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Társulatunk választmánya múlt évi május hó 2-ikán tartott ülésén 
hozott határozattal engemet tisztelt meg azzal a kitüntető megbízással, 
hogy társulatunk múlt évi nagy halottjáról, hosszú éveken keresztül szeretve 
tisztelt volt elnökéről, a magyar geológia úttörőjéről, e közgyűlésen az 
Elhúnytnak nagy érdemeihez méltón megemlékezzem. Habár ilyen nagy 
feladattal szemben erőm fogyatékos voltát érezém is : az Elhúnytnak mint 
egykori kedves tanáromnak, később kegyes főnökömnek, majd szives 
tanártársamnak, és mind végig őszinte atyai barátomnak tartozó tisztelet, 
szeretet és hála mély érzete, a társulat részéről pedig a kitüntető bizalom
nak nyilatkozata a megbízásnak elfogadását és legjobb erőm es tehetségem 
szerinti teljesítését szent kötelességemmé tették.

Az Elhúnyt számos érdemének ékes- és igazszavú méltatásában 
különben az Elhúnytnak barátai, tisztelői és tanítványai közül többen 
engem már megelőztek, kik ennélfogva jelen föladatom teljesítését lényegé
ben már előkészítették számomra. Még három éve sincs (1892 ápril. 6), 
hogy társulatunk érdemekben megőszült szeretett elnökét, 70-ik születése 
napja alkalmából —  úgyszólván családias körben —  ünnepelte, mely szép 
ünnepélyen, hogy jelen nem lehettem, azt még ma is élénken sajnálom. 
Ez alkalommal B öckh  Ján o s  tisztelt alelnökünk szép üdvözlő beszédben 
találóan jellemezte S zabó  J ó zse f  nagy jelentőségű érdemeit a hazai geo
lógia és társulatunk körül, dr. S c h a f a r zik  F e r e n c z  részletesebben ismer
tette szeretett Mesterünknek nagy tevékenységét a geológia és rokonszakok 
terén; I n k e y  B é l a  behatóan elemezte S zabó  J ó z se f  legnagyobb munkáját, 
kiemelvén megfigyelésekben és eszmékben dús tartalmának fő lényegeit; 
végre dr. P e th ő  G y u l a  is egy concret adattal hozzájárult az ünnepelt férfiú 
érdemeinek elismeréséhez. Múlt évi április hó 12-ikén pedig -— fájdalom! 
már ravatala fölött —  dr. T h a n  K á r o l y  a m. tud. akadémia és az egyetem 
nevében mondott megható búcsúbeszédében vázolta az Elhúnytnak életét

* Fölolvasta a társulat 1895. évi februárius hó 6-án tartott közgyűlésén.
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és működését, a sírnál pedig dr. S t a u b  M ó r i c z , társulatunk érdemes titkára 
búcsúztatta el jelentős szavakkal szeretett volt elnökünket. Továbbá a múlt 
évi május hó 4-ikén tartott szakülésen B ö c k h  J á n o s  elnökünk meleghangú 
megnyitó beszédben még egyszer megemlékezett a boldogult elnökről, 
a kinél —  igaz szavai szerint —  «nem is volt és nem is lesz társulatunk
nak soha melegebb barátja, a ki jó és rossz napokban egyaránt melegen 
viselte a társulat érdekeit szivén, s mindenkor testtel és lélekkel ezeknek 
előmozdítása körül fáradozott». Végre a m. orvosok és természetvizsgálók 
Pécsett tartott XXVII. vándorgyűlésén dr. D u l á c s i c a  G é z a  alelnök tartott 
meleghangú búcsúbeszédet az áll. közp. bizottság volt elnökéről, mint a 
kinek elvesztével a vándorgyűlést is sújtá a végzet.

Az őszinte szeretetnek, tiszteletnek és kegyeletnek ennyi ékesen szóló 
nyilvánulása után nekem immár csak az lehet feladatom, hogy a már 
életében elismert és nálam érdemesebb férfiaktól méltatott kiváló tudós, 
jeles tanár és kitűnő ember élete folyását, félszázadra terjedő nyilvános 
működését, ennek eredményeit és hatásait a rendelkezésemre álló adatok 
alapján, melyeknek egy részét a Boldogultnak D é n e s  fia, nekem kedves 
collegám, volt szives szolgáltatni, híven, minden kiszinezés nélkül egybe
állítsam ; hogy így maguk ez adatok és tények hirdessék a Boldogultnak 
hervadhatlan érdemeit, mivelhogy azok valóban egymagukban is oly 
ékesen szólók és meggyőzők, hogy hírét, nevét a tudományokkal foglalkozó 
késő nemzedéknek minden bizonynyal fen fogják tartani.

Ha minden igyekezetem daczára még sem tudnám ez elhúnyt jele
sünk szellemi életének minden jelentős nyilvánulását szerény megemléke
zésem szűk keretében összefoglalni és híven visszatükröztetni, szolgáljon 
megnyugtatásul, hogy bizonyára fog akadni nálam érdemesebb férfiú az 
Elhúnytnak kortársai, bensőbb barátjai, akadémikus és tanártársai közül, 
a ki hosszabb ideig, közelebbről és talán élesebb lelki szemmel is, meg
figyelhette az Elhúnyt szellemének minden nyilvánulását, és így róla 
teljesebb képet fog majd emlékezetünkbe visszaidézhetni. Csak azt tudom, 
hogy elhúnyt Mesterem emléke iránt érzett mély tisztelet, hála és kegyelet 
melegében nem fog fölülmúlni senki sem.

Szabó József élete.

S z a b ó  J ó z s e f  1822 márczius 14-ikén Kalocsán született, F e r e n c z  
J ó z s e f  nevű atyja érseki urad. főpénztárnok volt, anyja szül. hódosi K a r á 
c s o n y i  K a t a . E S z a b ó  család törzsfáját I. Lipót király uralkodásáig vezeti 
vissza, a mikor is első ősük, Sopronmegyei Fertő-Szt.-Miklóson lakott S z a b ó  
J á n o s , 1679 ápril 9-ikén nemesi levelet kapott. Ennek egyik dédunokája 
M á r t o n ,  a mi S z a b ó  J ó z s E F - ü n k  ősapja, a múlt század elején az érseki
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uradalomban hivatalt vállalván, a sopronmegyei Dőrből Kalocsára telepe
dett. Azóta a szen tm iklósi S z a b ó  nemzetségnek dóri ága Kalocsán maradt 
és ott tovább hajtott. S z a b ó  J ó z s e f  elődjei mind az érseki uradalomnál 
viseltek fontos tisztségeket és most öcscse, dr. S z a b ó  F e r e n c z  mint érseki 
urad. főorvos tovább föntartja e hagyományt. De nem annyira ez alapon, 
mint inkább személyes érdemeinek legfelső elismeréséül kapta volt S z a b ó  
J ó z s e f  1890-ben a szen tm iklósi előnévvel új nemesi levelét.

S z a b ó  az alsóbb iskolákat szülővárosában járta és az 1831/2. tan
évben került az első grammaticába. Kiváló észbeli tehetsége és szorgalma 
kitűnnek gymnasiumi bizonyítványaiból, melyek mindvégig a lehető leg
jobbak. A második grammaticai évben a Jettimi stipendiumot nyerte s azt 
további tanulmányai folytában mind végig élvezte. A rhetorikát és a poésist 
is Kalocsán elvégezvén, 1837 őszén a pesti egyetemre fölkerült, hol a 
philosophia két évi, s aztán a jus két évi folyamait fényes sikerrel 1841 
■őszén befejezte. A most következő évet a joggyakorlati ismeretek szerzésére 
fordította, még pedig H á n r i c h  F e r e n c z  kir. főkamaragrófi hiv. ülnök és a 
kincstári uradalmak főügyvédjénél Selmeczen, a kitől igen elismerő szol
gálati bizonyítványa van. Joggyakornokoskodása alatt azonban —  úgy 
látszik —  megismerte és megkedvelte a bányászéletet és miután a termé
szettudományok iránt is kiváló vonzalmat érezett: az 1842/3. tanévben 
mint bányászakadémikus újra megkezdi a tanulást. Kiváló szorgalma és 
szép tehetségei itt is gyorsan egyengették útját s csakhamar bányászati kir. 
ösztöndíjban is részesült.

1846-ban befejezte a négy évi cursust és október 4-ikén az absolutoriu- 
mot megkapta. A bányászati tudományok köréből a kohászatot különösen 
kedvelte, és ebbeli ismereteit nem csupán az előadásokból és könyvekből 
merítette, de már bányászhallgató korában a gyakorlati életben körül
tekintve, beható vizsgálódással elméleti ismereteit megszilárdítani és öreg
bíteni igyekezett. E czélból F e r e n c z  öcscse társaságában az 1844. évi 
szünidőben beutazta volt Morvaországot, Sziléziát, Galicziát, Porosz- és 
Oroszország határos részeivel, és sorra megtekintvén azoknak kohóit, 
gyárait és ipartelepeit, tapasztalatait úti naplójában rajzok kíséretében 
részletesen följegyezte magának.

A bányászati tanulmányok mellett azonban elkészült az ügyvédi 
vizsgálatra is és 1846 deczember 19-ikén megszerezte az ügyvédi diplomát. 
A jogot —  a mint első folyamodványában maga írja — azért tanulta, mert 
első honpolgári kötelességének tartá hazájának törvényeit ismerni ; a diplo
mára nézve pedig őszintén megvallja : «azt gondolta, hogy az inkább 
használhat, mint nem».

Korán belátta továbbá az európai nyelvek ismeretének nagy szük
ségét és előnyeit, s azért már 1840-től kezdve azok alapos elsajátítására 
nagy gondot, sok időt és fáradságot fordított. Anyanyelvén kívül S z a b ó
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tudvalevőleg beszélt és írt: németül, latinul, francziául és angolul, értett 
olaszul, tótul és görögül.

Sokoldalú alapos műveltségének előnyös kiegészítéséhez még nem 
közönséges gyakorlati és elméleti zeneismeret is hozzájárult. Ifjúkori 
barátaitól, D é n e s  fiától és tőle magától is tudom, hogy bányászakadémikus 
korában Selmeczen nemcsak az akad. ének- és zenekarnak a vezetője volt, 
de maga is szerzett tán ez darab ok at. Mint kitűnő tánezos ő vezette be az 
akkoriban divatba jött magyar tánezokat a selmeczi társas életbe, melynek 
e szerint igen kedvelt és ünnepelt alakja volt. Kitetszik ebből is, hogy az 
ifjú SzABÓ-ban az ész és a kedély a legszebb harmóniában önérzetes és 
szeretetreméltó egyéniséggé fejlődtek.

Mindezekből látható, hogy S z a b ó  J ó z s e f  kora ifjúságában mennyit 
tanult és fárad ott, mily előrelátó komoly megfontolással látta el magát 
minél több szellemi tőkével, hogy bizton és bátran neki indulhasson a 
nyilvános élet rögös útjának, a szerzett szellemi tőkéből minél bővebben 
költekezendő. Annál is inkább érthető a komoly munkára való lelki- 
ismeretes készülése, mert 1843-ban elveszítvén atyját, még mint tanuló 
ifjú jórészt a saját erejére volt már utalva.

1846 végén a pályavégzett nagyreményű 24 éves ifjú szerzett bő 
ismereteinek a gyakorlati életben való értékesítését megkezdette. Először 
mint fizetésnélküli gyakornok a zsarnoviczai ezüstkohónál kapott próba
alkalmazást; 1847 szeptember 16-án pedig a nagybányai bányakerületbe 
napi díjas gyakornokká neveztetvén ki, Felsőbányán az érczkémlő hivatal
ban és az irodában a magyar fogalmazásra alkalmazták.

Még ebben az évben a budai József-ipartanodánál rendszeresített 
vegytani és kézműtani tanszékért folyamodott volt a legjobb bizonyít
ványokkal, melyek között br. B i t t e r s t e i n  Á g o s t  kamaragróf külön ajánló 
levele is foglaltatott. E folyamodványában kiemeli S z a b ó , hogy az ipar
egyesület fölszólítására többekkel elkészítette a bányaműszótárt, továbbá, 
hogy volt tanára M a r s c h a n  J ó z s e f  főbányamérnök fölügyelése alatt Magyar- 
ország techniko-geognostikai földrajzán is dolgozott. A következő (1848) év 
márczius 22-én azonban első csalódását meg kellett érnie, mert a kért tanári 
állomásra tudvalevőleg N e n d t v i c h  K á r o l y  neveztetett ki. S z a b ó - nak képes
ségei azonban más téren csakhamar elismerésben részesültek; mert már 
junius 3-án Kossuth Lajos első pénzügyminiszterünk sürgősen Budára 
hivatta és julius 5-ikén a bányászati osztályba segédfogalmazónak kinevezte.

1849-ben S z a b ó  Pest kerületi salétrom-főfelügyelőjének kineveztet
vén, ez állásában bő szakismereteinek és tevékenységének új tere nyílott. 
Junius 13-ikától kezdve augusztus 12-ig a magyar Alföld és Erdélynek 
akkoriban még salétromtermelő helyeit egymásután meglátogatta és a 
megkivántató tapasztalatokat hivatalos használatra összegyűjtötte. Ezeket 
később leírva ki is adta volt.
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A szabadságharcz lezajlása után az egyetem orvoskari dékánja az 
ásványtani tanszék helyettesítésével, melylyel azonban a zoologia előadása 
is járt volna, megkínálta SzABŐ-t, a ki «A budapesti ásványtani intézet 
százados története és jelen állapota» czimű előadásában * maga mondja 
el az egyetemhez jutásának e történetét. Ily föltétel mellett, miután a 
zoológiával nem foglalkozott, nem vállalkozhatott, és így Bécsre gondolt 
már, hová a minisztérium bányászati osztályát áttették, s hol H a id in g e e  

egy helyet szemelt ki neki az akkorában megalkotott bir. geol. intézetben. 
De miután a mineralogiát a zoológiától mégis elkülönítették és mind
kettőt az orvosi karból a philosophiaiba áthelyezték volt, S za b ó  folyamo
dott és a mineralogiai tanszék supplensi állását megkapta.

Hogy ettől kezdve S za b ó  a tudomány terén mit tett, azt később 
akarom még kifejteni ; előbb lássuk további életfolyamának nevezetesebb 
mozzanatait. Első törekvése mint önérzetes férfiúnak természetesen az 
volt most, hogy magát a tanszékre, melyet helyettesített, minden tekin
tetben, tehát formailag is, az egyetemi gradusok elérésével, érdemessé 
tegye, és azért 1851 május 4-én a philosophiai doctori diplomát megszerzé 
magának. Ugyanez évben a bécsi minisztérium a londoni első iparmű
kiállításra küldötte ki S z a b ó - í , előbb mint tudósítót; majd ott bizottsági 
tagnak is kinevezvén őt, ez által lehetségessé vált, hogy hat hónapon 
keresztül tanulmányozza e kiállítást.

Az 1853-ik év szünidejében G e b l ic z y  báróval beutazta volt Svájcznak, 
Franczia- és Németországnak nagy részét. Ez alkalommal Schaumburgba, 
I stván  főherczeg akkori tartózkodási helyére is eljutván, szerencsés volt a  

főherczegtől fogadtatni és híres ásványgyűjteményének megtekintése 
mellett vele személyesen megismerkedni. Hogy a fiatal magyar tudós és 
tanár jó benyomást tehetett a főherczegre, az 1853 deczember 9-ikén kelt 
sajátkezű hosszú leveléből kitűnik, melyben egyrészt szives hangon meg
köszöni SzABÓ -nak a gyűjteménye számára küldött felsőbányái Antimonit 
díszpéldányt, másrészt meleg érdeklődéssel tudakozódik privát ügyeiről is.

Már 1851-ben lépéseket tesz az iránt, hogy az egyetemnél a már 
közel két évig helyettesített tanszékre véglegesen kineveztessék ; de siker
telenül. Ez azonban nem kedvetlenítette el a lelkes, munkabíró férfiút ; 
sőt annál tevékenyebbé vált minden téren, a mire csak sokoldalú szak
ismeretei, alapos műveltsége és nagy szellemi mozgékonysága tették 
képessé ; így akarta és tudta bebizonyítani, hogy nemcsak ambitiót érez a 
kért álláshoz, de annak megfelelni van képessége, ereje, kitartása is. Várt 
tehát és tovább is pontosan teljesítette kötelességét az egyetemnél, sőt az 
1852/3. tanév nyári semesterétől kezdve az 1853/4. téli semester végéig 
még a chemia tanszékét is helyettesítette.

* Természetűid. Közlöny Pótfüzetei. 1888. évf. 49. 1.
( 181)



378 KOCH ANTAL:

1854-ben engedélyt kért a helytartóságtól arra, hogy vasárnaponként 
a nagy közönség számára magyar nyelven népszerű előadásokat tarthasson 
a természettudományi technika köréből. Ezen terve ellenében azonban a 
helytartóság annyi nehézséget támasztott, hogy azokon, legjobb szándéka 
daczára, megfeneklett az egész ügy ; legalább hátramaradt irataiból nem 
tűnik ki, hogy valóban megtartotta-e a tervezett előadásokat.

Véglegesítés iránti kérelmére négy év múlva végre az volt a válasz, 
hogy a csász. minisztérium SzABÓ-t, a philos, kar fényes bizonyítványának * 
daczára, hat évi odaadó működés után, az egyetemen viselt supplensi állá
sától fölmentette és kárpótlásul 1855 október 19-ikén, a középtan. tanári 
vizsgálat és az egy próbaév elengedésével, a budai áll. főreáliskolához 
rendes tanárnak kinevezte. Ezt a mellőztetését csak annak lehet tulaj
donítani, hogy magyar neve és érzelmei miatt az akkori osztrák kormány 
németesítési rendszerébe beillőnek nem tartotta SzABÓ-t; maga a Boldogult 
higgadtan, minden keserűség nélkül, és a teljes elismerés hangján utódja 
P e t e r s  K á r o ly  tanár érdemei iránt, hasonló értelemben nyilatkozott, 
már fönnebb említett előadásában, ez ügyéről. Ilyen mellőztetés sok 
ambitiózus férfiút végképen elkedvetlenítene. SzABÓ-nak is —  kétség
telenül —  rosszul eshetett az, de becsvágyát a helyzet higgadt megfonto
lása után fölülmúlta a lankadatlan munkakedv és minden állásba magával 
vitt szoros kötelességérzet, és mint tanítással erősen elfoglalt főreáliskolai 
tanár is talált magának időt és alkalmat, hogy széleskörű ismereteit tanu
lással és önálló kutatással egyre bővítse és a hazai tudományos körökben 
mindinkább előtérbe nyomuljon. Társulatunknak megalapításától kezdve 
tagja lévén és 1851 junius 7-ikén a kir. m. természettud. társulat tagjává 
is választatván, mind a két helyen megkezdé vala rendkívüli tevékeny
ségét, mely rövid idő múlva mind a tudomány, mind a közélet terén meg-

* A németül k iállított bizonyítvány így hangzik : Auf Ansuchen des Herrn 
Doctors und Professors Joseph  Szabó um Ausfertigung eines Zeugnisses über seine 
Verwendung in der Eigenschaft eines supplirenden Professors an der hiesigen k. k. 
Universität, wird Menait amtlich bezeuget, dass der genannte Herr Professor vom 
1-ten November 1849 bis 31-ten December 1855 die Lehrkanzel der Mineralogie, 
sowie vom Beginn des Sommersemesters 1852/3 bis Ende des Wintersemesters 1853/4 
die Lehrkanzel der Chemie suppletorisch mit lobenswerthen Eifer versehen, die ihm 
aufgetragenen technisch-analytischen Arbeiten genau ausgeführt hat, als provisori
scher Vorstand des Mineraliencabinetes der Universität um Bereicherung dieser 
Sammlung mit wichtigen Mineralspecies bemüht war, und überhaupt für die vorzu
nehmende Neugestaltung der gedachten Sammlung sehr wesentliche Vorarbeiten 
vollbracht, und in allem solche Beweise seiner Tüchtigkeit an den Tag gelegt hat,, 
dass es das Unterzeichnete Professoren-Collegium für seine Pflicht hält, ihm hier
über ein höchst lobendes Zeugniss auszustellen.

Pest, am 1. Juli 1856. Dr. J ohann R eisinger , d. z. Decan d. phil. Prof. Colle
giums ; Dr. A. N ékám, d. z. Notar desselben k. k. Prof. Collegiums.
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hozta neki az elismeréseket. Már 1850 szeptember 3-ikán K ovács G y u l a  

mellé társulatunk másodtitkárává, 1855 junius 13-án pedig a természet
tud. társulat első titkárává választatott. 1858 deczember 15-ikén a m. tud. 
akadémia is megválasztja őt lev. tagjának és 1860 julius 3-ikán a math, 
és természettudományi áll. bizottság előadójának és munkálatai szerkesz
tőjének is. De a külföld figyelme is kezd SzABÓ-ra irányulni, mert 1855 
januárius 1-én a bécsi bir. földtani intézet lev. tagjává lesz, a párisi «Aca
demie nationale, agricole, manufactière et commercial» pedig «viceprési- 
dent honorair étranger»-jének megválasztja.

Az 1857/8. tanév végén megválik a budai áll. főreáliskolától, miután 
a pesti kereskedelmi akadémiához a chemia és a kísérleti physika tanárává 
kineveztetett. Itten is gyorsan emelkedik tekintélye, mert már az 1859/60. 
tanévben társigazgató lett, 1860 szeptember 30-án pedig az intézet igaz
gatójává megválasztatott.

S za b ó  te v é k en y sé g e  m in d ig  fok o zó d ik , so k o ld a lú  ism e re te i, b á m u la to s  

m u n k a e r e je  és k ed ve  m in d  sz é lé se b b  e lism e ré sb e n  ré sz e sü ln e k .

Az 1860/61. tanévben az egyetem bölcsészeti kara újra megbízza 
SzABÓ-t a P e t e r s  K á e o l y  tanár eltávozása folytán megüresedett ásványtani 
tanszék helyettesítésével. 1861-ben a második londoni világtárlatra megy, 
mint a kormány kiküldöttje. Ugyanez év október 20-án 0 Felsége a hely
tartótanács tanulmányi bizottsága tagjává, 1862 julius 15-ikén Majláth 
országbíró a budai bányabirósághoz ideigl. szavazó ülnökké kinevezik 
SzABÓ-t.

1862 julius 18-ikán az egyetem ásványtani rendes tanszékéért be
nyújtja folyamodását és magától értetődik, hogy végleges kineveztetése 
most már gyorsan bekövetkezett.

Innen kezdve tevékenységben, de sikerekben és elismerésekben is 
dús élete folyása —  úgy hiszem —  mindnyájunk előtt ismeretes már, 
mivel kiváló szereplésénél fogva mindig a közfigyelem tárgya volt és mint 
a nyilvánosságot szerető, páratlanul lelknsmeretes és pontos férfiú, számos 
bizalmi tisztségnek a viselője, híven beszámolt volt minden törekvéseiről 
és tetteiről, melyekkel a tudomány vagy a közjó érdekében és javára műkö
dött és hatott. Ezért csak egyszerűen felsorolom mindama tisztségeket és 
kitüntetéseket, melyekkel időrendi sorban a Boldogultat megbízták és 
megtisztelték volt.

1863 febr. 10. 0  Felsége a Ferencz-József-rend lovagkeresztjét adományozza n ek i; 
1863 nov. 7. a hegyaljai borm ívelő egyesület tiszteletbeli tagjává választja ;
1865 ju l. 4. a pozsonyi természettud. egyesület lev. tagjává választja;
1866 márcz. 14. a m. földtani társulat választmányi tagja lesz;
1867 jan. 30. a m . tud. akadémia rendes tagjának m egválasztja;
1867 márez. 13. a m . földtani társ. kebelében B eitz F rigyes inditványára alakult 

kőszén-bizottság tagjává választatik ;
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1867 dec. 11. a m. földt. társ. a Buziás fürdőben fúrandó artézi kút iránt javaslat- 
tételre kiküldött bizottság tagjává választja;

1867/8. tanévben az egyetem bölcs, karának a dékánja;
1868 máj. 25. a «Siebenbtirgischer Verein für Naturwissenschaften in Hermannstadt » 

lev. tagjának megválasztja;
1868 aug. hóban a m. orvosok és természetvizsg. egri vándorgyűlésén az áll. közp. 

bizottság tagjává választatik;
1870 jan. 17. a m. tud. akadémia III. osztálya titkárának megválasztja;
1870 máj. 11. a «Geological Society of London» lev. kültagjának megválasztja;
1870 jun. 27. a m. tud. akadémiában a hölgyalapítványi bizottság tagjává válasz

tatik
1870 nov. 9. a m. földt. társ. másodelnökévé választatik ;
1871 nov. 28. a «K. Leopold. Carolinische deutsche Akademie der Naturforscher in 

Halle» kültagjává választja
1872 jan. 17. a kir. m. természettud. társ. alelnökévé választja;
1872. a m. orv. és természetvizsgálók áll. közp. bizottságának alelnökévé választatik;
1872 oct. 1. a «magyar földrajzi társaság» rendes tagjává lesz ;
1873 jan. 20. az #Orsz. m. Gazdas. Egyesület» a haltenyésztési szakosztály alelnökévé 

választja;
1873 aug. 18. a bécsi világkiállítás elnökségétől érdemérmet kap;
1875 jun. 2. az újjászervezett közoktatási tanács állandó tagjává kineveztetik;
1877 jun. 25. a m. tud. akadémia math, és term.-tud. bizottsága részéről az osztályok 

és bizottságok közti viszonyt szabályozó bizottságba kiküldetik;
1877 szept. az «Academy of Natural Science of Philadelphia» levelező tagjává 

választja;
1877 dec. 31. a «Felsőmagyarországi Muzeum-Egylet» tiszteletbeli tagjának választja;
1878 oct. 28. a m. tud. akad. math, és term.-tud. bizottsága alelnökévé választatik;
1879 oct. 28. a «Tiszafüredi Régészeti Egylet» tiszteletbeli tagjává választja;
1880 máj. 21. a m. tud. akadémia math, és term.-tud. bizottsága újból alelnökévé 

választja ;
1881 jan. 23. a « Délmagyarországi Természettudományi Társulat» tiszteletbeli tagjá

nak választja;
1881 máj. 24. a párisi egyetem «Officier d’Academie»-jának nevezi ki;
1882. a m. föld. társ. kebelében alakult földrengési bizottság elnökének választatik:
1883 jan. 29. a m. földt. társ. elnökévé megválasztja;
1883 jun. 25. a m. tud. akad. math, és term.-tud. bizottsága 3-ad Ízben alelnökévé 

választja;
1883/4. tanévben az egyetem reetora;
1885. az orsz. ált. kiállítás elnöke az orsz. oktatásügyi szakbizottság tagjává kinevezi;
1885 jan. 7. a m. földt. társ. pártoló tagjává lesz;
1886 jun. 15. a m. tud. akad. math, és term.-tud. bizottsága 4-ed Ízben alelnökének 

választja ;
1886 febr. 7. az 1885-ki orsz. kiállítás elnökségétől elismerő okm ányt kap ;
1887 dec. 22. a budapesti egyetem gyógyszerészhallgatóinah segélyegylete disztagjává 

választja ;
1888 máj. 21. a ni. tud. akad. igazgató-tanácsa tagjává választja;
1890. a m. orvosok és természetvizsgálók Nagyváradon tartott vándorgyűlésére az áll. 

közp. bizottság elnökévé választatik ;
1893 márez. 1. a milleniumi kiállítás II. főcsop. 2. csoportja bizottsági tagjává 

kineveztetik
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1894 márcz. 10. közgyűlésén a «Magyar Turista Egylet# budapesti osztálya tisztelet
beli tagjává választja.

Ezeken kivül még következő tisztségekben és kitüntetésekben részesült, me
lyekre -nézve az időt, a mikor azokat nyerte, nem tudtam megállapítani :

A 70-es évek elején O Felsége a kir. tanácsosi czímet adományozta neki;
Az olasz Szt. Móricz- és Lázár-rend lovagkeresztese;
Az edinburgi és bolognai egyetem tiszteleti doctora;
A középtan. tanárképző-intézet tanára és a tanárvizsgáló-bizottság tagja;
Az állat- és növénybonosító társaságnak elnöke ;
Budapest főváros törvényhatósági bizottságának hosszú évi tagja;
A «Selmeczi gyógyász- és term.-tud. egyesület# tagja ;
A «Société minéralogique de France» tiszt, tagja;
A «Société des Sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg» levelező

tagja ;
A «British Association for Advancement of Sciences» kültagja;
Az «Accademia Valdernese del Poggio» kültagja.

Tudjuk, hogy ennyi tisztségnek mintaszerű betöltése és tanári köte
lességeinek lelkiismeretes teljesítése mellett S za b ó  oly nagy irodalmi 
munkásságot fejtett ki mindvégig, hogy valóban csodálnunk kell benne a 
munkaerőnek és kedvnek azt a kifogyhatatlanságát, melylyel nem sok 
magyar tudós dicsekedhetik. Ismeretes, hogy utazási illetőleg tapasztalat
gyűjtési vágya és kedve, mely bejáratta vele csaknem egész Európát és 
Észak-Amerikát is, s mely európai műveltségének és széles szellemi látó
körének egyik forrása vala, mindvégig élénk maradt lelkében.

