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TÁRSULATI Ü G Y E K
A  M A G Y A R H O N I F Ö L D T A N I T Á R SU L A T  1894 F E B R . 7-ÉN 

TA R TO TT K Ö Z G Y Ű L É SE .

Jelen voltak Dr. Szabó J ózsef elnöklete alatt: Böckh J ános, alelnök; 
Halaváts Gyula, dr. I losvay L ajos, Kalecsinszky Sándor, dr. Krenneb J. Sándor, 
L. Lóozy Lajos, dr. Pethö Gyula, P utrik Lajos, T. Both Lajos, dr. Schafarzik 
F erencz, dr. Schmidt Sándor, dr. Szontagh Tamás választm. tagok; AddaKál
mán, dr. Braun Gyula, dr. E rős Lajos, dr. F ialovszky János. F banzenau Ágoston, 
Francé Bezsö, Gesell Sándor, P. I nkey Béla, Kaufmann Kamillo, dr. Koch 
Antal, Loczka J ózsef, dr. L öbenthey I mre, Mátyás Aurél, dr. Muraközt Károly, 
Nagy László, dr. Posewitz Tivadar, dr. Szádeczky Gyula, G. Szontagh PáI, 
dr. Szterényi H ugó, Bybár I stván, Zsigmondy Árpád rendes tagok; dr. Staub 
Móricz és dr. Zimányi Károly, a társulat titkárai.

1. Az elnök a következő elnöki beszéddel nyitotta meg a közgyűlést.

Tisztelt közgyűlés!
A magyarhoni földtani társulat életét mélyen megrendítő esemónynyel kell 

a közgyűlést megnyitnom; ez társulatunk mecenási pártfogójának, E szterházy 
Miklós kerczegnek 1894. január 28-án bekövetkezett halála. Hogy ezen veszteség 
mennyire összefügg társulatunk létével, mindnyájan érezzük ugyan, de mivel az 
összefüggés szálai a megelőző nemzedékre nyúlnak vissza, szabadjon annak kelet
kezésére visszapillantani.

1847-ben a magyar orvosok és természetvizsgálók Sopronban tartották a 
vándorgyűlést s annak elnökségét E szterházy Pál herczeg, mint Sopronmegye 
örökös főispánja fogadta el, mi által Magyarország kultúrái haladását előmozdítani 
hivatott, de még zsenge korú ezen intézménynek előkelőséget s jelentékeny hatást 
biztosított. Ugyanezen a gyűlésen indítványba hozatott egy «földkutató és bányász
társulat» alakítása, melynek közvetlen feladata lett volna a negyedkori rakodmá- 
nyokat aranytartalomra átvizsgálni, mi Zipser, az indítványozó számítása szerint 
évi 3000 írttal keresztülvihető lett volna. Az indítvány elfogadtatott s a költség 
fedezésére aláírást nyitottak. A közgyűlési határozat szavai szerint «A főméltóságú 
elnök minden közhaszonnal kecsegtető vállalatnak örömmel nyújtván segédkezet, 
szívesen hajlott ily létrehozandó s czélszerűleg alakuló társulatot pártfogása alá 
fogadni s a nyomban megnyitott aláírási íven, a siker esetére, ily czélra évenkint 
41)0 pengő forintot kegyeskedett megajánlani. Az indítvány oly formán fogadtatott 
el, hogy a tervezett társulat mint egészen magánvállalkozás igyekezzék létre 
jönni. . . A m .  orvosok és természet vizsgálók vándorgyűlése mindenkor kedvesen 
értesülvén, ha kebeléből életrevaló és sikert biztosító vállalatok sarjadzanak.»

Az 1848-ki események megzavarták a kivitelt, de nem semmisítették meg,
(40)



TÁRSULATI ÜGYEK. 41

mert 1850-ben azon indítvány kifolyása gyanánt a «magyarhoni földtani társulatot» 
alakítottuk meg, s ugyanegyütt elhatároztuk, hogy Eszterházy Pál ő herczegségét 
pártfogóul felkérjük. Kérésünket teljesítette s a Sopronban megajánlott 400 pengő 
forintot évről évre utalványoztatta, a miből a pénzérték megváltoztávai 4:10 frt 
lett. Ezen mecenási tény tette csak lehetővé, hogy a társulat életjeleket adhasson.

