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É l e t r a j z . 

(Kivona tban a Természet tudományi K ö z l ö n y 1895. évi folyamából.) 

Szabó József 1822. márczius 14-én született Kalocsán, hol édes 
apja az érsekség uradalmi föpénztárosa volt. Három fitestvére volt. 
Földi javakkal, úgy látszik, a család nem igen volt megáldva, mert 
Szabó már mint gimnáziumi tanuló ernyedetlen szorgalmával ösz
töndíj élvezetébe jutott és édesapja már 1843-ban elhalálozván, ha 
még inkább arra szorult, hogy a maga erejére támaszkodjék. A bu
dapesti egyetemre 15 éves korában került Szabó, hol négy éven át eleinte 
a bölcsészetet, ezután pedig a jogot hallgatta és 1841-ben már hiva
talra érett ember volt; el is jött Selmeezbanyára joggyakornoknak 
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és e lépése döntőleg hatott egész életére. Az akkor külföldön is hí
res bányászakadémia légkörében jutott saját belső vágyának fölisme
résére. Ott hagyta tehát a hivatalnok Íróasztalát és újra beállott 
deáknak, a bányászakadémia hallgatójának. Ez történt 1842-ben. 
Szabó különösen a kohászati szakra adta magát és ezzel mintegy 
alapját vetette meg későbbi tudományos kutatásainak. 1846-ban fé
nyes sikerrel végezte be a négy évi kurzust; gyakorlati gondolko
dású lévén, hogy kárba ne vesszen a jogi karban elsajátított tudo
mánya, még ugyanabban az évben az ügyvédi vizsgálatot is letette. 
Időközben, 1844-ben, tette meg első nagyobb útját. Bejárta Sziléziai 

és a vele határos vidéket, hol már ükkor is virágzó bányászat és 
kohászat volt. Szűkében lévén az r'iti költségnek, deák módra uta
zott, de azért Szabó friss kedvvel jegyezgetett és rajzolgatott, és bő 
tapasztalatokkal tért vissza az akadémiára. Az utazás vágya egyál
talában egyik kimagasló vonása volt Szabónak. Kevés kartársa uta
zott annyit, mint ö, és utazásai mindig tanulmányozással voltak ösz-
szekötve. Azonkívül, hogy az egész hazát gyűjtve és kutatva bejárta, 
megfordult ismételten Angliában, Német-, Franczia- és Olaszország
ban ; egy izben a franczia tudósok vándorgyűlésével Algírba is el-



rándult, a nyolczvanas években Amerikába indult; 1891-ben is ko
molyan készült a chicagói világkiállítás alkalmával Washingtonban 
tartandó nemzetközi geológiai kongresszusra. És mennyire iparkodott 
az utazásokat saját kimivelésére és ki képeztetésére felhasználni, ki
tűnik már abból is, hogy már mint fiatal ember hozzáfogott a mivelt 
nemzetek nyelveinek megtanulásához. Az angol nyelvet olyan töké
letesen birta, mint saját anyanyelvét; a latinon kivül jól beszélt és 
irt németül és francziául; sót a görög, olasz és tót nyelvben is já
ratos volt. Nyelvismereteinek köszönhette, hogy az akkori kormány 
megbízásából két ízben, 1851-ben és 1861-ben a londoni kiállításo
kon, mint megbízott, résztvett. 1846-ban, mikor Szabó ismét a ke
nyérkeresés útjára lépett, a kezdet nem ígérkezett kedvezőnek. El
küldöttek fizetésiden gyakornoknak Zsarnóezárn, az ottani ezüstko
hóhoz ; onnét egy évvel későbben már mint napidíjas gyakornokot 
Felsőbányára, hol az ércz-kémlelö-hivatalban, de azonkívül az iro
dában, mint magyar fogalmazót alkalmazták; végre a moztralmas idők 
meghozták számára a forduló pontot. Bizonyos, hogy rövid hivata-
loskodása alatt jó hírnévre tett szert, mert 1848-ban Kossuth Lajos, 
hazánk első pénzügyminisztere, kinevezte a minisztérium bányászati 
osztályába segédfogalmazónak és abban az évben, mikor hazánkban 
a puskapor a legkeresettebb czikk lett, Szabó a pesti kerületben a 
salétrom főfelügyelője volt, mely hivatalos minőségében bejárta az 
Alföld és az erdélyi részek összes salétromot termő helyeit abból a 
czélból, hogy az ott szerzett tapasztalatokat a gyakorlati értékesítésre 
felhasználhassák. A szabadságharcz lezajlása és Reisinger professzor 
halála után, nem volt az egész országban Szabónál méltóbb szak
ember, kit az egyetem ásvány-állattani tanszékére kinevezhettek 
volna. Szabó ekkor, ambicziójának tetőpontján állva, föóhajtását tel
jesedni látta. Ideiglenes tanszékét elfoglalva, hogy arra magát még 
érdemesebbé tegye, 1851-ben a bölcsészeti doktorátust is megsze
rezte. 1854-ben a gyűjtemények rendezésébe fogott bele, de munká
ját be nem végezhette, mert az akkori németesitő kormány 1855-ben 
véget vetett helyettes tanári működésének, helyébe Peters Károly 
akkor már jónevü szaktudóst küldvén, Szabót pedig kárpótlásul az 
akkor felállított budai reáliskolához rendes tanárnak nevezte ki. Uj 
állásában nem érezhette magát Szabó valami nagyon jól, mert már 
az 1857/58. tanévben megvált e rosszul fizetett állami tanári állástól 
és szivesen engedett a pesti kereskedelmi akadémia meghívásának, 
elvállalván a kémia és a kísérleti fizika tanítását. Szabó itt annyira 
meg tudta nyerni az iránytadó körök bizalmát, hogy már 1859-ben 
az akadémia társigazgatójává és egy évvel későbben igazgatójává ne
vezték ki. De csak egy évig működhetett ebben a hivatalában, mert 



!) kormány, belátván germauizáIn kisérletéiiek eredménytelenségét , a 
főiskola német professzorait haza hívta és Szabó- az 1860. tanévtől 
kezdve ismét visszakerült kedvel t helyiségébe, még mindig helyettesi 
minőségben : végre 180'í-ben nyi lvános rendes tanárrá nevezték ki. 
Szel lemi erőben és tudományban gyarapodva., pedagógiai tapasztala
tukban bőve lkedve lépett újra az egyetemi kathedrára : mert a hét 
i 'vi in terregnum alatt is szakadatlanul tanult. Ez idő alatt számos 
geológiai tanulmányt tett közzé , melyeknek egy ik terméke : „ B u d a 
pest környékének földtani burása." E z időtől fogva látjuk Szabót 
b izonyos határozot t czéí felé törekedni és e ezél fényes eléréséről 
tanúskodik ISÍll-beii megjelent ínoimmeiilális m ű v e : „ S e l m e e z geo lo -
iíiai leírása." Mikor másodízben foglalta el az egyetemi tanszéket, a 
külföld ásványtani és petrografiai laboratóriumaiban nevezetes m o z 
ga lom indult meg az ásványok é s közetek mikroszkopikus vizsgálás 
módszerének tökéletesítése terén. Szabó hévvel adta magát az uj 
irányra és rövid idő alatt annyira vitte, hogy a petrograíis azon uj 
módszeré t külön előadás tárgyává lette. K mellett Szabó sokat uta
zot t és gyűj tö t t különösen hazánk vulkáni vidékein : de átment a 
szomszédos országokba is, mindig azt az egy ezélt tartva szem előtt, 
h o g y az idegen földek vulkáni kőzetei útján minél j o b b a n ismerked
j é k meg a hazaiakkal, .lárl és gyűj tö t t Szerbiában, Olaszország észak
keleti részén, 'Törökországban, Szaníorin és Miló Szigetén, Eszak-
Anier ikábau a Yel lowstone-Parkbau és már 1873-ban közöl te a 
fcrachitokra vona tkozó tanulmányát: „ A traehitok osztályozása termé
szetes rendszer szerint" e/imniel. melyet 1881-ben, Bolognában, a 
nemzetköz i kongresszuson .,< 'lassifk'atioii nin(• rograpb i( ine des T r a c h y -
tes i l lnsirée pnr uiic col leotiou syst.ematii|Ue des roches t rachyt iques 
et [>ar nne carte a ;eolo»ii |Ues de Sehemnilv." czimű előadás követe t t , 
m e l y e t : „ A traehitok makrograt ia l -osztályozása" ez imen a „Fö ld tan i 
K ö z l ö n y b e n " , Bécsben pedig némef nyelven is közöl t . E z értekezései-
bon Szabó leírja azokat a fázisokat, melyeken a. t raehitok tanulmá
nyozása alkalmával keresztül ment. Kőzet tani tanulmányai és Bunsen 
lámpájával végzet t számos kísérletei közben Szabó az ásványok ol 
vadásá ranézve is uj módszer t•ál lapí tot tmeg, IIj módszerét , „ A z ásvá
nyok olvadásának uj meghatározási módja"' cz imű értekezésében (1873) 
Írja le. A kőzettan folytonos haladása közben, a fö ldpátok tanulmányo
zása lépet t az elő térbe, s Tsehermák és Bunsen földpát-meghatározó 
kísérletei arra indí to t ták Szabót , h o g y oly módszer t állapítson meg, 
me lynek segí tségével a földpátokat már a kőze tekben meg lehetne 
határozni. H á r o m éven át fogla lkozot t Szabó ezzel a kérdéssel és 
végre sikerűit olyan módszer t megállapítania, mel lyel a kál iumnak 
és nát r iumnak minimális tartalmát is ki tudta mutatni. Szabó e 