Ilyen szellemi rugékonysággal mind végig megáldva, de testi erejé
ben sem túlságosan megfogyva, őt magunk előtt látva, még tavaly ilyenkor 
azt hihettük, hogy mint fővezérünk bizton be fog vezethetni minket a jövő 
századba is; de sajnos, a sors könyvében más volt megírva: a zord halál 
mindnyájunk őszinte bánatára váratlanul és hamar kiragadta őt szerető 
családja karjaiból és a mi tisztelő körünkből is.

S zabó  legfőbb földi boldogságát szép családi életben találta. Két 
ízben nősült volt. Első nejétől szül. H a v a s  E t e l k a  úrnőtől két fia maradt : 
D é n e s  a kolozsvári egyetemen a szülészet és nőgyógyászat tanára, és G é za  

hontmegyei kir. tanfelügyelő. Második neje szül. D u l o v ic h  V a l é r ia  úrnőtől, 
gyászban visszamaradt özvegyétől is két fia született : Je n ő  cs. és kü\ al- 
consul és B é l a .

Szabó József működése.

S zabó  első nyilvános szereplése 1845-re esik, a mikor mint 23 éves 
bányászhallgató a m. orvosok és természetvizsg. Pécsett tartott VI. vándor
gyűlésén «Némely általános nézetek a bányászatról» czímű értekezésével 
föllépett és első elismerését aratta. Ez értekezés kétségtelenül nem egyéb,
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mint a bányászati cursuson elsajátított eszméknek a reproduktiója, de 
önálló és eredeti gondolkozásra valló olyan áttetsző és csinos formában, 
mely a tanári és írói pályára való bivatottságát már is elárulta.

S za b ó  e föllépése olyan időbe esik, mikor a magyar nemzet a termé
szettudományokban való hátramaradottságának már erős öntudatára ébredt 
és mind többen és többen igyekeznek legjobb tehetségük szerint a termé
szettudományokat hazai nyelven ápolni és terjeszteni. A m. tud. társaság 
megalapítása előtt is találunk ugyan, a «Tudományos Gyűjtemény» köte
teiben például, magyar nyelven Írott természettudományi értekezéseket 
és közleményeket, annak jeléül, hogy azokhoz való érzék és szükség akkor 
is fenforgott már ; de azoknak legnagyobb része nem önálló kutatáson 
alapul, csak egyszerű reproductiók vagy felületes természetleirások. Az 
ásvány- és földtanhoz való érzék legkorábban fölébredt a bányászat és 
annak művelői révén, a mint azt J. A. S c o p o l i, F r . Jos. M ü l l e r  v o n  

E e ic h e n s t e in , Jo h . E h r e n r e ic h  F ic h t e l , I g n a t z  v . B o r n , B e n k ő  J ó z s e f  stb. 
a múlt század végén megjelent munkái is tanúsítják, melyek azonban még 
mindig latin vagy német nyelven Írattak, és így nemzetünk művelődésére 
általánosabban keveset folyhattak be. B e n k ő  F e r e n c z  és Z a y  S á m u e l  dr. 
magyar mineralogiái a múlt század végén az első kísérletek arra nézve, 
hogy az ásványokról szóló tudomány a nemzetnek minél több rétegébe 
behathasson. A jelen század elején is nagy külföldi tudósok, mint pl. 
dr. G a u t ie r i  Jó z s e f , F . S . B e u d a n t , A m i  B o u é , L i l l  v . L il ie n b a c h  K á r o l y , 

P a r t sc h  P á l  s . m. tettek természettudományi utazásokat és kutatásokat 
hazánkban, vagy ha voltak is hazai tudósaink, mint pl. dr. S c h ö n b a u e r  

V in c z e , Jó n á s  Jó z s e f , A r z  Já n o s  s . m., azok is még német nyelven és 
inkább a külföld számára Írtak. Midőn a magy. Tud. Társaság 1830-ban 
és a Természettudományi Társulat 1841-ben életbe léptek, a természet- 
tudományok terén általában, s az ásvány- és földtan terén különösen, 
élénkebb mozgalom indult meg, a miről a «Tudománytár», de különösen 
a Term. tud. Társ. első évkönyvei, valamint az orvosok és természetvizs
gálók 1841-ben megindult vándorgyűléseiről kiadott «Munkálatok» is 
tanúskodnak. Csakhogy most is több még a reproductió, elmélkedés vagy 
egyszerű ismertetés és gyűjtött tárgyaknak bemutatása, mint ónálló, 
beható vizsgálaton alapuló tanulmány, nyilván S za b ó  is még ennek 
az iránynak hatása alatt állott, a mikor első értekezését irta és bemutatta 
volt. Z ip s e r  A n d r á s  és K u b in y i  F e r e n c z  ez időben kifejtett buzgó munkás
ságát a hazai geológia terén, mely kiválóan gyűjtésből és gyűjteményeik
nek ismertetéséből, terjesztéséből állott, maga S za b ó  J ó z s e f  ismertette és 
méltányolta volt egy értekezésében.*

* Die Geologie in Ungarn. —  Litterar. Berichte aus Ungarn. 1877. évf.,
3. fűz., 297. 1.
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Visszatérve S za b ó  irodalmi működésére, azt látjuk, hogy első föl
lépése után fokozatosan mind több és újabb irányban, mind gyakrabban 
és egyes irányokban mind mélyebben foglalkozott a természettudományok 
általában még szegény hazai irodalmának fejlesztésével és gyarapításával.

Összes dolgozatainak jegyzékéből, melyet megemlékezésem végéhez 
csatolok, kitűnik, hogy S za b ó  eleintén —- kb. 10 évig első föllépése után —  
a bányászatnak, az ásvány- és vegyiparnak, tehát az ásvány-, föld- és 
vegytan gyakorlati irányának irodalmi művelésével foglalkozott, a mi 
tanulmányai menetéből, első törekvéséből és kutatásainak tárgyaiból 
könnyen megérthető. Csak miután az egyetemen az ásványtant és később 
a vegytant is, mint helyettes tanár előadja, kezd a tiszta tudomány kérdé
seivel is irodalmilag foglalkozni, a mi azonban meg nem gátolhatja, hogy 
később is még többször a nevezett tudományok gyakorlati ágainak ápo
lására vissza ne térjen.

Mint sokhoz értő, mindig olvasó, gyakori utazásain bő tapasztala
tokat gyűjtő, mozgékony szellemű és közlékeny természetű tudós, először 
a kir. m. természettud. társulatban kezd nyilvános szerepet vinni. Itteni 
működése eleintén fennemlített szakmái körébe vágó előadásokból és 
ismertetésekből állott, melyekkel a társulat szellemi életét élénkíteni és 
kiadványait változatossá tenni törekedett. A társulat által tervezett «Pest- 
Buda helyiratá»-hoz munkatársul szegődve, ekkor foglalkozott Buda-Pest 
környékének, és különösen a budai források geológiai viszonyainak kutatásá
val is, melynek előmeneteléről gyakran értekezett, de a melynek végered
ményét, «Buda-Pest környékének földtani leírása» czimű akad. pálya
munkát, csak 1858-ban tette közzé. Mint a társulat titkára szerkesztette 
Évkönyveinek III. és IV. köteteit, melyeket 1860-ban indítására a gyor
sabban egymásután megjelenő, változatosabb tartalmú Közlöny fölváltott, 
mennek I. (I860) és II. (1861) kötetét még ő szerkesztette volt.

De habár főműködését most az akadémiának és társulatunknak 
szentelte is, ezután sem szűnt meg a kir. m. természettud. társulat szel
lemi életében tevékenyen közrehatni. Ismeretes, hogy a társulatnak a 
természettudományok népszerűsítése és széles körben terjesztése körül 
kifejtett fényes sikerű mozgalmában S zabó  is elsőrendű tényezőként 
szerepelt, és hogy számos közérdekű ásvány- vagy földtani előadás és 
érdekesen megirt népszerű munka hirdeti az ő érdemeit e téren is.

A mi SzABÓ-nak a mi társulatunkban való szereplését illeti, arról 
már az mondható, hogy habár a magyarhoni földtani társulat első eszméje 
Z ip s e b  E n d r é -íő I ered is, noha megalapítása körül a K u b in y i  testvérek és 
K ovács G y u l a  szereztek a legtöbb érdemet : mégis tényleges megindításá
tól kezdve 1850 szeptember 3-án, a mikor S zabó  K ovács G y u l a  mellé 
másodtitkárnak megválasztatott, a múlt évben bekövetkezett haláláig ő 
volt annak éltető, termékenyítő szelleme. Társulatunk első éveiben, a
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mikor még K ovács G y u l a  vezette annak ügyeit, S zabó  mint előadó gyakran 
szerepel szakülésem, egymásután előterjesztve újabb meg újabb geológiai 
tanulmányait Buda-Pest környékéről, majd távolabbi területekről is. 
K ovács G y u l a  betegsége következtében 1862-ben S zabó  egészen átvévén 
a társulat ügyeinek kezelését, szerkesztő vala Munkálatai II. kötetét és 
1866 márczius 14-iki közgyűlésén teljesen rendbeszedve átadhatta az 
ügyek vezetését az új titkárnak, H a n t k e n  MissÁ-nak, míg ő mint választ
mányi tag hathatós közreműködését buzgón tovább folytatta. Habár a 
Munkálatok III— V. köteteiben kevés befejezett dolgozattal lépett is föl, 
élénk közreműködését a jegyzőkönyvi kivonatokban megőrzött gyakori 
előadásai és közleményei világosan tanúsítják. Nem is nagyobbszabású 
munkáinak és tanulmányainak közzétételével akart ő társulatunkban 
működni és hatni —  mert erre a m. tud. akadémia fórumát tartotta 
illetékesebbnek —  hanem inkább gyakori előadásaival és kisebb közle
ményeivel igyekezett annak szellemi életét ébren tartani, élénkíteni és 
azzal minél több hívet és tanítványt vonzani és gyűjteni társulatunk 
körébe. E mellett gyakori kirándulásain a merre csak járt, a kivel csak 
érintkezett, mindenütt és mindenkinél föl tudta költeni a geológiai tanul
mányok iránti érdeklődést, s ha nem is mindig munkásokat, de legalább 
műkedvelőket és pártfogókat bőven szerzett a geológiának szerte a hazá
ban, és ezzel magát a tudományt is lehetőleg széles körben terjesztette és 
népszerűsítette. S zabó  élénk, mozgékony szelleme, bő tudással és tapasz
talattal párosult finom műveltsége, kellemes modorú, könnyen alkalmaz
kodó, közlékeny természete, mint az élesztő kovász a kenyérben, úgy 
hatott a tudományos körökben: ébresztette az eszméket, buzdított és 
sarkalt a munkára és késztetett nemes versenygésre a tudományos tény
kedés terén. Társulatunkon belül is ez a működése az, mely talán többre 
becsülhető még, mint számos apróbb dolgozatának belértéke, melyek 
kiadványaiban mindvégig sűrűn meg-megjelentek. Ezek a tulajdonságok 
azok, a melyek a vezérszerep viselésére annyira alkalmassá, hivatottá 
tették SzABÓ-t, és azért könnyen érthető, hogy 1870-től kezdve mint 
alelnöke és 1883-tól mint elnöke mért működhetett olyan tartós és fényes 
sikerrel társulatunk javára. Elénk emlékezetben lesz még előttünk, hogy 
mint volt elnökünk mennyire értett hozzá, hogy választmányi és köz
gyűléseinken magvas, eszmedús megnyitó beszédeiben kiemelje mindig a 
legfontosabbakat, a mik szaktudományunk terén történtek vagy előkészü
leten voltak ; mint tisztelte meg társulatunkat azzal, hogy annak elliúnyt 
nevesebb tagjairól vagy a geológia külföldi nagyjairól rövid, de mindig 
jellemző és talpraesett megemlékezéseket tartson; hogy mily tapintatosan 
vezette mind végig az ügyeket ; mily bizton és czéltudatosan lépett föl 
újabb termékenyítő, egészséges eszmékkel, melyek társulatunk működésé
nek és így közvetve a hazai geológiának is újabb lendületet adtak. Ismé-
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te lte n  e lm o n d h a tju k  tiszte lt a le ln ö k ü n k k e l, h o g y : « n e m  is v o lt, n e m  is  

lesz  tá rsu la tu n k n a k  soh a  m e le g e b b  b a rá tja , m in t  v o lt  S zabó  J ó z s e f » .

SzABÓ-nak a  m . tu d . a k a d é m iá b a n  v ise lt  tisztség eirő l é le tle irá sá b a n  

m e g e m lé k e z te m  m á r  ; o tta n i m ű k ö d é sé re  ré sz le tese n  k ite r je sz k e d n e m  —  

ú g y  h isz e m  —  n e m  szü k ség es , m e r t  g o n d o sk o d v a  v a n  m á r , h o g y  o tta n  

szerzett n a g y  é rd e m e i is k ellő  m é lta tá sb a n  ré sze sü lje n e k . A k a d é m ia i  

m u n k á lk o d á sá n a k  g y ü m ö lc s e it  k ü lö n b e n  s z á m o s  n a g y o b b  sza b á sú  m u n k á ja  

is te sz i, m e ly e k e t e m e g e m lé k e z é s  v é g é n  fe lso ro lo k , s m e ly e k n e k  b e h a tó b b  

m é lta tá s a  I n  k e y  és S c h a f a r z i k  ta gtársa in k  ré szé rő l tá rsu la tu n k  k e b e lé b e n  is  

m e g tö r té n t m á r .

N e m  szó lh a to k  ré sz le tese n  S za b ó  sz á m o s  egyéb  é rd e m e irő l s e m , 

m e ly e k e t m in t  az á lla t - és n ö v é n y h o n o s ító  tá rsu la t e ln ö k e , m in t  az  

o rv o so k  és te rm észe tv izsg á ló k  v á n d o rg y ű lé se in e k  egy  k iváló  té n y e z ő je , 

m in t  a  k ö zo k ta tá si ta n á c sn a k  tek in té lyes  és b e fo ly á so s  ta g ja , m in t  a fő v á ro s  

tö rv é n y h a tó sá g i b izo ttsá g á n a k  egyik  le g te v é k en y eb b  ta g ja , és m in t  m in d e n  

szép re  és k ö zjó ra  tö rek vő  n y ilv á n o s  m o z g a lo m n a k  részes tá rsa  szerzett  

m a g á n a k .

Mint egykori tanítványa, később tanársegéde és aztán mint ugyan
azon hivatásban működő társa azonban hivatottnak érzem magamat, hogy 
SzABÓ-ról, mint tanárról is elmondjak néhány vonást. E minőségében is a 
kötelességérzet és a pontosság mintaképe volt, de aztán alattasaitól és 
hallgatóitól is megkövetelte a legnagyobb pontosságot. Előadásaiban 
komoly és rendkívül nyugodt volt; nem bőbeszédű, mert a tárgy lényegét 
lehetőleg röviden, de igen rendszeresen, világosan és szabatosan tudta 
kifejteni és a tárgyakon egyidejűleg demonstrálni. Ezen dogmatikus elő
adási modora miatt voltak ugyan egyesek, a kik előadását kissé száraznak 
és kircértnek találták; de senki sem mondhatta, hogy azok nem lettek 
volna érdekesek és tanulságosak. Abból a fölfogásból indult ki a Boldogult, 
hogy kezdőknek, kikkel a tudomány alapelveit kell megértetni, pædago- 
giailag véve ez a leghelyesebb út és mód. Mindnyájan tudjuk, hogy nem szak
értő hallgatóságnak tartott előadásai nem ilyen szabásűak voltak. Ezekben 
egészen fesztelenül, élénkebb és mindig kedves modorban tudta tárgya 
iránt az érdeklődést felkölteni, azt egyszerű és világos fejtegetéseivel mind 
végig ébren tartani és így czélját, annak általános megértetését elérni.

Hallgatóival szemben, a míg ki nem ismerte őket, kissé tartózkodó 
és komoly volt. A kiről azt tapasztalta, hogy hanyag és léha, azzal alkal
milag szigorúan elbánt ; de a kiben a szorgalmat és komoly igyekezetét 
fölismerte, annak előmenetelét mindenben elősegítette és barátságos, atyai 
jóindulatát is gyakran éreztette vele.

A gyakorlatokon, melyeket a hatvanas években mind végig szemé
lyesen vezetett, és a colloquiumokon is hamar kivette a fiatal emberből, 
hogy mennyit tud és mit ér, és ha sokat nem is foglalkozhatott egygyel-
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egygvël, rövid néhány észrevétele és utasítása olyan volt, hogy abból 
igazán okulhatott és útba igazodhatott az ertelmes hallgató.

A földtani kirándulásokon fesztelen, kedélyes társalgás, közt tudta az 
érdeklődő hallgatósággal a geológia elveit a természetben fölkeresett pél
dákon demonstrálni, megmagyarázni és így tudományát megkedvelteim.

A mely tanítványában kiválóbb tehetséget és nagyobb érdeklődést 
tapasztalt az ásvány- és földtan iránt, azt barátságos buzdítással nemcsak 
további munkásságra serkentette, de maga adott neki eszmét, tárgyat és 
irányt a munkához és alkalmat annak keresztülvitelére ; és ha a munka 
elkészült, az első elismerés szavaival ő vezette azt be az irodalomba. 
A tanítványoknak hosszú sora elismeri és hirdeti ma szeretett Mesterének 
ebbeli buzgalmát és érdemeit.

Hogy mennyire szivén feküdt, mennyire azon volt, hogy az egye
temre fölkerülő ifjú komoly munkára fordítsa és jól fölhasználja ott 
töltendő idejét: az dékáni minőségben elmondott beszédéből tűnik ki 
leginkább, melyben «Az egyetemi idő» czíme alatt a tapasztalt tanár 
jogával és jóindulatával tanácsot ad, inti és buzdítja az ifjúságot arra, hogy 
egyetemi idejét miként használja fel okosan a maga és a haza leendő javára.

Mint az egyetem volt rectora ismét, megtartott beszédeiben, a maga
sabb oktatás terén való széleskörű alapos ismereteinek, nagy olvasott
ságának, mély belátásának és praktikus érzékének is fényes bizonyíté
kait adta. «Mozgalmak világszerte az egyetemi rendszer ügyében» czímű 
beszéde a legmagvasabb tanulmányok egyike, melyek egyetemi oktatásunk 
ügyében újabb időben írattak. Rectori megnyitójában erősen hangsúlyozta 
továbbá a rendszeres munkák írásának fontosságát a főiskolai tanár irodalmi 
működésében, és mintegy' erkölcsi kötelességévé tette azt. Tudjuk, hogy 
ezen önként vállalt kötelességének is mily lelkiismeretesen és sikeresen 
felelt meg a Boldogult tan- és kézikönyveivel, népszerű geológiájával és 
egyéb tárgyú népszerű előadásaival is, melyek a hazai tan- és népszerű
sítő h'odalomnak nemcsak díszére válnak, de a maguk nemében egyelőre 
páratlanok is.

Mit szóljak az ásványtani intézet fejlesztése és gyűjteményeinek 
gyarapítása körül szerzett nagy érdemeiről, kivívott szép sikeréről ? Magát 
a tényt a Boldogult «A budapesti ásványtani intézet százados története és 
jelen állapota» czímű előadásában oly híven föltüntette, hogy nem marad 
hátra egyéb, mint tanári működésének e kimagasló, a budapesti egyetemen 
az ásvány- és kőzettan tanítására nézve korszakot jelölő alkotásáért, az 
őszinte elismerésnek egy új levelét fűzni az Elhunyt érdemeinek babér- 
koszorújába. Egy ilyen intézetnek kedvencz eszméjét már akkor, mikor én 
még tanítványa voltam, hordozta elméjében, ezt ápolta és fejlesztette 
25 éven keresztül; míg végre jó sorsa megengedte, hogy e czélját is elérje 
és még éveken át lelki megnyugvását és gyönyörűségét lelje benne.
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Ha végre S za b ó  sokoldalúságának, nagy arányú tevékenységének és 
fényes sikereinek a nyitját kutatjuk, ismernünk kell benne az embert is. 
S z a b ó  mint az angol műveltségnek alapos ismerője és nagy barátja, a 
«time is money» híres példabeszédnek mély értelmét, az időnek nagy 
becsét az emberi életben korán fölfogta és magában lehetőleg érvényre 
emelte. Ifjúságában sokat tanult, de azután is folytonosan olvasott, jegy
zett, bővítette ismereteit ; minden szellemi mozgalom iránt érdeklődött, 
gyakori utazásain és otthon intézetében fáradhatatlanul kutatott, tapasz
talatokat gyűjtött; mint kiválóan rendszerető ember számos teendőit 
pontosan beosztani, s mint sokat tudó szellemes ember impressióit szóval 
és írásban könnyen és tetszetősen visszaadni tudta. A társaságban S za b ó  

mint nagy műveltségű, finom szellemű és kellemes modorú férfiú általá
nosan kedvelt egyéniség volt; kellemes társalgó bőbeszédűség nélkül, 
melegen érző barát, a nélkül, hogy a kölcsönös bizalmat túlságig csigázta 
volna. Barátságos, mindenkit lekötelező modorát csak ott változtatta 
udvariasan kimért viselkedéssé, a hol arra a tapasztalatra jutott, hogy 
nemes intentióit nem értik, jóságával, barátságával visszaélnek.

Ha éppen valamely téren mellőzték, a mi ifjabb éveiben többször 
megtörtént vele, nyugodtan, legkevésbbé sem árulva el, hogy az rosszul 
eshetett lelkének, visszavonult és panasz nélkül tűrt ; de törhetlen szívós
sággal munkált és fáradott, míg kitűzött czélját kitartó munkája árán, 
tehát érdeme szerint, elérte.

Ilyen férfiúnak ismertem én Szabó-í, a tudóst, a tanárt, az embert. 
Tagadhatatlanul tudományos és közéletünk egy rendkívüli embere húnyt 
el benne, a ki korának szellemi harczaiban mindvégig kitartással, becsü
lettel küzdve kiváló helyet vívott ki magának.

Működése mindenkor mint követésre méltó példa fog előttünk 
lebegni, emlékezete pedig dicső, áldott és maradandó lesz, a míg csak 
magyar tudomány és műveltség honol e földön !

Szabó József dolgozatainak jegyzéke.
(Szakok szerint csoportosítva,)

I. B á n yá sza t és a lk a lm a zo tt geo lóg ia .

1846. Némely általános nézetek a bányászatról. (M. orv. és term.-vizsg. Pécsett 
1845-ben tartott vándorgyűlés munkálatai. Pécs, 271. 1.)

1848. A magyar bányászati nyelv iránt (Hetilap 1848. évf. 29. száma).
Bányaműszótár (német-magyar rész). Kiadta hivatalos használat végett a m. 

ministerium bányászati osztálya. Buda, 1848.
1850. Salétromtermelés Magyarhonban (Kir. m. term. tud. társ. évkönyve, II. k. 

1845— 50. Pest, 1851. 222. L).
Vorkommen und Gewinnung des Salpeters in Ungarn. (Jahrb. der k. k. 

geol. Beiehsanstalt, I. Jahrg. p. 324.)
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1858. Magyarország rezes vizei (Hazánk, I. k. 488. 1.).
1859. Schneider vasas keserűforrása Budán (Kir. m. term.-tud. társ. évkönyve

IV. k. 178. 1.).
1860. Új ásványvíz Albertfalván Buda mellett (Kir. m. term.-tud. társ. közlönye. 

I. k. 182. 1.).
1871. Az ajkai kőszéntelep a Bakonyban. Egy átmetszeti lappal. (Földtani Közlöny. 

I. k. 124. 1.)
1874. A salgó-tarj áni kőszénbánya részvénytársaság bányászatának leírása. Az 1873. 

bécsi világtárlat alkalmából történt hivatalos összeállítás nyomán. (M. tud. 
akad. math, és term.-tud. közi. XI. k. 77. 1.)

1876. Az abrudbánya-verespataki bányakerület és különösen a verespatak-orlai m. 
kir. bányatársulati Szt.-Kereszt altárna monographiája. Hivatalos adatok nyomán 
közli. (Akad. math, és term.-tud. közi. XI. k. 293. 1.)

1877. Az ivóvíz kérdése Budapesten. (Népsz. term.-tud. előadások gyűjt. Kiadja a 
kir. m. term.-tud. társulat. 6. fűz.)

1879. A II. József-altárna megnyitásának ünnepélyéről. (Term.-tud. Közlöny. 15. 1.)
Die Eröffnung des Josef II-Erbstollens in Schemnitz. (Litterar. Berichte aus 

Ungarn. III. B., I. Heft, 144. 1.)
1885. Göd és Dunakeszi forrásvizek geológiai viszonyai. (Math, és term.-tud. Értesítő.

III. k., 5. füzet, 130. 1.)
Die geognostischen Verhältnisse der Quellen der Umgebung von Dunakeszi 

und Göd. (Math. u. Naturwiss. Berichte aus Ungarn. Bd. III.)
1886. Budapest ivóvizének kérdésében hozzászól. (Math, és természettud. Értesítő.

IV. k., 138. 1.)
1887. A bécsi vízvezeték, valamint egy fontos bacterium-találmány. (Orvosi Hetilap. 

1887. évf.)
Ivóvíz kérdése Budapesten. (U. o.)
Göd környéke forrásainak geológiai s hidrografiai viszonyai. (Ertekez. a 

a term.-tud. köréből. XVH. k., 1. sz.)
1889. Les mines d’ Opal en Hongrie. (Association française pour 1’ avancement des 

sciences. Congrès de Paris.)

II. A lk a lm a zott v eg y ta n , á svá n y- és v eg y ip a r .

1847. Vegyészeti levelek. (Hetilap. 1847. évf., 169., 170., 181., 184. és 187. számaiban.) 
1850. Ueber den Einfluss der mechanischen Kraft auf den Moleeularzustand der 

Körper. (Berichte über die Mittheil, der Freunde der Naturwiss. von W. von 
Haidinger. 1850.)

1852. Jegyzetek az ásvány- és vegytani technika köréből. Irta Londonban az 1851-iki 
világtárlaton. Saját kiadványa. Pest, 1852.

1853. Ueber die Cernente in der Londoner Industrie-Austeilung. (Mittheil, über die 
Industrie-Ausstellung 1851, aus den Berichten der von der österr. Regierung 
delegirten Sachverständigen. Wien, 1853.)

1854. Timsókő és timsógyártás honunkban. (Magyar- és Erdélyország képekben. 
Szerk. Kubinyi és Vachot. Pest. III. k.)

Széksóvidékeink (rajzokkal). (Ugyanott. IV. k.)
1863. Timsókő és timsógyártás honunkban. (M. földt. társ. munkálatai. II. k., 21. 1.)
1865. Gőzmalmaink lisztjének vegyvizsgálata. (Akad. math, és természettud. közi. 

HI. k., 1. 1.)
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III . A  F ö ld ta n  köréből.

1854. Földtani tájékozások. I. Földünk szerkezete. II. Földtani tényezők. (Új magyar 
Muzeum. II. k., 281. 1.)

1856. Die geologischen Verhältnisse Ofens. (Erster Jahresbericht der k. k. Oberreal
schule der kgl. freien Hauptstadt Ofen.)

Budapest területének földtani fejlődése, geol. szelvénynyel. (M. tud. akad. 
értesítő. XVI. évf., 313. 1.)

A budai melegforrások földtani viszonyairól. (Kir. m. term.-tud. társ. évkönyve. 
1851— 6. III. k., 1. 1.)

A budai keserűforrások földtani viszonyairól. (Ugyanott 50. 1.)
A fürdőszigetről Pest és Buda közt. (Ugyanott, 250. 1.)

1858. Buda-Pest környékének földtani leírása. (A m. tud. akad. által Nagy Károly- 
dijjal koszoruzott pályairat. Egy földtani abroszszal. Pest, 185S.)

Geológiai alapnézetek a folytonossági elmélet szellemében. (Budapesti Szemle. 
II. k., 478. 1.)

Éltek-e emberek a mostanit megelőző geológiai korszakban? (Ugyanott. 
HL k„ 57. 1.)

Adalék az Alföld geológiai vázlatához. (Ugyanott. IV. k., 450. 1.)
Földtani útivázlatok Békés-Csanádból. (Gazdas. Lapok. 1858. évf. 38., 39. és 

43. számai.)
Jelentés Békés-Csanádmegye földtani leírásáról. (Ugyanott a 48. és 50. szá

mokban.)
1859. Die geologischen Verhältnisse von Pest und Ofen. (Vaterländische Mittheil. 

I. Heft. Pest, 1859.)
A békés-csanádi halmok földtani tekintetben. Akadémiai székfoglaló elő

adás. (Budapesti Szemle. IV. k., 175. 1.)
Jelentés Szolnok, Hevesmegye és a Nagy-Kúnság földtani leírásáról. (Gazdas. 