A mit E szterházy P ál herczeg megkezdett, azt fia, mint utódja, a most 
elhunyt E szterházy Miklós ő herczegsége, 1865 óta a mai napig szakadatlanul 
folytatta.

Halálának híre a legmélyebb hálaérzettől átlengett sajnálkozással t öltött el 
mindnyájunkat, s ennek elnöki intézkedés alapján levélben adtunk kifejezés: - úcy 
hiszem a tisztelt közgyűlés elfogadja azon indítványomat, hogy Földtani Közlö
nyünk közelebbi kötetébe elhunyt pártfogónk arczképe jöjjön biográfiái adatokkal.

Ugyanegyütt indítványozom, miszerint a közgyűlés határozza el, hogy utódját 
a már harmadik generácziora szálló és már-már hagyományosnak mondható pá! t 
fogóság kegyes elfogadására kérjük fel.

Az indítványokat a közgyűlési tárgysorozat értelmében külön fogom kitűzni, 
s ezzel átmegyek az elnöki megnyitó egyéb részeire.

A geológiát általában érdeklő mozzanat gyanánt kettőt említhetek meg. Elő
ször a nemzetközi geológiai congressust, mely ezen évben (1894) Zürichben fog 
megtartatni. A meghívók szétküldése is megkezdődött s azok szerint maga az ülés
szak augusztus 29-től szeptember 2-ig tart. Három osztály van megállapítva: 
1. Geológia általában, tektonika stb. 2. Stratigrafia, paleontologia. 3. Mineralogia, 
petrografia.

Kirándulások lesznek az ülést megelőzőleg a Jurában, az ülést követőleg az 
Alpokban. Ezen kirándulások kétfélék : részletesek egyes vidékek szerint, melyet 
gyalog járnak be, vagy körutazások nagyobb terjedelemmel vasúton, hajón, kocsin 
8 kisebb részben gyalog.

Tekintve azon meglepő eredményeket, melyeket még eddig mind az öt meg
előző congressus tanúsított, biztosra vehető, hogy ezen hatodik sem marad hátra. 
Egyet már most is állíthatunk s ez Európa geológiai térképe, a mi a megelőző con- 
gressusban Washingtonban említve sem volt, de általában a Londonban tartott 4-ik 
congressuson is csak egy lap (C IV) volt bemutatva, Zürichben valószínűleg 5 lap 
lesz színezve látható. Ezek a következők : 1. Németország északi része (CIV), me
lyet már ismerünk. 2. Németország déli része Svájczczal és északi Olaszországgal 
(C V). 3. Anglia északi része (B III). 4. Anglia déli része s kevés Francziaország- 
ból (B IV). 5. Németország keleti része s azzal határosán Oroszország s délre Ga- 
liczia s e mellett csekély rész a magyarországi Kárpátokból (D IV).

Ezen utóbbi laphoz az Európa geológiai térképének magyar bizottsága volt 
felkérve hozzájárulni, mi meg is történt és így ezen lap is elkészülhet a congres- 
susig.

Megjegyzem, hogy az ezen laptól délre következő 6-ik lap, melynek nyugati 
szélére Bécs esik, de Magyarország egészen reá jön, sőt délre a dunai királyságok 
területét is nagyrészt magában foglalva (D V), az eredeti színes rajzban Berlinből 
szintén Budapestre van küldve azon czélból, hogy erre az utolsó eredmények is reá 
legyenek vezethetők. Ezen munkálat folyamatban van, de a zürichi összejöve
telig elkészülése bajosan eszközölhető.
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A térképet kiadó czég Berlinben (D ietrich R eimab) egészen biztosítottnak 
találja e nagyszerű vállalatot az által, bogv Európa nagyobb országai száz-száz 
példány vételére vállalkoztak, Ausztria-Magvarországot illetőleg a monarchia keleti 
fele 50, a nyugati is ötvenet kap. Eddig Magyarország részéről csak az első részlet 
van befizetve közösen a vallás- és közoktatási, meg a földmivelési minisztérium 
által. Többszöri kérdezősködésemre Berlinben, hogy mikor kell a következő rész
leteket fizetni, választ nem kaptam, de ennek magyarázata is van, s ez az, hogy 
eddig csak egy lap volt teljesen befejezve, de ez sincs még többszörösítve, úgy 
hogy az egyes országoknak megküldhető legyen.