módszerét 1874-ben a. M. Tud . A k a d é m i á b a n mutatta l»o ( „ E g y uj 
módszer a foldpátok me»hntái ozúsáia k ő z e t e k b e n ' ' ) : lS7(>-han pedig 
német nye lven („TJeber eme neiie Metliod-e clie feldspathe auch m 
(.testein zti bes t immen") és 188"i'-ben angol nyelven is (,,,Oji a new 
mic röcbomica l method o f deterniiuijig the beldspars in R o c k s , ! . j S z o b ó 
nem titkolta el, h o g y mór) szerének nagy gyakorlat i értéke mel le t t 
hiányai is vaunak ; de j o g g a l várhatta, h o g y a/t szaktársai kipróbál
j ák ; aránylag véve elég hamar részesüli abban az őrömben, l iogy 
Fouqué F . j ó n e v ü frauozia tudós két nagyobb mnnkajában Szabó 
módszerét nemcsak kellően tuoltatta, hanem gyakorlatiliig is alkal
mazta Szantorin szigete urnptív kö/.Huit tárgyaló munkájában. A 
francziákat nemsokára követ ték itz amerikai geo lógusok is. Szabó 
eriiyedetlenül haladt k i tűzöt t czélja felé. Húsz évi tanuluiáuynzásáTiuk 
erejét most egy nagyszabású munkáimn úgyszólván ki akarta p r ó 
bálni és e miatt egy uj. szinte közel Í.4 évet i 1N77 -1S1>1, elfoglaló 
munkába fogott . E munka megjelent l S ü l - b e n . mint a M. Tud . A k a 
démia külön k i a d v á n y a : , ,Selmeez geológiai leirásn" c/.immel b róla 
I nkey Bé la , első ismertetése alkalmával teljes j ogga l és. az igazság 
l egh ívebb szavával azt mondja, hogy „ e g y tudós sok évi t evékeny
ségének legéret tebb gyümöles.e. élete munkájának koronája." Szabó 
tudományos törekvéseiben tehát, bámulatunkra érdemes vasakaratot 
és vaskövetkezetességet tanúsított ; nem kisebb azonban Szabó érdeme 
abban sem, a mi t a. tanszéke mellett levő tudományos gyű j t emény 
érdekében tett. E téren kifejtett fáradozásának fényes iliaiiali'uiuepét 
halála előtt nyo lcz évvel . JSS7 . évi november hú 4-én ülhette meg. 
mikor Szabó intézetét, a nagy közönségnek bemutatta. Szabó igazán, 
nagyon szerette t udományá t : de e szeretetet n e m igen árulta el, Ilii
kor m egyetemi, katlieúrán a hal lgatók tíkiiuge e lő t t állott. Előadása 
kimért, hideg, süt mondhatni , n e m ritkán olyan r ideg Volt, mint 
maga. ,az az .ásvány, melyet kezében tartott : mindazonáltal mindenki 
szerette ö t ; modora imponál t a tömegnek és megtette hatását : (Í.e 
közelebbi érintkezésben, a mire a. laboratóriumi foglalkozás annyi
szor alkalmat adott, ele még inkább a hallgatókkal tett geológiai k i 
rándulásokon kiki meggyőződhe te t t , hogy Szabó lelépve a katbedrá-
ról, ott hagyta, a tracbitkniitöst is, melybe a rendes előadásokéul bur
kolódzot t . Igy je l lemzi őt ('Jetirója. l)r. Staub Mór icz a. Természe t 
tudományi K ö z l ö n y ISUü. év májusi füzetében. — Szabónak egy 
másik tanári érdeme, és ezt nagyon meg kell becsülnünk, h o g y tu
dományáról t ankönyveke t is irt a tanuló ifjúságnak. Igaz . h o g y »• 
könyvek megírásánál idegen forrásokat használt f e l : de hazai viszo
nyokra mindig tekintettél vol t és j ó magyarsággal irt. Már i S b l - b c n 
kiadta , ,Asváuytau ' ; -át . mely 18(>4-beu már második és lS75-ben bar-



mariik kiadását érte, mi, a mi viszonyainkat tekintve, elég figyelemre 
méltó; 1883-ban kiadta saját költségén: „Geológia, kiváló tekintettel 
a petrographiára, vulkánosságra és hydrographiára" czimü terjedelmes 
kézikönyvét; de még az elemi oktatásra is irt kis könyvet. 1857-ben 
megjelent a „Szemléleti ásványtan Stooker József munkája után át
dolgozva" ; 1861-ben az „Ásványtan kezdők számára"; 1877-ben: 
„Ásványtan szemléleti és gyakorlati módszer alapján", mely már 
1878-ban második és 1884-ben harmadik kiadását érte. Irodalmi mű
ködésében mindig arra törekedett, hogy tudományának mesterszavai 
mindig helyesen vétessenek alkalmazásba a hazai nyelvben. Már 
mint fiatal bányász foglalkozott az ügygyei, miről a „Hetilap" 1848. 
évfolyamának 29. számában megjelent „ A magyar bányászati nyelv 
iránt" czimü értekezése tanúskodik. Es ebben az irányban szakadat
lanul működött Szabó és 1891-ben újra az akadémia harmadik osz
tályának olvasó asztala elé állott, hogy „ A z idegen szók használata 
módja" czimü előadásában uj javaslatot tegyen. Azonban Szabó ta
nári működését a kathedrán kivül fekvő területre is átvitte, ü volt 
az első, a ki a természettudományok népszerűsítését sürgette. Alka
lom nyilt erre a természettudományi társulatban, mely Szabónak 
igen sokat köszönhet. Szabót 1855-ben a természettudományi társu
lat titkárává választotta. 1866-ban, a téli hónapokban megtartott 
népszerű előadások előadói sorában találjuk Szabót is. Lelke volt 
Szabó a földtani társulatnak. 0 vele kihalt volt utolsó tagja is azon 
lelkes féríicsoportnak, mely a földtani társulat bölcsőjét ringatta. Mi
dőn e társulat működését megkezdte, magára vállalta a szerény má
sod-titkári hivatalt; 1870. óta alelnöke és 1883. óta elnöke és a mi 
a fő, mindig munkás tagja volt. Hasonlókép buzgó tagja volt a Ma
gyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűléseinek, melyek majd
nem mindenikén résztvett. Hazai kulturális intézményeink ezen leg
régebbikét a kornak megfelelöleg reformálni, egyik fő törekvése volt. 
Szabó lelke és feje volt az Állat- és Növényhonositó társulatnak is. 
A Magyar Tudományos Akadémiában is, mely már 1858-ban levelező 
tagjává választotta, élénk tevékenységet fejtett ki; a mit az akadé
mia azzal jutalmazott, hogy 1860-ban mathematikai és természettu
dományi bizottságának előadójává, 1867-ben rendes tagjává, 1870-ben 
a III. osztály titkárává, 1878-ban az emiitett bizottság alelnökévé és 
végre 1888-ban az igazgató tanács tagjává választotta. Szabó azok 
közé a szerencsés emberek közé tartozott, kik még életökben élvez
ték szorgalmuk és munkásságuk jutalmát. A király, a haza, a társa
dalom, a külföld ismételten részesítették kitüntetésben; boldog csa
ládi életet élt, barátja sok, ellensége kevés vol t ; ö pedig — és ez 
legnagyobb dicséretére válik — nem volt senkinek ellensége. 1894. 



április hó 11-én bekövetkezett halála az egész nagy magyar tár
sadalmat mélyen megrendítette, mert hazájának fáradhatatlan mun
kása volt életének utolsó leheletéig. Hogy ezt minden társadalmi ré
teg, első sorban pedig a Magyarhoni Földtani Társulat mélyen át
érezte, bizonyítja azon lelkes felhívás, melyet ezen tudományos 
társulat 1895. évi február hó (j-án kibocsátott s melyben a „Szabó
emlék" örök alapítványban való megörökitésének szép eszméjét elő
ször megpendítette. 

A z ü n n e p é l y . 

„ A Magyarhoni Földtani Társulatnak 1901. szeptember 22—'29-ig 
Selmeczbányára és Körmöczbányára rendezett kirándulása alkalmából 
merült fél az az eszme, hogy a (leletnek! völgyben emléket állítsa
nak a társulat néhai elnökének 

Szentmiklósi dr. SZABÓ JÓZSEF egyetemi tanárnak 

a ki Magyarországon a petrograíia megteremtője, atyja és ,,§e/mecz 
környékének geológiai leírása" czimü nagy munkájának tanúsága sze
rint Selmecz környékének legfáradhatatlanabb kutatója és legalapo
sabb ismerője volt." 

„ A Geletneki-völgynek egyik festői rhyolith szikláját a kirán
duló társaság 

„SZABÓ SZIKLÁ"=nak 

nevezte el és lépéseket tett a wieui es. és kir. földrajzi intézetnél, 
hogy az elnevezést a katonai térképeken is alkalmazzák. Egyidejűleg 
elhatározták a geletneki völgy nyugoti végénél, Geletnekröl Sel-
meczre vezető út éjszaki oldalán lévő „Szabó sziklá"-nak emléktáb
lával való megjelölését, minek költségeire úgy a ,,Magyarhoni Földtani 
Társulat" mint a , ,Bányásza t i és Jiohászatí Egyesületnek Selmecz- és 

Bélabánya vidéki osztálya" gyűjtést indított. Az így összegyűlt összeg
ből ós Jiachelmann Jfároly vihnyei vasgyár-tulajdonos úrnak áldozat
készségéből létesült az emlék, a mely a szikla feliratából és ezzel 
szemben levő magyarázó táblából áll." 

„Ezen emléket leplezte le a két egyesület, a hatóságok s Szabó 
József hálás tanítványai és tisztelőinek" nagy csapata „május 30-án." 

„Ez ünnepélyre adta ki a „Mh. Földtani Társulat" a Szabó
füzetet, melyet tanítványai írtak, E füzet a mestertől elvetett mag
nak gyümölcse; amennyiben legtöbb értekezés a Szabótól kezdett, 
de halálával megszakadt munkának folytatása. Igy pl.: volt első ta
nársegéde és utóda a „Magyarhoni Földtani Társulat" elnöki széké
ben, Dr. Koch Antal Szabótól a budavidéki óharmadkori üledékek-



ben fölfedezett traehytanyagnak elterjedését ismerteti. Szabótól Bé
kés és Csanád vármegyékben kezdeményezett talajtani tanulmányaiban 
kijelölt irányt szolgálja Timko Imre ezikke. Majd Dr. Szádeczky 
Gyula, Szabó volt tanársegéde pedig a Hidegszamos kristályos pa
láinak vizsgálata közben arról győződött meg, hogy a sokaktól el
évültnek tartott Szabó-féle földpát meghatározási mód „értéke még 
soká meg fog maradni." 

Ez ünnepély alkalmából mi is adózunk ,,Szabó" nagy nevének 
és ha a „Szabó füzet" a szeretett mester iránt táplált tiszteletet és 
hálát hirdeti, mellyel azok a tanítványai koszorúzzák meg legmél
tóbban emlékét, kik a mester nyomdokában haladva, nemes példáján 
és a geológia iránti lelkesedésén buzdulva szakmájának mi velői let
tek : mi is részt kívánunk a nagy tudós és világhíres geológus, a 
selmeezi akadémia jeles növendékének, a hírneves szakirónak és nagy 
tanférfmnak dicsőítésében és csekély erőnkhöz mérten mi is tisztel
günk emléke előtt az által, hogy más lapokat megelőzve, lapunkban élet
történetét, munkás pályájának fázisait, arczképét, emléksziklájának, em
léktáblájának rajzát és azon ünnepi aktus lefolyását hozzuk és ismertet
jük, mely a kegyelet és dicsőítés spontán megnyilatkozása, mely igaz és 
őszinte, meghatottan lelkesült szakünnepély volt ; mely ugy az elhangzott 
beszédek magas szárnyalása és tudományos értéke, mint a képviselt 
tudományos társulatok, egyletek és intézetek tiszteletet parancsoló 
nagy sora és a képviselők és kiküldöttek fényes névsora révén, a 
megörökítést föltétlenül és parancsolóan megköveteli. 

