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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT-nak 1901 szeptember 2 2 -  
29-ig Selmec- és Körmöcbányára rendezett kirándulása alkalmából 

merült föl az az eszme, liogy a Geletneki-völgyben emléket állítsanak a 
társulat néhai elnökének s z e n t m i k l ó s i  Dr. S z a b ó  J ó z s e f  egyetemi tanár
nak, a ki Magyarországon a petrografia megteremtője, atyja és «Selmec 
környékének geológiai leírásai» című nagy munkájának tanúsága szerint 
Selmec környékének legfáradhatatlanabb kutatója s legalaposabb isme
rője volt.

A Geletneki-völgynek egyik festői rhyolith szikláját a kiránduló 
geológus társaság «Szabó szikládnak nevezte el s lépéseket tett a wieni 
cs. és kir. földrajzi intézetnél, hogy ez elnevezést a katonai térképeken 
is alkalmazzák. Egyidejűleg elhatározták a geletneki völgy Ny végénél, 
Geletnekről Selmecre vezető út E oldalán lévő «Szabó sziklá»-nak em
léktáblával való megjelölését, minek költségeire úgy társulatunk, mint a 
Bányászati és Kohászati Egyesületnek Selmec- és Bélabánya vidéki osz
tálya gyűjtést indított. Az így összegyűlt összegből és K achedviann
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K á r o l y  vihnyei vasgyár tulajdonos úrnak áldozatkészségéből létesült az 
emlék, mely a szikla föliratából sza bó  sz ik l a  és ezzel szemben lévő — 
következő szövegű — magyarázó táblából á l l :

HIRDESSE A SZEMBEN LÉVŐ SZIKLA

Dr. SZABÓ JÓZSEF-nek

A VIDÉK FÁRADHATATLAN KUTATÓJÁNAK,

A MAGYAR GEOLÓGIA EGYIK MEGALAPÍTÓJÁNAK EMLÉKÉT.

HÁLÁS KEGYELETTEL A MH. FÖLDTANI TÁRSULAT, AZ ORSZ.

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET 

SELMEC- ÉS BÉLABÁNYA VIDÉKI OSZTÁLYA ÉS TISZTELŐI.

Ez emléket leplezi le a két egyesület, a hatóságok s Szabó József 

hálás tanítványai s tisztelői e hó 30-ikán.
Ez ünnepélyre adta ki a Mh. Földtani Társulat a Szabó-füzetet, 

melyet tanítványai írtak. E füzet a mestertől elvetett magnak gyü
mölcse ; amennyiben legtöbb értekezés a SzABÓtől kezdett, de halálá
val megszakadt munkának folytatása. így p l . : volt első tanársegéde és 
utóda társulatunk elnöki székében dr. Koch Antal SzABÓtől a budavidéki 
óharmadkori üledékekben fölfedezett tracliytanyagnak elterjedését ismer
teti. SzABÓtől Békés és Csanád vármegyékben kezdeményezett talajtani 
tanúlmányaiban kijelölt irányt szolgálja Timkó Imre cikke. Majd dr. 
Szádeczky Gyula, Szabó volt tanársegéde pedig a Hidegszamos kristályos 
paláinak vizsgálata közben arról győződött meg, hogy a sokaktól elévült
nek tartott Szabó-féle földpát meghatározási mód «értéke még soká meg 
fog maradni.»

A kőbevésett emléken kívül e Szabó-füzet hirdesse a szeretett mes
ter iránt táplált tiszteletet és hálát, mellyel azok a tanítványai koszo- 
rúzzák meg legméltóbban emlékét, kik a mester nyomdokában haladva, 
nemes példáján és a geológia iránti lelkesedésén buzdúlva, szakmájának 
művelőivé lettek.

Szerkesztő.