Múlt (1893) évi megnyitóbeszédemben említettem, hogy a chikagói világ- 
kiállítás alkalmából tudományos congressusok is inditványoztattak. Hogy meny
nyiben sikerült ez egészben, nem tudom, de egyről tehetek jelentést, mi honun
kat is közelebb érdekli, hogy t. i. P osepny F erencz tagtárs úr Chikagóban 
értekezett az érczfekvetek genesiséről (The genesis of ore-deposits), és hogy ezen 
teijedelmes munka (174 lap, 8-r.) mint a mérnökök nemzetközi gyűlésének tárgya 
ki is nyomatott (Transactions of tlie American Institute of mining Engineers 
Vol. XXH. New-York City. 1893). P oSepny úr nagyon sokszor foglalkozik Magyar- 
országgal, hol ő huzamos ideig és több helyen tett beható tanulmányokat. Mun
kája kiterjed az érczelőfordulásra mindenütt, a miről az irodalom szól és így a 
rendszeres tárgyalásnál példák gyanánt ezekre is vonatkozik. Egészben véve ezen 
bonyolódott, de fontos tárgy mai állását az ő saját szempontjából igyekezett az 
amerikai szaktársakkal megismertetni. Munkája a szakirodalom ezen ágára fon
tos jelenség.

Honunkban is vannak 1894-re tervezve tudományos mozgalmak, melyekben 
a geológia is bele lehet foglalva. Egyik a magyar orvosok és természetvizsgálók 
vándorgyűlése, mely Pécsett fog megtartatni (1894 július 2—6); másik a Buda
pesten megtartandó nemzetközi közegészségi és demográfiái congressus (sept. 1 —9), 
mi a zürichi összejövetellel közel összeesik.

2. Az elnök bemutatja az 1893-ik évi közgyűlés hitelesített jegyzőkönyvét 
és az idei közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri dr. F ialovszky L ajos 
és R ybár I stván tagtárs urakat.

3. Az elnök felkéri dr. Staub Móricz első titkárt, terjesztené elő a múlt évre 
vonatkozó titkári jelentést. E jelentés következőképen szól:

Tisztelt közgyűlés!
Régi szokásunk szerint a mai napon is iparkodom a tisztelt közgyűlésnek 

társulatunk a lefolyt évben kifejtett munkálkodásáról és állapotáról rövid áttekin
tést nyújtani. A lefolyt évben hét szakülésünkön 12 előadó részéről tartott 25 előadás 
egyike sem olyan, mely a programmszerűen kitűzött szakülés tarthatása czélj aból 
került volna a napirendre, egyike sem olyan, mely be nem fejezett tanulmány, 
vagy a kényszer szülte, idő előtti vagy holt termék volna, Ez előadások bizonyít
ják, hogy társulatunk tagjai, ha mindjárt csak ezeknek egy kis csoportja, követ
kezetes és szakadatlan munkálkodásával fentartja és táplálja társulatunk szellemi 
életét és gyarapítja társulatunk tekintélyét be- és kifelé. De a régi kipróbált erők
höz csatlakoztak immár újabbak is és csak kellemetes kötelességet teljesítek, 
midőn tisztelt tagtársainkat, kiket ez évre nézve a dicséret illet, névszerint föl
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említem. A lefolyt év szakülésein ugyanis szerepeltek előadókként mélyen tisztelt 
elnökünk, dr. Schmidt Sándor, dr. Schaf abzik F erencz, dr. Koch Antal. L .L óczy 
Lajos, H alaváts Gyula, dr. L örenthey I mre, F rancé P.ezsö. Tr eitz  P éter, 
dr. Lengyel Béla, F ranzenau Ágoston, dr. Nuricsán J ózsef és eseke'.ységem is. 
E szaküléseinket nemcsak a többnyire szabadon tartott előadások közvetlen
sége tette érdekesekké, liánéin sok esetben a bozzájok fűződő eszmecsere is. 
az értekezletek és összejövetelek leghatalmasabb eszköze új eszmék felébresztésére 
vagy a régibbek megvilágítására.

