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TÁRSULATI ÜGYEK.
K Ö Z G Y Ű L É S 1 8 8 8 - I K  É V  F E B R U Á R IU S  1 -É N .

Elnök : Dr. Szabó József.

I. Elnök megnyitván a közgyűlést, az egybegyűlt tagokat üdvözli és
II. a múlt 1887-ik év februárius hó 9-ikén tartott közgyűlés hitelesített jegyző

könyvét bemutatja; mire
III. a mai közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére Bernáth József és Nagy 

László r. tagokat felkéri.
IV. Első titkár fölolvassa az 1887. évi jelentését.

Tisztelt Közgyűlés!

Midőn másodizben Szerencsem van e helyről társulatunk egyévi 
működése, belélete és törekvései fölött szemlét tartani; teszem ezt őszintén 
érzett örömmel, mert beszámolhatunk munkában gazdag, sikerben bővel
kedő évről.

Alig hangzott el ajkamról egy évvel azelőtt a keserű panasz és már 
nehány rövid hét múlva elnyertük azt, mit éveken át nélkülöztünk: a kellő 
anyagi támogatást. Ez első sorban társulatunk tisztelt tagjainak érdeme, 
mert Önök serény tudományos munkálkodásának tulajdonítandó, hogy ő 
Exczellencziája, T r e f o r t  Á g o s t o n  miniszter úr szegény társulatunk pezsgő 
eletére figyelmeztetve és az anyagi támogatás szükségességéről meggyőződ
vén, tárczájának az országgyűlés elé terjesztett költségvetésében mirólunk 
is megemlékezett. Az ajánlott Összeget minden ellenmondás nélkül elnyertük, 
és örömmel ragadom meg az alkalmat, ma újból hálát mondani ő Exczellen- 
cziájának; de hálát mondok a képviselöház pénzügyi bizottsága tisztelt 
elnökének is, Z s i g m o n d y  V i l m o s  úr ő Nagyságának, ki az országház zöld asztala 
mellett sem feledkezik meg mirólunk. A nélkül, hogy erre külön megbízást 
kaptam volna, most tagtársaim tolmácsának tekintem magamat és e minő
ségben újból mondok köszönetét mélyen tisztelt és szeretett alelnökünknek!

A szerencsésen elnyert országos segély üdvös hatása első sorban 
Közlönyünk idei évfolyamán tapasztalható. Mindössze 35 ívre terjed és 
5 tábla, 2 térkép és több a szövegbe tett kép illusztrálja tartalmát. Ide szá
mítandó még a m. kir. földtani intézet 18S6-ról szóló évi jelentése, mely 
13V* ívből — 1 táblával és több a szöveg közé nyomott rajzzal — áll és 
melynek különlenyomatainak költségét szintén társulatunk jövedelméből 
fedeztük; valamint P e t r i k  LAJos-nak, a m. kir. földtani intézet által 
kiadott «a magyarországi porczellánfóldekről» szóló egy ívre terjedő 
dolgozata különlenyomatainak költségét is. Társulatunk rendes tagjai ezeken
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k ívü l a lefo lyt évben  a m . kir. fö ld tan i in tézet következő k iadványait v e t té k : 
A m . kir. fö ld tan i in tézet könyv- és térképtárának I. pótczim jegyzékét
(3 3A  ív) ;

A m . kir. fö ldtan i in tézet É vk önyvének  VII. k ötetének  6. füzetét  
(1 3 7 2  ív  2 6  táblával) ;

és az É vk önyv  V III. k ötetének  5. füzetét (1 7 4  ív  2 táb lával); 
teh á t a társu lati k iadványokkal együ tt 68  ívet 36  táblával.

D e k icsinyes dolog volna, h a  a n yom tato tt ívek  m eg  a táblák  szám ával 
akarnánk b ü szk é lk e d n i; sokkal nagyobb m értékben  kell, hogy figyelm ünkre  
m éltassu k  em e ívek  tartalm át.

K özlönyünket ille tő leg  öröm m el k onsta tá lhatju k  azt, hogy ez tú lnyom ólag  
eredeti, a tud om án yra  nézve tén y leg  b ecscse l biró dolgozatokat foglal m agában . 
Ilyenek  dr. S z a b ó  J ó z s e f , Z s i g m o n d y  V i l m o s ,  H a n t k e n  M i k s a , dr. S c h m i d t  

S á n d o r , I n k e y  B é l a , dr. F i s c h e r  S a m u , C s e h  L a j o s ,  P o c t a  F ü l ő p , N o t h  

G y u l a , G e z e l l  S á n d o r  és T é g l á s  G á b o r  értekezései és a m ennyire a m ég  
m ost is szűk nek  b izonyuló  tér m egengedte, o lyan  dolgozatokat is vettünk föl, 
m elyekn ek  tartalm a á lta lán os érdekkel bir és k ívánatossá  tette a zt, hogy  
részin t kün n . a kü lfö ld ön , rész in t itth on , szakem bereinknél figyelem re  
m éltattassék . Ilyen  term észetű  k özlem ények  S e m s e y  A n d o r , P é c h  A n t a l , 

T h e m á k  E d e , M u s k e t o w  V .  J .  to llából folytak.
N agy gon d ot ford ítottunk  irodalm i rovatunkra, m ely  tén y leg  m indazt 

vonja, és p ed ig  nagyobbára kritikai m egbeszélés a lá, m i hazánk  geológiai, 
m ineralogia i és palseontologiai v iszonyaira vonatkozik . A tavaly i kötetben  
m in d össze  25 ily en  referátum ot közölh ettü n k  és ősz in te hálára köteleztek  
m in k et dr. S c h m i d t  S á n d o r , F r a n z e n a u  Á g o s t o n ,  G e z e l l  S á n d o r , L o c z k a  

J ó z s e f , Z i m á n y i  K á r o l y , dr. P r i m i c s  G y ö r g y  és H a l a v á t s  G y u l a  tagtárs 
urak, e rovat á llandó és buzgó m unkatársa i.

A m . kir. F ö ld tan i in tézetnek  az 1886. évről szóló je len téséb en  is sok  
fáradságos m un ka  b ecses eredm énye van  letéve. Itt a következő területekről 
ta lá ljuk  a geo lóg ia i fölvételekről szóló k ö z le m é n y e k e t:
Szoln ok-D obok a várm egye észak nyu gati része, fö lvette dr. H o f m a n n  K á r o l y ; 

K olozsvártól délre eső terü lete  « dr. K o c h  A n t a l  ;
A F eh ér K örös vö lgye « dr. P e t h ő  G y u l a  ;
A rad-, C sanád- és T em esm egye « L ó c z y  L a j o s  ;
B ozo v icstó l észak nyu gatra  em elkedő h egység  « B ö c k h  J á n o s  ;
Stájerlak délk eleti és részben k eleti környéke « T. B o t h  L a j o s  ;
A körm öczi érczbánvaterü let « G e z e l l  S á n d o r  ;
a  függelék ben  p ed ig  dr. S c h a f a r z i k  F e r e n c z  közli utazási jegyzeteit a K au 
k ázu sból és tesz je len tést dr. S t a u b  M ó r i c z  a m . kir. F ö ld tan i in tézet p h y to : 
palaeontologiai gyű jtem én yén ek  szaporodásáról az 1886-ik  év  folyam ában.

Az in téze ti É vk önyv VII. kötetének  6. füzetében  u gyanazon  szerző  
leírja a z s ilv ö lg y  aquitánkorú  flóráját. Ism eretes dolog, hogy e flora első
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ismertetője Heer O s z v a l d  volt, ki a dr. Hofmann Károly által ott gyűjtött 
39 növényfajt meghatározta; most 93 fajt ismerünk e rétegekből és ezeknek 
alapján iparkodott a szerző a zsilvölgy dóráját ép úgy mint a sotzkait, az 
aquitani kor dórájának egyik typusává tenni. A jövő megmutatja, mennyi
ben sikerült ez a szerzőnek. Az Évkönyv VIII. kötetének 5-ik füzetében 
dr. Felix -János egyetemi magántanár Lipcsében újból szolgáltat becses 
adatokat hazánk fosszil fatörzs-maradványaihoz és a buzgó külföldi tudósnak 
köszönjük azt, hogy e tekintetben hazánk a legjobban ismertek közé tartozik.

A Földtani Intézet könyv- és térképtárának pótczimjegyzékét is bizo
nyosan köszönettel veszik tisztelt tagtársaink, mert belőle nemcsak azt 
tapasztaljuk, hogy az intézeti könyvtár hazánk legjobb szakkönyvtárainak 
egyike, hanem e czímjegyzéknek becsét fokozza épen az, hogy a könyv- és 
térképtár társulatunk tagjainak mindenkor szabad használatára áll.

De visszatérvén Közlönyünkre, a tisztelt közgyűlést még egy körülményre 
bátorkodom figyelmeztetni. Megbocsáthatlan mulasztásnak tekinteném, ha 
társulatunk és egyáltalában hazánk szakembereinek buzgó működéséről nem 
adnánk hirt a külföldnek is ; ha a fáradságos munka árán szerzett eredményt a 
tudományos nagy köztársaságnak nem engednők át közhasználatra. Épen az 
országos segély helyezett minket azon szerencsés helyzetbe, hogy közlönyünk 
XVII-ik kötetének 35 ívéből 16-ot a német nyelvű közleményekre fordíthat
tunk, igaz ugyan a magyar nyelvű közlemények gyorsabb megjelenésének 
rovására; de van-e köztünk valaki, ki nem tekintené hazafiui kötelességé
nek, a magyar tudósnak a külföldön is megszerezni ama tekintélyt, melyre 
méltán tarthat igényt és tényleg szaporodnak is a jelek, melyek arra valla
nak, hogy a külföld figyelme mindinkább felénk irányúi. A külföldi iroda
lomban ismételten történik hivatkozás közlönyünkre; a külföldi társulatok 
mindinkább keresik velünk a szellemi összeköttetést. így fölajánlották a 
lefolyt évben a csereviszonyt a Montan-Industrie-Zeitung szerkesztősege; a 
mérnökök és műépítészek egyesülete Palermoban, a Wagner Free Institute 
of Science czimű tudományos intézet Philadelphiában ; a természetvizsgálók 
egyesülete Kiewben es az Antonio Alzata czimű tudós társulat Mexicoban; 
úgy hogy jelenleg 47 tudós társulattal állunk csereviszonyban, mely a 
lefolyt évben 46 folyóiratot és egyeb több kötetből álló szakmunkát szolgál
tatott könyvtárunknak. Ajándékozás által szaporították a nyomtatványokat 
a nagyméltóságú m. kir. közmunka- és közlekedési minisztérium két régibb 
keltű tiszavidéki geológiai térképpel; a m. kir. földmivelés-, ipar- és kereske
delemügyi minisztérium, a cs. és kir. közös pénzügyi minisztérium; a danzigi 
természettudományi társulat, a rio de janeiroi nemzeti muzeum, a beszterczei 
ipariskola, Siegmeth Károly, Wein János, Burány János és dr. Staub 
Móricz.

Mindezen általam most elősorolt kedvező körülményeknek daczára 
volnának még a jövőre nézve kívánni valóink. Nagy hátránynak tekintem
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azt, hogy tisztelt tagtársaink dolgozatait nem publikálhatjuk ama szükséges 
gyorsasággal, mely tekintve fokozódó tevékenységünket oly annyira kívána
tos volna. Egy évvel későbben kinyomatni az értekezést, mint a mikor 
szakülésünkön bemutattatott, oly abnormis helyzet, mely az illető érteke
zésnek, még ha belértékére nézve verseny nélkül marad, előnyére nem vál- 
hatik. Ezen a jövőben okvetlenül segíteni kell. Második hiánynak tekintem 
még azt, hogy különösen tekintettel vidéki tagtársainkra a külföldi iroda
lomnak nem nyithattunk tért közlönyünkben. De hiába minden panasz ! 
Anyagi eszközeink szűk volta nem engedi meg a szabadabb mozgást. A mint 
azt a tavalyi közgyűlésünk alkalmával tett jelentésemben közölni szerencsém 
volt, 300 forintnyi segélyt kértünk a tekintetes tudományos Akadémiától, s 
e kérelmünkkel elutasíttattunk. Hálával akarom itt megemlíteni, hogy a 
tekintetes Akadémia szívesen látott vendégei vagyunk, de a vendégnek meg
engedve lévén a nyílt szó, nem tagadhatom el, hogy némi csodálkozással 
vettünk tudomást a tekintetes Akadémiának e napokban hírlapjainkban 
közölt 1888-ik évi költségvetését. Midőn a II. osztály és bizottságai 28,150 
forintot vesznek igénybe; a III-ik, a természettudományi osztály és bizott
ságai részére csak 14,940 forint jut és önkéntelenül merül föl a tudomá
nyos életünkben beavatott olvasóban ama kérdés: vájjon oly szűk mederben 
mozog-e még a magyar természettudományi kutatás, mint a milyen szűk 
keretet szabott neki az akadémiai költségvetés ? Most, midőn országgyűlésünk 
bőkezűségéből egy fenkelt miniszter intentiói folytán a természettudományok 
palotái sorakoznak egymás mellé fővárosunk szivében ? És midőn az akadé
mia más 600 tagot számláló és 1000 frtnyi országos segélyt élvező társula
tot évi 500 forinttal segélyez ? Pedig büszkén tekinthetünk vissza a lefolyt 
év szakülésein tartott előadásokra.

Ez évben különösen a mineralogiát látjuk, és elég örvendetesen, elő
térbe lépni. Hazánkból leírja dr. Szabó J ózsef az arzenes sav szokatlan 
alakját, a claudetitet Szomolnokról; dr. Krenner J. Sándor ugyanonnan a 
coquimbitet, mely eddig csak Chiliből volt ismeretes és a voltaitot, Dognács- 
káról pedig Elba szigetének hsematitjaival szépségre nézve vetélkedő kristá
lyokat; végre értekezett Cseh Lajos a kalinkai kénbányában előforduló 
ásványokról. Az ásványok tudományára nézve igazi nyereménynek tekint
hetjük továbbá dr. Krenner J. Sándor közleményeit, melyeket a svédországi 
bányákból kikerült és eddig csak New-Jersevből ismeretes víztiszta spha- 
leritről és pseudobrookitról tett; dr. Schmidt Sándor pedig folytatta az 
avalai cinnoberen tett vizsgálatait és ép oly érdekesek fejtegetései, melyeket 
a szerbiai arsenopyrit kristályairól közölt; végre Zimányi Károly beható 
vizsgálatnak vetette alá Peruból és Mexicóból származó anglesitek, achenthali 
és hollersbachi epidotok, végre Coloradoból származó pyrit alakbeli tulajdon
ságait. E tanulmányok mintegy kiegészítést nyertek Loczka J ózsef az avalai 
arsenopyrit és a löllingiten végrehajtott vegyi vizsgálat által; a mint más-
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részt dr. Muraközt Károly a szentesi artézi kútból kikerült vivianitot 
elemezte.

Az általános geológia Kalecsinszky SÁNDOR-nak az 1887. évi februárius 
23-iki felső-olaszországi földrengésről szóló értekezése által becses adatok 
birtokába jutott; becsesek nemcsak azért, mert ama érdekes természeti tüne
ménynek maga az előadó szemtanúja lehetett, hanem mert ennek figyelmes 
és értelmes szemtanúja is volt.

Dr. Both Samu, évek óta hazánkban a jégkorszak nyomainak kutatója, 
e nyomokat a magas Tátra északi oldalán is fedezhette föl. Napról napra 
növekszik e korszak geológiai fontossága, mely okból különös figyelemben 
részesült dr. Szabó József előadása, melyet Szászország északnyugati részé
ből származó «dreikantereknek» nevezett glecsersurlódási kövek bemutatása 
alkalmával tartott.

Hazánk földjének tektonikai kutatását illetőleg a m. kir. földtani intézet 
évi jelentéséből már fentebb említett közleményein kívül sok becsest nyújt 
Franzenau Ágoston egyik előadása, melyet az épülő félben levő országház 
altalajára vonatkozólag tartott és melynek érdekes microfaunájából konstatál
hatta, hogy e talaj a városligeti artézi kütnak a 245*63 méter mélységétől 
a 302*81 méter mélységig átfúrt rétegeihez hasonlít és oligoczén meg marin 
alakok keverékéből á ll; ép oly gazdag palueontologiai adatokban F ranzenau 
Ágost második értekezése a borsodmegyei Apátfalva fiatal marin homokkép
ződményeiről. Hantken Miksa bemutatta szakülésünknek az általa a tinnye- 
biai medencze congeria-rétegeiben fölfedezett Tinnyea Vásárhelyi! nevű uj 
csiganemet és fajt, mely lelet az által nyer nagyobb fontosságot, bogy 
Dr. Pethő Gyula Arad megyében Laáz mellett talált olyan csigamaradvá
nyokat, melyek, ha majd a fentartás jobb állapotában előkerülnek, a legna
gyobb valószínűséggel Hantken új fajával azonosoknak fognak bizonyulni. 
Palseontologiai tekintetben fontos még Dr. F elix JÁNos-nak két hazánkban 
talált fatörzsmaradványra vonatkozó tanulmánya. Az egyiknek, a Cupres- 
sinoxylon pannonicum hazánkban legelterjedtebb fosszil fája, fentartásának 
állapotja megengedte, hogy első ízben ismerkedhettünk meg kérgének 
boncztani szerkezetével; a másik pedig egy új babérféle fajnak bizonyúlt.

