer egyéniségével akar közelebbről megismerkedni, az olvassa 
el «A Bakony, terményrajzi és régészeti vázlat» czímű könyvét, mely az 
akkori idők irodalmának igazi gyöngyét képezi és mely — a mi még csodá
latosabb — 1860-ban második kiadásban jelent meg. Papi ruhájában, föl
szerelve zöld növényszelenczével, geológiai kalapácscsal és egy vastag könyv
vel, melybe a ritkább növényeket elhelyezte, vállán tarisznyával, melyben 
kis ebédjét vitte, úgy járta be a begyeket és völgyeket, sietett faluról falura, 
mit sem törődvén a parasztnép gunyszavaival vagy gyanúsításaival. Hírét 
vevén valamely kövületleletbelynek, akár forró napfényben, akár esőben oda
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sietett, tele rakta a talált kincsekkel zsebeit és tarisznyáját, visszatértében 
szép növényre akadván, ez csakhamar eltűnt a vastag könyvben vagya zöld 
szelenczében és midőn igy megrakva hazatért a vendégszerető házba, elfo
gyasztotta ebédjét, azonban csakhamar ott hagyta a csevegő társaságot a 
fekete levesnél és fölsietett a templom tornyába, hogy lerajzolja a harangokat 
és lemásolja ezeknek czímiratait, és midőn lej övét alkalmával megmondták 
neki, hogy a község határában cserepekre akadtak, nyomban oda irányozta 
lépteit. «Azért barátim», mondja könyvében, «csúfoljatok bátran ócskász-, 
ódondász-, avatagár-, cserépszaglász-, harangász-, nyúzár- vagy akármilyen
gár- és gáznak, én avval mit sem törődöm ............ csak ki a kincsekkel
stb.» . . .

Olvasni kell továbbá azt, hogy milyen kitartással és buzgalommal 
kereste a csernyei márványbányát, melyre sok barangolás után valahára 
akadt. «Elindultam oda azon reményben, miszerint még ma kéjelgni fogok 
a csodanagyságu ammonitek és orthoceratitek között, minthogy ezekről már 
egy év óta ábrándoztam, egy hét óta mindennap álmodtam.»

Mennyit köszönhetne neki a hazai geológia, ha megmaradt volna e 
tudományszak mellett; ezt leginkább Ítélhetnék meg a régészek, kiknek 
egyik vezére lett.

Mielőtt e kedves alaktól búcsút veszek, még önvallomásainak egyikét 
akarom a tisztelt közgyűléssel közölni. Egyszer megesett rajta, hogy a 
Bakonyban el is tévedett és akkor megbánta, hogy vezető nélkül elindult, 
mit azért tett, mert «nem szerettem soha, ha valaki vagy ábrándim közt 
üres csacsogásaival háborgatott, vagy saját egyéni nézete szerint a természet 
szépségeit akarta velem élveztetni, mivel nagyobbára csalódtam, midőn nem 
tulajdon ösztönömet követtem, hanem más Ízlése után indultam. Kinek-
kinek meg vannak saját személyes nézeti, érzési,.......... Szűzen akarám
tehát mindenkor azon benyomásokat élvezni, melyeket a változékony ter
mészet kimeríthetlen szépségei reám teendnek — és soha sem szerettem, ha 
más tán mesterkélt, vagy beteges képzelődés által túlcsigázott érzelmeit 
mintegy reám akará tukmálni. Mindig óhajtám, hogy remek anyaföldúnk 
bájai szemlélésében szemeim legyenek ama tiszta tükör, melyen a természet 
szépségei akadály nélkül lefestetnek».

Bómer F lóris tanuló- és bajtársa

dr. R ó n a y  J á c z in t

volt. Tehetségeikben, hajlamaikban is megegyeztek, de Bónay ideálisabb, 
a philosophiai elmélkedésekre hajlandóbb egyénisége csak későbben, az élet 
valóságos fölismerése után adta magát át lelke egész erélyével a természet- 
tudományok mívelésére. A Föld őstörtónelmének csodái új látókört nyitot
tak kutató lelkének és ha már philosophiai tanulmányaiban kereste az igaz
ságot, még inkább a természettudományban vélte azt föltalálhatni és az igaz-
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ságot hirdetni is lett nemes lelkének fő vágya. Csak habozva fogadta el a 
kitüntető meghívást királyunk udvarára, hol boldogúlt trónörökösünket 
hazánk dícsteljes történelmével kellett megismertetni; de midőn Latour 
tábornok, a trónörökös nevelője azt mondta neki: «Igazságot akarunk, 
kövesse Ön meggyőződését«, akkor elmúlt minden töprenkedése.

