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oszlopos, vaskos pyriten ülő calclt kristályokra a Kolcz Szt.-Háromság bányába» 
bukkantak. A vaskos flourit többnyire fűzőid és ibolvaszinű. 2. Ásványok a 
kajaneli bányákból. Ezek calcit és sphalerit. 3. A mcsztakoni barnaszén. Tulaj
donképen liguit, mely az eruptivkőzetek közelében eléggé érett, hogy fűtő
anyagul használják. Hasonló lerakodások a Fehér-Körös balpartján Brád-tól 
Kőrösbányáig találhatók. A szerző további közleményei az oláhpiáni arany termő' 
lerakódások keletkezését és a Kudzsir-Fel-Kenyér völgyében a barnaszén elő
fordulását illetik. Dr. Schmidt Sándor.

(8.) B en k ő  Gábor : A  Föld és alakulása benépedese. (A zilahi államilag 
segélyezett evang. reform, kollégium Értesítője az 1890— 91-dik isk. évrőL 
Zilah. 1891. 33. 1.)

Földünk keletkezését magyarázó elmélkedések és több hypothesis rövid 
érintése után szerző a legtöbb valószínűséggel biró K ant liAPLACE-féle elmélet 
taglalásába bocsátkozik. Azután felsorolja a föld történeti fejlődésében megkülön
böztetett időszakokat, valamint az azokban előforduló jellemző állat és növény
családokat. F ranzenau Á goston.

(9.) H ii .b e r  Vincenz: Sarmatisch-miocáne Conchylien Oststeiermarks. 
(Mittheil, des naturwiss. Vereines für Steiermark. Graz. Jakrg. 1891, pag. 
235 mit einer Tafel.)

Már leírt fajok tárgyalása és újaknak leírása alkalmából, utóbbiak közül a 
szerző a Potamid.es (Bittium) Hart búr gensis H ilb. előfordulását Vizlendván és 
Rétfalun, a Potamides (Bittium)  Hartburgcnsis H ilb. var Schildbachensis HiLB-ét 
Vizlendván említi. F ranzenau Á goston.

T Á R S U L A T I Ü G Y E K .
V. SZAK Ü LÉS 1 8 9 4  MÁJUS 2 -Á N .

Elnök: B öckh János.

B őckh János alelnök a szakülést a következő beszéddel nyitotta m eg: 

Mélyen tisztelt szakülés!
Engedjék meg, hogy mielőtt jelen szakülésünk voltaképeni tárgyához fogunk, 

e helyen mindenek előtt ama mélyen érzett fájdalomnak adjak kifejezést, a melyet 
szeretve tisztelt elnökünk dr. Szabó József váratlan elhunyta alkalmából mind
nyájan érzünk.

Kevéssel ezelőtt még ép erővel foglalván el társulatunk elnöki székét, oly 
ügybuzgósággal és szeretettel vezette tárgyalásainkat, hogy őszbe vegyült haja 
daczára meg kellett feledkeznünk évei hosszú soráról. Ezért valóban váratlanul, 
elkészületlenül ért bennünket a súlyos csapás.

Dr. Szabó József érdemkoszorújának minden egyes levelét itt külön bemti-
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tatni nem kívánom, hiszen rendkívüli szorgalmas életének és szellemének szép 
gyümölcsei hosszú sorban, nyilvánosan állnak előttünk, bárki áltál könnyen meg
közelíthetők, különben is a magyarhoni földtani társulat nem fog megfeledkezni 
arról, miszerint arra hivatott tagtárs kellőleg és maradandóan kidomborítsa azt. 
hogy mi volt dr. Szabó József tudományunknak, még pedig tüzetesen a magyar 
geológiának.

Korán látott ő életében a munkához, éles szemei jól látták, hogy óriási a 
terület, a mely a geológiai téren megmunkálásra várt s a mellett kevés v ét a 
munkások száma, a mint hiszen még ma sem mondható nagynak. Munkáinak 
hosszú sorozata tisztán mutatja, hogy ő sohasem kereste a munkában a maga 
részére a könnyebb részt, dolgozott ő készségesen ott, a hol hazája érdeke azt 
megkívánta, vagy tőle követelte, olykor közben bizony nagyon rögös utadon 
kellett járnia.