Becses petrographiai dolgozatot nyújtott Dr. Szádeczky Gyula a tokaj- 
epeijesi hegység centrális részéből vett két typusbeli kőzetének megismerte
tésével ; elnökünk pedig bemutatta ama szelvényt, melyet Cseh L ajos sok 
fáradsággal készített a selmeczi Ferenez császár altárna szájától Pjerg aknáig 
és midőn most Halaváts Gyula a szentesi kútról szóló előadását is fölem
lítem, érkeztem azon terület határához, melyen a tisztán tudományos geoló
gia a gyakorlat terére lép át. H alaváts az artézi kút átfúrt rétegeiből biztos
sággal konstatálhatta, — a mint ezt különben T. Both Lajos tagtársunk egy 
előbbeni dolgozatában már jelezte — hogy a nagy magyar medencze altalajá
nak képződésében a levantei emelet üledéke is részt vesz. Bendkívüli figye-
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lemmel hallgattuk meg Petrik Lajos előadását, melyet a magyarországi por' 
czellánkészítésre fölhasználható nyers anyagokról tartott. Noha hazánkban 
igazi kaolin nem fordul elő, Petrik számos kisérlet alapján kimutatta, hogy 
a nálunk bőven előforduló és leginkább rhyolitból származó tisztább fehér 
agyagnemek is alkalmasak porczellángyártásra. Reméljük, hogy tisztelt tag
társunk eme nagyfontosságú dolgozata a gyakorlat embereinél ugyanazon 
méltatásra talál, melyben szakembereink részesítették. Hasonlókép figyel
meztetett Dr. Szontagh Tamás két, Zólyom megye iparára nézve jól használ
ható és elegendő mennyiségben előforduló agyagra. Nagy érdekeltség mutat
kozott még Noth Gyula a petroleumkutatásra vonatkozó előadása alkalmá
val és midőn végre Kalecsinszky Sándor több rendbeli a m. kir. földtani 
intézet chemiai laboratóriumában végzett dolgozatairól, melyek mindannyian 
gyakorlati értékűek, megemlékezem, befejezem a szaküléseinkben kifejtett 
munkálkodásunkról szóló jelentésemet.

Buzgólkodásra nézve derék selmeczi fiókegyesületünk méltó verseny
társunk volt. A lefolyt társulati évben nyolcz előadást tartottak, melyek 
közül geológiai szempontból különösen Cseh Lajos, Martiny István és Pela- 
chi F erencz előadásai kiemelendők.

Most pedig, tisztelt Közgyűlés! hivatalos jelentésem legszomorúbb 
részéhez ju tok; megemlékeznem kell azon veszteségről, melyet a kegyetlen 
halál a lefolyt társulati évben tagtársaink sorában okozott. E veszteség érzé
keny, nemcsak halottjaink számát, hanem az egyéniségeket is tekintve, mert 
mindegyikében, egytől végig tevékeny, munkaszerető és munkabíró erő 
veszett el. A sort megnyitotta Varga Vilmos, ki bányász családból származ
ván, a jogot végezte és mint szászkabányai járásbiró meghalt, de egész éle
tében nagy érdeklődést tanúsított a bányászat és geológia irán t; H irspeck 
jÁNos-ban, az osztrák-magyar államvasút-társaság legképzettebb és legbuz
góbb hivatalnokainak egyike veszettel; Klein Lipót, társulatunk alapító tagja, 
mint vállalkozó széles körben volt ismerve. Érdemekben gazdag, bányahiva
talnokot temettek Iglón Neubauer Ferencz személyében, kivel társulatunk 
1872. évi vándorgyűlésének tagjai közelebbről ismerkedhettek meg, mint
hogy a vándorgyűlés augusztus 26-án Iglón tartott szakülésén a felsőmagyar
országi érczterületről nagy figyelemmel hallgatott előadást tartott.* Társula
tunk körébe tartozott lovag Stawenow Ármin i s ; továbbá Gerenday Antal, 
az ismert műfaragó, kinek műhelyéből mintegy 60,000 síremlék került ki és 
az esztergomi érseki káptalan nagyhírű márványbányáinak rendszeres kiak
názására vállalkozott; az ismert nagyiparos lovag Posner Károly Lajos 1866 
óta volt társulatunk rendes tagja; Lojka Hugó pedig a budapesti felsőbb 
állami leányiskola tanára mint zuzmógytíjtő európai hírre vergődött; végre 
Makay Ágoston személyében társulatunk tiszteletre meg szeretetre legmél-

* V. ö. Földtani Közlöny II. köt. 201. 1.
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több tagjainak egyike veszett el. Januárius 16-án még részt vett mint a 
tavalyi közgyűlés részéről kiküldött bizottság egyik tagja a pénztár vizsgála
tában ; a reá következő hétben már sírba tették. Makay Ágoston született 
Lúgoson 1808. márczius 29-én és még mint a selmeczbányai akadémia hall
gatója lépett számvevőségi gyakornok minőségében az állam szolgálatába. 
Azonban a számokkal való foglalkozás nem igen felelt meg hajlamainak; mind
azonáltal csak 1851-ben sikerült neki a gyakorlati bányászat terére lépni, 
de, úgy látszik, változó szerencsével, mert ez időtől kezdve a legkü
lönbözőbb vállalatoknál látjuk működni; de hogy mennyire tudta min
denütt magának az emberek tiszteletét és szeretetét megszerezni; mutatja 
az is, hogy 1864— 1867-ig Arad sz. kir. városának egyik tanácsnoka is volt.

Rajongott a bányászatért és jól ismervén ennek bajait is, hazafiúi fáj
dalommal nézte ennek hanyatlását is.

Voltak eszméi és tapasztalatai, melyeket érvényesítve akarta látni és a 
melyeknek megvalósításáról a magyar bányászatnak új eletre való ébredését 
és a közvagyonosodást remélte. Negyven évig keresett útat-módot reform
eszméinek megvalósítására, mindenütt talált akadályokra, végre nehány hét
tel halála előtt saját költségén adott ki egy kis füzetet — bányászati és haza
fiúi végrendeletét. A füzet czíme: «Ueber die Aufbereitung der Erze im 
trockenen Wege, Verbrennung der Steinkohle und deren Rauchverzehrung». 
Elmondja benne, hogy a fölvirágzó bányászat az egyedüli út, melyen függet
lenül a külföldtől a nemzet vagyona szaporítható; a bányászattal foglalkozó 
lakosságot adóképessé teszi, vagyonosodását biztosítja és a művelődésre a 
legnagyobb befolyást gyakorolja. Elmondja aztán, hogy 1848 előtt a Dél- 
magyarországon tartózkodó ezigányoknak az aranymosás kötelező foglalko
zásukká tétetett. A nyert aranyat aztán beváltás végett Oraviczára a kerületi 
bányapénztárhoz vitték. A czigányok oda néha négy, de még több arany súlyú 
aranyszemeket hoztak ; így az 1832— 1836. években különösen két ilyen 
darab okozott nagy föltűnést. Az egyik 80 aranyat nyomott és Bécsbe került, a 
másik 50 aranyat és ezt jelenleg a nemzeti múzeumban őrzik, azzal a meg
jegyzéssel, hogy Oraviczáról került oda. Makay pedig biztosan tudta, hogy e 
rendkívüli aranydarab a Minis völgy bői való; de sem akkor, sem most nem 
törődik senki ez arany eredeti lelethelyével, noha a talált darabok biztosan 
vallanak arra, hogy Krassó-Szörény megyében aranyban bővelkedő hegység 
van. Elmondja továbbá Makay füzetének második fejezetében, hogy már régen 
foglalkozik azon eszmével, miképen volna az érczek nedves úton való előkészí
tésénél a nemes fémekben való föltűnő nagy veszteség kikerülhető. 1837-ben 
egy trieszti gőzmalom meglátogatása alkalmával megtalálta eszméjének gya
korlati kivitelének módját. Haza jővén, azonnal hozzáfogott a kísérletezéshez 
és sikerült neki olyan készüléket összeállítani, mely várakozásának tökélete
sen megfelelt; és mely azon alapszik, hogy fúvó által előidézett egyenletes 
légáramlattal a zúzott érez különböző fajsúlyú szemeit egymástól elkülö-

Földtani Közlöny. V III. köt. 1888. (81) 8
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níti. Készülékére 1839-ben junius 23-án tíz évre szóló szabadalmat is 
nyert; sőt Lobkowitz lierczeg, az akkori osztrák bányászati főnöktől ama 
megbízást nyerte, hogy kísérletét valamely állami bányaműhelyen végre
hajtsa. E czélra a selmeczi 3-ik számú zúzóművet szemelték neki ki. Kesé
imen elpanaszolja aztán Makay, hogy mennyi cselszövénynyel kellett neki 
Selmeczen küzdeni, mennyi megaláztatást kellett neki eltűrnie, daczára 
annak, hogy folytonos ellenőrzés mellett végrehajtott kísérletei fényesen 
sikerültek, mert 300 mázsa zúzóércz a szilárd schminterintárnai telérekből 
csakis 8% veszteséget adott.*

A befejezett kísérletek után ismét tisztelgett Lobkowitz lierczegnél, ki 
a gép egyik m intáját megrendelte és Makay-I biztosította, hogy a kísérlete
ket más bányakerületekben fogja folytattatok Midőn Makay Bécsből vissza
tért Selmeczbányára, az általa fölállított zúzómtivet lerombolva találta és 
midőn lakóhelyére menvén, a lierczeg által megrendelt gépet elkészítette 
és azt Bécsbe küldötte, a jóakaró pártfogó már nem volt az élők között; 
MAKAY-nak pedig ezen útjának, és kísérleteinek költségeit nem térítették 
m eg; sőt minden további kísérletezés egyszerűen beszűntettetett.

Hevesen — és joggal — kel ki Makay füzetének harmadik fejezetében 
új bányatörvényünk azon intézkedése ellen, mely a kőszén után való szabad 
kutatást korlátozza, mert ebben látja bányászatunk pangásának egyik 
főokát; másrészt pedig a szénégetés dolgában a kellő készülékek nem alkal
mazása következtében megbocsáthatlan pazarlást lehet tapasztalni.

Midőn most tisztelt Közgyűlés! halottjainknak kegyelettel adóztunk, 
legyen nekem még egynéhány szó kimondása megengedve. Nem tapasztal
juk-e már halottjaink működéséből,** hogy mindenben és mindenütt a kellő 
geológiai ismeret helyes útra terelte a vállalkozót ép úgy mint a bányászt ? 
és nem kell-e fájdalommal konstatálni azt, hogy ez alap még ma is vagy 
egészen ignoráltatik vagy igen ingadozó talajon nyugszik ? Örömmel megem
líthetjük, hogy a geológiai tudománynak tisztán tudományos növelése hazai 
főiskoláinkon kitünően van képviselve; de mondhatjuk-e azt elegendőnek 
mindazon igények kielégítésére, melyeket a gyakorlati élet tesz, és a nélkül, 
hogy erre nézve mandátummal bírnék, bátorkodom meg ama kérdést kocz- 
káztatni, nem volna-e czélszerű, ha jeles földtani intézetünk kiváló szakem
bereivel és instructiv gyűjteményeivel a feladatot elvállalná, külön cursusok- 
ban a geológia válogatott fejezeteiből a gyakorlatra készülőknek ama geoló
giai képzettséget nyújtani, mely képesítené őket arra, a gyakorlat utján 
biztosabb lépéssel haladhatni és ez utón fölmerülő jelenségekkel nagyobb 
értelemmel szembe szállani ? Az öreg iglói bányakapitánj7 Bécsben elvégezte

* V. ö. tov. Földtani Közlöny. XVII. p. 334.
** Társulatunk halottjairól való megemlékezés a közgyűlés alkalmával nagyobb 

terjedelemben történ t; az ide vonatkozó kézirat levéltárunkban helyeztetett el. Szerk.
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a jogot, de csakhamar ott hagyja az ügyvédi irodát és elmegy Selmeczre, 
újból tanulni! Tiz esztendeje, hogy szerencsém van, a földtani intézet helyi
ségeiben megfordulni, de ezen egész idő alatt egyetlen egyszer sem találkoz
tam a selmeczi akadémia egyik-másik növendékével, ki az oklevél elnyerése 
után még tovább járt volna szellemi birtok u tán ; akár hogy gyönyörködjenek 
a külföldi szakemberek, igaz, a sors mostohasága következtében jelenleg nem 
méltóan elhelyezett országos intézetünk gyűjteményein, fiatal bányászaink 
nem járnak oda okulást keresni; legkevésbé pedig hallottam azt, hogy orszá
gos fölvételeire készülő geológusaink egyikéhez vagy másikához csatlakozott 
volna egy ilyen kezdő bányász! De elég ebből ennyit, már is félek, ha ne
talán illetékességem határát túlléptem. —

Tagjaink létszáma, az említett veszteségeknek meg az önkénytes kilé
péseknek, mint a milyenek a lefolyt évben négy fordult elő és a törléseknek 
daczára lassú, de folytonos emelkedésben van. Társulatunk ma 20 tiszteleti, 
7 levelező, 16 pártoló, 27 örökítő, 382 rendes tagot számlál és engedje 
meg a tisztelt Közgyűlés, hogy újból hálával emlékezzem meg Galanthai 
Esterházy Miklós herczeg ő Kegyelmességéről, tisztelt pártfogónkról. 
Köszönettel tartozunk még a magy. kir. földtani intézet tisztelt igazga
tójának, Bőckh J ános úr ő Nagyságának, ki eltekintve minden egyébtől, 
az intézet új hajlékában társulatunk titkári hivatalának tágas és kényelmes 
helyiséget engedett át; végre pedig a magam részéről őszinte köszönetét 
mondok tisztelt tagtársainknak, kik hivatalom teljesítésében hű támoga
tóim voltak.

És most még egy rövid szót! Midőn az országos segélyt elnyertük; az 
első örömben sokat véltem vele elérhetni. Velem együtt, a tisztelt választ
mány is azon meggyőződésben volt és van még most is, hogy hazánk általá
nos geológiai térképének kiadatása és minél szélesebb körben való terjesz
tése, különösen társulatunk tagjai között, a geológiai tanulmányok és kuta
tások érdekében kifejtendő agitatió leghathatosabb eszköze volna. Ha a 
tavalyi közgyűlés alkalmával elmondottakra visszaemlékezni meltóztatnak; 
tudják, hogy a munka legnehezebb része* a térkép szerkesztése, már megtör
tént és csak sokszorosítása terhelné pénztárunkat. Azt reméltem, hogy a 
lefolyt társulati év jövedelméből talán megtakaríthatunk 500 forintot, mely 
összeg a térkép kiállítási költségeinek részben való fedezésére szolgálna. 
Fájdalom, az Önök kezében levő pénztári jelentésből tapasztalni fog
ják, hogy e kívánalomnak nem felelhetünk meg és már kezdettem a 
gondolattal megbarátkozni, hogy a fölvetett üdvös eszme megvalósítása a 
bizonytalan jövőre marad. Azonban, tisztelt Közgyűlés, tegnap a következő 
levelet vettem:

«Méltányolván azon törekvését, hogy a magyarhoni Földtani Társulat 
kezdeményezése folytán Magyarország általános geológiai térképe kiadassék,

(88) S*
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részemről e czélra 500, azaz ötszáz forintot fölajánlok, s a fizetés idejét, kérem 
szíveskedjék majd velem tudatni. Tisztelettel

alázatos szolgája
Semsey Andor.»

Semsey Andor úr bőkezűségének, tudományszeretetének és hazafiságá- 
nak ezen új bizonyítékára jelenleg nem mondhatok mást, mint «Köszönjük», 
ezután pedig, tisztelt Közgyűlés, remélem, hogy a választmány 1888. évi 
költségvetésének azon tételét, mely a készítendő térképre 500 forintot ajánl 
lefoglalni, elfogadni méltóztatik. Végeztem.

V. T itkár bem utatja a társulati pénztár állapotáról szóló következő jelentéseket:

P é n z t á r i  j e l e n t é s  a  m a g y a r h o n i  f ö l d t a n i  t á r s u l a t  1 8 8 7 - i k  é v i  
p é n z t á r i  f o r g a l m a - ,  p é n z t á r á n a k  é s  v a g y o n á n a k  á l l á s á r ó l  

a z  1 8 8 7 .  é v  d e c z e m b e r  h ó  3 1 - é n .

Az 1887. évi februárius 9-én ta rto tt közgyűlés kiküldötte Makay Ágoston, 
P fiszter Károly és Bennert Gyula rendes tagokat, hogy a társulat pénztári 
könyveit és számláit, valamint az ide tartozó okiratokat átvizsgálják. A meg
nevezett urak, Rennert Gyula úr kivételével, e megbízásnak 1888. évi januárius 
hó 16-án eleget tettek és a megejtett pénztárvizsgálat után a következő nyilatko
zatot állították k i :

«A m agyarhoni földtani társulat 1887. évi számadásait megvizsgálván: 
a bevételeket .... . . .  . . .  . . .  __ 4277 frt 18 krral
a kiadásokat . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4137 « 34 «
az 1887. év végével fenm aradt pénz

készletet . . .  . . .  ...................... 139 « 84 «
és az erre vonatkozó számadásokat helyeseknek találtuk.

Hasonlókép megvizsgálván az alaptőke állományát, ezt a következő té telek
ből állónak találtuk  ; úgy m in t :

Értékpapirok névérték szerint . . .  . ..  9400 frt — kr.
Készpénz . . .  . . .  .................... . . .  11 « 67 «
Kötelezvényekben . . .  __ . . .  . . .  . . .  645 « — «

Összesen . . .  10,056 frt 67 kr.

Kelt Budapesten, 1888. januárius hó 16-án.

