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D o k u m e n t u m o k 

 
Almási Balogh Pál 1843. évi „geologiai indítványa”1, 
 valamint Almási Balogh Pál2, Frivaldszky Imre3 és 

id. Schedius Lajos4 jelentése geológiai nevezetességek 
gyűjtéséről 

 
Sajtó alá rendezte, a bevezetést és a jegyzeteket írta: TÓTH ÁLMOS 

 
 
      Az indítvány az MTA Kézirattárának Katalógusai sorozat Széchenyi 
Gyűjteményében (Budapest, 1979, Körmendy Kinga összeállítása) a 
166/202 számon szerepel.  A dokumentumhoz csatoltan megtalálhatók a 
hajdani opponensek, Frivaldszky Imre és id. Schedius Lajos támogató 
javaslatai is.  
     Az a tény, hogy az indítvány eljutott Széchenyihez, jelzi: az ő támoga-
tását is várták/kérték a benne foglaltaknak a nagy közmunkák során való 

                                                 
1 A kéziratot egymástól függetlenül „fedezte fel” Hála József és Tóth Álmos.   
2 Almási Balogh Pál (1794-1867) orvos (Kossuthnak és Széchenyinek is orvosa), 

az MTA rendes tagja, a Tudománytárnak több éven keresztül szerkesztője. Ter-
mészettudományi érdeklődését jelzi, hogy 1820-ban az aggteleki barlangról je-
lenik meg írása. A Tudóslexikon sem említi, hogy első magyar nyelvű általános 
lexikonunk, a Közhasznú Esméretek Tára (1831-33) természettudományi szó-
cikkeinek egy részét ő írta (Tóth Á., 2003). Életrajzát – különböző megközelíté-
sekben és mélységben – több mű taglalja. Legutóbb Nagy K. (Dr. Almási Ba-
logh Pál életútja 1794-1867. 1992) munkásságának főleg orvostörténeti vonat-
kozásait emelte ki, Hadobás S. (A szülőföld vonzásában, 2003) pedig mint az 
aggteleki barlang első részletes magyar nyelvű leírásának szerzőjét méltatja. 

3 Frivaldszky Imre (1799-1870) orvos végzettségű zoológus, botanikus, Balkán-
kutató, az MTA tagja, a Magyar Természettudományi Társulat alapító tagja. 
Földtani képződményekhez főleg a Magyarország kőszenei, természettani és 
helyirati tekintetben c. tanulmánya köti (A magyar tudós társaság évkönyve V. 
1838-40).  

4 Id. Schedius Lajos (1768-1847): nyelvész, író, esztéta, egyetemi tanár, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia tagja, a Zeitschrift von und für Ungarn c. folyóirat 
kiadója stb. Szoros baráti kapcsolatban állt Kazinczy Ferenccel és Kisfaludy 
Károllyal. Írt magyarul, németül és latinul vesrseket, bibliográfiai, filozófiai, 
esztétikai, történeti, társadalmi, földrajzi, gazdasági munkákat.  
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figyelembe vételéhez. Abban, hogy a dokumentum „a legnagyobb ma-
gyar” kezébe került, szerepet játszhatott az is, hogy szerzője Széchenyi 
belső köréhez tartozott.  
     A javaslat és mellékletei annak a több évtizedes folyamatnak a törté-
néseit segítenek jobban megismerni, amely az egyik szálon a Magyar 
Természettudományi Múzeum, a másodikon a Magyarhoni Földtani Tár-
sulat, a harmadikon pedig a Magyar Királyi Földtani Intézet, majd 
nagysokára az állami geológia szervezetének megszületéséhez vezetett.  
     Az alábbi iratok Almási Balogh roppant széles érdeklődésének egy 
újabb – eddig föl nem tárt – szeletére világítanak rá: a geológia tudomá-
nya iránti vonzalmára. E kérdéskörről Tóth Álmos már a Tanulmányok a 
természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből c. kiad-
ványban (2003) beszámolt Föltáratlan földtudományi kéziratok közgyűj-
teményeinkben címmel. Mindazonáltal hangsúlyozzuk, hogy e terület ér-
demi feldolgozása további mélyreható tanulmányokat igényel. Annyi 
azonban már most egyértelműen állítható, hogy Almási Baloghot a föld-
tudományok hazai történetében az úttörők között kell számon tartanunk. 
Az eredeti szöveghez fűzött lábjegyzeteinkből is világosan kitűnik, hogy 
a földtannak mind a hazai, mind az európai (akkor nemzetközi) eredmé-
nyeit szorosan követte, alkalmazta és hirdette.  
     Az alábbiakban teljes terjedelemben közölt dokumentumok eredeti 
helyesírását meghagytuk, a rövidítéseket szögletes zárójelben feloldot-
tuk. 
 

Geologiai inditvány 
 

     Korunk legnagyobb érdekű, legnagyobb szerű s felette nagy fontossá-
gú tanulmánya, mellyben a természeti tanulmányoknak egész serege a 
mineralogia, botanica, zoologia, physica és chemia központosítnak, –
melly egykor tanulmányok egész öszveségét új eddig nem is sejtett világ-
ban tüntetendi fel – a földtan vagy geologia5. Mert ez földgolyónk archi-
vumait egymásután bontogatván fel, fölfedezéseket tesz, mellyek minden 
eddigi ismertetéseinket részint felforgatják, részint új alakba öntik; fel-
tárja az őskor egymást felváltott időkoraiban élt növények és állatok vi-
lágát; olvas az elmult időkben s következtetéseket húz a jövőre is. Ezen 
még igen uj tudomány, melly a jelen század tudományos vizsgálódásai-
nak fénypontja, már is olly szembeszökő előmeneteleket tett, mellyek leg-

