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mérési és hódolatot, melylvel szaktársaid és tisztelőid feléd fordulnak, a ki műkö
dése közt sohasem feledkezett meg arról, hogy magyar és mivel tartozik hazájának.

A mint munkáid és ezekkel szerzett érdemeid következtében emelkedett 
tekintélyed a külföldön is, azon mérvben emelted hazád tekintélyét ott tudomá
nyos téren, de engedd meg, hogy ez alkalommal egy irányban vallomást is 
tegyek. Jól esett nekünk, kik körülötted mint. tudományunk egyszerű munkásai 
működtünk, hogy habár tekintélyed napról napra gyarapodott, Te azért mindig 
megmaradtál irántunk a régi jóakaró, atyai barát, s ebben rejlik annak magya
rázata, hogy mi benned nemcsak az érdemet becsüljük, hanem egyúttal őszinte 
szeretettel környezünk és tisztelünk.

Tartsa meg a jó Isten drága életedet tudományunk és a haza javára, az 
emberi kor végső határáig jó egészségben.

Éljen dr. S zabó  J ó z s e f !

Dr. S zabó  J ó z s e f  köszöni a társulatnak és a jelenlevőknek az iránta 
érzett és tanúsított őszinte tiszteletet és szeretetet; óhaja csupán az volna, 
miszerint szinten még olyan korban lehetne mint jelenlévő szaktársai, hogy 
még hosszú ideig és sokat dolgozhatna.

Ezután fölolvasta a titkár a szakülés alatt beérkezett több üdvözlő 
levelet és táviratot.*

Az ünnepi előadások sora a következő:

SZABÓ JÓZSEF ÉS A MAGYAR GEOLOGIA.

Dr. S chafarzik FERENCz-től.

Mélyen tisztelt ünnepi gyülekezet!

A magyarhoni földtani társulat választmányának megbízásából fog
lalom el ezt a helyet, hogy néhány rövid vonásban kimutassam azt, hogy 

mélyen tisztelt es ünnepelt Elnökünk tudományos működése mennyire 
függ össze a geológiával, nevezetesen pedig a magyar geologia fejlő

désével.
Igen tisztelt Elnökünk eddigi életműködése olyannak tűnik fel előt

tünk, m int a nyitott könyv, a mennyiben soha egy lépést nem tett és soha 
valamely dologgal nem foglalkozott, a miről szaktársait kisebb vagy nagyobb 
czikkekben ne tudósította volna; de azért mégis nehéz e feladat, ha meg
gondoljuk, hogy hatalmas munkaképessége a magyar irodalmat már eddig 
is vagy harmadfélszáz dolgozattal gazdagította.

1845-ben a magy. orvosok és természetvizsgálók pécsi vándorgyűlésén 
az illető szakosztályban egy kohászati értekezéssel lépett fel, mely a jelen
levő szakemberek tetszesét annyira megnyerte, hogy a nagy közönség előtt

Lásd a függeléket a lül - H íl\  lapon.
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való ujonnani előadásra kértek fel a fiatal 2'.'» éves bányásznövendéket. Mint 
kellemes ügyes előadó itt aratta volt S zabó József első diadalát.

Ha ezzel összevetjük ama sorozatos geologiai előadásokat, melyeket 
épen most a kir. magy. természettudományi társulattól rendezett felolvasó 
estélyeken tart, örömmel konstatálhatjuk, hogy ezen idő alatt tapasztala
tokban öregbedett ugyan, de különben testi és szellemi rugékonyságából 
mitsem veszített.

Eltekintve azon rövid időtől, melyet selmeczi akadémiai tanulmányai 
bevégzése után Zsarnóczán és Felsőbányán töltött, S zabó állandóan Buda
pesten tartózkodott, s mi sem természetesebb, minthogy a fővárost ham ar 
megkedvelte és környékének geologiai viszonyaival behatóan foglalkozott. 
Számos értekezése tanúskodik Budapest környékén tett kirándulásairól s 
több czikkben ismertette Buda speciális nevezetességeit: a hévforrásokat és 
a keserüvizeket.