Fogadtatás Szklenó-Geletneken. 

A „ J ó Szerencsé t 1 ' f é n y k é p é s z é n e k eredet i fe lvé te le . M i n d e n j o g fe n t a r t v a . 



Az ünnepi aktus a Szklenó-filrdő-Oeletnek vasúti állomáson délután 
2 óra 34 perczkor kezdődött, a hol a Budapest felől vonaton érkező 
kitűnőségeket és küldöttségeket, a Selmeczbányáról és közvetetlen kör
nyékéről, valamint Körmöczbányáról érkezettek élén a rendező bizottság, 
harsány éljenzéssel fogadta. 

A fogadó beszédet Veress József kir. főmérnök, az ünnepélyt ren
dező bizottság tagja, az »Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület Selmecz- és Bélabánya vidéki Osztályának« titkára mondotta, 
hangsúlyozva, hogy az osztály a Szabó-emlék ügyét, az eszme felveté
sének pillanatától nagy lelkesedéssel felkarolta. »Dr. Szabó József em
lékének megünneplésére« ügy mond »a kegyelet és a kötelesség érzete 
vezette osztályunkat, mert kötelességünk leróni hálánkat hazánk azon 
kitűnő tudós férfia és lelkes bajnoka iránt, ki szellemi és lelki meggyő
ződéssel, Selmeczbányáról indult érdemekben dús életpályájára.* Erre 

Dr. Koch Antal, egyetemi tanár, a földtani társulat elnöke, az érke
zettek nevében szívélyesen megköszönte a szives fogadást, mire az ün
neplő közönség hosszú kocsisorban, Qeletnek községen át, mely ez alka
lomra zászlódiszt öltött, a Szabó-sziklához vonult. 

Már messziről üdvözölte a Szabó-szikla peremén felállított hatalmas 
két nemzeti lobogó a társaságot, a melyet a Szklenó-völgybe való be-
kanyarodása alkalmával mozsárlövések és czigányzene fogadott. 

A társaság az emléktábla körül helyezkedett el, a hol a falu népe, 
a malomkőfejtők csoportja, Mayerszki Emil vállalkozó és kit első helyen 
kellett volna említeni, a járás hivatalos képviselője, Pinka Sándor főszol
gabíró fogadta. A selmeczbányai főiskola küldöttsége, Selmeczbánya ki
küldötte Sztáncsay Miklós, az »Orsz. Magy. Bányászati és Kohászali 
Egyesület Selmecz- és Bélabanya vidéki Osztályá«-nak elnöke: Grillusz 
Emil k. föbányatanácsos, bányaigazgató, Kachelmann Parkas k. bányata
nácsos, kohóügyi előadó, s Selmeczbányáról még többen az emléktábla 
elolt várták be az érkezőket, a kiknek sorában, a már emiitetteken kívül 
ott láttuk: Árkossy Béla kir. főmérnököt; Alvai Gábort; Dr. Aliquander 
Ödönt; Adamecz Emil dohánygyári igazgatót ; Dr. Böck Hugó k. bá
nyatanácsos, főiskolai tanárt; Bradoíka Frigyes k. bányatanácsost a szél
aknai m. kir. bányahivatal főnökét; Biró Lórántot; Bolemann Géza fő
iskolai tanárt; Parbaky István kir. főbányatanácsost, az »Országos Ma
gyar Bányászati és Kohászati Egyesület* ügyvivő alelnökét; Dr. Podor 
László kir. föbányatanácsos, főiskolai tanárt; Hermann Miksa k. bánya
tanácsost, a selmeczbányai főiskola rektorát; Dr. Holics Endrét; Kachel
mann Károly gépgyártulajdonost; Koller János k. főerdészt ; Knöpfler 
Gyula kir. bányatanácsost, a körmöczbányai m. kir. bányahivatal főnö
két; Dr. Liffa Aurélt; Máday Aladár kir. főmérnököt; Mracsek Lipót 
kir. mérnököt; Maderspach Liviust; Niki János kir. bányatanácsos, 



Szabó=szikla. 

A „ J ó S z e r e n c s é t" f é n y k é p é s z é n e k eredet i fe lvé te le . M i n d e n j o g fen t a r t v a . 

tanárt; Schafarzik Ferencz egyetemi tanárt; Dr. Sebe Bélát; Schwartz 
Gyula kir. főmérnököt; Stárna Sándor kir. mérnököt; Dr. Szontagh Ta-

bányaügyi előadót; Ormai Kálmán kir. erdőtanácsos, a zsarnóczai kir. 
erdőhivatal főnökét; Prunner Róbert k. mérnököt; Réz Géza főiskolai 



mást; Szokolóczy Józsefet; Sik Leó t ; Temesvári Bélát; Dr. Tóth Imre 
k. bányafőorvost; Voditska István kir. bányatanácsos, a selmeczbányai 

Szabó=etnléktábla. 

A „ J ó Szerencsét" fényképészének eredeti felvétele. Minden j o g fen tartva. 

fémkohóhivatal főnökét; Dr. Vitális István tanári; Vankó Rezsőt; Vas-
sitsek Zsigmond kir. segédmérnököt; Volnhoffer Pál kir. főerdészt és 



másokat, kiknek neveit az idő rövidsége és a megkezdődött ünnepély 
figyelmet lekötő behatása alatt megtudnunk és feljegyeznünk nem sikerült. 

Leleplezés. 

Alig, hogy futólagos megismerkedésre maradt pár rövidke perez s már 
is előlépett Pinka Sándor főszolgabíró, hogy messzire elcsengő, érczes han
gon Bars vármegye és Qeletnek képviseletében, valamint saját nevében 
üdvözölje a megjelenteket. 

»Bars vármegye közönsége és Szklenó és Qeletnek községek nevében, 
valamint saját nevemben szivem mélyéből üdvözlöm a »Magyarhoni Földtani 
Társulat« valamint az »Orsz. Magy. Bányászati és Kohászati Egyesület 
Selmecz-Bélabánya vidéki Osztá!yá«-nak mélyen tisztelt képviselőit, va
lamint az összes jelenlevőket, itt az Isten szabad ege alatt. E helyen 
üdvözlöm Önöket Uraim, hova a mai napon elzarándokoltak, hogy Szabó 
szellemének, e szellem óriásnak, igaz szívből, hódolatukat lerójják. A 
nagy szellem előtt való meghódolás méltó Önökhöz, mert Szabó szel
leme, nagy tudása, fürkésző tehetsége nemcsak a tudományt vitte előre, 
hanem édes hazánknak dicsőséget is szerzett fáradhatatlan munkásságá
val. Önöket pedig áldja meg az egek Ura ! Isten hozta Önöket !« (Éljenzés.) 

Koch Antal elnök lépett ekkor a fehér lepellel takart emléktábla 
elé, hogy a »Szabó-emlék« leleplezésének ünnepélyét, mesterien kidolgo
zott remek beszéddel megnyiása. 

Feljegyzéseink szerint ezen megnyitóbeszéd eszmemenete röviden 
a következő : 

»Midőn ez alkalommal az elismerés és kegyelet e helyéhez zarán
dokoltunk, első sorban a mai ünnepélyre érkezett hatóságoknak, tudo
mányos társulatoknak és intézeteknek üdvözletünket! Ide jöttünk, ehhez 
az emléktáblához, mellyel szemben fekvő magas szikla oltárként emel
kedik az égbe s hálát adhatunk a természet Urának, hogy az Isten szel
lemi oltára önfeláldozó papiának és hazánk kiválló tudósának ünnepét 
e helyen megülhetjük. Bányász lelkével, bajnoki szellemével, igazán mél
tóvá lett arra, hogy emléke fenmaradjon necsak hálás tanítványai lelké
ben s kartársai szivében, hanem hazánk hü fiai között is, kik tudomá
nyos érdemeit elismerni és megbecsülni tudják. Itt az ideje annak, hogy 
nemcsak az ő nagy alakjának méltó emlékét, hanem munkálkodását és 
fáradozásait is méltányoljuk. Kell, hogy hallhatatlan nevét s hirét a sza
bad természet fenséges alkotása mindenkinek hirdesse s századokon át 
megőrizze. A magyarhoni Földtani társulatnak 1901. évben, e vidéken 
járt kis csapatában született meg ezen »Szabó-emlék« eszméje s ezen 
eszmét azóta igazi lelkesedéssel felkarolva, ki is vitte, hogy Szabó nevét 
ezen sziklára vésse s emléktábláját a sziklával szemben helyezze el. (A 



lepel lehull az emléktábláról.) Az eszme kivitele nemes és egyszerű s 
mellette méltó Szabó nagyságához és szelleméhez; az eszme nem uj 
azonban, mert a külföld nagy tudósainak a kegyeletes megemlékezés 
nem egy helyen emelt már hasonló emlékeket. A földtani társulat fel
vetett szép eszméjét felkarolta az ?Országos Magyar Bányászati és Ko
hászati Egyesület Selmecz- és Bélabánya vidéki osztálya* s annak meg
valósítását, áldozatkészségével lehetővé tenni segítette. Most velünk 
együtt ünnepelik a nagy férfiút, s velünk együtt, nagy megilletődéssel 
állanak a nagy ember emléke előtt, melyet ma felavatunk s ünnepélye
sen átadunk rendeltetésének. Szivből köszönöm az ünneplő közönség 
megjelenését és az ünnepet megnyitom. Átadom a szót Dr. Böck Hugó 
főiskolai tanár úrnak, megkérve őt, hogy beszédjét mondja el.« (Éljenzés.) 

Ünnepi beszéd. 
Dr. Böck Hugó, kir. bányatanácsos, főiskolai tanár ünnepi beszéde, 

az ünnepély főmomentuma és kimagasló része volt, s mint ilyent szó sze
rint való szövegezésében reprodukáljuk. Fényképünk is az ünnepi aktus 
ezen szakaszát örökíti meg. (A szónok, a tábla a nézőtől jobbra eső 
oldalán áll.) 

