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A magyarhoni földtani társulat mindeddig nem volt azon 
helyzetben, hogy minden évben adhatott volna ki működése 
eredményeiről tanúskodó nyomtatványokat. Ennek oka: egyrészt 
a pénzösszeg csekélysége, mely rendelkezésére állott— másrészt 
a földtani kutatások és a földtani tárgyak gy ütésének költséges
sége, mely kői élmények nem engedték meg, hogy a nyomtat
ványok kiadása lépést tarthatott volna a földtani kutatások elő
menetelével, — s ennélfogva a működés nem lehetett olyan mint 
azt a társulat kitűzte feladat fontossága megkívánja.

Szabó József mint a magyarhoni földtani társulat munká
latai II. kötetének szerkesztője, annak bevezetésében elismervén 
a társulat működésének korlátoltságát és kiemelvén szükséges
ségét a társulat uj alapra fektetésének, hogy működése kielégí
tővé válhatnék, azt mondja:

„A társulat működése nem volt olyan melylyel az évről 
évre kevesebbedé tagok meg lettek volna elégedve. Ez ellen vé
delmet írni kár volna, hanem igazat adván a közvéleménynek 
azon meggyőződésemet fejezem itt ki, hogy egy Földtani Tár
sulat honunkban a szükségek közé tartozik, azon kell tehát len
nünk hogy fennálljon; az eddigi alakjában azonban biztosságot 
jobb jövőre nem ad, ennélfogva alapjában újra kell azt szervezni 
s csak is új kiadásában fejlődhetik oda, hogy fennállásának 
szükséges voltát érezhetővé tehesse egyesek s a tudomány irá
nyában/1

Ezen meggyőződéstől indíttatva Szabó József a társulat 
uj alapra való szervezését indítványozta 1865. december hóban 
tartott választmányi ülésben — s ennek következtében a társu-
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lat átalakulása meg is történt Azóta a társulat egyes tagjai ne
vezetesen Knbinyi Fereucz elnök cs Rcitz Frigyes másodelnök 
b u z g ó  eljárásuk folytán a társulat viszonyai anyagi és szellemi 
tekintetben annyira javultak— hogy nem csak annak fennállása 
de egyszersmind kielégítő működésének feltételei is biztositvák. 
A társulat viszonyai jobbra fordultának közvetlen eredménye a 
magyarhoni földtani társulat munkálatainak ezen III kötete, — 
másika a magyarhoni barnaszéntelepek a társulat részéről foga
natba vett átkutatása — melynek kivitele mind a hon földis
méje mind a hazai ipar fejlődésének elősegítésére nézve tagad- 
hatlan fontosságú.

Elvárjuk a társulat egyes tagjaitól hogy mindenki erejé
hez és működési köréhez képest közös feladatunk megoldásához 
járulni fog.

Ez kettős kötelességünkké vált, mióta az ország politikai 
helyzete szerencsés árváltozásának beálltával mind azon aka
dályok el vaunak hárítva, melyek edd igeié a szabad tudomá
nyos működést sok tekintetben gátolták.

Pest 1867, márczius hóban.
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