Rónay J á c z in t  született Székesfehérvárott 1814. május 13-án. Szent 
Benedek rendjébe lépvén, Szent-Mártonban, Győrött és Bakonybélben tanult 
és 1840-ben a rend győri lyceumában alkalmaztatott mint a bölcsészet tanára. 
Ez időben irta meg eltekintve számos kisebb dolgozataitól, a «Tapasztalati 
Lélektan »-t és a «Jellemismé»-t, mely művek nagy feltűnést keltettek és már 
az első vitte RóNAY-t az akadémiába.

Ilyen ideális lélek nem maradhatott a hazafiul mozgalomban érintet
lenül. Részt vett e mozgalomban és mint a győri nemzetőrök tábori papja az 
ókesszólás fegyverével harczolt hazája érdekében. Ezért üldöztetett és hely
ről-helyre szökvén, végre sikerült neki Londonba menekülni, hol most a 
nyomor lett második iskolája. Csakhamar azonban elsajátította az angol 
nyelvet, keresett tanító lett belőle, ki, a mint ő Felségének, a királynénak 
elmondta «többnyire ifjakat készített az egyetemi pályára, de voltak leány
növendékei is. Egy parlamenti tag családjában két leánygyermeket 16 évig 
tanított és pádagogiai elve az volt: «I prefer training to studying».

Ott Angliában mohón foglalkozott Rónay a természettudományokkal és 
első sorban a geológiával, hiszen Anglia e tudomány klasszikus földje. Lyell 
és Agassiz munkái akkor jutottak teljes érvényre és így megérthető, hogy 
Rónay, ki ott saját szemével láthatta azokat, a mikről Lyell könyvében írt, 
egészen a földtan híve lett.

1866-ban kegyelmet nyervén, visszatért hazájába, mely akkor minden 
jelesét igénybe vette és így Rónay nem vonult vissza rendjének csendes ma
gányába, hanem kisodortatott megint a közügyek terére. Az akadémia meg
választotta rendes tagjává és osztálytitkárrá, a nemzeti színház drámabiráló 
bizottságának tagjává, Győrmegye pusztai kerülete országgyűlési képviselőjévé; 
későbben a közoktatási minisztériumba hivatott osztálytanácsosnak és onnét 
ment el magasabb missziót elfoglalni — a királyi udvarba, hol utóbb Mária 
Valéria herczegasszony nevelője lett.

Még élénken emlékszem arra, midőn a magyar orvosok és természet
vizsgálók 1867-ben Rimaszombatban tartott XII-ik vándorgyűlésén Rónay a 
számos hallgató által élénk tapssal fogadtatván, a szónoki emelvényről vilá
gos és kidomborodott előadásban leírta a «Kenti barlangot» és egy évvel 
későbben, a XlII-ik vándorgyűlés alkalmával Egerben «a jégkorszakról» 
értekezett. Előadásán meglátszott, hogy itt nem a dilettáns beszél, hanem a 
természet titkaiba mélyen beható tudós és megfigyelő, ki a szót is uralván, 
ezzel hallgatóira hatni is tudott. A természettudományok haladásában nem 
látott veszélyt az ember ethikai voltára nézve, mert említett népszerű érte-

(74)



TÁRSULATI ÜGYEK. 115

kezéseinek egyikét a következő szavakkal végzi: «s ha örömmel üdvözöljük 
a természettudományok eddigi vívmányait, biztos reménynyel nézhetünk 
elébe a jövő haladásnak, mely azon a pályán ülendi diadalait, melyet apáink 
a lehetetlenségek körébe helyeztek».

Rónay J áczint mint ez. skodári vál. püspök, pozsonyi prépost és a 
sz. István-rend lovagja halt meg. Társulatunknak 1868-ban rendes; ) 876-ban 
alapító tagja lett.

Igazi rokonszenvet tanúsított társulatunk iránt a nagy idők egy har
madik alakja:

F e l s ő s z o p o r i  T ó t h  Á g o s t o n ,

a közlekedésügyi m. kir. minisztérium osztálytanácsosa és honvédezredes. 
0  nem volt geológus, de mint mérnök nagy vonzalommal viselkedett a Föld 
története iránt. Azoknak egyike, kik tehetségük szerint a haza minden 
törekvését támogatják. Társulatunknak 1868-ban alapító tagja le tt; de ez 
időtől kezdve is mindig pártolója maradt társulatunknak.

Érdemekben gazdag volt

P r u g b e e g e r  J ó z s e f

tagtársunk életpályája is. Mint bányászcsalád sarja született Nagybányán 
1818. május 16-án, 1838-ban ügyvédi diplomát nyervén, elment a selmeczi 
akadémiára, hol 1842-ben befejezte bányászati és erdészeti tanulmányait. 
Ezután kineveztetett bányagyakornoknak, 1843-ban fogalmazó-gyakornok 
lett a bécsi cs. kir. udvari kamaránál és innét ment 1846-ban mint bánya- 
tisztsegéd Körmöczre.