Geologiai kirándulásainak eredményeit 1858-ban foglalta össze egy 
önálló munkában, hozzácsatolva egyszersmind Budapest első geologiai tér
képét is. E  munkájával a m. tud. Akadémiánál pályázott s alaposságával 
ann}rira kivívta a bíráló bizottság elismerését, hogy három pályázó közül 
neki Ítélték oda a jutalmat.

Budapest geológiájára nézve ez alapvető munka vo lt; P eters K ároly 

az akkor német tannyelvű egyetemünk tanára közölt ugyan Buda vidékéről 
egyes igen becses adatokat, melyek a bécsi földtani intézet kiadványaiban meg 
is jelentek, de magyar szerzőtől, magyar nyelven, ilyen terjedelemben s 
geologiai térképpel is ellátva, ez volt Budapestre vonatkozólag az első.

Ezen munkában a stratigrafiai sorrend egészben véve már helyesen 
volt megállapítva, s a miben később változás történt is, az inkább az ujabb 
nomenclaturának, valamint a részletes geologiai felvétel aprólékos rendsze
rességének tudható be.

E vidéket később, mikor a GO-as évek végén a m. kir. földtani inté
zetet felállították, egyik korán elhunyt jelesünk, dr. Hofm ann K áro ly , részle
tesen vette ugyan fel és irta volt le; de azért Szabó J ó z s e f  egyre figye
lemmel kisérte az ő kedvencz területét oly módon, hogy újból bejárta s ujabb 
adatokat gyűjtött, úgy hogy 1870-ben Budapest környékének geológiáját, 
dr. Hofmann térképét fogadva el alapul, az idevágó irodalom és saját ujabb 
megfigyelései igénybe vételével önálló feldolgozásban most már egészen új 
és modern köntösben m utatta be.

Budapest talajának ezen tudományos kikutatása mellett azonban a 
szívéhez nőtt főváros közérdekeiről som feledkezett meg, s mint városi 
képviselő mindig kész volt a közügyek intézőit gazdag szakismereteivel 
támogatni.

így pl. a főváros kövezetügye körül szerzett ő érdemeket, kivált a mi 
a honi kőanyagoknak nagyobb mértekben való felkarolását illeti.
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Több ízben fáradozott a budapesti vízvezeték ügyében is. 1875-ben 
m int elnököt látjuk működni a talajvizsgáló bizottság élén, a D una mindkét 
partján természetes vízszűrő rétegeket keresvén, mely munkálatok tudva
levőleg a vízvezeték további kiépítéséhez szolgáltatták az alapot. 1880-ban 
pedig, midőn a fővárosi végleges vízmű tárgyában összehívott bizottságban 
a nézetek a természetes és mesterséges szűrők alkalmazására nézve meg
oszlottak, akkor ő volt egyike azoknak, a kik határozottan a természetes 
szűrők, s a mennyire csak lehet, a Budapesttől E-ra található talaj- és forrás
víz igénybevétele mellett foglaltak állást. Hosszú tanácskozásoknak végre az 
lett az eredménye, hogy Dunakeszi és Újpest között Káposztásmegyer terü 
letén három hatalmas pró bakutat létesítettek, a melyek mindegyike szi
vattyúzás mellett naponta li2— 120000 m 3 kristálytiszta üdítő, 10— 11° C 
fokú vizet szolgáltat. E  víz részben forrásvíz, részben pedig természe
tes kavicsrétegen beszűrődő dunavíz, tiz ilyen kút szolgáltatná a főváros 
közönségének a szükséges ivóvizet.

H a tehát, m int remélhető, a közel jövőben ezen pompás italt élvezni 
fogjuk, mely bármely hegyi forrással is bátran kiállja a versenyt, akkor ne 
felejtsük el, hogy ezen nagyfontosságú gyakorlati kérdés megoldásában 
mélyen tisztelt Elnökünknek is tetemes osztályrésze van.

Kitetszik tehát ezekből, hogy S zabó nem csak a theoria embere, de 
hogy ő geologiai tapasztalatait polgártársai javára a gyakorlatba is át szokta 
ültetni.

