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Budapest, 1887 deczember hó 22-én.

Mélyen tisztelt B arátunk!

Midőn ama, barátainkból álló küldöttség élén, mely a közel múltban 

bennünket felkeresni kegyeskedett, e küldöttség nevében ékes és szivélyes 

szavakkal felszólítani méltóztatott arra, hogy a közszolgálat terén lefolyt 

működésünk 25-ik évfordulója alkalmából, a f. é. deczember hó 7-én rende

zett estélyen barátaink és jóakaróink körében megjelenni Ígéretet tegyünk, 

alig tehettünk egyebet, mint ezen barátságos meghívásnak engedni, mert 

habár a szereplési viszketegség távol esett tőlünk, kötelezett bennünket az 

estélyen való megjelenésre a meghívók iránt érzett tiszteletünk.

Valóban megilletve léptünk az ünnepelyre összegyűlt társaság körébe, 

mert a fogadtatás, melyben barátaink és jóakaróink bennünket részesítettek, 

messze túlszárnyalta azt, a mit mi, hazánk és tudományunk szerény mun

kásai, egyáltalán reményelhettünk. Csakis a barátság és jóindulat elnéző 

szemei rendezhették részünkre ama fényes kitüntetést, mely örök emlékeze

tes marad életünkben, s mely csak azt mutatja, hogy a magyar geologia 

ápolói, kedvelői és pártolói a jó akaratot és becsületes törekvést is elismerő 

rokonszenvükkel kisérik.

Mely és örök hálára köteleztek bennünket mindazok, kik a szóban 

forgó ünnepély alkalmával akár személyes megjelenésük, akár level vagy 

sürgöny utján bennünket megtisztelni es rokonszenvükröl biztosítani kegyes

kedtek, s minthogy Ezek valamennyien szakunkkal közelebbről vagy leg

alább távolabbról kapcsolatban állanak, legyen szabad irántuk érzett leg-
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bensőbb köszönetünknek e helyen kifejezést adni. Fogadja mélyen becsült 

barátunk kiváló tiszteletünk nyilvánításait, melylyel vagyunk

őszinte hívei
B öckh János, 
Gezell Sándor.

* * *

Huszonöt éve, hogy B öckh János úr, magyar kir. osztálytanácsos, a 
magyar kir. Földtani Intézet igazgatója tisztviselő minőségében szolgálja a 
hazát. A kik közelebbről ismerik és érintkeznek vele, jól tudják, hogy B öckh 

János úr lelkiismeretesség, ügybuzgóság és kötelességérzet tekintetében 
fényes mintakép, valamint a tudományosság terén is mindig az volt, és még 
most is az, mikor a hivatalos teendők terhe oly nagy mértékben nehezedik 
vállára. A Magyarhoni Földtani Társulatnak mindenkor buzgó tagja, egy 
ízben titkára is volt és társulatunk érdekeinek mindenben szolgálatra kész 

előmozdítója. Ismervén páratlan szerénységét, elálltunk attól a gondolattól, 
hogy érdemekben gazdag és egy negyedévszázados közszolgálati működését 
zajosabban ünnepeljük, hanem szűk baráti körben akartunk kifejezést adni 
azon igaz tiszteletnek és szeretetnek, melyekre ritka előzékenység és buzgó 
munkálkodás által már régen érdemesítette magát.

A szerencsés véletlen úgy hozta magával, hogy B öckh igazgató úrral 
együtt fiatalkori barátja és tanulótársa Gezell Sándor úr, m. k. bányataná
csos, csak néhány nappal későbben lépett a közszolgálat rögös pályájára. 
Gezell S ándor úr, a m. kir. Földtani Intézetnek fiatal tagja ugyan, de a 
magyar geologia buzgó munkatársa már azóta, mióta a selmeczi akadémia 
küszöbét elhagyta. A Magyarhoni Földtani Társulat régóta figyeli meg csen
des munkáját és tudja, hogy a gyakorlat terén működő geologusok ama kis 
csoportjának egyike, kik a mindennapi hivataloskodás mellett, szaktudomá
nyuk mívelésére is találnak időt.