Makay Ágoston s. k., P fiszter Károly s. k.,
mint a pénztárvizsgáló bizottság tagjai.
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I. A z alaptőke állása  1887. végén .
Értékpapír Készpénz Kötelezvény

1. Az 1886. évről áthozatott 9100 frt — kr. 75 frt 16 kr. 560 frt — kr.
2. Kisorsolt értékpapírokért ---  (( --- (( 300 « —  « —  « — <(
3. Vásárolt értékpapirok névérték

szerint . . .  . . .  . . .  __ — 600 i — « ---« -----  (( —  « — ((
4. K ötelezvények... . . .  . . .  __ « ---  (( ---  « 200 « — «
5. Készletfizetések az örökítő nyi-

latkozatok alapján . . .  __ . . . —  « — « 115 « —  « —  « — ((
6. Takarékpénztári kamat . . .  . . . —  « — (( 1 « 87 « —  « — «
7. Adományok . . .  . . .  . . .  . . . —  « — (( 47 « 29 « —  « — «

Összesen . . . 9700 frt — kr. 539 frt 32 kr. 760 frt — kr!
Ebből levonván : 1. Kisorsolt ér-

tékpapirok névérték szerint . . . 300 « - - « --- ö ---  (( — « — «
2. A vásárolt értékpapirok ára . . . ---  « —T- (( 527 « 65 « —  « — «
3, Befizetés után történt törlesz-

tések . ..  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . —  « — a --- « ---  « 115 « — «

a tényleges alaptőke 1887 végén . . . 9 4 0 0 frt— kr. 11 frt 67 kr. 645 frt — kr.

Az alaptőke ezek szerint az 1887. évhez képest 321 f i i  31 krral szaporodott.

H . A  forgó tőke 1887-ik  év  b e v é te le i és kiadásai, 
összeh ason lítva  az elő irányzattal.

a) B evétel:
Előirányozva lett Tényleges bevétel 

1887-re. 1887-ben.
1. Pénztári maradék 1886 végén ... ... 102 frt 73 kr. 102 frt 73 kr.
2. Herczeg Esterházy Miklós évi adománya ... 420 « — « 420 « — «
3. Országos segély ... ...........  ... ... — « — « 1000 « — «
4. M. kir. keresked. minisztérium dr. Fischer Samu

«Magyarország konyhasós vizei» czimű munká
jának kiadatási költségeihez járuló segélyösszege 200 « — « 200 « — «

5. Alapítványi kamatok ... ... ... ... .... 470 « — « 479 « — »
6. Takarékpénztári kamatok ... ... ... ... 20 « — « 18 « 16 «
7. Évdíj-hátralékok ... ... ... ... ... ... 80 « — « 80 « — «
8. Évdíjak 1887-re . . ... ... ... ... ... 1500 « — « 1509 « — «
9. Selmeczbányai fiókegyesület járuléka ... _ 120 « — « 123 « — «

10. Előrefizetett évdíjak . . .  ... ... ... ... — « — « 25 « — «
11. Előfizetések 1887-re... ... ... ... ... ... 180 « •— « 182 « 45 «
12. Előfizetések 1888-ra ... ... .................   — « — « 30 « — «
13. Oklevéldíjak ... ... ... ... ... ... 40 « — « 54 « — «
14. Eladott kiadványok ... .... ... ... ... 10 « — « 43 « 34 «
15. Megtérült postaköltségek ... ... _ ... ... — « — « 10 « 50 «

Összeg 3142 frt 73 kr. 4277 frt 18 kr. 
vagyis a forgó tőke tényleges bevétele az előirányzatot meghaladja 1134 f r t  45 krral.
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b) K iadás.
Előirányozva lett Kiadás 

1887-re. 1887-ben.
1. «Földtani Közlöny«-re ... ... ... — ... 1850fii — kr. 2450frt 93 kr.
2. M. kir. Földtani Intézet «Évi -Jelentése» külön

lenyomatai ... ... ... ... ... .... ... 120 « — « 198 « 18 «
3. Petrik Lajos, Magyarország porczellánföldjei-

ről szóló értek, külön lenyomatai ... — — « — « 14- « 80 «
4-, Tisztviselők tiszteletdíja ... ... . . ... 600 « — « 883 « 34-1 «
5. Titkársegéd tiszteletdíja ... ... ... ... 60 « — « 45 « -— «
6. Szolgák fizetése és jutalomdíja ... ... ... 150 « — « 181 « 60 «
7. Postaköltségek ... ... ... ... ... ... 1002 3 « — « 225 « 53 «
*8. Szállítási költségek... ... ... ... ... ... 160 « — « 33 « 61s «
9. Oklevelek kiállítása és egyéb nyomtatványok 56 « — « 66 « 18 «

10. Iroda-és vegyes költségek ... ... ... ... —4 « — « 38 « 17 «
Összeg 3096 frt — kr. 4137 frt 34 kr.

A forgó tőke 1887-ik évi kiadása 1041 frt 34 krral meghaladja az 1887-ik évi 
előirányzatot; de

levonván a bevételekből ... __ ... ... 4277 frt 18 kr.
akiadásokat ... _ — __ ... ... 4137 « 34 krt,
marad a pénztárban:... ... ... ... ... 1 3 9  f r t  8Jf kr.5

V a gyon i á llá s  1887 v é g é n :

Értékpapirokban . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  9400 frt —  kr.
Kötelezvényekben . . .  . . .  . . .  . . .  645 « —  «
Az alaptőke pénzkészlete . . .  .... . . .  11 « 67 «
A forgó tőke pénzkészlete . . .  . . .  .... 139 « 84 «

1888 január 1-én a társulat összes vagyona 1 0 ,1 9 6  frt 51  kr.

D r . S taub M óricz, Czanyuga József,
első titkár. pénztáros.

VI. Elnök az 1888-ik évi számadások, pénztári könyvek, a vagyon és pénztár 
megvizsgálására felkéri P fiszter K ároly, W ieszner  A dolf és S zathmáry 
B éla r. tagokat.

VII. Titkár bemutatja az 1888-ik évre szóló költségvetést, m ely a választmány 
januárius hó 24-iki ülésében már tárgyalva volt :

>  ‘ ; i .

1 E tételbe a másodtitkár 1886. évi jutalomdíj 11 havi részlete van foglalva. —
2 Ezen tétel alatt álló összeg egyik része a 8-ik számú tételben is foglaltatik. —
3 Ezen összegbe csak a csomagolási költségek vannak fölvéve. — 4 Az ezen tételbe
eső összeg az előirányzatban a postaköltségek tételével van egyesítve.

5 E pénztári maradék még a Földtani Közlöny XVII. (1887. évi) kötetének 
9—12. füzetének nyomdaköltségeivel van megterhelve.
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Pénztári előirányzat 1888-ra.

Bevételek.
1. Pénztári maradék 1887 végén _ ... ... ... — ... 139 frt 84 kr.
2. Herczeg Esterházy Miklós évi adománya ... ... ... ... 420 « — «
3. Országos segély ... ... ... ... ... ... ... ... .... — 1000 « — «
4. Alapítványi kamatok ... ... ... — — ... ... ... 490 « — «
5. Takarékpénztári kamatok ... .... . _ __ ... — .. 18 « — »
6. Évdíj-hátralékok ... ... ... ...  ........... —  — — 50 « — «
7. Évdíjak 1888-ra ... ... ... ... ... ... ... ... ... — 1500 « — «
8. Selmeczbányai fiókegyesület járuléka ... ... ... ... ... 120 « — «
9. Előfizetések ... ... ... ... ... ... ........... . ... .............  180 « — «

10. Oklevél-díjak .... ... ... ... ... .................. — ... 40 « — «
11. Eladott kiadványok ... ... .. ... ... ... ... ... ... 25 « — «

Összesen ... 3982 frt 84 kr.
Kiadások:

1. Földtani Közlöny ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... 2000 frt — kr.
2. «Évi Jelentések» különlenyomatái... . . ... ... ... ... 200 « — «
3. Magyarország geológiai térképe... ... ... ... ... .... ... 500 « — «
4. Tisztviselők tiszteletdíja ... ... . ... ... ... ... ... 700 « — «
5. Titkársegéd tiszteletdíja ... ... ... ... ... ... .. ... 60 « — «
6. Szolgák fizetése és jutalomdíja ... ... .. .... ... — 160 « — «
7. Postaköltségek ... ... ... ... ... ... ... __ ... .... 200 » — »
8. Csomagolási költségek ... .... ... .... ... ................... 30 <* — «
9. Oklevelek kiállítása és egyéb nyomtatványok ... ... ... ... 60 » — «

10. Iroda- és vegyes költségek ... ... ... ... ... .... 30 « — «
Összesen ... 3940114 — kr. 

Az 1888-ra előirányzott összes bevételekből ... ... ... — 3982 frt 34 krból
levonva az előirányzott összes kiadásokat ... ... ... ... 3940 frt — kid,

1888 végén marad bevételi többletül ... ... ..... ... ... 42 frt 84 kr.

Dr. Staub Móricz,
e lső  t itk á r .

VIII. Elnök felhívja a közgyűlésen jelenlevő tagtársakat, vájjon nincsen-e vala
kinek észrevétele a tiszti jelentésekre.
A közgyűlés a tiszti jelentéseket egyhangúlag tudomásul veszi; ezzel egy

szersmind az 1887-ik évi számadásokra vonatkozó felmentést is megadja.
Szathmáry B éla r. tag a közgyűlés nevében a tisztikarnak lelkiism eretes 

munkálkodásáért köszönetét mond.
Dr. Szabó József elnök a titkári jelentés azon helyére tesz megjegyzést, 

melyben a tudományos társulatok pénzbeli segélyezéséről van szó. Ö is fájlalja 
azt, hogy a m. tudományos akadémia a társulatunk által kért anyagi segélye
zést meg nem szavazta ; de mint az akadémia III. osztálya költségvetésének elő
adója azon mentő felvilágosítással szolgálhat, hogy az osztály valóban nem tehe
tett másképen.
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IX. Elnök bemutatja a hitelesített társulati alapszabályokat.
X. Másodtitkár felolvassa a választmány előterjesztését, melyben ez dr. Staub

Móricz első titkár indítványát egyhangúlag magáévá téve, báró Splényi B éla

és H azslinszky F rigyes urakat belföldi, dr. F elix J ános urat pedig külföldi
levelező tagoknak megválasztani ajánlja.

I n d í t v á n y .
Tisztelt közgyűlés!

Dr. Staub Móricz első titkár 1888-ik év januárius 24-ikén Írásban benyúj
tott előterjesztését egyhangúlag magunkévá téve, van szerencsénk a tisztelt köz
gyűlésnek alapszabályaink 11. §-ának értelmében, a következő uraknak levelező 
tagokká való megválasztását ajánlani :

1. Splényi Béla báró urat, nyugalmazott miniszteri tanácsost, ki az 1874—ik 
év óta társulatunknak rendes tagja és ugyanezen időtől kezdve egészen az 1885-ik 
évig, választmányunknak is buzgó és tevékeny tagja volt. Hivatalos állásánál 
fogva nem egy ízben hathatós pártfogásában részesítette társulatunkat és min
denkor iparkodott ennek érdekeit előmozdítani.

2. H azslinszky F rigyes urat, a m. tudományos akadémia rendes tagját, 
collégiumi tanárt Eperjesen, ki 1857 óta tagja társulatunknak és különösen 
fiatalabb éveiben előszeretettel foglalkozott a geológiával és sok becses anyagot 
gyűjtött össze. A lefolyt évben pedig tanároskodásának 40-ik évét töltötte be és 
így megérdemli, hogy tagjaink sorában kiválóbb helyet foglaljon el.

3. Dr. F elix János urat, a lipcsei egyetem en a palaeontologia m agán
tanárát.

Dr. F elix János úr a palaeophytologia azon fáradságos és gyéren mívelt 
részével foglalkozik különösen, mely a fosszil fatörzsmaradványok tanulmányo
zására vonatkozik. E téren dr. F elix János úr már elismert tekintély s minket 
pedig még az által is kötelezett le, hogy az ismételten hozzá beküldött Magyar- 
országban talált fosszil famaradványokat meghatározván, ezeknek ismeretét lénye
gesen előmozdította. E tekintetben bátorkodunk az ajánlott következő munkáira 
hivatkozni:

1. Studien über fossile Hölzer. 1882.
2. Untersuchungen über fossile Hölzer. 1883.
3. Magyarország faopáljai palóc,ophytologiai tekintetben. 4 kőnyom, táblá

val. 1884. Budapesten.
4. Magyarország fosszil fái. Két photolitogr. táblával. 1888. Budapesten.

Kelt Budapesten, 1888-ik év januárius 24-ikén.

A magyarhoni földtani társulat Y H I-ik  választmányi ü léséb ő l:

Dr. Szabó József, Dr. Szontagh Tamás,
elnök. in. titkár, múlt jegyző.

A közgyűlés az ajánlottakat egyhangúlag a magyarhoni Földtani Társulat 
levelező tagjáivá választja és az erre vonatkozó díszokmányok kiállítását elrendeli.
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XI. A közgyűlés továbbá egyhangúlag hálás köszönetét mond S emsey Andor 
úrnak nemesszívü adományáért; mely által Magyarország geológiai tér
képének a Társulat által való kiadását nagyban elősegítette, illetőleg 
lehetővé teszi.

XII. Elnök felhívja a jelenlevő tagtársakat, hogy ha valamelyiküknek a közgyűlés 
hatáskörébe tartozó indítványa lenne, szíveskedjék azt előadni.

Senki sem jelentkezvén, elnök e helyen megemlítendőnek tartja, hogy 
a IY-ik geológiai nemzetközi congressus 1888-ban Londonban, illetőleg kör
nyékén fog megtartatni. A nomenclaturai bizottság előmunkálatait Manchester
ben végezte; de e találkozás nem mondható sikeresnek, mert csak 5 tag jelent 
meg. A térképbizottság lassú működésére vonatkozólag Capellini azon felvilá
gosítást adta, hogy a munkát Ausztria hátráltatja, nem készülvén még el a be
nyújtandó térképpel.

Elnök úr továbbá bejelenti, hogy dr. F. Y . H a y d e n  az Észak-amerikai egye
sült államok jeles geológusa az «U. S. Geological Survey of the Territories egy
kori buzgó igazgatója 1887-ik év deczember 8-ikán meghalt. A közgyűlés szomorú 
tudomásul veszi.

Dr. P e t h ő  G y u l a  elnök becses jelentéseihez még hozzá teszi, hogy az 
1888-ik évi geológiai nemzetközi congressus tulajdonkép már az Y-ik, minthogy az 
1786-ik évben (tehát 102 évvel ezelőtt) Selmecz mellett, Szklenón Born J. elnök
lete alatt tartottak az akkori szakemberek ilyen természetű összejövetelt. Az első 
európai nemzetközi geológiai congressus tehát Magyarországban ülésezett.

XIII. Dr. Schmidt Sándor választmányi tag a következő czímű előadást tartja :

TUDOMÁNYOS VISZONYAINK.
Egy angol valahol szokatlan eseményt tapasztal. Néhány vonással meg

vázolja és rövid leírását egy folyóiratnak, talán a Nature-nek beküldi. Ott 
nemsokára megjelenik a dolog s a követő számokban másoktól további ada
tokat, hasonlóságokat, magyarázatokat olvasunk. Hozzáértők meg a tudo
mánykedvelők, magas rangúak úgy mint a közélet kisebb munkásai, férfiak, 
nők vegyesen írogatnak apró leveleket, tisztázzák a dolgot vagy legalább jól 
megvilágítják. Ez a tudományos élet igazi lüktetése. Itt a tudomány valóban 
él, mert az érdeklődés elterjedett és köréhez mérve kiki iparkodik tapasztalá
sait a köznek javára fordítani.

Fejlettebb társadalmi viszonyok, zavartalan régi kultúra meg az átalá- 
nosabb közvagyonosodás azok, melyek a tudománynak tágabb kört meg 
egyúttal nyomatékosabb mivelést szereznek. Legjobban beszámol ezekről a 
literatura, azért példáztam az angolt és ha a mi tudományos viszonyainkról 
is áttekintést nyerni akarunk, kiadványainkat kell megtekinteni.

Ha azt nézzük, hogy nálunk mennyit közölnek, akkor, legalább a ter
mészetiek tudományában, elégre sőt sokra akadunk. A közreadási kedv az 
idővel nem apadt, inkább szaporodott. A külön megjelent munkák száma is 
tisztességes, folyóiratokban pedig bővelkedünk. Az új idők megszűntették
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már azt az elszigetelést, hogy tudományos köreink csak magyarúl közöljenek. 
Nagyot lendített ez azon, hogy tudományosságunk megtalálja útját minden 
felé. Most arra is kell nézni, hogy magyarságunk se veszszen kárba. Kiadvá
nyaink a magyar textushoz ma már mondhatnám valamennyien idegen nyelvű 
járulékot is adnak, sőt néhány folyóiratunk csakis idegen nyelven közöl. Jó 
magyar emberek kiadta, bár idegen nyelven írt, de magyar nyomtatványok 
ezek, mondják. Megismerem, hogy így van a dolog, hanem kétségtelen az is, 
hogy a fordítás megnevezése nélkül külön megjelent idegen nyelvű munkák 
a magyar literaturát nem gyarapítják soha. Ez az, a mire ügyelnünk kell, ez 
kívánja azt, hogy idegen nyelvű közléseinkkel csínyján bánjunk. Ha már 
idegen nyelven is kell, a mint hogy még mindig kell közreadnunk, akkor cse- 
lekedjük úgy, hogy a magyar eredeti mellől a határozottan megnevezett 
fordítást szétválasztani semmi formában se lehessen.