* * *

Lássuk most ezek után tevékenységét az ország egyéb részein.
1852-ben társulatunk hálából kegyes pártfogója, boldogult hg. E s z te r -  

h á z y  P á l  iránt, elhatározta, hogy ipolypásztói és véghlesi uradalmait geo
logiai szempontból, különös tekintetben a technikailag értékesíthető anya
gokra, megvizsgáltatja. A kivitel többed magával Szabó JózsEF-re volt bízva, 
ki egyszersmind e sikerült kirándulás alkalmával szerzett tapasztalato

kat a társulati kiadványok számára le is írta.
Ezután mindig sűrűbben találkozunk S zabó nevével. A «Munkálatok »- 

bán leírja kirándulását a Fertő tóra, ismerteti továbbá Báo-Battina és 
Szegszárd környékének geologiai viszonyait, majd azután foglalkozik Ajnácskő 
geologiai viszonyaival, különösen pedig ismerteti az ajnácsköi Pogányvár- 
hegyet m int bazaltkrátert. Foglalkozik továbbá az Alföld alluviumjával, 
Bereghszász vulkáni képleteivel, Algyest (Arad m.) földtani viszonyaival, 
valamint leírja több czikkben Tokaj-Hegyalja geologiai viszonyait, a mely 
utóbbi hegységre vonatkozólag ismereteit még külön a Hegyaljai album 
szép kiadásában is megörökítette.

Közben 1859-ben a bécsi földtani intézethez csatlakozott m int önkén
tes geologus s mint ilyen készítette el Nógrádmegye alsó részének átnézetes 
geologiai térképét. Később megint, különvált ugyan a bécsi földtani inté-
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zettől, de azért nem hagyott fel a geologiai térképezéssel, hanem mindjárt 
a következő évben rá agronomiai szempontból rajzolta meg Békés és Csanád 
megyéknek geologiai térkepét, melyet a kimerítő magyarázó szöveggel 
együtt a magy. gazdasági egyesület adott ki. Ezen, valamint az 1870-ben 
M o l n á r  J á no s  sál kidolgozott, s a pestmegyei Bugyi község határában elő
forduló talajnemek geologiai, chemiai és pliysikai viszonyaira vonatkozó 
munkájával inaugurálta egyszerűi ind a m. kir. földtani intézet keretében 
megindulandó geologia agronomiai felveteleket.

1807-ben elkészítette nagybecstí geologiai térképet a Tokaj-Hegyaljá- 
ról a már említett album számára, 1808-ban pedig kiadta a magy. orv. és 
term. tud. évkönyvében Heves-Szolnokmeg}Te geologiai térképet.

Eme számos kirándulását és felvételét a geologiai, de főleg a petro- 
graliai czikkeknek egész sora követte. Legelőször jelentést tett a magyar- 
országi salétromtermelésről, majd pedig a timsógyártásról. Irt továbbá 
az eperjesi amphiboltrachytokról, a dunai trachytcsoport balparti részéről, 
a péterváradi trachytról, az Erdély és Magyarország közti határhegységben 
előforduló trachytokról, Uj-Moldova és Vaskő eruptiv kőzeteiről; leírta a 
fehérvári gránitokat, a tokaj hegyaljai obszidiánokat, valamint a hevesmegyei 
szarvaskői wehrlitet. Selmecz trachytjairól szóló értekezései, valamint a leg
utóbb megjelent nagy monográfiája pedig egymagokban is több mint egy 
évtized fáradságos munkáját tartalmazzák.

Már e rövid sorozatból is Kitűnik, hogy S zabó főkép a vulkáni kőzetek 
leírásával szeret foglalkozni.

* * *

Kégibb értekezéseiben még csak makroszkopos észlelésekre támasz
kodott, a mikor azonban a hatvanas évek vége felé neszét vette, hogy 
Angliában S orby, Németországban V ogelsano es Zirkel kőzetvizsgálataik- 
hoz a mikroszkopot kezdik használni, azonnal ő is teljes hévvel rávetette 
magát ezen uj irányra, s hálával kell megemlítenem, hogy ezen új vizsgálati 
módszert a. budapesti egyetemen azonnal külön előadások tárgyává is tette, 
úgy hogy a hetvenes évek elején már tanítványai is jártasak voltak benne. 
Igen eleven elet lüktetett akkoriban altban a szűk, ósdi ásványtani intézet
ben, a hol nem kevesebb mint '20— )>0 tanárjelölt is foglalkozott a mester 

vezetése alatt petrograíiai vizsgálatokkal.
Geologiai kirándulásain es petrografiai tanulmányai közben különösen 

egy kőzetcsaládot kedvelt meg. A traehytok nagy családja ez, mely Magyar- 
országon rendkívül gazdagságban és változatosságban van kifejlődve, s mely 
egesz Európát tekintve is nálunk klasszikusnak mondható; ez egyszersmind 
azon kőzetcsalád, mely már a század elején-B e i t d a n t , a híres franczia geo
logus figyelmét is kiváló módon magára vonta.

