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PRIMICS GYÖRGY.
(1849—1893.)

Dr. Koch Antal-íóI.*

Ha szomorú kötelesség volt elhúnyt egyik mesteremről megemlé
keznem, ki a természetnek rendes menete szerint tisztes életkornak hatá
ráig, jó viszonyok közt élve, szellemi tehetségeinek teljességét szabadon 
kifejthette és érvényesíthette; mennyivel szomorúbb és lehangolóbb a 
kegyeletnek az az adója, melylyel társulatunk egy fiatal buzgó tagja, nekem 
volt kedves tanítványom, emlékének tartozom, kit a sors kegyetlen szeszélye, 
miután sok küzdelem után végre tehetségeinek és természetének megfelelő 
álláshoz jutott, élete derekán, hasznos és még sokat Ígérő tevékenységének 
tetőpontján, körünkből kiragadott. Ha ott a természet megmásíthatlan 
rendjén okunk volt megnyugodni; alig találunk okot a megnyugvásra, 
ha csak azt nem, hogy az elhúnyt mindvégig önfeláldozóan teljesítette 
kötelességét, és mint hős katonát a csatatéren, hivatása teljesítése közben 
érte a nem dicstelen halál. Már betegen, de azért senkinek sem panasz
kodva, indult el a boldogúlt a rniílt nyári geológiai fölvételekre, a havasok 
üde légkörében a munka közt gyógyulást remélve; azonban csak Belényesig 
juthatott. Itt tüdőemphysema és ezzel párosult szívbántalom ágyhoz 
szegezte és rövid szenvedés után augusztus 9-ikén éjjel egy apoplexia, szor
galmas, munkás életének hirtelen véget vetett.

A m. kir. földtani intézet igazgatósága, melylyel a váratlan halálesetet 
táviratilag tudatták, rögtön intézkedett, hogy Dr. Pethő Gyula főgeológ, 
az osztálynak vezetője, melyben Punncs-nek működnie kellett volna, 
Belényesre utazzék és az elhúnyt tiszttárs földi maradványainak tisztességes 
eltemettetéséről gondoskodjék. A temetés Dr. P ethő Gyula főgeológ, mint 
a m. kir. földt. intézet képviselőjének, az elhúnyt belényesi barátjainak és 
számos tisztelőjének jelenlétében és őszinte részvéte mellett augusztus 11-én 
délután történt.

A korán elhúnyt tagtárssal a hazai geológia, és különösen a m. kir. 
földtani intézet oly munkaerőt vesztett, a melynek eddigi sikeres működése 
a jövőre nézve a legszebb reményekkel bíztatott; megérdemli tehát tőlünk, 
hogy e helyen kegyelettel méltassuk az elhunytnak érdemeit és átadjuk a 
jövőnek is rövid életrajzát.

Primics György Závidfalván, Beregh megyében, 1849 ápril 28-ikán

* Felolvasta az 1894 febrtiárius 7-én tartott közgyűlésen.
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született. Atyja tanító és viszonyaihoz mérten elég jómódú is volt. mivel 
megtehette, hogy fiát iskoláztassa. Nagyatyja, Primics J ános, állítólag nemes 
ember és gazdag földbirtokos volt, de a vagyona nagy részét elvesztette. 
A kis György elemi iskoláit Munkácson, a gymnasium 6 osztályát pedig 
Ungváron végezte; ott Primics Gergely zsukói g. kath. lelkész nagybátyja, 
itt pedig Márkus Mihály kanonok rokona segélyezte. Ekkor elvesztette 
édes atyját, és így, mivel édes anyja már régebben meghalt, egészen 
árvaságra jutott. Egyedül magára hagyatva, vagyon nélkül, most nehéz 
küzdelmek évei következtek a serdülő ifjúra. Rokonaitól kapott kevés 
segélylyel neki indult az Alföldnek és a következő tanév első felében 
Szegeden, második felében Szabadkán sok nélkülözések közt elvégezte a 
VII-ik osztályt. Ekkor azonban teljesen kifogyott minden segélyből és két 
éven keresztül, hogy fentartsa magát és keressen is valamit a gymnasium 
elvégezi]etésére, Arad és Temes megyékben házitanítóskodott. Az ekképen 
megszerzett pénzzel aztán Kolozsvárit 1873-ban elvégezte a gymnasium 
YIII-ik osztályát és letévén az érettségi vizsgálatot, a kolozsvári egyetem 
mennyiség-természettud. karába rendes hallgatónak beiratkozott. Itt 
kiváló szorgalma és az ásvány- s földtan iránti előszeretete csakhamar 
feltűnt nekem, s azért áll. ösztöndíjasnak ajánlottam volt őt. Ösztöndíjából 
és priváttanítóskodás után élve, négy évet töltött az egyetemen, s ezen idő 
alatt az erdélyi múzeum-egylet ásványgyűjteményének leíró leltárát is elké
szítette.