A két nyelvű közlés elég alkalmatlan mindannyiunknak. Középszerű, 
kisebb nemzeteknek nyűge ez. De ha már fordítanunk is kell, vagy legyen 
az rövid egybefoglalás, vagy pedig hű mása az eredetinek. Itt nálunk bizo
nyos könnyelműséget tapasztalhatni, mert olyan munkák is termettek, 
melyeknél a fordítás ugyancsak eredeti, nemcsak mert mint ilyent meg nem 
jelölték, hanem mert annak textusa a részletesebb, a tökéletesebb.

Mindezek aprólékos dolgoknak látszanak és igaz is, hogy ha tudomá
nyosságunkat egyéb baj nem fenyegeti, akkor nyugodtan álhatunk. De ne 
feledjük azért, hogy nekünk a tudományban a nemzeti literaturát is kell 
gyarapítanunk, magyarságunkat elhanyagolni ott sem szabad.

A mi tudományosságunk foglalatját illeti, az teljességében még mindig 
egyes, elszigetelt tereken halad. Nincs meg az az egybekötő társadalmi 
kapocs, mely szervezett egészszé fűzi. A kevés művelő folytán hiányzik meg 
a lehetőn sok felé irányzott eleven változatosság is, mely a nagy nemzetek 
literaturájában annyira kifejlődött. Mindannyian tapasztaljuk, hogy nálunk 
az, mit tudományos életnek mondhatni, valójában csak egyesek, leginkább 
ugyanazoknak kiváló megterhelésében gyökerezik. Ahoz, ki valamely téren 
megállja helyét, mindenfelől özönlik a munka, munka, melyet teljesíteni 
hazafias kötelesség. Ide is kell írni, ott is kell előadni, emitt a bírálás tisztje 
vár reá, amott pedig tanácskozásoknál kell véleményezni, a mint már meg
szoktuk évek hosszú sora óta, majdnem egy-ugvanazoknak. Az ifjabb nem
zedék számban is alig pótolja a tudomány idősebb munkásait, a művelt 
közönség pedig meglehetős távolról ügyel a tudomány mozgalmaira. A tudo
mányt terjesztő nyilvános előadások közönsége is itt, például a fővarosban 
kévés kivétellel, mennyire ugyanaz hosszú idők óta és mennyire csak ugyan
azon osztályokból való!

A természetiek tudománya iránt az átalánosabb érdeklődést valameny- 
nyire megvilágíthatja az, hogy a «Természettudományi Közlöny,» e nemben 
leginkább elterjedt folyóiratunk mintegy 6000 magyar kezéhez jut. E derék
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kiadvány megfelel tudományt terjesztő hivatásának, jól szerkesztik, jól írják 
azt és minden számában az oktatás, buzdítás tükröződik leginkább vissza. Az 
a rovat ott, melyben a közönség érdeklődése nyilvánul, leginkább a kérdések 
sora. Ez a mi természettudományi zöld borítékunk, a mit divatlapjuknál 
annyira kedvelnek a nők. Itt válaszolgatnak manapság is arra, hogy mi az a 
szikra, mit az aczéllal megütött kova hány. A mi sajátos viszonyainknál az 
ilyen érdeklődés is örvendetes, mert egyszerre mi sem keletkezik. De ha 
annyi évek óta, annyiak munkája folytán ennél nem sokkal előbbre vagyunk, 
nem szomorú dolog-e ez, nem tartozunk-e szokásos öndicsérésünk helyett 
nyíltan megmondani, hogy tudományos életünk átalánosabb fejlődése mégis 
csak rendkívül lassú meg szegényes dolog?

Nemcsak oktató meg író, hanem tanuló meg olvasó is kell ahoz, 
hogy haladjunk. Nálunk azonban a könyvek nem igen kelnek. Nem csak 
tudományos, de a szép-literatúrai művek is nagyrészt a könyvárusok polczán 
maradnak. Hogy mennyire igaz ez , bizonyítja az is, hogy nem regiben 
tanácskoztak a magyar írók, mikep lehessen a konyvvásárlási kedvet fokozni. 
A javaslat vidéki könyvtárak meg a hasonlók formálását sürgeti, biztos rako
dókat kiván, hová a könyvek a kiadók raktáraiból vándoroljanak. Ha a kiadó 
könyvbe helyzett pénzét visszakapja, ha az író is munkája után némi jövedel
met arat, akkor talán fejlődött a közművelődés meg a magyar literatura? 
Nem, határozottan mindaddig nem, míg csak az olvasási kedv is nem gyara
podott. Itt fészkel a baj, ezért nem veszik a könyvet. Ha pedig csak néhány 
írónk olyan, hogy műveik az olvasási kedvet megindítani vagy fokozni valók, 
akkor en nem csodálkozom, hogy a legtöbb munka nem kel, míg egyeseket 
csakugyan nagyban vesznek. A tudomány művelése, a tudományos literatura 
azonban maga a közönség ízlésétől különvált, független dolog. Az saját utján 
halad és irányában a sokaság tetszése vezető nem lehet. Az egy külön ország 
választottjaival, a legrégibb idők óta. De megtanulhattuk azért, mentői elszi
geteltebb, annál lasabban fejük az is, míg annál inkább lendül, mentői több 
segítője akad. A csak tudományos munkák mellé még a tanulási kedvet 
élesztők is okvetlenül szükségesek tehát, necsak a tudósnak, de olykor a 
közönségnek is írjon a tudós. Ebben az irányban pedig, mi tűrés tagadás, 
nem volt még elég szerencsénk.

De nemcsak kedvelőt, hanem igaz művelőt is kell toborzani a tudo
mánynak. Fiataljaink legnagyobb része, mint szegényebb nemzeteknél való, 
a megélhetésért küzd a legelső ízben s csak kevesen válhatnak ki állhatato
san a tudomány szolgálatára. Nagy felelősség az, melyet tanáraink tudomá
nyunk javára magukra vállalnak és buzgó tanítványaikat az állhatatos 
művelők sorába kalauzolni iparkodnak. Mert a dolog vége az, hogy alig lehet 
jövőben egy-egy szerény állomást juttatni nekik. Megelőzik mások, olykor, 
a nem hívatottak is. Az örökös assistenseket jól ismerjük mi is. Ha most 
nemzeti sajátságunknak azon árnyékos oldalára is ügyelünk, hogy a könnyen
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lobbanó lelkesedés ha elhamvadt az ellenkező túlságba jutunk, megérthetjük, 
hogy miért züllik el az, ki fáradtsággal szerzett ismereteit használat híjával 
lassanként felejteni kénytelen. Szárnyalásából a materiális gondok a földhöz 
lehúzzák s így terem meg nálunk a tudós proletár, ezért sovány a tudomány 
succrescentiája is.

Nagy baj az, hogy a qualifikált fiatalokat olykor elhelyezni sokáig nem 
lehet; felismerték ezt már mindenfelé nálunk. Sok a tanult ember, mondják. 
A dolog velejét azután abban keresik, hogy mint mondani szokás, túltermelés 
ez a tudományos pályán, a nem kevéssé fontos gyakorlati pályák rovására. 
Nálunk még igen sok szegény is urnák taníttatja a fiát, a módosabb meg 
azzal biztatja a hanyag gyermeket, hogy «ha nem tanulsz, hát mesterem
bernek adlak». Ezekben pedig ugyancsak a nemzeti sajátság gyökerét látjuk. 
Prókátor népnek hívtak bennünket egykor, de ma is megillet e jelzés, és azt 
vélem, ez ha csak a tanultságiba vonatkozik, egymagában nem volna még a 
baj. Mert vájjon káros lehet e hazánkra az, ha mentői több, egyetemen 
tanult embere támad ? En mindig azt hallottam, ma is azt vallom, ez nem 
káros, sőt igen kívánatos dolog.

De kétségtelenül igen nagy baj a szegénység maga. Pedig mi szegények 
vagyunk. Tapasztalásból tudjuk, hogy ott, a hol a mód, ott a műveltségre 
is gyakrabban akadni. A leggazdagabb népek a legműveltebbek is. Azonban 
míg könnyebben művelődhet a gazdag azért, mert épen gazdag, addig azt se 
feledjük el, hogy egyúttal a műveltség az, mely meggazdagíthat is. A köz- 
vagyonosodás terjedésére én ezért a műveltség átalánosításán kívül hatható
sabb módot nem igen ismerek. Azért, ha már a magyar úrhatnám természetű, 
legyünk csak prókátor nép, de művelt meg munkás egyúttal ezentúlra is, 
mert meggyőződésem az, hogy az átalánosabb művelődéssel maga a szegény
ség is apadni fog, és ki ne becsülné akár a vagyonos prókátort a vagyontalan 
iparosnál többre !

Nálunk a tanultságot egyfelől mindinkább korlátozni törekednek. Csak 
az küldhesse magasabb iskolákba fiát, a ki teheti, míg az, ki szegény, okosab
bat művel, ha fiából urat nevelni minden áron nem akar. Erre czéloznak 
azon javaslatok, melyek a tanítást az eddiginél jóval költségesebbnek akarják. 
Most, úgymond, sok üres fejű fiú úszik át a középiskolákon és így magunk 
neveljük a proletárt. Nemrég olvastuk a javaslatokat is, hogy noha az egye
temi tanítás vidéki szülőknek az olcsó búza, meg gyapjú nélkül is igen költ
séges dolog, most a fővárosban még a legkisebb iskolák díja is majdnem 
kétszer annyi legyen. A javaslat pénztekintetekből üdvös lehet arra, a hon- 
nét az iskolák költségeit fedezik, de hogy a közművelődés maga így igen sokat 
szenved, azt bizonyítani sem kell. Juthasson a szegény, gazdag tanuláshoz 
egyformán könnyen, de a qualifikálás maga, az legyen szigorú és minden 
izében igazságos is. Ne emeljük, sőt inkább apaszszuk a tanítás diját, az 
oktatás ügyét nem szabad a jövedelmezőséggel mérni. Nem kidobott pénz az,
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mit iskoláinkra költünk. Ez csak a legjobban elhelyezett tőke, mely egy-egy 
qualifikált fiatalban a hazának folyton kamatoz. Persze, ha valaki egyetemre 
csak üres fejjel kerül és ott is a munka helyett csak lézeng, akkor természe
tesen mondhatjuk, hogy munkánk, költségünk kárba vész. Még nagyobb a 
baj, ha valaki szakját oklevele daczára sem érti. Ki a hibás ebben? Talán a 
szülő, ha üres fejű gyermekét a nyert jó bizonyítvány daczára csak tovább 
iskoláztatja? Vagy talán helyesen jár el az a felsőbb iskolai tanár, ki hall
gatóinak 90 százalékát nyugodt lelkiismerettel megbuktathatná, de emberies 
jóindulatában tovább bocsátja őket?

Nem hibáz a szülő, ki gyermekére költve, abból a hazának mentői 
tanultabb fiat nevelni akar. De mindig hibáz a tanár, ha a qualifikálásnál, 
bár humánus melléktekintetek befolyásolják. A mint a tanáré az érdem 
oroszlánrésze a nemzet közművelésének megmunkálásában, úgy reá háramol 
a mulasztás következményének súlya is. Nem hiszem, hogy az úgynevezett 
melléktekintetektől megszabaduljon valaha az ember. Sőt vannak esetek, 
a mikor okvetlenül szükségesek azok. De sehol sem károsabb hatásuk mint 
ott, mikor qualifikálás megbirálásáról van szó. Mig ez nem pártatlan, míg ez 
a megszabott követelményekből ezért vagy azért engedni hajlandó, addig 
hiába akarjuk a félig-műveltséget megakadályozni. Ha a magasabb díjak 
folytán csak a módosabb taníttathatja tovább az egyetemig gyermekét, de a 
qualifikálás morális mértékét és módját változatlanul hagyjuk, akkor az igaz, 
vagyontalan meg folytonos kondicziókkal küzködő tanulóink az egyetemen 
alig halesznek, de kérdés, jobban leszünk-e akkor mint ma.

A vagyonos ember nálunk ma is fiát, kevés kivétellel iparosnak csak 
akkor neveli, ha véletlenül maga is az. Különben az egyetemre küldi, ha 
másért nem, legalább azért, hogy czímhez jusson. A szegény is iskoláztatja 
gyermekét, és ha a fiú jól tanul, csak azt ajánljuk mindig, taníttassa tovább, 
így azután az üres fejű meg a vásott gyermekek azok, a kik közűi iparosaink 
leginkább rekrutálnak. Hogy keressük ezután a kiváló iparosokat nálunk, 
hogy fejlődjék maga az ipar? Nem hihetem azt, hogy kárára volna bárkinek 
az, ha néhány évvel tovább is járja az iskolát. Ha a tanítás olcsó, mindenki 
tanulhat addig, míg csak a vizsgálatok követeléseinek megfelelni tud. Mert 
csak ez lehet a, kérdés, semmi más. Az iparos pályákhoz így szolid elem 
kerül, mert a szegénysége folytán folytonos mellékmunkával terhelt és az 
egyetemet csak ritkán látogatható a tagadhatlanúl jólelkü elnézések híján 
csakugyan megakad a magasabb kimüvelési fokon és kénytelen a gyorsabban 
czélhoz vezető egyéb pályákhoz fordulni; kezdetben igaz megkésve, de nem
sokára majd ideje korán. Az üres fejű pedig mindjárt kezdetben megreked 
és ha már megtanítani sehogy sem lehet, a társadalomban üres fejének meg
felelő helyre kerül.

Míg egyfelől azonban az iskolákhoz való jutást a költségekkel megne
hezíteni iparkodnak nálunk, addig másrészt oktatásunk igen távol esik attól,
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mit gyakorlatinak lehet nevezni, Minálunk a tudós oktatás járja úgy a kis 
mint a nagy iskolákban.

Nemrégiben egy iskola évi vizsgálatán voltam, hol a természetrajz 
során az ásványokról is íélelgettek a lánykák. Megvallom, öröm volt hall
gatni. Nemcsak a kérdezett ásványokat ismertették helyesen meg, hanem 
azoknak kristályformáit is szépen megrajzolni tudták. Láttam, hogy a kis 
tudósok mily tudományosan tanulták az ásványtant és eszem ágában sincs, 
hogy az ő vagy tanárjuk jó hírét csorbítsam. De az még nyílt kérdés, hogy az 
ásványtan, mint olyan, való-e a kisebb iskolákba ? Én azt vallom, nem oda 
való, mert az ásványtant csakis sok más megelőző ismeretek használásával 
lehet rationálisan tanítani és akkor is jól iskolázott fejű tanítványoknak. 
E nélkül vagy csak formai az a megmutatott tudás, vagy ha encziklopediásan 
az ásványtan köpönyege alatt egyúttal geometriát, physikát meg chemiát 
tanítunk, csak oda jutni, mit a magyar úgymond, hogy keveset szorít az, ki 
sokat markol. Ne ásványtant tanuljon a serdülő tanuló, de tanítsák meg a 
mindennapos élet ásványaira.

A tudós oktatás nálunk így halad tovább az egyetemig. Hogy a tudós 
művelésnek az egyetem a helye, az kétségtelen. Rég múlt időkben a legfelső 
fokért a doktori méltóság volt a jutalom. Ez a tudósság ma már a gyakorlati 
élet embereinek is fokmérője nálunk. Nem volt elég, hogy a múlt hagyomá
nyai nyomán az orvosnak a doktori fok kellett, ma már az ügyvédnek is 
doktornak kell lenni. Eredeti czéljából kiforgatva, most a még gyakorla- 
tiabb emberek, mérnökök, építészek is doktorságról tanakodnak. Hogy miért 
legyenek a gyakorlati élet munkásai is egyúttal tudósok, ez olyan túlság, 
melyre csak a modern idők hajhászó iránya felelhet. Megesik aztán, hogy 
közpályán munkáló fiataljaink tudósok ugyan, de jure et lege, de nem tudnak 
járni a földön, mert a Parnassushoz kalauzolták őket. A mennyiben pedig 
az életben nem annyira az elmélkedés, mint inkább gyakorlás a mester, hatá
rozottan vélem, tíz jó ügyvédre például bőven elég egy középszerű jogtudós.