Az előadások legnagyobb része megjelent Közlönyünkben is, mely a mennyire 
csak lehetséges volt, ez évben is iparkodott a hazai szakemberek működésének 
hű tükre lenni és az annyira tanulságos irodalmi rovat múlt évi gazdag tartalma: 
F ranzenau Ágoston, L oczka J ózsef, a boldogult dr. P rimics György, dr. I losyay 
L ajos, L. Löczy Lajos és dr. Lörenthey I mre tagtárs uraknak köszönjük. Nagy 
köszönettel venném tisztelt közgyűlés, ha a Közlöny érdekében figyelmeztet-; 
vagy objektiv kritikai megjegyzéseket tennének, mert a jónak elfogadásában 
bennem mindig kész szolgát találnak.

Meg kell említenem még «a ra. kir. földtani intézet évi jelentését 1892-ről«, 
mely terjedelmesebb az elődeinél és ezt tagtársaink ép úgy vették köszönettel, 
mint «a m. kir. földtani intézet évkönyvei X-ik kötetének 4-ik füzetét», melyben 
dr, Lörenthey I mre «a szegzárdi, nagy-mányoki és árpádi felső-pontusi lerako
dások faunáját» ismerteti. A m. kir. földmivelésügyi miniszter úr ő nagyméltó
sága különös kegyéből kaptuk mélyen tisztelt alelnökünk szives közbenjárása 
folytán «a m. kir. földtani intézet könyvtárának III ikpót-czímjegyzék»-ét is, mely 
újból tanúskodik arról, hogy az intézet könyvtára hazánk legelsőrangú szak
könyvtárainak egyike. Fogadja ezért ő nagyméltósága, de alelnökünk is, őszinte 
köszönetünket.

Térképünk ügye is közeledik a befejezésig. Királyi intézetünk tisztviselői, 
igen tisztelt tagtársaink, éppen most foglalkoznak a műintézet részéről elkészített 
színes mintalap korrektúrájával és csak tőlünk nem függő körülmények okoz
hatnák azt, ha a jövő közgyűlés alkalmával a kész térkép nem feküdnék készen 
az i sztalon.

Ez idáig csak örvendetest, kellemetest nyújthattam jelentésemben a tisztelt 
közgyűlésnek, de társulatunk belső életében a lefolyt évben is ugyanazon aggasztó 
jelenség merült föl, mint a megelőző években. Értem ugyanis tagjaink számának 
föltűnő csökkenését. Okozza ezt a rohamosan keletkező és leginkább az intelli- 
genczia szerény jövedelmét igénybe vevő egyesületek; okozza talán társulatunk 
szigorúan tudományos iránya is, de okozza végre az élet legnagyobb ellensége: 
a halál. Tagjaink 1892-ik évi névjegyzéke 396 nevet foglal magában ; a lefolyt év 
névjegyzéke pedig csak 377-et. A rendes tagok száma 21-el kevesebbedett.