A mióta dr. Szabó József a m. orvosok és természetvizsgálóknak 1845-ben 
Pécsett megtartott vándorgyűlésén először kezdett szerepelni, az óta mindig szor
galmas és hű kutatója és ápolója maradt tudományunknak élete végéig.

A magyar geológia fejlődésének történelme a mai napig még nincs megírva, 
legalább nem ama részletességgel, amint azt megérdemli és követelheti; a mit 
e téren eddig bírunk és így magától a megboldogulttól is, az nagyon becses anyagul 
fog szolgálni, de magát a történelmet nem pótolhatja. Midőn azonban el fog érkezni 
az idő, hogy irodalmunk e hézaga is ki lesz töltve, akkor fog majd csak élesen 
szembeötleni a szép és nagy szerep, a melyet dr. Szabó József hazánk geológiai 
ismereteinek fejlődésében játszott. E működése és ennek kiváló fontossága a leg
szebb és legmaradandóbb szobor, melyhez ő maga szolgáltatta az anyagot, s mely 
nevét mindörökké halhatatlanná teszi.

A magyarhoni földtani társulat a megboldogultban nemcsak sok éven át 
érdemes alelnökét, majd elnökét gyászolja, hanem egyszersmind egyikét azon 
férfiaknak, a kiknek megalakulását létét köszöni. Nem is volt és nem is lesz tár
sulatunknak soha melegebb barátja, mint volt dr. Szabó József, a ki a jó  és rossz 
napokban egyaránt melegen viselte a társulat érdekeit szivén, s mindenkor testtel 
és lélekkel ezeknek előmozdítása körül fáradozott.

Mint a társulat érdekében a szakadatlanul kifejtett tevékenységének leg
újabb bizonyítékára utalhatok ama levélre, a melyet lesz szerencsém még a jelen 
ülés folyamán becses tudomásukra hozni, s mely érdekünkben tett lépéseinek, 
mondhatom, zárkövét képezi.

Tekintsünk az országban szét, bármely irányban találkozni fogunk az immár 
megboldogult áldásos működésével és ennek nyomaival, s valóban nem csekélyek 
az érdemek, a melyeket dr. Szabó József a magyar geológia terén mint tanár- 
szerzett magának, s mely működésének legszebb bizonyítékai ama szaktársaink 
a kik immár különböző előkelő állásokban szolgálják hazánkat és tudományunkat, 
részben, sőt szintén mint a geológiai ige hirdetői s a kik egykori mesteri-író. 
mindenkor mély tisztelettel és hálával emlékeznek meg.

íme elköltözött szeretett elnökünk örökre, de csak teste, szelleme meo-- 
maradt köztünk és nem kételkedem, hogy példás munkássága és ügybuzgalma 
mindig buzdításul fog szolgálni az utána maradt szaktársaknak mos: és a jövőben.

Áldott legyen örökké az ő emléke!
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Az alelnök jelenti továbbá, hogy lierczeg E sztf.rházy Pál Ő Főméltósága a- 
pártfogóságot készségesen elfogadta és lölkéri az első titkárt, hogy ü Herczegsége 
levelét fölolvassa.

A levél következőkép szól:
Nagyságos dr. Szabó József úrnak, a magyarhoni földtani társulat 

elnökének.
«F. é. februárius hó 15-én kelt megtisztelő átiratára van szerencsém 

ezennel kijelenteni, hogy a magyarhoni földtani társulatnak úgy szólva 
hagyományilag rám szállott pártfogói tisztét a legnagyobb készséggel elválla
lom. Ebből kifolyólag intézkedtem, hogy a magyarhoni földtani társulat az 
eléje tűzött tudományos czéljainak előmozdíthatására, a boldogult atyám, 
néhai E sztebházy Miklós herczeg úr által adományozott évi segélyben f. é. 
januárius 1-től kezdődőleg tovább is részesíttessék.»

Bécs, 1894 április hó 6-án.
Kiváló tisztelettel

herczeg E sztebházy Pál, s. k.

Ő Herczegsége ez elhatározását az ülés őszinte köszönettel és nagy örömmel 
veszi tudomásul.