1878-ban középiskolai tanárrá képesíttetett és a doctori szigorlatot is 
letette, minek következtében aztán az ásvány-földtani tanszék mellett a 
tanársegédi állást megkapta. E minőségében az 1888/i-ik tanév végéig 
maradt egyetemünk kötelékében és főleg a petrographia és az erdélyi 
havasok geológiája terén figyelemre méltó irodalmi tevékenységet fejtett 
ki. A szünidőket ugyanis az erdélyi múzeum kiküldetésében rendesen 
földtani kirándulásokon töltötte, melyeket Erdély legnehezebben hozzá
férhető hegységeibe a végből tett, hogy kutatván azoknak alig vagy töké- 
letelenűl ismert földtani szerkezetét, az ottan gyűjtött és aztán földolgozott 
anyaggal egyúttal gyarapítsa annak gyűjteményeit. 1882 és 1883 nyarain 
a többi között I nkey Bélá-víiI és H erbich FERENcz-czel, a bolognai nemzet
közi geológiai congressus által tervezett «Európa földtani térképe» számára 
Erdély déli és keleti határhegységeinek átnézeces földtani fölvételével volt 
elfoglalva. Neki jutott a déli havasoknak a Yöröstorony- és a Törcsvári 
szorosok közti része (az u. n. Fogarasi havasok) és a keleti Kárpátoknak az 
Ojtozi- és a Tölgyesi szorosok közt elnyúló szakasza, és feladatát a rövid 
időhöz s a terület nagyságához és nehézségeihez mérve elég szépen meg
oldotta.

1884 őszén a nagym. vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter úr 
szakismereteinek kibővítése czéljából, áll. ösztöndíjjal külföldi tanulmány-
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útra küldte ki Panncs-et, ki is a téli félévet a bécsi-, a nyári félévet a 
heidelbergi egyetemen töltötte, ott különösen T scherm ak , itt pedig Kosén - 
busch  tanárt hallgatva és vezetésük alatt a petrographia körében tovább 
dolgozva. Visszatérvén a külföldről, 1885 őszén am. kir. földtani intézethez 
önkénytes geológnak beállott s a fővárosban, rendes fizetés híján, irodalmi 
munkássága után szerzett csekély tiszteletdíjakból tengette több mint egy 
éven át életét.

Csak 1887 elején juthatott ismét fizetéses álláshoz, az erdélyi múzeum 
őrsegédének. H erbich FERENOz-nek elhalálozása folytán, kinek a helyét 
elfoglalta. Ebben az állásában lankadatlanúl folytatta most Erdély földjének 
kutatását és pedig részletesebben, behatóbb módon, a mint eddigelé tehette. 
A m. kir. természettud. társulat megbízásában először is az Inkey Béla 
által megkezdett Csetrás hegység részletes bánya-geologiai fölvételét végezte 
el, majd a m. kir. földtani intézet megbízásából három nyáron át a hiva
talos földtani fölvételekben résztvett. Mindezekről az általa elvégzett sok
oldalú munkálatokról híven beszámolt rövidebb-hosszabb jelentéseiben. 
Ezek közt a Csetrás hegységre vonatkozó tanulmánya egy kötetre rúgó 
terjedelmes munkává nőtte ki magát, mely «A Csetrás hegység geológiai 
viszonyai» czím alatt a természettudományi társulat kiadásában a jelen év 
folyamán meg fog jelenni.