1847- ben mint kormánybiztos Pécs vidékére lett kiküldve, hogy az 
ottani szénbányászatot és a települési viszonyokat tanulmányozza; megbiza- 
tott továbbá a kormány részéről, hogy az összes délmagyarországi bánya- és 
kohómüvek üzemét vizsgálja meg és az eredményről tüzetes előterjesztést 
tegyen a kormánynak.

1848- ban Selmeczbányán bányatiszt és mint ilyen a Szt. István-akna 
vezetője lett, ugyanez év őszén Kossuth L ajos mint pénzügyminiszter 
miniszteri fogalmazóvá nevezte ki; de ezen állását csak 1849 május havában 
foglalhatta el, mert a magyar hivatalos nyelvben való jártassága miatt a 
selmeczi bányakerületben nem volt nélkülözhető. 1849-ben Szemere alatt 
lépett be a minisztériumba és a világosi fegyverletételig működött Duschek 
pénzügyminiszter mellett.

Ezután Prugberger J ózsef visszament Selmeczre, hol azonban elfoga
tott és bebörtönöztetett. Négy hónap múlva ismét kibocsáttatott, de teljes 
szabadságát csak 1850-ben nyerte vissza, miután az állami szolgálatból elbo
csáttatott. Ekkor vette át a selmeczi Geratnb János József-féle bányamű
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vezetését. (Édes anyja a selmeczi bányászat történetében nevezetes család
nak sarja, báró Geramb leánya volt.)

Selmeczbányán a jól ismeretes Prugberger J ózsef csakhamar közked
veltség tárgya le tt; a város díszpolgárai közé iktatta és 1861-ben Selmecz- 
és Bélabánya városok az országgyűlésre küldötték képviselőjükül. 1868-ban 
lemondott e mandátumáról, mert a király máramarosi bánya-, jószág- és 
erdőigazgatóvá és 1870-ben miniszteri tanácsossá nevezte ki. 1881-ben a 
bányászat és erdészet különválasztása után Nagybányára neveztetett ki 
bányaigazgatónak, mely minőségben 1887-ig működött, midőn előrehala
dott kora miatt nyugalomba vonult. Hátralevő napjait birtokán, Karván, 
Esztergom megyében töltötte, hol 1889. julius 25-én meghalt. A földtani 
irodalomban nem szerepelt.

Társulatunknak 1866 óta volt tagja.
A halál ez évben elragadta legrégibb és egyszersmind legidösbik tag

társunkat is : zólyomi W Á G N E E , D Á N I E L - t ,  ki már az első, 1850. julius 
6-án Pesten tartott közgyűlésen a társulat pénztárosává választatott és e 
tisztségnek több éven át tett eleget.

Wagner Bécsben végezte tanulmányait és hazánk első vegytudora volt. 
Külföldön hosszabb tanulmányi útat tevén, a harminczas években Buda
pesten telepedett le, és gyógyszertárt nyitott, de egyszersmind chemiai labo
ratóriumot is rendezett be, melyben törvényszéki és számos hazai ásványvíz
elemzéseket végzett. Az akadémiánál az ásványvizekről szóló munkájával 
pályadíjat nyert, de még nagyobb feltűnést okozott a gyógynövények leíró 
munkája,* melyet még előbb mint fiatal ember írt.

Midőn gróf Széchenyi István a negyvenes években a hazai ipar föl- 
virágoztatása körül is fáradozott, Wagner Dániel tanácsát is igénybe vette; 
1848-ban a magyar minisztériumban az egészségügyi osztály vezetésével 
bízatott meg és a honvédség szervezésénél vegyészeti tudományával különö
sen a puskapor gyártását előmozdítani volt hivatása.

Halottjaink közé számítjuk a magyar bírói kar kitűnő tagját, JA M -  
N IT Z K Y  L lP Ó T  ot, ki 1877 és H R A D S Z K Y  A N T A L  szepesolaszi 
ügyvédet is, ki 1873 óta tartozott társulatunk körébe.

Fájdalom, hogy a kegyetlen halál fiatal nemzedékünkben is pusztított.- 
Elragadta a jeles publiczistát és politikust, V lS I iM R É -t ,  ki mint Abrud- 
bánya városának képviselője 1884-ben lett társulatunknak tagja, és gyászolt- 
jaink közé tartozik már

* Pharmaceutisch-medicinische Botanik, oder Beschreibung und Abbildung 
aller in der k. k. österreichischen Pharmacopoe vom Jahre 1820 vorkommenden 
Arzneypflanzen etc. etc. von D aniel W agner, I. Bd. Wien 1828. II. Bd. 1829. A szerző 
költségén.
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d r . B o t h  S a m u

is. Munkás, ideális czélok felé törekvő, de érdemekben már dús fiatal élet lett 
Roth SAMu-ban a halál áldozata. Egy egész megye siratta, egy nagy tekin
télyes társulat vesztette benne vezetőjét és tudományunk buzgó művelőjét. 
Saját szorgalmának köszöni, hogy még fiatal korban polgártársainak tiszte
letét és szeretetét tudta magának kivívni és a társadalomban olyan positiót 
elfoglalni, melyre számosán csak életpályájuk vége felé jutnak el.