Mélyen tisztelt ünneplő közönség I 

Áldozni jöttünk az emlékezés, a kegyelet oltárán. Összegyül
tünk, hogy a magyar tudomány bajnokának, a magyar geológia és 
bányászat úttörőjének emlékét érczbetükkel sziklába vésve örökítsük 
meg. Összegyültünk itt ebben a völgyben, a hol egy másik lánglelkü 
hazánkfia Born Ignácz „a bánsági geológia atyja" több mint egy 
század előtt a közeli Szklenón összehívta a bányászat, a földtan és 
a rokon tudományok képviselőit, hogy e szakok szolgálatában közös 
munkára egyesitse őket. 

Több mint félszázaddal később ismét e vidékről, Selmeczbányá
ról indult útnak Szabó József, hogy magyarul, magyar szellemben 
hirdesse, megteremtse a magyar geológiát. 

Rögös töretlen volt az ösvény, melyet választott. Mellőzés, fél
reértés volt osztályrésze nem egyszer pályája elején, de O hi
vatása érzetében nem csüggedve, bizva haladt a kiválasztott irton. 
Dolgozott, tett, teremtett. 

írással, szóval, tudós értekezésekkel, népszerű felolvasásokkal, 
tankönyvekkel szolgálta szakját, és nemzetét. 

Műveinek száma egész kis könyvtárra rúg és a budapesti egye
tem ásványtani intézete, a melyet ő teremtett meg és fejlesztett azzá 
a mi, már egymagában örök nevet biztosit számára a magyar kultúra 
történetében. 



Tudományának úgyszólván nincs olyan része, melyben Szabó ne 
dolgozott volna, melyben valami maradandót nem alkotott volna, 
mégis egy dolog volt, a mi főkép vonzotta : a harmadkori eruptív 
közetek. 

Hazánk nagy rónaságát, a Nagy Magyar Alföldet hosszú vonu
latban szegélyezik a harmadkori vulkánok. Hatalmasan nyilvánult itt 
a rég eltűnt időkben a vulkánosság. Óriási lávafolyások, tufa és 



brecesia takarók képződtek, melyek anyagából égbe törő vulkánok 
emelkedtek a harmadkori tengerek partjain. 

De nemcsak a Nagy Alföld szélén, az Erdélyi Medencze pere-, 
mén is ott vannak a harmadkori vulkánosság tanúi, mint a Hargitta, 
vagy az aranyat rejtő erdélyi Érczhegység eruptív kőzetei. 

Ma csend honol a régi vulkánok tájain és a vulkáni utóhatás 
végső jelei, kénsavas ömlések, borvizek, itt-ott kénes exhaláeziók és 
hőforrások az egykori tevékenység utolsó megnyilvánulásai. 

Az Alföldet szegélyező eruptív tömegek vonzották első sorban 
Szabó Józsefet, Kalocsa szülöttét, az Alföld fiát. 

Ezeket a közeteket ismerte meg Selmeczbányán, a hol magába 
szivta a bányászat, a geológia alapismereteit, a hol úgy megkedvelte 
ezt a két szakot, hogy eredeti pályáját a jogot otthagyva, ő belőle, 
a kő nélküli Alföld fiából, a magyar geológia úttörője lett. 

De nem feledte el szűkebb hazáját, a délibábos rónaságot sem 
s annak geológiáját is fürkészte, kutatta. 

Legszebb eredményeit azonban az andezitek, a daeitok, a lipa
ritok, a hogy ő nevezte a trachytok tanulmányozása körül érte el. 

Nem elégedve meg azzal, hogy csak Hazánk tercier vulkános 
vidékeit vizsgálja, kutassa, bejárta a külföldet is. Elment Amerika 
vulkános tájékaira, ott járt a Vezuvou, a Strombolin, ott a Szantorin 
szigeteken, a hol szembetűnően mutatják hatalmukat vén Földünk 
endogén erői. Ott leste, kutatta a vulkáni utóhatások, a gázok, gőzök 
hatását a működő vulkánokon. 

A legmaradandóbb, legbecsesebb, a mit az eruptív közetek ta
nulmányozása közben alkotott, zöldkövesedési elmélete. 

Hazánk nemes éreztermöinek túlnyomó része a harmadkori 
eruptivus közetekhez, andezitekhez, dacitokhoz van kötve. 

Ott a hol ezek erezet rejtenek méhükben sajátságos elváltozás 
észlelhető rajtuk, mely a legszembetűnőbben abban nyilvánul meg, 
hogy a közetek zöldes szint váltanak, propilitosak, zöldkövesek. 

A zöldkövesedés és a kőzetek éreztartalma között oly szembe
tűnő az összefüggés, hogy Boni egyenesen „Saxum metalliferum"-nak, 
érczettermő kőzetnek nevezte ezeket a zöldköveket, melyeket ósdi, 
a régibb vulkános kőzetekre emlékeztető külsejük miatt sokáig, régi, 
paleovulkános kőzeteknek tartottak. 

A selmeczi bányászati és erdészeti főiskola, akkor még akadé
mia, professzora, Pettko János nagyérdemű elődöm volt az, a ki elő
ször ismerte fel, hogy itt, Selmecz környékén ezek a közetek har
madkoriak és megint a selmeczi főiskola neveltje, tanitványa, Szabó 
József az, a ki megelőzve a külföld tudósait, a propilitok lényegét 
helyesen értelmezi, a mikor már 1873-ban a bécsi világkiállításon 



közreadott füzetben kimondja, hogy a zöldkő, a propilit „azon mó
dosulat, melyet valamely öregebb trachyt-fajon leginkább a kénes és 
vizpárás exhaláeziók idéznek elő", vagyis, hogy a propilit nem önálló, 
külön kőzet, hanem bizonyos harmadkori eruptív közeteknek a vul
káni utóhatások okozta elváltozása. 

Szabó ezzel szembe került Richthofen báróval és az osztrák és 
német geológusokkal, kik a propilitot önálló kőzetnek tartották. 

Rosenbusch a kiváló német petrografus csak hat évvel késeibb, 
1879-ben jutott a Szabóéval azonos eredményre. 

Azóta évtizedek multak el és az ellenkező nézetekkel szemben 
Szabó felfogása ma már általános érvényre jutott. 

íme ez Szabó tudományos munkásságának legszebb eredménye, 
melyhez azután még sok más becses megfigyelés és eredmény, mint 
például a földpátok lángkisérleti úton való meghatározása, vagy az 
Úrvölgyit nevü rézszulfát felfedezése csatlakozik. 

Nemzeti szempontból, a magyarság szempontjából éppen olyan 
becses, de talán még becsesebb az, a mit a tanitás és a tudomány 
népszerűsítése érdekében tett és az az önálló gondolkodás, felfogás 
mely müveiben, melyek első sorban magyar irányúak, magyar szel
leműek, megnyilvánul. 

Tankönyveivel, tanári működésével, magyar szellemben, magyar 
tudományt tanított és az édes Hazában képezett utódokat hagyott 
maga után, kik megkezdett mtmkáját folytatják. 

Csaknem másfél decennium múlt el fejünk felett azóta, hogy 
Szabó József örökre lehunyta szemét, de emléke ma is ott él a ma
gyar bányászat, a magyar geológia napszámosainak körében. 

„Exegi monumentum aere perennius" mondja a költő és az örök 
igaz szellemi alkotások csakugyan állandóbbak az ereznél. 

Szabó József müveiből, szellemi alkotásaiból is a szin, igaz, túl
élte alkotóját s ereznél maradandóbb emléket biztosit számára. 

Itt a harmadkor kialudt vulkánjai, kihűlt lávaárjai között, ezen 
a vidéken, mely kutató szellemét megihlette, kerestük ki munkatársa 
és barátja, Édesatyám indítványára azt a felfelé nyúló sziklát ott 
szemben, mely évezredek óta daezol az idők vasfogával, hogy nevét 
viselje, hogy a sír enyészetén diadalmaskodó munkásságának, érde
meinek jelképe legyen, hogy késő utódainknak is hirdesse a magyar 
tudós nemes emlékét. 

* 
Dr. Böck Hugó után Schafarzik Ferencz egyetemi tanár lépett elő, 

hogy a Magyar Tudományos Akadémia és a M. Természettudományi 
Társulat nevében hódoljon Dr. Szabó József emlékének. 

»Dr. Szabó József élete és tudományos munkálkodása mindinkább 



kidomborodik lelki szemeink előtt. Ezer elismerés és hála illeti fényes 
emlékét és valóban szerencsésnek érzem magam, hogy ezen kiválló férfiú 
emlékét a Magyar Tudományos Akadémia és a Királyi Magyar Termé
szettudományi társulat nevében megörökithetem. Dr. Szabó József a geo
lógiát nem mint a többi tudós, négy fal között művelte, hanem a sza
bad természet ölén, hogy azt ezáltal tanítványaival is megkedveltesse. Ö 
nemcsak a geológiát és a petrografiát karolta fel csupán, hanem a har
madkori vulkánikus kőzetek vizsgálatát választotta kedvencz feladatául 
és mint a körültekintő építész a leendő épület köveit hordja először 
össze, úgy ő is előbb részletkérdésekkel foglalkozik, hogy azokat azután 
harmonikus egésszé illessze össze. A hatvanas években a külföldön járt, 
hol a kőzetek ott megindult mikroszkopikus vizsgálatát tanulmányozza, 
mire hazájába visszatérve az eruptív kőzeteket ezen uj módszerrel fel
fegyverkezve határozta meg. Miután igy tehetségét különböző csoporto
kon kipróbálta, végre Selmeczbányára jött, hogy ezen a vidéken tanul
mányozza kedvencz témája anyagát. Vésővel és kalapácscsal kutatott és 
hosszú fáradságos munkájának eredménye : »Selmecz geológiája* ezen 
valóban fejedelmi ajándék, mellyel a hazát és a tudományt megajándé
kozta. A mi hálaadásunk elenyésző és igen gyenge, mert habár azon 
betűk, melyekkel emlékét megörökíteni akarjuk, érczből valók is, mégis 
mulandók és romlandók. Egyetlen egy érzet nyugtat csak meg és ez az, 
hogy mig e hazában bányász és geológus él, Szabó emléke szivükben 
élni fog.« 

Iglói Szontágh Tamás dr. helyettes igazgató a Földtani Intézet ne
vében koszorúzta meg az emléktáblát s lendületes szavakkal méltatta 
Szabónak hervadhatatlan érdemeit, mikor beszédében kiemelte, hogy a 
Magyar Királyi Földtani Intézet a legnagyobb elismeréssel adózik emlé
kének. A Magyar Királyi Földtani Intézet szervezésekor őt kinálták meg 
az igazgatással; de ő a megtisztelő megbízatást nem fogadta el, mert 
hivatását átérezte és tudta mi a kötelessége, tudta, hogy a geológiának 
szellemi munkásokat kell nevelnie. Szabó mindig hü barátja volt a föld
tani intézetnek és őszintén örült ennek minden sikerén. A mi babérko
szorúnk (hatalmas babérkoszorút tesz le az emléktábla elé) nem egye
dül munkásságának és tudásának elismerésére, hanem a szeretetre méltó 
ember tiszteletére is legyen szentelve. Szolgáljon e szikla Szabó emléké
nek, az ő emlékezete pedig a hazának szóló élete révén, mindnyájunk 
buzdítására és lelkesitésére. (Éljenzés.) 

