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Báró Siiia Simon
500 forintra terjed# ajánlata folytán

I i u l b i i i v i  F e r e u o z
indítvány ózta,

hogy a társulat részéről, a köszönet nyilváuyitása mellett oklevéllol teszteltessék meg, felhozva 
a jénai mineralogiai társulat keletkezését, akkori hazánkfiainak lelkes részvétét, egyszersmind 
indítványozván, hogy a társulat hálája nyiiványitásánl az adakozó liáró treneliini uradalmait 
földtani tekintetben viszgáltassa meg, melyre nézve az indítványozó személyes részvétét ajánlotta.

A  magyar földtani társulat részéről, 1S57-i évi Január 27-én tartott szakülés
alkalmával.

A magyar földtani társulat ezen folyó 1857-ik övi első 
gyűlése Január 10-ik napján tartatott meg. Kubinyi Ágoston úr 
mint a társulat elnöke, a gyűlést azon örvendetes jelentéssel 
nyitá meg, hogy báró Sina Simon nagylelkű adományát a föld
tani társulatra is kiterjesztette, annak 500 pftot ajánlván; mely 
ebbeli bőkezű ajánlatát a tisztelt bárónak, egy hozzá intézett le
vélben elnökileg a társulat nevében megköszönte. Mely indít
ványra Kubinyi Ferencz másodelnök szót emelt: „illendőbben — 
úgymond nem hálálhatjuk és köszönhetjük meg a nagylelkű 
Bárónak társulatunk iránt is nyilvánított bőkezűségét, mintha 
egy köszönő levelet intézendUnk a társulat részéről a Báróhoz 
és őt egy társulati oklevéllel megtiszteljük.” Ennek kijelentése 
után akképpen folytatta előadását: „Teljes reményem van — 
úgymond— hogy ezen üdvös lépése ő nagyságának nagy befol
yással leend hazánkfiaira, többen lesznek, kik lia nem is ily ado
mánynyal, de társulatunkba lépvén, legalább a kitűzött rendes 
tagdíjjal szaporitandják a társulat csekély pénzerejét; de más 
részről jó hatást idézeud elő, mert kettőztetek igyekezettel s erő
vel mozditandjuk elő működéseinket. Eddigelé a magyar nem
zeti Muzeum, ásvány, föld és őslénytani gyűjteményének szapo
rítása lévén, a társulat egyik fő ezélja, e tekintetben az ered
mény oly dús, hogy szemrehányást nem várhatunk, de szé-
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gyentöl arcznnk el se fog pirulni, mert az eddigi pénzerőhez ké- 
pestelcget gyűjtöttünk. Más részről fájdalommal ugyan, de őszin
tén vagyunk kénytelenek kijelenteni, hogy munkálataink kiadá
sával elmaradtunk. Mind kettőt pénz nemléte miatt véghez vinnünk 
nem lehetett. A kettő közül egynek vagy másiknak el kelle ma
radnia. Első években többet tehettünk, könyitette kirándulásain
kat azon kedvező körülmény, hogy az akkori igen tisztelt kor
mányzó b. Geringcr ő nagyméltósága nyílt parancsaés ajánlata 
mellett t hettük kutatásainkat, későbben hasonló ajánlatmegta- 
gadtatv /-.n, hátráltattunk működéseinkben és a kitűzött ezélnak 
illően nem felelhetünk meg. A társulat tagjai nemcsak hogy nem 
szaporodtak, hanem inkább fogytak, a dijjak sem jöttek be ren
desen. Állásunk tehát igen szomorú volt, kivált a közelebb le
folyt utolsó két évbcn.Munkálataink egy részének első füzetét 
ki akarván adni, nagyobb kirándulásokat és kutatásokat nem 
tehettünk. A közelebb múlt évben muukálódásaink első füzetét 
kiadtuk, hogy az napfényre jöhetett, egyedül herczeg Eszterházy 
Pál ő főméltósága rendesen bejövő évi ajánlatának köszönhetjük.

Megfoghatatlan előttem, hogy épen ezen társulat iránt nem 
nagyobb a részvét; — az ásványtannak nemcsak kedvelői, de 
számos avatottjai régibb időktől Is előszámlálhatók hazánkfiai 
közül, — szabadjon ezúttal a jénai mineralogiai társulat keletke
zését felhoznom.