E mellett mint múzeumi tisztviselő is híven és pontosan teljesítette 
kötelességét, s a gyűjtemények fentartása és rendezése körül tartozó szolgá
latán kívül a nyári hónapokban tett földtani kirándulásain gyűjtött gazdag, 
gyakran meglepően szép és érdekes új tárgyaknak javarészét mindig ezen 
intézetnek juttatta, s azok előnyös kikészítésével és kiállításával maradandó 
érdemeket szerzett magának az erdélyi múzeum körül.

Sajnos, hogy az erdélyi múzeum-egyletnél, ennek anyagi viszonyaiból 
kifolyólag, sem nyugdíjra, sem előléptetésre nem számíthatott P r im ic s , s 
így könnyen érthető az a törekvése, hogy a m. kir. földt. intézet fölvevő 
geológjai közé fölvétessék, annál inkább, mivel ezen tudományos pályához 
különben is kiváló hajlama és — a mint eddigi működése is bebizonyí
totta -— a kellő képessége is megvolt. Régi forró vágya teljesült tehát a 
boldogúltnak, a midőn a múlt évnek elején a nagym. földmivelésügyi m. 
kir. miniszter úrtól a m. kir. földtani intézethez segédgeológnak kine
veztetett.

De kegyetlen sorsa nem engedte, hogy ezen állását sokáig betölt
hesse, s hogy abban hivatását és képességeit kifejtve, kellően érvényesít
hesse magát; a halál még ezen pályája kezdetén véget vetett küzdelem
teljes, hasznos életének.

Mint szaktudományunknak mívelője, elhúnyt tagtársunk az ifjabb 
generatióban tisztességes helyet foglalt el, s habár nem volt kiváló tehetség, 
de páratlan szorgalmával és tudományáért lelkesedő bnzgóságával mégis
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sok hasznos szolgálatokat tett a hazai tudománynak. Küzdelmes, sokszor 
sanyarú életviszonyaiból kifolyólag magába vonult, kissé mogorva termé
szetű volt s a társadalmi sima modort nélkülözte; de a kissé érdes külső 
alatt becsületes jellem és a barátságért melegen dobogó szív lakozott. A ki 
felületesen ismerte, annak talán nem lehetett rokonszenves alak, de a ki 
mélyebben bepillanthatott lelkületűbe, az sok jeles lelki és szellemi tulaj
donságot fedezhetett föl benne. Ha kedvezőbb életviszonyok közt nevelked
hetett volna, tehetsége, kiváló szorgalma és kitartása után bizonyára jobban 
érvényesíthette volna magát az életben. De úgy is, a minő volt, az elhúnyt 
szaktudományunk szolgálatában legjobb tehetsége szerint megtette köteles
ségét és így méltán kívánhatjuk, hogy emlékezete legyen áldott és mara
dandó.

Dr. P iíimics György dolgozatai, azoknak megjelenése sorrendjében a követ
kezők :

*  1878. Erdély és a Hegyes-Drócsa-Pietrósza hegység diabasp orphyri tje in e k és mela- 
phyrjainak vizsgálata. — Kolozsvár. 1 —3G 1. (Doctori dissertatio.)

1X19. Egy geológiai kirándulás a bereglnnegyei andesit-hegységbc. Orvos-Ter
mészettudományi Értesítő. Kolozsvár. 1879; 1Y. 11.1.

■— Adatok az erdélyi Érczhegység s a Biharhegység tömeges kőzeteinek ismere
téhez. — Ugyanott 139. 1.

— Előleges jelentés az 1879. év nyarán az érd. Muzeum-Egylet választmányá
nak megbízásából tett földtani kutatásairól. — Ugyanott 206. 1.

— A Hargita északi nyúlványának, nevezetesen Besztercze völgye, Tiha-völgye, 
Henyul és Sztrimba eruptív kőzeteinek petrographiai vizsgálata. — Földtani 
Közlöny 1879. IX. 382. 1.