Lapok. 1859 évf. 50—-52. sz.)
1859. Die Beziehungen des Trachyts zu den Sedimentgesteinen. (Arntl. Bericht über 

die 32-te Versamml. deutscher Naturforscher in Wien.)
1860. Geologische Schilderung des Gränzgebietes der Neograder und Pesther Comi

tate. (Verhandl. d. k. k. geol. Beiclisanstalt. XI. Bd., p. 41.)
A magyar Alföld alakulása földtani tekintetben. (A m. tud. akadémia ünne

pélyes közgyűlésén előadva. Pest, 1860. 47. 1.)
Lehető Szolfatára nyomai Szatmárban. (Kir. m. term.-tud. társ. Közlönye. 

I. k., 95. 1.)
Budai melegforrások folytatása Pesten. (Ugyanott, 182. 1.)

1861. Geológiai viszonyok és talajnemek ismertetése. 1. fűz. Békés- és Csanádmegye. 
(Kiadta a gazdas. egyesület. Pest, 1861.)

Ajnácskő geológiai viszonyai. (M. kir. term.-tud. társ. közi. H. k., 84. 1.)
1862. Egy continentális emelkedés- és sűlyedésről Európa délkeleti részén. (M. tud. 

akad. évkönyvei. X. köt., VI darab.)
On the Pleistocene and recent Phenomena in the Southeast of Europe. 

(Translations and Notices of Geological Memoirs. Quart. Journ. Vol. XIX. Part. II )
1863. Az ember a geológiában. (Budapesti Szemle. XVIII. 309. 1.)

Földtani kirándulás az ipolypásztói és véghlesi uradalmakba. (M. földt. társ. 
munkál. II. k., 1. 1.)

Szegzárd környékének földtani leírása, egy geológiai térképpel. (Földt. társ. 
műnk. II. k., 65. 1.)

Földtani Közlöny XXV. köt. 1895. (1 9 3 ) 19
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1864. Az ember a geológiában. (M. orv. és term.-vizsg. 1863-ban Budapesten tartott 
vándorgyűlés Munkál. 45. 1.)

Pogányvár mint basaltkrater. (Ugyanott 325. 1.)
1865. A Pogányvár-liegy Gömörben mint bazaltkrater. Színes térképpel. (Math, és 

term.-tud. köziem. III. k., 320. 1.)
A tarnóczi kövült fa, két ábrával. (Math, és term.-tud. közi. III. k., 374. 1.)

1866. Tokaj-Hegy alj a és környékének földtani viszonyai. Egy színezett földtani s 
szőlőművelési nagy térképpel. (Math, és term.-tud. köziem. IV. k., 226. 1.)

Tokaj-Hegyalja földtani térképe. (A m. orv. és term.-vizsg. 1865-ben Pozsony
ban tartott vándorgyűlésének Munkálatai. 231.1.)

Jelentés az 1865 sept.-octoberben Felső-Olaszország észak-keleti részében, az 
Euganeákban tett geológiai utazásáról. (Math, és term.-tud. köziem. IV. k., 477.1.)

1867. A történelmi geológiai halmokról. (Székfoglaló értekez. kivonata. —  M. tud. 
akad. értesítő. I. évf., 188. 1.)

Földtani jegyzetek Batina-Bán és a mohácsi szigetről, 1865 április 3—5. 
(M. földt. társ. munkál. III. k., 133. 1.)

Tokaj-Hegyalja természettudományi és borászati tekintetben. (Budapesti 
Szemle. Uj foly. VII. k.)

Tokaj-Hegyalja album (díszmü). Dr. Szabó J. és Török István közreműkö
désével és szerkesztésével kiadta a tokaj-hegyaljai bormívelő-egyesület és elnöke 
br. Vay Miklós, magyar, német, franczia és angol nyelven. Huszonegy tájkép, 
egy geológiai és szőlőművelési térképpel. Pest, 1867. (A geológiai leírás benne 
Szabótól.)

1868. Újabb kutatások eredményei a halmok körül. (Magyar tudom. akad. értesítő. 
II. évf., 195. 1.)

1869. Heves és Külső-Szolnok megyék földtani leírása, színezett térképpel. (M. orv. 
és term.-vizsg. egri nagygyűlésének Munkálatai. Eger, 1869.)

1870. Pompéji geológiai tekintetben. (Természettud. Közi. II., 145. 1.)
Egy kőkorszakbeli Pompéji. I. Vulkáni képletek időszámítása. II. Santorin- 

sziget vulkánjai. III. Geológiai archeológia. IV. Következtetések. (Természettud. 
Közlöny. II. k., 289. 1.)

Algyest földtani viszonyai Aradmegyében. (M. földt. társ. munkál. V. k., 205.1.)
A Vesuv (ábrával). (Természet. I. k., 12. sz.)

1871. Az ajkai kőszéntelep a Bakonyban. Egy átmetszeti rajzlappal. (Földtani Köz
löny. I. k„ 124. 1.)

1872. Egy morana-képződmény a Mátrában. (Földtani Közlöny. II. k., 233. 1.)
1873. Az Etna utolsó kitörése alkalmával tett tapasztalataim. (Természettud. közlöny.

V. k„ 337. 1.)
1873. Beregszász vulkáni képletei. (M. tud. akad. értesítő. VII. 183. 1.)
1874. Adatok Magyar- és Erdélyország határhegysége trachytképleteinek ismertetésé

hez (Földt. Közlöny. IV. k.). I. Vlegyászacsoport. 78. 1. II. Rézbánya vidéke. 
178. 1. IH. Az erdélyi érczhegység. 210. 1.

1875. A trachytképlet Szászka környékén. (Földt. Közi. V. k., 73. 1.)
1876. Jelentés Görögországban tett geológiai utazásáról. (Akad. értek, a term.-tud. 

köréből. VII. k., 13. sz.)
Santorin-sziget geológiai történelme. Két közi. ábrákkal. (Term.-tud. Közlöny.

VIII. k., 1. és 48. 1.)
Az abrudbánya-verespataki bányakerület és különösen a verespatak-orlai m. 

kir. bányatársulati Szt.-Kereszt altárna monograpliiája. Térképpel. (Math, és 
term.-tud. köziem. XI. k., 293. 1.)
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1877. Nyirok és lősz a budai hegységben. (Földtani Közlöny. VII. k., 49. 1.)
Die Geologie in. Ungarn. (Litt. Berichte aus Ungarn. 3. füz. 297. 1.)

1878. Petrographiai és geológiai tanulmányok Selmecz környékéről. Négy ábrával. 
(Földt. közi. VIII. 1. 1.)

1879. Petrographische und geologische Studien aus der Gegend von Schemnitz. 
(Verhandl. der k. k. geol. Beichsanst. 1879. p. 17.)

A nummulitképlet viszonya a trachythoz Vicknyén Selmecz mellett. (Földt. 
Közi. IX. 301. 1.)

Budapest geológiai tekintetben. (M. orv. és term.-vizsg. vándorgyűl. alkal
mából Budapest fővárosa által kiadott monographia. Budapest, 1879.)

Das Verhältniss der Nummulitformation zum Trachyt bei Vilmye (Eisen- 
bach) nächst Schemnitz. (Földt. Közi. IX. k., p. 442.)

Fouqué munkája Santorin vulkáni szigetről. Megismerteti és jegyzetekkel kiséri 
Sz. J. (Értekez. a természettud. köréből. IX. k., 13. sz.)

1880. Geológiai tájékozások. (Földt. Értesítő. I. évf. 7. sz. 129. 1.)
1881. Tokaj-Hegy alj a geológiai viszonyainak ríjabb alakulása. (M. tud. akad. értesítője 

XV. évf. 203. 1.)
1883. Geológia, kiváló tekintettel a petrographiára, vulkánosságra és hydrographiára. 

(Kézikönyv, saját kiadása.) Budapest.
1884. A «Yellowstone National-Park» nehány kőzete és új leírása. (Földtani Közlöny. 

XIV. k., 481. 1.)
1885. Selmecz geológiájának története. (A Budapesten tartott bányászati, kohászati 

és földtani congressus tárgyalásai. Budapest, 1885.)
Geschichte der Geologie von Schemnitz. (Ugyanott.)
Stassfurt kálisó-bányáiról. (Népsz. term.-tud. előad, gyűjt., kiadja a m. kir. 

term.-tud. társ. VIII. k. 50. füzet.)
Selmecz geológiai viszonyainak előzetes ismertetése. (Akad. értekez. XV. k. 

3. sz. és Math, és term.-tud. értesítő III. 152. 1. és Magyar tud. akad. értesítő. 
XIX. 74. 1.)

1886. Selmecz környékének geológiai viszonyai «a selmeczi bányavidék ércztelér 
vonulatai» ez. geol. térképpel. Selmeczbánya, 1886.

1887. A jégkorszak hatása Magyarországban. (M. orv. és term.-vizsg. Temesvár- 
Buziáson tartott vándorgyűl. Munkál. Budapest, 1887.)

1888. Ugyanez az értekezés. (Földt. Közlöny. XVHI. évf,, 367. 1.)
Die Action der Eiszeit in Ungarn. (Ugyanott. 431. 1.)

1891. Selmecz környékének geológiai leírása. Egy atlaszszal. (Budapest, a m. tud. 
akad. külön kiadványa.)

Mozgások a selmeczi teléreken geológiai tekintetben. (Földt. Közi. XXI. k., 
161. 1.)

Die Bewegungen auf den Schemnitzer Erzgängen in geologischer Beziehung. 
(Ugyanott. 202. 1.)

1893. Előadások a geológia köréből, 201 képpel. Kiadja a kir. m. term.-tud. társulat.

IV . K őzettan .

1863. Köveink és kövezetünk Pest-Budán. (Magyar Földt. társ. műnk. II. k., 112.1.)
1865. Előszó Koch Antal «A magyarhoni bazaltok tömöttsége» czímű dolgozatához. 

(M. orv. és term.-vizsg. X. nagygyűl. munkálatai. 250. 1.)
1866. Die Trachyte und Bhyolithe der Umgebung von Tokaj. (Jahrb. der k. k. geol. 

Beichsanst. XVI. I. H. S. 82.)
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1866. Tokaj-Hegyalja talajának leirása és osztályozása. (Math, és term.-tud. köziem.
IV. k. [1865— 66.] 366. 1.)

1867. A bazaltok quarczzárványa. (M. földt. társ. műnk. III. k., 142. 1.)
A Tokaj-Hegyalja obsidiánjai. (Ugyanott, 147. 1.)

1868. Jelentés a London és Berlinből az Akadémiának küldött meteoritekről. (Akad. 
értek, a term.-tud. köréből. I. k., XI. sz.)

1S69. Die Amphiboltrachyte der Mátra in Central-Ungarn. (Jalirb. der k. k. geol. 
Reichsanstalt. XIX. Bd., p. 417.)

Az amphiboltrachytok. (M. tud. akad. értesítője. III. 159. 1.)
Legújabb tapasztalatai és nézetei a trachytfajok fölött. (M. orv. és term.- 

vizsg, XIII. nagygyűl. Munkálatai. Eger. 304. 1.)
1870. Oligoklas Ajnácskő vidéke bazaltjaiban. (M. földt. társ. műnk. V. k., 187. 1.)

Egy basaltról Lőrinczi mellett a Mátra hegycsoportjában. (M. tud. akad. 
értesítő. IV., 216. 1.)

Elnöki megnyitó: 1. A trachytok beosztásáról. 2. Pap Simon által beküldött 
érdekes felsőbányái ásvány bemutatása. (M. orv. és term.-vizsg. XIV. nagy
gyűl. Munkálatai. Pest, 1870. 358. 1.)

1871. Oszlopos elválási idom téglákon. (Földtani Közlöny. I. k., 201. 1.)
Az eruptiv kőzetek érülése kőszénnel Vasason és Esztergom vidékén. (Földt. 

Közi. I., 5. 1.)
A tolucai meteorvas. Kivonat. (Term.-tud. Közlöny. H l. évf., 499. 1.)
A Wehrlit mint összetett kőzet. (Földt. Közi. I., 18. 1.)

1872. A trachytok új beosztásáról. (Földt. Közi. II., 184. 1. és Akad. Értesítő. Uj
folyam. VI., 172. 1.)
Nehány trachyt a Kaukázusról összehasonlítva magyarországiakkal. (Földtani 

Közi. II., 19. 1.)
Jelentés a Duna balparti trachytképlet környékébe tett kirándulásról 1871-ben 

(Földt. Közi. II„ 151. 1.)
Egy új trachyttypus a dunai trachytesoportban (Földt. Közi. II., 175. 1.)
Grönlandi meteorvas. (U. ott. 101. 1.)

1873. A trachytok osztályozása a természetes rendszer szerint. (U. o. III., 8. 1. és 
Világkiállítás 1873. Bécs. (Külön kiadv.)

Trachyte eingetheilt nach dem natürlichen System. (Weitaussteil. 1873. Wien.)
Trachyt Pétervárad és Szerémből. (U. o. 94. 1.)
Basalt és trachyt Gleiehenberg vidékén. (U. o. 163. 1.)

1874. Egy új módszer a földpátok meghatározására kőzetekben. (Akad. Ertekez.
IV. k., 5. sz.)

1875. Új-Moldova némely eruptív kristályos kőzete. (Földt. Közi. V., 191. 1.)
Trachytképlet Szászka környékén. (U. o. 73. 1.)

1876. Moravicza-Vaskő eruptív kőzetei. Geol. szelvénynyel. (Földt. Közi. VI., 112. 1.)
A Glaukophantrap s nehány más kőzet Lauráimban. (Ugyanott. 187. 1.)
Magyarország és Szerbia nehány jelleges vulkáni kőzetének mikroskópi 

tanulmányozása. (Ugyanott. 1. 1.)
A kőzettan jelen állapota és a gyakorlat. (M. mérn.-egyl. közlönye. 1876. 

évf. VI. füzet.)
Ueber eine neue Methode die Feldspathe auch in Gesteinen zu bestimmen. 

(Saját kiadása. Budapest, 1876.)
1877. A Wehrlit szarvaskőről. (Földt. Közi. VIL, 169. 1.)
1878. A belföldi bányákban termelt burkolatkövek kőzettani vizsgálatáról. (A főváros

hoz beadott jelentésben.)
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1878. Sur la classification et la chronologie des Boches eruptives tertiaires de la 
Hongrie. (Congrès internat, de Géologie Paris 1878.)

Petrographiai és geológiai tanulmányok Selmecz környékéről. (Földtani 
Közi. VIII., 1. 1.)

1879. Petrograpkische und geologische Studien aus der Gegend von Schemnitz. 
(Verh. der k. k. geol. Beichsanst. No. 1. p. 17.)

A gránát és cordierit szereplése a magyarországi trachytokban. (Akad. Értek.
IX. k., 23. sz.)

1880. Talajnemek geológiai stb. vizsgálata Bugyi község határában. (M. orv. és term.- 
vizsg. 1879-ben Budapesten tartott vándorgyűl. munkálatai. 271. 1.)

Közlemény a Tokaj-Hegy alj a kaolinos kőzeteiről. (Földt. Értesítő. I. k., 32.1.)
Sur la classification et la chronologie des roches éruptives tertiaires de 

la Hongrie. (Extrait du Compte Bendu du congrès internat, de Geologie, 
Paris, 1878.)

1881. A trachytok makrographiai osztályozása. (Földt. Közlöny. XI., 209. 1.)
Der Granat und Cordierit in den Trachyten Ungarns. (Neues Jahrbuch für 

Min., Geol. und Paläont. I. Beilage Bd. p. 302).
Étude petrographique et géologique du Terrain trachytique de Tokaj dans 

le Nord-Est de la Hongrie. Congrès d’ Alger. Paris, 1881.)
A mikroskóp a Geológiában. (Népsz. term.-tud. előadások gyűjt., kiadja a k. 

m. term.-tud. társ. IV. k., 29. füzet.)
1882. Classification makrographique des Trachytes illustrée par une collection 

systématique des roches trackytiques et par une Carte géologique de Schem
nitz. Congrès géologique intern. Compte rendu de la 2-rne Session Bologne.
1881. p. 211.)

On a new microchemical method of determining the Feldspars in Bocks. 
(Americ. Assoc, for the Advancement of Science. Montréal. Vol. XXXI.)

Die makroskopische Eintheilung der Trachyte. (Verh. der k. k. geol- Beichs
anst. 1882. Nr. 10. p. 166.)

Sur le mode de formation des Serpentines dans quelques contrées de la 
Hongrie et de la Serbie. (Közi. a serpentin-conferentiából. Megjelent az olasz 
geológiai társ. folyóiratában.)

1885. Classification des Boches adoptée dans la nouvelle carte géologique du district 
minier de Schemnitz 1885. (Compte rendu de la troisième Session du Congrès 
géol. intern, a Berlin, 1885.)

1891. Ueber den Unterschied zwischen der petrographischen und geologischen Clas
sification der Gesteine. (A német természetvizsg. és orvosok Hallében tartott 
vándorgyűlésén —  sept. 24. —  előadás.)

1894. A piroxenandesitek geológiai típusainak megállapítása. (Math, term.-tud. érte
sítő. XII. k„ 81. 1.)

Typuskeveredések a dunai trachytcsoportban. (Földt. Közi. XXIV. 169. 1.)

V. A z  ásvá nyta n  köréből.

1855.1 Ásványtani előadások. (Lith. ívek. Pest.)
1857. Szemléleti ásványtan Stocker József munkája után átdolgozva. Pest, 1857. 

Heckenast kiadása.
1861. Az ásványtan alapvonalai, különös tekintettel az ásványok gyakorlati meghatá

rozására. (Egyet, használatra.) Pest.
Ásványtan kezdők számára. Pest, 1861. Heckenast kiadása,
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1862. Az aranyhömpölyök és kristályok újabb időben. (M. tud. akad. értesítő. Ü L  
371. 1.)

1864. Ásványtan, különös tekintettel az ásványok gyakorlati meghatározására. (Egyet, 
használatra.) 2-ik kiadás. Pest.

1869. Forraszcsői kísérletek haladása. (Term.-tud. Közi. I., 149.1.)
1870. Álhit chalybittel Nadabuláról, Rozsnyó tájékán. (Magyar földtani társ. műnk,

V. k., 192. 1.)
Antimonit opálérben Erdőbányán. (U. o. 194. 1.)

1871. Chabasit a szobbi trachytban. (Földt. Közi. I., 231. 1.)
Quarczkristályok újabb előjövése Svájczban és honunkban. (Földtani közi.

I., 14. 1.)
1873. Az ásványok olvadásának új meghatározási módja (Akad. Ertekez. III. k., 8. sz.)
1875. Ásványtan, felsőbb tanításra és gyakorlati használatra. 3-ik kiadás, újból átdol

gozva és tetemesen bővítve. Budapest. Franklin-társ. kiad.
Enargit újabb előjövetele Párádon. (Földt. Közi. V., 158. 1.)

1876. Adatok magyarhoni ásványok újabb előjöveteléhez Nagybányán és Rézbányán. 
(Földt, Közi. VI., 247. 1.)

1877. A moraviczai sugaras serpentinről. (M. tud. akad. értesítő. XI. évf. 180. 1.)
Ásványtan szemléleti és gyakorlati módszer alapján. Budapest, 1877.

1878. Adaton a moraviczai ásványok jegyzékének kiegészítéséhez. (Math, és term.- 
tud. köziem. XV. k., 413. 1.)

Ásványtan, elemi oktatásra. Budapest, 1878.
1879. Úrvölgyit, egy új rézásvány. (Akad. értekez. a term.-tud. köréből. IX. k., 9. sz.)

Úrvölgyit, Kupferhydrosulphat, ein neues Mineral von Herrengrund in 
Ungarn. (Tschermak’s Min. und petrogr. Mittheil. H. Band. S. 311. és Litter. 
Berichte aus Ungarn. III. Bd. 3. Heft, p. 510.

1880. Calcit pseudomorphosa Mihály tárnából Selmeczen. (Földt. Közi. X., 12. 1.)
1882. Helvit Kapnikról, egy új ásvány Magyarországra nézve. (M. tud. akad. értesítő.

XVI. évf., 178. 1.)
1884. Ásványtan, kőzettani tájékozással, szemléleti és gyakorlati módszer alapján, 

kezdők számára. Budapest, 1887. (Harmadik, újból átnézett kiadás.)
1885. A Pharmakosiderit és az Úrvölgyit új lelőhelye Sandberg hegyen Ohegy köze

lében. (Földt. Közi. XV. 1. 1.)
Pharmakosiderit und Úrvölgyit von einer neuen Fundstelle. (Földt. Közi. 

XV. 193. 1.)
Magyarország nevezetesebb Fluorit lelőhelyei. (U. o. 93. 1.)
Ueber die wichtigeren Fluorit-Vorkommen Ungarns. (U. o. 199. 1.)

1887. Branchevillei Spodumen az ő elváltozásaival és quarcz az ő folyadékzárványai
val. (Földt. Közi. XVII. 145. 1.)

Ueber Spodumen von Brancheville und dessen Varietäten, und über Quarz 
mit Einschlüssen. (U. o. 237. 1.)

Az egyetem ásványtani múzeumának Euklaskristályáról. (Math, és term.- 
tud. értesítő. V. 240.1.)

1888. A budapesti egyetem ásványtani intézetének százados története és jelen álla
pota. (Előadta a term.-tud. társ. estélyén 1887 nov. 4. Term.-tud. közlöny pót
füzetei. 1. és 49. 1.)

Claudetit Szomolnokról. (Földt, Közi. XVIII. k., 1. 1.)
Claudetit von Schmöllnitz in Ober-Ungarn. (Földt. Közi. XVHL, 49. 1.)

1889. Új opállelet Vörösvágáson. (Term.-tud. Közi. XXI. k., 166. 1.)
1891. Awaruit (Nikelvas) ásványról. (Földt. Közi. XXI., 97. 1.)
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1891. Awaruit, ein Nickeleisen Mineral. (U. o. 135. 1.)
1893. Egy rendkívüli Chabasit-fészekről a Csódihegy trachytjából Bogdán mellett. 

(Földt. Közi. XXIII. 288. 1.)

VI. Tudományos és titkári jelentések, elnöki beszédek, megemlékezések stb.

1860. A kir. m. term.-tud. társ. évi jelentése tagjairól és működéséről. (Kir. magyar 
term.-tud. társ. közlönye. I. k., 277. 1.)

Tiszavidéki őslény- és régiségtani újabb tárgyak, melyeket 1859 nyarán föld
tani utazása alkalmával Szolnok-Hevesmegyékben és Nagy-Kunságban gyűjtött 
és az ajándékozók megnevezésével a m. nemz. múzeumnak átad. (M. földtani 
társ. munkál. II. k., 192. 1.)

1863. A londoni kiállításból hozott ásványtani és egyéb tárgyak, melyeket a nemz. 
múzeum szaporítására átad. (M. földt. társ. műnk. II. k., 196. 1.)

1866. Jelentés a m. orvosok és term.-vizsg. pozsonyi vándo'rgyűlése alkalmával ren
dezett kiállítás mineralogiai és geológiai tárgyairól. (Munkálatok. Pozsony. 
1866. 244. 1.)

Meteorkőkullás Ungmegyében Knyahinán 1866 junius 9-én. A m. tudom, 
akad. ünnep, közgyűlésén előadva. (M. tud. akad. évkönyvei. XI. k. 1866.)

Egy Marosvásárhelyen 1864 sept. 1-én kitűzött kérdésre «A hydrauli vagy 
czementmész kimutatása Erdélyben# beérkezett pályamunka bírálata. (Magyar 
orv. és term.-vizsg. XI. nagygyűlés munkálatai.)

1867. Bemutatta a Hochstettertől a Novara-expeditióban gyűjtött és nemz. múzeum
nak ajándékozott tárgyakat. (M. földt.-társ. munkál. III. k., 183. 1.)

Jelentés a math, term.-tud. osztályhoz a physikai termekben életbeléptetett 
működésről. (Akad. értés. Új foly. I. 127. 1.)

Jelentés az 1866 junius 9-én Ungmegyében Knyahinán történt meteorkő- 
liullásról. (U. o. 39. 1.)
Jelentés a Feldmayer (alias Mezőfy) Ede (Lőcse)-féle platinahomok vegyvizs
gálatáról. (U. o. 129. 1.)

Jelentés egy magyarhoni új ásványfajról (Pettkóit). (U. o. 130. 1.)
Bemutatja a bécsi cs. kir. geol. intézet főnöke által az intézet nevében be

küldött földtani térképek egy lapját. (U. o. 170. 1.)
Bírálati jelentés (Nendtvicn-hel) a kir. m. term.-tud. társ. által a Bugát-féle 

alapítványból 1867-re kitűzött ásványtani kérdésre beérkezett pályamunkáról. 
(Kir. m. term.-tud. társ. Közlönye. VII. k., 353. 1.)

1868. Jelentést tesz a Londonból és Berlinből érkezett meteoritekről. (Akad. értés. 
Új folyam. II. 18. 1.)

Müggeburgi Scliulzer «a honi gombákra vonatkozó nagy munkája» ügyében 
jelentést tesz. :(U. o. 82. 1.)

Javaslat egy központi meteorologiai és delejességi észlelde ügyében. (Ugyan
ott. 153. 1.)

Emlékirat a keletázsiai expeditio ügyében. (U. o. 252. 1.)
1870. Jelentés a múlt nyáron Olaszországban tett geológiai utazásáról. (Akad. értés. 

IV. 57. 1.)
1872. Jelentés geológiai utazásáról Szerbiában. (Akad. ért. VI. 224. 1.)

Haidinger Vilmos emlékezete. (Term.-tud. Közi. IV. évf. 253. 1.)
1873. Indítvány a m. orv. és term.-vizsg. vándorgyűlése ügyrendében a határozati 

tárgyalásokra nézve. (A mehádiai nagygyűl. munkál. Budapest, 1873. 43. 1.)
1874. Jelentés geológiai útjáról Szerbiában. (Ak. értés. VIII. 193. 1.)
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1874. Máramaros-Szigeten mint alelnök tartott megnyitó beszéde. (Földt. köziem. 
IV. 145. 1.)

1876. Jelentés Görögországba tett geológiai utazásáról. (Akad. értés. X. 159. 1. és 
Értekezések. VII. k., 13. sz.)

1878. Egy meteorkőesésről Szerbiában Alesináeskabánya táján. (Akadémiai értesítő.
XII. 19. 1.)

Jelentés a Párisban tartott első nemzetközi geológiai congressusról és annak 
megbízásáról. (Földt. Közlöny. VIII. 304. 1.)

Indítvány a párisi első nemzetközi geológiai congressusról. (U. o. 314. 1.)
1880. A «Société géologique de France» 50 éves jubileuma és a nemzetközi geológiai 

congressus conferentiája Párisban 1880 apr. hóban. (Földt. Értés. I. 89. 1.)
A nemzetközi geológiai nomenclaturá-ról. (U. o. 147. 1.)

1881. Jelentés a Bolognában tartott II. nemzetközi geológiai congressusról. (Földtani
Értés. II. 145. 1.)

1882. Stenon emlékezete. (Földt. Ért. III. 17. 1.)
Geológiai tájékozások. Szakcsoporti bevezető előadás. (M. orv. és term.-vizsg. 

szombathelyi vándorgyűl. munkál. Budapest. 1882.)
1883. Emlékbeszéd Ami Boué külső tag felett. (Akadem. emlékbeszédek. I. k. 7. sz.)

Peters Károly emlékezete. (Földt. Közi. XIII. k., 3. 1.)
Az Európa geológiai térképének kiállítására Bolognában, az 1881. évi con- 

gressuson kinevezett bizottság működéséről jelentés. (U. o. 56. 1.)
1884. Jelentés az edinburgi egyetem jubileumáról. (Akad. Értés. XVIII. 231 1.)

A nemzetközi geológiai congressus bizottságainak zürichi tanácskozásai 1883 
nyarán. (Földt. Közi. XIV. 42. 1.)

Elnöki megnyitó beszéd, Bányai Beitz Frigyes, Osw. Heer és Joach. Bar- 
rande emlékezetével. (U. o. 1. 1.)

1885. Elnöki megnyitó beszéd; Quintino Sella és Hochstetter Férd. emlékezetével. 
(Földt. Közi. 81. 1.)

1886. Elnöki megnyitó. (Az 1885-iki orsz. kiállítás és a geológia, a nemzetközi con
gressus Berlinben, hazai geologoknak feladata, végre megemlékezés Zemlinszky 
Bezső és Pejácsevics János gr. felett). (Földt. Közi. XVI. 1. 1.)

Jelentés a III-ik nemzetközi geol. congressusról. (Berlin, 1885 sept. 28.—  
oct. 3.) (U. o. 17. 1.)

Magyarország geológusainak működéséről és feladatáról. (Term.-tud. Közlöny. 
XVIII. 132. 1.)

1887. Elnöki beszéd, jelentéssel az Europa földtani térképe ügyének haladásáról. 
(Földt. Közi. XVII. 45. 1.)

Jelentés a bolognai egyetem nyolczszázados fennállásának ünnepélyéről. 
(M. tud. akad. Értesítője. XXII. 135. 1.)

1888. A nemzetközi térképelés elve és jelen állása. (M. orv. és term.-vizsg. XXIV. 
nagygyűl. munkálatai. Budapest, 1888. 181. 1.)