A hatvanas években a bécsi geologusok is érintettek ugyan olyan vidé
keket. a hol traehytok hegyalkotó módon bőven iordulnak elő, a milyen
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Selmecz és Körmöcz vidéke, a Mátra, a Tokaj-Hegyalja; felvételi jelen
téseik során hol rövidebben, hol pedig bővebben meg is emlékeztek ezen 
képletekről, sőt br. K icutuofen speciális tanulmányok tárgyává is tette e 
nevezetes kőzetcsaládot; de azért S zabó JózsEF-ben — kivált mikor a mikrosz
kóp és egyéb vizsgálati módszerek a potrograliában egészen új korszakot 
nyitottak volt meg — mindinkább azon lelkes meggyőződés vert gyökeret, 
hogy a magyar hazának ezen kiváló formatióját behatóan tanulmányozni 
magyar tudósnak kötelessége.

Es igaz bámulattal látjuk, hogy S zabó J ózsef azóta ritka kitartással 
es szívóssággal csakugyan e nagyszabású thém a megoldásának szenteli 
erejének nagy részét.

Anyaggal bőven rendelkezett, azt már az ötvenes évek óta szorgal- 
matosan gyűjtögette. Külföldi utazásait szintén gyűjtésekre használta fel. 
1865-ben az Euganeákban tett kirándulásokat, 1872-ben es 1874-ben 
Szerbia trachytvidékeit já rta  be, 1875-ben Szantorin, 1870-ban pedig Milo 
szigetét tanulmányozta részletesen.

Kezdetben azon volt, hogy lupe es mikroszkóp segítségével osztá
lyozza a trachytokát azoknak mincralogiai elemei szerint. Ezen a módon 
sikerült is a traehytok színes elegyrészeit, nevezetesen a biotitot, az amphi- 
bolt és az augitot elég biztosan m eghatározni; a földpátok egyes fajait 
azonban ezen az úton felismerni nem lehetett.

Ismeretes, hogy T sciiermak 1804-ben 10 földpátsorozatot állapított 
meg, valamint ismeretes volt egyes chemiai analysisekböl az is, hogy a 
kőzetekben előforduló földpátok különböző fajokhoz tartozhatnak. Olyan 
módszerek azonban, a melyek segítségével minden egyes kőzetben gyorsan 
és pontosan a földpát specziálisabb természete iránt tisztába lehetett volna 
jönni, akkoriban meg nem léteztek. Minthogy S zabó a kőzetekben előforduló 
földpátok természetére nagy súlyt fektetett és arról is meg volt győződve, 
hogy a földpátok a traehytok többi ásványos elegyrészeivel bizonyos tör
vényszerű viszonyban kell hogy legyenek, éles észszel lerontotta az útjában 
álló nehézségeket és megalkotta magának a földpátok lángkisérleti úton 
való meghatározásának módszerét.

Látjuk ezekből, mélyen tisztelt gyülekezet, hogy S zabó J ózsef olyan 
mester, a ki munkáihoz a szükséges szerszámokat maga találja fel.

A lángkísérleti meghatározáshoz az első útm utatást B unsen «Flam
menreaktionen» czimü dolgozata szolgáltatta ugyan, a melyben B in se n  