-— Petrographische Untersuchungen der eruptiven Gesteine des nördlichen 
Hargitagebirges, insbesondere des Bistritz- und Tihathales, des Henyul und 
Sztrimba. — Földtani Közlöny. 1879. IX. pag. 401.

Í880. Részletes jelentés az erdélyi Muz.-Egylet t. választmányának megbízása 
folytán a múlt évben tett ásvány-földtani körútamról.

I. Geológiai kirándulás a Jára patakba és annak jobb oldalán elterülő 
hegységbe. — Orv. Term.-tud. Értesítő. 1880. V. 45. 1.

II. Geológiai észleletek a Szebeni és a Szász-Sebesi havasokban. — Ugyan
ott. 117. 1.

III. A fogarasi havasok geológiai szerkezetében szereplő kőzetek. — U - 
ott. 179.1.

Bolyongások a fogarasi havasokban. Magyarországi Karra-- 
Évkönyve. 1880. VII. 372. 1.

Wanderungen in den Fogaraser Alpen. - - Jahrb. de- ne. K . . •
Vereines. 1880. VII. pag. 405.

7881. A Retyezát hegytömegét alkotó kőzetek.— Orv. Term. t i. Ért-:-::.'. "  
VI. 211.1.
Pseudomorpliok augit után a tekerői diabasporphyritben. — < >rv. Term. tú l. 
Értesítő. 1881. XI. 303. 1.

272
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1881. Augitandesit a Csalhó hegy aljából, Moldovában. — Ugyanott 304. 1.
— L ehmann P. «Beobachtungen über Tektonik und Gletscherspuren im Foga

rascher Hochgebirge» czímü dolgozatának ismertetése. — Ugyanott 306. 1.
— Előleges jelentés a gyalui havasokba tett földtani kirándulásairól. — Ugyan

ott. 317. 1.
— A Retyezát. — A magy. Kárpát-egyesület Évkönyve. 1881. VIII. 233. 1.

Der Retyezát.— Jahrb. des ung. Karpathen-Vereines. 1881. VIII. pag. 230.
— Adatok Bosznia kőzettani ismeretéhez.— Földtani Közlöny. 1881. XI. 184.1.

Zur petrographischen Kenntniss von Bosnien. — Földtani Közlöny. 1881.
XI. pag. 195.

1882. A Kis-Szamos forrásvidéki hegység eruptív kőzetei (Jelentés). — Orv. Terin, 
tud. Értesítő. 1882. VII. 125. 1.

A Kis-Szamos forrásvidéki hegység gránitos kőzetei (Jelentés). —
Ugyanott. 199. 1.

Í883. Ásványtani közlemények Erdélyből. (I—IV. sz.). — Ugyanott 1883. 
VIH. 35. 1.

— Néhány erdélyi kőzet petrographiai vizsgálata, vonatkoztatva F oith K ároly 
«A jövő geologiájá»-ra. — Ugyanott 261. 1.

— A Fogarasi havasok és szomszédos romániai hegység geológiai viszonyai 
(1 geol. térképpel és 5 szelvénnyel). A m. kir. Földtani Intézet Évkönyve, 
1877—83. VI. 271.1.

Die geolog. Verhältnisse der Fogarascher Alpen und des benachbarten 
rumänischen Gebirges. Mittheilungen aus dein Jahrb. der kön. ung. 
geolog. Anstalt. 1877—83. VI. pag. 283.

— Granitgesteine im Quellengebiet der Kis-Szamos. — Naturwissenschaftliche 
Berichte aus Ungarn. 1882—83. L pag. 347.

188-1. Az erdélyi H u-.ru_uv--:-_' ge-Iogiai viszonyainak és a róla készített új földtani 
térképeknek ismertetése. — Orv. Term. tud. Értesítő. 1884. IX. 211. 1.

— Keleti Ka pátok geológiai viszonyai (két szelvénynyel). — Math, és Term. 
tud. Értekezések. Kiadja a m. tud. Akadémia. 1885. XIV. 4. szám.

1885. Új adatok Erdély mineralogiájához. — Orv. Term. tud. Értesítő. 1885. 
X. 217. 1.