1889. Elnöki megnyitó : Jelentés az 1888 szept. havában Londonban tartott nemzetk. 
geol. congressusról. (Földt. Közi. XIX. 129. 1.)

1890. Elnöki jelentés a nemzetközi geol. congressus ügyében és megemlékezés Aug. 
Friedr. Quenstedtről. (Földt. Közi. XX . 105. 1.)

Pillantás a m. orv. és term.-vizsg. vándorgyűléseinek múltjába és jövőjébe. 
(A Nagyváradon tartott XXV. nagygyűlés munkál. Budapest, 1891. és Term, 
tud. közi. XXII. 538. 1.)

Jelentés a rhyolithok pályázatára beérkezett munkáról (Krennerrel). (Ugyan
ott. 102. 1.)
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1891. Elnöki megnyitó: Europa nemzetközi geológiai térképe és a congressus ügye. 
Megemlékezés Pettkó János, Sir Warrington, W. Smith és E. Hébert felett. 
(Földt. Közi. XXI. 2. 1.)

A m. kir. term.-tud. társulat félszázados munkálkodásának vázlata. II. Ás
vány- és földtan. (Emlékkönyv a kir. m. természettudományi társ. félszázados 
jubileumára. 1891. 47— 52. 1.)

1892. Elnöki megnyitó : A washingtoni intern, geol. congressus és Európa geol. tér
képének ügye. (Földt. Közi. XXII. 19. 1.)

1893. Elnöki megnyitó : a nemzetközi geol. congressus és Európa geol. térképének 
ügyei. (Földt. Közi. XXIH. 35. 1.)

Megemlékezés von Kokscharow M. elhúnyt kiváló orosz mineralogusról. 
(Földt. Közlöny. XXIII. 46. 1.)

1894. Elnöki megnyitó: Eszterházy Miklós herczeg halálának bejelentése és jelentés 
a nemzetközi congressus és Európa geol. térképének ügyeiről. (Földt. Közi. 
XXIV. 40. 1.)

VII. Vegyes közlemények és ismertetések.

1856. Az «Ecole normale» laboratóriumáról. (Kir. m. term.-tud. társaság évkönyve. 
1851—56. 257. 1.)

A czukor. A szeszes italok. A thea. Johnston után. (A nép könyve. I. és
II. 1856).

1858. A nyelvtisztaság kérdése természettudományi irodalmunkban. (Pesti Napló. 
1S58. évf. 107. és 108. sz.)

Aluminium. (Budapesti Szemle. IV. k., 362. 1.)
1859— 60. Bányászati, földtani és technológiai czikkek az egyetemes m. encyclopæliâ- 

ban. Kiadta a Szt.-István-társulat. I. és II. k.
1860. Észrevételek Berde Áron meteorologiai előadásához. (M. akad. ért. I. k., 65. 1.)

A hypnotismus vagy ideges álom. (Előadás.) (Kir. m. term.-tud. társ. köz
lönye. I. k., 45. 1.)

Vulkán, az új bujdosó a Nap és Merkur között. (U. o. 50. 1.)
Foraminiferák új lelőhelyei. (U. o. 62. 1.)
Kenngott új ásványtana. (Könyvismertetés.) (U. o. 62. 1.)

1861. Bobin E. elmélkedése az egyszerűnek tartott testekről. (Természettudományi 
Közlöny. II. 95. 1.)

Ozimegh János ezüstölése. (U. o. 138. 1.)
Nitrogén a lénártói meteorvasban. (U. o. 141. 1.)
Szulinai munkálatok és term.-tud. utazási napló. (U. o. 180. 1.)
Magyarítás a természettudományban s különösen annak gyakorlati jelentő

sége. Pest, 1861. (A m. tud. akad. külön kiadása.)
1862. Színképi elemzés. (Budapesti Szemle. XIV. k., 138. 1.)

A meteoritek vegyelemei. (Budapesti Szemle. XIV. k., 192. 1.)
A tó lakói, egy föltalált ősnép. (U. o. 195. 1.)
Tudományos léghajózás 1862-ben Angliában. (M. t. akad. ért. III. 343. 1.)
A londoni nemzetközi kiállításról ezikksorozat. (Budapesti Szemle. 1862. évf.)

1863. Túlvilági kép. (Budapesti Szemle. XVH. 409. 1.)
1865. Negyedkori kovaszerszámok. (M. t. akad. érte3. V. k., 1. 1.)
1870. Gyémánt Csehországban. (M. t. akad. ért. Új folyam. IV. 48. 1. és Természet- 

tudományi Közi.)
1873. Jelentés a Mammuthról Zebegényben. (Földt. Közi. III. 58. 1.)
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1873. Őslénytani lelet Esztergomnál. (U. o. 134. 1.)
1874. A bécsi világtárlat drágakövei. (Három közlemény.) I. A gyémánt. II. A sma

ragd, a quarcz-család, az opál. n i .  A díszkövek. Visszapillantás. (Term.-tud. 
Közlöny. VI. 137., 177. és 223, 1.)

A jelen geológiája. Irta Cotta B. Ford. Petrovits Gy. (Budapesti Szemle.
V. 220. 1.)

1875. Utazási jegyzetek Szerbiáról, etlrnograpbiai és földrajzi tekintetben. (Földrajzi 
Köziem. III. 2. füzet, 57. 1.)

A négy nevezetesebb plagioklas jelleges kettős fénytörési tulajdonsága Des- 
Cloizeaux legújabb tanulmányai szerint. (Földt. Közi. V. k., 97. 1.)

1876. A szőllőművelés és aszúbor-készítés Santorin-szigetén Görögországban. (Föld
rajzi Közi. IV. 52. 1.)

1879. Fouqué munkáját «Santorin et ses éruptions» ismerteti. (M. tud. akad. értés.
XIII. 49. 1.)

Fouqué munkája Santorin vulkáni szigetről. Megismerteti és jegyzetekkel 
kiséri. (Ertekez. a term.-tud. köréből. IX. k., 13. sz.)

Ürvölgyit egy új rézásvány ismertetése. (U. o. 84. 1.)
1880. Fouqué és Mich. Lévy «Mineralogie mikrograpkique» czímű munkájának 

ismertetése. (Földt. Ért. I. 61. 1.)
1882. A mocsi meteorkőhullást Erdélyben dr. Koch A. jelentése alapján ismerteti. 

(M. tud. akad. értés. XVI. 48. 1.)
Az első bányászati kiállítás Denverben, Colorado állam fővárosában. (Földt. 

Értés. III. 85. 1.)
Amerikai útamból. (1882 juh— szept.) (M. földr. Köziem. X. 425. 1.)

1883. The first mining Exposition in the U. S. of Amerika at Denver, Colorado. 
(Földt, Közi. X in . 81. 1.)

Eszakamerikai útam vonala, természeti, ethnographiai és kultúrái viszonyok, 
(Népsz. term.-tud. előadások gyűjt., kiadja a m. kir. term.-tud. társ. 41. füzet.) 

Geológiai kézikönyvét ismerteti. (Math, és term.-tud. értés. I. k., 336. 1.) 
Geologie mit besonderer Bücksicht auf die Petrographie, den Vulkanismus 

etc. (Selbstanzeige. Bücher u. Zeitschriftenschau.)
Bodwel I. F. után: A jelenkori vulkanologia. (M. orv. és term.-vizsg. XXII. 

nagy gyűl. munkálatai. Budapest, 181. 1.)
1884. Selmecz környékének új térképei. (Földt. Közi. XIV. k., 5. 1.)

Ueber neuere Kartenwerke der Umgebung von Schemnitz. (Földt. Közi.
XIV. k., 111. 1.)

1885. Indítvány a budapesti vízvezeték végleges berendezése tárgyában. (Budapest 
főváros kiadványa. 1885.)

886. Egy tudományos estély Londonban az 1895-ki budapesti kiállítás bányászati 
és kohászati csoportjának megbeszélésével. (Földt. Közlöny. XVI. 171. L)

A Felső-Duna rejtélyes benyomulása a Rajna vízkörnyékébe. (Földtani Közi. 
XIV. 3. füzet. 133. 1.)

A mormonok földjén. (Bpesti Szemle. XLV. k.) (Ugyané tárgyról angol 
nyelven előadás a budapesti angol körben.)

1887. Algériáról, különös tekintettel annak alfa-iparára. (Földr. Közi. XV. 222. 1.)
Németországi Dreikanterek. (Földt. Közi. XVII. 230. 1.)
Daubrée, «Les eaux sousterranées# ez. munkájának ismertetése. (U. o. 548.1.)

1888. Liveing H. Edward bányamérnök «Az erdélyi aranybányászatról» (ismertetés). 
(Földt. Közi. XVIH. 219. 1.)

Románia és Szerbia földtani térképeinek bemutatása. (U. o. 273. 1.)
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1889. A párisi 1889-iki világtárlat tudományos szempontból. (Budapesti Szemle.)
Bemutatja és ismerteti Zujovic M. belgrádi egyet, tanár geológiai irodalmi 

vállalatának «A balkán-félsziget geol. évkönyvei» I. kötetét. (Földt. Közi. X IX . 
433. 1. és M. tud. akad. ért. XXIII. 173. 1.)

1890. Az ágasvári tracliytbarlang a Mátrában. (Turisták Lapja. II. évf. 7— 8. sz. 217.1.)
Gr. Széchenyi Béla keletázsiai útjának tudományos eredménye. I. kötet. 

(Földt. Közi. XX . 408. 1.)
1891. Az idegen szók használat-módja. Előadta a m. tud. akad. III. oszt. ülésén. 

(A III. osztály kiadása.)
Selmecz környékének geológiai leirása. (Ismertetés.) (Math, és term.-tud. 

értesítő. IX. k., 129. 1.)
Az indiánok Észak-Amerikában. (Földr. Közi. 1891. évf. 4. f.)
Geologische Beschreibung der Umgebung von Schemnitz. (Math. u. Natur- 

wiss. Berichte aus Ungarn. IX. B.) ismertetés.
1893. Ásványtanának új kiadását ismerteti. (Math, és term.-tud. ért. XI. k., 339. 1.)

VIII. Egyetemi beszédek.

1867. Az egyetemi idő. Beszéd, melyet mint az egyet, bölcs, karának dékánja az 
1867/8. tanév megnyitása alkalmával mondott.

1883. Beszéd, melylyel az 1883 szept. 1-én a budapesti kir. m. tud. egyetemen a 
rectori széket elfoglalta. (Budapest, 1883.)

1884. Az egyetem története. (Beszéd, melyet mint az egyetem volt rectora tartott, 
midőn 1884. évi aug. 31-én lelépett.) Budapest, 1884.

Bectori beszéd, melyet a budapesti tud. egyetem újjáalakításának CIV-ik 
emléknapján, 1884 május 13-án mondott: Mozgalmak világszerte az egyetemi 
rendszer ügyében. Budapest, 1884.

IX. Előadások és ismertetések ktilömböző helyeken, melyeknek vagy csupán czíme isme
retes vagy melyek csak rövid jegyzőkönyvi kivonatban jelentek meg.

1853. A kir. m. term.-tud. társulatban:

XI. 12. XII. 1. Nyári utam Münchenben, Svájczban, Párisban.
Egy nagyszerű platingyár. Schaumburg környékéről basalt és tuffa.
A Brewster-féle Stereoskop.
Páris nehány tudományos intézete.

A m. földtani társulatban:

Jan. 9. A munkácsi és muzsaji timsógyárak. (Munkálatok. II. k., 188. 1.)

A m. tud. akadémiában:

Febr. 28. A hydrauli mészről. (A m. tud. akad. ért. 26. 1.

1854. A kir. m. term.-tud. társulatban :

III. 29. A budai alagútról földtani, ásványtani és őslénytani tekintetben. 
Jelentés egy gömöri ásványról (gyöngytuff).

III. 1. Dana jeles ásványtana New-Yorkban megjelent 4-ik kiadásának 
ismertetése.

1855. A Gellérthegy föld- és ásványtani tekintetben.
Az álmeteoritekről általában s a mezőmadarasiakról különösen.
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1855. X. 18. Jedlikkel a metacliromotypiát ismerteti.
Naumann és Quenstedt ásványtanának megismertetése.

XI. 22. Struvit liamburgvidéki új ásványról.

A  m . fö ld ta n i tá rsu la tb a n :

Jan. 18. Budának földtani viszonyairól. (Munkálatok. II. k., 188. 1.)
Márcz. 22. Az édesvizi mészképlet viszonyai O-Buda más pontjain (folytató

lag). (Munkál. II. 189.)

1856. A  k ir . m . tei'm .-tud . tá rsu la tb a n :

I. 5. A budai Várbegy és Józsefbegy földtani viszonyairól.
II. 28. Deville silieiumáról.

Az aluminium előállítása kryolithból.
Deiss olcsó szénkénegérői.
A budapesti artézi kutakról és Kind fúrási módjáról.
Az aluminium két gyáráról Francziaországban és a litbiumról.

A  m . fö ld ta n i társu latban  :

Márcz. 15. Buda-Pest vidékéről földtani tekintetben, jelesen Hidegkút kör
nyékéről. (Munkál. II. 190.)

Máj. 24. Buda vidékének földtani viszonyairól folytatólag, különösen Kovácsi 
vidékéről. (Munkál. II. 190.)

1857. A  k ir . m . term .-tu d . tá rsu latban

Deville búrjáról.
A kén dimorpbismusáról.
A budai Várhegyen talált s véletlenül odajutott higanyról.
A budai vizivárosi vasasforrásról. Lyell geológiai munkáinak megismertetése. 
Budapest belyiratának földtani részéről.

A  in. fö ld ta n i tá rsu la tb a n :

III. 28. Buda földtani viszonyairól általánosan, s különösen a budakeszi 
tracbytbrecciáról. (Munkál. II. 191.)

XI. 28. Promontor, Tétény és Orács vidékéről földtani tekintetben. (Munkál.
II. k., 191. 1.)

1858. A  k ir . m . term .-tu d . tá rsu la tb a n :

Dumas tanulmányáról az elemek vegysúlya fölött.
Budapest s környékének jelen- s negyedkori, neogen harmadkori, másodkori 
és vulkáni képleteiről.
A Budapest belyn-atáboz tartozó trachytról.
A Gellért- és a Sasbegy földtani viszonyairól.
A kis-czelli mésztufáról O-Budán.

X. 23. A német orv. és term.-vizsg. Carlsruheban tartott nagy-gyűléséről 
apróbb közlések.

A  m . fö ld ta n i tá rsu latban  :

III. 13. Ácsa s vidéke földtani tekintetben. (Munk. II. k., 191. 1.)
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1859. A kir. m. term.-tud. társulatban:

I. 22. A Deville-féle fémekről. Deville-lámpa.
1859. IV. 2. Hoffmann londoni vegyész tanulmánya a pergamen-papírról.

XI. 5. Mokr legújabb eljárása a vasat térfogatilag mint éleget határozni meg.
XI. 19. A hydrogen kísérletek egyikét mutatta be.

A m. földtani társulatban :

II. 12. Pest-nógrádi földtani kirándulás. (Munkál. II. 191.)
1860. in . 24. Naszál homokköve. (Munkál. II. 192.1

IV. 28. Vulkáni képletek Gyöngyösön. (Munkál. II. 194.)
1866. IV. 25. A Ból előfordulása Tokaj vidékén. (Munk. III. k., 182. 1.)

VI. 6. Bemutatta és magyarázó észrevételekkel kisérte azon kőzet- és kövü
letpéldányokat, melyeket Hochstetter Férd. a Novara-expedition gyűjtött és a 
nemz. múzeumnak s egyetemnek ajándékozott. (Munkál. III. 183.)

VI. 27. Kirándulásának eredménye a Fertő-tóra. Jelentés a knyahinai me- 
teorkőesőről. (Munk. III. 185.)

VII. 15. A Kapivárhegy quarczcsomós trachytja. Kövületek a rhyolith üledé
kes kőzeteiből Sárospatakról. (Munk. III. 186.)

XI. 14. Bemutatja a kir. földt. int. által készített újabb földtani térképeket, 
melyeket a m. tud. akadémia rendelt meg. (Műnk. in . 188.)

XI. 28. Daubréenak a vastartalmú meteoritek synthetikai előállítására vonat
kozó kísérletei. (Munk. III. 189.)

XII. 12. Az 1866. május 30-án Francziaországban Saint-Mesmin környékén 
esett meteorkő leírása, mely minőségre a Knyahinaival megegyez. (Munkálatok.
III. 191.)

1867. I. 9. A legnagyobb meteorkőről, mely 1866 jun. 9-én Knyahinán leesett 
(Munk. IV. 99. 1.)

I. 23. Tanulmányainak eredményei a knyahinai meteorkő kérgéről. (Mun
kálatok. IV. 101.)

III. 27. Ismerteti a Margitszigeten történő fúrást. (Munk. IV. 105.)
XI. 27. Igen érdekes quarczkőzetet mutatott be, mely anhydritet tartalmaz. 

(Munk. IV. 107.)
1868. II. 12. Általa étetett meteorvasakat mutatott be magyarázattal. (Munkála- 

latok. V. 212.)
V. 13. Heer Oswald «Die fossile Flora der Polarländer# czímű munkáját 

ismerteti. (Munk. V. 214.)
VI. 24. Előadás Hevesmegye földtani viszonyairól és indítvány, hogy Ma

gyarország tudom ánykedvelőihez fölhívás intéztessék a fö ld ren gések  megfigye
lése és alapos leírása tárgyában. (Munk. V. 214.)

1869. XI. 24. A magyarhoni termés kokról Salgó-Tarjánban a tertiär- és Pécsett 
a lias széntelepekben. (Munk. V. 218.)

1870. II. 21. Tolfa földtani viszonyai. (Közlöny. I. 3.)
VI. 8. Az eruptív kőzetek érülése kőszénnel Vasason és Esztergom vidékén. 

(Közlöny. I. 5.)
XII. 14. Az ágasvári barlang a Mátrában. (Közi. I. 11. 1.)

1870. A m. tud. akadémiában:

XI. 17. Egy basaltról Lőrinczi mellett a Mátrahegy-csoportjában. (Értesítő.
IV. 216.)

(2 0 5 )



3 0 2 KOCH ANTAL : SZABÓ JÓZSEF.

1871. A in. földtani társulatban : —
I. 25. Quarczkristályok újabb előjövése Svájczban és honunkban. (Közlöny. 

I. 14. 1.)

A m. tud. akadémiában:

X. 16. A toluccai meteorvas octaéderje és zárványairól. (Értés. V. 255.)

1872. A m. földtani társulatban:

IV. 10. A grönlandi meteorvas (Közi. II. 101.). Tracliytképlet nyomai Budán 
(Közi. II. 102.). Dicliroit a karancsi trachytban. (Közi. II. 103.)

V. 8. Pótközlemény a grönlandi meteorvasról közlöttekkez. (Közi. II. 138.)
1873. III. 12. Jelentés a nagy-sápi lősz-embermaradványokról. (Közi. III. 78.)

V. 28. Sckröekenstein Eerencz bányamérnök úrnak a társulathoz beküldött 
munkáját ismerteti. (Közi. III. 142.)

XI. 12. Erdély nehány geologiailag fontos vidékének sikerült fényképét 
(Detunata, Kirnik és Csetatye mare) mutatta be. (Közi. III. 197. 1.)

XII. 10. Két braziliai quarczpéldánynak bemutatása. (Közi. III. 215.)
1874. VIII. 5. Bemutatja Hauer Fer. geol. térképének Magyar- és Erdélyországra 

vonatkozó lapját. (Közi. IV. 247. 1.)
1875. I. 13. Egy kitűnő szépségű, Moraviczáról származó Ludwigitet mutat be. 

(Közi. V. 14.)
1876. Pótadat 1870 nov. 8-iki előadásához. (Közi. VI. 339. 1.)
1879. V. 7. a) Az Úrvölgyit új ásványra vonatkozó tanulmányok, b) Bemutatása 

egy szép Turmalin kristálynak Bajmócz tájáról. (Földt. Közi. IX. 230.)
1880. I. 7. Stereoskópon basaltcsoportozotokat és több érdekes geológiai tájnak 

képeit bemutatta. (Földtani Ért. I. 32.)
1882. V. 3. Bemutatott két új mikroskópot, egy Beichert- és egy Nachet-félét. 

(Földt, Ért, III. 80,)
1883. II. 7. Amerika első nummulitjeiről. (Közi. XIII. 73.)
1886. XI. 3. A selmecz-pjergstefultói bányamívelés szintes térképei, szelvényei és 

megjegyzések «Selmeczbányavidék ércztelérvonulatai» czímű térképhez. (Köz
löny. XVI. 340. 1.)

1890. IV. 9. Skóczia egyik vulkáni szigetéről, a belső Hebridákhoz tartozó Mullról. 
XX. 207.)

X. Szerkesztések.

1. A kir. m. term.-tud. társulat évkönyvei. III. k. (1851— 56), IV. k. (1857— 59).
2. A kir. m. term.-tud. társulat közlönye. I. k. (1860), II. k. (1861).
3. A m. földtani társulat munkálatai. II. k. (1863).
4. Math, és term.-tud. közlemények. Kiadja a m. tud. akadémia math, és 

term.-tud. áll. bizottsága. I— XV. k. (1861— 1878).
5. Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a m. tud. akadémia. 

I— X X I V . k. (1867-1894).
6. A m. orv. és természetvizsgálók vándorgyűléseinek munkálatai. IX. nagy

gyűlésről (1864), X. n.-gy. (1865), XXII. n.-gy. (1883).
7. Tokaj-Hegyalj a-Album (díszmű). (Török Istvánnal.) Pest, 1867.

( 2 0 6 )



SZABÓ JÓZSEF : GEOLÓGIAI ADATOK. 3 0 3

GEOLÓGIAI ADATOK A DUNAI TRACHYTOSOPORT 
BALPARTI RÉSZÉRE VONATKOZÓLAG.

Szemelvény

(t) D r. Szabó József h átrah agyott je g y ze te ib ő l.*

Sajtó alá rendezte 

Dr. Schaf arzik Ferencz.

1 .  D r é g e l y v á r .  Palánk felé az alluvium felett csupa nyirok. Drégely 
falu és Drégely várhegy között egy patak vájta be magát (az új térképen Hévíz 
patak), melynek jobb magas partján áll Drégely falu. A kőzet nyirok-féle agyag, 
melybe tályag van beágyalva szögletes darabokban.

Drégelyvár az É-i oldalon feljövet tufa, majd dara, de mindkettő elmállva ; 
a Ny-i oldalon e dara réteges. Benne erősen fénylenek amphibol és biotit, tehát 
ez a biotittrachyt törmeléke vagy magában, vagy amphibol-andesittal keverve.

A DNy-i oldalon kavicsréteg van, benne quarzit, gránit, gnájsz. A déli oldal 
ismét trachyttörmelék.

Mindezen törmelékből kiemelkedik egy eruptív konglomerát, alul nagy, 
fölebb apróbb trachyttörmelékkel. A kőzet typuskeveredés : amphibol-andesit 
+  biotit-gránát-trachyt. Hypersthén sok és jó ; gránát makroszkoposan is több 
látható ; augit nincs. A kőzet ép.

Ezen szilárd eruptiv trachyt-konglomeráton épült a Drégelyvár s az anyagot 
az építésre maga a hegy szolgáltatta. A lépcső, mely a déli oldalon felvezet a 
várba, még az eleven sziklába van vágva, valamint két (kútféle) mélyedés is. 
A Drégelyvár keleti oldala igen meredek.

Drégelyvár Ny oldalán, a szekérúton, mely éppen a fenyves alatt vezet el, 
van az alkalmas hely augit- (?) és amphibol kristályok szedésére ; gránát itt ke
vés van.

A Drégelyvár ÉNy-i oldalán vulkáni homok van, mely általában homokkőre 
emlékeztet. Szilárd, savval nem pezseg. Ez magát itt kiüti mint feküje a vulkáni 
tufának. Az atmoszpheriliáknak jól ellentáll. Biotit mintha volna benne, de mind 
igen apró.

A drégelyi szőlők aljában kifehérlik muszkovitos, pikkelyes tályag.

* Bár ezen jegyzetszerű, véglegesen ki nem dolgozott kézirat a szóban forgó 
terület részletes geológiai bejárása alkalmával, valószínűleg nem csak egy pontjában 
fog változást szenvedni, mégis kívánatosnak tartotta a mii. földtani társulat választ
mánya ezen alakjában is a kinyomatást, a mennyiben a benne foglalt helyi vonat
kozású gazdag adathalmaz a jövőben is mindig maradandó becsű lesz. S zerk.
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2. Honth. Honth falutól Ny-ra bementem egy vízmosásba, hol vagy 
15 méter magasságról esik a víz. Impozáns látvány.

Az alsó neogén-rétegek vagy 80' vastagságban. Ezek legalsója aprón 
kagylós törésű tályag, mi talán sA-ét teszi az összes vastagságnak. Yan benne 
Natica, Lucina incrassata, Buccinum és korall. Ezen réteg felett van egy sárgás 
réteg, melyből hömpölyök állanak ki és le is hullanak. Ezek az amphibol-andesit 
darabjai, mely tehát itt is ezen tályag felett foglal helyet, úgy mint Szécsénkén. 
A tályag alsó mediterránkorú H a n t k e n  szerint.

A Honth i szakadás 20—25 öl magas. (Anomia-homok?) Felülről 
sárgás réteg 4—5 ölnyire, alatta kékes-szürke homokos tályag. A sárgás és kékes 
réteg ugyanazon homokos tályag, a kövületek is egyaránt vannak mind a kettőben 
eloszolva. A sárgás színt a vassulfid oxidácziója idézhette elő,úgymint ez agyagos 
rétegeknél sokszor fordul elő.

A honthi szakadásból felmentünk Ny-ra az első hegyre, ez a Nagyhegy 
(vagy KukucsJcahegy). Ez fel csaknem a csúcsig anomia-homok, mi 
fenn átmegy előbb kemény tályagba ; azután következik quarzkavics s végre a 
tetőn augit-andesit, előbb tufája, majd pedig ritkás lávája. Ny-nak az egész gerincz 
ebből áll.

A Nagyhegy tetején amphibol-andesit eruptív konglomerátja fordul elő, mely 
vulkáni tufából émelkedik ki. A csiszolatban hypersthen és amphibol látható, 
augit nem.

A Babahegyet is anomia-homok veszi körül.

3 . Baráti-JBemecze. Bernecze és Baráti határában egy hosszú nyúl
vány keleti oldalán konglomerát és tufa fordul elő, előbbiben ép amphibol- 
andesittel. Ezen kőzetben az amphibol sok és nagy, és egészen azon hosszúkás 
alakokban, mint ezen typust megilleti. A csiszolatban azonban hypersthen nagy 
kristályokban nincs, csupa teljesen ép amphibol. Biotit nem látszik. Ellenben a 
mikrolithok között hypersthennek tartható karcsú oszlopok vannak egyenes 
extinkczióval.

Itt ez úgy vehető, mint az amphibol-andesit eruptiv konglomerátja. A m e- 
diterránnal nem érintkezik. Az amphibol-andesit réteges sedimentje fiatalabb, 
mint a biotit-trachyt mediterrán sedimentje, az a szarmata emeletet képviselheti.

Barátiban az OKOLicsÁNYi-ék házánál három pincze van az amphibol-andesit 
konglomerátba s tufájába vágva, kifalazás nélkül. Felmenve a meredek hegyolda
lon, szintén azt látni ; a tetőn azonban nyirok fordul elő.

Baráti környékén a falutól éjszakra tettünk kirándulást, egy völgybe men- 
vén be, a melyiken a Póka nevű erdőbe juthatni. Az árok elején mediterrán 
sediment, mit nyirok fed. Részint durva kagylótörmelék, részint iszapos anyag. 
A külön ki nem tüntetett terület itt belül mind nyiroknak festhető, mert itt 
lösz nincs.

Tovább haladva ezen árokban trachyt konglomerát látható, mi az árok 
fenekét is képezi. Itt a konglomerát a mediterrán rétegek alatt fekszik, de abban 
kétféle trachyt van. Az egyik világosan amphibol-andesit makroszkoposan, a másik 
már kétségeséscsiszolata augit-andesit+amphibol-andesitet árul el. Az amphibol 
erős fekete keretben ; augit több mint hypersthen.
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Egy másik példány feketés andesitre emlékeztet, ennek csiszolata szintén 
angit-andesit+ amphibol- andesit.

Folytatva az utat fel a hegyre, a trachyt-konglomerát kiemelkedik, az tehát 
világosan eruptiv, mely a mediterrán alul nyomul fel. Ez itt az augit-andesit 
regiója, mi az amphibol-andesit alól tör fel és itt érdekes typuskeveredést mutat, 
melyben az augit és a kevés liypersthen az ép, az amphibol az erősen megtáma
dott ; ez utóbbi mindig erős fekete keretbe van foglalva.

A fensík tetején gyakori a mediterrán mész, nevezetesen az árokból felemel
kedve a Fóka erdőbe, hol O k o l i c s á n y i  kőbányája van. Ilyen továbbá W i n t e r  
bányájában, hol a kőzet összeállóbb. Ez a Baráti és Kemenczei határ kö
zött van.