                                                 
5 A geológia és a földtan megnevezés egymást helyettesítő használata érdekes 

módon napjainkig jellemző.  
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merészebb kivánatokat is túlhaladják. A positiv tudományok ezen néhány 
évtizedi vizsgálódások által uj világot nyertek s minden eddigi ismerete-
ink más szint öltöttek magukra, mely egészen új lépcsőket tüntet fel az 
ismeret haladásra. Új nagy fontosságu v[agy] váratlan kérdések várják 
ezen új ismeretekben a vizsgálódót, melynek megfejtésére ellenemondha-
tatlan adatok kinálkoznak. Mert nem a képzelődés elevensége, nem a 
theoriák elméssége, hanem lett dolgok, kézzel fogható adatok6 azok, 
mellyek itt az ismeretszomj kielégitését igérik. 
     Egy illy nagy fontosságu tudomány minden tudományos miveltséget 
igénylő ember teljes figyelmét érdemli; amivel kevésbé kerülheti az, ki 
egy tudományos testület figyelmét. Azonban, fájdalom! míg a külföldi tu-
dományos intézetek vetélkedve igyekeznek ezen tudomány előbbvitelében, 
s tanítószékek állíttatnak fel annak előadására: honunkban semmi sem 
történt ’s történik annak nem mondom gazdagítására, de csak megismer-
tetésére is, holott hazánk geologiai tekintetben7, egy a legfontosabb tar-
tományok közül. Csak historice ismerjük a Tiszában ’s környékén találta-
tott mammuth-csontokat8, a hermanecz-völgyi, nógrádi ’s poracs-völgyi 
csontbarlangokat9, és sok helyt nagy számmal találtatott ősvilági csigá-
kat10, a sok nevezetes petrifactumokat11, mellyek hazánk külön-különféle 
tájain találtattak, de ezek tudományos összegyüjtésére ’s megvizsgálásá-
ra még úgyszólván semmi12 sem történt.   
     Már két évvel ezelőtt13 bátorkodtam figyelmeztetni a Tek[intetes] Tár-
saságot ezen, tudományos tekintetben elsőfontosságú dologra. Mert mit 
várhatunk, ha sokáig késünk? Azt, hogy kincseinket, mellyek valóban meg-

                                                 
 6 Almási Balogh nagyon jól érzékeli a földtani múlt emlékei tényekre alapozódó 

vizsgálatának filozófiai jelentőségét is. 
 7 Magyarország kiemelt fontosságát és érdekességét a földtan vonatkozásában 

sok külföldi utazó (tudós és kém) hangsúlyozza, különös tekintettel az ásvány- 
és barlangvilág gazdagságára.  

 8 Mamutcsontokat, „elefánt tetemet” már a Magyar Hírmondó emleget 1781-
ben. A tiszai mamutleletekről Kubinyi F. és Kováts Gy. is beszámolt. 

 9 Barlangokról már Ransanus, Csiba I., Apáczai Csere J., Teleki D. és mások is 
megemlékeznek a 17-18. sz.-ban. 

10 Nógrád megyében „kővé vált tengeri csigák” (Közhasznú Esméretek Tára, 
Kubinyi F. 1846). 

11 Petrefactum = kövület, ősmaradvány. 
12 Többen (pl. Benkő J.) gyűjtötték ezeket, néhány helyi múzeum is volt, pl. a 

nagyenyedi, de állami intézkedés valóban nem történt gyűjtésük, megőrzésük 
érdekében. 

13 Almási Balogh P. kéziratai között esetleg föllelhető lesz. 
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becsülhetetlenek, idegenek fogják előlünk elragadni ’s a geologia napon-
kénti terjedése igen hihetővé teszi azt, hogy külföldiek fogják kikutatni 
legérdekesb helyeinket ’s használva hanyagságunkat, semmivel sem gon-
dolásunkat a legszebb ’s fontosabb datumoktól fosztanak14 meg bennün-
ket. Sok történt már most is, mit majd később taglalni fogunk, ha föléb-
redvén álmainkból kincseinket méltatni megtanultuk. Legszebb ’s legrit-
kább ásványdarabjaink külföldi museumokat ékesítenek. A’ tufnai bar-
langok15 legérdekesebb ősállatkoponyái honunkból kivándoroltak, mert 
a’ hont nem, de ön becses személyöket szerető, v. annak dicsőségére nem 
sokat ügyelő, de ön hasznukat növelni kivánó kicsinylelkűek nem meg-
vetetendő dolognak tartják, ha egy ily őskoponyát Leonhard16 szerint 20 
Luis d’ort17, vagy egyebet kapnak. – Bár legalább honunkban maradná-
nak a bennünket törvényszerűleg illető kincsek.  
     Fájdalom! azonban minden eddigi illynemű költséges ha szinte legna-
gyobb fontosságu javaslatok is eddig hajótörtést szenvedtek Academiánk-
nál; mert a végszó mindig a’ volt, hogy pénz nincsen. ’S ha ezt tekintetbe 
veszem, mostani új fölelevenítésével is indítványomnak háttérben kellett 
volna maradnom, ’s csak azon kérdés némi megfejthetésének reménye 
nyújt bátorságot: valjon nem volna-e lehetséges ezen igen fontos dolgot 
ingyen vagy legalább olcsón létesíteni? Mert igy azt is szabad volna 
reménylenem, hogy az Academia segédeszközeinek korlátoltsága nem 
fogná ismét elszalasztani ezen, tudományos tekintetben első rangu ügyet.  
     Midőn Cuvier18, Francziaország dicsősége, a’ nemzeti institutum első 
nyilvános ülésén 1795-ben egy értekezést olvasott fel az ásvány-elefántok 
nemeiről az élő nemekhez hasonlítva, ’s midőn egyszersmind ezen érteke-
zés által a legnagyobb fölfedezések pályája nyilt meg, mellyek száza-
dunkban a’ természethistoriába tétettek, maga sem tudva, mint később 
mondá, hogy lábai olly földet taposnak, melly a’ legrendkivülibb állat-
csont-maradványokkal teljes mindazok között, mellyeket eddig látott. ’S 
valóban a’ vastagbőrűek (pachydermusok) két igen különös faját a’ pa-

