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MAGYARORSZÁG FÖLDTANI, ÁSVÁNYTANI ÉS ŐSLÉNYTANI MEGISMERTETÉSÉRE 
S A FÖLDTANI ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE.

Megjelenik havonként két vagy három nagy nyolczaclrét ívnyi tartalommal. A magyarhoni 
földtani társulat rendes tagjai 5 frt évi dij fejében kapják. Előfizetési ára egész évre 5 írt.
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OLVASÓINKHOZ.

A Földtani Közlönynek 1883 január hónapjából kezdve új folyama 
indul. A magyarhoni Földtani Társulat választmánya a múlt év végén s a 
jelen év elején beható tanácskozások tárgyává tette a társulat folyóirataink 
kérdését, s a január 24-ikén tartott Közgyűlés elé részletes javaslatot ter
jesztett, melyet a Közgyűlés egyhangúlag el is fogadott. (L. a Közgyűlés 
jegyzőkönyvét a jelen fűzet 68—69-ik lapján.)

A Közgyűlés határozata értelmében a Földtani Értesítő az eddigi 
három kötettel megszűnik, de helyette a Földtani Közlöny ezentúl ismét 
rövidebb időközökben fog kiadatni, lehetőleg úgy, hogy a nyári szűntek 
kivételével minden egy-két hónapra essék egy füzet, melynek a terjedelme 
a rendelkezésünkre levő anyag minőségéhez s a körülményekhez képest 
fog változni.

A m. k. Földtani Intézettel kötendő szövetségre nézve a közgyűlés 
felhatalmazással ruházta föl a választmányt (70-ik lap), s minthogy idő
közben a nagym. földmivelés- ipar- és kereskedelemügyi Minisztérium ha
tározata leérkezett, az 1883-ik évi kötet már úgy indúl meg mint „egyszer
smind a m. kir. Földtani Intézet hivatalos közlönye”. — Ezt a coalitiót 
társulatunk Közlönyére nézve a jelen pillanatban igen örvendetes körül
ménynek kell tekintenünk. Régebbi tagtársaink bizonyára jól emlékeznek, 
hogy nehány évvel ezelőtt a Földtani Közlöny kezdette volt meg előbb csak 
kivonatosan, később bővebben ismertetni a földtani intézet évi működését, 
összefoglalva azokat a fölvételi eredményeket, amelyeket az intézet geo
lógusai egy-egy nyáron át gyűjtöttek és jelentéseikben az intézet igazgató
ságának benyújtottak. A legutóbbi években már maguk az intézeti tagok 
voltak szivesek jelentésüket külön-külön összeállítani s készséggel bocsá
tották rendelkezésére a Földtani Közlönynek, melynek közönsége mind 
nagyobb és nagyobb érdeklődéssel kisérte e becses jelentéseket, a melyek
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liű képet adtak arról, miként haladt egy-egy éven át Magyarország geológiai 
fölvétele. — A múlt év végén egyszerre jelentékeny veszteség kezdett 
fenyegetni bennünket: nem egyébről mint arról volt szó, hogy ezentúl a föl
vételi jelentéseket maga a Földtani Intézet fogja kiadni külön füzetekben s 
társulatunk Közlönyétől megvonja e becses adalékokat. E veszteség érzete 
sokkal élénkebben érintette társulatunk választmányát semhogy legott ne 
gondoskodott volna módokról, miként lehetne a készülő változást javunkra 
fordítani. A megindúlt és hosszasan szövődött tanácskozások végre is kedvező 
sikerre vezettek, létre hozták a coalitiót, mely kétségtelenül mind a két félre 
nézve előnyös, de társulatunkra nézve kétszerte az, mert a mellett hogy 
eddigi függetlenségét csorbítatlanul megőrizte és biztosította, megmentette 
Közlönyünk számára azokat az adatokat, a melyek Magyarország geológiai 
megismerésére nézve ez időszerűit a legkimerítőbbek s a legfontosabbak.

A Földtani Közlöny egyesíteni fogja magában mindazt, a mi az 
utóbbi három év alatt a Közlönyben és az Értesítő'ben jelent meg, közölni 
fogja a társulat belső életének minden mozzanatát, a földtani intézet 
hivatalos jelentéseit és egyéb hivatalos tudósításait, a beérkező értele
zéseket, kiváló súlyt fog fektetni az irodalmi ismertetésekre és örömmel 
nyit tért az olyan népszerű értekezések számára is, a melyek nem csupán 
régen ismeretes tényeket ismételnek, hanem újabb kutatásokkal vagy föl
fedezésekkel foglalkoznak s ennélfogva a szakembert is érdekelik. — 
Az eredeti közlemények kivonata vagy fordítása számára az idegen nyelvű 
függelék ezentúl is fönn fog tartatni.