megjegyezte volt, hogy a lángkíserlettel összehasonlítás útján még az egyes 
földpátokat is meg lehetne határozni. Ez azonban legkevésbé sem csorbítja 
S zabó érdemeit, a mennyiben módszerét czéltudatosan dolgozta ki, s nem 
csak az olvadás fokának, valamint a kálium és nátrium  tartalmának meg
ítélésére, hanem végeredményben magának a földpátfajnak biztos megha
tározására is alkalmatossá tette.
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Ily módon mikroszkóppal es lángkísérlettel újból átvizsgálván a gyűj
teményeiben levő trachytokát, 1873-ban a bécsi világkiállítás alkalmával 
lepett föl először önálló trachytrendszerével, a melynek értelmében az 
összes traehytok a quarztartalom szerint két nagy osztályra, s azokon belül 
pedig a földpát savassága szerint leszálló sorban több alcsoportra voltak 
osztva. Később S zabó ezt a rendszerét mással pótolta, olyannal, a melyben 
az osztályozó szerepet az ásványtársulásnak, főleg pedig a színes elegy
részeknek juttatta. Sietek azonban megjegyezni, hogy ezen újabb rendszere 
epen nem ellenkezett az előbbivel, a mennyiben a két rendszer egymással 
bizonyos harmóniában áll. Összevonások által az alosztályok száma keve
sebb lett, gyakorlati kezelése pedig kivált a térképezésnél tetemesen egy
szerűbbé vált.

A nyolezvanas években írt trachyttanulmányai, kivált pedig a Selmecz 
környékére vonatkozók már mind ebben a rendszerben készültek, a máig 
elért tökéletességében pedig szövegben és térképen legújabb nagy monográ
fiájában m utatta be, melyet «Selmecz környékének geologiai leirása» czím 
alatt a m. tud. Akadémia m últ évben adott ki.

H a Szabó JózsEF-nek az eddigiekben vázolt m unkásságát áttekintjük, 

azt látjuk, hogy kiváltképen petrografus, de n em  a szó m egszokott értel

m ében, a m enn yiben  m indig hű maradt a geologiához és sohasem  hagyta el 

azt az alapot, m ely  a petrografiát szorosan a geologiához kapcsolja. Á llá s 

pontját e tek intetben m isem  je llem zi találóbban, m int a m aga saját s z a v a i: 

. a petrogratiai m eghatározás a geologus kutatására nézve csak  

bevezetes, alapvető, nélkülözhetetlen  eszköz, de nem  réyczél ,  m ert távol 

sem elegendő arra, hogy a kőzetnek, m int a föld szerves reszének m in ő 

segéről kikerekített és a tényleges viszonyokból okszerűen folyó képet 

n yú jtson .»

A geologiai kutatástól ugyanis megkívánjuk az eruptiv közettömeg 
előfordulási viszonyát, valamint kitörésének korát is, s nevezetesen ez utóbbi 
feltétel az, a melylyel Szabó J ózsef a maga trachy trendszerét előnyösen 
kiegészítette. Ennek értelmében a trachyteruptio cyklusa az ó-harmadkor- 
ban indult meg a legsavasabb tagokkal, az orthoklas-tracliytokkal, míg a 
legbázisosabb pyroxen-andesit kitörések a szarmata-korban értek véget.

S zabó József-nek ezen tudom ányosan kidolgozott trachytrendszerét 

terebélyes fiihoz lehet hasonlítanunk, m elynek gyökerei m essze s nem  csak 

hazánk, hanem  a külföld nevezetesebb trachytvidékeire is elhatolnak vagy  

pedig olyan díszes épülethez, m elynek köveit közelből és távolból fáradságo

san hordotta össze.

Petrogratiai munkálkodásán kívül azonban közben általánosabb geo
logiai kérdésekkel is foglalkozott, a melyek közül csak a magyar Alföld 
alakulására és Magyarországon a jégkornak hatására vonatkozó czikkeit 
említem meg.
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Számosak ezenkívül szorosan mineralogiai tárgyú értekezései is, a 
melyek közül a következők a fontosabbak:

Cbabasit a szobbi trachytban.
Enargit Párádon.
Antimonit opálérben Erdőbényen.
Adatok a moraviczai ásványok jegyzékéhez.

Claudetit Szomolnokról.
Magyarország nevezetesebb fluorit lelőhelyei.
Helvit Kapnikbányáról.
Úrvölgyit, egy új rézásvány.
Pharmakosiderit és Úrvölgyit új lelőhelye Homokhegyen.
Ezen ásványoknak nem csak új lelőhelyeit m utatta ki, hanem az 

urvölgyitben egy új ásványfajt is alapított meg. Kevesen fogják tudni, hogy 
Szabó .József az urvölgyitnek az akadémia 1870 április 21-iki ülésén való 

bemutatásával a m a y i /a r  tudománynak mentette meg a prioritást, a mennyi
ben előadásával etjif nappal megelőzte bécsi collégaját BREziNA-t, a ki máig 
is kiderítetlen csodálatos úton-módon sokkal előbb ju to tt ezen új magyar 
ásvány birtokába.