                                                 
14 E gondolatot fogalmazza meg Kubinyi F. is 1847-ben.  
15 A tufnai csontbarlangokról 1846-ban számol be [Almási] Balogh Pál. 
16 Feltehetően Leonhard Karl német geognosta, a heidelbergi egyetem tanára.  
17 Lajos aranyat. 
18 Cuvier (1769-1832): az állatrendszertan tudományos megalapozója, az őslény-

tan atyja. A 19. század elején magyarországi barlangi állatok csontjait is vizs-
gálja. Az 1840-es években már nyelvünkre fordított könyvei is jelen voltak a 
magyar tudományosságban. Almási Balogh Cuvier nagy tisztelője, másutt is 
többször hivatkozik rá. 
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lacothermiumot és anoplotheriumot Cuvier Páris19 környékén találta fel. 
A párisi medence, vagy is azon tájék, mellynek közepében fekszik a’ 
franczia főváros, egykor tenger által volt fedve ’s Constant Grevost20 
geologia’ professor szerint két ízben, mint különféle ülepedékekből lát-
hatni. Ezen ülepedékek számtalan ősvilági állatcsontokat rejtenek ma-
gokban, mellyek a párisi geologusokat folyvást foglalkoztatják. Azonban 
legtöbb ősállati csontok fedeztettek föl a Páristól nem messze levő Mont-
martre-i gipsz kőbányában, mellyeket Cuvier a’ legnagyobb pontosság-
gal határozott meg, ’s remek munkájában az „ásvány-csontokról” bő el-
méletekkel kisérve adott ki.  
     Páris környékének ezen igen rövid vázlata Pest’ környéke iránt éb-
reszti föl figyelmünket. Pestnek ugyan is, némi tekintetben hasonló21 kör-
nyéke van Páriséhoz; mert azon fölül is, mellyen Pest fekszik, egykor ten-
ger által volt fedve, ’s a’ mennyiben némelly vizsgálódásokból tudjuk, a’ 
roppant homokréteg alatt, mellyen városunk fekszik, agyag fekvet van. 
Hogy a homokrétegben nagy számú tengeri kagylók és csigák maradvá-
nyai22 rejlenek, arról kiki könnyen meggyőződhetik. A homokréteg alatti 
fekvetekben minémű állatmaradványok rejteznek? azt későbbi tapasztalá-
saink mutatják meg.  
     Mi azonban figyelmünket kitünőleg igényli az, hogy közel városunk-
hoz nekünk is van egy kis Montmartre-ünk, az ugy nevezett Steinbruch23, 
melly tele van tengeri állatmaradványokkal, mellyekre mind eddig igen 
kevés figyelem volt, ’s először is ezen bánya az, melly iránt különösen 

                                                 
19 Cuvier a Párizs környéki bányákat, földtani képződményeket Brogniart bá-

nyamérnök társaságában utazta be. 
20 Nem sikerült azonosítani. A Geologists and the history of geology. An Inter-

national Bibliography from the origins to 1978 by William A. S. Sarjeant 
(Arno Press, New York, 1980) ilyen nevet nem ismer. Említ viszont e korban 
(1819-1887) egyetlen Constantinként egy C. Grewingk nevű geológust, a dor-
pati (majd Jurjev, Livóna, ma Tartu, Észtország) egyetem ásványtan professzo-
rát, aki fiatal geológusként 1824-25-ben járt Bécsben, Pozsonyban és Egerben 
(!), és levelezőtársai között volt homeopata orvos is. Almási Balogh ezidőben 
német nyelvterületen utazgatott, elvileg találkozhatott vele ott is, de itthon is, 
ám húsz év alatt a neve emlékezetében eltorzulhatott. 

21 Almási Balogh földtani analógia-keresése figyelemre méltó.  
22 Ősmaradványok valóban kerültek elő a korabeli munkálatok során. 
23 A szerző minden bizonnyal a mai Kőbányára utal (az „eredeti” [Kaiser-Stein-

bruch = Császár Kőbánya] a Fertő-tó mellett volt), amelynek mediterrán korú 
kőzetéből (Lajta-mészkő) rengeteg ősmaradvány került elő. A földtani analógia 
itt tökéletes.   
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óhajtanám az Academia figyelmét fölgerjeszteni. Ezen kőbánya a város 
tulajdona (Latonia civitatis24). Noha Pest városa még mind eddig nem 
érkezett a tudományokért valamit tenni ’s mult évben semmit sem tudott 
róla, hogy keblében a’ magyar természetvizsgálók kétszer gyűltek25 ösz-
sze; reményleni lehet mindazonáltal, hogy azon liberalis fogadtatás, 
mellyben őket a mult nyáron26 részeltette a beszterczebányai városi ta-
nács, nagyobb figyelemre ébreszti a pesti magistratust is, a’ tudományok, 
mint minden civilisatio mulhatatlan alapja iránt. Ha tehát a magy[ar] 
tud[ós] társaság a’ pest városi tanácsot megkérné, hogy ezután minden 
olly kőbányában található követ, mellyekben állatmaradványok vannak, 
a’ város házához vitessenek; ha a’ város erre egy-egy kis jutalommal 
serkentené a’ munkásokat, nekem teljes reményem van, hogy Pest vá-
rosa’ tanácsa szíves volna kérésünket teljesíteni a’ tudomány érdekében 
’s igy megvetni egy Pest környéki geologiai musem27’ alapját. Az Aca-
demia részéről csak az volna megkivánható, hogy minden negyedévben 
legalább küldetnének ki a társaság tagjai közül ketten, kik a’ kőbányai 
ásásokat28, az ott kifejlő fekveteket, az állatmaradványok kifejlésének 
rendjét szoros figyelem alá vegyék, a tudós társaságot arról tudósítsák ’s 
előforduló nevezetesebb körülményekre figyelmeztessék. Természetesen, 
hogy ha illy alkalommal egy pár forintocskával ellátva a munkások v. 
felügyelők’ buzdítására a’ talán előforduló nevezetesebb fekvetek’ czél-
irányos kifejthetésére még több eredményt lehetne reményleni.  
     Második forrást tennék a’ pest városában ’s környékén ásott kutak ’s 
kútnemű mélyebb ásások. Már a Pest’ városa alatt fekvő roppant homok-
réteg is sok, nagy figyelmet érdemlő állatmaradványokat rejt keblében, s 
reményleni lehet, hogy ezen réteg alatt, ha az tám egykor valahol keresz-
tül ásatnék, még nevezetesebbeket lehetne fölfedezni. A’ párisi homok-
réteg néhol 150 lányi vastagságú ’s tele van tengeri héjas-állatok ma-
radványaival. A’ homok-fekvet alatt gipsz, márga és mészkő fekvetek 
                                                 
24  Latonia civitaitis = a város kőbányája. (A latonia a latin lautumiae = kőbánya 

szónak torzult változata.) 
25 A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1841. évi pesti gyűléséről van szó. 