Majd Hermáim Miksa kir. bányatanácsos, a selmeczbányai m. kir. 
bányászati és erdészeti főiskola ezidőszerinti rektora lépett elő, hogy 
Szabó emlékének, szép beszéde kíséretében, lelkesen adózzék; jelezve, 
hogy Szabó pályáját Selmeczbányán kezdette meg és innen indult útnak, 
hogy hazája javára gyakorlatilag alkalmazza a tudomány vívmányait s 



bizonyságot tegyen arról, hogy a főiskola Szabó emlékét hiven megőrizte. 

S e l m e c z b á n y a l á tóképe . 

A főiskola Szabó emlékét hirdetni fogja, mig a bányász oldalán csákány 



lesz s gondoskodni fog róla, hogy emlékezete fenmaradjon és vasnál és 

Látókép Selmeczbányáról a főiskola két palotájával. 

vésőknél tartósabb legyen. 



A rektor után Kerényi főiskolai hallgató mondotta el lelkesülten a 
főiskolai ifjúság szózatát: »Mélyen megilletődve lépek e helyre« u. m. 
»hogy a selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti főiskola ifjúsága 
nevében kifejezést adjak annak a mély megbecsülésnek, tanújelét adjam 
annak az általános igaz hódolatnak s tiszteletnek, a mellyel mi a főis
kola polgársága Szabó József emléke iránt adózunk. Hazánk nagy tudó
sának, a magyar geológia úttörőjének halhatatlan emlékét a hálás utó
kor a mai napon emléktáblával örökítette meg. De ereznél és márványnál 
maradandóbbak, halhatatlanabbak azok, amiket ő alkotott. Nem szük
séges alkotásait felsorolnom, nem szükséges érdemeire hivatkoznom, nem 
kell, hogy sokoldalú szakismereteire, nagy szellemi mozgékonyságára, 
bámulatos munkaerejére, csodálatos, érdemdús tevékenységére rámutas
sak ; mert hisz mindnyájan tudjuk, átérezzük e jelen pillanatban, hogy 
ki volt Szabó József?! Örömmel jöttünk ma ide, erre az ünnepélyre; 
örömmel azért, mert hiszen Szabó József körünkből indult el később 
oly dicső életpályájára; mert hiszen a selmeczi főiskolán szerezte meg 
tudományának alapját, a melyet később vas szorgalommal oly szépen 
topább fejlesztve, annyi sikert és babért aratott. De ezen ünnep fénye 
megsokszorozódik, dicsősége tízszeres erővel fellángol és jelentősége el
törölhetetlenül szivünkbe vésődik azzal, hogy ez az ünnep nemcsak a 
selmeczieké, hanem az egész magyar társadalomé, immár az egész 
országé. A mai napon Szabó József emlékét szivünkbe véstük és emlé
kül visszük e szent helyről azt a tudatot, hogy van egy út és ez 
úton Szabó József is haladott, a melyen haladva a halhatatlanok közé 
lehet emelkedni és ez az út a szorgalom, a kitartó munka, a fáradtsá
got nem ismerő buzgó tevékenység.« (Éljenzés.) 

Farbaky István kir. föbányatanácsos. az >Országos Magyar Bányá
szati és Kohászati Egyesület- ügyvivő alelnöke, ennek képviseletében ko
szorút helyezett az emléktáblára mert: »Azon hálás szeretetnél fogva, a 
mellyel a megdicsőült minden bányász- és az egész bányászközönségnél 
áll, továbbá azon nagy érdemeknél fogva, melyeket a megdicsőült a bá
nyászat iránt, továbbá a geológia és petrografia terén szerzett magának, 
végre azon szoros kapcsolatnál fogva, melyben a bányászat és a geológia 
egymás között régóta fennállott, az »Országos Magyar Bányászati és Kohá
szati Egyesület« múlhatatlan kötelességének tartotta, hogy ezen az ünnepélyen 
részt vegyen, azon képviseltesse magát és koszorút helyezzen az emlék
tábla homlokára.« (Éljenzés.) 

Újra Dr. Koch Antal lépett elő és a »Magyarhoni Földtani 
Társulat* nevében koszorúzta meg az emlékkövet, mi közben kegyelettel 
emlékezett meg a megdicsőültről. »A Magyarhoni Földtani Társulat1!; ne
vében leteszem e koszorút, volt elnökének emlékkövéhez! Ott volt ő tár
sulatunk bölcsőjén, ő ápolta társulatunkat ötven esztendőn keresztül. Le-



gyen emléke áldott. Társulatunk, melynek Szabó hosszú időn át disze 
volt, általam jelenti ki tiszteletét dicső kartársa emlékkövének leleplezése 
alkalmával. 

Az utolsó ünnepi szónok Grillusz Emil kir. föbányatanácsos, bánya
igazgató, az »Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Sel
mecz- és Bélabánya Vidéki Osztályá«-nak elnöke volt, ki az ünnepi ak
tus befejező ténykedését, az emlék átadását végezte lendületes beszéd 
kíséretében: 

»Áz imént elhangzott szép beszédekben kimerítően ismertetve voltak 
a mai ünnepély inditó okai. Szabó József geológiai müvei, hasznos mun
kássága és a hazai geológia terén szerzett érdemei folytán, hálás elis
merésünk külső jeléül állítottuk fel emlékkövét azon a helyen, a hol ő 
munkálkodott. Nekem az a kötelességem, hogy hálás köszönetet mond
jak egyrészt az erdőkincstár elnökének, másrészt az úrbéres közönség
nek, hogy megengedte e helyen ezen emléktábla felállítását, továbbá 
mindazoknak, kik szives megjelenésükkel az ünnepély fényét emelni szí
veskedtek. Az ünneplő testületek nevében ezen emléktáblát és szikla fel
iratot ezennel átadom a közönségnek és a hatóság képviselőjének, fel
kérvén őt, mint a közigazgatási járás főszolgabiráját, hogy ezen emlék
táblát és feliratot gondozni szíveskedjék, hogy ezen emlékek hosszú idő
kön át ícnmaradjanak.« (Éljenzés.) 

Finlm Sándor főszolgabíró a következő beszéd kíséretében veszi át 
az emlékeket: 

»Midőn a két emlékmüvet Szkleno és Geletnek közönsége képvise
letében tisztelettel átveszem, ígérem úgy magam, mint a két község ne
vében, hogy azokat szenteknek tekintjük. Hála a gondviselésnek s azok
nak, a kiknek lelkében megszülemleü ezen eszme. Hála azoknak, kik 
által az teljesítve lett. Köszönöm az ünneplő közönségnek itt való meg
jelenését és fogadom, hogy legszorgosabb gondomnak fogom tartani az 
emlékek megőrzését. Éljenek! (Éljenzés. Mozsárdurrogatás.) 

Ezzel az ünnepély hivatalos része be volt fejezve. Kachelmann Ká
roly az érkezett előkelőségeknek még bemutatta Majerszki István vállal
kozót, ki a felírás betűit a sziklára erősítette és bemutatta az úrbéresek 
csoportját, kik ünnepi díszben szintén résztvettek az emlékművek leleple
zésén. A kérdezősködésekre elmondotta Kncheltnann Károly gépgyáros 
úr, hogy az erős vasbádogból készült betűk magassága l - 2 m. és, hogy 
azok alsó széle a szikla alsó padkája fölött 35 m. magasságban, kőbe 
vésett kőcsavarokkal vannak megerősítve. A szikla csúcsának a völgy 
talpa fölött mért magassága a 75 m. körül van. 



Vihnye fürdőn. 
Vihnye fürdőn a társaság több részre oszlott. Egyik rész a nap he

vétől, az utazástól, a kocsizástól eltikkadva a park hűs árnyékában hú
zódott meg s elmerengve a múltakon emlékeztette egymást azokra az 
időkre, mikor Szabó még a régi fürdőház nagyon kevés kényelmet nyúj
tott, szegényesen bútorozott szobáiban lakva, családjával nyaranta itt 
időzött. A társaság egy része a gyógyító forrás hegyét, a Tiszovahegyet 
látogatta meg és visszaemlékezett Szabó »Selmecz Környékének Geológiai 
Leírása« czimü művének azon részleteire, a melyek a gyógyító forrás 
helyével foglalkoznak. A leírás vezető kezén haladva már a rövides bejá-

Vihnye fürdő látóképe. 

rás is teljes tájékozást nyújt, mert igen hamarosan meglehet állapítani, 
hogy a »Tiszova-hegy egészben véve három oldalról határos a Piroxen-
trachittal : keletről, éjszakról és nyugatról.« A Piroxéntrachit itt közve-
tetlenül érintkezik a Dolomittal a Tiszova éjszaknyugoti oldalán, a gyó-
gyitó-fürdő magasabb táján. »Ez a völgy talpától kezdve fölfelé egy kis 
elöli egyet képez, mely a fürdő-épülettől kissé éjszakkeletre a felső sétá
nyon több méter hoszzúságban van feltárva. A Piroxéntrachit még fölebb 
a Dolomit alatt marad, azt feltolta, az érülés határán piritban dús ér 
képződött s ebből fakad a hévforrás a Tiszova hegy éjszaki lejtőjén az 
épület felett nem nagy magasságban. (A hévviz tárójából kikerült Pi-



roxentrachit nagyfokú elmálásban lévő Piroxentrachit zöldkő.) A hévfor
rás vas- és nagy mésztartalmánál fogva rozsdaszinü tufát rak le, oly 
módon, hogy az a forrás történetének emlékköve gyanánt szolgálhat. 
Valamint sok más hasonló körülmény között kideríthető, hogy a mész
tartalmú viznek mai kifolyása nem az egyedüli, melynél tufakiválás ész
lelhető, hanem vannak lerakodások a mostani kifolyás fölött nagyobb 
magasságban, melyekből azonban a viz most már nem fakad. Ilyen ta
pasztalatot tehetni a vihnyei forrásmésznél is. A legmagasabb és termé
szetesen a legrégibb egészen fenn van a Tiszova éjszakkeleti oldalán a 
Piroxentrachit képezte előhegyeu. hol a likacsos Mésztufa réíegek jelen-

Részlet Vihnye fürdőből. 