Van W i N T E R - n e k  öt mészbányája, mind a Berneczei határban. Jele, hogy 
mennyire van elterjedve a f e l s ő  mediterrán-mész.

4. Kemencze. Lithothamniummész a Gombhegy Ny oldalán. Jól látni 
a növényi szerkezetet. A falutól délre egy vízmosáson mentem fel a Fehérhegyre 
(a térképen), vagy mint a nép nevezi : a Gom bhegyre. A felső emelete lajtamész- 
padok, melyekből a clypeasterek is kikerülnek. Az alsó emelet is mediterrán, 
de vulkáni törmelékkel kevert homok, kövület (serpula stb.) van benne, de 
gyéren.

Kövületek a Gombhegy felső emeletéből: bryozoák, clypeasterek, echinusok, 
foraminiferák.

A Gombhegy alsó emeletén trachyt-tufa vagy trackyt-homok fordul elő. 
Serpula s egyéb kövületek láthatók benne, de gyéren és rossz karban.

A lajtamész felett elterülő rétegben látni augit-andesit hömpölyt is, de a 
lajtamész alatt nem.

Kemencze faluból megy be K-re egy kis vízmosás, a «Kövecses csapás», a 
hol nem a mediterrán rétegek, hanem egészen mások vannak feltárva. Mindjárt 
nyirok alatt kezdődik a trachyt dara, homok- és hamu-réteg, kövületek nélkül. 
Vezér zárvány benne az amphibol-andesit, mely igen ép darabokban található 
kisebb-nagyobb alakban. Vagy 12 láb (=  4 méter) a vízmosás, de más, mint ezen 
szedimentek csoportja, nem létezik. A rétegek szintesek.

Amphibol-andesit a mediterrántól É-ra, tehát közelebb a faluhoz, fordul 
elő ; továbbá a Gombhegytől K-re.

< Augit-andesit nem mutatkozik Kemencze közelebbi táján. Ezen táj főleg az

.jornál lévő kőbányából származó kőzet augit-andesit+amphibol- 
andesit a csiszolat szerint. Gyönyörű csiszolat. Amphibol sok, de mind ép, leszá
mítva a gyenge fekete keretet. Van kevés hypersthen, de nagy és több augit. 
Némely nagy hypersthen a szélén augittá kezd elváltozni, kerete augitból áll.

Amphibol-andesit, ritkás, (egyben egy biotit-rongy is tűnik ki, de az mit 
sem változtat a typuson) a berneczei nagy völgy nyugati vége felé. Az úton vannak 
nagy tuskók összehordva, főleg a baloldalról.

Ezen berneczei patak völgyében, éppen úgy a még hosszabb kemenczeiben 
kimagasló kompakt eruptiv kőzet nincs, csupa konglomerát, mi azonban a typust 
éppen oly jól képviselheti.

Földtani Közlöny XXV. köt. 1895. (2 0 9 )  2 0
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5. Bársony. Börsöny felé fordulva a letkés—ipolysági országúiról a 
ganádi pusztától keletnek, az úttól jobbra mély árok fehérlett homokos kőzettel, 
melyben foraminiferák, cyathophyllum és bivalvák láthatók. Ez valószínűleg 
mediterrán. Fölebb a hegynek Börsöny felé az út homokkövein visz, ez már medi
terrán sediment biotit-traehyt és nullipora zárványokkal. Még közelebb Börsöny- 
höz augit-andesit konglomerát és tufa.

Augit-andesit, melyben csak nyoma van a typuskeveredésnek amphibol- 
andesittel. Az augitok igen épek és nagyok. Hypersthen elég sok, de meg van 
támadva, nemcsak fekete keretben, de belsejében is megindul az elváltozás a 
szabálytalan transverzál repedésektől. Amphibol csupán romokban : vagy egészen 
fekete területtel vagy pontozattal, de ép rész egy sincs.

Ellenben szépen kiegészíti a typuskeveredés hullámzását más két csiszolat. 
Itt a hypersthenek el vannak változva, de az amphibolokból van több, melynek 
belseje még ép. Ezen hegy Börsönytől közvetlenül délre van. A házak, mondhatni, 
hozzátámaszkodnak. Neve az újabb térképen 1 : 25000 Pahocs, én 1872-ben 
Pauholz-nak írtam.

A falu talaja nyirok az Ipoly felé jobbra-balra, alatta helyenkint lösz. 
Börsönyből a Hosszú-völgybe menve kezdetben vastag nyirok.

A Hosszú-völgy elején a jobboldalon hasonlóan augit-andesit-famphibol- 
andesit. Makroszkoposan mutatkoznak égj es nagy amphibolok. Ez tehát typus- 
keverés az augit-andesit és az amphibol-andesit között. A hypersthen igen ritkán 
ép, de van ilyen is. Már tisztán augit-andesit a Spitzberg nyugati sarka. Makro
szkoposan is typusos.

Az augit-andesit eruptiv konglomerátjában vannak amphibol-andesit 
darabok is, de ezek mindig elváltozottak, a legépebbek kivétel nélkül az augit- 
andesitek. Mediterrán zavart településsel augit-andesit fölött. Ezen augit-andesit 
a Hosszúbércz elejéről zavarta meg a mediterránrétegeket.

A Biznetkő-hegyen typuskeveredése a biotil-gránát-trachyt-f amphibol- 
andesit-nek észlelhető. Hypersthen van, augit nincs.

Nagy-Homlokkő ugyanaz.
Szarvaskő, mint déli folytatása a Nagy-Homlokkőnek, ugyanaz. Biotit csak 

kis fekete keretben, amphibol sok és igen jó. Hypersthen kevés.
Ugyanazon typuskeveredés az Esztergályosbérczről, de a fekete ásványok 

pusztultak, nem fénylenek és így reá tekintve a kinézés andesites. Gyanút csak az 
ébreszt, hogy semmi fénylő elegyrész nincs (typuskeveredés). A Hosszúbérezről 
származó Börsönyköz legközelebb eső kőzet amphibol-andesitnek vehető, noha 
fekete ásvány alig látható, a mi van is, fénytelen.

A N agy-Sashegy Ny oldala, melynek tövében az Irtás puszta van, biotit- 
traehyt, de nyomával a kypersthennek. A kőzet fekete, de azért biotit sok és jól 
látszik. A csiszolatban csak igen kevés a hypersthen. Csatlakozik a Biznetkőhöz és 
a Szarvaskőhöz.

A N a gy-S óh egy  fontos már azért is, hogy ércztelért tartalmaz ; nyugati 
tövében van az elhagyott Alamizsna-bánya ; éjszaki tövében a Nagy-Sashegy felé 
1872-ben valami quarzitos érről teszek említést. Kőzete biotittrachyt, egy ízben 
gránátot is figyeltem meg; de van typuskeveredés is ampliibol-andesittal, sőt 
hypersthenek is lépnek fel.

(210)
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A Nagy Sóhegy ÉNy-i tövében a kőzet fekete, andesites küllemű, de biotit 
elég sok látszik, noha mind megtámadva. Typuskeveredésnek vehető.

Nagy Sóhegy Ny-i töve az Alamizsnabányánál. Ez is igen andesites, de 
biotit sok, hanem szintén bronz-sárgába vegyülő fénynyel. Gránátot is említek a 
helyszínén. A Nagy Sóhegy déli oldalán, középmagasságban, mállott zöldkő, de olykor 
a biotit még kivehető ; és így ez biotit-tracliyt zöldkövének mondható.

Igen érdekes typuskeveredés amphibol-andesit+augit-andesittel a Tolmás- 
h egy  Ny oldaláról. Augitok között ikerképződések szépek. Összenövés is van augit 
és hypersthen között. A hypersthen van belül s hozzátapadt több augit egyén 
parallel módon, egy pedig keresztben. Amphibol erős fekete keretben van, de azért 
jól felismerhető a kereten belül.

A Hosszúbércz ENy-i kezdetén amphibol-andesit, ritkás szövettel. Ezen 
hegy csak tovább DK-i irányban lesz augit-andesitté.

Hosszúbérez alja szemközt a Hegyeshegygyel augit-andesit, melyben 
nyomai vannak csak a végpusztulástól fenmaradt amphibolnak. Tehát nyomai 
maradtak fenn a typuskeveredésnek.

Biotit-trachyt ellenben, de typuskeveredéssel (amphibol-andesit) a Pálhegy, 
a Szénahegy, a Cserebércz és a Kis Sashegy.

Lóhegy. Augit-andesit, de typuskeveredés amphibol-andesittel. Uralkodik 
azonban az augit-andesit úgy makroszkoposan, mint mikroszkoposan. Biotit nem 
látszik. Amphibol sok, de mindig fekete keretben. Augit ikrekben is. A Lóhegy 
tövénél a konglomerátban biotit-trachyt is van, de fenn nincs.

Kis-Inóczról augit-andesit, melyben azonban némi nyomai az elpusztult 
amphibolnak pontokkal jelezve még vannak, de úgy, hogy itt már nem is lehet 
mondani typuskeveredésnek, mert a resorpczió annyira tökéletes. Augit több mint 
hypersthen, és nagyobb is. Néha ikerképződéssel jelenik meg.

N agy-Inócz DNyNy-i oldala augit-andesit, melyben szintén több az augit 
és nagyobb. Néha iker. A hypersthen részben kezd szerpentinesen elváltozni. 
Végnyomai a preexistált ásványoknak az amphibol, de tán a biotit is, itt sem hiány
zanak. A Nagy-Inócz középtájáról a csiszolat már tisztább augit-andesitet mutat. 
Gyönyörű augit ikrek. Augit több mint hyperszthen. Van hypersthen augitburko- 
latban is.

A N agy-Inócz hosszasága közepén szép amphibol látszik már makroszkopo
san is. Awgit-andesit-f amphibol-andesit. Gyönyörű augit ikrek. Amphibol mindig 
fekete keretben.

A N agy-Inócz magaslata E-i részén, hol meredek sziklacsoportot képez, 
augit-andesit a szálban lévő kőzet, de vannak benne amphibolnyomok is.

Ezek szerint a Nagy-Inócz augit-andesit, mely némely helyen azonban 
mutatja nyomait a typuskeveredésnek amphibol-andesittel, de oly alárendelten, 
hogy ezt jelezni is alig kell a térképen.

N agy-H ideghegy. A Nagy- és Kis-Hideghegy egybefoglalva. A Nagy-Inóczról 
menve fel E-nak a Nagy-Hideghegyre.

A Nagy-Hideghegy DDNy-i oldala. Három példány egyforma és azok 
egészen augit-andesitnek néznek ki a csiszolat szerint. Augit ikrek is vannak. 
Augit több mint hypersthen. Amphibolromok végmaradványai olykor mutatkoz
nak, de abban ép amphibol-anyag semmi.
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N agy-H ideghegy teteje. Ez is hasonló az előbbi három példányhoz, tehát 
augit-andesit, éppen olyan veres kiválásokkal, mi valami utólagos infiltraczió is 
lehet, talán heulandit ; de gránátnak nem felel meg.

Ejszaki oldalán apróbb szemű augit-andesit, mint az előbbiek ; a veres 
ásvány ebben sem hiányzik végképpen, de jóval ritkább. A csiszolatban augit- 
ikrekben is fordul elő. Néhány preexistált ásvány végső romjának maradéka 
látszik, de már következtetni sem lehet alakjára, csak azt lehet mondani, hogy 
valami Fe tartalmú fekete ásvány lehetett. Gránátnak jelenlétét a mikroszkóp sem 
mutatja.

A Nagy-Hideghegy (865 m.) tetején, közel a meredek ÉÉNy-i lejtőjének 
felső kezdetéhez. Kinézésre olyan sűrű augit-andesit, mint az eddigiek. A veres 
toltok halványabbak és kevésbbé emlékeztetnek gránátra. Ezek hamarább 
elpusztult olyan földpátok, melyek régibb typusból kerültek ezen typus lávájába. 
Hosszúkás alakok ezek és a leveles szerkezetnek maradtak fenn nyomai. A csiszo
latban augit iker mutatkozik, de nem sok. Itt nem túlnyomó az augit, talán 
egyenlő a hypersthennel a mennyiségre és nagyságra nézve. Egy olyan szakadékos 
barnás-zöld ásvány, mi a gránátra emlékeztethetne, anisotropnak bizonyult be. 
Egyéb nyom gránátféle ásványra nincs.

A Nagy-Hideghegy lejtője a Kis-Hideghegy felé augit-andesit változatlanul, 
mely mindenben hasonlít az előbbiekhez. (Ez itt a 1: 28000 térkép szerint a 
Kis-Hideghegy.)

Kis-Hideghegy. Megjegyzendő, hogy két Kis-Hideghegy van. E gyik  Bör- 
sönyről jőve az, melyre ezen példányok vonatkoznak, és mely a térképen 
( 1 : 25000) csakugyan így is van nevezve. A másik Diós-Jenőről jőve a Csóványos 
déli nyúlványa a Szabókő-vel.

Biotit-trachyt egyes tuskókban DNy-ra a Nagy-Hideghegytől a Kis- 
Hideghegyen Börsöny felé, de csak a tetőn, mert a Kis-Hideghegy zöme 
olyan augit-andesit, mint a Nagy-Hideghegy.

Görbekő, szemközt a Csúcshegygyei (Spitzberg). Biotit-trachyt, feketés 
mállásnak indulva. Jó nagy biotit-hexagon látszik, de bronz-színű. A szövet szerint 
nagyszemű. A fekete ásványok legtöbbnyire fénytelenek.

Börsöny, bányák. Vannak példányaim a Magyarhegy Ny-i tövéből és a 
Magyarhegyről, kissé fölebb a szálban levő lávarétegekből.

Az utóbbi makroszkoposan jelleges augit-andesit, de a fekete ásványok nem 
tűnnek ki. Csiszolatban is az.

Az előbbi nem augit-andesit ; az trachytos küllemű, látni benne amphibolt, 
egyebet makroszkoposan nem.

A csiszolata szerint augit-andesit+amphibol-andesit. Igen szép augitok 
ikrekben. Amphibol elég sok, de mindig fekete keretben, úgy hogy a két keveredő 
láva között túlnyomó az augit-andesit, és így maradhat az egész Magyarhegy 
augit-andesitnek. . »

Börsöny a Magyarhegy nyúlványa a Pogányhegy felé. Makroszkoposan fel
tűnő sok és esetenkint szokatlan nagy amphibolokat tartalmaz (van 20 mm 
hosszúságii is), melyek teljesen épek. A csiszolat ezen épséget szintén mutatja, 
valamint azt is, hogy typuskeveredés nincs, biotit sincs, de hypersthen sincs 
E kőzet tehát tiszta amphibol-andesit.
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A szomszéd kőzet, szintén a Magyarhegy nyúlványáról, már typuskeveredés 
augit-andesit+amphibol-andesit, míg maga a nagy Magyarhegy augit-andesit.

Kis-Pogányhegy ENy-i oldala. Amphibol-andesit, de kissé zöldköves. Meg 
van támadva az amphibol és a hypersthen. A hypersthen épebb, ebből több ép 
rész van, az ampbibolnak alig 1—2 egyénében van még kevés ép anyag a fekete 
keret beljében. Augit nincs.

N agy-P ogányhegy. (Biotit-quarztrachyt.) A Pogánybegy déli oldaláról. 
Eöldpátja jelleges labradoritnak van határozva lángkisérletileg. Csiszolatában ép 
biotit is van. Amphibol mind pusztult.

Szintén onnét. Ennek a földpátja is jelleges labradoritnak y an lángkisérleti
leg megállapítva. Mind a két példány zöldkőnek látszik. Ennek a csiszolatában 
sem a biotit, sem az amphibol nem ép, csupán a kivehető körvonalok jelezik, hogy 
mi volt itt. Nem  typuskeveredés.

Nevezetes, hogy mind a két csiszolatban olyan átlátszó szemek is vannak, 
melyek quarznak tarthatók. Nincs hasadás, csak repedés, és a színjáték nagyon 
élénk. Az alak szabálytalan. Biotit-hexagon, de mállottan makroszkoposan is 
kivehető mind a két példányon.

Szintén a Pogányhegy oldaláról zöldkő ; kévésbbé mállott, mint az előbbiek, 
az asszocziáczió egyes fekete ásványai fényesebbek ; van fénylő biotit ; amphibol 
is jól kivehető, még kis fénye ennek is van. Kézi nagyítóval quarzot felismerni 
nem birok.

A nagy Pogányhegy DK-i oldala zöldkő ; apróbbszemű, mint az előbbi és 
közelebb áll a hegy déli oldaláról származóhoz. Fekete ásvány az egyik példányban 
nem ismerhető fel makroszkoposan. A másikban jól látni biotitot és amphibolt, úgy 
mint az előbbiben. Plagioklászok igen jóLPyritszem is sok látható. Csiszolatban 
csak igen csekély nyomban látni a biotit kis részét épnek. Pusztult az, valamint az 
amphibol is. A földpát ép. Kettőnél minthâ egyenes extinkczió volna. Quarzszem- 
nek tartható itt is van, de kevés. A földpátok a vitriolos víztől áijárva sárgásak ; 
de épek, fénylők.

Fölebb a Kovácspatak mentén mint az előbbi. Zöldkő olyanforma, mint az 
utolsóelőtti. Biotit és amphibol látható makroszkoposan is, aprók, de fénylők. 
Pyrit is bőven járja át. Csiszolatában néha jó a biotit, az amphibol pusztult. 
Néhány saját quarzszemén kívül, mi össze van szőve orgánosan a környezettel, 
van egy nagyobb gömbölyű quarzszem is, a mi mint kavics-zárvány veszi ki magát. 
Ez a környezetre nézve egészen idegennek látszik.

Rózsahegy vagy Rózsabányahegy. Rózsabánya oldal Királyrét. Biotit- 
trachyt zöldkő makroszkoposan és mikroszkoposan. Nincs typuskeveredés. Quarz 
ebben határozottabban van, egy nagy hömpölyzárványféle, de kisebb több, úgy 
hogy a Rózsahegy kőzete biotit-labradorit-quarz-trachyt.

Azon a legépebb példányon, melyet S chatakzik  hozott 1880-ban és melyre 
reá írta «Biotit-amphibol-quarztrachyt», a quarz makroszkoposan is jól kivehető. 
Csiszolatban szintén bőven van quarz. Jó a biotit is elég gyakran ; az amphibol a 
legmegtámadottabb. Hypersthen vagy augit nincs. Gránát sincs, s úgy látszik, a 
quarztrachytban a gránát általában nem jelentkezik.

Rózsahegy (Rosenberg) ENy-i oldaláról. Ebben is látni már kézi nagyítóval 
is quarzot.
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Ugyanonnét zöldkő. Biotit makroszkoposan jól kivehető. Mivel azonban a 
vasvitriol átjárta az egész kőzetet, sárgás színű minden világos ásvány s fénye- 
vesztett, azért szabad quarz nem látszik.

Rózsahegy ÉNy-i oldalán zöldkő, melyben sok a pyrit. Fekete ásvány egy 
sem látszik. Quarz sem kivehető. Csiszolatában nincs ép fekete ásvány, csak plagio- 
klász jó és quarzszemek ; aprók néha egyesen, néha több egy csoportban. Egész
ben véve nagyon arra emlékeztetnek, hogy az eredeti magmába is már mint quarz 
jöttek be s ezek a megmaradott részek, a mi már bázist nem talált.

A Pogányhegy és a Rózsahegy kőzete tehát biotit-labradorit-quarztrachyt. 
Ebben gránát nincs. Nem lehetetlen, hog3r tüzetesebben átkutatva a sóhegyi 
biotittrachytban is fog akadni quarz.

A pogányhegyiben és rózsahegyiben azonban a quarz kétségtelen.
A Nagy-Sóhegy biotittrachytja abban is különbözik, hogy ez helyenkint 

már typuskeveredés +  amphibol-andesittel ; míg a pogány hegyi és rózsahegyi 
sehol sem mutat tvpuskeveredést.

Börsönyi hány áh. Az érez bányák Börsönyben főleg a Kovácspatak mentén 
vannak a Pogánj'hegy (Purberg) és a Rózsabányahegy körül, ezen utóbbi a 
Pogányhegytől DNy-ra esik s a Kovácspatak választja el egymástól. A Pogány- 
hegytől É-ra a bányáknak jegyzett házak táján szintén vannak elhagyott bányák, 
melyek egy részét most pinezének használják.

Végre a Nagy-Sóhegy déli tövénél van az elhagyott Alamizsnabánya.

6. Letkés. K o b o n y i  birtokosnál mediterrán kövület egész ládával van. Az 
ö tagján szakadékok vannak, azokban és a felületen találni a kövületeket.

A leledi hídnál a Medvepatakban gránátok fordulnak elő.

7. 1poly-Damásd. Biotittrachyt (fekete), S c h a f a k z i k  csiszolata Í1878), 
mit Szobról menve Ipoly-Damásd felé gyűjtött. Igen jó a biotit, az amphibol is, 
noha változásnak indulni kezdettek, mit az amphibol fekete keretet mutat, de bel
seje ép. A földpát jó. Hyper8then csak gyanítható. Alakja megvan, de anyaga 
változott úgy, hogy biztosan nem mondhatom jelenlétét.

Fekete, andesites biofií-íracfa/í+amphibol-andesit. W allenfeld hozta az 
ottani bányájából. Andesites külsejű ; de a biotit olykor még oszlopot képezve is 
megvan makroszkoposan. Két jó csiszolat van. Ezekben a biotit szintén igen jól 
kivehető, az amphibol is, de alárendelten jelentkezik már a hypersthen jól kivehe
tőig. Az egyikben egy quarztartalmú kőzetzárvány.

A másik csiszolatban csakúgy megvannak a karcsú hypersthenek, de itt is 
csak kezdete van a typuskeveredésnek.

Van mástól is (H ofbatjeb) fekete biotittrachyt kőzetem Ipoly-Damásdról, 
mit a bátonyi kőzet pótlására használ Pestmegye.

Ez is biotittrachyt ugyan, de haladottabb typuskeveredéssel. Itt a hypersthen 
nagyobb és gyakoribb, a biotit pusztult, makroszkoposan is bronzszínű pikkelynek 
látszik, de hexagonban. Egy gránátszem is van. Azonban itt már túlnyomó az 
amphibol-an desit. Érdekes átmenet.

Ritkás, elég épnek kinéző sárgás-szürke kőzet. Nagy biotitok, erős fénynyel. 
A csiszolatban is igen jó a biotit, jó az amphibol ; hypersthen csak fellépő félben.
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Ez a Gallahegy farkáról van, az országiiton Letkés felé.
Maga a Gallatető szintén biotit-trachyt, de a melyben a fekete ásványok 

szintén pusztulva vannak. Hypersthen nincs.
A N agy-K erekhegy az ipoly-damásdi határban a Zuvár hegy lesz. Ennek 

tövében a DNy-i oldalon a térképen a kőbánya jelezve van (1 : 25000). A fekete 
andesites kőzet, de látható biotittal innét való. W a l l e n f e l b - ó  éppen úgy, mint 
HoFBAUEB-é ; ugyanez a M a y e r  fekete biotittrachytja is.

Ezen hegy tehát a pálhegyi fekete trachytnak folytatása. Ezek mind a 
lepenczvölgyi viszonyok.

N agy-K erekhegy trachyt-konglomerát zárványa. Amphibol-andesit, a mely
ben makroszkoposan nem látszik biotit. Az amphibol fekete keretben van, de nem 
sok és nem nagy. A hypersthen nagyságra felülmúlja. Egészben véve ez több, 
mint az amphibol, de szintén nem valami nagyon szapora. Földpát a legtöbb, de 
alapanyag is bőven van.

8 .  S z o b .  Szobon egészen azon fekete andesites typuskeveredés van az 
amphibol-andesit és biotit-trachyt között pyrit tartalommal, mint Yisegrádon a 
Lepenczvölgy elején. Ez Szobon a Malompatakban van, annak bal oldalán a Pál- 
hegy mellett, attól É - r a .  Andesites külsejű. Bányát kezdett benne M a y e r  egykor, 
de csakhamar abban hagyta.

Ebben is találtam még gránátszemet is.
Hasonló a kőzet a Sághhegytől ÉNy-ra, mi ott a szántóföldön üti ki magát. 

Hypersthen nyomát itt is lelhetni. E tájon aztán van átmenet olyanba, hol a biotit 
és amphibol valamivel még épebbek, de hypersthen nincs. Ilyen azon kőzet is, 
mely szemközt fordul elő a Pálhegygyel.

Szob, Kerekhegy E oldalán a nulliporamészben mint zárvány biotit-trachyt 
van. A trachytzárvány hosszúkás ugyan, de elég gömbölyűre van kopva ; az mint 
hömpöly jött bele, tehát öregebb, mint a lithothamniummész. Ez nevezetesen a 
k e l e t i  fehérkő-bányában ( L u c z e n b a c h e r - ö )  van, de ott biotit magában is található 
fényes hexagonokban a mészkőben.

A községi fehérkőbáfiyában kivehető, hogy a rétegek a helység felé dűlnek, 
a padok 3—6 decimeter vagtagók. Osztriga sok, kőmag is sok. Lithothamnium is 
gyakori.

A Malomárokban a mediterrán fen sík alján homokkő van s abban a medi
terrán kövületek (pecten stb.), de biotit-trachytzárvány is, így D u t k a  P á l  telkén.

Szob Pálhegytől É-ra. Fekete biotit-gránát trachyt kis kúpot képez, melynek 
tövében tályag (mediterrán ?), melyben W i m m e r  úr közlése szerint kutatási tárnát 
vájtak s találtak is kőszenet, de csak 2,5 láb vastag rétegben, azért abba hagyták. 
Innen való a fekete biotit-trachyt.

A biotit-trachyt és az amphibol-andesit typuskeveredésénél valóban érdeke
sen lehet az átmenetet látni az arányra Dézve azon trachytokban, melyek a Ságh
hegytől DNy-ra a Malompatak bal partjára esnek, a Pálhegy és a Ságkhegy közé.

Az egyik példány biotit-gránát-trachyt, de nem hypersthen nélkül, csakhogy 
ennek finom tűi többnyire pusztulásnak indultak.

Egy másik példány andesites külsejű biotit-trachyt, de hypersthen már 
kezd fellépni.
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Biotit-gránát-trachyt. Veres trackyt két nagy gránátszemmel. A biotit és 
amphibol végképpen elpusztultak. A mikroszkóp csak pontozva mutatja alakjaikat.

Biotit-gránát-trachyt a Pálhegyről. Fekete andesites, de kypersthen némely 
példányban jól kivehető.

Egy másik példány biotit-trachyt ugyan, de oly sok és oly nagy már a 
hypersthen, hogy amphibol-andesitnek is mondhatni. A hypersthen igen ép, az 
amphibol pusztultabb, de nem annyira, mint a biotit, de azért felismerhető anyagú 
ezek k ö z t  i s  van. Szob Nagy-Kerekhegy DNy tövében. M a t é e  volt kis bányája.

A sághhegyi kőzet biotit-amphibol-labradorit-gránáttrachyt. A gránát elég 
gyakran fedezhető fel, rendesen apró szemekben, de néha jó borsónyi szemek is 
találhatók. Az egyik kőzetpéldány, mihez hasonló több is van, sajátságos sötét
szürke foltokat mutat. Ezen példány csiszolatán látható, hogy a fekete ásványok 
el vannak pusztulva, csak néha a középen ép még kissé az amphibol és a biotit, 
de rendesen fekete pontos körvonalát látjuk csak. Gránát teljesen ép s az makro- 
szkoposan is feltűnik. A sötétszürke foltok mintha a földpátok elváltozott állapo
tára vonatkoznának. Apró hypersthen tű sok van. Ezek épek.

A sághhegyi trackyt* világos szürke színű a hegy egész felső részében, a mint 
azonban mélyebbre hatolnak a fejtéssel, kékes szürke színű is mutatkozik, egészen 
hasonló a Csodi hegyihez Bogdánban, hol azonban ezen kékes szürke féleséget 
hamarább kapták meg. A repedés határán oxydáczió következtében barnás 
szürkévé változik a szín, mi arra enged következtetni, hogy a kékes szürke színt a 
finom osztató vasdisulfid idézi elő.

A szobi-sághhegyi kőzet typuskeveredés. Benne állandóan kezd fellépni a 
hypersthen, és pedig a biotit és amphibol anyagának disszocziácziója és új asszocziá- 
cziója következtében. Ezek a parányi hypersthenek gyakran az egyedül ép ásványok 
az ásványtársaságban, a gyér gránátot kivéve, mi mindig kifogástalan. A földpát is 
elég jó, de mindig zavaros. Egy csiszolaton világosan észlelhető, hogy a fekete 
pontokkal homályosan kerített amphibol területén kivehető orientáczióval a 
főtengely szerint apró, de ép hypersthenek képződtek ki, mintha az amphibol meg
olvadása után abból a konczentrálódott Mg szerint a nehezebben olvadó Mg-dúsabb 
hypersthen állott volna elő.