A tavaly szó azt jelezheti, hogy a szöveg 1842-ben íródott, az Akadémiához 
1843-ban kerülhetett, vagy akkor iktatták.  

26 A Magyar orvosok és természetvizsgálók 1842. évi, besztercebányai gyűléséről 
van szó. 

27 Pest környéki geológiai múzeum a mai napig sincs, a Magyar Nemzeti Múzeum 
viszont 1803 óta gyűjti a leleteket. 

28 Itt az ásás szó bányászati tevékenységet jelöl. A bányák figyelésének feladatát 
az 1869-ben alapított Királyi Magyar Földtani Intézet végzi később. 
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vannak. Ezen agyaggal és meszes márgával vegyes gipsz fekvet29 Pá-
risnál 170 és több lábnyi vastagságú, ’s ezen fekvetben fedeztetnek föl, 
mint már föntebb is említém, a’ legnevezetesebb állatmaradványok. De 
sokszor a’ homokban is már érdekes fölfedezések tétetnek. A’ városi ta-
nácsház építésénél, 1839-ben 1.7 lábnyi mélységben, egy ohinoceras fél 
karcsontja ásatott ki a sárga homokból, melly nagyobb volt a Cuvier ál-
tal leírottnál. De máskor nagyobb mélységben födöztetnek föl az állat-
csontok. A’ mendip halmokban30, Banwell mellett 1824-ben 120 lábnyi 
mélységben fedeztetett föl egy barlang31, tele négylábú állatok’ csontjai-
val. Ezek mutatják, mi nagy fontosságúak a’ kútásások.  
     Ennélfogva az volna az alázatos véleményem, hogy összekötve az 
előbbi tárgygyal – a kőbányával, tétetnék a’ városi tanács, a’ honi tudo-
mány érdekében, figyelmessége arra, hogy ott, a’ hol a városi tisztség’ 
tudomásával kútak, mély árkok, csatornák ásatnak, figyelem fordítassék 
arra, hogy a’ netalán található állati maradványok, a’ tudatlan és sem-
mire nem ügyelő munkások által el ne hányassanak. Ha városi tanács az 
ügyet biztosainak szivökre kötné, vagy talán, siker esetében, valami álta-
lunk is adandó kis jutalomkával is serkentené, bizonyosan némi eredmé-
nyekre juthatnánk. Annyi már p[éldának] o[káért] bizonyos, hogy a’ 
Ferencz város alatti homok-kőrétegekben sok tengeri állatmaradványok 
vannak, mint ezt a Robicsek32 úr’ kertjében két évvel ezelőtt ásatott kút-
ból általam bemutatott33 érdekes darabok bizonyítják. Ha már az Aca-
demia, illyen esetben, két tagját kiküldené v[agy] pár forinttal ellátná, az 
ásások’ czélszerű igazgatására az érdekes eredmények el nem maradná-
nak.  
     Pest’ városa medenczéjének ismeretében érdekes volna az új híd vé-
gett történt fúrások34 és vizsgálatok tudása is; ha tehát azok’ eredményét 
a’ méltóságos másod elnök az Academia számára megszerezné, az igen 
fontos volna a’ geologiai adatok’ megkezdésére, összekötve az Orczy-

                                                 
29 Ezek eocén korúak. 
30 Mendip Hills, Somerset, Nagy-Britannia, mészkővidék sok barlanggal. 
31 Nem sikerült azonosítani. 
32 Nem sikerült azonosítani. Talán köze van Robicsek Ferenchez, aki a Pallas 

nagy lexikona egyik szócikk-írója. 
33 Feltehetően akadémiai bemutatásról van szó. 
34 A híd alapozását megelőző fúrásokról van szó. 



 81 

családház’35 udvarában néhány évvel ezelőtt történt száz ölnyi fúrás 
eredményével.  
     A’ budai hegyek is érdekes adatokat nyujthatnának. Bizonyitják azt az 
ott talált36 figyelmet érdemlő ásványdarabok ’s kövületek. Ha az Acade-
mia nyáron egy pár tagját meg-bízná ’s néhány forinttal ellátná, hogy ott, 
hol talán valami remény mutatkoznék, ásások is tétetnének, lassanként 
mindig szaporitani lehetne a geologiai dokumentumok számát.  
     Mindenesetre igen czélirányosnak tartanám a’ Buda városi magistrá-
tust is olly módon megkeresni, mind a pestit, ’s bennök a honi tudomány 
iránt érdeket gerjeszteni. Mert hatóságok figyelme nélkül geologiai tekin-
tetben nagy eredményhez jutni csaknem lehetetlen.  
     Pest városa’ szomszédságában van még egy hely, melly teljes figyel-
münket érdemli. Az ugynevezett Angyalmezőben37 – Engelsfelven – nagy 
turfa38-fekvet van, mellynek azonban még csak felső héja van feltárva. A’ 
még mindig rejtélyes eredetű turfa ugyan az özönvíz ötödik tagja; de 
azért nemkevésbé érdekes mind geologiai, mind régiség- v[agy] történet-
tudományi tekintetben. Angliában sok nevezetes római és phoeniciai ré-
giségek, különféle fegyverek, pénzek, házi eszközök, gyűrűk ’s egyéb ne-
vezetes régiségek, nagy régiséget mutató csónakok, századok előtt elte-
metett, de szembeszökő épségben megmaradt emberi holttestek találtat-
tak a’ turfában, sokszor 15, sőt 40 lábnyi mélységben. De már magában 
is nevezetes ezen kiholt növény-világ vizsgálata. A’ turfában sokszor 
nagy fatörzsökök találtatnak, mellyek sokszor mind vízirányosan ’s bizo-
nyos világrész felé irányozva fekszenek; de a legtöbb esetben csak nö-
vény-maradványokból áll az. Mivel Pest városa’ medenczéjét egykor ten-
ger födé, a’ turfában pedig a legszorosb vizsgálatok szerint tenger ma-
radványai nem találtatnak; világos, hogy az azt képező növények nem az 
özönvíz által39 lettek semmivé. Igen érdekes volna tehát tudni: micsoda 
terjedelme ’s mélysége van az angyalmezei turfának, micsoda fekveten 
áll, ’s az állati és növényi élet micsoda maradványaival bír? mert, noha 
a’ turfa általában véve szegény az állati maradványokban, de benne 
mégis sokszor érdekes illynemű darabok találtatnak. Czethal-csontok, kü-

                                                 
35 Minden bizonnyal a hajdani báró Orczy-kertről van szó, amely 1830 után a ka-

tonai akadémia tulajdona. Egykor üvegházak, szökőkutak voltak itt, a fúrás 
nyilván a vízellátás érdekében mélyült.  