Végre az elnök üdvözli H alaváts Gyula vál. tagot, ki «A Duna és Tisza 
közti vidék geológiája» czimű értekezésével a tud. akadémia RozsAY-díját elnyerte.

Előadások:
1. Kalecsinszky Sándor: «Közlemények a m. kir. földtani intézet chemiai 

laboratóriumából» czím alatt chemiai elemzések eredményeit közli és pedig a 
gyergvói márványt, a máriavölgyi és kis-györi agyagpalát illetőleg; továbbá Nagy- 
Károly egy kútja vizének és a szolnoki artézi viz chemiai összetételét ismerteti.

2. Dr. Staub Mókicz e. titkár felolvassa dr. Traxler L ászló rend. tag: »Ada
lékok az ásványvizek összetételének megváltozásához» czimű dolgozatát. Szerző 
újabban a szolvai (Bereg m.) savanyú vizet megelemezvén, régibb, de legnagvobbára 
nem chemiai vizsgálatokon alapuló adatokra hivatkozva iparkodik kimutatni azt, 
hogy ez ásványvíz chemiai alkata az idő folytán ismételten megváltozott.

Az 1894 május 2-án tartott választmányi ülésen a folyó ügyek elvégzése 
után a választmány elhatározta, hogy a társulat elhunyt elnöke dr. Szabó József 
fölötti emlékbeszéd megtartására dr. Koch A ntal ör. tag kéressék fel.

Az e. titkár jelenti, hogy a társulat elnökének elhalálozása alkalmából 
részvétiratok érkeztek a selmeczbányai fiók-egyesülettől, a bécsi cs. kir. földtani 
intézettől és Themák Ede rendes tagtól Temesvárról.

Az e. titkár előterjeszti dr. Szontagh Tamás vál. tagnak a bőid. elnök emlé
kének megörökítését illető indítványát:

(Lásd a 168. (114.) lapon.)
A választmány ez indítványt egy szükebb körű bizottságnak adja át, a mely

nek tagjai dr. Szontagh Tamás, dr. Ilosvay Lajos, dr. Pethó Gyula, dr. Schmidt
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Sándor vál. tagok és dr. Staub Móricz e. titkár. A bizottság megállapodásáról a 
jövő őszszel jelentést tesz a választmánynak.

Böckh János alelnök újból felemlítvén lierczeg E sztebházy Pál az elhunyt 
elnökhöz intézett kegyes levelét, a választmány azt határozza, hogy egy három
tagú küldöttség, a melynek tagjai Böckh János alelnök, dr. Staub M óricz e. titkár 
és T. B oth L ajos vál. tag személyesen tisztelegjen a herczegnéi és adja át neki 
a társulat őszinte köszönetét. Ezzel kapcsolatban a választmány B ubics Zsigmond 
püspök úr ő méltóságának is jegyzőkönyvi köszönetét mond ez ügyben való szives 
közbenjárásáért, egyúttal felkérve őt, hogy a boldogult pártfogó életrajzát Írná 
meg a «Közlöny» részére.

Az alelnök jelenti, hogy a társulat által kiadandó geológiai térkép próba
nyomatának correcturája elkészülvén átadható a végleges kinyomatásra.

Az e. titkár jelenti, hogy a magy. földrajzi társaság az ezredéves kiállítás 
alkalmával egyetemes geographiai congressust tervez, a melyre a tár.-ulat küldöt
teit meghívta.

A «Montan-Zeitimg für Oesterreich-Ungarn und die Balkanländer» czímű 
folyóirat szerkesztősége a társulattal csereviszonyba lépett.

A választmány határozatából Böckh János alelnök távolléte esetére a les
közelebbi választó közgyűlésig L. L óczy L ajos vál. tag kéretett fel az elnöki 
teendők elintézésére.

A könyvtár részére érkezett ajándékok:
Berdenich G y . : Városaink viz ellátásáról. —  Gáspár J .: Milyen vizet iszunk 

Temesvárott ? — Penck A .: Bericht der Central Commission für wissen. Landes
kunde von Deutschland über die zwei Geschäftsjahre von Ostern 1891 bis Ostern 
1893. —  Prestwich J .: On the evidences of a submergence of western Europe.