A hullámzás a biotit és amphibol anyagának épségében felette nagy, de soha \ 
nem ép ezen két ásvány és minden csiszolatban megvan a keletkező hypersthen 
embriója. A mintagyüjteményben ( F u e s s )  Szobról is, Mária-Nosztráról is ván—̂  
példány, és a mi a diagnózisban említve van «Augit mikroskopisch», az hypersthen.
Ki lehet különösen a szobi csiszolatban venni a hypersthen dikroizmusát, nem 
kevésbbé, mint az extiukczióját.

Megnéztem aztán a bogdáni Csodi-hegyit. Abban is megvan a hypersthen, de 
kevésbbé jól megtartva. Ezen hypersthen is elváltozik néha és akkor csak romjá
ban ismer rá az ember, ha az egészséges állapotától kezdve pusztulásáig minden 
fázisban ismeri. Olykor a karcsú hyperstlien-oszlopból csak még kis f o l t  ép; 
akkor ezen f o l t  mutatja a dichroizmust és az extinkcziót a szabály szerint.

Az apátkutiban nem ismertem fel a hypersthent. Itt a biotit és az amphibol

* V. ö. dr. Szádeczky Gyula dolgozatát: «A szobi Sághliegy andesitjáról és 
kőzetzárványairól», Földtani Közlöny, a folyó (XXV.) évf. 161—174. 1.
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teljesen elpusztult, de olyan apró tűk, melyek liypersthenek lehettek, vannak, 
hanem szintén csak fekete pontokból állanak. Itt is valószínű, hogy az amphibol- 
andesit aláaknázta biotittrachyt a typuskeveredésnek nyomával szintén bír.

Az ilyen átváltozása az amphibol és biotit anyagának hypersthenné nem 
ugyanazon eset, mint mikor a kétféle kőzet lávája keveredik és egyszerre nagy 
hypersthenek lépnek fel. Ez csak rokon vele és jelenti az amphibol-andesit közel
ségét, mint okozóét.

Lepenczvölgy és az Ördögmalom határozottan ilyen kétféle lávakeveredés- 
ről tanúskodnak.

Azonban mégis lehet, hogy ez is csak egyszerű typuskeveredés, mert 
M.-Nosztrán apró szemű feltűnő sűrű amphibol-andesit csakugyan van. A magmá
ban a hypersthen az <5 hasadásai szerint szét is foszolhat vékony tűkre. A ságh- 
hegyi egyik példányban csakugyan találtam egy nagyobb hypersthen részét is, de 
csak terminállapok nélkül, ez tehát nem itt keletkezett.

Sághhegy tetején, különösen annak EK oldalán Mária-Nosztra felé igen 
mállott a kőzet, színe barna, mállása helyenkint gömbhéjjas, a melyekben belül 
mint mag az épebb darab tovább marad meg.

Ez a gömbhéjjas mállás azonban koránt sem oly fejlődött, mint a lepencz- 
völgyi fekete biotittrachytnál.

Sághhegyi kőzetzárványok és ásványok :
aj Sághhegy, m.-nosztrai oldal, Káptalanbánya. Chabasit az űrben. Víztiszta, 

rhomboëder.
b) Más példányban felette érdekes zárvány. Gránátok, melyek mintha 

agyagpalába volnának burkolva. Némely gránáton a kristályalak kivehető, más 
törve van, és az egyenetlen töréslap sötétpiros. Az egész zárvány csak vagy 2 cm 
hosszú és 1,5 cm széles.

c) Nagy amphibol, de több kristálycsoportba nőve zárványt képez. 1 cm 
hosszú, 0,8 cm széles. Ez elég sokszor.

d) Agyagpala  mint zárvány a biotittrachytban, 4 cm hosszú, 0,7 cm 
vastag. Ez azonban nem látszik valódivagyágpalának lenni, mert három rétegből 
áll, alul-felül agyagpalaféle feketés iszapnemű anyag, középen durva quarzhomok- 
ból álló rétegecske. A fekete szín lehet, hogy a láva heve által idéztetett elő 
valami fiatalabb homokkődarab bezárása alkalmával, melyben a durvább rétegek
kel a finomak váltakoztak. Lehet, hogy olyanféle sötét szürkés keményre és 
palásra égetett oligoczén tályag, minő Bogdánban a Csodi-hegy Ny oldalán az 
ottani biotittrachyt érintkezésénél az árkokban nagy mennyiségben látható.

e) Más példányban agyagpalaféle ugyan, de az piros gránátot tartalmaz. De 
a világos kőzet magában is tartalmaz gránátokat.

f) Valami kőzetzárvány, melyben biotit és földpáton kívül mintha quarz is 
volna. Nem-e valami régibb biotit-quarztrachyt?

g) S ch afaezik  gyűjtése (1877.). Quarzitos zárvány, talán homokkő, minek 
szemei a lávában kissé összetapadtak és üvegesekké váltak.

h) Sághhegytől Ny-ra a biotittrachytban valami kőzetzárvány ; nem-e 
quarztrachyt ?

i) L u c zen bac h eb  m á s o d ik  bányájából. Mállott barnás trachytban valami 
biotitos kőzetzárvány. Emlékeztet az előbbire.
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k) Fekete biotittrachyt, bizonyosan typuskeverék+amphibol-andesit, igen 
fényes csillámpala-zárványnyal, mi azonban a fekete kőzeten csak fénye által 
válik ki.

l)  Sághhegyi kőzetpéldányban agyagpala mint zárvány, 25 cm hosszú.
m ) K özetzán ány többféle, ásványzárvány csak kettő s ez amphibol, mely

ből 8,0 cm hosszú példányt is gyűjtöttem. Ezen nagy amphibolokról nevezetes, 
hogy terminállapjuk nincs, hogy a trachyttól élesen elválnak, hogy anyaguk ép.
A szín egészben fekete, a csiszolatban veresbarna. A hasadásirányok igen jól látsza
nak. Nevezetes, hogy míg a kőzet asszocziáczióját képező amphibolok elpusztultak, 
ezen nagy amphibol mindig ép. Legtöbbször egy kristályból áll, de olykor több 
egyén hosszas kristályainak aggregátja, mintha valami amphibolitból került volna 
a trachytlávába.

n) A másik talán dichroit, legalább reá nézve több szint szépen mutat, 
helyesebben valami kőzet, melyben dichroit is van. A kéke3 szín bizonyos irány
ban feltűnően szép. Ezen dichroitos ásvány jól hasad. Kívüle két szép fekete s 
igen fénylő oktaöderes ásvány van, mely magnetit lehet.

Utólagos képződésü ásványok a sághhegyi trachytban :
o) Egy űrben, melyet valami sárgás kéreg von be, mi nem pezseg, ezen a 

kérgen fekete fénylő ásvány van, mint legutolsó képződmény kiképződve. Nem-e 
valami Mn-ásvány?

p )  Egy vasdús mállott trachyt belsejében a nosztrai felső bánya táján.
amethyst mandolanagyságban mint ürtöltelék. Ilyen a szobi oldalon is fordult elő 
újabban. H e g e d ű s , a felügyelő, mutatott is nekem morzsalékot. Más példányon a 
sugaras quarzkristályokalul kissé ibolyaszínűek, de a végükön sárgásak. Az űrt azon
ban nem maguk töltik ki, hanem valami fehér anyag, mi savval nem pezseg, ez 
azonban üvegfénytí víztiszta anyaggal függ össze, mi szintén részt vesz az üreg
kitöltésben. Ez chabasit. —

q) Chabasit a leggyakrabbi. Nemcsak a hegy külseje felé, de a bánya 
mélyebb fejtéseiben is találni mint ürtölteléket. A mélyben előforduló és a felső nem—s  
különböznek az alakra nézve.

0. Mária-Nosztra. Itt is érdekesen követhetni a typuskeveredést.
A Gallatető, sőt még lejebb a nyereg .biotittrachyt, ámbár pusztulva, de hyper- 
sthen nem látszik.

Ellenben lenn, Mária-Nosztráról a Gallahegy felé a patakban felüti magát 
egy egészen andesites kőzet. Ez amphibol-andesit, melyben a hypersthen sok és 
ép, az amphibol gyakran pusztult, de azért ép is találkozik. Biotit-rom szintén 
gyanítható a csiszolatban ; makroszkoposan jól kivehető, de bronzos színnel, 
hanem határozott hexagonnal.

Yalamint maga a Sághhegy biotittrachytja is typuskeveredés, de csak 
kezdődő, úgy a kishegyi trachyt mindjárt keletre a Sághhegytől hasonlóképpen 
oly biotit-gránáttrachyt, melyben a hypersthen jól fellép, jobban, mint a ságh- 
hegyiben. Mellette oly ritkás küllemet vesz fel, mint rendesen az amphibol-andesit. 
Biotit makroszkoposan jó és elég sok. A mikroszkóp alatt szépen mutatja a 
cx=P metszetben a teljes absorpcziót, mellette olyan görbülést, mint a biotit a grá
nitoknál gyakran mutat. Olykor gránát is van jelen.
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Ugyanaz a fekete stírfí amphibol-andesit, mely a nosztrai patak medrében 
megvan Galla felé, folytatódik a patak mentén lejebb és megvan Ipoly-Damásdon 
azon fekete pyroxén-andesitben, melyet már annyian vettek munkába, de a mi az 
augit-andesit jóságával nem bír.

A Ságlihegy keleti folytatása is mind biotittrackyt, gránáttrachyt, de typus- 
keveredéssel, mert hypersthen állandóan van benne. Ilyen van a Kopaszhegy 
nyugati tövében.

A Kopaszhegy tetőn kétféle kinézésű trachyt van : az egyik határozottan 
amphibol-andesit küllemű; a másik biotittrachytnak mutatja magát.

A  mikroszkopos tanulmányozás folytán kiderül, hogy itt a typuskeveredés 
külön fokozatai vannak képviselve : az elsőben túlnyomó az amphibol-andesit, a 
másikban a biotit-trachyt.

Fekete biotittrachyt, Mária-Nosztra, Kalváriahegy DK-i lejtője. A vékony 
csiszolatban már többször feltűnt valami sárgásbarna, hosszúkás rostú legutolsó 
képződéséi ásvány, mi átlátszó és anizotrop. Extinkcziója közel egyenes ; dichroiz- 
must nem mutat, sem színjátékot, csak világosodást és elsötétedést, de ezt sem 
élesen. Alakja csak oldalvást mutat határozottságot mint parallel oldalaktól hatá
rolt rost; de a terminállapok mindig el vannak mosódva. Ez valamiFeO vegyület 
lehet és a fekete szín előidézésében játszik szerepet. A mállás széle egy ilyen fekete 
trachytnak világosabb barnás szürke, mint a Fe oxidácziója idézhet elő.

Olaszkert hegy, az úttól (menet M.-Nosztrára Börsönyből) balra. Barnás. 
Typuskeveredésre jó példa. Még biotit is van ép a csiszolatban. Perfekt abszorpczió 
elsötétedéssel. Az amphibol is ép, de kis keretben van, úgy mint a biotit. Hyper- 
sthen nincs keretben. Jó sok van. Azon bapna ^nyag, mely az ilyen keveredések
nél képződik, kevéssé itt is megvan.

Még tovább M.-Kosztra felé a sásőloM’elett biotit-trachyt, de fénylő fekete 
ásvány makroszkoposan egy sem látszik. Látni fekete ásványt az ibolyaszürke 
sűrű alapanyagban eleget, de az mind fénytelen. A mi ezen a kőzeten kissé fénylik, 
az csak földpát, melyből jó nagy individuumok vannak. A csiszolat a fekete ásvá
nyokat legnagyobb részt pontozott területtel fekete keretben mutatja, olykor az 
egész hosszú fekete ásvány nem átlátszó fekete, hypersthen nem látszik. A földpát 
ép, belsejében azonban barnás sárga anyag többször kivehető, különösen a nagyok
ban. Ilyen állapotban a helyszínen lehetetlen volna megnevezni a trachytot, mert 
andesites küllemű.

1 0 .  N a g y - M a r o s .  A házak felett egy szőlővel beültetett előhegy, 
«Kurzer Riegel» déli oldalán mammutcsontokat találtak még 1864-ben s azokat 
a magyar nemzeti múzeumba küldöttek. A feltárásnál vagy 7 m lösz volt s ez 
alatt kavics vagy 1 m és ebben volt a csont : porladozó koponya s benne jobban 
megtartva fogak, volt ezen kívül alszárcsont, lapcsont és csigolyák, sőt agyar- 
darabok is.

A kavics kis részt quarz, legnagyobb részt világos ritkás amphibol-andesit.
A löszt ezen völgy jobb oldalán nyirok borítja, veres és utólagosan mosatott 

le trachytlejtőkről. Nem pezseg.
Egy helyen a löszben nyirokréteg is van. Kavics a lösz alatt látható Kis- 

Maroson is, a vasúti bevágásban.
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Mediterrán. Felmenet a zebegényi erdei úton találni a felsó mediterránt 
mint lajtameszet, néha korallal. Ez a nyerget képezi nyugatra Zebegény felé, hol 
ezen formáczió szintén látható. Ezen a fensíkon fejtették is a tömöttebb rétegeket 
és faragott köveket csináltak, minőkből jó nagy rakás fekszik ma is a Dunaparton, 
Zebegénynél.

A mediterrán meszet borítja kavics, kezdetben alárendelt, de később ural
kodó mennyiségben, úgy hogy van réteg, mely CaCOs által összetartott quarz- 
kavicsbói áll. Ilyen réteg Zebegénynél a faluban a patak partján mint elszakadott 
tömeg magában is észlelhető.

Ezen kavicsrétegből a kötőanyag eltávolodása után a szabad quarzkavicsok 
lemosatnak s ilyenekkel a hegység oldalain gyakran találkozunk.

Kavics váltakozva lajtamészszel a zebegényi völgyben is van. Malomárok 
bal oldalán a Kerékhegytől É-ra, mi úgy fekszik, hogy a n.-marosi formáczióval 
folytonosságban lehet.

Nagy-Maroson a Dunaparton felfelé Zebegénynek az első augit-andesit a 
Klausengrund-völgyben van, ez az indóháztól fel az első vasúti őrháznál megy be 
a szőlők közt, hol kezdett kőfejtések vannak. E völgy jobbról balról az augit-andesit 
eruptív konglomerátja.

A Dunaparton. úgy látszik a példányok után, hogy az augit-andesit hébe- 
hóba megszakad. KiEOLEE-rel szemközt például Szá d e c zk y  ampkibol-andesitet 
hozott; de nekem is van a 2-dik és 3-ik őrház között a nagy-marosi indóháztól 
Zebegény felé ampliibol-andesitem és szintén azon tájról augit-andesitem is- 
Lehet, hogy egyes nyúlványok az Ordöghegytől egészen le tartanak, mint 
amphibol-andesit.

11. A  dunai trachytesoport legnagyobb fensikja. A dunai 
trachytcsoportban jelentékeny azon terület, mely a csúcs-, sátor- vagy gerincz- 
hegyek között mint a mélyedményt kitöltő fensík, vagy a hogy a nép nevezi : 
lapos foglal helyet.

Ezen « laposok» legnagyobbika az, mely a Nagy-Maros és Zebegény közti a 
Dunába annyira benyomuló Ördög- és Csúcshegytől éjszaknak egész Kospallagig 
terjed, hol határát a Vaskapu- és Feketehegy képezi. Kelet-nyugatnak Szokolya, 
Mária-Nosztra és Szob határaiba is benyúl.

Ezenhullámosfensík felülete a közép mioczén mediterrán rétegei : hol a litho- 
thamniummész vagy meszes kavics, hol tályag, hol homok által képeztetik. Mindezek 
több helyen a magasban fedve vannak nyirokkal, alantabb löszszel, különösen a 
Dunára nyíló völgyekben, melyet azonban nyirok több helyen fed, mint utólag: ? 
képződmény.

Vízmosás nagyon sok van s ezek nem ritkán engednek néhány me:emy:rt 
a tektonikába pillantani. Ezekben általában azt venni ki, hogy az alap tr&cky:. 
Legáltalánosabban a biotittrachyt, de belyenkint amphibol-andesit. só: augit- 
andesit is. Ezen utóbbiak itt tehát a biotittrachyttal érintkeztek a : i: . hegy aa
akkori tengerfenékből felmeredtek volna. Hogy ilyen érintkezésnél t y p u s k e v e r é ie s  

esetei is foroghatnak fenn, világos, de a mikroszkóp tanúsága s z e r in t  t é n y  is .

Ezen nagymaros-kospallagi fensíkot tehát a felső mediterrán rétegek képe
zik, azok az akkori tengernek felemelt fenekének felelnek meg. mi többe vizszint
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alá nem merült és így fölibe újabb rétegek nem rakódtak, kivéve a vulkáni hamut, 
melyet a későbbi erupcziók hánytak széjjel s minek elmállása következtében azon 
képlékeny agyag képződött, melyet trachytvidéken a nép nyelvén (Mátra, Tokaj- 
Hegyalja) nyiroknak mondanak. Nyirok e fensík magasabb részein még több 
helyen van, noha természetesen a víz által folyvást távolíttatik. A fensík lejtőinek 
azon helyein, melyek a Duna-völgygyel függnek össze, lösz is található, de csekély 
mennyiségben.

Ezen mediterrán rétegek, a hol szintesen vannak, mindig a biotittrachythoz 
támaszkodnak, ebből bennök zárványt gyakran találni s általában mondhatni, 
hogy a biotit-gránáttrachyt törmeléke annak anyagát gyakran képezi. Ellenben 
soha nem képezik a hypersthen-andesitek ; ezeknek a hátán magasabbra emelve 
is találjuk, mint a fensík szintje, erre jó példa Nagy-Marosról fel a Csúcshegyre, 
melynek teteje felé a mediterrán mész és meszes kavics jó magasan követhető ; de 
ugyanezen az úton láthatni, hogy az amphibol-andesit láva a lithothamnium- 
meszet elnyelte, az benne jelentékeny darabokban mint zárvány fordul elő.

12. Zebegény. A N agy-K erékh egy  a fő augit-andesit tömeg. Kitűnik 
az augit a hypersthentől az által, hogy nincs dichroizmusa, a hvpersthennek van. 
Az augit kitűnik keresztezett nikolon között a nem egyenletes szín által, mi a 
hypersthennél ritkán van így, ennél a szín rendesen egyöntetű ; felismerhető 
továbbá az extinkczió és még inkább a szép ikerképződések által, mi itt a kerék
hegyiben gyakori és gyönyörű. Augit több mint hypersthen. Ritkaság gyanánt 
látni preexistált amphibolt igen erős fekete keretben, míg" a hypersthen és augit 
e nélkül vannak. Van olyan is, hol a hypersthen össze van nőye augittal.

A Kalváriahegy szintén augit-andesit, egészen olyan a csiszolat, mint a 
kerekhegyié, és ez a hegy csakugyan nem egyéb, mint a Kerekhegy déli oldala.

Zebegény, Malomárok jobb part, ott, a hol fel a völgybe menve a völgy 
kiszélesedik, a fensík alul traehyttufa, fenn lösz borítja. Fölebb lajtamész borítja 
a trachyttufát. Ebben kavicskonglomerát van itt is, de pectentöredék is. Ez vál
takozik meszes réteggel. Tovább a Malomárok bal partja, durvaszemű biotit- 
trachyt. Rajta nyugszik a lajtamész.

A szondérhegyi csak abban különbözik, hogy itt a biotit és amphibol igen 
pusztultak, és hypersthen kezd fellépni, szintén erősen támadva, de felismerhető. 
Ez tehát kezdődő typuskeveredés.

Épen úgy van szemközt a Rehköpfel hegy biotittrachytja, az is kezdődő 
typuskeveredés. Ez utóbbiban szokatlan nagy biotitok vannak. Rátekintve bízvást 
biotittrachytnak mondhatni, de a hypersthen kezdő fellépte a typuskeveredést 
árulja el.

Megemlítendő továbbá még, hogy a Rehköpfel-i biotittr achy than szép 
csillámpala-zárványt is találtam 1893-ban.

A hypersthen és amphibol összenövésének igen tanulságos példánya látható 
Zebegényen ( L tjczenbacheb téglagyáránál). Hosszú amphibolhoz egész hosszában 
van nőve hypersthen s egy kristályt képeznek. Az összenövés a c tengelylyel 
parallel irányban van, ennélfogva a kettő között az extinkczió-különbség kimuta
tására alkalmas. Mikor a hypersthen sötét, nem sötét az amphibol ; mikor ezt 
sötétítem el, a hypersthen megvilágosodik.
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13. Szokolyahuta. A Szőlőhegy tetejének egy része lajtamész, vala
mint ezen hegy DK lejtője ; ellenben a Ny-i és E i oldala biotit-gránáttrachyt; 
tehát itt is közvetlenül erre rakódott a lajtamész eredetileg. Szemközt a hutai 
patak Ny-i oldalán amphibol-andesit van, de csak mint kis nyúlványa a Paphegy
nek DK felé ; ellenben ÉK és É-ról két helyről előfordul a biotittrachyt úgy, mint 
Kospallagnál a Feketehegyen.

Vasércz-kutatás Szokolya és Szokolyahuta táján volt régente. A vasércz 
limonit, mely a trachyttöredékben vízoldatból rakódott le, eredetét valószínűleg 
azon pyritekre lehet visszavinni, melyek a mélyben a trachytban többször elő
fordulnak. Nagy mennyiséget ezen kutatások soha sem szolgáltattak.

Szokolyahután a Várhegy egyik pontján a huta mellett egy pincze fölött 
tajtköves trachyttufában gyenge szén-erecske is van.

A Várhegy vagy Gránáthegy biotit-gránáttrachyt. Ebben lehet a legtöbb 
gránátot gyűjteni azon a gyalogúton, mely Szokolyahutáról Nógrádra vezet ÉK-i 
irányban.

H . Szokolya. Kis-Marosnál bemenve Szokolya felé, mindjárt a vadász
lak után az első mellékvölgy, a Csömöle-völgy, mi Kospallagra vezet, egészen 
trachytot tár föl. Mi a fővölgyben mentünk tovább Szokolya felé és a szokolyai 
medencze területére jutottunk. A dunai oldal vízmosásaiban még nincs menilit, 
hanem lösz vastagon, a gerincz teteje felé nyirok. Szokolya körül azonban már csak 
nyirok fordul elő, ott nincs lösz. A nyirok felületén még trachythömpöly és édes
vízi quarzdarabok (=  menilit) láthatók. A déli Punczárok tele van menilitpalá- 
val s vastagsága 6 métert is tesz ki.

S zá d e c zk y  (1893) a Punczárokkal szemközt a  patak baloldalán trachyt- 
sedimentet talált (mediterrán) kövületekkel a partot képezve.

Szokolyán a menilit különféle színű : hamuszürke és halvány viaszsárga 
legtöbbször, de van veres is, valóságos vasopál. Aczéllal tüzet ad, maga sav
val éppen nem pezseg, de annál inkább azon tripoli, mely elváltozásából 
ered, s a melyben gyakran még csak kis gömbölyödött darabjai maradtak 
meg épen.

Előbb kellett tehát a kis gajzirnek kovasav-oldattal működni s azután jött 
a hévforrás mésztartalommal, mi az opálanyagot eltolta s a visszamaradt trachyt- 
törmelékkel a meszes tripolit képezi.

Szokolyán a lajtameszet egykor égetésre is használták, de minthogy a 
naszáli fehér tömött mészkő jobb, többé nem égetik. Elemzése ezen lajtamésznek 
adott 8°/o agyagot, de a CaCOs-ban még Mg és Fe is foglaltatik. Az tehát már 
ezen az alapon sem mondható jónak sem mint kövérmész, sem mint hidrauli- 
mész.

Szokolya határában Szélesmezön a vízmosásban veres földet (bólust) talál
nak kisebb mennyiségben, mit a nép gyűjt részint kemenczeveresítésre, részint 
csaptatónak. Mondják, hogy a fát úgy megfogja, hogy az eső le nem mossa.

A Várhegy vagy Gránáthegy a Szélesmezőtől EXy-ra esik; annak déli 
oldalán csekély vasérczkutatás nyoma van.

Szokolyán a Szőllőhegy DNy-i tövében meszes márgát gyűjtöttem cardium  
e egyéb apró fehér héjtöredékkel. Felül a Szőllőhegy az oldalon lajtamész.
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l ő .  A veröcze-szokolyai medenc&e. Mészkő a Borbélyhegy tisz
tásán fordul elő s onnét tart le Magyarkútig. Ez képezi a menilitpala tetejét. 
Fedüje helyenkint nyirok. Néhol az árokban szálban látni 1 méter vastagon is. 
Sósavval pezseg.

A menilitpala azonban váltakozva fordul elő részint mészpalával, részint 
trachyttufával. A Hosszúárok ENy-i végében lefelé csupa menilitpala, fölötte 
mész, de átkovásodva, menilitesedve. Ez így tart le az alsó Magyarkútig.

A verőczei menilitből van vékony csiszolatom is. Az a keresztezett nikolok 
között sötét, de tele van világos színjátszó szemecskékkel, tehát trachyttufa- 
keverék, melyet opálanyag jár át. Számos tajtkőféle finom rostos részlet is 
kivehető, mi szintén izotrop. Vannak fekete magnetitszemek is benne. Diatomák 
határozottan nem tűntek fel.

A mésztufa és a menüit a vulkáni utóhatás eredménye szokott lenni. Itt is 
részint hévforrások, részint apró geizirok lehettek. Amazok a mészanyagot juttat
ták fel, a geizir az opálanyagot. E lerakódások több oknál fogva alsó pliocen- 
koruaknak tarthatók.

16. Verőcze. Borbélyhegyi kőbánya. A biotittrachyt sedimentjében 
előfordul quarzkavics, anomiahomokkő, mészkő-darabkák (réti mész a Naszálból) 
és fekete agyagpala. Egy darab biotittrachythömpöly is van ezen bányából. 
Anyaga egészen ép, középen mogyorónagyságú mészkő van mint zárvány, melyet 
a biotittrachyt-láva vőftmagába. Találtam néhány darabban gránátot is, úgy hogy 
a Borbélyhegy kőzete a biotit-gránáttrachyt sedimentje. Minthogy azonban alóla 
főbb helyen feltör a fiatalabb amphibol-andesit, ennek tuskói is láthatók, a mint 
a hegyhez közeledünk, több helyen.

17. NÓgrád, várhegy. Biotit-andesin-quarztrachyt előfordul Nógrá- 
don a Várhegyen és attól DNy-ra egy kis dombon, a Kalváriahegyen. A biotit 
megvan olykor egész oszlopokban, a quarz igen fénylő és elég sok. Van amphi- 
bol is.

A kőzet domitos módosulatban van. Színe világos szürke, fehér vagy sárgás 
és ritkás.

A Várhegy DDNy-i oldalán a szirt igen meredek.

18. Vácz. Pontúéi korúnak vehető a váczi (kecskéshegyi) barnaszéntelep 
s, melyből Tapirtis helvetieus csontot kaptam az utolsó mívelőtől ( P a je r e -íő I) * . 
A verőcze-katalini országúton, a völgy baloldalán volt ez a barnaszén-bánya. 
Feketés hányások még most is tanúskodnak az egykori bányák helyéről. A szép 
csontot, melyet meghatározás végett Bécsbe küldöttem, nem kaptam többé vissza, 
csupán csak a fenti meghatározás eredményét.

* * *

* Az ötvenes évek végén.
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A  dunai trachytcsoport tektonikai fejlődése.

A biotit-labradorit-trachyt erupcziója a felső oligoczén tenger fenekéről tör
tént, ennek sedimen tjeit emelte s tört rajtuk keresztül és például a hárshegyi 
homokkőből hébe-hóba zárvány is van belőle.

A biotittrachyt erupcziója alatt képződtek a mediterrán sediméntek, 
melyeknek felső emelete, a lajtamész, többször található szintes rétegekben a 
biotittrachyt lejtőjén, világos jeléül, hogy azon hegy már megvolt, midőn a litlio- 
thamniumsediment képződött. Ezen mediterrán sedimentben a biotit-labradorit- 
trachyt törmelék erősen vesz részt, és különösen jellemzők a gránátszemek, 
melyek e tájon a mediterrán rétegekben chronologiai jelenség gyanánt te
kinthetők.

A gránáttrachyt erupcziója után lassankint kiemelkedett a tengerfenék és 
abból az amphibol-andesit tört elő, mely a mediterrán tengerfenék rétegét 
keresztültörte, emelte (Csúcshegy, Nagy-Maros), sőt abból zárványokat foglalt 
magába (Nagy-Maros, Fehérhegy).

Az amphibol-andesit erupcziója után szárazföld maradott, mert a felső 
mioczén, vagyis a cerithiumrétegek a trachytvidék belterületén sehol sincsenek 
képviselve ; a mediterrán sedimentek a trachyt kúpok és gerinczek által befogott 
fensikokat, vagy mint az ottani nép mondja, a kiterjedt laposokat ma is maguk 
képezik. Következett végre az augit-andesit erupcziója, ez itt szárazról tört fel, 
tengeri fauna tehát nem jellemzi. Tartama alatt helyi sülyedések következhettek
be. hol a bemosott növényekből Dömös táján augit-andesit képezte Préposthegy 
körül csekély lignittelep képződött, melynek feküjében az augit-andesit törmelék 
található.

Ide veendő még Yácz és Verőcze között a Katalinvölgy déli lejtőjén levő 
csekély barnaszéntelep, a mi szintén az augit-andesit erupcziója után képződött.