* tékeny mennyiségben vannak szálban és egyes szabad tuskókban s foly
tatva ki mennek a felső sétány útjának egy kis részére. Az alantabb 
szinti tufarakodás a Tiszova éjszaknyugoti tövénél húzódik el és rajta 
áll az egész régi épület. Egykor azon a helyen, hol most az étterem 
kibővítése áll, szép rostos Aragonitokat« szedett Szabó. »Most azonban 
csak az épület nyugoti végén férni ezen alsóbb szintű lerakódáshoz . . . 
Aragonitot jelenleg a hévviz csatornájában mint szögletes törmeléket« 
lehet gyűjteni. »Szövete sugaras, ritkábban pizolitos. Hévforrás van 
kettő : a régi és az uj. A régi forrás naponta 4320 hektoliter vizet ad
ván, a mennyiséget nem találták elegendőnek, 1882—1883-ban fúrás által 
Zsigmondy Vilmos terve szerint uj forrást nyitottak, mely naponként 



8640 hektolitert szolgáltat, de 3 0 C. hőfok különbséggel kevésbé meleg.« 
A régi forrás kémiai elemzését 1867-ben Molnár János, az uj forrás 
vizének elemzését 1884-ben Dr. Schenek István végezte. »Ezen elemzé
sek oda mutatnak, hogy az alkotórészek a Dolomitból és a Trachitból 
vannak kiválasztva.« Egy harmadik csoport végre Vihnye-fürdő nagy ne
vezetességét a „Kötengert" látogatta meg, mely csodálatos természetal
kotásnak képződés-történetét Dr. Szabó József könyve, igen elmésen a 
következő módon irja meg: »Vihnye fürdővel szemközt a völgy jobb ol
dalán áll azon törmelékhalmaz, melynek Kőtenger nevet adtak s a mely 
nemcsak az egyszerű szemlélő figyelmét vonja magára, hanem leköti a 

Részlet Vihnye fürdőből, a Kachelmann=féle gépgyár 

látóképével. 

geologét is úgy inpozáns tömege, mint az által, hogy nagy terjedelem
ben és változatosságban tárja fel a kőzetet az egymáson szabadon he
verő tuskók meg apróbb törmelékek által, melyeknek eredésmódját min
denki igyekszik kimagyarázni, mint egy olyan jelenséget, melyet más he
gyen ily feltűnő méretben nem tapasztalnak. Magassága 496 méter. — 
. . . . — A Kőtenger délkeleti oldalán a legmagasabb ponton ujabb 
keletű feltárás van közvetlenül az erdő széle alatt, a hegy összes magas
ságának talán kétharmadában. Ez fontos bepillantást enged tenni a Kő
tenger hegytömegének azon részébe, mely még nem esett szét, hanem 
szíílban áll . . . A szálban levő Riolit összevissza van ugyan repedezve, 



de a repedési darabok eredeti helyzetökben maradtak, egyik a másik 
mellett szorosan áll, a hézag keskeny, a szemközt álló darabok a repe-

Kőtenger. 
dés minden kanyargásával és felületük minden alakulatával oly annyira 
összeillenek, hogy azokat a hegyet egységesen alkotó tömeg gyanánt kell 



tekinteni, a mely még a hegy oldalán lejebb elterülő kőtenger törmelék 
anyagává nem vált.« . . . Azon »magaslatról« mely »a valóságos Kő
tenger legteteje« fölött fekszik »széjjel tekintve azt találjuk, hogy a sza
bad tuskók anyaga olyan mint az mit . . . fent még némi összetartás
b a n lehet szemlélni: »a heverő darabok oly szabálytalanok minők . . . 
fenn a repedések, azoknak a Kőtengert ezen az oldalon képező kőtus-
kóknak valaha ezen szikla folytatását kellett képezni s azok egykor a 
Kőtenger hegy szilárd folytatása voltak. Az egyöntetű anyagát a hegy
nek, szétválasztotta egy vulkáni kőzet, mely alatta felnyomult oly erővel, 
hogy ezen S Z Í V Ó S kőzetnek a maga egész tömegében összevissza kellett 
repedezni oly módon, hogy a hegy kül határa felé a szétválás tökélete
sebb lévén a darabok legurultak a hegy töve felé; a perifériától bellebb 
lévő részeknél a szétválás csekély volta miatt mindjárt nem gurultak le. 
Az atmoszferiliák behatása azonban éppen úgy mint tán ismétlődő vul
káni felnyomulás a hatást fokozták és időről-időre az omlás eredménye 
oda fejlődött, hogy a Kőtenger azzá lett a minek látjuk, a még további 
szétomlást pedig bizonyos fokig maga a felhalmozódott törmelék hát
ráltatja.* 

A csoportok hat óra tájban ismét összeverődtek és miután a für
dőházakat, Sztáncsay Miklós Selmeczbánya kiküldöttének kalauzolása 
mellett apróra megtekintették és a látottak fölött elismerésüket fejezték 
ki és különösen kiemelték a fürdő nagyfokú fejlődöttségét, terjeszkedését, 
a mindenütt jelentkező csínyt és rendet: ezt — nagyon helyesen — an
nak a körülménynek tulajdonították, hogy a tulajdonos város, a fürdőt 
házi kezelésbe vette. 

Hat óra tájban Szilaveczky fürdő-vendéglős jelentette, hogy tálalva 
van, mire a fehér asztalok köré csoportosult a társaság, hogy jól fel
szolgált pompás ételek s kitűnő italok mellett a nap fáradalmait kipi
henje és régi emlékeket felújítva uj ismeretségeket kössön. 

Díszebéd. 

A társas ebédről, annak lefolyásáról és az ebéd közben felhangzott 
tósztokról, alábbi tudósításunk számol be. 

Hat órakor délután a nagy Ízléssel diszitett táblához vonultak, mely
nek legjobb benyomásu ékessége az általános derű volt, mit a bányász-
tekhnikusok speczifikus kedélyének ismerünk. 

A menü minden egyes pontja Szilaveczky Flóris fürdővendéglős 
konyháját dicséri. 

Ragout leves. 
Fogas tartárral. 

Angol vesepecsenye köritvc és zöld főzelék. 



Kirántott csirke ugorkával és fejes salátával. 
Pudding chaudeauval. 

Sajtok. 
Fekete kávé. 

Italok dolgában egészen úgy látszik mintha Kachelmann Károly 
gyáros lenne a házigazda, amint hogy Vihnyén nehéz az ő gavalléros 
közbejötte nélkül szakösszejövetelt képzelni. Az általa felkínált végtelen 
mennyiségű Hubert pezsgőn kívül még burgundi vörös és fehér asztali 
borok is láthatók voltak. 

Pecsenye után szólásra emelkedett Koch Antal budapesti egyetemi 
tanár, s a Szabó-emlékmű létesítésében fáradhatatlan két férfiú Kachel
mann Károly és Veress József egészségére üriti poharát. 

Böck Hugó dr. főiskolai tanár egészíti ki előtte szólónak szavait, s 
élteti az erdészeket. Volnhoffer Pál egészségére üriti poharát, ki az ün
nephez a fadiszt szolgáltatta. 

Veress József k. főmérnök és osztálytitkár Kachelmann Károly ne
vében is elhárítja magáról Koch tanár dicséreteit, mert ezek a földtani 
társulatot és a selmeczi osztályt illetik, melyeknek virágzására üriti po
harát. Beszéde után felolvasta az üdvözlő iratokat s azoknak a notabi-
litásoknak leveleit, kik magukat meg nem jelenésükért kimentették. 

Táviratok: 

A földtani intézet honnmaradt geológusaitól Budapestről. 

Ngs. Dr. Böck Hugó föisk. tanár Geletnek-Szlkenófürdö állomás. 

Felkérjük Nagyságodat, hogy a Szabó-ünnepélyre öszsze
gyűlt kartársaknak üdvözletünket tolmácsolni szíveskedjék. 

Kalccsinszkytöl, Budapestről, Kachelmann Károlynak Vihnyére. 

Szabósziklához kirándult társaságot szivesen üdvözli, 

Dr. Szádeczki Gyula egyetemi tanár, Kolozsvárról . 

Szabó-emlék bizottságnak Geletnek. 

Hivatalosan akadályozva csak lélekben lehetek szeretett fő
nököm emlékén ünneplőkkel. Kívánom, hogy az ünnepelt nemes 
buzgóságának megfelelőleg a dr. Szabó József szikla mihamar 
nyerje a geológia és bányászat szép tudományának magyar föl
dön annak javára s dicsőségére magas felvirágozását. 

Szabó Dénestől Kolozsvárról. 
Dr. Böck Hugó főiskolai tanár úrnak fürdőszálló Vihnyefürdö. 

Szivből üdvözlöm hálásan köszönöm fáradozásukat mind
azoknak, kik boldogult édes atyám emlékének adóznak, midőn 
őszintén sajnálom, hogy ezt személyesen élő szóval nem tehetem, 
kérem szíveskedjék ezeket az érzelmeimet és üdvözleteimet az egy
begyűlteknek tolmácsolni. Alázatos szolgája. 



Lóczy Lajos Budapestről, 

Nagys. Koch Antal úrnak üeletnek. 

A Szabó-emlék leleplezési ünnepe alkalmával hódolatát tol

mácsolja az Ő emlékezetének. 

Lőrenlhey, Nyirmadáról. 

Oeologus társaság Vihnyefürdö vendéglő. 

A tudomány győzelmi ünnepén Szabó szellemében való to

vább működést és tudományágunk felvirágozásához^íertr szerencsét 

kivan. 

Geologische Gesellschaft Selmeczbánya. 

Wien, V|30. 11 U. 10 M. 

Am Feste zu Ehren ihres grossen Forschers in flerzen teil-
ncmend rufe der ungarischen geologischen Üesellschaft horzliches 
Olückauf zu. 

L'hlig. 
Levelek: 

Erdélyi Múzeum-Egyesület. 123—1908. 
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Selmccz-

Bélabánya vidéki osztályának Selmeczbánya. 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége mélyen sajnálja, 

hogy május 30-án nem lehet jelen a geletneki völgy Szabó-szik
lájánál. Együtt érzünk azonban azokkal, kik ott megjelenve, kife
jezik az utódok kegyeletét Szentmiklósi dr. Szabó József iránt 
leleplezik azt az emléktáblát, melyen a kiváló tudósnak a hazai 
bányászat és geológia terén szerzett nagy érdemeit hirdetik nem
zetének. Őszintén kívánjuk, hogy emlékezetének felújítása legyen 
áldásos, buzdító hatású kövefőinek lelkében. 