A junius 6-án tartott választmányi ülésen a folyó ügyek elintézése után az 
e. titkár jelenti, hogy dr. Koch A ntal örök. tag a választmány kérelmének eleget 
fog tenni és a jövő közgyűlésen a társulat elhunyt elnöke dr. Szabó József felett az 
emlékbeszédet megtartja; úgyszintén tesz jelentést az alelnök, hogy a háromtagú 
küldöttség, nevezetesen Böckh János alelnök, dr. Staub Móricz első titkár és 
T. Both L ajos vál. tag tisztelgett herczeg E szterházy Pál Ő Főméltóságánál, s 
neki a társulat nevében megköszönte a készségesen elvállalt pártfogóságot.

Első titkár jelenti, hogy Probsztner A rthur országgyűlési képviselő Buda
pesten és Greguss János bányaigazgató Köpeczen, a társulat rendes tagjai, meg
haltak. A választmány e jelentést szomorú tudomásul veszi.

Jelenti továbbá az e. titkár, hogy F ucskó József r. tag B ieber Károly bánya
mérnököt Besiczán rendes tagságra ajánlja. Megválasztatik.

Az első titkár felolvasta a bőid. elnök özvegyének dr. Szabó JózsEF-né leve
lét, a melyben ez a társulat őszinte s meleg részvétét köszöni, valamint a bécsi 
cs. kir. geológiai birodalmi intézet igazgatóságának részvétiratát, a melyet dr. Szaeó 
József elhalálozása alkalmából a társulathoz intézett.

Végül jelentést tesz az első titkár dr. Schafarzik Ferencz örök. tagnak 
a m. kir. földtani intézetnél tett 1000 forintos alapítványáról, és minthogy az 
alapítólevél 11 -ik pontja a társulatot is érinti, ennek folytán az alapítólevelet 
egész terjedelmében a következőben közöljük:
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Nagyságos Böckh János m. kir. osztálytanácsos urnák mint a m. kir. földtani 
intézet igazgatójának Budapesten.

Mélyen tisztelt Igazgató Úr!
Nagyságos Uram!

A mély tisztelettel alulirott ezennel a gr. Széchenyi Béla úrtól «Keletázsiai 
utjának tudományos eredménye» czlmű munkája Ill-dik geológiai szakaszának 
németre fordításáért részemre utalványozott 1000 frt tiszteletdijról lemondok és azt 
a folyó év február 8-a óta esedékes kamatokkal együtt, vagyis 1 drb. 1000 frt név
értékű 42/io °/o-es egyesített államadóssági kötvényt és 24 forint 57 krt készpénzben, 
kiváló tiszteletem és nagyrabecsülésem jeléül a magy. kir. földtani intézet tagjai 
javára alapítványképen azon czélból teszem le, bogy annak kamataiból időnként az 
intézet tagjai tudományos geológiai kutatásaikban segélyeztessenek.

Ezen alapítványom kizárólagos tulajdonát képezi a m. kir. földtani intézet 
mindenkori rendes tagjainak, a kik a kamatok fölött a következő pontok megtartá
sával autonom módon rendelkezhetnek.

Azon módozatok, a melyekkel a fentemlitett czélt legjobban elérni vélem, a 
következők:

1. Ez alapítványom kezelésére és a kamatok mire fordításának meghatározá
sára ezennel a m. kir. földtani intézet mindenkori igazgatóján mint elnökön kívül 
még két intézeti tagot kérek fel, a kik 5— 5 évre a földtani intézet geológusai által 
szótöbbséggel választandók. Ezen urak képezik az alapítvány ügyeit intéző bizott
ságot.

2. Kérem, hogy a mai napon Nagyságodnak, mint a m. kir. földtani intézet 
ez idei igazgatójának átadott 42/io %-os 286,535 számú egyesített államadóssági köt
vény az 1. pont alatt említett intéző bizottság által őrzés és kezelés végett valamely 
budapesti pénzintézetnél helyeztessék el.

Magától értetődik, hogy ezen összegnek, mint kamatozó tőkének mindenkor 
érintetlenül kell maradni, azt semmiféle momentán czélra felhasználni vagy meg
csonkítani nem szabad.