Kultúránkat is, mint más egyéb dolgunkat, a hagyományosság meg az 
örökös utánzás nyomasztja. Ez már az ó-világ nyűge, mely vele jár, mint 
házával a csiga. Nem mondhatom, hogy szakítsunk feltétlenül a múlttal, 
meg arra sem vállalkoznék, hogy a mi kárunkon tanuljon a többi. De csodá
latos dolog az, hogy mi, ha nézünk, nagy ritkán látunk el az atlanti tengerig 
nyugatnak, azontúl még mindig csak hírből ismerünk egyet-mást. Megen
gedem, hogy a nagy és mindenkép hatalmas Egyesült-Államok mértéke úgy 
a hogy van, reánk nem illik, de miért mellőzik teljesen azt ? Ha már idegen 
minták nyomán kell haladnunk, nem volna-e jó az új-világ dolgaival is meg
ismerkedni ? Ott a tanítás, tanulás szabad, hozzáférhető. A gyakorlati tárgya
kat gyakorlatian tanítják is, kinek-kinek annyit, a mennyire szüksége van. 
Nálunk az egyesnek az életpályáját majdnem a véletlen szabja meg. Időnkint 
oda seregeinek, a mely pályának jövője van. Vagy 15 évvel ezelőtt a mérnöki
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pályát, manapság az erdészetit karolják fel. így a tanári pálya is nem régiben 
még gyorsan a czélkoz juttatott, ma már a természetrajzon alig van tanár
jelölt. Mert valósággal túltermeléssé fajultak mindezek. A bajon segítendő, 
formában, időben, költségben akadályokat támasztanak, a szükség szerint ma 
itt, holnap ott, utoljára mindenütt és azután a fokozás egyenkint újra bekö
vetkezik. Most már az, ki nem jó helyre került, ki választott pályáján saját 
hibáján kívül nem boldogul, az bízvást monológozhat viszonyainkon. Az 
megreked ott, a hova sorsa lökte és csak távolról nézheti, mikép boldogulnak 
mások az időhöz szabott, jobban megválasztott pályán. Kevés van nálunk, 
ki kettős oklevelet szerzett. Elég időbe, bajba kerül egy is. Bezzeg hiányzanak 
a rövid, alkalmas időkhöz szabott kurzusok, melyek Amerikában annyira 
virágoznak. Nappal megélhetéséért dolgozik, este qualifikálásán fárad, és ha 
az egvik pályán nem boldogul, a másikat tanulja meg, olykor már ritkuló 
üstökkel. így a túltermelés természetes móddal és nem a közműveltség kárá
val akadályoztatik meg. Mi a tudóst keressük, ott az értelmest kívánják. Ott 
a tanulás majdnem csak munka, nálunk még sok más kérdés. Az új-világ 
eredményeit a mieinkkel egybevetni azonban nem szándékozom. Nemcsak 
mert a közösen használható mérték megszabása igen messzire vezetne, 
hanem mert mindnyájan tudjuk, hogy a fiatal Amerika máris hová haladt.

Tisztelt gyülekezet! Évekkel ezelőtt már szerencsés voltam, hogy a 
Magyarhoni Földtani Társulat közgyűlésén megszólalják. Akkor szomorú 
tisztség várt reám, az elhunyt William Hallows Miller emlékének áldoztunk. 
Változnak az idők és a szomorúságra elvégre is öröm következik. Ilyen öröm 
társulatunk tevékenységét is látni. Kevesen vagyunk, kik a társulat zászlója 
mellé sorakoztunk, de bizonyos, hogy ez a gárda sem tágít. Mi mindannyian 
itt egy jól ismert kört formálunk, kik évek sora óta találkozunk gyűléseink 
napján; a k i megszólal, otthon érzi magát. Tudós vezéreink szavát okulva 
hallgatja az ifjabb nemzedék és mikor előadóink gyakran a fiatalok: ez meg
mutatja, hogy társulatunk nemcsak konzervál, hanem egyúttal fejleszt.

Mi magyarok nemzeti vonásainkban bő mértékkel bírjuk a könnyen 
lelkesedést. Ez az oka annak, hogy a bírálat nálunk gyakran dédelgető és 
ezért káros. Nem bírálhatom azért társulatunkat, nehogy elismerésemet balra 
magyarázzák. Jól tudom, bokros érdemeit majd méltatják egykor mások. 
Mikor az elmondottakban tudományos, meg az egybefüggő viszonyainkról 
szóltam, széles vonásokkal rajzoltam egy nem igen derült képet. Társulati 
tevékenységünkről napsugaras tájat vázolnék, ha türelmüket tovább fárasz
tani szándékoznám. Ezek a kis, saját lábon járó státusok közművelődésünk 
hézagos birodalmában azok, melyekben az idővel akadálytalanúl haladhat 
a dolog. Dogmájuk csak egy van, ez a haladás, szerszámuk a munka, czéljuk 
a tudomány, az ismeretterjesztés. Ha csak egy ilyen szövetkezetünk is van, 
az már valami, mert egy fecske bár nem csinál nyarat, de az a fecske már a 
tavasz hírhordója. Ne várjunk a nyárra, használjuk a tavaszt, Ne javasolgas-
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sunk, hanem tegyünk, mert a révedezőt a czélnál megelőzi bárki. Tevékeny
ség az élet, halál a tespedés!

XIV. Elnök ezek után, több tárgy nem lévén, a közgyűlést befejezettnek nyil
vánítja.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYAI.

I. Czím.

1. §. A társulat czíme: «Magyarhoni Földtani Társulat.» — Székhelye 
Budapest.

II. Czél.

2. §. A «Magyarhoni Földtani Társulat» tudományos egyesület, mely
nek czélja a földtan és rokontudományok mívelése és terjesztése.

3. §. Ezen czél biztosabb elérhetése végett a «Magyarhoni Földtani 
Társulat» más testületekkel összeköttetésbe léphet.

III. Eszközök.

4. §. A jelentékenyebb eszközök:
a)  Szakgyűlések.
b)  Szakközlöny, melyben a tagokat a gyűlések eredményéről is

tudósítja.
c)  Könyvtár.
cl)  Föld- és őslénytani tárgyak gyűjtése.
e) Egyes vidékek földtani átkutatása.
f )  Fiók-egyesületek alakítása.

IV. Pártfogó.

5. §. A társulat igyekszik, tudományos czéljainak biztosabb elérése 
végett egy7 vagy több pártfogót megnyerni.

V. Tagok.

6. §. A társulatnak vannak a) pártoló, b) örökítő, c) rendes, d) tisz
teleti és e J levelező tagjai.

E tagokon kívül a társulat «levelezőket» is választ.
7. §. Pártoló tag az, ki a társulat pénzalapját legalább 200 írttal o. e. 

növeli.
8. §. Örökítő tag az, ki az alaptőke gyarapítására egyszermindenkorra 

100 frtot fizet a társulat pénztárába.
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9. §. Eendes tag lehet az, ki ebbeli szándékát vagy maga, vagy egy 
tag által a titkárnak bejelenti.

10. §. Tiszteleti tagul oly bel- vagy külföldi kitűnő szaktudós választ
ható, ki a geológiában vagy7 ennek rokontudományaiban kiváló érdemeket 
szerzett.

11. §. Levelező tagúi oly bel- vagy külföldi szaktudós választható, a ki 
a társulat vagy általában a magyar geológia ügyének valamely lényeges szol
gálatot tett.

12. §. Levelező czím adható mindazoknak, a kik a társulat czéljait 
gyűjtés, becsesebb adomány vagy egyéb jó szolgálat által elősegítették.

VI. Tagok választása.

13. §. A ki pártoló, örökítő vagy rendes tag óhajt lenni, abbeli szán
dékát a társulat egy tagjának vagya titkárságnak ajánlás végett bejelenti. 
Az ekként ajánlottak megválasztás végett a választmány elé terjesztetnek és 
az eredmény a közelebbi szakűlésen bejelentendő.

14. §. Tiszteleti és levelező tagot a választmány előterjesztése alapján 
a közgyűlés választ.

Az ajánlás joga a rendes tagokra is kiterjed, úgy azonban, hogy a ren
des tag ajánlatát kellő okadatolással a közgyűlést megelőző novemberi szak
ülésen írásban nyújtsa be az elnökségnél. A választmány az illető javaslatot 
saját véleményével terjeszti a legközelebbi közgyűlés elé.

15. §. A levelezőket a választmány választja.

VII. Tagok jogai.

16. §. A tagok a társulattól minőségükhöz kepest oklevelet kapnak, 
melynek alapján magukat a «Magyarhoni Földtani Társulat» pártoló, örö
kítő, rendes, illetve tiszteleti vagy levelező tagjának nevezhetik.

A társulat minden pártoló, örökítő és rendes tagja részt vehet a szak- 
és közgyűléseken, hol szavazati jogával élhet, új tagot ajánlhat, a társulat 
kiadványait kapja és a társulat könyvtárát használhatja.

VIII. Tagok kötelességei.

17. §. A rendes tagok évenként 5 frtot fizetnek.
Ezenkívül az oklevélért minden rendes tag egyszermindenkorra 2 forin

tot fizet.
18. §. A tagsági díj minden év első negyedében fizetendő. Ha valamely 

tag évi díját az első negyedben be nem fizette, a társulat az illető összeget a 
legrövidebb postai közvetítés útján szedi be, a mely esetben a postai költ
séget a hátralékos tag fizeti.

19. §. A ki a társulatból ki akar lépni, ebbeli szándékát félévvel előbb 
a titkárságnál jelentse be.

Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1888. (97) 9
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IX. Ügyvezetés.

20. §. A társulat ügyeit a választmány intézi, mely az elnökből, az 
alelnökből, első és másodtitkárból, 12 választmányi tagból és a pénztáros
ból áll.

21. §. Az elnök képviseli a társulatot a hatóságok és mások irányában, 
az üléseken elnököl, szükség esetében rendkívüli közgyűlést hívhat össze, 
s a közgyűléseken a társulat szellemi munkálkodását ismerteti.

A társulat pénzügyeire felügyel, a választmánytól elrendelt fizetéseket 
utalványozza, a titkár által vezetett jegyzőkönyvet, társulati határozatokat 
aláírja, szavazatok egyenlősége esetében az ő szava dönt.

Az alelnök helyettesíti az elnököt.
22. §. Az első titkár vezeti az ügyeket, megírja az ülések jegyzőköny

veit és szerkeszti a kiadványokat. Gondoskodik a szakűlési előadásokról; a 
gyűlések idejéről és napirendjéről tudósítja a tagokat; a beküldött munká
latokat és tárgyakat bemutatja, gondot visel a könyvekre és folyóiratokra, 
rólok jegyzéket vezet; a tagok számát nyilvánosságban tartja, beszedi tőlök 
az évdíjat és a közgyűlésen a társulat működéséről jelentést terjeszt elő.

A másodtitkár az elsőnek kisegítője, szükség esetében helyettese.
23. §. A választmány intézi el a társulat minden fontosabb ügyeit. 

Megválasztja a pártoló, örökítő, rendes tagokat, és a levelezőket. Köz
gyűlés elé terjeszti a tiszteleti és levelező tagok választására vonatkozó 
indítványát. Ellenőrzi a pénztári kezelést s azt minden évben megvizsgáltatja.

24. §. A pénztáros kezeli a társulat alapvagyonát és forgó tőkéjét, tel
jesíti a fizetéseket; megjegyezvén, hogy minden pénztári kiadás csak az 
elnöktől utalványozott és a titkár által ellenjegyzett számlára vagy nyugtat- 
ványra történhetik.

25. §. Az elnök, alelnök, titkárok és választmányi tagok, kiknek 
szakférfiaknak és budapesti lakosoknak kell lenni, 3 évre választatnak a 
közgyűlésen általános szótöbbséggel s titkos szavazattal. Ugyanily módon 
választatik a pénztáros is a társulat budapesti tagjai sorából.

X. Gyűlések.

26. §. A gyűlések háromfélék: a) szak-, b) választmányi és c) köz
gyűlések.

27. §. A szakűlésen tudományos értekezések adatnak elő. Ilyen min
den hónapban egy tartandó a nyári szünidő kivételével.

28. §. A választmány havonként rendesen egyszer tart ülést, általános 
szavazattöbbséggel határoz. Hogy a határozat érvényes legyen, a jelenlevő 
tisztviselőkön kívül legalább 5 választmányi tagnak kell jelen lenni.
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29. §. Közgyűlést a társulat évenként rendesen egyet tart, még pedig a 
polgári év elején. Szükség esetében az elnök rendkívüli közgyűlést is hívhat 
össze; de ez egy héttel előbb a tagokkal tudatandó.

A közgyűlésen választatnak a tisztviselők és a választmányi tagok, a 
társulat szellemi működéséről és anyagi állásáról tétetik jelentés. Tiszteleti 
és levelező tagok választatnak. A számadások és a pénztár megvizsgálására 
három tag kiküldetik.

A közgyűlés elé terjesztendő indítványok, ha foganatosítások pénz
kiadással járna, vagy ha a fonálló alapszabályok és a szokás szentesítette 
ügykezelési rend megváltoztatását vonnák maguk után, a közgyűlést legalább 
két hónappal megelőzőleg a titkárság útján a választmánynak bejelentendők, 
hogy ez a kérdést tanulmányozhassa és véleményét a közgyűlésnek előter
jeszthesse.

A jelenlevő tagok általános szótöbbséggel határoznak.

XI. Társulati vagyon.

30. §. A társulat vagyonát a)  az alaptőke és b ) a forgó tőke képezi.
a)  Az alaptőke áll a pártoló és örökítő tagok alapítványaiból s 

egyéb erre a czélra szánt adományokból. Az alaptőkének csak kamatja 
költhető el.

b) A forgó tőke jövedelmét képezik 1 -szőr a rendes tagok 5 forint
nyi évi díja; 2-szor az oklevelekért bejövő 2 forint; 3-szor eladott nyom
tatványokért befolyt összegek; 4-szer az alaptőke kamatja és 5-ször egyéb 
erre a czélra szánt adományok.

XII. Alapszabályok változtatása.

31. §. A társulat alapszabályait csak a közgyűlés változtathatja meg 
szótöbbséggel. A megváltoztatott alapszabályok helybenhagyás végett felsőbb 
helyre térj esztendők. *

XIII. A társulat feloszlása.

32. §. A társulat feloszlását, egy évnegyeddel előbb kihirdetett köz
gyűlésen a helybeli tagok kétharmada, vagy ha ennyi tag nem gyűlt volna 
össze, akkor egy hasonló módon kihirdetett újabb közgyűlésen a jelenlevő 
tagok határozzák el kétharmad szótöbbséggel.

33. §. A társulat feloszlása esetében minden vagyona a közgyűlés által 
kijelölendő tudományos czélra fordítandó, a mely határozat azonban fogana
tosítás előtt felsőbb jóváhagyás alá terjesztendő.
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XIV. Á llam i felügyelet.

34. §. Az 1875. évi május hó 2-án 1508. ein. sz. a. kelt, az egyletekre 
vonatkozó belügyminiszteri szabályrendelet 9. pontjához képest, «az egye
sület az esetben, ha az alapszabályokban meghatározott czélt és eljárást, 
illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a kir. kormány által, a mennyiben 
további működésének folytatása által az állam vagy az egyleti tagok vagyoni 
érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul felfüggesztetik s a felfüggesztés után 
elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest végleg fel is oszlatta- 
tik vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartására külömbeni fel
oszlatás terhe alatt kötelezi étik.»

Kelt Budapesten a «Magyarhoni Földtani Társulat» 1887-dik évi 
fébruárius 9-én tartott rendes közgyűléséből.

Dr. Szabó József, Dr. Staub Móbicz,
a magyarhoni Földtani Társulat elnöke. a magyarhoni Földtani Társulat első titkára.

73726/VII. szám. Látta a magyar királyi belügyi minister. Budapesten, 
1887 évi november hó 12-én. A minister helyett Beniczky s. k. állam
titkár. (P. h.)

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
alapítványi tőkéje az 1887 . évben.

1850. (f) Gróf Andrássy György _ _ _ _ készpénzben 105 frt.
1851. (f) Báró Podmaniczky János ... _ _ ... « 105 «
1856. (f) Báró Sina Simon ............ _............... .. « 525 «
1858. (f) Ittebei Kis Miklós ...   ... ... ... « 105 «
1860. Prudniki Hantken Miksa, Budapesten ... _ « 105 «
1864. Dr. Schwarz Gyula, Székes-Fehérvár ...........kötelezvényben 300 «
1867. (f) Dräsche Henrik lovag ... ... _ ... készpénzben 100 «
1872. Pesti kőszénbánya- és téglagyár-társulat _ « 300 «

— Salgó-tarjáni kőszénbánya-társulat ..................  « 100 «
1873. Az első cs. és kir. szab. dunagőzhajózási társulat Budapest és

Pécs ... _ ... ................ -  _ ... — készpénzben 200 «
— Kállay Benjamin, Bécsben ... ... ... « 100 «

1876. (f) Rónay Jáczint, Pozsonyban ..........................  « 100 «
— M. kir. tengerészeti hatóság, Fiumében ...   « 100 «
1877. (f) Gróf Erdődi Sándor ... ... ...   ... « 100 «
1879. Gróf Karácsonyi Guido Rudolf-alapítványából « 100 «
1881. Budapest fővárosa ... ... __ ...   — « 200 »
1883. Okányi Szlávy József, Budapesten....   ... « 200 «

— és 1885. A pesti hazai első takarékpénztár-egyesület « 200 «
(100)



1883. A nagyági m. kir. és magántársulati aranybányamü-vállalat
készpénzben 200 frt

— Bállá Pál, Újvidék ... ... ... ... ... ... « 100 «
— Bállá Pál alapítványa az újvidéki magy. kir. főgimnázium

nevére... ... ... — ... ...  ............... . készpénzben 100 «
1884. Bezerédy Pál, Budapesten ... .... . .  ... « 100 «

— (f) Modrovits Gergely ... ... ... — — « 100 «
— Zsigmondy Vilmos, Budapesten ... ... __ « 200 «
— Dr. Koch Antal, Kolozsvárott ... —  ...........állampapírban 100 «
— Dr. Both Samu, Lőcsén ...   ... — ... « 100 «
— Dr. Schafarzik Ferencz, Budapesten _ — « 100 «
— Dr. Szabó József, Budapesten ...  .................. « 200 «
— Dr Uosvay Lajos, Budapesten ................... » 100 «

1885. Zsigmondy Béla, Budapesten........... ... ... « 100 «
— David Vilmos, Budapesten ... ... — ... « 100 «
— Gróf Andrássy Manó, Budapesten ... ... ... készpénzben 200 «
-— Húsz Samu, Budapesten ... ................... — « 100 «
— Felső-Zopori Tóth Ágoston, Gráczban ... ... állampapírban 100 «
— (f) Klein Lipót, Budapesten ... ... ... ... készpénzben 100 «
— Gróf Andrássy Dénes, Demon ... ... ... « 200 «
— Észak-Magyarországi egyesített kőszénbánya- és iparvállalat-

részvénytársulat, B udapesten...........  ... készpénzben 200 «
— Rimamurány-Salgótarjáni vasmű-részvénytársaság, Salgó-

Tarjánban ...      ....................... . ... készpénzben 200 «
— Fülöp, szász-coburg-góthai herczeg ő fensége vasgyára,

Pohorellán ... .... ... ...  ............... . ... készpénzben 100 «
— Beszterczebánya sz. kir. város........... ... — « 100 «
— Gróf Csáky László, Budapesten  ̂ ...   ... « 200 «
— Osztrák-magyar szabadalmazott Államvasút-Társaság, Buda

pest és Bécs _ ... ... _ ... _ ... készpénzben 200 «
— Dr. Dietz Sándor, Budapesten... ... ........... kötelezvényben 100 «
— Dr. Pethő Gyula, Budapesten ..................................   « 100 «
— Kempelen Imre, Moha ................ . ...   készpénzben 20.0 «

1886. Dr. Kunc Adolf, Csorna _ ... ... ... _ « 100 «
— Dr. Herich Károly, Budapesten ........   ... « 100 «
— Esztergomi főkáptalan ...        « 100 «
— Inkey Béla, Budapesten ... ... ...   ... « 100 «

1887. Dr. Staub Móricz, Budapesten ... ...........kötelezvényben 100 «
— Dr. Szontagh Tamás, Budapesten..........................   « 100 «
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
tisztviselői

választattak az 1886 január 13-án tartott közgyűlésen az 1886—1889 trienniumra.