Verőcze és Szokolya zárt medenczéjében szintén van egy kis helyi képződ
mény ; itt a mediterrán rétegeken települve édesvízi mész- és menilit-kiválások 
vannak, a meszet hévvizek, a menilitet kisebb gejzir-működés hozván létre.

Ezen három helyi képződmény az alsó plioczénben, vagyis a congeriarétegek 
létrejöttének idejében képződtek, de a cöngeríatengerrel közvetlenül nem függ
tek össze.
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(Mit Porträt.)

•Josef V. Szabó wurde am 14. März 1822 zu Kalocsa in Ungarn geboren 
als der Sohn des erzbischöflichen Oberrentmeisters, der der Sprössling 
einer alten adeligen Familie war; doch erneuerte der König im Jahre 1890 
als Auszeichnung seiner Verdienste den Adelsbrief aufs neue unter Ver
leihung des Prädikates von S ze n t m ik l ó s . Den Elementar- und Gymnasial
unterricht genoss V. S zabó  in seiner Vaterstadt, und zwar mit solch’ aus
gezeichnetem Erfolge, dass er frühzeitig in den Genuss eines Stipendiums 
gelangte. Im Jahre 1837 liess er sich an der Universität in Budapest 
inscribiren, hörte hier durch vier Semester Philosophie und ebenso lange 
Jus und trat 1841 als Bechtspracticant bei dem Beisitzer des kgl. Ober- 
kameralgrafenamtes und Oberprocurator der ärarischen Besitzungen in 
Schemnitz, F r a n z  H a n r ic h  ein. Wie es scheint, erregte dieser Aufenthalt in 
Schemnitz in dem jungen Bechtspracticanten Lust zum Bergmannsleben 
und da er schon frühzeitig eine besondere Neigung zu den Naturwissen
schaften in sich verspürte, so begann er 1842 als Hörer der Bergakademie aufs 
neue die Laufbahn des Studenten. Sein ausgezeichneter Fleiss und seine her
vorragenden Fähigkeiten ebneten ihm auch hier den Weg und bald befand 
er sich wieder im Genüsse eines Stipendiums. Im Jahre 1846 verhess er 
als ausgebildeter Hüttenmann die Bergakademie, nachdem er schon zwei 
Jahre früher, theils um seinem früh auftretenden Beisetriebe Genüge zu 
leisten, theils um seine theoretischen Kenntnisse durch praktische Er
fahrungen zu erweitern, in Gesellschaft seines jüngeren Bruders, dem 
gegenwärtigen erzbischöflichem Oberarzte Dr. F r a n z  Szabó  in den Ferien 
Mähren, Schlesien, Galizien in den an Preussen und Bussland angren-

* Im Auszuge mitgetheilt aus der von Prof. Dr. A. K o c h  am 6. Febr. 1895 
gehaltenen Gedächtnissrede.
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zenden Gegenden bereiste, dort der Reihe nach die Hüttenwerke und 
industriellen Etablissements besuchte und dabei seine gemachten Er
fahrungen in Schrift und Bild in sein Reisetagebuch eintrug. Noch in 
demselben .Jahre, als er die Bergakademie absolvirte, legte er auch die 
Advokatenprüfung ab ; wobei v. S zabó  noch hinlänglich Zeit fand, um sich 
eine tüchtige Kenntniss in den Weltsprachen, Musik und Gesang zu ver
schaffen.

V. S za b ó  betrat nun auf’s neue den Weg der Praxis. Zuerst wurde er 
als unbesoldeter Practicant bei dem Silberhüttenwerk von Zsarnovicza 
probeweise angestellt; aber schon 1847 gelangte er als Practicant mit 
Diurnum nach Felsőbánya, wo er als solcher theils im Erzscheideamt, 
theils im Bureau als ungarischer Concipiet Verwendung fand. Ein Versuch, 
den V. S za b ó  unternahm, um eine Lehrerstelle an der damals errichteten 
Industrieschule in Pesth zu erhalten, misslang ihm ; aber noch in dem
selben Jahre (1848) erhielt er von dem ersten Finanzminister Ungarns, 
L u d w ig  K o s s u t h  die Berufung als Hilfsconcipist in das seiner Leitung 
unterstehende Ministerium. Im folgenden Jahre wurde er zum Bezirks- 
Salpeter-Oberinspector ernannt, in welcher Eigenschaft er im Sommer 
jenes Jahres die damals noch Salpeter produzirenden Gegenden des unga
rischen Tieflandes und der siebenbürgischen Landestheile besuchte und 
seine allda gemachten Erfahrungen auch in einer Beschreibung nie
derlegte.

Nach dem Abschlüsse des Freiheitskampfes wurde v. S za b ó  an der Uni
versität zu Budapest zum supplirenden Professor der Mineralogie ernannt; 
was ihn dazu bewog, sich 1851 das philosophische Doctorat zu erwer
ben. Von 1853— 1854 supplirte er auch den leerstehenden Lehrstuhl für 
Chemie; doch all’seine umfangreiche Thätigkeit und sein aufopfernder Fleiss, 
und trotzdem er der deutschen Sprache mächtig war, konnte es nicht ver
hindern, dass er nach vierjähriger Amtirung als Universitätslehrer 1855 
von seinem Lehrstuhle amovirt und unter Erlass der Lehramtsprüfung und 
des Probejahres zum ordentlichen Professor an der Oberrealschule zu Ofen 
ernannt wurde. Dieses Vorgehen der damaligen österreichischen Regierung 
findet darin ihre Ursache, dass der Name und die patriotische Gesinnung 
v. S z a b ó ’s den damaligen germanisirenden Bestrebungen nicht angenehm 
erschienen, und so gelangte K a r l  P e t e r s  in den durch die Amovirung 
v. S za b ó ’s erledigten Lehrstuhl, v. S za b ó  ertrug ohne Erbitterung sein 
Geschick, er setzte sich mit seinem Nachfolger in das beste Einvernehmen 
und zögerte nie mit der aufrichtigen Anerkennung der wissenschaftlichen 
Verdienste des österreichischen Gelehrten ; er selbst aber setzte seine Studien 
mit ungebrochenem Eifer fort und betheiligte sich lebhaft an der Thätig
keit der damals in der Haupstadt Ungarns zu neuem Leben erwachenden 
geologischen und naturwissenschaftlichen Gesellschaften.
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Im Jahre 1857 verhess er den Staatsdienst, nachdem er an der 
Handelsakademie zum Professor der Chemie und Physik ernannt wurde ; 
schon zwei Jahre später wurde er zum zweiten und 1860 zum ersten 
Director dieser Anstalt erwählt; aber noch in demselben Jahre verhess 
P e t e r s  in Folge des Wechsels der politischen Verhältnisse seinen Lehrstuhl 
und nun gab es kein Hinderniss mehr, welches diesen v. S zabó  vorenthalten 
hätte. Von jener Zeit an datirt sich v. S z a b ó ’s unübertrefflich eifriges 
Wirken in und ausser dem Lehrstuhle, auf dem Felde der Wissenschaft, seine 
schriftstellerische Thätigkeit und Betheiligung an den öffentlichen Angelegen
heiten ; seine grossen Studienreisen in seinem Vaterlande, Europa und Nord- 
Amerika. Seine geistige und körperliche Elastizität behielt er bis an sein 
von Niemandem erwarteten und geahnten Ende.

Das erste öffentliche Auftreten v. S za b ó ’s fällt auf das Jahr 1845, in 
welchem er als 23-jähriger Hörer der Bergakademie bei Gelegenheit der in 
Fünfkirchen abgehaltenen VI-ten Wanderversammlung der ungarischen 
Ärzte und Naturforscher einen Vortrag über die Wichtigkeit der wissen
schaftlichen Pflege der Bergbaukunde hielt. S zabó  verrieth schon in diesem 
dem Inhalte und noch mehr der Form nach äusserst gelungenem Vortrage 
den selbständig denkenden Kopf und den zukünftigen Professor. Sein Vor
trag fiel in eine Zeit, in welcher man auch in Ungarn das Bedürfniss zu 
empfinden begann, die Naturwissenschaften aus ihrem Marasmus empor 
zu rütteln und immer grösser wurde die Zahl derjenigen, die sich bestreb
ten, die Naturwissenschaften in der vaterländischen Sprache zu pflegen 
und zu verbreiten. Vor der Gründung der ungarischen wissenschaftlichen 
Gesellschaft, der heutigen Akademie, begegnet man wohl in der ungarischen 
Literatur der einen oder der andern naturwissenschaftlichen Abhandlung, 
aber ihr Inhalt verräth nicht selbständige Arbeit oder Denken. Am frühesten 
erwachte noch die Neigung zur Mineralogie und Geologie bei den Vertretern 
des Bergbaues, wie dies auch die am Ende des vergangenen Jahrhunderts 
erschienenen Publikationen von S. A. S c o po li, F r . Jos. M ü l l e r  v o n  R e ic h e n - 

s t e in , Jo h . E h r e n r e ic h  F ic h t e l , I g n a t z  v o n  B o r n , Jo se f  B e n k ő  u. A. 
bewiesen. Diese Werke wurden aber alle noch in einer dem grossen 
Publicum unbekannten Sprache geschrieben und blieben so ohne Rück
wirkung auf die allgemeine Bildung des Volkes. F r a n z  B e n k ő  und 
Dr. S a m u e l  Z a y  sind die Ersten, die in jener Zeit den Versuch unter
nahmen, in der Sprache des Volkes über das Reich der Mineralien zu 
schreiben. Zu Anfang unseres Jahrhunderts unternahmen wohl aus
ländische Gelehrte von europäischem Rufe, so J. G a u t ie r i , F. S. B e u d a n t , 

A m i B o u é , K. L i l l  v . L il ie n b a c h , P a r tsc h  u . Á . Reisen und Unter
suchungen in unserem Vaterlande, und es fanden sich auch einheimische

[99] 21*



3 2 4 a . k o c h :

Kräfte, sowie W . S c h ö n b a u e r , J. J ó n á s , J. A r z  u . A. vor, die schriftstellerisch 
thätig waren ; aber auch sie schrieben ihre Arbeiten, um sie dem Auslande 
bekannt zu machen, in deutscher Sprache. Die Publikationen unserer in 
jener Zeit entstandenen wissenschaftlichen Corporationen, so die schon 
erwähnte ((Ungarische Gelehrte Gesellschaft» (1830); die «Naturwissen
schaftliche Gesellschaft» (1841) und die « Wanderversammlung der ungari
schen Ärzte und Naturforscher» (1841) zeigen wohl, dass auf dem Gebiete 
der Naturwissenschaften, insbesondere der Mineralogie und Geologie eine 
lebhaftere Regung sich anliess, aber das meiste ist noch einfache Repro- 
duction, Speculation oder —  mitunter nicht blos wegen Mangel an 
wissenschaftlichen Hülfsmitteln —  oberflächliche Beschreibung, v. S za b ó  

selbst stand anfänglich unter dem Einflüsse dieser nicht erfreuli
chen Periode. Als besonders eifrige Sammler und Erforscher unserer ein
heimischen Schätze haben wir aus jener Zeit A n d r e a s  Z ip s e r  und F r a n z  

v. Iv u b in y i z u  erwähnen und wir wollen nicht verschweigen, dass v. S za b ó  

selbst das naturwissensehaftliche Leben seiner Jugendzeit recht treffend 
beschrieb.*

Wenn wir einen Blick auf die literarische Thätigkeit v. S z a b ó ’s werfen, 
so können wir leicht sein eigenes Fortschreiten auf dem Gebiete seiner 
Wissenschaft verfolgen ; immer mannigfaltiger gestaltet sich dasselbe, um 
bald intensiveres Eindringen in einzelnen Richtungen erkennen zu lassen, 
immer durchdrungen von dem Bestreben, unsere arme einheimische Litera
tur zu entwickeln und zu vermehren. Dem Verzeichniss der Publikationen 
v. S za b ó ’b ** entnehmen wir, dass er von der Zeit an, als er in provisorischer 
Eigenschaft den Lehrstuhl für Mineralogie und später auch für Chemie 
einnahm, sich auch literarisch immer mehr mit Fragen der reinen Wissen
schaft befasste, was ihn aber nicht verhinderte, auch später auf die prakti
sche Verwendung der Wissenschaft zurück zu kehren.

Indem er vieles wusste, vieles las, auf seinen häufigen Reisen sich 
reiche Erfahrungen sammelte, leichtbeweglichen Sinnes und mittheilsamer 
Natur war, so war es selbstverständlich, dass er in unserer naturwissen
schaftlichen Gesellschaft zu einer der ersten Rollen gelang. Mit Vorträgen 
und Recensionen suchte er das geistige Leben dieser Gesellschaft zu heben 
und in den Inhalt ihrer Publikationen Abwechslung zu bringen. Als sich 
die Gesellschaft zur Herausgabe einer «Monographie Pest-Ofen’s» rüstete, 
schloss sich v. S zabó  mit grossem Eifer diesem Unternehmen an. Damals 
beschäftigte er sich mit dem Studium der geologischen Verhältnisse der 
Umgebung von Budapest und insbesondere der Ofner Mineralquellen.

* Die Geologie in Ungarn. — Litterarische Berichte aus Ungarn, 1877. 3. Heft, 
p. 297.

** M. s. auf S. 287 (191) d. ung. Textes.
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Ueber den Fortschritt dieser seiner Studien referirte er zu wiederholten 
Malen; aber das Endresultat veröffentlichte er erst im Jahre 1858 in der 
von der ung. wiss. Akademie preisgekrönten Abhandlung: «Die geologische 
Beschreibung der Umgebung von Budapest». Die naturwissenschaftliche 
Gesellschaft ehrt in ihm einen ihrer verdienstvollsten Geschäftsführer aus 
der Zeit des Wiedererwachens der naturwissenschaftlichen Thätigkeit in 
unserem Yaterlande; aber noch intensiver zeigte sich sein Wirken in 
unserer jungen geologischen Gesellschaft. Obwohl die Anregung zur 
Gründung derselben A n d r e a s  Z ip s e r ’s Verdienst ist und um die Verwirk
lichung dieser Idee die Brüder K u b in y i  und Ju l iu s  K o váts  sich sehr ver
dient machten, so war dennoch v. S za b ó  von dem Tage der Constituirung 
der Gesellschaft — 8. September 1850 —  bis zu seinem Tode die belebende 
Seele derselben. Ihn finden wir am häufigsten am Vorlesetisch, dabei führte 
er zuerst als Hilfsnotär an der Seite K o v áts ’s , von 1862 an, nach der 
Erkrankung des letzteren als erster Secretär bis 1866 die Geschäfte der 
Gesellschaft. In diesem Jahre übernahm M. v. H a n t k e n  das Amt des 
Geschäftsführers ; v. S za b ó  verblieb aber weiter hin im geschäftsleitenden 
Ausschüsse das eifrigste Mitglied. Schon 1870 setzte ihn die Gesellschaft 
an die Seite des Präsidenten als dessen Vertreter und seit 1888 fiel jedesmal 
die Wahl auf seine Person für den Präsidentenstuhl. Es steht noch lebhaft 
in Aller Erinnerung, wie er auch in dieser Eigenschaft richtig die ihm zu
gefallene Aufgabe begriff und gewissenhaft ausfüllte. In seinen Enuncia- 
tionen verstand er es, in kurzen, scharfen Zügen die Fortschritte der geolo
gischen Wissenschaften zu umschreiben ; mit Pietät gedachte er den mit 
Tod abgegangenen Coryphäen unserer Wissenschaft ; leitete mit Takt und 
Umsicht die Geschäfte der Gesellschaft und vertrat warm ihr Interesse. 
Wir können nur die Worte unseres Vicepräsidenten J o h a n n  B ö c k h ’s wieder
holen : «Unsere Gesellschaft hatte nie und wird nie einen wärmeren Freund 
haben, als dies Jo sef  S za b ó  war!»

Ueber die Thätigkeit v. S za b ó ’s im Kreise unserer wissenschaftlichen 
Akademie überlasse ich es dem dazu Berufenen den Nachruf auszusprechen ; 
ebenso, wie es die Wanderversammlung der ungarischen Ärzte und Natur
forscher, deren hervorragendstes Mitglied und Jahre hindurch unermüdli
cher Führer er war ; die Ungarische Thier- und Pflanzenacclimatisations- 
Gesellschaft, deren Präsident er war, es zu thun nicht versäumt haben. Als 
Mitglied des Unterrichtsrathes und als eines der eifrigsten Mitglieder des 
hauptstädtischen Municipalkörpers fand er jederzeit Anerkennung für seine 
im allgemeinen Interesse entwickelte Thätigkeit.

Als sein ehemaliger Schüler, später Assistent und schliesslich Amts
genosse, glaube ich mich berufen zu fühlen, auch S zabó  als Professor am 
besten würdigen zu können. Auch als Lehrer war v. S zabó  ein Musterbild, 
was Pflichtgefühl und Pünktlichkeit betrifft, aber er forderte dasselbe auch
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von seinen Untergebenen und Hörern. Sein akademischer Vortrag war 
ruhig und gemessen ; in Inhalt und Form beschränkte er sich auf das 
Wesentlichste, versäumte es aber nie, das Gesprochene auch am Gegen
stände selbst zu demonstriren. Es war dies sein didaktisches System; doch 
wie anders gestaltete sich sein Benehmen dem grossen Publikum gegenüber, 
wo er jeden Zwang ablegte, frei und ungebunden, seinem eigentlichen 
heiteren Gemüthe folgend bis zum Ende seines Vortrages das Interesse 
seiner Zuhörer rege zu erhalten verstand. Auch im Privatverkehr benahm 
er sich seinen Schülern gegenüber ernst und zurückhaltend ; den er als 
nachlässig oder faul erkannte, dem konnte er auch seine Strenge fühlen 
lassen ; wo er aber Fleiss und Eifer fand, dort versagte er nie seine Unter
stützung selbst solche von väterlicher Güte. Bis zu Ende der sechziger Jahre 
war er im Laboratorium der einzige Führer seiner Schüler und obwohl ihm so 
wenig Zeit blieb, sich mit Einzelnen zu beschäftigen, so vermochte er den
noch mit wenigen kurzen Bemerkungen den intelligenteren Schüler auf den 
richtigen Weg zu leiten. Auf den Excursionen war er der immer heitere 
und mittheilsame Führer seiner Schaar und in welchem er hervorragendere 
Fähigkeit oder lebhaftere Vorliebe für seine Wissenschaft entdeckte, den 
suchte er auch derselben zu erhalten ; indem er ihn zur selbständigen Arbeit 
anleitete, schon dem ersten Erfolge die Anerkennung nicht versagte und 
ihm den Weg in die Literatur erleichterte. Eine lange Beihe von Schülern 
zollt dem Meister heute Dank und Anerkennung für seinen Eifer und seine 
Verdienste.

Die Jugend zur Arbeit und zu wahrem Bestreben anzueifern, die Hebung 
des höheren Unterrichts, die Herausgabe von in der Muttersprache ver
fasster wissenschaftlicher Lehrbücher : darauf legte er immer das Haupt
gewicht, so oft er in seiner akademischen Würde —  Dekan und Rektor —  
dazu berufen war, sich öffentlich über diese Fragen zu äussern und dass er es 
hier nicht beim Worte beliess, dies beweisen nicht nur seine eigenen Hand- 
und Lehrbücher und populären Schriften, sondern auch das von ihm zur 
Entwickelung und Blüthe gebrachte mineralogische Institut der Universität. 
Mit diesem Lieblingsgédanken beschäftigte er sich 25 Jahre hindurch; bis 
endlich ein gütiges Geschick^Menselben zur Verwirklichung führte und ihm 
so für sein unermüdlichea Streben/Genugthuung leistete.

Nach all’ dem Vorgebrachten ist es nicht schwer S za b ó  auch als Mensch 
zu erkennen. Ein gründlicher Kenner und grosser Freund der englischen 
Bildung, fasste erden bekannten Ausspruch «time is money» richtig aufund 
suchte ihn auch in seinem eigenen Erdenwandel zu verwirklichen. Er lernte 
schon viel in seiner Jugend; er lernte und studirte aber auch späterhin; 
interessirte sich für jede geistige Bewegung und konnte seine auf Reisen 
und durch Studien gewonnenen Erfahrungen in Wort und Schrift leicht 
und gefällig wiedergeben. In der Gesellschaft erwies er sich immer als-

[MM]



JOSEF V. SZABÓ. 3 2 7

Mann von grosser Bildung, dabei konnte er in Kurzem der Liebling Aller 
werden; ohne das gegenseitige Vertrauen zu übertreiben, konnte er auch 
ein -warmfühlender Freund sein, und nur dem trat er in abgemessener 
höflicher Form entgegen, bei dem er erfahren musste, dass seine edlen 
Intentionen kein Verständniss fanden und dass man mit seiner Güte und 
Freundschaft Missbrauch treiben will. Vor Enttäuschungen und Unbill blieb 
auch er nicht verschont ; aber er erduldete sie ohne Groll und arbeitete mit 
ungebrochener Zähigkeit weiter, bis er sein vorgestecktes Ziel erreichte. 
In S zabó  verloren wir daher einen ausserordentlichen Mann unseres ein
heimischen wissenschaftlichen und öffentlichen Lebens, dessen Beispiel 
aneifernd für Alle sei ; sein Andenken bleibe daher bei uns, so lange unga
rische Wissenschaft und Bildung bestehen werden ! *

f ö l h í v á s

dr. Szabó József emlékének megörökítésére szolgáló alapítvány
létrehozására !

Midőn a Magyarhoni Földtani Társulat elhatározta, hogy nagyérdemű 
boldogult Elnökének Dr, Szabó József egyetemi tanárnak emlékét, a hazai 
szakmunkásság serkentését czélzó módon megörökíti : ezzel a hazai geológia 
alapvető munkásának, hazánk természeti viszonyai legbuzgóbb tanulmányozó
jának, a páratlan szorgalmú tudósnak és tanárnak, kívánja elismerését mara
dandóbb módon és tágabb körök hozzájárulásával is kifejezni.

A boldogúltnak hazafias, tudományos és tanári érdemei ugyanis messze 
túlszárnyalták azt a kisebb kört, a melyben a Magyarhoni Földtani Társulat 
mozog. Az ő munkáinak sikere köztulajdonunkká vált ; dicsősége, melyben a 
haza határain túl nem egyszer részesült, egyúttal mindnyájunk dicsősége volt.

Ezért hazánkfiaihoz, különösen szaktársaihoz, barátaihoz, tisztelőihez és 
volt tanítványaihoz fordúlva, a «S za b ó -e m l é k # örök alapítványban összes honfi
társaink adományainak kívánunk helyet biztosítani.

A begyülendő adományokat, kérjük méltóztassék ez ívvel együtt a 
Magyarhoni Földtani Társulat titkárságához (Budapesten, V., földmivelésügyi

* Im Anhänge zum ungaiischen Texte der Gedenkrede Prof. A. Koch’s tlieilt 
Herr Dr. F. Schafarzik einen Theil des literarischen Nachlasses von v. Szabó mit; 
es sind dies Notizen, die der Verstorbene vorzüglich in letzterer Zeit in der Ttrachyt- 
gruppe des linken Donauufers machte und die für die ferneren Studien in diesem 
Gebiete nicht ohne Werth sein dürften.
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m. kir. minisztérium palotája) czímezve beküldeni. A Társulat a begyülendő 
összegeket annak idején folyóiratában, a Földtani Közlönyben, nyilvánosan 
fogja nyugtatványozni.

Kelt Budapesten, a Magyarhoni Földtani Társulat 1895. évi februárius 
hó fi-án tartott közgyűlésének határozatából.

Dr. Staub Móricz s. k. Böckh János s. k.
a m. kir. kőzépisk. tanárképző intézeti gyakorló m. kir. min. osztálytanácsos ; a m. kir. földtani
fögymnasiumban vezető tanár; a m. földtani tár- intézet igazgatója; a m. tud. akadémia lev. tagja;

sulat első titkára. a m. földtani társulat elnöke.

Dr. Zim ányi Károly s. k.
m. kir. gymnasiumi tanár; a m. földtani társulat 

m. titkára.

Dr. Krenner József Sándor s k.
a m. tud. egyetemen az ásvány-k.'zettan tanára és 
az ásványtani intézet igazgatója ; a nemz. muzeum 
igazgató őre; a m. tud. akadémia rendes tagja 

a m. földtani társulat alelnöke.

Választmányi tagok :

Halaváts Gyula s. k.
m. kir. osztálygeologus.

Dr. Ilosvay Lajos s. k.
a m. kir. József-müegyetemen az 

ált. chemia ny. r. tanára ; 
a m. tudom, akadémia lev. tagja.

P. Inkey Béla s. k.
m. kir. főgeologus; a m. tud. 

akadémia lev. tagja.

Kalecsinszky Sándor s. k.
a m. kir. földtani intézet vegyésze.

L. Lóczy Lajos s. k.
a m. kir. tud. egyetemen a föld
rajz ny. r. tanára ; a m. tud. 

akadémia lev. tagja.

Dr. Pethő Gyula s. k.
m. kir. főgeologus.

Petrik Lajos s. k.
m. kir. ipar-középiskolai tanár ; 
a M. T. E. budapesti osztályának 

ügyvivő alelnöke.

T. Roth Lajos s. k.
m. kir. főbányatanácsos ; kir. fő- 

geologus.

Dr. Schafarzik Ferencz s. k.
m. kir. osztálygeologus ; m. kir. 

műegyetemi m. tanár.

Dr. Schmidt Sándor s. k.
a m. kir. József-műegvetemen az 

ásvány-földtan ny. r. tanára ; 
a m. tud. akadémia lev. tagja.

S. Semsey Andor s. k.
a m. tud. akadémia tiszt, és iga/, 
gató tagja ; a kir. m. természe . 
és a m. földtani társulat t 
tagja ; a m. nemz. muzeum 

öőre.