3. Ép olyan alapítványi tőkének tekintendő azon a mellékelt takarékpénztári 
könyvecskében kamatozólag elhelyezett 24 fit 57 kr, mely összeg a fent említett 
bizottság egyik tagja által mindaddig megőrzendő, míg annyira nem növekedett, hogy 
abból egy megfelelő kisebb névértékű állami értékpapírt venni lehessen, a mely 
azután a pénzintézetben deponált alapítványhoz csatolandó.

Ezen utóbbi készpénzösszeg növesztésére hivatva vannak az évről-évre hozzá 
csatolandó saját kamatai, a melyek tehát más czélra nem használhatók fel, valamint 
továbbá azon összegek, melyek alább az 5. pontban külön megneveztetni fognak.

4. A pénzintézetben megőrzés végett elhelyezett 1000 forintos értékpapír után 
félévenkint esedékes kamatok felvételére a m. kir. földtani intézet tagjai által meg
választott kezelőbizottságot, illetve ennek erre kijelölt tagját kérem föl, valamint 
továbbá arra is, hogy ezen egymagukban kicsiny összegeket egy másik takarék- 
pénztári könyvecskében összegyűjtse.

5. A midőn a deponált értékpapír vagy értékpapírok kamatai, melyek a 
második takarékpénztári könyvecskében összegyűjtettek az 100, 200, 300 vagy 400 
forintot elérték, akkor ezen összeg az intéző bizottság megállapodásaihoz képest az 
erre kijelölt geológusnak tudományos kutatásra kiadandó.

Nyomban azonban megjegyzem, hogy kiadásra csakis az elsőfokú kamatok 
kerülhetnek, míg az összegyűjtésük ideje alatt hozzánövekedő kamatok-kamatjai 
az alaptőke növesztésére fordítandók; ugyanakkor tehát, a midőn a tanúlmányi
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stipendium kiadatik, ezen másodrendű kamatok az alaptőkéhez csatolandók, még 
pedig egyelőre az első takarékpénztári könyvben lévő * —zenhez, ez az amint a 3. pont 
második kikezdésében említve volt, a melyből, ha ma;i telik, újabb értékpapír 
veendő.

6. Ezen alapítványom mindig külön kezelendő és soha mással össze nem 
olvasztható.

7. Hogy az ekképen kezelt alapítvány egyenes kamatai rövidebb vagy hosz- 
szabb időközökben azaz 100, 200, 300 vagy 100 forintos stipendiumokban adandók-e 
ki, az a földtani intézet igazgatójának elnöksége a l a t t  a h  intéző bizottság elhatáro
zásától, illetve az elérni kívánt czél minőségétől függ.

8. Az 5. pontban megemlített összegekből alakított stipendiumokban csakis a 
m. kir. földtani intézet rendes tagjai részesülhetnek tudományt s -tratigrafiai. palseon- 
tologiai és petrografiai kérdések tanulmányozására.

9. E stipendiumok rendszerint belföldi vagy esetleg S s s z e h a s .  t  iltható külföldi 
tanulmányutakra szolgáljanak, a mikről minden egyes e s e t b e n  a z  u t a z á s  befejezése 
után rövid úti jelentés, az elért eredményekről szóló tudomány s tV. ulgozás pedig 
lehetőleg 1 év alatt terjesztendő be a m. k. földtani intézet i g a z g a t  z mint az 
intéző bizottság elnökéhez, kit ezennel arra kérek fel. hogy a z t  e l a t a i i  -zerint v a g y  

az intézeti kiadványokban, vagy a Földtani Közlönyben k ö z z é  t e g y e .
10. Azon kivűl arra kérem a mindenkori intéző bizottság t. '.. gy időnként 

vagy legalább minden kiutalványozás alkalmával ezen alapítvány; ügy pénzügyi állá
sáról és erkölcsi eredményéről rövid jelentést tegyen a bizottság ein. kenek elhatáro
zásához képest vagy az igazgatói évi jelentés keretén beiül, vagy peltg a Földtani 
Közlönyben.