FUNCTIONÄßE DER UNGAß. GEOLOG. GESELLSCHAFT

gewählt in der am 13. Jänner 1886 abgehaltenen Generalversammlung 
für das Triennium 1886— 1889.

Elnök (Präsident): Dr. szentmiklósi Szabó József, kir. tanácsos s több bel- és 
külföldi rend lovagkeresztese, a budapesti m. kir. tud. egyetemen az ásvány
áé földtan ny. r. tanára; a magyar tudom. Akadémia rendes tagja és 
III-ik (mathematikai és természettudományi) oztályának titkára; számos bél
és külföldi tudományos társulat tiszteleti, külső, rendes és levelező tagja. stb.

Alelnök (Vicepräsident): Zsigmondy V ilmos , kir. tanácsos s több bel- és kül
földi rend lovagkeresztese, országgyűlési képviselő, a képviselőház pénzügyi 
bizottságának elnöke, a magyar tud. Akadémia lev. tagja stb.

Titkárok (Secretäre): Első titkár dr. Staub Móricz ; másodtitkár dr. Szontagh 
Tamás.

Pénztáros (Cassier): Czanyuga József.

Választmányi tagok : (Mitglieder des Ausschusses.)

Böckh János.
Gezell Sándor. 
dr. H erich Károly. 
dr. H ofmann Károly. 
dr. Krenner József Sándor. 
L óczy Lajos.

dr. Pethő Gyula.
Roth L ajos (telegdi). 
dr. Schafarzik Ferencz. 
dr. Schmidt Sándor. 
Semsey Andor. 
dr. Wartha Vincze.
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK
NÉVSORA

az 1887-iki évben.

VERZEICHNISS
DER MITGLIEDER DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT

im Jahre 1887.

Jegyzet. A lakóhely után következő szám a tag választási évét jelenti. A hol 
két szám fordul elő, ott az első (zárójel közötti) jelenti a rendes taggá választás 
évét, a második pedig a tiszteleti, pártoló, örökítő vagy levelező taggá választás idejét.

Pártfogó. (Protektor.)

Galanthai herczeg Esterházy Miklós, Edelstetten kerczegi grófja, Fraknó 
örökös ura, az Aranygyapjas Rend Vitéze, a Magyar királyi Szent-István rend 
középkeresztese, a Hannoverai Guelph-rend kardos nagykeresztjének birto
kosa, a császári orosz Szent-Anna-rend commandeuije, cs. kir. kamarás, 
Sopronmegye örökös főispánja, cs. és kir. őrnagy sz. k. — Bécsben, 1856.

Tiszteleti tagok. (Ehren-Mitglieder.)

Beyrich E., a berlini egyetemen a palaeontologia tanára, Europa geológiai térképe 
ügyének egyik igazgatója stb. Berlin 1886.

Blanford "W. T., a londoni Royal Society tagja s a londoni geológiai társulat titkára, 
London 1886.

Capellini Giovanni, a bolognai egyetemen a geológia tanára, a nemzetközi geológiai 
kongresszus elnöke, Bologna 1886.

Dana James, a Yale-Colleg-on a mineralogia tanára, Connecticut államban, New- 
Hawen 1886.

Daubrée A., az Institut tagja s a természetrajzi múzeumon a geológia tanára, 
Páris 1886.

Dechen H. von, a porosz kir. bányák főigazgatója, a nemzetközi geológiai kongr. 
tiszteleti elnöke, Bonn 1886.

Ettingshausen Constantin, báró egyetemi tanár, Graz 1883.
Geringer Károly báró, Bécs 1850.
Hall James, állami geológus s az állami természetrajzi múzeum igazgatója Al- 

banyban, New-York államban 1886.
Hauer Ferencz, lovag, csász. és kir. udvari tanácsos, a cs. k. természetrajzi udvari 

múzeum intendánsa, Bécs 1867.
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Hébert E., az Institut tagja s a Sorbonneban a geológia tanára, Páris 1886. 
Meneghini Giuseppe, a pisai egyetemen a geológia tanára, az olasz királyi Comitato 

Geologico elnöke, Pisa 1886.
Prestwich J., az oxfordi egyetemen a geológia tanára, a londoni Eoyal Society 

tagja s a londoni geológiai társulat alelnöke, London 1886.
Richthofen Ferdinand báró, egyetemi tanár, Lipcse 1883.
Semsei Semsey Andor, földbirtokos, am. nemz. múzeum ásványtári osztályának tiszt, 

fő-őre, a m. tud. akadémia és a kir. m. természettudományi társulat tiszteleti 
tagja, Budapest. 1876.

Stäche Guidó, cs. k. főbányatanácsos és a cs. k. geológiai intéz, aligazgatója, Bécs 1872. 
Stur Dénes, főbányatanácsos, a cs. k. geológiai intézet igazgatója, Bécs 1880. 
Suess Ede, a bécsi tudomány-egyetemen a geológia tanára s az osztrák Reichsrath 

tagja stb., Bécs 1886.
Thun Leó gróf, Bécs. 1850.
Zittel Károly Alfréd, a müncheni egyetemen a geológia és palaeontológia tanára, 

München 1883.

Levelező tagok. (Correspondirende Mitglieder.)

Beszédes Kálmán, Konstantinápoly 1874.
Buda Ádám, földbirtokos Reá (1866) 1885.
Korniss Emil gróf, Budapest 1880.
Majláth Béla, Budapest 1873.
Müller Károly, Villány 1875.
Dr. Roccatagliata Péter, Nápoly 1885.
Széllé Zsigmond, Dunaföldvár 1882.

Pártoló tagok. (Unterstützende Mitglieder.)

Andrássy Dénes gróf, bányabirtokos, Demo 1885.
Andrássy Manó gróf, országgy. képviselő, Budapest 1885.
Budapest fővárosa 1881.
Csáky László gróf, v. b. titk. tanácsos, országgy. képviselő, Budapest 1885.
Első cs. és kir. szab. dunagőzhajózási társulat, Budapest és Pécs 1873. 
Eszakmagyarországi egyesített kőszénbánya és iparvállalat részvény-társaság, 

Budapest 1885.
Kempelen Imre, földbirtokos, Moha 1886.
Kőszénbánya és téglagyár részv.-társulat, Budapest 1872.
Nagyági m. kir. és magántársulati aranybányamű-vállalat, Nagyág 1883.
Pesti hazai első takarékpénztár-egyesület, Budapest 1883. 
Rimamurány-Salgó-Tarjáni vasmű-részvény-társaság, Salgó-Taqán 1885.
Dr. Schwarcz Gyula, á m. tud. akadémia lev. tagja, Sz.-Fehérvár 1864. 
Szabadalmazott osztrák magyar áliamvasuttársaság, Budapest és Bécs 1885.
Dr. Szabó József, (L. elnökség) Budapest (1850) 1886.
Szlávy József koronaőr, Budapest 1883.
Zsigmondy Vilmos, (L. Elnöks.) Budapest (1866) 1884.
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Örökítő tagok. (Gründende Mitglieder.)

Bállá Pál, ügyvéd Újvidék 1883.
Beszterczebánya szab. kir. város Tanácsa Beszterczebánya 1885.
Bezerédy Pál, földbirtokos Budapest 1884.
Dávid Vilmos, mérnök Budapest (1866) 1884.
Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, tanár, Budapest (1877) 1885.
Esztergomi Főkáptalan, Esztergom 1886.
Hantken Miksa, (prudniki,) lovag, egyetemi tanár Budapest (1860) 1873.
Dr. Herich Károly, miniszteri osztálytanácsos, választm. tag, Budapest 1886.
Húsz Samu, bányamérnök, Budapest (1867) 1885.
Dr. Ilosvay Lajos, műegyetemi tanár Budapest (1883) 1885.
Inkey Béla, birtokos Budapest (1875) 1886.
Kállay Béni, közös pénzügyminiszter, Bécs 1859. 
f Klein Lipót, bányatulajdonos és építési vállalkozó, Budapest 1885.
Dr. Kocb Antal, egyetemi tanár, Kolozsvár (1866) 1884.
Dr. Kuncz Adolf, csornai praelatus, Csorna (1880) 1886.
Dr. Pethő Gyula, m. k. osztálygeologus, választmányi tag. Budapest (1873) 1886. 
Rónay Jáczint, Pozsony (1868) 1876.
Dr. Rótli Samu, áll. főreáliskolai tanár, Lőcse (1874) 1885.
Salgó-Taijáni kőszénbánya részvény-társaság, Budapest 1872.
Dr. Scliafarzik Ferencz, m. kir. geológus, választm. tag, Budapest (1875) 1884.
Dr. Staub Móricz, tanár, a társulat első titkára (1868) 1887.
Fülöp, Szász - Coburg - Gothai lierczeg vasgyárai, Pohorella 1885.
Dr. Szontagh Tamás, a társulat másod titkára 1887.
Tengerészeti hatóság, Magyar királyi, Fiume 1876.
Tóth Ágoston, nyug. honvéd ezredes, m. kir. oszt. tanácsos, Grácz 1868.
Újvidéki m. kir. kath. főgymnasium (Bállá Pál alapítványa), Újvidék 1883. 
Zsigmondy Béla, mérnök Budapest (1871) 1875.

R en d es tagok. O rden tlich e M itg lied er.

a) Budapesti rendes tagok.

Bakos János, főgymnasiumi helyettes tanár 1887.
Ifj. gr. Batthyány Géza, birtokos 1885.
Báthory Nándor, főreáliskolai tanár 1875.
Belházy János, miniszt. osztálytanácsos 1867.
Berecz Antal, felsőbb áll. leányiskolái igazgató 1866.
Bemáth József, vegyész 1864.
Böckh János, m. k. osztálytanácsos, a m. k. földtani intézet igazgatója, választmányi 

tag 1868.
Braun Gyula, tanárjelölt 1885.
Bruck József, m. kir. hivataltiszt 1886.
Bruimann Vilmos, m. k. főbányatanács és ny. bányakapitány 1870.
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Burchard Konrád, főkonzul, a főrendiház tagja 1885.
Czanyuga József, a m. nemzeti múzeum irattárnoka, a társulat pénztárosa 1850 
Déchy Mór, birtokos 1875.
Dr. Dékánv Rafael, főreáliskolai igazgató 1867.
Déry Mihály, plébános 1871.
Dr. Dulácska Géza, fővárosi főorvos 1882.
Duma György, főgimnáziumi tanár 1872.
Eggenberger-féle könyvkereskedés 1872.
Dr. Eissen Ede, magánzó 1874.
Eötvös Loránd báró, egyetemi tanár 1867.
Erős Lajos, egyetemi tanársegéd, 1885.
Earkass Róbert, m. kir. hivataltiszt 1876.
Fábry Gyula, pestvidéki kir. törvényszéki biró 1886.
Dr. Fialowsky Lajos, kir. főgymnáziumi tanár 1887.
Eillinger Károly, polg. fiúiskolái igazgató 1871.
Dr. Fischer Samu, tejcsarnoki művezető 1874.
Franzenau Ágoston, nemzeti múzeumi segédőr 1877.
Frivaldszky János, kir. tanácsos, nemz. múzeumi igazgató-őr 1853.
Gallik Oszwald, tanár 1887. 
f Gerenday Antal, kőárúgyáros 1867.
Gezell .János, vasúti főkönyvvivő 1872.
Gezell Sándor, m. kir. bányatanácsos, bányafőgeologus, választmányi tag 1871. 
Ghyczy Géza, kir. tanácsos, a kereskedelmi akadémia igazgatója 1868.
Gianone Adolf, főmérnök 1878.
Gombossy János, miniszt. osztálytanácsos 1872.
Gramzenstein Béla, m. k. miniszteri tanácsos 1872.
Guckler Győző, m. kir. bányabiztos 1878.
Dr. Haag Ödön, ügyvéd 1881.
Halaváts Gyula, m. kir. segédgeologus 1874.
Dr. Hasenfeld Manó, egyetemi magántanár 1866.
Hegedűs Sándor, országgyűlési képviselő 1877.
Herrich Károly, ny. m, kir. miniszteri tanácsos 1862.
Dr. Hofmann Károly, m. k. főgeologus, választmányi tag 1861.
Dr. Hoitsy Pál, országgyűlési képviselő 1885.
Dr. Hunfalvy .János, kir. tanácsos, egyetemi tanár 1857.
Dr. Iszlay József, fogorvos 1880.
Jamniczky Lipót, m. kir. curiai biró 1877.
Dr. Jurányi Lajos, egyetemi tanár 1879.
Kachelmann Farkas, miniszt. fogalmazó 1885. .
Kalecsinszky Sándor, a m. kir. földtani intézet vegyésze 1882.
Kecskóczy Ödön, polgári iskolai tanár 1884.
Kilián Frigyes, m. kir. egyetemi könyvárus 1880.
Klein Gyula, műegyetemi tanár 1873.
Kocsis János, egyetemi tanársegéd 1883.
Dr. Koller Gyula, orvos 1885.
Kossuch János, üveg-és fayence-gyáros 1880.
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Kozocsa Tivadar, állami tanitóképezdei tanár 1874.
Dr. Krenner József Sándor, műegyetemi tanár és n. múzeumi őr, választmányi 

tag 1864-.
Kuncz Péter, m. kir. miniszteri osztálytanács 1868.
Láng Sándor, mérnök 1885.
Legeza Viktor, polgári iskolai tanár 1874.
Leithner Antal báró, nyug. m. kir. miniszteri tanácsos 1884.
Dr. Lendl Adolf, műegyetemi tanársegéd 1887.
Dr. Leutner Károly, nyug. miniszt. térképtári igazgató 1867.
Lippert és Fáy, országos központi tanszerraktár és gyár 1887.
Litschauer Lajos, m. kir. bányaesküdt 1886.
Loczka József, a nemzeti múzeum vegyésze 1883.
Lóczy Lajos (Lóczi), műegyetemi tanár, választmányi tag 1874. 
t Lojka Hugó, tanár 1875.
Lőrenthey Imre, tanárjelölt 1885.
Lukács László, országgyűlési képviselő 1882.
Dr. Lutter Nándor, kir. tanácsos, tankerületi főigazgató 1867. 
f Makay Ágoston, nyug. vasgyárigazgató 1880.
Matyasovszkv Jakab (alsó-mátyásfalvi), ny. m. kir. osztálygeologus 1872.
Dr. Molnár Nándor, gyógyszertár-tulajdonos. 1877.
Dr. Muraközy Károly, műegyetemi tanársegéd 1886.
Nagy Dezső, műegyetemi tanár 1884.
Nagy László, állami tanitónő-képezdei tanár 1880.
Dr. Nendtvich Károly (Cserkuti), kir. tanácsos, nyug. műegy. tanár 1850. 
Paszlavszky József, m. kir. főreáliskolai tanár 1873.
Petrik Lajos, m. kir. ipar-középiskolai tanár 1887.
Píiszter Károly, m. kir. miniszt. számtanácsos 1869.
Dr. Posewitz Tivadar, m. kir. segédgeolúgus, 1877. 
f lov. Posner Károly Lajos, gyáros 1866.
Preuszner József, háztulajdonos 1867.
Prélyi István, magánzó 1854.
Probstner Arthur, országgyűlési képviselő 1879.
Rennert Gyula, m. kir. vasműigazgatósági pénztárnok 1875.
Rotb Lajos (Telegdi), m. kir. főgeologus, választmányi tag 1870.
Rybár István, állami tanitónő-képezdei tanár 1871.
Sajóhelyi Frigyes, főreáliskolai tanár 1871.
Scherffel Gusztáv, m. kir. bányatanácsos 1887.
Dr. Schmidt Sándor, egyetemi magántanár, nemzeti múzeumi segédőr, választ

mányi tag 1876.
Dr. Schulek Vilmos, egyetemi tanár 1875.
Schuller Alajos, műegyetemi tanár 1874.
Semsey Andor, (semsei) földbirtokos, választmányi tag 1876.
Siehmon Adolf, mérnök, 1874.
Splényi Béla báró, nyug. m. kir. miniszteri tanácsos 1874. 
t Stawenow Arm. lovag, földbirtokos 1885.
Szathmáry Béla, m. kir. bányakapitány 1869.
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Dr. Szádeczky Gyula, egyetemi tanársegéd 1883.
Szentgyörgyi Elek, m. kir. államvasuti felügyelő 1874.
Szécskay István, polgári iskolai tanár 1874.
Szontagh Pál (Gömöri), földbirtokos és gyártulajdonos 1885.
Dr. Szterényi Hugó, tanár 1879.
Dr. Téry Ödön V., m. kir. belügyminiszteri fogalmazó 1878.
Dr. Thirring Gusztáv, egyetemi tanársegéd 1883.
Tirscher Géza, magv. kir. főbányabiztos 1886.
Dr. Török Aurél, egyetemi tanár 1882.
Válya Miklós, polgári iskolai tanár 1876.
Dr. Yángel Jenő, egyetemi tanársegéd 1887.
Vécsey József, báró 1868.
Yisi Imre, országgyűlési képviselő 1884.
Dr. Wagner Dániel, gyógyszerész 1850.
Dr. Wagner Jenő, vegyész 1885.
Wallenfeld Károly, bányabirtokos 1885.
Dr. Wartha Yincze, műegyetemi tanár, választmányi tag 1868.
Wein János, fővárosi vízvezetéki igazgató 1867.
Weisz Bernát Ferencz, kir. tanácsos, fővárosi törvh. bizottság tagja. 1866. 
Wettstein Antal, curiai biró 1866.
Wieszner Adolf, ny. társ. bányaigazgató 1870.
Wittinger János, polgári iskolai igazgató 1875.
Zenovitz Gusztáv, a m. kir. főfémjelző-hivatal ellenőre 1885.
Zimányi Károly, műegyetemi tanársegéd 1885.