Kolozsvárt , 1908. május 24-én. 

az Erdélyi Múzeum-F.gylet nevében: 

Dr. Szamosi János, Dr . Schilling Lajos, 

alelnök. főtitkár. 

s 

Budapesti Kereskedelmi Akadémia (V. Alkotmány-utcza 11.) 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Selmecz-

és Bélabánya vidéki Osztályának Selmeczbányán. 

Közbejött akadályok miatt nem valósithatom meg ama 
szándékomat, hogy a Dr. Szabó József emléktáblája leleplezése 
ünnepélyén megjelenve ott a Budapesti Kereskedelmi Akadémia 
nevében róla megemlékezzem. Kérem a mélyen tisztelt elnökséget, 
méltóztassék ezen bejelentésemet tudomásul venni. Kényszerű tá
volmaradásomat igen sajnálom. 

Mert Dr. Szabó József 1858,59-iktöl kezdve ö t éven át a 
Budapesti Kereskedelmi Akadémiának rendes tanára, 185'J|60-tól 
kezdve első rendes igazgatója vol t ós nemcsak kiváló szakbeli 
képzettsége által vált intézetünk díszévé, hanem nevét az által is 



őrök emlékezetűvé tette, h o g y megindította az akkor még német 
intézet megmagyarositását és felső iskolai színvonalra való kifej
lesztését. 

Legyen áldott az ő emléke a mi intézetünk részéről is azon 
a szép ünnepélyen, melyet a földtani társulat és a bányászati és 
kohászati egyesület Selmecz- és Bélabánya vidéki osztálya május 
30-án rendez. 

Kiváló tiszteletem nyilvánításával vagyok hive 
Budapest, 1908. május 28-án. 

őzuppán Vilmos, 
kir. tanácsos, a budapesti kereskedelmi 

akadémia igazgatója. 

Ezután Hermann Miksa főiskolai rektor emelkedett szólásra. Farbaky 
István éltetése után, ki elődje volt, a geológusokra tér. Koch dr.-t üd
vözli, ki hazafias szellemben műveli Szabó József örökét. Majd Scha-

farzik Eerenczre tér, végre Böck Hugóról szól, ki ijesztő hatást tett szó
nokra, mikor az ő vérének alkotó része kibugygyant ünnepi beszédében; 
dióhéjban végig nyargalt egy pár százezer esztendőn s nem tudja mitől 
szédült meg jobban a Szabó-sziklától-e vagy a geológiától. Ezen szédítő 
tudomány művelőire üriti poharát. 

Farbaky István megköszöni a rektor felköszöntőjét, majd a szak 
jövő reményeire üriti poharát. 

Schafarzik Ferencz a rektorra mondott felköszöntőt. 
Szontágh Tamás dr. geológus felköszöntőjében hatásosan szólt arról 

a kötelességről, mely diktálja, hogy minden erőnket — főkép a tudo
mány erőit — a szegény magyar haza javára kell gyümölcsöztetnünk. 

Ami ezután következett, az a jó kedv varázslata volt. Koller erdő
mester, az ismert fenomenális humorú szónok beszélt. 

A jókedv ezután növekedett, egészen addig, ameddig az emberi 
erők a kedv fejlesztésére képesek voltak. 

A társaság csak a késő reggeli órákban oszlott széjjel. 
Azt mondanunk sem kell, hogy a mulatság nem volt zene nélkül. 

Balogh Laczi kitett magáért. Jól játszott — virradtig. 

X 



S Z E M L E 

o o 
B á n y á m ívelés. 

•J — o 

Felhalmozott barnaszén önmagában való meggyulladásának 
kérdéséhez. Erdmann és Stolzenberg kísérletileg megállapították, hogy 
Ózont tartalmazó levegőnek jelenlétében a barnaszenek és különösen a 
huminsavak, viznek hozzájárulásával, csakhamar önmagukban meggyul
ladnak. Markazitnak nincsen befolyása. Az öngyulladások nagy valószí
nűséggel arra a körülményre vezethetők vissza, hogy a viznek a szén
halom felületén való elpárolgása következtében Ozon keletkezik, a melyet 
a humin-anyagok rögtönösen elnyelnek; ez által a hőmérséklet emelke
dik; a viznek elpárolgása rohamosabbá válik; az Ózonnak fejlődése fo
kozódik. Evvel lehet megokolni azt is, hogy a szabadban felhalmozott 
barnaszén önmagában való meggyulladása, nedves időt követő, verőfé
nyes napokon annyira gyakori jelenség. A tengeri levegő szintén erősen 
fejleszti az Ózont. Ez az oka, hogy szenes hajókon, gyakori a szállított 
barnaszénnek önmagában való meggyulladása. (Essener Glückauf. 1908. 
19. sz.) 

o - o 

o -
Bányajog. 

o 

Bányaadó-törvényjavaslat Elszász-Lotharlngiában. Elszász-Lot-
haringia országos-bizottsága elé legközelebb törvényjavaslatot terjesztet
tek a bányaadó-ügyek rendezéséről. Ezen javaslat szerint a bányamive-
letek fizessenek: 1. az adományozott terület minden hektárja után fél 
Markot, tekintet nélkül arra, hogy a kérdéses területen az üzem folya
matban van, vagy nem; 2. üzemben álló bányászatok után : a) jövedelmi 
adót, b) szállítási-adót a termelt hasznosítható anyag átlagos eladási 
árának a/4-része után. Sólűgot, kősót és kálisókat feldolgozó üzemek, a 
szállítási-adót nem fizetik, de a jövedelmezőség 1%-ával lesznek meg
terhelve. A telekadón felül, kerületi és községi pótadó, valamint hiányla
tok fedezésére 5%-os adópótlék fizetendő. (D. Bwks. Ztg. 1908. 123. sz.) 

Bányabirtokszerzés Norvégiában. Külföldiek Norvégiában csak a 
következő feltételek mellett szerezhetnek bányajogositványokat : A jogo
sítványnak érvényességi határideje 75 év; ezen időn túl a bányák, a gé-



pek és az összes, a vállalkozáshoz tartozó jogok, minden kártérítés nél
kül az állam tulajdonába mennek át. A tiszta jövedelem 3°/ 0-a, állami 
illetményképpen, az állampénztárba befizetendő. Csak norvég munkáso
kat és tiszteket szabad alkalmazni, s csak norvég anyagokat szabad 
használni; utóbbiakat még akkor is, ha különben egyenlő minőség mel
lett, a külföldi árunál 10'>/o-aI drágábbak is. (D. Bwks. Ztg. 1908.120. sz.) 

O O 

Közgazdaság. 
o o 

Badenben nem vásárol az állam szénterületet. Baden kormánya 
ismétellen és behatóan tárgyalta az állami széntelepvásárlás kérdését 
és behatóan megvitatta azon kérdést, hogy a szénárak rendkívüli inga
dozásai ellen saját kezelésben űzött szénbányamivelés útján védekezzék-e 
vagy nem. A Deutsche Bergwerks-Zeitung (1908. 121. sz.) jól értesült 
forrásból azt a tudósítást kapta, hogy a badeni kormány az állami szén
telekvásárlás eszméjét véglegesen elvetette s elhatározását következőleg 
okolta meg: Valamely már üzemben álló, jól jövedelmező és forgalmi 
tekintetben jó helyfekvéssel bíró szénbányának a megvásárlása csak 
nagy pénzbeli áldozatok árán válnék lehetővé, a minek folytán az állam 
szénterületszerzésének ezen módja gazdasági szempontból elvetendő volt. 
E szerint csak azon második eshetőség jöhet számításba, hogy az állam 
oly bányabirtokot szerez meg, a melyet még csak ezután kell majd fel
tárni és melynek értékét csak kutató mélyfúrások útján lehet megálla
pítani. Ez azonban, a vásárlás pénzügyi sikerét bizonytalanná és nagyon 
kétségessé teszi a vállalkozást oly annyira, hogy az államkormány a 
koczkázatért felelősséget nem válalhat. Egy tervbe vett vásárlás 11 mil
lió Márk befektetést követelt volna meg. A kormány az állam pénzét 
nem merte a vállatba befektetni, mert nem talált elég biztosítékot a be
fektetés jövedelmezőségét illetőleg. Ezen utóbbi aggály annál megokol-
tabbnak látszik, ha megfontolás tárgyává tesszük azon körülményt, hogy 
a kormánynak megvételre felajánlott szénbányaterület hasznosítását az 
ajánlatot-tevő bizonyára már réges-régen megkísérli, ha ebbeli vállalko
zásának hasznosságáról meggyőződve lett volna. 

Személyi hirek. Kitüntetések. A király, sok évi hű és buzgó szolgálataik 
elismeréséül P o b o z n y B e n ő tiszolczi művezetőnek a koronás érdemkeresztet, idősb 
S c h m i d t I s t v á n zólyombrézói előmunkásnak pedig az ezüst érdemkeresztet ado
mányozta. (Az U. 1908. 132. sz.) 



Lakásvá l tozás . Menking Frigyes, a brádi aranybányák agilis igazgatója 
Hunyadmegyóből elköltözik. Menking ama vaskezfl aranyemberek egyike volt, ki a 
néhány évtized előtt még úgyszólván értéktelen rudai aranybányaműveket oly szaka
vatott kézzel vezette, hogy az ma már több milliót ér. Menking régóta tartózkodik 
Brádon, mely idő alatt az ottani közönség rokonszenvét és szeretetét a legteljesebb 
mértékben megszerezte. Távozása alkalmával, június hó 21-én a »Korona«-vendéglő 
kerthelyiségében tisztelői bankettet rendeznek, melyre a meghivók már szétküldettek. 
(Hunyad. Várm. 1908. 22. sz.) — P r o k o p Ferencz aknász, Fejérkőről, Rozsnyóra 
költözött át. — Utass i János bányafelvigyázó, Mátranovákról, Pálfalvára lett 
áthelyezve. 

Ha lá lozások . Koppéi A r t h u r , A Koppéi Arthur hordozható vasutakat 
gyártó czég megalapítója a napokban meghalt Baden-Badenben. Az elhunyt a mezei 
vasutak iparának kezdeményezője volt és vállalatát világhírűvé tette. Nálunk, neve a 
Roessemann ós Kühnemann-féle vállalat (Budapest VI. Váczi-ut 113—115.) révén vált 
ismeretessé. — Foff Károly a gróf Csáky féle aczélmüvek prakfalvi telepének tiszt
viselője, a napokban, baleset következtében meghalt. Szakkörökben j ó l ismerték az 
elhunytat (U. Ma. 1908. 14. sz.) — Rantlei- M i h á l y m. kir. vasgyári üzem felvi-
g5'ázó folyó évi május hó 25-én Vajda-Hunyadon, életének 64-ik, állami szolgálatának 
49-ik évében, rövid és súlyos betegség folytán elhunyt. A boldogultnak hűlt tetemeit 
folyó évi május hó 26-án délután 3 órakor a róm. kath. sirkertben helyezték örök 
nyugalomra. (Vajdahunyad. 1908. 22. sz.) 