E két érdemes férfiú évek hosszú során tanúsított érdemeinek némi 
elösmerésétíl szövetkeztek barátai és tisztelői, hogy folyó év deczember 7-én 
este S órakor a redoute helyiség éttermében rendezendő sztikkörű vacsora 
alkalmával kifejezést adjanak azon örömüknek, hogy bennök a magyar geo
logia buzgó művelőit, személyes barátjait tisztelhetik. Az ünnepeltek tiszte
letére és üdvözlésére mintegy ötven budapesti tagtárs és jóbarát jelent meg. 
Nevezetesen a földtani társulat elnöke, dr. Szabó József ; B edő Albert, 
miniszteri tanácsos és a magyar erdészek nagymestere; dr. Krenner József S., 
műegyetemi tanár és muzeumi őr; dr. Török Aurél, egyetemi tanár; 
Almáky Sándor, főerdőrendező; Wein János, a fővárosi vízvezetékek igaz
gatója; Semsey Andor, nagybirtokos és muzeumi tiszteletbeli főőr; dr. Ilosvai 

L ajos, műegyetemi tanár; Szathmáry B éla, bányakapitány stb. stb.
A szívből jött felköszöntök hosszú sorához számos beérkezett üdvözlő
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távirat és levél csatlakozott s a keresetlen hangulat legjobban bizonyította 
be azt, hogy az ünnepeltek iránti igaz tisztelet és szeretet hozta össze az 
egész társaságot.

Adja a gondviselés, hogy az elhangzott sok jó kívánság beteljesüljön és 
hogy sokszor üdvözölhessük még a két jeles hazafit és embert ama munkakör
ben. melyhez szegődtek; azon tudományos pályán, a melyen már jóformán 
25 év óta mint igaz, derék bajnokok szerepelnek.

Dr. S t a u b  M ó r ic z .

A SZERBIAI CINNOBER.

Schmidt SÁNDOR-tól.

(Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat 1886. május 12-én tartott szakülésén. )

(Ehhez az V- és Vl-ik tábla.)

Az A vala -hegyi ércztermőt dr. Y. Groddeck 1 munkálatából, legköze
lebb pedig Zsigmondy Vilmos 2 úr előadásából annyira megösmertük, hogy 
mindössze azt ismételhetem, miszerint Szerbiában a kéneső-érczeket csak
1882 óta ismerik. Ezek közül a kristályokban formált cinnober, legalább az 
ásványok nemzetközi forgalmában még mindig ritkaság. Annyival becsesebb 
tehát az az avalai cinnober, melyet Semsey Andor úr a magyar nemzeti 
muzeum ásvány-földismerési osztályának 1886-ban ajándékozott. Egy tölte
lék-darab ez, melynél fehér, víztiszta quarz-kristályokkal béllelt szakadék
ban sok fényes, bár apróbb cinnober-kristály van.

A cinnober-kristályok czímere mint tudjuk a básissal tetőzött köpczös, 
rhomboéderes forma. Ez annyira állhatatos, hogy J. Schabus 3 ismert gyöke
res munkálatának szavaival a más és más helyeken termett cinnober-kristá- 
lyokat formájuknál fogva megkülömböztetni nem lehet. A cinnober köpczös 
termetétől csak a Reddington-Mine (California) kristályai tértek el, mert 
ezek E. B ertrand 4 közlese nyomán a hosszú vékony prisma és a tetőn egy 
rhomboéder kombinálásában tűhöz hasonlók, mint a minők a rézoxydulnak 
chalkotrichit nevű kárminvörös féleségei. A szerbiai kristályokat a magyar
honi Földtani Társulat 1884. évi május havi gyűlésén dr. Schafarzik 

F erencz 5 úr röviden, mint szokott formájúakat megismertette, de a nemzeti

1 Ueber das Vorkommen von Quecksilbererzm am Avala-Berge bei Belgrad in 
Serbien. Zeitschrift f. Berg-, Hütten- u. Salinen -Wesen. XXXIII. Berlin. 188“).

2 Földtani Közlöny. XVII. 1887. p. 13.
3 Sitzungsb. d. niath.-naturiciss. Classe d. k. Akad. d. Wiss. Wien, 1850, p. 63.
4 G r o t h ’s Zeitschr. für Kryst. 2. p. 299. Ref.

Földtani Közi. XIV. 1884, p. 296.
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