b) Vidéki rendes tagok.
Dr. Abt Antal, egyet, tanár Kolozsvár 1867.
Adda Kálmán, m. kir. bányagyakornok Nagybánya 1887.
Ágh Timót, cist.-r. főgymnasiumi tanár Baja 1885.
Árkosi Béla, kir. bánvatiszt Körmöczbánya 1886.
Baczoni Albert, főreáliskolai tanár Kassa 1874.
Baumerth Károly, m. kir. bányatiszt Bartos-Lehotka 1887.
Bekker Vilmos, cisterci rendi tanár, Baja 1885.
Bene Géza, bányamérnök, Besicza 1885.
Benes Gyula, bányamérnök, Kis-Terenne 1867.
Dr. Benkő Gábor, egyetemi tanársegéd Kolozsvár 1885.
Bertalan Alajos, kegyesrendi urad. pénztáros, Mernye 1886.
Bibel János, műépitész, Oravicza 1886.
Borostyám Béla, állami főrealiskolai tanár Déva 1886.
Bothár Dániel, lyceumi tanár, Pozsony 1866.
Dr. Bothár Samu, városi orvos, Beszterczebánva 1885.
Bózer Károly, m. kir. bányatiszt, Körmöczbánya 1886.
Brzorád Rezső, földbirtokos, Mogyorós 1867.
Burány János, ügyvéd, Esztergom 1870.
Búza János, kollégiumi tanár, Sárospatak 1872.
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Dr.Chyzer Kornél, Zemplénmegye főorvosa, S.-A.-Ujhely 1879.
Csathó János, kir. tanácsos, Alsó-Fehérm. alispánja, Nagy-Enyed 1867.
Cseh László (Szt-Katolnai), okleveles gazda, Vajda-Hunyad 1882.
Dr. Cserey Adolf, lyceumi tanár, Selmeczbánya 1881.
Csia Ignácz, m. kir. bányaakadémiai segédtanár, Sugatagh 1887.
De Adda Sándor, m. kir. bányatanácsos, Akna-Szlatina 1867.
Delhányi Zsigmond, m. kir. bányatisztjelölt, Aranyidka 1883.
Derzsi K. Ferencz, tanár, Szentes 1879.
Dérer Mihály, m. kir. vaskohó-mérnök, Rónicz 1874.
Ebergényi Kálmán, m. kir. bányatiszt, Szomolnok 1880.
Ehrenwald Márk, bányavállalkozó, Esztergom 1886.
Eichel Lipót, okleveles bányász, Anina 1883.
Eisele Gusztáv, bányagyakornok, Vashegy 1885.
Éder János, okleveles tanár, Csongrád 1883.
Farkas János, bányamérnök, Arló 1886.
Dr. Farkas János, orvos, Duna-Pentele 1874.
Fischer Samu, m. kir. bányagyakornok. Felsőbánya 1883. „
Friedrich Károly, gazdatiszt, Kajár 1885.
Fritz Pál, m. kir. bányanagy, Rónaszék 1885.
Dr. Gallik Géza, gyógyszerész, Kassa 1878.
Ghyczv Kálmán, földbirtokos, főrendiházi tag, Kis-Igmánd 1866.
Gianone Virgil, m. kir. bányatiszt, Pécs 1883.
Glanzer Gyula, bányamérnök, Baranya-Szabolcs 1874.
Gothárd Jenő, birtokos, Herénv 1880.
Gólián Károly, m. kir. bányatiszt, Nagyág 1876.
Görgey Lajos, m. k. vasgyári hiv. főnök, Tiszolcz 1879.
Greguss János, bányaigazgató, Köpecz 1872.
Gyürky Gyula (Györki), társulati bányamérnök, Dorogh 1885.
Halmai Albin, bányafőnök, Bánszállás 1884.
Hazslinszky Frigyes, kollégiumi tanár, Eperjes 1857.
Hellwig Nándor, m. k. bányatanácsos és bányahivatali főnök, Körmöczbánya 1885 
Hermann Gusztáv, bányaigazgató, Márkusfalva 1879.
Hesky János, bányaigazgató, Zalathna 1885.
Hickl József, gymnásiumi tanár, Tresztena 1876. 
t Hirspeck .János, bányamérnök, Anina 1886.
Hlavacsek Kornél, m. kir. bányatiszt, Szomolnok 1883.
Hoffmann Ricliárd, m. kir. bányagyakornok, Nagybánya 1883.
Holletschek Károly, bányagondnok, Nemtibánya 1885.
Dr. Hollósy Jusztinián, dömölki apát, Kis-Czell 1869.
Ifj. Horváth Antal, ügyvéd, Pécs 1878.
Hra.szky Antal, ügyvéd, Szepes-Olaszi 1873.
Hudoba Gusztáv, m. kir. pénzügyi tanácsos, Nagybánya 1871.
Huffner Tivadar, m. kir. bányatanácsos, Nagybánya 1871.
Hültl József, m. kir. főbányatanácsos, bányaműigazgató, Nagyág 1878.
•lablonszky Floris, kath. gymnásiumi tanár, Miskolcz 1886.
Jahn Vilmos, uradalmi igazgató, Boros-Sebes 1885.

(109)



1 4  2 TAGOK NÉVSORA.

Jákó Gyula, m. kir. bányaakadémiái segédtanár, Akna-Szlatina 1887.
Jelinek Ernő, bányaigazgató, Ózd 1885.
Joós István, m. kir. bányatiszt, Diósgyőr 1881.
Joós Lajos, m. kir. bányatiszt, Felső-Bánya 1883.
Junker Gusztáv, ev. gimnáziumi tanár, Beszterczebánya 1887.
Kail Béla, m. kir. pénzverő-hivatali ellenőr, Körmöczbánya 1876.
Dr. Kanka Károly, kir. tanácsos, főorvos, Pozsony 1851.
Kantner János, bányamérnök, Borszék 1886.
Kaufmann Kamilló, m. kir. bányakapitány, Nagybánya 1866.
Keller Emil, gyógyszerész, Vág-Ujhelv 1864.
Dr. Koch Ferencz, egyetemi magántanár, Kolosvár 1875.
Kondor Sándor, m. kir. bányatiszt, Rézbánya 1883.
Kovács Dömjén, cisterc. rendi főgymnásiumi tanár. Eger 1885.
Krausz Nándor, bányamérnöksegéd, Ózd 1886.
Dr. Krászonyi József, orvos, Nyir-Bakta 1880.
Krecsarevics Márk, szerb főgymnásiumi tanár, Újvidék 1878.
Kremnitzky Amanda, m. kir. sóbányahivatali főnök, Vízakna 1887.
Kremnitzky Jakab, bányatiszt, Verespatak 1876.
Dr. Kremnitzky Ottó, bányászakadémiai segédtanár, Selmeczbánya 1879.
Krémer György, m. kir. bányahivatali főnök, Torda 1885.
Krivány János, (Kriványi) aradmegyei pénztári ellenőr, Arad 1877.
Dr. Kubacska Hugó, m. kir. bányatanácsos, pénzverő-hivatali igazgató, Körmöcz

bánya 1872.
Kupecz István, m. kir. bányatiszt, Körmöczbánya 1887.
Lajos Győző, m. kir. bányagyakornok, Nagybánya 1885.
Lájer Nándor, cisterci rendi tanár, Székesfehérvár 1885.
Dr. Lészay László, főorvos, Szászváros 1867.
Liedermann József, mérnök, Munkács 1875.
Maderspach Antal, vegyész, Resicza 1885.
Maderspach Livius, bányamérnök, Tiszolcz 1875.
Dr. Markó László, Borsodmegye főorvosa, Miskolcz 1882.
Id. Márkus Ágoston, nyug. m. kir. bányatanácsos, Nagy-Bocskó 
Dr. Mártonfi Lajos, gymnasiumi tanár, Szamos-Ujvár 1880.
Báró Mednyánszky Dénes, Rakovicz 1851.
Mészáros Gyula, m. kir. bányatiszt, Nagybánya 1881.
Miliáldv Ltván. plébános, Bakony-Szt-László 1872.
Mikolai László, ügyvéd, Igló 1875.
Miletits Döme, a rudariai bányavállalat megbízottja, Bozovics 1886.
Milkovics Zsigmond, földművelő, Szent-Mihály 1866.
Mohiár Károly, reáliskolai tanár, Székely-Udvarhely 1874.
Dr. Munkácsy Pál, orvos, Nagy-Bocskó 1887.
Dr. Nagy Károly, főbányaorvos, Abrudbánya 1879.
Nagy Pál, bányavállalkozó, Esztergom 1886.
Nemes Felix, tanárjelölt, Kolozsvár 1886. 
f Neubauer Ferencz, m. kir. bányakapitány, Igló 1872.
Niki János, m. kir. irodatiszt, Szomolnok 1883.
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Nyirő Béla, m. kir. bányagyakornok, Akna-Sugatagli 1886.
Nyulassy Antal, plébános, Tárkány 1869.
Oelberg Gusztáv, L., m. kir. főbányabiztos, Zalatbna 1867.
Okolicsányi Béla, m. kir. főbányahivatali fogalmazó, Akna-Szlatina 1875.
Dr. Pantocsek József, kerületi orvos, Tavarnok 1885.
Dr. Pantotsek L. V., magánzó, Zlatnó 1878.
Parraglí Gedeon, tanár, Kecskemét 1873.
Pálffy .József, m. kir. bányabiztos, Abrudbánva 1885.
Pálfí’y Samu, bányafőnök. Abrudbánya 1867.
Pálffy Sándor, köz és váltó ügyvéd, Arad 1878.
Petrovits András, bányamérnök, Ózd 1884.
Péter János, reáliskolai tanár, Pécs 1875.
Philippovits Sándor, a rudariai vaskőbányatársaság igazgatója, Majdán 1887.
Piczek Gusztáv, m. kir. bányagyakornok. Verespatak 1887.
Platzer Ferencz, nyug. bányahivatali főnök, Jászó 1871.
Platzer Jenő, m. kir. számtanácsos, Körmöczbánya 1885.
Dr. Plichta Soma, Nógrád megye tiszt, főorvosa, országos egészségügyi tanácsos, 

Losoncz 1883.
Pocreanu György, társulati bányatiszt, Vaskó-Moravicza 1886.
Pongratz Gusztáv lovag, bánya- és gyártulajdonos, Zágráb 1885.
Poor János, kegyesrendi áldozó pap és tanárjelölt, Debreczen 1886.
Pöschl Ede, m. kir. bányatanácsos, bányaakadémiai tanár, Körmöczbánya 1871.
Dr. Primics György, múzeumi segédőr, Kolozsvár 1880.
Priviczky Ede, m. kir. főaranvválasztó, Körmöczbánya 1880.
Dr. Profanter János, kir. bányamű-orvos, Akna-Sugatagli 1885.
Prugberger József, miniszt. tanácsos, m. kir. bányaigazgató, Nagybánya 1866.
Báró Radvánszky Béla, Zólyommegye főispánja, Sajó-Kaza 1880.
Rakus Pál, főherczegi főbányatiszt, Gölniczbánya 1886.
Rieger János, kohónagy. Sebeshely 1867.
Roch Gyula, kegyesrendi tanár, Tata 1881.
Rombauer Emil, kir. főreáliskolai igazgató, Brassó 1886.
Dr. Rómer Flóris, kanonok, Nagy-Várad 1860.
Ruffiny Jenő, bányamérnök, Dobsina 1872.
Safcsák Gyula, bányatiszt, Dernő 1879.
Dr. Sárkány Miklós, Szent-Benedekrendi apát, Bakonybél 1869.
Schneider Gusztáv, vaskohó-igazgató, Szomolnok 1872.
Schwartz Gyula, városi bányaművezető, Körmöczbánya 1881.
Siegl József, műépitész és téglavető-tulajdonos, Fehértemplom 1886.
Siegmeth Károly, a m. észak-keleti vasút mozgósítási főnöke, S.-A.-Ujhely 1879. 
Starna Sándor, m. kir. bányatiszt, Úrvölgy 1885.
Stempel Gyula, m. kir. bánya-gyakornok, Rézbánya 1887.
Süssner Ferencz, bánvahivatali főnök, Rézbánya 1869.
Szabó Samu, tanár, Kolozsvár 1855.
Szakács István, gymnasiumi tanár, Kecskemét 1873.
Dr. Szelényi Lajos, főorvos, Tápió-Szele 1866.
Széchy Ákos, polgáriskolai tanár, Arad 1886.
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Dr. Székely József, városi orvos, k. a. érd. kereszt tulajdonosa, Tokaj 1885. 
Szikszay Lajos, alispán, Zilah 1878.
Szontagh Aladár, m. kir. bányabiztos, Zágráb 1885.
Tallatschek Ferencz, bányaigazgató, Petrozsény 1883.
Teschler György, állami főreáliskolai tanár, Körmöczbánya 1875.
Téglás Gábor, állami reáliskolai igazgató, Déva 1872.
Themák Ede, reálisk. tanár, Temesvár 1869.
Torma Zsófia úrhölgy, Szászváros 1867.
Dr. Török József, kir. tanácsos főiskolai tanár, akadémiai rendes tag, Debreczen 1859. 
Tribus Antal, m. kir. bányamérnök, Körmöczbánya 1886.
Tschebul Antal, társulati bányafelügyelő, Dorogh 1887.
Ifj. Veress József, m. kir. bányagyakornok, Körmöczbánya 1885.
Dr. Vutskits György, katli. gymnasiumi tanár, Maros-Vásárhely 1885.
Wagner Vilmos, m. kir. hivatali főnök, Kónicz-Brezova 1881.
Waldherr József, polgári iskolai tanár, Versecz 1880.
Wallenfeld Mihály, magánzó, Duna-Bogdán 1885.
Weisz Tádé, m. királyi bányakapitány, Zalathna 1867.
Dr. Weninger László oki. tanár, 1880.
Winter Sándor, földbirtokos, Ipolyságh 1885.
Zorkóezy Lajos, tanító, Újvidék 1887.

c) A selmeczbányai fiókegyesület tagjai.

Akadémiai általános társaság, Selmeczbánya 1876.
Bothár Gyula, bányászakademiai tanársegéd, Selmeczbánya 1886.
Breznyik János, kir. tanácsos, evang. főgymnasiumi igazgató, Selmeczbánya 1876. 
Broszmann Jenő, m. k. gépfelügyelő, Szélakna 1878.
Cseh Lajos (Szt-Katolnai), m. kir. bányageologus, Selmeczbánya 1871.
Dolog János, kir. bányatanácsos, kohóügyi előadó, Selmeczbánya 1883.
Faller Károly, bányásziskolai tanár, Selmeczbánya 1883.
Farbaky István, bányászakademiai igazgató és bányatanácsos, Selmeczbánya 1871. 
Gretzmacher Gyula, kir. bányatanácsos és bányászakad. tanár, Selmeczbánya 1871. 
Hegedűs Pál, m. kir. bányatiszt, Selmeczbánya 1885.
Ifj. Kachelmann Károly, gépgyár, Vihnye 1871.
Kamenár József, m. kir. bányamérnöksegéd, Szélakna 1887.
Krutkovszky Károly, m. kir. kohótiszt, Selmeczbánya 1887.
Kuntzl Gábor, m. kir. bányatiszt, Selmeczbánya 1880.
Ludwig József, m. kir. bányagyakornok, Szélakna 1887.
Martini István, m. kir. bányatiszt, Vichnye 1883.
Pelachy Ferencz, m. kir. bányagyakornok, Bélabánya 1887.
Péch Antal, m. kir. bányaigazgató, Selmeczbánya 1867.
Rákóczy Samu, m. kir. bányamérnök, Selmeczbánya 1883.
Prunner Róbert, m. kir. bányagyakornok, Hodrusbánya 1883.
Reitzner Miksa, m. kir. bányatanácsos, Selmeczbánya 1874.
Schelle Róbert, m. kir. vegyelemző, Selmeczbánya 1876.
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Dr. Schenek Gusztáv, m. kir. bányatanácsos, bányászakadémiai tanár, Selmecz- 
bánya 1871.