Petrozsényben a kincstári szénbányászatot üzembe 
helyezték, mely aktusról a Petrozsény- és Vidéke, vasárnap, május hó 
31.-én megjelent 22. száma a következő jelentést közli hírrovatának 
vezető helyén: Isién segitségével vette kezdetét a m. kir. pénzügyi 
kincstár itteni kőszénbányáinak átvétele és üzembe helyezésének 
nagy munkája. Országos jelentőségű közgazdasági akcziót fejt ki itt 
a Zsilvölgyben az állami vállalkozás s a köszénbányászat révén az 
eddigi nagyarányú előkészületek, a milliókra menő töke-befektetés, a 
várható széntermelés biztosítására engednek következtetni s érthe
tővé teszi azt a nagy apparátust, mellyel a nagy ipari vállalkozás 
megindult. Áldozó csütörtökön délelőtt fél tiz órakor testületileg 
vonult fel az állami köszénbánya adminisztratív és műszaki tiszti
kara Andreics János kir. föbányatanácsos vezetése alatt a róm. kath. 
templomba, hol Buday János plébános végezte a ,,Veni Sancte"-val 
kezdődő ünnepi nagymisét. Itt láttuk együtt azt a nagyszámú álla
mi tisztviselői kart, mely társadalmi életünkbe tekintélyes intelligens 
uj elemet visz be s Isten segítségét kérte annak a nagy munkának 
sikeréhez, melynek vezetésére vállalkozott. 

• • 
TARTALOMJEGYZÉK. 

Szentmiklósi Dr. Szabó József. — Életrajz. — Az ünnepély. — 
Fogadtatás Szklenó-Geletneken. — Leleplezés. — Ünnepi beszéd. — 
Vihnye fürdőn. — Díszebéd. — Szemle: Bányamívelés. —Bányajog. 
— Közgazdaság. — Jfirek. 
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S e l m e c z b á n y a , G r o h m a n n G y u l a k ö n y v n y o m d á j á n a k n y o m á s a . 



ünnepi szám: Dr. S z a b ó J ó z s e f emlékére. 
I. évfolyam. 1908. június 7. 36. szám. 

TÁRSADALMI, MŰSZAKI, BÁNYÁSZATI és KOHÁSZATI HETI SZAKLAP. 
S Z E R K E S Z T I : 

L I T S C H A U E E , L A J O S 
k i r . f ő m é r n ö k , a  s e l m e c z b á n y a i m . k i r. b á n y a i s k o l a 

ü g y v e z e t ő taná ra . 

Megjelenik: 
Minden vasárnap. 

A z előf izeté s m e g k ö n y n y i t é s é r e h a v i 1  k o r o n á s rész le teke t i s e l f ogadunk . 

A la p sze l l emi részé t i l le t ő k ü l d e m é n y e k é s k ö z l e m é n y ek 
a „Jő szerencsét" s z e r k e s z t ő s é g é h e z ; reklamácziők é s 
lakásváltoztatások ped i g a  kiadóhivatalhoz c z i m z e n d ö k . 
A lá í rások e g y é v re köte lezők . A z előf izetés i p é n z e k b e k ü l -
désére a  becsato l t befizetési lapokat tessé k h a s z n á l n i . 

2 8 ^ " Lapunk mai s z á m a 3 2 oldal 



[•Ml] 
Barnaszénbányához, lehetőleg azonnali 

belépésre, több bányaiskolát végzett 

felvigyázót keresünk. Ajánlatok a fi

zetési igények megjelölésével és az 

iskolai, valamint működési bizonyítvány 

másolatok csatolásával „ J ó Szeren= 

csét" jelige alatt e lap kiadóhivatalába 

küldendők. 4—4 

Rézbányához 
üzemvezetőt keresünk, havi 100—120 

K- fizetéssel, szabad lakással, fűtéssel 

és földilletménynyel. Csak végzett, na

gyobb gyakorlattal biró, volt bányais-

kolai tanulók pályázhatnak. A kérvény, 

melyhez bizonyitványmásolatok és élet-

leirás csatolandók, a szerkesztőséghez 

küldendők be. Pályázati határidő: jú

nius 15. 3—3 



Állást=közvetítés. 
Állást kereső folyamodások. 

Nagyobb gyakorlattal biró ügyes, a 
szénbányászatban járatos, több nyelvet 
beszélő felőr, szerény igények mellett, 
nagyobb hazai vállalatnál, képzettségé
nek megfelelő állást keres. Kegyes aján
latokat „ K e m é n y " jelige alatt is to
vábbit a szerkesztőség. Közvetetlen tu
dakozódások esetén, a szerkesztőség, le-
válben felvilágosítást szívesen ad. 3—-3 

Négy középiskolát és m. kir. bánya
iskolát végzett. 6 évi gyakorlattal biró, 
26 éves bányafelőr, beszél három nyel
ven, mindennemű bányászati, osztályo
zási, anyagkezelői, épitési, irodai teea-
dőkban tapasztalattal bir. Kisebb üzemet 
már vezetett. Megfelelő állást keres. Je
lenleg állásban van. Kívánatra bizonyít
ványokkal szolgál. Czim a kiadóhiva
talban. R. 



Szerkesztői üzenetek. 

P . G . Mátranovák. Kedves és biztató soraiért köszönet. Remélem sikerülni 
f o g a lapot még tovább fejleszteni. Csak több előfizető jelentkeznék, hogy bővithetném, 
vagy hetenként kétszer megjelenő lappá alakithatnám át a »Jó Szerencsét.« Most már 
külön fényképészünk is van, a ki a mai számban először mutatja be sikerült felvételeit. 
Kérem az ottani vidék helyi lapjainak czimeit velem közölni. 

• • 

T u d o m á s u l . 

Kérjük a hátralékos előfizetések beküldését. 

o o 

Előfizetések nyugtatója. 

1 9 0 7 - 8 . d e c z - m á r c z . hóra f izetett : Andrási J. Körmöczbányán; 
1 9 0 8 . jan-márcz . hóra: Sándor ¥. Kudsiron; márcz -ápr . hóra: Chladny 

B. Selmeczbányán; febr-máj . hóra: Horváth J. Hodrusbányán; Schlosser J. Kör 

möczbányán; május hóra: Kirchmajer P. Felsőbányán; június hóra: Haniska 
A., Pohly J., Szedlák J. Selmeczbányán; ápr-jun. hóra: Balázsy J. Aranyidán; 
Bárdossy A. Budapesten; Láger S. Kazanesden; febr-jul. hóra: Voditska J. Sel
meczbányán; jun-aug. hóra: Benedek L. Petrozsóny; jul-szept. hóra; Rartel 
K- Korompán. 



Klemp, Schuítz és Társa Düsseldorfban. 
Vezérképviselő Magyarország és Ausztria számára 
B u d a p e s t , S C H E M B E R F R I G Y E S w i e n , 

VI . Andrássy-út 5 0 . 1X|2. Wiederhofergasse 6 
szállít 

" t ó tárcs 
tetszőleges nyomtávolságok és sinmagosságok számára. 

A Klemp, Schultz és társa-féle hordozható fordító tárcsák a vágány megsza-^, 
kítása nélkül bárhol rászerelhe-4 
tők a sínekre ós lehetővé teszik,l 
hogy keresztező vágányok a fő-" 
vonal bármely pontjához csatla
kozzanak. 

Árlapok és részletes ajánlatok díj
talanul. 

Kérdezősködések alkalmával a 
B nyomtávolságot és a sin ma

gasságát megadni kérjük. 
1 7 — 5 2 

// 
, D. fi R N 

, I 1 7 5 0 3 0 J I 

; "%•«, *y , 1 

I 

H B : 

sarnEBfi Dános 
f é r f i - é s női dioaíŰ3lete 

SELnzEC3Bónyón. 

bérmentve kü ld . 
23—26 fiz. 

Nagy sirkoszorú raktár. 
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KÖTÉSI TÁBLA 

Hl H l j í- éofolyamának | [a 

T " első kőíeféheg. 
J föl Föl L 

: ÜH Ül 

• • 
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I 1 

II 

Csinos, Í3léses és 

tartós kioiteiben? 

6 r a 8 0 fillér. 

Vidékre 9 0 fillér 

beküldése ellenében 

bérmentoe l 

Kapható: 

GROHMA LA 
kőnyo- és papirkereskedésében 

Selmec3búnt)án. 

I i 



GRUNI 
kőnyomdai műíntézete 

Budapest, IY.'MolnáMitcza 37. 

Elvállal minden-

dennemü sok= 

szorositási és lit-

hográfia, színes 

és fekete nyo= 

másu munkát. 

H. Flottmann és Társa 
BUDAPESTEN 

VII., Dob-u. 16. Gozsdu-udvar. 

b á n y a m ü v e k é s k ő f e j t é s e k s z á 
m á r a r e n d e l t k ü l ö n l e g e s s ű r í t e t t 

l e v e g ő v e l h a j t o t t 

K É Z I K 0 7 . E T E T F U R Ó G É F K T 
s z e r k e s z t . 

A fúrások mélysége 4 m.-ig terjedhet. 
A gépek teljesítő képessége és tartós

sága utolérhetetlen. 
Oszlopos, háromlábú állványokra 
és feszitőkre szerelhető kőzetet

fúrógépek és levegőkompresszorok. 

Kőzeíetfiíró= és réselő= 
telepek berendezése. 19—52 

3ÓS3ERET?CSÉr 

S Q 
S 3 E R E Í 1 G S I Sm/ Ka* 

S3ERKES3Cr 
LICSCfiflüER LflOOS 

l7i 

Bemutatjuk mélyen tisztelt olvasóinknak a bekötési 

tábla eredeti kicsinyített rajzát. 



o G K O H M A N N 
SELHECZBÁNYA. 

GYU 
(Zárda-épület 

Ajánlja a mélyen tisztelt 
olvasó közönség figyelmébe 
modernül berendezett rZD 

könyv nyomdáj ál 
Készít mindenféle kereske
delmi-, ügyvédi-, községi-
és egyéb hivatalos nyom
tatványokat ; eljegyzési és 
névjegy kártyákat stb. stb. 
i—i ízléses kivitelben. • 

o 