36 Ezekről később számos tanulmány jelent meg. 
37 Ma Angyalföld. 
38 Tőzeg s kapcsolódó üledékek. 
39 Világos, természettudományi alapokon nyugvó okfejtés. 



 82

lönféle szarvasok, tarándok, ökrök, sertések, bölények, kásztorok, lovak, 
teknősbékák állati maradványai sokszor találtatnak a turfában. A’ turfá-
ban talált legérdekesebb állati maradványok egyike az óriási szarvas 
(cervus euryceros) csontjai. Ezen állat maradványai leggyakrabban ta-
láltatnak Irlandban, hol egy kertben történetesen harmincz ilyen állat’ 
csontjait ásták ki, honnan az irlandi jávorszarvasnak is neveztetik. De 
gróf Sternberg Gáspár40, az „ősvilági flóra” híres irója, meg-mutatta: 
hogy az óriási szarvas, melly ingoványos helyeken szokott lakni, Ma-
gyarországban az előtt gyakran, de a 14ik századtól fogva nem találta-
tott. A’ prágai museumben van egy szarvas-szarv, hiteles bizonyítvány-
nyal, hogy az 1566. midőn a’ császár Győr mellett táborba szállott, más-
fél embernyi mélységre találtatott egy sátor előtti kútásáskor.  A’ bécsi 
császári kabinetben is van két illyen szarvas-szarv, mellyeknek egyike a’ 
Dunából huzatott ki, nem messze a’ vas-kapunál. Ezt csak azért hozám 
fel, hogy a’ turfa geologiai tekintetben, ’s éppen itt a’ pesti homokten-
gerben a’ figyelmet igen megérdemli, ’s ha az Angyalmező’ mostani bir-
tokosa az Academia által megkéretnék: tudományos vizsgálódásaimat 
hihetőleg szives lenne elősegíteni. Igen hihető, hogy néhány lábnyi mély-
ségben ezen pesti turfában egy vagy más tekintetben nevezetes dolgokra 
lehetne akadni.  
     De az Academia figyelmét nem csak Pest’ környékére, hanem az egész 
ország is óhajtanám kiterjeszteni. Azonban, fájdalom! kénytelen vagyok 
itt is csak olly módokra szorítkozni, mellyek vagy semmi vagy kevés költ-
ségbe kerülnek.  
     Figyelmünket legelőször is az ős növényország igényli. Az ős világ 
növénymaradványainak legnagyobb része kőszénfekvetekben találtatik, 
mellyek maguk is növényeredetűek. De találtatnak a kőszénfekvetek né-
melly nemeiben halak és kagylók maradványai is. Hazánk roppant kő-
szénfekvetekkel bővelkedik, mellyeket már egyrészt a’ gőzhajózás kivont 
setét helyzetökből. De tudományos tekintetből igen kevés gond volt azok-
ra, holott geologiai fontosságuk felette nagy. Statisticusaink, geographu-
saink hiányos adatokat közölnek. Professor Rumy41 szedte eddig legtelje-
sebben össze, tudtomra a’ helyeket, hol honunkban kőszén találtatik ’s ő 
28 v[ár]megyét nevez meg. Ha tehát a tud[ós] társaság a’ nevezetesebb 
kőszénbányák’ tulajdonosait barátságosan felszólítaná: hogy a birtokuk-
ban lévő kőszén’ minden neméből mutatványokat küldenének, hogy a’ 

                                                 
40 Nyilván G. M Sternbergre (1761-1833) gondol, akinek főműve (Flora der vor-

welt) 1820-1832 között Prágában jelent meg. 
41 Rumy Károly György (1780-1847) gazdasági író.    
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kőszénfekvetek’ terjedelmét, mineműségét, egyszóval a kőszén-bányák’ 
természethistoriai, történeti és statisticai leirását velünk közlenék, hogy 
további kőszénfekvetekben található növényi és állati maradványokat tár-
saságunknak beküldenék; alig lehet hinni, hogy kérése eredmény nélkül 
maradna. Csak egyet említek a’ kőszénbirtokosok közül, Brumer42 urat, 
ki itt Pesten lakik ’s ki a tokodi43 kőszén-bányáiból 400,000 mázsa kősze-
net ad el évenként. De nevezetesek a’ pécsi44, oraviczai45 ’s több más kő-
szénbányák is, mellyek’ tudományos kincseit meg lehetne az említett mó-
don nyerni ugy, hogy az Academia által talán csak a’ vitelbér volna fize-
tendő. Mindenesetre fölötte kivánandó volna, hogy honunk’ kőszén-
fekvetei tudományosan megismertessenek.  
     Mi illeti az ősállati maradványokat, ezeknek következő nemeihez le-
hetne a’ kitűzött feltételek alatt jutnunk. 1.) vastagbőrüek (pachydermu-
sok) némelly nemeihez, különösen mammuth és mastodon-maradványok-
hoz. Mammuth csontokat (Elephas mammutheus) majd minden ország-
ban lehet találni a diluviumban más állatcsontokkal vegyítve, de legtöb-
bet Siberiában. A’ Mastodonok mocsáros tájakon ’s folyóvizek’ partjain 
laktak, ’s mint Cuvier fogaik minőségéből következteti, növényekkel éltek. 
Mastodoncsontok szinte találtatnak mind Európában, mind Ázsa és Ame-
rikában, de legtöbb Éjszakamerikában, hol az Ohio partjának némelly 
helyein kifogyhatatlan találforrásai vannak a mastodonoknak és a mam-
muthoknak. Mi nagybecsűek ezen maradványok, már eléggé bizonyítja, 
hogy nem rég egy szép mastodon-koponya, melly Ohioból Londonba ho-
zatott, a’ brit museum által 174 font sterlingen vétetett meg. Tudjuk mind-
annyian, hogy különösen a Tisza’ partjain ’s magában a Tisza’ medré-
ben46 is tömérdek mammuth és mastodoncsont találtatik. Egy kis utána-
nézés ’s czélirányos intézkedés; itt becsületérzés felgerjesztése, amott egy 
kis jutalomigérés által, én azt hiszem, igen érdekes gyüjteményhez jut-
hatnánk, mellyben a szolnoki gyógyszeráros a társaságnak47 nagy hasz-
nára lehetne. Egy kis kezdet már egyébként meg van téve Academiánknál.  

