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GERBER FRIGYES.
I r ta

S c h m id t  G é z a .*

G e r b e r  F r ig y e s , a salgó-tarjáni kőazenbánya részvénytársulat igazga
tója, a Ferencz József rend lovagja, az 1897. deczember hó 5-éu, 41 éves 
korában, rövid szenvedés után jobb létre szenderiilt. Hült tetemei e hó 7-en 
számos szaktárs, az összes tarjáni testületek mély részvéte mellett tétettek 
örök nyugalomra.

A magyarországi szénbányászat, egy a tudományosság maga9 niveauján 
álló, gyakorlati ismeretekben gazdag szakerőt, egy páratlan erélyü igazgatót 
veszített az elhunytban.

Fáradhatatlan munkássága a szénbányászat emelése körül szerzett 
érdemei, és az a rajongó szeretet, melylyel ő a szénbányászat iránt viselte
tett, kötelességünkké teszi, hogy vele bővebben foglalkozzunk.

G e r b e r  F r ig y e s  bányaigazgató született az 1856. év november hó 28-án 
Mitrovica-ban. Fia volt egy cs. kir. katonai hivatalnoknak. Középiskoláit a 
cs. kir. főreáliskolában Pancsován végezte, a hol az érettségi vizsgát kitün
tetéssel tette le. Még mint nem is 17 éves ifjú ment 1873 bán a freibergi 
bányászati akadémiára, a hol négy évet töltve két szakot végzett, az általá
nos bányamérnökit és a mérnökit, mindkettőt kitüntetéssel. 1878-ban 
lépett Berzászkán, az ottani szénbányáknál, mint gyakornok szolgálatba, a 
hol 1880-ban a Kozla bányához véglegesen üzemvezetővé kinevezték, és 
mint ilyen ott 1882-ig szolgált. 1882-ben jött a salgó-tarjáni kőszénbányák
hoz mint mérnök, a hol e minőségben négy évig, három évig mint gondnok 
és nyolcz évig mint igazgató működött.

Tisztv iselői irányában úgyszólván baráti vonzalmat érzett, azokat nagy 
tapintattal és ritka szakértelemmel tudta a gyakorlati élet számára nevelni. 
Mindig meghallgatta azok véleményét és azt, ha életre való volt, teljes erő
vel támogatta. Munkásai ügyes-bajos dolgait nagy igazságszeretettel egyen
lítette -ki és azok jólétének emelésére tőle telhetőleg megtett mindent.

Igazgatósága alatt négy aknat — Károly, Ferencz, Pálfalva, Etes — mé- 
lyesztettek és két tárnabányászatot a Lajos és Gusztáv tárót hozták üzembe.

Hogy mennyire emelkedett fáradhatatlan tevékenysége alatt a salgó
tarjáni bányászat, mutatják a számbeli adatok. Míg ugyanis 1882-ben 
3 millió q volt a széntermelés, már 1889-ben 6, 1893-ban 9, 1895-ben 
10 millió q-ra emelkedett a széntermelés és azóta állandóan 10,000.000 q.

Az 1888-ik éyben, a Józsefakna II. déli siklójában történt vízbeomlás 
folytán 60 óráig eltemetve volt 20 bányamunkást saját élete veszélyezteté

* Felolvastatott az 1898. február 9-én tartott közgyűlésen.
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sével ő hozta ki a bányából, a mely nemes és igazi bányászra valló, áldo
zatkész tevékenységéért a Ferencz József-rend lovagkeresztjét kapta. Az 
1900. évi párisi nemzetközi kiállitás XI. csoport «Szénbányászat és Kok
szolás» czimű alcsoportjának előadói tisztével őt megbízták.

Ha irodalmilag nem is igen működött, de a gyakorlati téren oly sokat 
alkotott, hogy veszteségét azok a körök, melyekben működött, igen sokáig 
fogják fájlalni és érezni.

A fáradhatatlan munkás élet után nyugodjanak békében porai, emléke 
legyen áldott!

A BUDAPESTI EGYETEM ÁSVÁNYTANT MÚZEUMÁNAK EUKLAS 
KRISTÁLYA.

Hátrahagyott közlemény dr. Szabó JózsEF-től.

Közrebocsátja

Dr. S chmidt S ándor.

Egy egész korszakot képviselt egymagában az elhunyt tudós férfiú, az 
ernyedetlen szorgalom, a lankadatlan munkásság sorozatát! Keleties haj
landóságú nemzetünk fiaiban már ez egymagában véve nem csekély jelentő
ségű dolog, hatása pedig annál inkább nagyobb volt. A kiváló mester példája 
vonzotta a fiatalabb nemzedéket is és szépen föllendülő szakirodalmunk 
élénken tanúskodik dr. S zabó J ózsef példájáról.

A tudomány szolgálatán kívül a vezetésére bizott tudomány-egyetemi 
ásványtani intézet fejlesztése volt főgondjainak egyike. Mint az anya egyet
len gyermekét, oly igazi szeretettel és gonddal törődött vele mindig. A régi 
központi egyetemi épületbeli gyűjteményből igazi museum vált az új palo
tában és a boldogult tanár legnagyobb örömei közé tartozott, ha a kincse
ket szaporíthatta. És valóban, a legjobban is volt ez így. Az a központosítás, 
mindent kizárólag egy helyre hordás az idők folyamában sehol sem bizo
nyult be jónak, a nemzeti museumok mellett mindenütt keletkeztek más 
gyűjtemények is. Egyik kiegészíti a másikat, megvan mindeniknek a maga 
jól elhatárolt köre, a mely nem engedi meg ugyan, hogy az egyik a másik 
rovására gyarapodjék, de megkívánja egyúttal azt is, hogy gondozzunk, fej- 
Ie8z8zünk mindkét helyen, mindenütt a maga módja szerint.

Hogy mit tett dr. S zabó J ózsef a tudomány-egyetemi ásványtani gyűj
teményért, arról nem is szükséges szólanom. A ki meglátogatta ez intézetet, 
csakhamar tapasztalta, hogy minden szép szónál többet ér a tett. Most is, 
már fájdalom három évvel a nagy veszteség után, mintegy a sírból is fel
nyúlik az ő munkás keze és irodalmi hagyatékában beszámol egy ritkaságról, 
melyet ez intézetnek szintén ő szerzett meg.