Született 1854. deczember 18-án Menhard nevű kis szepességi város
ban mint szegény szülők gyermeke. A gymnasiumi tanulmányokat elvégezte 
Késmárkon és azután elment Budapestre az egyetemre, hol az anyagi gon
dok egész halmazával kellett megküzdeni. Akkor ismerkedtem meg vele én 
is, mert a tanárképző-intézet gyakorló iskolájában én vezettem be a tanítás 
mesterségébe és így bő alkalmam volt benne a buzgó, hivatásának magas
latára törekvő tanférfiút fölismerni; 1888-ban pedig együtt dolgoztunk a m. 
orvosok és természetvizsgálók XXIV. vándorgyűlésének előkészületein ; együtt 
viseltük a titkári hivatal terheit és ez alkalommal is adta B o t h  szorgalmá
nak és tevékenységének fény es jeleit.

1874-ben kineveztetett tanárnak a lőcsei kir. főreáliskolához és ez 
időtől kezdve egész idejét és erejét szentelte az iskolának, a közügyeknek és 
a tudománynak.

1887 óta intézetének igazgatója, azonkívül a lőcsei evang. község tan- 
felügyelője, a városi ipariskola igazgatója, a törvényhatósági bizottság tagja 
és 1884 óta a magyar Kárpát-egyesület ügyvivő alelnöke volt. Társulatunknak 
1874 óta rendes, 1885 óta pedig örökítő tagja; azonkívül a kir. m. termé
szettudományi és a magyar földrajzi társulat, valamint a Kárpát-egyesület 
alapító, az orsz. középiskolai tanáregyesület választmányának tagja és a 
bécsi cs. kir. földtani intézet levelezője volt.

Számos tankönyvet írt, melyek közül «Ásványtana» rövid idő alatt négy 
kiadást ért és egy nappal végzetes betegsége előtt fejezte be a felsőbb leány
iskolák számára írt természetrajzát. E napon küldötte az utolsó correcturát 
a nyomdába; e napon Ígérte meg családjának és barátjainak, hogy ezentúl 
munkakörét kissé összeszorítani és több időt fog a nyugalomra fordítani. 
Ezt mondta november 13-án és a következő napon elindult az örökségbe 
vezető útra és megkezdette az örökke tartó pihenést november 17-én. A ko
porsóját áldó pap e szavakkal jellemezte legtalálóbban a korán elhunyt férfit: 
«Pályafutása rövid, ifjúsága rögös, göröngyös út; férfikora a családi boldog
ság és a köztisztelet rózsás útja vala, de a mely, fájdalom, gyorsan, nagyon 
korán megszakadt».

Both Samu korán kezdett a geológiával foglalkozni, eleinte petrogra- 
phiai tanulmányokkal lépett az irodalom terére; de lőcsei tanári állását 
elfoglalván és évenkint a Magas-Tátra völgyeit és magaslatait bebarangolván,
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csakhamar az az eszme érlelődött meg benne, hogy az akkor ismeretes volt cse
kély irodalmi adatok nyomán a jégkorszak nyomait lópésről-lépésre fogja a 
Magas-Tátrában kutatni és végre a régi jégárak lehető teljes összeállítását adni. 
Serényen fogott hozzá a munkához; számos becses megfigyelést tett, de az össze - 
állításban megelőzte a boroszlói tanár Partsch, ki különben könyvében nem 
mulasztotta el Roth e téren szerzett erdemeit kellően kiemelni. Daczára 
annak Roth buzgalma nem lankadt, elment az európai jégárak klasszikus 
vidékére; folytatta ezután is kutatásait és így sikerült neki Partsch könyvé
hez új, kiegészítő és kiigazító adatokat szolgáltatni.

Roth geológiai dolgozatait a következőben sorolom fö l:

1874. A Magas-Tatra gránitjai. — Földtani Közlöny, IV. köt. 103-—107. 1.
1875. A fazekasboda-morágyi hegyláncz eruptív kőzetei. — Földtani Közlöny, V. köt..