                                                 
42 Eddig nem sikerült azonosítani. 
43 A tokodi területen 1830-ban nyitották meg a József, Ignác és a Borbála táró-

kat.  
44 Ekkor már termelt a vasasi bánya, amelynek fő fogyasztója a Széchenyi által is 

segített Első Dunagőzhajózási Társaság volt. 
45 A krassó-szörényi kőszénbányászat az 1780-as években kezdődött, 1820 táján 

már a kőszén kokszosítása is folyt. 
46 Valóban nagyszámú mamutlelet került elő a Tisza medréből.  
47 Itt valószínűleg arra utal, hogy a mamut- s egyéb csontok porából „gyógyszert” 

készítettek hajdan.  
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     2.) Több más állatmaradványokhoz, mellyek különösen mész, márga 
és gipszkő fekvetekben találtatnak. Az Academia figyelmét hát olly he-
lyekre kell ohajtanám irányozni, hol mész, gipsz és kőbányák találtatnak, 
hogy ezek’ tulajdonosaival természettudományi tekintetben czélszerűleg 
intézkedhessék. Az agyagpala és homokkő fekvetekben is sok állat, de kü-
lönösen növényi maradványok találtatnak. Hazánk igen sok helyein tör-
ténnek ásások az agyagpala és homokkőfekvetekben, mellyek hát teljes 
figyelmét igénylik az Academiának. Természetesen, hogy ott, hol valami 
mutatkoznék, czélirányos felügyelése kivántatnék vagy egy academia 
tagnak, vagy az Academia érdekébe vont egyednek, millyet a’ most meg-
lehetősen feléledt tudomány-szereteténél fogva találni nem volna olly ne-
héz.  
     A poracsvölgyi csontbarlang végett Szepes vmegyében, mellyel ben-
nünket dr. Frivaldszky tagtársunk ismertetett meg, annak tulajdonosával 
kellene értekezni, v azt az Academia részére megnyerni.  
     3.) Barlangi csontokhoz. E tekintetben ugyan már mások tetemesen 
megelőzték az Academiát ugy, hogy nevezetesen a’ tufnai csontbarlan-
gokban lábszárcsontokat ’s legfölebb lapoczkacsontokat könnyen talál-
hatni ugyan, de koponyákat épen nem; azonban igen lehető, hogy további 
ásások még jutalmasak lehetnek. Ennélfogva azt hiszem, hogy a’ tudós 
Társaság, melly ugyis a besztercebányai tudós gyűlésre követeket kül-
dött, megtenné tudomány és hazafiság érdekében azon nemes városi ta-
nácsot, gyűjtetné az említett barlangokban ezután találtatandó csontokat 
az Academia számára, kérésének sikere lenne. Természetes dolog azon-
ban, hogy a’ legnagyobb sikert csak ugy lehetne várni, ha egy vagy két 
társaság által e’ czélra odaküldött tag a városi tanács engedelme és se-
gedelmével ezen nevezetes barlangokban czélirányos ásásokat tétetne.  
     A’ Tata melletti48, még kevésbé ismert ’s tán még ki nem kutatott 
csont-barlang gazdag eredményeket igérne, ha az Academia a’ mások ál-
tali megelőztetést elkerülné. 
     Van Nógrád v[ár]mgyében49 is egy csontbarlang, de a’ mellyről köze-
lebbi tudomásom, szegény literaturánknál fogva nincsen, de a’ melly, 
mint hallom, igen nagy figyelmet érdemel.  
     Mit előre kellett volna tennem, azt hátra hagytam – s ez hazánk mine-
ralogiai és geognosiai gazdagsága. Ha a’ m[agyar] tudós Társaság nyá-
jasan és lelkesen a’ tudomány érdekében felszólítaná a’ honi bányászati 
hivatalokat, gyűjtenének v[agy] küldenének Academiánk számára, min-

                                                 
48 Nyilván a Szelim-barlangról van szó.  
49 Talán a nagyszáli, naszályi rög barlangjairól, üregeiről van szó. 
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den körükben előforduló mineralogiai, geognosticai és geologiai dara-
bokból mutatványokat, mellyekben ugy is olly nagy bővségben vannak, 
nem lehet hinni, hogy a’ magyar Academia kérését ne sziveskednének 
betölteni, annyival inkább, mivel már a bécsi ’és egyéb, ránk nézve ide-
gen museumokat feleslegesen ellátták.  
     Általában csak a törvényhatóságok ’s tisztviselőségek érdekünkbe vo-
nása által remélhetjük, hogy igyekezetünk a természeti tudományok me-
zején sikerrel koronáztassanak.  
     Még egy dolgot kell megemlítenem, mellytől geologiai tekintetben so-
kat várhatunk. Ha egykor honunkban a’ vasutak sikerülhetnének, az Aca-
demiánk érdekében állna a’ vasutak igazgatóságait megkérni, hogy a 
szükséges ásásoknál minden bizonynyal előforduló természeti tárgyakra 
szívesek lennének felügyelni v[agy] azokat az Academia számára meg-
gyűjteni.  
     Azonban, Tekintetes Társaság! ha még olly gazdag geologiai gyüjte-
ményre tehetnénk is szert, kevés volna a’ tudományos eredmény, ha azo-
kat pontosan meghatározni képesek nem lennénk. Honunkban a geologia 
nagyrészt csak nevéről ismeretes; az egyetemben50 csak alapelvei sem 
taníttatnak ezen dicső tudománynak. Ha ki magának abból ismereteket 
szerzett, azt csak maga szorgalma által szerezte. Elmúlhatatlan szükség 
hát végre, hogy addig is, meg talán valaha olly kimondhatatlan becsü 
hasonlító anatomiai museumra szert tehetünk, a’ nélkülözhetetlen mun-
kák megszereztessenek, ’s hogy ezen tekintetben igen megkérjük az igaz-
gatóságot, hogy a szükséges könyvek megvételére költséget határozni mél-
tóztassék. Ezek közt első rendűek volnának következők:  

Cuvier: Recherches fur les ossemens fossiles, 
Brown: Lethaea geognostica, 
Ducrotay de Blainville: Osteographie comparée, 
James Soverby: Mineral-Conchologie Gross-Britaniens, 
Graf K. von Sternberg: Flora der Vorwelt 
’s még egy pár, a’ másodrendűekből.  