Előszeretettel foglalkozott a meteoritekkel is, a többi között neki 
köszönhetjük annak tudomását, hogy a budapesti egyetem gyűjteményében 
lévő toluccai meteorvastömegen egy jól kivehető octaeder fordul elő. 
A knyahinyai meteorhullásra vonatkozó czikkei pedig e jelentékeny ese
mény kútfő közléseinek tekintendők.

S zabó, ki sokat utazott, a legtöbb esetben fel is dolgozta azt, mit u ta 
zásai alkalmával gyűjtött. Előadásait a tárgyhoz mérten, hol az akadémiá
ban vagy társulatunkban, hol pedig a kir. magy. természettud. társulat 
népes gyűlésein adja elő. Ezek között legyen szabad a következőket fel
jegyeznem :

Szulinai munkálatok.
Bazalt és trachyt Gleichenberg vidékén.
Kirándulás az Euganeákba.
Az Etna kitörése 1860-ben.
Pompeji geologiai tekintetben.
Jelentés Szerbiában tett utazásáról.

A glaukophantrapp Lauriumban.
Szantorin geologiai történelme.
Stassfurt kálisóbányáiról.
Amerika nummulitjeiről.
A Yellowstone, National Park néhány kőzetéről stb.
Nyomban i t t ' említem meg, hogy a földrajzi társulatban tartott elő

adásai, m int:

Utijegyzetek Szerbiából.
Földtani Kftzlöny. XXII. köt. 1892. («»7) 10
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Szöllöiniveles Szantorin szigeten.
Algéria es az alfa ipar.
Amerikai útjáról.
Az indiánokról és a cliinaiakról Amerikában, a legerdekesebb útleírá

sok es geograliai olvasmányok közé tartoznak.

Sok vegyes természetű apróbb czikkéröl, valamint ismertetéséről nem 
is szólva, röviden csak jelezni akarom, hogy S zabó J ózsef a magyar tudo
mányos nomeiiclatura ügyében is fejtett ki tevékenységet.

Első kísérlete ezen a tereli, a «Bányaműszótár» 18-1-8-bán jelent meg 
az akkoriban divatos szóalkotással. De ettől csakhamar eltért es ISO 1-ben 
ö volt az, ki sikeresen harczolt a túlságokba menő BuoÁT-féle purizmus 
ellen, legújabban pedig az akadémia egyik közelmúlt ülésében lándzsát tört 
a magyar n y e l v b e  befogadott idegen szók fonetikus írásmódja mellett.

S zabó József ezenkívül nagy szolgálatot tett hazájának mint ta n 
könyvíró is. Még abban az időben, mikor P eters előtt az egyetemen 
helyettes tanári minőségben működött, adta volt ki előadásait «Ásvány és 
földtan»» czímén, a mely munkája három egymásra következő évben ugyan
annyi kőnyomatú kiadást ért meg. líendes tanár korában is az volt az első 
teendője, hogy hallgatói számára magyar ásványtant írjon. Ismert tankönyve 
1861-ben látott először napvilágot, 1875-ben harmadik kiadásban jelent 
meg, most pedig szerzője negyedik kiadását rendezi sajtó alá. 1883-ban 
jelent meg geológiája, mely kiváló tekintettel a petrograiiára, vulkános
ságra és hidrogratiára van megírva, de e mellett különösen a magyar 
viszonyokat karolja fel. Ezeken az egyetemi oktatásnak szánt kézikönyvein 
kívül a középiskolát, de még az elemi iskolát is ellátta nem egy talpraesett 

kis tankönyvvel.
Ha általában igaz az, hogy minden tudós, ki tankönyvírással foglal