137—145. 1. és a m. kir. földtani intézet évk. IV. köt. 3. fűz.
1876. A Lőcse környékén előforduló kárpáti homokkő petrographiai leirása. — Földtani

Közlöny, VI. köt. 255—263. 1.
1878. Az Alacsony-Tátra melapliyrjainak górcsövi és lángkisérleti vizsgálata. — Föld

tani Közlöny, VIII. köt. 71—82. 1.
— A Jekelfalva mellett előforduló és eddig serpentinnek tartott diabasporphyrit. —

1. c. 207—215. 1.
— Jegyzetek a Magas-Tátrából. — 1. c. 280— 282.
— A völgy- és tóképződés a Magas-Tátrában. — M. Kárpátegyes. Évkönyve, 1878

évf. 112— 147.
1879. Eine eigentliümliclie Varietät des Dobscliauer Grünsteins. — Verhandlungen der

k. k. geol. Eeichsanst. Wien, 1879. p. 223.
1881. Az ó-ruzsini barlangok. — Természettud. Közlöny, XIII. köt. 49—65. 1.
— Észrevételek Lóczy Lajos urnák az ó-ruzsini barlangok czímű czikkem meg

ismertetéséhez. — Földtani Értesítő, II. köt. 98—100. 1.
— Az ó-ruzsinai «nagy barlangban» eszközölt újabb ásatások eredménye. — 1. c.

120— 124. 1.
—• A jekelfalvi és dobsinai diallag-Serpentin leirása. — Földtani Közlöny, XI. köt. 

120—124. 1.
— Szepesmegye néhány barlangjának leirása. — Math, és Természetű Közi., kiadja

a m. tud. akadémia, XVI. köt. 6. sz.
1882. A turmalinnak egy új termőhelye Magyarországon. — 1. c. XII. köt. 84 1.
— A Magas-Tátra és környéke barlangjainak leirása. — M. Kárpátegyes. Évkönyve,

1882. 309. 1.
1885. A hajdani jégárak nyomai a Magas-Tátra déli oldalán. — Math, és Természet

tud. Közi. Kiadja a m. tud. akadémia, XXII. köt. 1 sz. — Földtani Közlöny. 
XV. köt. 9—31. 1.

1887. A Magas-Tátra tavai. — Földrajzi Közlemények, XV. köt. 545—568. 1.
1888. A Magas-Tátra északi oldalának hajdani jégárai. — Földtani Közlöny, XVIII.

köt. 337—367. 1.
— A Magas-Tátra jégárairól. — A m. orvosok és természetvizsgálók 1888. aug.

23—27-ig Tátrafüreden tartott XXIV. vándorgyűlésének történeti vázlata és 
munkálatai. Budapest, 1888. 209—215. 1.

Nyugodjanak békében elhunytjaink!
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És így tisztelt Közgyűlés! az év végén van 16 tiszteleti, 10 levelező 
39 pártoló és örökítő, 345 rendes tagunk és 3 levelezőnk.

Földrengési bizottságunk ez évben is működött, miről rövid idő múlva 
részletes jelentést veszünk; térképünk pedig, ha lassan is, de folyto
nosan halad és remélhetőleg a folyó évben, ha újabb akadályok nem merül
nek föl, végkép elkészül is.

Selmeczi fiókegyesületünk a lefolyt évben csak két ülést tartott, melyek 
egyikén H ofmann Bichárd a Mecsekhegység krétakorú eruptiv kőzeteiről 
értekezett; a másodikon fölolvasta Gretzmaher Gyula az elvetett telérrészek 
nyomozása czímű dolgozatát, mely nagy figyelmet keltett.

Tisztelt Közgyűlés! Bizonyos vagyok benne, hogy a mai nap alkalmá
val velem együtt köszönetét mondanak azon szíves támogatásért, melyben 
a lefolyt évben részesültünk, nevezetesen a m. tud. akadémia részéről, mely 
ez évben is hajlékot nyújtott tudományos összejöveteleinknek; ezenkívül 
mathematikai és természettudományi állandó bizottsága útján földrengési 
bizottságunkat újból részesítette 200 forintnyi segélyben; köszönettel tarto
zunk a nagyméltóságú földmívelésügyi m. kir. Minisztériumnak is, mely 
ki idandó geológiai térképünk költségeinek fedezéséhez 500 forinttal kegyes
kedett járulni és ezenkívül a m. kir. földtani intézet könyv- és térképtárának
II. pótczímjegyzékét társulatunk rendes tagjainak rendelkezésere bocsátotta. 
Ez alkalommal nem szabad megfeledkeznem tisztelt alelnökünk, Böckh 
J ános igazgató úr ő Nagyságáról sem, kinek szíves közbenjárásának köszön
jük, hogy társulatunk működésé a magas Minisztérium részéről az elismerés 
annyi jelével találkozik.

Végre tisztelt Közgyűlés! nem teljesítek kellemetes kötelességet, midőn 
tudomásukra hozom azt, hogy négy évi liszttársam, dr. Szontagh Tamás, 
hivatalos kötelezettsegeinek teljes mérvben megfelelni akarván, kényszerítve 
érzi magát, helyét oldalom mellől elhagyni. A tisztelt választmány velem 
együtt sajnálja, hogy tisztelt barátom kilép társulatunk tisztviselő karából, 
mert nehéz eldönteni, mi a többre becsülendő benne : ügybuzgalma e vagy 
egyéni szeretet- és tiszteletreméltósága-e? Távozzék tehát innét őszinte 
köszönetem kifejezésével és ne sajnálja, tehetségét ismét társulatunk rendel
kezésére bocsátani, midőn azt újból igénybe fogjuk venni.