     Szerény javaslataim resuméje tehát következő volna:  
     1) Szólíttatnának fel barátságosan Pest és Buda’ városának elöljáró-
ságai a’ tudomány’ érdekében, lennének szívesek a’ magyar tudós Társa-
ságot geologiai munkálkodásaikban elősegíteni. Egy útmutatás ezen eset-

                                                 
50 Almási itt szűkebben értelmezi a geológiát, inkább csak a ma őslénytannak ne-

vezett tudományágra gondol, ugyanis ekkor már évtizedek óta tanítják a sel-
meci bányászati akadémián a geológia számos elemét, s ezt aligha nem tudta.  
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ben az Academia által volna készítendő ’ s a’ városi tisztviselőknek meg-
küldendő. 
     2) Szóllítatnának fel Pest olly tájainak birtokosai, mellyek geologiai 
tekintetben valamit igérnek, lennének szívesek megengedni ’s elősegíteni 
birtokaik’ körében a’ munkálkodásokat51  
    3) Szólíttatnának fel a’ kőszén-, mész-, építőkő-, gipsz és agyagbá-
nyák’ birtokosai az Academia tudományos czéljainak előmozdítására. 
    4) Szólítassnak fel hírlapok által minden műveltebbek, a’ tudomány 
érdekében, hogy a’ talán általok felfedezett növényi és állati maradvá-
nyokat küldenék az Academiának, meg-nevezvén azon tárgyak’ találhe-
lyeit, ’s tudosítván a’ társaságot a’ talán általok fölfedezett csontbarlan-
gokra, vagy egyéb természeti nevezetességekre. 
    5) Küldene két, társasági tagot évenként a’ honunkban eddig ismeretes 
vagy ezután fölfedezendő csontbarlangok geologiai megvizsgálására ’s 
azokban található ásványcsontok gondos öszvegyüjtésére. 
     6) Kérettessék meg az igazgatóság, hogy az e’ czélra múlhatatlanúl 
megkivánható munkákat megszereztetni, ’s egyszersmind az évenkénti 
működésekre egy pár száz forintot elhatározni méltóztassék.  

       
                                                   Balogh Pál 
 

Az irat eredeti jelzetei: Kgy. 1843. 120 
         847. Ngy. LXXV. 

 
Újabbkeletű azonosítója: RAL 97/1843.  

                                                 
51 Szabó József térképezett ilymódon az Esterházy birtokon.  
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Részlet Almási Balogh Pál „Goelogiai indítványából” 
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Id. Schedius Lajos52, Balogh Pál, Fivaldszky Imre  
és Lukács Móricz53 1843. julius 1-i jegyzőkönyve  

Balogh Pál javaslata tárgyában 
 
     Tisztelt Társaság! 
 
     Alulírottak az e f. hó 6-dikán tartott kis gyűlés által kiküldetvén olly 
czélra, hogy az utolsó nagygyülés XXXIV pont alatti határozatánál fogva, 
Balogh Pál rendes tagnak a’ Budapesten ’s hazánk egyéb vidékein talál-
ható geologiai nevezetességek egybegyüjtését tárgyazó indítványa életbe 
léptetésére nézve a’ mélt[óságos] másodelnök vezérlete alatt tervet ké-
szítsünk, szerencsénk van jelenteni, hogy Ő Méltósága által e’ végre e’ 
f[olyó] h[ó] 23kára egybehivatván, az érdekelt indítványnak és az azt 
illető nagy- és kisgyűlés határozatoknak felolvastatása után az e’ tárgy-
ban teendők iránt tanácskoztunk. 
     A kérdésben forgó indítványnak azon javaslatai, mellyek az Academia 
részéről költséget kivánnak, a’ mélt[óságos] Másodelnök úr előadására, 
mellyben a t[tekintetes] társasági pénztár szorult állapotját festi minél 
fogva az a’ legkisebb költség szaporítást sem bírhatná meg, e’ szerint 
szükségképpen elmellőzendőknek találtatván az itt következő, költség nél-
küli vagy legalább igen csekély, számba sem vehető költséggel eszközöl-
hető pontokra fordítani:  
     1. Szólítassanak fel az academiai kis gyülésből hivatalos, az ülési el-
nök aláírásával ellátott levél által, Pest és Buda városinak hatóságai, 
hogy e’ városok határain általok eszközlendő vagy felügyelésök mellett 
történendő bárminémű ásások alkalmával található geologiai nevezetes-
ségeket vagy régiségeket az elhányástól megóvni és a’ m[agyar] t[udós] 
társaságnak gyüjteményei számára megküldeni ne terheltessenek. Hason-
ló felszólításokat bocsátandónak vélnénk: a gőzhajótársaság pest-budai 
ügyviselőjéhez és Rau úrhoz az ó budai gőzhajógyár igazgatójához, a’ 
mennyiben a’ Duna’ medrének tiszítása alkalmával érdekes tárgyak ta-
láltatnának; ugy szinte Tasner Antal54 lev. taghoz, mint a lánczhidépitési 
hivatal jegyzőjéhez; Radeczky úrhoz, mint a’ pesti kikötő épitését eszköz-
lendő, e’ napokban alakult társaság jegyzőjéhez; Vásárhelyi Pál 
r[endes] taghoz, mint a’ vaskapui munkálatok igazgatójához oly kérés-
sel, hogy az ottani helybéli mérnök Tomsics úr által az illy nevezetessé-