— Jelentés az erdélyi múzeum egylet igazg. választmányának megbízása követ
keztében, ez év nyári hónapjaiban tett ásványgyűjtő és geológiai kirándu
lásairól. -Ugyanott 276.1.

— A rodnai havasok geológiai viszonyairól, különös tekintettel a kristályos 
palákra.— Math, és Term. tud. Értesítő. (Kivonat). Kiadja a m. tud. akadémia.
1886. IV. 1.1.

— Észrevételek Dr. R oth Samu «Az eperjes-tokaji liegyláncz északi részének 
trachytjai» czimíí dolgozatára. — Földtani Közlöny. 1885. XV. 148. 1.

1886. Adatok az aranyi és málnási augitandesit petrographiai ismeretéhez. — 
Orv. Term. tud. Értesítő. 1886. XI. 149. 1.

— Vaskos quarczfélék előfordulása Tekerőn.— Földtani Közlönv. 1886. XVI. 
308. 1.

Das Vorkommen der derben Quarzvarietäten bei Tekerő. —- Földtani 
Közlöny. 1886. XVI. pag. 347.

Földtani Közlöny XXIV. köt. 1894. (Jgl) 18
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1886. A rodnai havasok geológiai viszonyai, különös tekintettel a kristályos 
palákra (2 táblával). — Math, és Term. tud. Közlemények. Kiadja a m. tud. 
Akadémia. 1886. XXI. 137. 1.

— A Lápos hegység trachytos kőzetei (1 kőnv. táblával). — Földtani Közlöny. 
1886. XVI. 156. 1.
Die trachytischen Gesteine des Láposcher Gebirges. — Földtani Közlöny. 

1886. XVI. pag. 190.
— A batizpolyánai csontbarlang. — Természettnd. Közlöuy. 1886. XVIII. 

k. 313.1.
1887. A vádvölgyi Gyálu Urszulúj aranybányaterület geológiai és bányageologiai 

viszonyai. (Egy táblával). — Orv. Term. tud. Értesítő. 1887. XII. 203. 1.
Die geologischen und montangeologischen Verhältnisse des Goldgru- 

bengebietes Dealu-Ursulúj im Wadthale. — Orvos-természettud. Érte
sítő. 1887. XII. pag. 337.

— I nkey Béla «Nagyág Földtani és bányászati viszonyai»-nak ismertetése.— 
Ugyanott. 88.1.

— Jelentés az erdélyi muzeum-egylet megbízásából a Prelukai kristályos 
palahegységben stb. eszközölt kőzet- és ásványgyűjtő kirándulásaim ered
ményéről. — Ugyanott. 122. 1.

1888. Geológiai megfigyelések a Csetrás hegység területén. — Földtani Közlöny. 
1888. XVIII. 5. í.

Geologische Beobachtungen im Csetrás-Gebirge. — Földtani Közlöny. 
1888. XVm. pag. 51.

1889. A kőkori emberre vonatkozó új adatok Kolozsvár környékéről. Orv. 
Term. tud. Értesítő. 1889. XIV. 169. 1.

1890. Jelentés a kolozs-bihari hegység Vlegyásza hegyvonulatában 1889-ik évben 
végzett részletes geológiai fölvételeimről. - A m. kir. Földtani Intézet évi 
jelentése 1889-ről. 58. 1.

Bericht über die geolog. Detailaufnahme im Vlegyásza Gebirgszuge 
des Kolozs-Biharer Gebirges.- Jahresber. der k. ung. geolog. Anstalt 
für 1889 pag. 66.

— A barlangi medve (Ursus spelaeus B lum.) nyomai hazánkban (egy táblá
val). — Földtani Közlöny. 1890. XX. 145. 1.

Spuren des Höhlenbären (Ursus spelaeus B lum.) in Ungarn. — Földtani 
Közlöny. 1890. XX. pag. 213.

1891. Ásvány-földtani jegyzetek Erdélyből. (1—6. sz.)—Értesítő az érd. Muzeum- 
Egylet orv. term. tud. szakosztályából. 1891. XVI. 129. 1.