És most, tisztelt Közgyűlés ! legyen a titkárnak még egynéhány szó 
megengedve. Czélzatosan történt, hogy jelentésem bevezető soraiban társu
latunk negyvenéves fenállására emlékeztettem. Társulatunk első, J850.julius 
6-án Pesten tartott közgyűlésében, melyben a társulat alakult, részt vett 
mélyen tisztelt elnökünk, dr. Szabó J ózsef tanár úr i s ; de nem pusztán 
e körülményre akarom a tisztelt tagtársak figyelmét irányítani, hanem arra 
is, hogy már akkor tanította elnökünk az ásvány- és földtant és tanítja azóta 
folytonosan, reméljük, tanítja még a jövő évszázadban is ! Hogy hazánkban 
a geológia és rokontudományai 40 év alatt, mi aránylag véve egy tudomány
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fejlődésére nem sok idő, annyira haladtak, ebből elnökünk kiveheti a maga 
és pedig jelentékeny részét. Elárulom most, tisztelt Közgyűlés, hogy a választ
mány határozott szándéka volt, jubilánsunknak — mert hisz az, ha elmarad 
a jubiláum is — érdemeihez mérten kifejezést adni hálánknak és tisztele
tünknek.

Sajnáljuk, hogy minket e terv keresztülvitelében nem kevésbbé határo
zott akarata megakadályozott, de fogadja mai nyilatkozatomat is szívesen 
őszinte tiszteletem gyenge jele gyanánt. Iíivánjuk és reméljük, hogy még 
soká üdvözölhetjük a mi körünkben ! A földtani társulat pedig ezentúl is 
minden erejével fog abban a közös munkában részt venni, melyet kitűnő 
tagtársunk, tudományos akadémiánk mélyen tisztelt elnöke, báró E ötvös 
Lóránt, a lefolyt évben tett székfoglalása alkalmával az akadémia programm- 
jába is fölvett és melyben nemzetünk művelődési haladásának emelésére 
buzdít. Dr Staub Móricz,

első titkár.

A jelentés tudomásul vétetvén, az elnök indítványára a magyar tudományos 
Akadémiának; ennek mathematikai és természettudományi állándó bizottságának; 
a nagyméltóságú földművelésügyi Minisztériumnak valamint B öckh jÁNos-nak, a 
m.kir. Földtani intézet igazgatójának, a társulat támogatásáért, végre dr. S zontagh 
T amás tagtársnak a társulatnak négy éven át másodtitkári minőségben tett szolgá
lataiért a közgyűlés is köszönetét mond.

V. Titkár bemutatja a pénztárvizsgáló bizottság következő jelentését:

J e le n té s ,
a m. földtani társulat vagyonának állapotáról az 1889. év végén.

Alólirottak mint a m. földtani társulat 1889. év közgyűlése részéröl a 
társulati vagyon kezelésének megvizsgálására kiküldött bizottság tagjai meg
vizsgálták a társulati pénztár könyveit és számláit s ez utóbbiakat a szám
beli adatokkal megegyezőknek találták.

Az alaptőke állása ... ...   10,269 frt 57 kr.
Az 1889. évi forgó tőke bevételei 4,923 « 97 «
A térképalap takarékpénztárilag

elhelyezett részlete . ... ... 500 « — «
Összesen 15,693 frt 54 kr.

Ebből kivonva az 1889. évi forgó
tőkekiadásait ... ... ... ... 4,417 « 19kr.

Marad 11,276 frt 35 kr. 
mint a magyarhoni földtani társulat vagyona az 1889. év végén.

Kelt Budapesten, 1890. januárius 20-án.
W ieszn er  A dolf s. k., S zathmáry B éla s . k .,

P fisz t e r  K ároly s . k. 
mint a pénztárvizsgáló bizottság tagjai.
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PÉNZTÁRI JELENTÉS
a magyarhoni földtani társulat 1889-ik évi pénztári forgalmáról, pénztárának és vagyo

nának állásáról az 1889-ik év deczember ho 31-én.