                                                 
52 Schedius Lajos (1763-187) nyelvész, esztéta, az MTA tagja. 
53 Lukács Móric (1812-1881) itt az MTA helyettes titkára. 
54 Széchenyi István titkára. 
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gek egybeszedését ne csak a’ közvetlenül általa intézett dunaszorosi 
munkáknál, hanem egybeköttetésénél fogva a’ ruszkabányai és oraviczai 
bányákban is eszközölni ne sajnálja; végre Pesten tartózkodó Brunner55 
és Weissenberger56 urakhoz, mint nevezetes kőszénbányák birtokosaihoz. 
     2. Ezen levelekhez Balogh Pál r[endes] tag indítványának általa ké-
szítendő kivonata is csatoltassék, melly a’ felkért hatóságoknak és urak-
nak mintegy utasításul szolgáljon arra nézve, hogy e tekintetben mire 
kelljen figyelmöket fordítani. 
     Mely javaslatainkat kötelességünk szerint a’ tisztelt kis gyülés elébe 
terjesztvén kegyeibe ajánlottak maradunk 
     A’ Tekintetes Társaságnak 

 
     Pesten, junius 26. 1843. 

                     
                   alázatos szolgái 

 
     id. Schedius Lajos t[iszteleti] t[ag] 
         Balogh Pál 
                           Frivaldszky Imre m. ? 

   Lukács Móricz helyettes titoknok 
 
 

Bizottmányi vélemény 
a hon geologiai ismertetése végett teendőkr ől 

 
     Mielőtt a bizottmány tárgyához szorosan átmenne; a következő, tár-
gyunkkal összefüggő indítványt bátor tenni.  
     Az academiához koronként mindenféle természeti tárgyak  küldesse-
nek be: melyeknek rendezése és felállítására és használatára hely, alkal-
mas bútor s felügyelő tisztnek hiánya miatt eddig még nem eszközöltetett, 
s így azok mind eddig haszon nélkül hevernek, s inkább terhére mint ja-
vára szolgáltak az academiának. Nem is reménylhető, hogy e gyüjte-
mények oly nagyra növekedjenek, hogy a gondviselés és rendes kezelés 
terheivel fölérjenek. Ennél fogva a bizottmány azt ajánlja a Tek[intetes] 
Társaságnak, hogy idézett okoknál fogva könyvtárán és az ahhoz csatolt 
pénzgyüjteményen kívűl semmiféle egyéb tárgyakat ne gyűjtene, hanem 

                                                 
55 Budapesten később működött „Brunner-féle” gyár, e család valamelyik tagjá-

ról lehet szó. 
56 Nem sikerült azonosítani. 
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mind az eddig gyülteket, mind a még ezután bármely úton gyűlhetőket a 
M[agyar] Nemzeti Museumben, mint az ilyenek hazai köz és közös rak-
helyében ennek sajátjaként letenné. Másfelül, mihez a bizottmány elnöke 
Kubinyi Ágoston n[emzeti] museumi igazgató úr igen szivesen járul, ké-
retnék acad[emiai] igazgatósági úton a fens[éges] Nádor, mint a 
n[emzeti] museum országos pártfogója, hogy a M[agyar] Academia tag-
jai a nemzeti museum mindennemü gyűjteményei használása körül mind 
azon kedvezményekben részesülhessenek, melyek a museum czéljai s 
szerkezetével összeférzethetők; s tekintetnék az Academia oly testületnek, 
melynek hivatása levén hogy a hazát minden irányban megismertesse, 
azon előjoggal bírjon: a museum kincseit az épületben levő alkalmas he-
lyen használhatni, s ily végre minden oly segédeszközök kézhez szolgálta-
tását kivánni, melyek tudományos munkálat körül szükségesek. Könyvek-
re nézve, mik veszély nélkül hazára kiadhatók, e kedvezésnek az acade-
micusokra kinyerése ohajtható, mint az mindenütt, hol academia létezik, 
divatban van.  
     Ezek után magához a geologiai indítványhoz, mely nem is egyedül in-
dítvány többé, hanem academia végzés immár, áttérvén, véleményünk ez:  
     Készüljön mindenek előtt Balogh Pál értekezésének teljes kivonata, 
melynek rendeltetése utasításul szolgálni az ez ügyben felhívandóknak. A 
készítést maga az indítványozó vállalta el; irassanak levelek Pest és Bu-
da városaihoz; a megyékhez, Tiszavölgyi Társasághoz, vasút és hidépítő 
társaság igazgatóságaihoz, hogy építések és ásatások körül teendő 
v[agy] tett tapasztalataihoz közlenék bármely földtanilag érdekes dara-
bokat, úgy egyszersmind netalán találandó archeologiai tárgyakat meg-
vizsgálás, megismertetés és a museumba letétel végett, küldenének be. A 
pesti Angyalrét birtokosa kéressék, hogy turfatelkének vizsgálatát meg-
engedni és elősegíteni ne terheltetnék. Igy a kőszén-, mész-, épitőkő-, 
gipsz és agyagbányák birtokosai, kik az academia ismeretébe jutnak, 
szinte ily közre munkálkodás végett felkérendők. Ez egész ügy vitelére 
egy külön földtani bizottmány neveztessék, mely Balogh Pál, Frivaldszky 
Imre és Kubinyi Fer[enc] r[endes] és l[evelező] tagokból állhatna, s 
mind ezen levelezést folytatná, mind a megvizsgálandó helyiségekről, 
magáról azoknak megvizsgálásáról gondoskodjék, melyeket az említett 
tárgyak beküldendők lennének s általa megismertetendők. E bizottmány-
nak addig is, míg e czélra többet lehetne áldozni, évenként egy kisebb 
összeg, 100-200 ft. adatnék a Tek[intetes] Igazgatóság által rendelkezés 
alá, miután mind a küldözések, mind a szállítások, mind a munkások dí-
jazása vagy apróbb ajándékok költséget követel. Ekép reményli a bizott-
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mány, hogy hazánk földtani ismeretét kellőleg elő lehetne mozdítani: ki-
vált ha a tárgyra egyszersmind hírlapi uton kellő figyelem gerjesztetnék. 
 
Kelt, Pesten, dec. 17. 1847. 
 
             45/1847 
 

     Toldy Ferencz mint jegyző 
 
 

 

  
 

Almási Balogh Pál 
(Vasárnapi Ujság, 1858. 43. sz.) 