A halál kiragadta sorainkból tiszteleti tagjaink egyikét: Stub D énes 
hazánkfiát és a bécsi cs. kir. földtani intézet volt igazgatóját, kinek munkás és ered
ménydús életpályájáról még megemlékezünk Közlönyünkben ; továbbá prudniki 
dr. Hantken Miksa és dr. Primics György tagtár6ainkat, mindketten tudományunk 
hivatott és buzgó munkásai. Az elsőnek sokat köszönünk; a másodikról, az után 
Ítélve a mit irodalmunknak már adott, még sokat várhattunk; de a keserű sors 
máskép intézkedett. Kegyeletünk gyönge adóját az elhunyt érdemes tagtársak
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iránt a mai közgyűlésen fogja dr. Koch Antal örökítő tag a választmány kérelme 
folytán leróni.

A lefolyt év halottjai között van Bebnáth J ózsef is, társulatunk hű, regi 
tagja. 1864-ben mint műegyetemi magántanár lépett társulatunkba és még 
ugyanazon évben másodtitkárnak választották, mely tisztet azonban csak rövid 
ideig viselte. Későbben a választmány tagja is volt, de mindenkor üléseink szor
galmatos és buzgó látogatója mindazon időig, midőn súlyos baj nehezedett testére 
és bizony lelkére is, mert minden gyanús idójel nélkül elvesztő hirtelen egyik szeme 
látó képességét, a két évvel későbben beálló szélhüdés pedig egészen világtalanná 
és tehetetlenné tette, míg végre egynéhány havi szenvedés után jobb létre szen- 
derült. Addig, míg kedve az önálló tudományos foglalkozáshoz tartott, különösen 
kőzetek és ásványvizek vegyi elemzésével foglalkozott.

Régi — 1866 óta — és kedves tagtársunk volt Milkovics Zsigmond is, ki 
egyszerű «földmivesnek» nevezte magát, de 27 éven át hű társunk maradt. Amint 
e boldogult tagtársunkat bizonyosan csak a természettudományok iránti érdek
lődés fűzte mi hozzánk, ép úgy vezette körünkbe — 1867-ben — a fiatalkor 
eszményi törekvésről való megemlékezés Leütnek Kákoly-í , ki a selmeczi bányász
akadémiát végezte, de a viharos évek elragadták a választott életpályáról. Besze
gődött hazánk szabadságáért küzdő fegyvereseink közé és bizonyosan eszélyességé- 
nek és hősiességének köszönhette, hogy a törzskari százados rangjára vitte, de a 
szabadságharcz lezajlása után más pályára került. Alkotmányunk helyreállítása 
után az akkori közlekedési minisztériumban nyert hivatalt és mint térképtári 
igazgató lépett nyugalomba.

Halottjaink közé számítjuk még B urány JÁNos-t is, ügyvéd Esztergomban, 
ki már mint bányabirtokos nagy érdeklődést mutatott a geológia iránt. Füzetkéje, 
melyet az esztergomi vízvezeték érdekében írt, tanúskodik arról, hogy alapos 
olvasottsággal fogott e kérdés tanulmányozásához.

Tagsági idejükre nézve fiatalok voltak Dávid Alajos és Pálffy J ózsef 
tagtársak, kiknek elhunytat szintén gyászoljuk.