I. A z a la p tő k e  á llá sa  1889. v ég én .
Értékpapír Készpénz Kötelezvény

1. Az 1888. évről áthozatott 9600 frt --kr. 30 frt 12 kr. 605 frt --kr.
2. Részletfizetések az örökitő nyi-

latkozatok alapján ... ... ... -- « -— (( 80 (( -- « — (( —- «
3. Örökitő díj után eső kamatok ... -- « —— (( 30 « -- « — (( —- «
4. Takarékpénztári kamatok -- (( —— <( 2 « 31 « — (( —- «
5. Vásárolt értékpapírok ... ... 100 « -— (( •— (( -- « — « —- ((

Összesen ... 9700 frt--kr. 142 frt 43 kr. 605 frt - -kr.
Ebből levonandó :

1. A részletfizetések által történt
törlesztések ... ... ... ... -- <1 —- (( — « -- « 80 (( —- «

2. A vásárolt értékpapírok ára ... ---- « —— (( 97 « 86 « — « —- «
a  tényleges a lap tőke 1 8 8 9  végén ... 9 7 0 0  fid—-kr. 4 4  frt 57  kr. 52 5  frt --  kr.

A z  alap tőke ezek sze r in t a z  1888 . évhez képest 3 4  f r t  4 &  k r r a l sza p o ro d o tt.

I I .  A  fo rgó  tő k e  1889. év i b e v é te le i  és k iadása i, 
ö ssz e h a so n lítv a  az e lő irá n y z a tta l .

a) B e v é te l:
Előirányozva lett Tényleges bevétel 

1889-re. 1889-ben.
1. Pénztári maradék 1888 végén ... ... ... 15 fid 45 kr. 15 fid 45 kr.
2. Herczeg Eszterházy Miklós évi adománya ... 420 « — « 420 « — «
3. Országos segély ... ... ... ... ... ... 1000 « — « 1000 « -— «
4. Hátralékos alapítványi kamatok 1887/8-ra. — « — « 30 « — «
5. Az alaptőke kamatjai ... ... ... ... ... 500 « — « 490 « — «
6. Takarékpénztári kamatok ... ... . . . . . . .  17 « — » 6 « 02 «
7. Évdíj-hátralékok ... ... ... ... ... ... 85 « — « 80 « — «
8. Évdíjak 1889-re ... . . ... ... _ ... 1500 « — « j 1439 « 65 «
9. « 1890-re ... ... ... ... ... ... — « — « | 40 « — «

10. A selmeczhányai fiókegyesület járuléka ... 114 « — « 108 « — «
11. Előfizetések 1889-re ... ... ... ... ... 224 « — « ] 166 « 50 «
12. « 1890-re ... ... ... ... ... — « — « | 72 « 50 «
13. Oklevóldíjak ... ... ... ... ... ... ... 20 « — « 20 « — «
14. Eladott kiadványok ... ... ... ... ... 30 « — « 26 « 91 «
15. Megtérített postaköltség ... ... ... ... ... 10 « — « 8 « 94 «
16. A nm.Földmivelésügyim. kir. minisztérium járu

léka Magyarország geológiai térképének kia
dási költségeihez ... ... ... ... ... ... — « — « 500 « — «

Összeg 3935 frt 45 kr. 4423 frt 97 kr. 
vagyis a forgó tőke tényleges bevétele az előirányzatot meghaladja 4 8 8  f r t  5 2  k rra l.
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b) Kiadás.

Előirányozva lett Tényleges kiadás
1889-re. 1889-ben.

1. «Földtani Közlöny» ... ... ... ... ... 2240 frt - - kr. 2197 frt 35 kr.
2. M. kir. Földtani Intézet Évi Jelentésének

különlenyomatái ... ... ... ... ... 200 « — « 178 « 22 «
3. Tisztviselők tiszteletdíja ... ... . _ ... 1000 « — (( 1 1000 « —1 €
4. Titkársegéd tiszteletdíja ... ... ... ... 60 « - « 23 « —- «
5. Szolgák fizetése és jutalomdíja _ ... ... 160 « — « 180 « 10 «
6. Postaköltségek ... .... ... ... _ ... 170 « — « 170 « 83 «
7. Oklevelek kiállítása és egyéb nyomtatványok 75 « — (( 72 « 70 «
8. Iroda-és vegyes költségek ... ... ... 30 « — « 49 « 99 «
9 .L unacsek JózsEF-nek ásatásokért.__ _ ... — « — « 15 « — (A

10. Az alaptőke javára ... ... ... ... ... — « — ’ (( 30 « - -  «1 2 3
l l .Anm.  Földmivelésügyi m. kir. minisztérium 

járuléka Magyarország geológiai térképének 
kiadási költségeihez a térképalap javára a ta-
karékpénztárban helyeztetett el ... ... ... — « — « 500 « — «

Összeg 3935 frt — kr. 4417 frt 19 kr.

A forgó tőke 1889-ik évi kiadása 482 frt 19 krral meghaladja az előirányza
tot ; de

levonván a bevételekből ... ... ... ... 4423 frt 97 kr.
akiadásokat ... ...  ........... ... ... 4417 « 19 krt,
marad a pénztárban:... ... ... ... ... 6 f f t 7 8 k r .