Dr. Szontagh Tamás s. k.
m. kir. osztálygeologus.
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A  «Szabó emlék-alapítványra»

1895. október hó 31-ikéig beérkezett adományok kimutatása.*

3. sz. gy. iv. Bayer Antal gyógyszertár tulajdonos Budapesten . . .  _ frt 3.00
10. sz. gy. iv. Diósy Lajos gyógyszerész Budapesten . . .  . . .  . . .  . . .  « 2.00
32. sz. gy. iv. Kriegner György gyógyszertár tulajdonos Budapesten . . .  « 5.00
37. sz. gy. iv. Moldoványi Sándor gyógyszertár tulajdonos Budapesten « 5.00
42. sz. gy. iv. Liptay Emil gyógyszerész Herkulesfürdőben . . .  . . .  . . .  « 2.00

44. sz. gy. iv. Pintér Pál Szent-István kórházi gyógyt. gondnok Buda
pesten frt 1.00 —  dr. Bruckmayer Ferencz orvos frt 1.00 —  dr. Gross- 
man Arthur orvos frt 0.50 —  Moldván Lajos frt 0.50 Összesen —  « 3.00

108. sz. gy. iv. Dr. Deér Endre gyógyszerész Aszódon . . .  . . .  . . .  . ..  « 3.00
187. sz. gy. iv. Eibach Ödön Bonyhádon...... . . . .  __  . . .  . . .  —  « 2.00

214. sz. gy. iv. Uwira Ferencz oki. gyógyszerész Csákován frt 1.00 —
Dévai Doby László oki. gyógyszerész frt 1.00 —  dr. Fischer József 
járásorvos frt 1.00 Összesen . . .  __  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __  « 3.00

233. sz. gy. iv. Orient Gyula gyógyszertár tulajdonos Csetneken frt 1.00 —
dr. V. frt 0.50 —  Mispieh Frigyes frt 0.50 Összesen . . .  . . .  . . .  « 2.00

258. sz. gy. iv. Örvényi Ottó gyógyszerész Debreczenben . . .  . . .  . . .  « 5.00
288. sz. gy. iv. Módra Pál gyógyszerész Duna-Patajon ___________        « 1.00
323. sz. gy. iv. Gazdik János gyógyszerész Erzsébetfalván . . .  . . .  ______ « 1.00
369. sz. gy. iv. Zwick Károly gyógyszerész Futtákon . . .  . . .  . . .  . . .  « 5.00
378. sz. gy. iv. Fábry Béla gyógyszerész Gálszécsen . . .  . . .  _ . . .  « 1.00
383. sz. gy. iv. Zombory János gyógyszerész Arad-Glogováczon . . .  . . .  « 1.00
526. sz. gy. iv. Káposztássy Ferencz Kékkőn . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  « 1.00
566 . sz. gy. iv. Tomcsányi Pál gyógyszerész Kokován . . .  . . .    . . .  « 1.00
714. sz. gy. iv. Kellner Győző gyógytár tulajdonos Mező-Túron __ __ « 1.00

730. sz. gy. iv. Grób Ferencz gyógyszerész Módoson frt 1.00 —  dr. Buócz
Miksa főorvos frt 1.00 — Dr. Tausszig Izidor járásorvos frt 1.00 —
Zsiros József ügyvéd frt 1.00 —  Kossá Endre körjegyző frt 1.00 
Összesen __ __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .............  . . .  . . .  « 5.00

*  E kimutatás egyszersmind nyilvános nyugtató gyanánt szolgál.
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777. sz. gy. iv. Klausenburger Emil gyógyszerész Nagy-üondán frt 0.50 —
Cseh N. m. kir. erdész frt 0.50 — N. N. frt 0.20 Összesen . . .  . . .  frt 1.20

879. sz. gy. iv. Abrakovits József gyógy tár tulajdonos O-Bessenyőn frt 1.00 —
Nákov Károly közs. biró frt 0.25 —  Lászloffy János frt 0.50 —
Jónás György frt 0.25 —  N. N. frt 0.10 Összesen . . .  . . .  . . .  . . .  « *2 .0 0

994. sz. gy. iv. Brada Ede Besiczán frt 2.00— dr. Király István frt 1.00 —
Speidl Ernő frt 0.50 Összesen . . .  . . .  . . .  . . .  ___ . . .  ___ __ « 3.50

1016. sz. gy. iv. Bákos Gyula gyógyszerész Salgó-Tarján frt 1.50 —
Bubint Gábor gyógyszerész frt 2.00 —  özv. Bubint Károlyné gyógy
szertár tulajd. frt 1.00 —  dr. Batáry István gyógyszerész frt 1.00 —
Láng Bóza tanitónő frt 0.50 —  Engel Tivadar pénztárnok frt 1.00 —
N. N. frt 1.00 — dr. N. N. orvostudor frt 2.00 Összesen . . .  « 10.00

1032. sz. gy. iv. Eliássy Imre gyógyszerész Sátoralja-Ujhelyt frt 2.00 —
Szilvássy Ágoston okL gyógyszerész frt 1.00 Összesen . . .  . . .  __  « 3.00

1033. sz. gy. iv. Kincsessy Péter gyógyszerész Sátoralja-Ujhelyen frt 2.00 —
dr. Stern Ármin orvos frt 1.00 Összesen . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  « 3.00

1097. sz. gy. iv. Szentiványi Sándor gyógyszerész Szatmárott . . .  . . .    « 1.00

1209. sz. gy. iv. Horváth Imre gyógyszerész Tarczalon frt 1.00 —  Fülöp
Janka frt 0.50 — Pönnel Gyula mérnök frt 1.00 —  Hubay Károly 
jegyző frt 0.20 —  Gállik Ferencz frt 0.10 —  M. I. frt 0.20 —
N. N. frt 0.20 —  Y. X. frt 0.10 Összesen . . .  . . .  . . .  « 3.30

1226. sz. gy. iv. Feigl Ede gyógyszerész Dettán . . .  . . .  . . .  _ . . .  « 1.00
1263. sz. gy. iv. Frits József gyógyszerész Tolcsván . . .  . . .  . . .  . . .  « 3.00
1330. sz. gy. iv. Keller Emil gyógyszerész Yág-Ujhelyen . . .  _ . . .  . . .  « 2.00
1343. sz. gy. iv. Bertalanfíy Viktor gyógyszerész Vasváron . . .  _ —  « 1.00
1365. sz. gy. iv. Tenki István gyógyszerész Zágon frt 1.00—  Bodor János

ev. ref. lelkész frt 0.50 — özv. Tenki Sándorné frt 0.50 Összesen « 2.00

1374. sz. gy. iv. Mayering Károly gyógyszerész Zichyfalván . . .  . . .    « 1.00
1404. sz. gy. iv. Bozsnyay Mátyás gyógyszerész Aradon_ . . .  . . .  « 2.00
1410. sz. gy. iv. Benedicty Gyula gyógyszerész Békésben frt 1.00 —

Zsolnay Béla mérnök Békésen frt 1.00 Összesen . . .  . . .  __ __ « 2.00

1443. sz. gy. iv. Dr. Bánóczy Gyula orvos Győrött . . .  _ . . .  . . .  . . .  « 5.00
1500. sz. gy. iv. Budapest székes főváros közönsége . . .  . . .  . . .  _ __ « 1000.00
1504. sz. gy. iv. A budapesti kir. magy. tudomány-egyetem jog- és állam

tudományi karának tanári testületé. . .  . . .  . . .  __ __ . . .  . . .  « 100.00

1509. sz. gy. iv. Dr. Entz Gézaakir. József-müegyetem rektora frt 5.00 —
Klein Gyula ny. r. tanár frt 5.00 —  dr. Ilosvay Lajos ny. r.

*  A gyűjtő csak 2 forintot küldött be.
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tanár írt 5.00 —- Pecz Samu ny. r. tanár frt 3.00 —  Klimm Mihály 
ny. r. tanár frt 3.00 —  Lipthay Sándor ny. r. tanár frt 2.00 —  
Schuller Alajos ny. r. tanár frt 3.00 — Kejtő Sándor ny. r. tanár 
frt 2.00 — Czigler Győző ny. r. tanár frt 2.00 —  dr. Schmidt Sándor 
ny. r. tanár Irt 5.00 — Nagy Dezső ny. r. tanár frt 2.00 —  Rados 
Gusztáv ny. r. tanár frt 2.00 —  Réthy Mór ny. r. tanár frt 1.00 —  
Tőtössy Béla ny. r. tanár frt 2.00 —  Asbóth Emil ny. r. tanár frt 2.00 —  
Steindl Imre ny. r. tanár frt 2.00 —  Hauszmann Alajos ny. r. 
tanár frt 2.00 — Kherndl Antal ny. r. tanár fit 2.00 —  K. Jónás 
Ödön ny. r. tanár frt 5.00 —  Pölser István ny. r. tanár frt 2.00 —  
Zipernowszky Károly ny. r. tanár frt .3.00 — Csiky Kálmán ny. r. 
tanár frt 2.00 —  Gaál Jenő ny. r. tanár frt 2.00 —- Lázár Pál ny. 
r. tanár frt 2.00 —  Bodola Lajos ny. rk. tanár frt 2.00 — Wittmann 
Ferencz ny. r. tanár frt 2.00 —  Lóczy Lajos tud. egyet. ny. r. 
tanár frt 5.00 —  Kiirsehák József m. tanár frt 2.00 —  Bielek Miksa 
frt 2.00 —  Tandor Ottó frt 2.00 Összesen . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  frt

1510. sz. gy. iv. Melczer Gusztáv műegyet. tanársegéd frt 1.00 — Francé 
Rezső műegyet tanársegéd frt 0.50 —  Szelényi Károly műegyet. 
tanársegéd frt 1.00 —  Tóth Béla műegyet. tanársegéd frt 1.00 —  
Papp Károly műegyet. tanársegéd frt 1.00 —  Spiegel Béla műegyet. 
tanársegéd frt 1.00 —  Schuk József mérnök frt 1.00 —  Glöckner 
Soma műegyet. tanársegéd frt 1.00 —  Schulek János műegyet. tanár
segéd frt 1.00—  Zimányi Károly múzeumi segédőr frt 2.00 Összesen «

1518. sz. gy. iv. Czigler Győző műegyetemi tanár frt 10.00 — Fittier K. 
frt 1.00—  Dvorzak Ede frt 1.00 — Hübner Jenő frt 1.00 — Sándy 
Gyula frt 1.00 Összesen . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  «

1521. sz. gy. iv. Semsey Andor a m. nemzeti rouzeum tiszt, őre frt 10.00 —
Gesell Sándor kir. főgeologus frt 3.00 —  dr. Szontagh Tamás 
kir. osztály geológus frt 30.00 —  T. Roth Lajos kir. főgeologus 
frt 5.00 —  dr. Posewitz Tivadar kir. segédgeologus frt 15.00 —  
Inkey Béla kir. főgeologus frt 10.00 — dr. Pethő Gyula kir. főgeo
logus frt. 20.00 — Halaváts Gyula kir. oszt. geológus frt 5.00 —  
Adda Kálmán kir. segédgeologus frt 10.00 —  dr. Schafarzik Ferencz 
kir. oszt. geológus frt 50.00 —  Kalecsinszky Sándor a m. kir. föld
tani intézet vegyésze frt 5.00 —  Böckh János m. oszt. tanácsos, a m. 
kir. földtani intézet igazgatója frt 10.00 Összesen . . .  . . .  . . .  «

1522. sz. gy. iv. Dr. Staub Móricz, a m. földtani társulat e. titkára
frt 25.00 —  dr. Zimányi Károly m. titkár frt 10.00 —  Rybar 
István tanár Budapesten frt 5.00 —  Kecskóczy Ödön tanár Buda
pesten frt 2.00 —  Nyirő Béla kir. főbányahiv. pénztárnok Soóvá- 
rott frt 1.00 Összesen . . .  . . .  . . .  . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  «

1526. sz. gy. iv. M. kir. Ferencz-József tudomány-egyetem orvostud. kara 
Kolozsvárott frt 50.00 —  dr. Koch Antal egyet, tanár frt 25.00 —  
dr. Lechner Károly egyet, tanár frt 5.00 — dr. Lőte József egyet.

81.00

10.50

14.00

173.00

43.00
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tanár frt 5.00 — dr. Hoor Károly egyet, tanár írt 5.00 —  dr. Udránszky 
László egyet, tanár frt 5.00 — dr. Genersich Antal egyet, tanár 
frt 5.00 —  dr. Kenyeres Balázs egyet, tanár frt 5.00 —  dr. Engel 
Gábor frt 3.00— dr. Bénél János egyet, tanár frt 2.00—  dr. Issekutz 
Hugó egyet, tanár frt 2.00 — dr. Brandt József egyet, tanár frt 5.00 
Összesen . . .  ___ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  frt 117.00

1528. sz. gy. iv. A m. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia tanári kara
Selmeczbányán .. .  ...........................   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  _.. « 5.00

1536. sz. gy. iv. Hauer Ferencz, a cs. kir. udvari múzeumok főintendánsa
Bécsben _ ... .. . ___ __ __ __ ...   ____ .. .  . . .  __  « 10.00

1543. sz. gy. iv. Dr. Sebess Lajos főorvos, Tenkén frt 1.00 — Sebess Gyula 
frt 1.00 — Balogh Lajosné frt 1.00— dr. Toperczer Sándor frt 1.00 —
Borbásy Sándorné frt 1.00 — Boszlusz Béla frt 1.00 — Szentmoviályné
frt 1.00—  Baláskiné frt 1.00 —  Ámánt Julia frt 1.00 —  Zeller 
Frigyes frt 1.00—  dr. Kiss Béla frt 1.00 —  Gáspárik Pál frt 1.00 —
Kikindai Gyula frt 1.00 — Weisz Zsigmond frt 1.00 —  Hajóssy 
Ilona, Gyula frt 1.00 —  Finta Lajos frt 1.00 — Gyalókay Lajos 
frt 1.00 Összesen__ . . .  __ . . .  . . .  __ . . .  . . .  —  . . .  —  « 17.00

1660. sz. gy. iv. Dr. Hevessy Vilmos körorvos Szalárdon . . .  —  —  « 1.00
1661. sz. gy. iv. Dr. Gencsy N. főtörzsorvos Brassóban ........... . . . .  —  « 2.00
1685. sz. gy. iv. Dr. Edelmann Menyhért orvos Nagyváradon __ __ « 1.00

1696. sz. gy. iv. Dr. Fanta Adolf orvos Székes-Fehérvárott frt 1.00 —  
dr. Trümmer Gyula frt 1.00 —  Dieballa György frt 1.00 —  Kovács 
Sándor Ármin frt 1.00 — dr.............frt 1.00 Összesen . . .  . . .  « 5.00

1726. sz. gy. iv. Dr. Gerich Endre orvos Petrováczon . . .    . . .  —  « 1.00
1790. sz. gy. iv. Dr. Kalovszky László tiszti főorvos Kis-Ujszálláson . . .  « 5.00
1791. sz. gy. iv. Dr. Károlyi Gyula megyei főorvos Ercsin . . .  . . .  —  « 3.00

1827. sz. gy. iv. Körmendy Gyula járás-orvos Brádon frt 2.00 —  From
mer Albert frt 5.00 — N. C. Criswide F. S. A. frt 2.00 —  Szabó 
frt 1.00 Összesen__ __ . . .  . . .  . . .  __ . . .  __     . . .  « 10.00

1832. sz. gy. iv. Dr. Kres Gyula bányaorvos Vashegyen frt 1.00 —  Kuna 
Aurél főszolgabiró Jolsván frt 1.00 —  Szontagh Aladár főbányabiztos 
Bozsnyón frt 1.00 —  Branszky Vendel kir. főbányamérnök Vashegyen 
frt 1.00 —  Hauer Jenő csendőrtiszt Rimaszombaton frt 1.00 —
Mánnos József tanitó Vashegyen frt 0.50 —  Fleisehhacker Leo szám
vezető Vashegyen frt 0.50 —  Kubinyi Béla bányairnok frt 0.50 —
Machan József bányamérnök frt 1.00 —  Eisele Gusztáv bánya
főnök frt 1.00—  Latinár Frigyes földbirtokos frt 2.00 —  Muraközy 
Gyula gyógyszerész frt 0 .50—  dr. Baziliden Károly körorvos frt 1.00 
Összesen .  . . .  __  __  __  . . .  ....  ....  .............  . . .  . . .  __  « 12.00

1860. sz. gy. iv. Dr. Thomán Dávid kórházi főorvos Homonnán frt 1.00 —
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dr. Szekerák János frt 1.00 — dr. Grünwald Ignácz frt 1.00 —
Polányi Dezső frt 1.00 Összesen ___ ___ __ ___ . . .  . . .  . . .  frt 4.00

2083. sz. gy. iv. Dr. Gremsperger Ferenez közs. orvos Csorváson frt 1.00 —
Jánossy János gyógyszerész frt 1.00 Összesen  . . .   .................. « 2.00

2141. sz. gy. iv. Dr. Serli Sándor Mohácson . . .    . . .  . . .      « 2.00

2206. sz. gy. iv. Hültl József m. kir. min. tanácsos Selmeczbányán frt
5.00 — dr. Tóth Imre hányakerületi főorvos frt 5.00 —  dr. Stuller 
Gyula bányafőorvos frt 2.00 — Bárdossy Antal m. kir. bánya- 
tanácsos frt 3.00 —  Platzer Jenő m. kir. számtanácsos frt 1.00 —
Cseh Lajos m. kir. bányafőmérnök frt 2.00 — Kachelmann ï'arkas 
m. kir. bányatanácsos frt 3.00 —  Péch Antal m. kir. nyug. miniszteri 
tanácsos frt 5.00—  dr. Dusinszky József m. kir. bányaorvos frt 1.00 —
Kantner N. bányatiszt frt 0.50 —  Szép Gábor m. kir. szám
ellenőr frt 0.50 — Knezovits Adolf m. kir. számvivő frt 0.50 —
Kostenszky Adolf m. kir. számtanácsos frt 0.50 — dr. Kapp 
Jakab frt 1.00 — dr. Schlesinger Antal frt 1.00 —  dr. Faller 
Gusztáv bánya-főorvos frt 1.00 —  Margotsy János gyógyszerész 
frt 1.00 — Hell Jakab frt 2.00—- Selmeczi takarékpénztár frt 5.00 —
Glütschel Gyula frt 1.00 —  Womkovits Lajos frt 2.00 — Drmák 
Gyula frt 0.50 — Oszvald Gusztáv frt 0.50 —  Findler Gyula frt 0.50 —
Baumerth István frt 0.50 —  Szentiványi Gyula frt 0.50 — Sztankay 
Ferenez frt 1.00 —  Selmeczbánya város közönsége frt 5.00 —
Selmeczi Népbank frt 3.00—  Sutnyai József frt 1.00—  dr. Budai
Mór frt 1.00 Összesen. . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  « 56.50

2211. sz. gy. iv. Dr. Török Gábor orvos Abrudbányán . . .  . . .  . . .  . . .  « 2.00
2260. sz. gy. iv. Dr. Zechenter Gusztáv Körmöczbányán . . .  . . .  .._ « 1.50
2349. sz. gy. iv. Dr. Tóth Károly főorvos Ürményen . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  « 5.00
2393. sz. gy. iv. Dr. Barts József kórházi igazgató Pozsonyban . . .  . . .  « 3.00

2399. sz. gy. iv. Dr. Garzó Aladár járásorvos Dunaszerdahelyen frt 1.00 —  
László Mór gyógyszerész frt 1.00 —  Jobnik László gyógyszerész 
frt 1.00 —  dr. Műnk Jakab orvos frt 1.00 —  dr. Gézinger Lipót 
körorvos frt 1.00 Összesen. . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  «

2410. sz. gy. iv Dr, Ehn Kálmán járás-orvos Csurgón frt 1.00 —  Horváth 
József képezdei tanár fit 0.30 —  Plachner Manó gyógyszerész frt 1.00 
Összesen . . .  __ . . .  . . .  . . .  —  . . .  . . .  —  —- —  . . .  «

2444. sz. gy. iv. Dr. Szigethy Ignácz főorvos Szilien . . .  . . .  . . .  . . .  «
2525. sz. gy. iv. Dr. Világ Károly bányaműorvos Nagybányán frt 2.00 —

Tunmann N. frt 1.00 —  Gergely Károly frt 0.50 Összesen . . .  . . .  «

5.00

2.30

3.00

3.50

2527. sz. gy. iv. Dr. Süssmann Herman Szebenvármegye főorvosa Nagy
szebenben frt 1.00 —  Ferenczy István m. kir. áll. főgymn. tanár 
frt 1.00 —  dr. Székely István tanár frt 1.00 — Veress Ignácz
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főigazgató frt 1.00 —  Biltz Albert kir. tanácsos, nyug. kir. tan-
felügyelő frt 1.00 Összesen .  . . .  ___ ___ . . .  ___ ___ ___ frt

2557. sz. gy. iv. Dr. Steiner Mór körorvos Szilágy-Krasznán frt 0.80 —  
id. Kövesdy Elek frt 0.20 —- Lengyel István frt 0.20 —  Sneider 
Mihály frt 0.20 -—- Zámos István frt 0.20 —  Smadan József frt 0.20 —  
Glück Izidor frt 0.20 — Farczády Pál frt 0.20 —■ Mogyorósy Lajos 
frt 0.20 —  Belle Gyula frt 0.20 —  Buhl Ármin frt 0.20 —  Nagy 
Domokos 0.20 Összesen ___ . . .  . . .  . . .  . . .  __ . . .  . . .  . . .  «

9653. sz. gy. iv. Dr. Kun Pál orvos Kétegyliázán frt 1.00— Szekér Mihály 
frt 2.00 — Böhm Miklós frt 1.50 —  Kaszár József frt 1,00 —  Nogáll 
László frt 0.50 —  Szekér Károly frt 0.50 Összesen . . .  . . .  . . .  «

9885. sz. gy. iv. Dr. Löclierer Lőrincz megyei főorvos Sátoralja-Ujhelyen 
frt 2.00 — dr. Widoch Márk járásorvos frt 2.00 —  Sátoraljaújhelyi 
járásorvosi hivatal frt 1.00 —  dr. Friedmann Adolf járásorvos frt 1.00 —  
dr. Szinonovics Ignácz frt 2.00 —  dr. Szende Miksa frt 1.00 —  
dr. Erős János frt 1.00 —  dr. Both Mihály frt 1.00 —  dr. Fried
mann Vilmos frt 1.00 —  Nagy György megyei állatorvos frt 1.00 —  
dr. Keller N. frt 1.00 Összesen . . .  . . .  __ .__ .... . . .  . . .  «

9921. sz. gy. iv. Dr. Gleiman Károly vasgyári orvos Zólyom-Brezón ___ «

9928. sz. gy. iv. Dr. Batizfalvy Samu egyet. m. tanár, gyógyintézet
tulajdonos Budapesten frt 10.00 —  dr. Balogh Sándor frt 2.00 —  
Dezsényi frt 1.00—  Gartner Antal frt 1.00 —  Szalay Imre frt 1.00 —  
Wachsmann Ferencz frt 2.00 —  Vastagh György frt 1.00—  Vastagh 
Géza frt 1.00 —  dr. Lendl Adolf frt 1.00 —  dr. Kertész Kálmán 
frt 1.00 —  Wampetics Ferencz frt 1.00 Összesen . . .  —  —  «

9943. sz. gy. iv. Dr. Chyzer Béla orvos Budapesten frt 1.00 —  dr. Fáy 
Aladár orvos frt 1.00 —  Linsner Imre üzletvezető frt 1.00 —  
dr. Gáhy István frt 1.00 Összesen ___ ___ ___ ___ —  —  «

2951. sz. gy. iv. Dr. Dirner Gusztáv orvos Budapesten ___ ___ . . .  «
2954. sz. gy. iv. Dr. Dollinger Gyula egyet, tanár Budapesten . . .  . . .  «
2959. sz. gy. iv. Dr. Feuer Náthán Budapesten . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  «
2983. sz. gy. iv. Dr. Kiasz Pál m. kir. belügym. segédtitkár Budapesten «

2988. sz. gy. iv. Dr. Kóssa Gyula orvos Budapesten frt 1.00 —  dr. J. J.
Andeer orvos Parisban frt 1.00 —  Zippner Leo m. kir. állat
orv. akad. tanársegéd Budapesten frt 0.50 —  M. M. frt 0.50 
Összesen . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  «

2990. sz. gy. iv. Dr. Kövér Kálmán gyermekorvos Budapesten . . .  . . .  «
3038. sz. gy. iv. Dr. Temesváry Bezső orvos Budapesten . . .  . . .  «

3041. sz. gy. iv. Dr. Tóth István egyet, tanársegéd, Budapesten frt 2.00 —  
dr. Beismann Adolf egyet, tanársegéd frt 2.00 —  dr. Lakatos
Izidor egyet, gyakornok frt 1.00 —  dr. Czakó Zsigmond gyakornok
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frtl.00—  dr. Király Károly orvos frt 1.00—  dr. Neumann Sieg
fried egyet, tanársegéd frt 2.00 —  dr. Bilasko György orvos 
frt 2.00 —■ dr. Hérics Imre egyetemi gyakornok frt Î.00 Összesen ___ frt 12.00

3043: sz. gy. iv. Dr. Turnovszky Jenő orvos Budapesten . . .  —  —  « 5.00
31 12. sz. gy. iv. Hazslinszky Frigyes főgymn. igazgató Eperjesen —  « 5.00

3119. sz. gy. iv. Nádasdi Alajos főreáliskolai tanár Debreczenben 1.00 —
N. N. tanár frt 0.50 —  ifj. Mihalovits gyógyszerész frt 0.50 Összesen « 2.00

3120. sz. gy. iv. Harmathy Gergely tanár Debreczenben . . .  . . .  . . .  —  « 3.00

3125. sz. gy. iv. Kiss Gusztáv tanár Hódmező-Vásárhelyen frt 1.00 —
Halmi János tanár frt 1.00 —  Mok F. frt 0.50 —  Oláh Imre frt 0. 50 —  
dr. Halász Henrik frt 1.00 —  Bodnár Bertalan frt 0.50 —  Barkász
Károly frt 0.50 —  Garzó Imre frt 1.00 Összesen . . .  . . .  . . .  . . .  « 6.00

3126. sz. gy. iv. Geyer G. Gyula főgymn. tanár Szepes-Iglón . . .  . . .  « 2.00
3193. sz. gy. iv. Bezeghy Miklós gymn. tanár Pancsován  .......  —  « 1.00
3198. sz. gy. iv. Péter János reáliskolai tanár Pécsett . . .  . . .  . . .  . . .  « 10.00
3206. sz. gy. iv. Polónyi Károly főgymn. tanár Rozsnyón . . .  . . .  . . .  « 2.00
3222. sz. gy. iv. Dr. Mártonfi Lajos áll. gymn. igazgató Szamosujvártt « 3.00

3224. sz. gy iv. Dr. Schöber Emil főgymn. tanár Szathmár-Németiben 
frt 5.00 —  Tordy Győző gyógyszerész frt 1.00 — A szatkmári kir. 
katb. főgymn. IV., V. és VI. osztályának növendékei frt 14.00
Összesen __ __ __ T__ __ __ __ __ __ __ __ ___ « 20.00

3247. sz. gy. iv. Rappensberger Vilmos k. r. házfőnök és gymn. igazgató
Magyar-Ovárott __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  « 3.00

3283. sz. gy. iv. Dr. Szabó István ügyvéd Budapesten frt 25.00—  Taussig
Antal Budapesten frt 5.00 Összesen . . .  . . .  ___ . . .  . . .  . . .  . . .  « 30.00

3284. sz. gy. iv. Czárán Gyula földbirtokos Menyházán ___ . . .  __ . . .  « 10.00

3294. sz. gy. iv. Kremniczky Amand bányahiv. főnök Vízaknán frt 1.00—■
Török Ferencz ellenőr frt 0.50—  Barcza Lajos mázsatiszt frt 0.25 —  
Nyenyestyán Tivadar mázsatiszt frt 0.20 —  Veress Nándor bánya- 
felőr frt 0.20 —  Deézsy Gábor mázsaesküdt frt 0.20 —  Haydecker 
Móricz fürdőbérlő frt 1.00—  Haydecker Lipót fürdőházbérlő frt 1.00 —
Kronberg Gyula gyógyszerész frt 0.20 —  N. N. és N. N. frt 0.45 
Összesen . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __ __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __  « 5.00

3299. sz. gy. iv. Harmancsok György m. kir. bányahivatali főnök Soóvá- 
rottfrt 1.00 — Thomas József számtanácsos frt 1.00 — Pelach József 
kincstári orvos frt 1.00 — Piczek Gusztáv p. ellenőr frt 1.00 —
Ralovich Pál bányavámtiszt frt 0.50 —  Fricsovszky József szám
ellenőr frt 0.50 Összesen . . .  __ . . .  . . .  . . .  __ . . .  __  __ « 5.00

3351. sz. gy. iv. Lösche N. Körmöczbányán frt 1.00 —  Layer Ferencz 
frt 0.20 —  dr. Kretsmann N. frt 0.10 —  Z. frt 0.10—  N. frt 0.10 —
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K. frt 0.10—  B. frt 0.10—  Kuppis N. frt 0 .10—  Eakovszky Imre
írt 0.10 —  Frank B. frt 0.15 Összesen . . .  . . .  . . .  —  — . . .  frt 2.05

3356. sz. gy. ív. Lovag Berks Bobért Hodrusbányán frt 5.00 —  Hain
Ferencz főmérnök frt 3.00 Összesen . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  # 8.00

3366. sz. gy. iv. Pfaf Gusztáv főbányagondnok Salgó-Tarjánon frt 5.00 —
Gerő Nándor bányamérnök frt 3.00 Összesen . . .  . . .  . . .  . . .  « 8.00

3367. sz. gy. iv. Gerber Frigyes bányaigazgató Salgó-Tarjánon frt 25.00 —
Salgótarjáni kőszénbánya r. t. bányaigazgatósága frt 25.00 —  Zem- 
linszky Mária frt 10.00 —  Göllbach Gusztáv bányaintéző frt 5.00 —
Tomascli János frt 2.00’—  Novosad Albert frt 2.00—■ Gönczöl János 
frt 1.00—  Hrozienink István frt 2.00 —  Gajdóczky János frt 1.00 —
Frosch Pál frt 1.00 —  Schmidt Géza frt 2.00 —  Perné Nárczisz 
frt 1.00 — Mayer Béla frt 1.00— Perné Ferencz frt 1.00—  Schiller 
Károly frt 2.00 —  Fehér Vilmos frt 1.00 —  Hoffmann Bichard 
frt 2.00 —  Oláh Miklós bányamérnök frt 2.00 —  Bix Miksa bánya
mérnök frt 2.00—  Löwenheim Mór gépészmérnök frt 3.00 Összesen « 91.00

3368. sz. gy. iv. Wagner Vilmos m. kir. főbányatanácsos Zólyom-Brezón 
frt 3.00 — Bergh Tivadar frt 1.00—  Ilocusch Szilárd frt 1.00 —
Golián Pál frt 0.50 —- Bariga Gusztáv frt 0.50 —  Kunst János frt
1.00 —  Nagy Dániel frt 0.50 —  Katona Lajos frt 0.50 —  Jacobs
Ottó frt 0.50— Winásch János frt 0.50 Összesen . . .  _ __ ___ « 9.00

3376. sz. gy. iv. Benes Gyula bányaigazgató Budapesten frt 2.00 —  Deutsch 
József frt 20.00 —  Gutfreund József frt 2.00 —  Pick Lajos frt 1.00 —
Gáger Emil frt 1.00 —  Ban Gotlob frt 1.00 Összesen.-. . . .  . . .  « 27.00

3431. sz. gy. iv. Schöber Ignácz nyug. bányatanácsos Szatmár-Németiben « 5.00

3477. sz. gy. iv. Schönborn-Buchheim Ervin gróf munkács-szt.-miklósi
urodalmi igazgatósága Munkácson . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  « 50.00

Bold, szentmiklósi dr. Szabó József fiai . . .  . . .  . . .  ___ . . .    . . .  « 1000.00
Inkey Béla kir. főgeologus Budapesten . . .  . . .  . . .  ___ . . .  . . .  __  « 50.00

Összesen . . .  . . .  frt 3278.85
Budapest, 1895 október 31-én.

Dr. Staub M óricz s. b., 
e. titkár.


