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„Engedje meg, tisztelt Doktor Ür, hogy itt S e m s e y és
barátunk eltt, Lóczy és Laczkó tanár urak jelenlétében kijelentsem, hogy még egy harmadik eset is lehetséges és ez
az, hogy sem kálisó, sem 'petróleum!”
Boldogult Böckh János látnoki szemeinek igaza volt, mert
34 évvel ezeltt tett kijelentése ma is érvényes. Ugyanis a Mezségen eddigelé sem kálisó, sem petróleum nem mutatkozott. Ezen
kincseket Erdély más részein kell kutatni.

Szontagh

*

Böckh

János volt Elnökünknek, a
geológiai kutatások nagy szervezjének életét, munkásságát
és egyéniségét, születésének 100 éves fordulóján.
Ezekben vázoltam

magyar

Mi idsebb geológusok, akik még az igazgatása alatt kezdtük
életpályánkat, végtelen hálával, tisztelettel és nagyrabecsüléssel adózunk nagy tudósunknak és atyai jóakarónknak!
Áldott legyen emléke!

(1848—1940) VOLT TITKÁR ÉS
VÁLASZTMÁNYI TAG EMLÉKEZETE.

SAJÓHELYI FRIGYES

A

Magyarhoni Földtani Társulat

1940.

november

13.-án

tai’tott

ünnepi ülésén elmondotta:
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28.

ezidei elnök.

ábrán két fényképpel.

—

Szeptember hó 9.-én elhunyt Sa jóhelyi Frigyes nyugalmazott székesfvárosi freáliskolai igazgató. Társulatunk legidsebb tagja, 92 éA^es korában.
Istenben boldogult tagtársunk még Böckh J á n o s-sal és
Koch Anta 1-lal együtt kezdte pályafutását. Hetven esztendvel
ezeltt lépett Társulatunk tagjainak sorába, és mint titkár, szerkesztette a Földtani Közlöny els hat kötetét.
Életének és munkásságának fbb mozzanatait a következkben vázolom.
S a j ó h c 1 y i Frigyes a pestvármegyei Ácsa községl)cu
1848. február 16.-án született,- ágo.stai hitvalláséi evangélikus családból. Fiskolai tanulmányait a budapesti egyetem bölcsészettudományi karán végezte, ahol ásványtani és vegytani pályadíjat is nyert.
~

Az

1870.

év nyarán, segélydíjjal, geológiai felvételekre küldve,
át részt vett a Bakony és Vértes hegység északi

három hónapon
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emlékezete

térképezésében; 1870. szén pedijí az akkor feltanárképezde rendes tájijává nevezték ki évi
400 forint ösztöndíjjal. Az 1870 1871. tanévben a Budapest fváiros
által fenntartott IV'^. kerületi közséjti föreáliskolához a természetrajz és vejíytan rendkívüli tanárának nevezték ki, ahonnét az
1871 72. tanév elején az akkor felállított Vili. kerületi, Zerjíe-ntcai
reáliskolához helyezték át helyettes tanárnak, ahol a következ évben rendes tanárrá vála.sztották inefí. Itt mködött lOO-iíí, amikor
ifíazjíatói eímmel nynjídíjba lépett.
részének

{íeolófíiai

középiskolai

állított

—

—
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arcképe 52 éves és

í)2

éves korában.

földtani kutatásokba való belekapesolódásáról az els adatot
e n Miksa, a m. kir. földtani intézet igazgatója adja, a

Földtani Intézet Évkönyve I- kötetének elszaviáiban (Pest
következ sorokban; „1870-ben
nk er
és B ö c k h
János a melléjök rendelt két gyakornokkal a Bakonyban és
Vértesben dolgoztak. A nagyméltóságú közoktatásügyi minisztérium

m.

kir.