A társulat vagyonának állása 1889 végén:
Értékpapírokban ... ... ... ... ... 9700 frt — kr.
Kötelezvényekben ...   ... ... 525 « — «
Az alaptőke pénzkészlete ... ... ... 44 « 57 «
A forgó tőke pénzkészlete ... ... ... 6 « 78 «
A takarékpénztárban elhelyezett térkép

alap ... ... ... ... ... 1000 « — «
Összesen 11,276  frt 35  kr.

D r. S taub  M óricz , Czanyuga  J ó z se f ,
első titkár. pénztáros.

YI. Elnök az 1890-ik évre mint a közgyűlés által kiküldendő pénztárvizsgáló 
bizottságba fölkéri W ie s n e r  A d o l f , dr. W agner  J enő és B er náth  J ó zsef  
tagtársakat.

VII. Titkár előterjeszti az 1890-ik évi költségvetést:

1 E tétel a titkárok 1888. második félévi jutalomdíjával is volt megterhelve.
2 A választmány 1889. május hó 8-án tett határozata folytán.
3 A választmány 1885, évi határozata folytán.
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Pénztári előirányzat 1890-re.
Bevételek. ■

1. Pénztári maradék 1889 végén ...  .. .  . . .

Tényleges bevétel 
1839-ben.

15 frt 45 kr.

Előirányzat
1890-re.

6 frt 78 kr.
2. Herczeg Eszterházy Miklós évi adománya 420 « « 420 « — «
3. Országos segély ... . . .  . . .  .. .  . . .  ... 1000 « --- (( 1000 « — a
4. Alapítványi kamatok ... ... .. .  ... ... 490 « -- « 495 « — «
5. Takarékpénztári kamatok .. .  ... .. .  ... 6 « 02 « 15 « — <i
6. Évdíj-hátralékok... ... ... . . .  . . .  — 80 (( --- (( 50 « — »
7. Évdíjak 1890-re .. .  ... _.. — ... — 1479 « 65 « 1350 « — «
8. Selmeczbányai fiókegyesület járuléka 108 « --- « 116 « — *
9. Előfizetések ...  ... . . .  . „  .. .  . . .  ... 239 « --- « 225 i< — «

10. Oklevéldíjak... ... .. .  .. .  . . .  — ... 20 (( -̂- « 20 « — «
11. Eladott kiadvánvok... ... ... .. ............ 26 « 91 (( 25 « — «
12. Megtérült postaköltség ...  ... ... ... 8 « 94 (( 10 « — «

ÖsszesenL ... 3732 frt 78 kr.
Kiadások:

1. Földtani Közlöny ... ... ... ... _ —

Tényleges kiadás 
1889-ben.

2197 frt 35 kr.

Előirányzat
1890-re.

2300 frt — kr.
2. M. kir. földt. intézet Évi Jelentésének külön

lenyomatái .. .  .. .  .. .  . . .  . . .  ... — 178 « 22 « 200 « — «
3. Tisztviselők tiszteletdíja ... .. . 1000 (( --- « 700 « — «
4. Titkársegéd tiszteletdíja ... ... ... ... 23 (( --- « 50 « — <•
5. Szolgák fizetése és jutalomdíja .. .  ... ... 180 « 10 « 175 « — «
6. Postaköltségek... ... .. .  .. .  ... .. .  — 170 « 83 « 170 « — «
7. Oklevelek kiállítása és egyéb nyomtatványok 72 « 70 « 75 « — «
8. Iroda- és vegyes költségek ...  .. .  .. .  ... 49 « 99 « 40 « — «
9. Előre nem látott kiadások... .. .  . .. _ — (( --- « 22 « 78 «

Összesen ... 3732frt 78 kr.
Dr. S taub M óricz, 

első titkár.

VIII. Elnök felhívja a jelenlevő tagokat, hogy adják elő netaláni megjegyzéseiket 
a tiszti jelentésekre.

Szólásra senki sem jelentkezett.
IX. Dr. Szontagh T amás m egköszön i a közgyű lésn ek  az iránta  ta n ú síto tt  jó  

indulatot.
X. Elnök felhívja a közgyűlést a másodtitkárra megejtendő titkos szava

zásra, fölkérvén dr. P ethő G yula és dr. I losvay L ajos tagtársakat a szava
zatok összegyűjtésére. Beadatott 31 szavazat, amelyből 17 dr. S zádeczky 
GYULÁ-ra, 14 pedig Zimányi K ároly-iti esvén, dr. S zádeczky Gyula lett 
második titkárnak megválasztva.

XI. B öckh J ános a lelnök  n éh a i Zsigmondy V ilmos vo lt a lelnök  fe le tt ta r to tt  
em lékbeszédet.*

XII. Egyéb tárgy nem lévén, az elnök a közgyűlést befejezettnek nyilvánítja.
Kelt Budapesten, 1890-ik év februárius hó 5-ikén.

* (Az emlékbeszéd a Földtani Közlöny jövő füzetében egész terjedelmében fog 
közölte tni.)
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