kozik. hálára kötelezi nemzetét, akkor ez /még fokozottabb mértékben áll 
minálunk, a hol az összefoglaló tan- és kézikönyvek valóban hézagpótlók. 
S minden más elismerésnél szebben jutalmazza meg S zabó József ebbéli 
munkálkodását azoknak a magyarajkú hallgatóinak hálálkodása, kik az 
egyetemre feljőve s idegen nyelvekben még nem jártasak, S zabó könyveiben 
megtalálják azt az eszközt, a melylyel ezen tudományágakban ismereteik 

alapját megvethetik.
Büszke lehet S zabó gyűjteményeire is. E  gyűjtemények, melyek a 

regi egyetemi épületben eleinte egy, később két szobában es egy szűk folyosón 
voltak összezsúfolva, immár díszes palotában, gazdagon meggyarapodva, 
áttekinthető és előkelő modorban felállítva szolgálják a tanítás es tanul
mányozás mindinkább magasodó czéljait.

Tudományáért mint tanár mindig lelkesedik, de mi több, tanítványai
ban is fel tudja ébreszteni a lelkesedés szent tüzet.

r * *
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Mélyen tisztelt gyülekezet! Az említetteken kívül ünnepelt Elnökünk
nek Szaró JózsEF-nek meg számos más bokros érdeme is van.

Egyik oszlopos tagja <"> a ni. tud. akadémiának, buzgó előadó a te r 
mészettudományi és földrajzi társu latokban; szervező tagja és elnöke a 
magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésének; vezetője és ujjá- 
alakítója az állat- és növénylionositó társaságnak; végre elnöke a mi társu 
latunknak is, a melyet nem csak itthon vezérel, hanem mindenkor a nem 
zetközi geologiai kongresszusokon is képvisel. Szóval fáradhatatlan odaadással 
közreműködik ő mindenütt, a hol ő hazájának, a társadalomnak, főleg pedig 
a magyar geológiának jó szolgálatot tehet s én azt hiszem mélyen tisztelt 
gyülekezet, hogy mindnyájunk forró óhaját fejezem ki, midőn lelkem mélyé
ből azt kívánom, hogy mélyen tisztelt Elnökünk, S z.vhó J ózsef, a jövőben is 
minél számosabb éven át a magyar tudományosságnak es közoktatás

ügynek hivatott és avatott képviselője es lelkes vezere legyen.

SZABÓ JÓZSEF MUNKAJA SELMECZllüL.

I nkey BÉLÁ-tól.

«Selmecz környékének geologiai leírása» — ez az egyszerű czíme egy 
terjedelmes munkának, melyet ezelőtt egy évvel dr. S zabó J ózsef közre
bocsátott. A ki nem ismeri a szerzőt és annak eddigi tevékenységét, e czím 
alatt alig fog egyebet keresni, mint egyikét azon részletes földtani vagy talán 
bányageologiai leírásoknak, minőket irodalmunk m ár nagyobb számmal bír. 
Mi azonban, kik a szerző közelében élünk és folytonos munkásságának 
tanúi voltunk, m ár évek óta feszült kíváncsisággal vártuk nagy művének 
megjelenését, melyben megelőző kutatásainak eredményeit összefoglalva, 
elszórtan közlött nézeteit systematikusan kifejtve megtalálni reméltük. Vára
kozásunkban nem is csalódtunk, és ha e m unka tanulmán}Tozásában elme
rülve mindeddig hallgattunk róla, ha én csak most, több mint egy év letelte 
után merek vele nyilvánosan foglalkozni, mentségemül szolgáljon maga a 
m unka gazdagsága, mely a futólagos átpillantás és elhirtelenkedett véle
ményadás ellen tiltakozik. Egy tartalmas, tudományos munkával úgy 
vagyunk, mint az utazó egy idegen, nagy várossal; az első benyomás inkább 
csak zavarba ejti azt, de ha benne egy évig lakott, ha közintézeteivel, lakos
ságával, életével behatóan megismerkedett, képes lesz a város szellemi szín-

f

vonalát felismerni, kulturális és közgazdasági jelentőseget megbírálni. En 
is most már — egy év letelte után — otthonosnak érzem magam e munka 
gazdag tartalmába!).

Gondos tanufmányozás és megfontolás után némi jogot tulajdonítok 
magamnak, jelentőségét kiemelni es örvendek, hogy a mai nap ily kiváló 
alkalmat szolgáltat nekem, a benyomást, melyet Selmecz geologiai leírása
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