Mineralogisch-geologische Notizen ans Siebenbürgen. — Értesítő az 
erd. Muzeum-egylet orvos-természett. szakosztályából. 1891. XVI. 
pag. 175.

— Vázlatos jelentés a Bihar hegység északi felében 1890. évben végzett 
részletes geológiai fölvételről. — Am. kir. Földtani Intézet évi jelentése 
1890-ről. 36.1.

Skizzenhafter Bericht über die im nördlichen Theile des Biliarer Gebirges 
im Jahre 1890 bewerkstelligte Detailaufnahme. — Jahresbericht der 
k. ung. geolog. Anstalt für 1890. pag. 44,
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1892. Az erdélyi részek tőzegtelepei. — A m. kir. Földt. Intézet Évkönyve. X. 1. 
fűz. Ennek kivonata az Értesítőben 256. 1.

— Az Oncsásza és csontbarlangja. Erdély (Az erdélyrészi Kárpát-Egyesület 
Értesítője). I. évf. 1. és 2. füzetében. Kolozsvár 1892.

1893. — Az arany. — Természettud. Közlöny. 1893. XXV. 14. 1.

A TŐZEG ELTERJEDÉSE MAGYARORSZÁGON.
Dr. Staub Móiucz-tóL*

(Egy térképpel).

A petrograpkia legérdekesebb fejezeteinek egyike az, mely a zoogen 
és phytogen kőzetekkel foglalkozik. Mióta a mészkövek óriási tömegének 
legnagyobb részéről már tudjuk, hogy állat- és növényeredetü és hogy 
még, a mint ezt a legújabb kutatások bizonyítják, az oolithok szeme is 
alsó rendű növényeknek köszöni eredetét; mióta a mésztufában zárt 
szervezetek a történeti geológiában is nyertek fontosságot, azóta a földkéreg 
egy másik nevezetes alkotóját, a tőzeget is mindinkább nagyobb figyelemre 
méltatják. Igaz ugyan, hogy a növény alkotta kőzetet e méltatásra már ré
gebben érdemesítették; de nem a tudomány szempontjából, hanem fölismer
vén egjTészt a benne rejlő óriási hőmennyiséget, későbben még rend
kívüli fölszivó képességét, tehát technikai értékét, ez volt az, a mi iránta 
a figyelmet fölkeltette. Ehhez járult utóbb még azon körülmény is, hogy 
a mezőgazdasági tekintetben eleinte egészen haszontalannak látszó talaj
nem a művelés különös módjának foganatosíttatása következtében termő- 
képességére nézve a legjobb minőségű földdel is versenyképesnek nyilvánult, 
mely bámulatos eredményre különösen azon időtől kezdve jutottak, midőn 
egyedül ezen czélnak szemben tartása mellett fogtak a tőzegtalaj tudományos 
kutatásához; de Steenstrup-nak a dán tőzegtelepekre vonatkozó 1842-ben 
publikált tanulmányai adtak a tőzegkutatásnak új lökést, mely külön
ben csak a 60-as illetőleg 70-es években kezdett nagyobb terjedelemben 
érvényesülni. Ez az új irány a tőzeg összetételének növénytani szempont
ból megejtett vizsgálata. Ez által nemcsak a növények földrajzára, hanem 
a negyedkor geológiai viszonyaira nézve is fontos ismeretekhez jutottunk. 
A változó éghajlatról szóló tan leginkább itt vette kiinduló pontját, mert a 
növények éppen mint az éghajlati viszonyok leghívebb tolmácsai, a tőzeg
telepekben generaiiot generatio után eltemetvén, így egy elmúlt bosszú kor 
éghajlatára is engednek következtetni. Könnyen belátható, hogy a szerves 
élet viszonyairól kellő értelemmel biró geológus könnyebben fog eliga
zodni a réges rég múltak megfejtésénél is, mintha a kőzeteket és a benne 
levő szerves maradványokat pusztán csak ilyeneknek veszi.

* Előadta az 1894 április 4-én tartott szakülésen.
(183) 18*