A választmány által ajánlott s a Közgyűlés által jóváhagyott négy 
tagú szerkesztő bizottságba Bockh János urat, a m. k. földtani intézet igazga
tóját, dr. H ofmann Károly urat, m. k. főgeologust, dr. Krenner József 
S ándor urat, műegyetemi tanárt s a nemzeti muzeum osztályőrét, és 
dr. Wartha Vincze urat, a kir. József-műegyetem tanárát voltunk szeren
csések megnyerni. És örömmel jelenthetjük egyszersmind, hogy az irodalom 
rovatának gondos és pontos ellátására tizenkét tagú r ej er áló bizottság 
vállalkozott, melynek tagjai: Franzenau Agston, dr. Fischer Samu, Inkey 
Béla, Kalecsinszky Sándor, Lóczy Lajos, Matyasovszky Jakab, Telegdi 
Both Lajos, dr. Schmidt Sándor, dr. Staub Móricz és Szontagh Tamás 
urak s a szerkesztők. Alapos okunk van reményleni, hogy irodalmi ismer
tetéseink rovata pontosan és híven számot fog adni szaktudományunknak 
Magyarországot illető minden mozzanatáról, de sőt, hogy a mennyire 
Közlönyünk tere megengedi, figyelemmel fogja kisérni a külföld irodal
mának nevezetesebb termékeit is.

A földtani intézettel kötött szövetség a régebben fennálló viszonyokat 
nem változtatta m eg: társulatunk tagjai ezen túl is rendesen meg fogják 
kapni az intézet Évkönyvének időnként megjelenő füzeteit a Közlöny
höz mellékelve. — A Földtani Közlöny terjedelmét a választmány a
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jelen évre 26 nyomatott ívben állapította meg, de ha a társulat pénzügyi 
viszonyai megengedik s a beérkező anyag megkívánná, bizonyára nem fog 
késni az ívek számát a körülményekhez képest szaporítani.

Tisztelt Tagtársainkat s a Földtani Közlöny eddigi dolgozótársait szíves 
bizalommal kérjük, őrizzék meg a társulat iránt eddigi jóindulatukat ezen
túl is csorbítatlanul s legyenek szívesek dolgozataikkal es apróbb tudomá
nyos közléseikkel a mai Közlönyt is mentöl sűrűbben fölkeresni s a mos
tani szerkesztőket támogatni.

Budapeten, 1883 márczius 10-ikén.
A S zerkesztők.

PETERS KÁROLY EM LÉK EZETE.
Dr. Szabó József-íőI.

A geológia azon felkentjeit, kiknek e tudomány mívelésében kiváló 
részök van, alapszabályaink értelmében tiszteletnek tarjuk tagjaink közé 
sorozni; még inkább teszszük ezt olyanokkal, a kik egyszersmind honunk 
geológiai ismertetésében is szereztek érdemet.

Ezek egyike Dr. P eters K ároly, kiről nekem, a budapesti egyetemen 
részben elődjének, részben utódjának, szabadjon az elismerés és méltány
lás szavaival megemlékeznem.

P eters Károly F erdinánd fia volt egy mívelt gazdának és jószág- 
igazgatónak; született Csehországban Liebshausen kastélyban, 1825. aug. 
13-án. Atyjával már első gyermekségében utazott hazájában szerteszét, 
valamint Szászországban, a mi első fejlődésére épen úgy, mint a herczegi 
házban való tartózkodás életének későbbi időszakára nem maradt befolyás 
nélkül. Az év nehány hónapját Bilinben töltötte nagyatyjánál, B eüss F e - 
rencz mineralog- és geognostánál, a kit a környéken, valamint Teplitz és 
Karlsbad vidékén tett kirándulásain is elkísért. Lehet, hogy az ásvány- és 
föltanra való hajlam már ekkor lappangott benne, de határozottá csak ké
sőbben vált, midőn Prágában a polytechnikumon és az országos múzeum
ban nagybátyja B eüss E. Ágoston és Zippe előadásait hallgatta 1842-ben.

Nem csekély befolyást gyakorolt reá Bilinben egyszersmind a Lobko- 
vitz-féle azon ásványgyűjtemény szemlélése, mely az országgyűlés által 
helybenhagyott vétel útján Budapestre vándorolt s jelenleg a nemzeti mú
zeum gyűjteményébe van bekebelezve. Gymnasiumi tanulmányai mellett 
tájképrajzolással is foglalkozott oly annyira, hogy valószínűleg a prágai 
művészeti akadémiába megy vala, ha hozzátartozói arra nem bírják, hogy 
orvostanhallgató leg}ren. HiRTL-nél dolgozott Prágában és Becsben (1843—
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