Tisztelt közgyűlés ! E kegyeletes megemlékezéssel befejezhetném hivatalos 
jelentésemet, de kötelességemnek tekintem éber szemmel kisérni társulatunk 
kiváló tagjainak működését társulatunk körén kívül is. Daczára annak, hogy már 
egy negyedévszázad óta ismét magyar szóval hirdetik nálunk a tudományt, 
daczára annak, hogy a többi leíró természettudományoknak a miénknél jóval 
több művelője akadt, még mindig a szükséges kézi könyvek elég érezhető hiányá
val vagyunk; egyedül tisztelt elnökünk szorgalmának és buzgalmának köszön
hetjük, hogy «Ásványtan# czímű tankönyve immár ötödik kiadását érte, mely 
könyv méltán sorakozik «Geológia# czímű tankönyvéhez. Ha visszaemlékezünk 
továbbá arra, hogy a kir. természettudományi társulat könyvkiadó vállalata 
létrejötte alkalmával eredeti munka hiányában, «Cotta: Die Geologie der Gegen
wart» czímű kétségtelen klasszikus művét fordították le magyar nyelvre, akkor 
ma őszinte szívből üdvözölhetjük igen tisztelt elnökünket, ki a természettudo
mányi társulat estélyein fiatal hévvel tartott előadásait a lefolyt évben «A geológia 
köréből# czím alatt érdekes könyvben közzé tette, mely az első népszerű munka 
a magyar geológiai irodalomban. Ha továbbá a tökéletesség kedvéért újból föl
hozom dr. Schmidt SÁNDOR-nak a «Drágakövekről# írt becses munkáját és czímek
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fölsorolása nélkül hallgatással nem mellőzöm a kir. természettudományi társulat 
aegise alatt megjelent tudományos dolgozatokat akkor ez időszakot, melynek 
munkásságában mi is részt veszünk, bízvást nem mondhatjuk a stágnálás idő
szakának. Programmunk a jövőben is az legyen, hogy társulatunk összesített 
erővel — szent egyetértésben mint eddig — törekedjék arra, hogy tudományunk 
tovább mozogjon európai színvonalán, mely törekvést, magától értetődik, a jövőre 
is csak úgy megvalósíthat, ha anyagilag is tud megszilárdulni. Beménylem, tisztelt 
közgyűlés, hogy térképünk ügye még a folyó évben végkép lebonyolódik és 
hazafiui örömmel, sőt hálával fogom azt az indítványt üdvözölni, mely a tér ép 
vállalatunk anyagi eredményét ismét új, életre való és kiható eszme megvalósítá
sára fogja fölhasználhatni.

Ezúttal tisztelt közgyűlés legyen nekem megengedve, mint eddig úgy az 
idén is társulatunk nevében köszönetét mondani a m. tud. akadémiának, a föl 1- 
mivelésügyi m. kir. Miniszter Urnák és a m. kir. földtani intézet igazgatójának, 
nagyrabecsült alelnökünknek; magamat pedig szíveskedjenek becsületes műkö
désemben, de hivataloskodásom utolsó évében, úgy mint eddig is támogatni.

4. Az első titkár mint pénztáros bemutatja az 1893-ik évi közgyűlés által 
kiküldött pénztárvizsgáló bizottság jelentését, és az 1S93. évre szóló pénztári 
jelentését, a melyet a közgyűlés minden megjegyzés nélkül tudomásul vesz.

PÉNZTÁRI JELENTÉS
a magyarhoni földtani társulat 1893-ik évi pénztári forgalmáról, pénztárának és vagyo

nának állásáról az 1893-ik év deczember hó 31-én.

I . Forgó tőke.
a) Bevétel:

1. Pénztári áthozat 1892-ről __ __
2. Herczeg E szterházy Miklós pártfo-

Előirányzat
1898-ra

684 frt 69 kr.

Tényleges bevétel 
1893-ban

684 frt 69 kr.

gói adománya 1893-ra _ _ 420 « — « 420 • —
3. Országos segély ... .................. 1000 « — « 1000 « —
4. Alaptőke kamatja_ _ _ 500 « — « 509 • 53
5. Forgó tőke takarékpénztári kamatja 19

oG'l 36 « 13
6. Tagdíj hátralékok _ _ _ ... 20 « — «| 55 frt — kr. |
7. Tagdíjak 1893-ra ... _ _ j 1200 « — «1 1219 « 50 « 1309 * 50
8. Tagdíjak 1894-re ... _ ... _j 35 « — . )
9. Selmeczbányai fiókegyesület járu

léka 1893-ra _ _ .... _ 100 « —  « 72 .
10. Előfizetések 1893-ra ..
11. Előfizetések 1894-re
12. Oklevéldíjak_ _ _
13. Eladott kiadványok
14. Megtérült postaköltség
15. Az alaptőke javára_

200
20
15
8

165 frt 65 kr. 
47 « 50 « 213 . 15

20
126

8
44

37
99

Összesen 4187 frt 69 kr.
(45)

4444 frt 36 kr.