W

1871.) a

i

1

Ben

lészérl földtani kiképezteté.sök végett küldött tanárjelöltek: Sajóés R i b á r a Vértesben és Bakonyban folytatott felvételekben vettek részt.”

helyi

A
István

említett Sajóhelyi Frigyes és Ribár
a l'öldtani Társulat tagjai sorába 1871-ben léptek be.

jelentésben

Társulatunkban Sajóhelyi
Frigyes neve elször a.
Földtani Közlöny 1872. évi II. évfolyama 17. számának címlapján
szerepel, ahol a szerkesztség közli, hogyha választmány megbízásából a folyóiratot
titkárok szerkesztik.

Böckh János

Majd a Földtani Közlöny
lán

Böckh János

és

Sajóhelyi Frigyes

1873. évi III.

évfolyamának

4.

olda-

elstitkár az 1873. január 22.-én tartott köz-
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jelentésében ezeket írja; „Végre fel kell hoznom, hogy
volt másocltitkárnak Kolozsvárra történt áthelyezése által
ezen állomás betöltése múlhatatlanul szükségessé válván, a bizottmány a másodtitkári teendknek a jelen közgylésig való ideiglenes átvállalására Saj óhelyi Frigyes larat kérte meg, ki e
kérésnek készségesen helyt is adott.”
Ettl kezdve a Földtani Közlöny 1873. évi Ill-ik, az 1874. évi
IV-ik, 1875. évi V-ik és 1876. évi Vl-ik köteteit mint titkár szerkeszti,
Róth Lajos titkártársával együtt.
Els közleménye a Földtani Közlöny 1873. évi III. kötetének
178 183. oldalain jelent meg „Erdély földrajzi, sótelcpeinek földisméi és sóbányászata mvelési viszonyainak rövid vázlata" címen,
amelyben 1873. június ll.-i felolvasása nyomán ismerteti a kolozsvári m. kir. bányaigazgatóságtól kiadott munkának tartalmát.
erdélyi
Részletesen
közli
magyar királyi sóbányák
az
1861 1872. évi sótermelésének adatait.
Második cikke a Földtani Közlöny 1874. évi IV. évfolyamának
57 65. oldalain jelent meg „Translajtánia talajszerkezete" címen,
amely C o 1 1 a Bernét munkája nyomán készült. C o 1 1 a „Translajtánia” név alatt a Kárpáitok hegyláncától koszoriízott Magyarország és Erdély területét érti, s ezen terület ásványi kincseit ismerteti az Osztrák-Magyar Monarchia 1
576.000 mérték geológiai térké})e nyomán. Cotta Be
itt veti fel elször a káliumsók
kutatásának kérdését. Azt írja, hogy az Erdélyben hiányzó káliumsókat a Tisza medencéjében kell keresni. Végs soraiban lelkes hangon hirdeti, ha a vas és szén mellett a káliumsótelepeket is megtalálnák, úgy Translajtánia {= Magyarország) egy késbbi tárlaton
máskép szerepelne, mint az 1873. évi bécsi világtárlaton történt.
Harmadik cikke a Földtani Közlöny 1875. évi V. kötetének
262 26!). oldalain jelent meg: „Jelentés a Magyarhoni Földtani
Társulat ez évi erdélyi kirándulásairól", amelyben az 1875. augusztus havában Nagyág, Déva és Vajdahunyad vidékére vezetett tíznapos kirándulást ismertette.
Titkári mködése után 1877-tl 1881-ig társulatunk választmányi tagja volt, de már 1889-ben kilépett a tagok sorából.
1874-ben egy vegytani tankönyvet is írt.
1877-ben a kir. Magyar Természettudományi Társulat megbí'zásából lefordította Faraday: The Chemical history of candle
felolvasási ciklusát, amely a társulat könyvkiadó vállalatának

gylés

Antal

—

—

—

:

mát

—

cím

kiadványaként jelent meg.
1880-ban „Budapest ásványos forrásai és a városligeti artézi
kút" cím ismertetését írta meg.
Irt továbbá egy Ásvány
Kzettan cím taiddinyvet a buda-

—

pesti középiskolai tanulók használatára. 1879

—

1880 között lefordította
tárgyaló kétkötetes munkáját,
amely füzetes vállalat alakjában 34 füzetben látott napvilágot.
Fmunkája a Pozsonyi Stanií)fcl-ixle Tudományos Zsebkönyvtárban jelent meg: Geológia címen 2 füzetben.