Midőn 1794-ik évi december 8-ik napján a jénai mineralogiai 
társulat létesült, kik voltak a németeken kívül a legszámosabbak 
a kik a világhírű társulat létesítését előidézték és annak fen tar
tását elősegítették? felelet: számos magyar hazánkfiai és nem
csak azok, a kik akkor a jénai egyetemben tanultak, de más 
számos hazánkfiai, még pedig minden rang és osztály különb
ség nélkül. Majdnem számosabb hazánkfiaival dicsekedett akko
ron a jénai társulat mint jelenleg földtani társulatunk. Hazánk
fiai részvétét azzal hálálta meg a jénai társulat, hogy elnöknek 
gróf Teleki Domokost, ezenkívül két titoknokat, egyet a német, 
mást a magyar nemzet részéről választott, ez oly kitüntetés, 
mely nemzetünknek örökre díszére fog szolgálni. Szabad legyen 
az akkori és későbbi társulati tagok közül a következő magyaro
kat megneveznem: Elek, Fazekas, Karika, Nagy, Őri, Páz- 
mándy Antal, Trajtler, Ambrózy, Szabó Dávid pataki tanár, 
Benkó, Berzeviczy Pál, Dercsényi, Diószegi Sámuel, gr. Feste
tics György, Gömüry János, Tersib Sámuel, Sóváry Pál, Mitter- 
pachcr — gr, Pálffi Férd in and, báró Podmániczky Károly, gr.
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Ráday Gedeon, gr. Rédey, Sturmann Márton, kir. tanácsos, 
Szatmáry, gr. Teleki József, Volny, Asbótli, Gerensicli, Kitaibl, 
Lengyel József, Liedemann, Lnmniezer, Paczofszky, Schönbauer, 
Szentgyürgyi József, Szontagh, Tesedik Sámuel, Zai, Zsoldos 
s a. t. — Bredeczky Sámuel, a ki a magyar nemzet részéről 
titoknok volt, a társulat keletkezésekor. — Számtalan neveket 
találunk a jénai társulat akkori évkönyveiben, melyekkel ezút
tal, midőn a közjó és a tudomány előmozdításáról van szó, gyak
ran találkozunk.

Kószábbak vagyunk-e eldődeinknél ? elhalt-e bennünk min
den hajlam ezen tudomány iránt. ? Azt hiszem, hogy 1794 óta 
alig van tudomány, mely annyira kifejlődött volna és oly magas 
polezon állana, mint az ásvány-, föld- és őslénytan; alig van, a 
ki által ne látná, hogy ezen tudományok közül a kettő cliemiá- 
val összekötve, a mííipar, a czélirányos gazdászat alapjául tekin
tendők, hogy a jólét gyarapodásának emeltytiiHa nem is oly nagy
számú, de mégis számos hazánkfiaival dicsekedhetünk, kik a fel
hozott tudományoknak nemcsak kedvelői, de avatottjai is. Báró 
Sina ajánlata uj lendületet adand társulatunk működéseinek. Ké
pesek leendőnk nemcsak kirándulásokat és kutatásokat tenni, 
de munkálataink kiadását is folytatni: Lehetetlen, hogy ne kö
vessék mások is a nagylelkű hazafi példáját. Mi pedig, kiket a 

^tisztelt társulat bizalma tisztviselőkul a társulat kormányára ide • 
rendelt, kettőztessük meg szorgalmunkat, működésünket, és ha 
még csekély számmal vagyunk is, iparkodjunk, hogy csekély 
pénzösszegünkhöz képest, aránylag dűsabb eredményt az eddi
ginél mutathassunk elő. Ennélfogva-társulatunk jövendőjét tekint
ve, azon megyőződéssemmel fejezem be szivem érzelmeit, hogy 
báró Sina lelkes példája üdvös hatást és tettleges követést idé
zem! elő számos hazánkfiai részéről, bizton tehát egy uj, az ed
diginél sokkal szerencsésebb aurának nézhetünk elébe. Hogy 
tettel nyilvánítsuk az adakozó Báró iránt hálánkat, egyszersmind 
indítványozom, hogy a tisztelt Bárónak Trencbin megyei uradal
mait földtani tekintetben vizsgáltassuk meg, ennek következté
ben személyes részvétemet bátor vagyok felajánlani. — Befejezésül 
teljés szivemből kívánom, hogy BáróSinát, ki ily lelkes példával 
ment elő működéseink elősegítésében, a mindenható számos éve
kig éltesse és engedje, hogy hosszú élete végleheletéig példátlan 
bőkezűségét, más alkalommal is, nemcsak társulatunkra, de más 
magyar társulatokra és hasznos intézetekre kiterjeszthesse.