Schmidt Géza, m. kir. szám tiszt, Selmeczbánva 1885.
Schréder Rezső, m. k. bányatanácsos, bányászakadémiai tanár, Selmeczbánya 1875. 
Dr. Schwartz Ottó, bányászakadémiai tanár, Selmeczbánya 1871.
Selmeczbánya város tanácsa 1875.
Svehla Gyula, m. kir. bányatiszt, Selmeczbánya 1880.
Széles Géza, m. kir. bányagyakornok. Selmeczbánya 1887.
Tirscher József, m. kir. bányamérnök, Szélakna 1876.
Tilze József, m. k. bányatiszt, Szélakna 1880.
Veress József, m. kir. bányatanácsos és bányaügyi előadó, Selmeczbánya 1867. 
Wagner József, társulati kohófőnök, Selmeczbánya 1881.
Wieszner Adolf, m. k. bányatiszt, Selmeczbánya 1880.
Winkler Benő,m. kir. bányatanácsos, bányászakadémiai tanár, Selmeczbánya 1867.

d) A rendes tagok jogaival biró intézetek és egyesületek.

Állami főreáliskola, Arad 1880.
Drenkovai kőszénbányaművek igazgatósága Berzászka 1885.
Egri Ó-Kaszinó Eger 1876.
Esztergom város tanácsa 1873.
Fehértemplomi állami gymnasium 1880.
Feketeerdői üveggyár, Feketeerdő 1885.
Gyulafehérvári nagy gymnasium könyvtára, Gyulafehérvár 1881.
Iglói evangélikus főgymnasium könyvtára Igló 1873.
Iglói felsőmagyarországi bánya-polgárság Igló 1866.
Kecskeméti reform, főiskola Kecskemét 1873.
Liptószentmiklósi állami polgári iskola 1885.
Miskolczi polgári iskola 1883.
Miskolczi reform, főgymnasium 1880.
Nadrági vasipar-társulat igazgatósága Nadrág 1882.
Brassói bánya- és kohó részvénytársaság Ruszkabánya 1884.
Szász városi reform, gymnásium Szászváros 1875.
Szombathelyi premontrei főgymnasium 1880.
Zombori m. kir. állami főgymnasium 1885.

e) Magyarországon kívül lakó tagok.
Ascher H. Ferencz, bányaigazgató, Grácz 1884.
Bomschegg Keresztély, bányaigazgató, Voitsberg, (Steiermark) 1883.
Dávid Alajos, herczegi udvari tanácsos, uradalmi főkormányzó, Bécs 1885. 
Defrance Károly, Antwerpen 1873.
Dr. Duka Tivadar, orvos, London 1882.
Ehrenlecliner B. János, bánya- és üveggyári gondnok, Straza. 1885.
Dr. Fuchs Tivadar, cs. és kir. termr. udv. múzeumi őr, Bécs 1879.
Gerő Nándor, m. kir. bányagyakornok, Berlin 1883.

Földtani Közlöny, XVIII. kőt. 1887. (113) 1 IQ
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Gikics Svetozár, bányamérnök, Belgrad 1881.
Hofmann Bafael, bányabirtokos, Becs 1867.
Dr. Homes Rudolf, egyetemi tanár, Grácz 1884.
Maas:- Bernárd, a Dunagőzhaj. társaság kőszénbányák vezérigazgatója, Becs 1882. 
Noth Gyula, bányaigazgató, Barwinek Galiczia 1885.
Poüepny Ferencz, cs. kir. bányatanácsos és bányászakad. tanár, Przibram Cseh

ország 1871.
Schröckenstein Ferencz, bányafőgondnok, Brandeisl, Csehország 1867.
Stach Frigyes, lovag, cs. kir. épitészeti tanácsos, Bécs 1885.
Stein aus Gyula, bányamérnök, I). Feistritz, 1871.
Dr. AViehmann Arthur, egyetemi tanár, Utrecht 1884.
Zsigmondy Árpid, bányamérnök, Bécs 1883.
Zujovic J. M., íőiskolai tanár, Belgrád 1886.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
c s e r e  v i s z o n y o s a i n a k  k i m u t a t á s a .

VERZEICHNISS
jener gelehrten  C orporationen, m it d en en  die ung. geolog. 

G esellsch aft in  Schriftenaustausch  steht.

M agyarország .
1. Budapest, Magyar Földrajzi Társaság.
2. « Országos ipar-egyesület.
3. « Természetrajzi Füzetek.
4. « Ungarische Montan-Industrie-Zeitung.
5. Kolozsvár, Erdélyi Muzeum-Egylet.
6. Lőcse, Magyarországi Kárpát-egyesület.
7. Nagy-Szeben, Siebenbürg.-Verein für Naturwissenschaften.
8. Pozsony, Természettudományi és orvosi Egylet.
9. Temesvár, Délmagyarországi Természettudományi Társulat.

10. Zágráb, Societas liistorico-naturalis Croatica.

A usztria .
11. Bécs, Allgemeine österreichische Chemiker- und Techniker-Zeitung.
12. « K. k. Geographische Gesellschaft.
13. « K. k. Geologische Reichsanstaltr-
14. « K. k. Zoologisch-botanische Gesellschaft.
15. « K. k. Naturhistorisches Hofmuseum.
16. Brünn, Naturforschender Verein.
17. Reichenberg, Verein der Naturfreunde.

Meine to rszág .
18. Berlin, Gesellschaft naturforschender Freunde.
19. Danzig. Naturforschende Gesellschaft.
20. Dresden, Naturwissenschaftliche Gesellschaft «Isis».
21. Elberfeld und Barmen, Naturwissenschaftlicher Verein

(141)



A TÁRSULAT CSE RE VISZONYOS AI. 147

22. Giessen, überhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.
23. Greifswald, Geographische Gesellschaft.
24. Görlitz, Naturforschende Gesellschaft.
25. Halle a/S., Verein für Erdkunde.
26. Königsberg, Physikalisch-ökonomische Gesellschaft.
27. Magdeburg, Maturwissenschaftlicher Verein.
28. Regensburg, Naturwissenschaftlicher Verein.
29. Wiesbaden, Nassauischer Verein für Naturkunde.

Olaszország.
30. Palermo, Collegio degli Ingegneri et Architetti.
31. Roma, Reale Comitato Geologico d'Italia.
32. Velencze, Notarisia.

F rancziaország .
33. Paris, Annuaire Géologique Universel.

Belgium .
34. Briiszell, Société Royale Malacologique de Belgique.

Angolország.
35. New-Castle-upm-Tyne, Institute of Mining and Mechanical Engineers.

Oroszország.
36. Kiew, Gesellschaft der Naturforscher.
37. Moszkva, Société impériale des naturalistes.
38. Szt. Pétervár, Comité Géologique de la Russie.

D om inion o f Canada.
39. Ottawa Commission Géologique et d’Histoire naturelle du Canada.

E j sza ka m er ika i Egy esült- A llam o le.
40. Minnesota, Geological and Natural history Survey.
41. Philadelphia, The Wagner Free Institute of Science.
42. San Francisco, Academy of Sciences.
4-3. Washington, Smithsonian Instution.
44. « United States Geological Survey.
45. « United States Departement of Agriculture.

D élam erika.
46. Mexico, Sociedad Cientifica «Antonio Alzate.»

A ustra lázsia .
47. Melbourne, Geological Society of Australasia.

Budapest, 1887. évi deczember hó 31-én.
Dr. Staub Móricz, 

első titkár.
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT

SZÁMÁRA 1 8 8 7  FOLYTÁN BEÉRKEZETT CSEREPÉLDÁNYOK ÉS AJÁNDÉKKÖNYVEK

JEGYZÉKE.*

Verzeichniss der i?n Jahre 1 8 8 7  durch Schriftenaustausch und  
Geschenke eingelaufenen D ruckwerke.

Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt XI. B. Nr. 2; XII. B. Nr. 4. 
Wien, 1887.

Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Görlitz 19. B. 1887. 
Allgemeine Oesterreichische Chemiker- und Techniker-Zeitung 1883 Nr. 13, 14, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; II. Jahrg. Nr. 18, 19, 20, 23; 1887 Y. Jahrg. 1—24. 
Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Wien, II. Nr. Bd. 1—4 1887. 
Annales de la Société Royale Malacologique de Belgique. XX. (1885) XXI. (1886.) 
Annual Reports of the Board of Regents of the Smithsonian Institution Part. I, 

II, 1884. Washington, 1885.
Bericht (25ster) der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde 

Giessen, 1887.
Bolletino d. R. Comitato Geologico d'Italia. Roma 1886. Nr. 9—12.
Bulletins du Comité IGéologique de la Russie V. (9—11); YI. (1 —10) et Supple

ment. St. Petersbourg, 1887.
Bidletin de la Société Imperiale des Naturalistes de Moscou anneé 1886. Nr. 4, 

1887. Nr. 1—3. Moscou 1887.
Bulletin of the United States Geological Survey, Nr. 30, 31,32,33, Washington. 1886. 
Correspondenz-Blatt des Naturwissenschaftlichen Vereines in Regensburg, 40ster 

Jahrg. Regensburg 1887.
Földrajzi Közlemények XV. Köt. 1—10. Budapest, 1887.
Glasnik. Societas Historico-Naturalis Croatica 1—6, Zagrab 1886—7.
Jahrbuch der k. k. Geolog. Reichsanstalt 1886 XXXVI. Bd. 2,3. 1887 XXXVH. 

Bd, 1, 2. Wien, 1887.
Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, Jahrg. 40, Wiesbaden, 1887. 
Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines XL, XII. und XHI. Jahrg. Lőcse, 

1884 und 1886.
Jahresbericht des Frankfurter Vereines für Geographie und Statistik, 50ster Jahrg. 

1885/86. Frankfurt a/M. 1886.
Jahresbericht (II-ter) der Geographischen Gesellschaft zu Greifswald II. Th. 

1883—1886.
Jahresbericht des Naturwissenschaftlichen Vereines in Elberfeld und Barmen. 7-tes 

Heft 1887. Elberfeld.

* E művek az 1876. évi közgyűlés határozata értelmében a m. kir. földtani 
intézet könyvtárába kebeleztetnek.
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Jahresbericht und Mittheilungen des Siebenbürgischen Vereines für Naturwissen
schaften in Hermannstadt XXXIII. Jahrg. Hermannstadt, 1887.

Magyar Ipar. Kiadja az országos Iparegyesület 1887. 1—24. szám.
Mémoires Au Comité Géologique. Vol. II. Nr. 4—5; Vol.III. Nr. 3 ; Vol. IV. Nr. 1. 

St. Petersbourg, 1887.
Mineral Resources of the United States 1885. Departement of the Interior United 

States Geological Survey. Washington, 1886.
Mittheilungen der Geographischen Gesellschaft in Wien. XXIX. B. 1886. 
Mittheilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle a/S. 1887. Halle 1887. 
Monograph of the United States Geological Survey. Volume XI. Washington 1885. 
Notarisia, Nr. 5—8. Velencze, 1887.
Orvos-Természettudományi Értesítő. Kiadja az Erdélyi Muzeum Egylet. 

Természettudományi szak. XII. évf. 1—3. füzet.
Orvosi « XI. « 3. füzet, XH. évf. 1., 2. füzet.
Népszerű « XII. « 1. « Kolozsvár, 1887.

Procés- Verbaux de la Société Malacologique de Belgique XV. 1886 (1—13) XVI. 
1887. Pag. 1—7.

Rapport-Annuel. Commission Geologique et d ’Histoire de la Naturelle de Canada 
Volume I. 1885.

Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig, VI. Bd. 4 Hft. Danzig 1886. 
Schriften der Physikalisch-Oekonomischen Gesellschaft zu Königsberg, in Pr. 

XXVH. .Jahrg. 1886. Königsberg, 1887.
Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin. -Jahrg. 1887. 

Berlin, 1886.
Sitzungsberichte und Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis 

in Dresden 1886. Juli bis December.
Statuts de la Société Malacologique de Belgique. Bruxelles 1886.
Természetrajzi Füzetek. Kiadja a M. nemz. Muzeum.X.köt. IV. füzet. Budapest, 1887. 
Természettudományi Füzetek. Kiadja a Délmagyarországi Természettudományi Tár

sulat. X. köt. (1—4). Temesvár, 1886.
Természettudományi és orvosi Közlemények. Kiadja a Pozsonyi Term, és orv. 

Egylet. (Új folyam) 5. füzet 1881—1883; 6. füzet 1884—1886. Pozsony 
1884, 1887.

Transactions of the North of England Institute Minning and Mechanical Engineers.
Newcastle-upon-Tyne. 1886. XXXV. Part. II., 1887, XXXVI. Part. III. (I—IV). 

Transactions of the Wagner Free Institute of Science of Philadelphia Vol. I. Phi
ladelphia 1887.

Ungarische Montan-Industrie-Zeitung III. Jahrg. Nr. 1—24. Budapest, 1887. 
Verhandlungen der k. k. Geologischen Beichsanstalt zu Wien. 1886 Nr. 14, 17, 18; 

1887. Nr. 1—18.
Verhandlungen der k. k. Zoologisch-Botanischen-Gesellschaft in Wien. 1886. 

XXXVL B. 3, 4; 1887. XXXVII. B.
Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in Brünn XXIV. B. 1—2. Heft. 1885.

Brünn 1886. Bericht (IV-ter) der meteor. Commission 1884. Brünn, 1886. 
Verhandlungen und Mittheilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissen

schaften in Hermannstadt XXXVII. Jahrg. Hermannstadt, 1887.
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Ajándékok.
Annual Raport of the Curator of the Museum of Comparative Zoology at Harvard 

College for 1886—1887. Cambridge 1887. Agassiz Alex. ajándéka.
Archivos de Museu Nációnál do Rio de Janeiro. Volume VI. Rio de Janeiro, 1885.
Baum E .: Ein Combinations-Studium über die Entwicklungs-Geschichte der Erd

kruste. Wien, 1887.
Beitrag zur Kenntniss der Erzlagerstätten Bosniens. Im Aufträge des k. und k. 

gemeinsamen Ministeriums in Wien. Verf. v. Brunswalter, k. k. Oberbergrath. 
M. e. Karte u. 38. Abb. Serajevo 1887. A cs. és kir. közös pénzügyi minisz
térium ajándéka.

Bilder von den Lagerstätten des Silber- und Bleibergbaues zu Pribram und des 
Braunkohlenbergbaues zu Brüx. Ritter von Friese. Mit 105 Gangbildern und 
einem Atlas. Wien, 1887. A Földmivelés, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. 
minisztérium utján.

Burány J . : Esztergom talajvizei s a vízvezeték. Esztergom, 1887. Szerző ajándéka.
Értekezések a Mathematikai Tudományok köréből. XIII. köt. 1886. 1—3. szám. 

XIV. köt. 1887. 1. sz. Budapest. A Magy. Tud. Akadémia ajándéka.
Értekezések a Természettudományok köréből. XVII. köt. 1887. 1—4. szám és XVI. 

köt. 1886. 6—7. sz. Budapest. A Magy. Tud. Akadémia ajándéka.
Friedländer & Sohn: Naturae Novitates Nr. 12, 16, 18, 19, 25; 1887. Nr. 1—25. 

Berlin, 1886. A kiadó ajándéka.
Geognostische Karte des Gebietes der mittleren Theiss als Beilage des Kanal- 

Projectes zur Verbindung der oberen Theiss mit der unteren Körös durch das 
Er-Thal. 2 lap vászonra húzva. Kézi munka. A Közlekedésügyi m. kir. 
Minisztérium ajándéka.

Jahresbericht (XlII-ter) der Gewerbeschule zu Bistritz 1886/7. Bistritz, 1887.
Kubinyi Ferencz mint a Magyarhoni Földtani Társulat alelnökének a társulat 16 

évi működéséről szóló hivatalos tudósítása 1866. (Az eredeti kézirat.) Dr. Staub 
Móricz a]ándéka.

Dr. Lissauer A .: Die Prähistorischen Denkmäler der Provinz Westpreussen und 
der angrenzenden Gebiete Leipzig, 1887. A danzigi természetvizsgáló társulat 
ajándéka.

Litton Rob. T .: List of Members of the Geological Society of Australasia also a 
Catalogue of Works in the Library of the Society. Melbourne 1886.

Magyarország konyhasós vizei czimű munkához mellékelt térkép eredeti példánya 
1 : 300,000, 7 lap vászonra húzva. Készítette dr. Fischer Samu. Társulati 
szerzemény.

Mathematikai és Természettudományi Értesítő. Kiadja a Magy. Tudom. Akadémia. 
V. köt. 1886. 1—9 füzet. Budapest, 1886. A M. Tud. Akadémia ajándéka.

Siegmeth K .: Az Abauj-torna-gömöri barlangvidék. Lőcse (1887). Szerző ajándéka.
Stirling James: Notes on the Bind Limestones. Melbourne 1886. Szerző ajándéka.
Dr. Szajnoch WladysL: 0 kilku gatunkach Ryb kopálnych z Monte-Bolca pod 

Werona. Krakow, 1886. Szerző ajándéka.
Wein J. .'Budapest főváros vízellátásáról. Budapest, 1887. Szerző ajándéka.

Kelt Budapesten, 1887. deczember 31-én. Dr. Staub MóbicZj
első titkár.
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