11. Azon esetben, ha a m. kir. földtani intézet netalán egykor feloszolnék, 
alapítványom az akkor meglévő pénzkészlettel együtt első sorban a mh. földtani 
társulat tulajdonába, ha pedig ez is megszűnt volna létezni, a m. tud. Akadémia 
(IH.) mathematikai és természettudományi osztályának bin - i megyen által, a mely 
tudományos testületeket ezennel tisztelettel, a netán beáih es-toen arra kérem, hogy 
alapítványomat elfogadni és a fentebb előadott módozatok szellemének megfelelően 
tovább kezelni, a kamatokat pedig tudományos, geológiai természetű munkálatok 
előmozdítására fordítani szíveskedjenek.

12. Ezen alapító-levelemet két példányban állítottam ki. a  melyek egyikét a 
m. kir. földtani intézet ez idő szerinti igazgatójának. N a g y s á g o d n a k  a d o m  át, míg a 
másikat a mh. földtani társulat igen tisztelt választmányának küldöttem meg.

Midőn végre Nagyságodat kérem, hogy ezen szerény alapítványt az intézet 
tagjai részére elfogadni kegyeskedjék, maradtam legmélyebb tiszteletem nyilvánítása 
mellett Nagyságodnak

alázatos szolgája
Dr. Schafarzik Ferencz s. k., 

m. kir. oszt. geológus.
Budapest, 1894. junius 4.

A válaszmány örömmel és köszönöttel veszi tndomásúl dr. Schafarzik 
F erencz örök. tagtárs alapítólevelét.
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TÁRSULATI ÜGYEK.

JELENTÉS A M. KIK  FÖLDTANI INTÉZETBŐL.

A m. kir. földtani intézet idei országos részletes geológiai felvételeinek ter
vezete, a melyet a földművelésügyi Miniszter úr 28008. számú elintézéssel helyben
hagyott, a következő:

Böckh János igazgató osztálytanácsos, a ki az 1883 ik évben Mármaros- 
megyében az Iza völgyében tanulmányozta a petróleum előfordulását, most a 
pénzügyi m. kir. miniszter kívánságára a Háromszékmegyében fekvő sósmezői 
petroleum-előfordulást tanulmányozza és az ottani vidéket geologiailag fölveszi 
részletesen; előbb azonban még Zólyommegyének netaláni kőszénvidékeit vizs
gálja meg.

Gesell Sándor főbányatanácsos és főbányageologus, miután Nagybánya, 
Kapnikbánya és Oláli-Láposbánya vidékeinek bányageologiai felvételeit már a 
múlt évben befejezte, az 1894-ik évben Zalathna és környékének (Alsó-Fehér és 
részben Hunyadmegye) bányageologiai felvételeit végzi.

Dr. Posewitz Tivadar először is részletesen tanulmányozza a Mármaros- 
megyében Körösmező területén a petróleum előfordulását, s ezután folytatja rész
letes geológiai felvételeit Nagy-Bocskó, Körösmező felé és a Tatárszoros vidékén,

Dr. Pethö Gyula főgeologus Nagy-Halmágy környékén, a Bihar és Moma- 
Kodru-hegység határán, Arad és Bihar vármegyékben folytatja geológiai felvételeit.

Dr. Szontagh Tamás Dobrest, Szitány, Bippa és Tenke környékén folytatja 
tavalyi felvételeit.

Telegdi Both L ajos főgeologus mindenek előtt Zsibó vidékén és a heves
megyei Becsk környékén fogja a petróleum előfordulást tanulmányozni; csak 
ezután folytatja Krassó-Szörénymegyében Ferenczfalva környékén a geológiai 
felvételeket.

Halaváts Gyula Krassó-Szörénymegyében Karánsebes környékén fog tér
képezni.

Dr. Schafarzik F erencz a teregovai járásban nevezetesen Kornyaréva község 
határában, s végre A dda Kálmán ugyancsak Krassó-Szörénymegyében Pemonva és 
Yerendin községek határaiban végeznek geológiai felvételeket.

A m. kir. földtani intézetnek geologiai-agronomiai osztálya a nagy magyar 
alföldön végzi munkálatait éspedig: Palini Inkey Béla Földeák és Mezőhegyes 
vidékén Csanádmegyében, Treitz Péter segédgeologus pedig Szeged környékén.

Sztancsek Zoltán tanárjelölt mint önkéntes a fölvételek menetének meg
ismerése végett dr. Schafarzik Ferencz osztálygeologushoz csatlakozik.