Stanley

középafrikai

utazását

—
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emlókezeta

Friffyes

I. Általáuos rész. Dinamikai {íoolófíia és petrofíráfia 14!) oldalon (152—153. riizot 1!)03.).
II.
Föld törféinde, sztratiíírafia és palaoontolófíia 102 oldalon, 74 ábrával (154
155 füzet 1!)04.).
két kis füzet annak idején hasznos szolgálatokat tett a geológiával foglalkozó tiinnlóknak. Külünösen hazánk bányászatáról,
hányaterineléséröl hceses adatokat nynjtott. (londosan és magyarosan írt, azonban a mszavakat következetlenül használta. Mert míg
a tufát németesen /«//-nak írta, addig az slénytani neveket annyira
megmagyarosította, hogy alig ismerünk reájuk, pl. Ammonitesz
.'^zpiratisszimus, Turrilitesz kosztátusz, Elefasz j)rimigéninsz, bsz,

A

—

A

ursznsz és szusz!
Mint froáliskolai tanár, rendkívül eredményes munkássiigot
vegytan tanítása körül. Érdekes, hogy a
fejtett ki a természetrajz
Zerge-ateai, ma Iloránszky-uteai föreáliskolában állandóan kiválá
geológus-tanárok mködtek. S a j ó h e y i Frigyes 1871-tl l!)05-ig,

—

1

utána

To'borffy Béla

Zoltán

1912

— 1927.

1905

között.

— 1912
T

között,
o b o r f f y

majd fia Toborffy
Z o t á n Társulatunk
1

Szabó-emlékérmének tulajdonosa, aki 45 éves korában hányt eh
1927-tl máig Hojnos Kezs geológus kartársimk, mint S a j óbelyi Frigyes harmadik utóda, lépett tanszékük örökébe.
M iként B ö e k h á n o s, úgy S a j ó helyi Frigyes is,
geológushoz illen, a Maros mellett tartotta es küvjét. Erdélyi ki.1

meg C s i k b á n k f a 1 v Ke resates Iloúrleánnyal, akivel 18 7G. február IG-án a huiiyadvármegyei Alg y ó g y o n, a református templomban kötött házaságot. Egyik
u li n
o c s á r d volt. Valamennyi gyermeke
násznagya gróf
els feleségétl származik, aki 1905-ben hányt el. Második neje
é r a i\I a r g i t, szintén református vallású iirin, akivel 1908-ban
kötött házasságot Budapesten, Bárczy István i)olgármester
tanú eltt. Második felesége 1925-ben hányt el, s így S a j ó h e 1 y i
Frigyes, mint özvegy ember fejezte be hosszú életét.
rándulásán ismerkedett

i

na

K

K

Sajóhelyi Frigyest 6 gyermeke, számos unokája és
dédunokája gyászolja. Gyermekei mind kiváló polgárai hazánknak,
nagyobbrészt már szintén nyugdíjas tisztviselk. Kor szerint: I s tnyug. székesfvárosi polV á n nyug. miniszteri tanácsos,
gári iskolai tanár, László nyug. m. kjr. sótárnok, Ilona férjezett
C s i 1 é r y B é 1 á n é budapesti pénzügyigazgató neje, Sándor
székesfvárosi Beszkárt helyettes igazgató, A d á m szolgálatonkí-

Dezs

1

vüli tengerészkapitány, aki jelenleg

Sajóhelyi Frigyes

New-Yorkban

temetése

1940.

él.

szeptember

11,-én,

szerdán délután nagy részvét mellett volt az ágostai h. ev. vallás
szertartása szerint a Kerepesi-temet halottas házából. Temetésén a
Magyarhoni Földtani Társulatot tanszéki utódja: Hojnos
dr. freáliskolai tanár úr képviselte.

Kezs

Áldott legyen emléke!

