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GYERMEKKORA

A m agyar ásványtan világvi
szonylatban is ism ert legna
gyobb kutatója Krenner József 
volt, akinek a tudományos mun
kásságát már életében, nemcsak 
az európai, hanem a többi konti
nens kultúrnem zetei is elism er
ték, és a ásványtan tudom ányá
nak nagyjai közt tisztelték. Vizs
gálati eredményeit a legmegbíz- 
hatóbbaknak fogadták el, azok -  
egyéb kutatási eredm ényeivel 
együtt -  mint alapértékek beke
rültek a nem zetközi szakiroda- 
lom kézi- és tankönyveibe.

Krenner József Budán, a Vár
ban született. Születésének pon-



tos idejét nem ismerjük, mert az 
az egyházi anyakönyvben nin
csen feltüntetve, csupán a keresz
telés időpontja: 1839. március 3.

A budavári Koronázó Főtemp
lomban keresztelték, keresztany
ja gróf Buttler Katalin volt. Atyja 
ugyancsak Krenner József, temp
lomi aranyozómester üveg-, mű- 
tárgy- és festm énykereskedéssel 
foglalkozott. A família a régi bu
dai német patrícius családok kö
zé számított. Édesanyja, Stein
häuser Anna fiatalon özvegység
re jutott és újból férjhez ment. El
ső férje Jacob József szintén budai 
üvegkereskedő, aki több gyer
mek hátrahagyásával egészen ko
rán, 30 éves korában, a budai ko
lerajárvány idején halt meg.

Krenner József szülei igen te
hetős vagyoni helyzetben voltak,

számos házuk, üzletük, raktáruk 
és m űhelyük volt a Várban, a 
Vízivárosban és a Tabánban.

Krenner Józsefnek is két háza 
volt a V árban az Ú ri utcában, 
egy pedig lent a vízivárosi Isko
la utcában. M indhárom  ház a 
mai napig jó állapotban fennáll.

Ezeken kívül a családnak ki
terjedt szőlőik voltak a Sas-he- 
gyen és a Rózsadom bon.

A szülők egybekelésekor az 
asszonynak még előző házassá
gából négy leánygyerm eke volt. 
H árom  év m úlva, 1835-ben 
m egszületett K renner K atalin , 
József egyetlen édestestvére. A 
kislány gyenge alkatú, törékeny 
gyerm ek volt, 1845-ben lezu 
hant a h intáról, összetörte m a
gát és egy év m úlva 1846-ban, 
11 éves korában meghalt.
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Krenner József gyerm ekkorá
ról kevés adat maradt vissza, há
rom érdekes képről kell említést 
tennem. Két- vagy hároméves 
korában József nádor udvari fes
tője (Liebe vagy Schrotzberg) ké
szített róla egy bájos biedermeier 
életnagyságú képet, ezen Katin
ka nővérkéjével együtt látható, 
amint spárgán egy cinegét tart a 
jobb kezében és a nővérkéje a fe
je fölé hajolva átöleli őt (1. kép) 

Körülbelül a szabadságharc 
idején készülhetett a másik kép, 
talán dagerrotípia, am elyen 
egyik m ostohanővérével (Jacob 
Eufrozinával) és ennek férjével 
(Haucke Ferenccel) látható. A 
kis Krenner Józsefen ezen a ké
pen magyar atilla feszül, nővére 
pedig gazdagon hímzett, rácvá
rosi török női ruhába öltözött.
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A z 1851-53-as évekre tehető 
az a következő dagerrotíp ia, 
m ely a fiatal K rennert 11-13  
éves korában hegedűjével a ke
zében ábrázolja, m elyről későb
bi átfényképezés után részben 
kézzel színezett m ásolatok m a
radtak fenn. (2. kép)

K renner József korán m egta
nult hegedü lni és m ire felnőtt, 
szinte m űvésze lett e hangszer
nek. O lyan jó l játszott, hogy 
m ár g im nazista korában hege
dűszólókat adott elő a budai 
tem plom okban, m isék alkalm á
val és zenekaroknak is prím 
hegedűs tagja volt. Felnőtt ko
rában az Opera zenekarában is 
szám os alkalom m al játszott, ha 
valaki az első hegedűsök közül 
m egbetegedett és üzentek érte, 
hogy „ugorjék be". Ez abban az
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időben többször m egtörtént, 
am ikor K renner Józse f m ár 
m int az Á svány- és Ő slénytár 
vezető je a N em zeti M úzeum  
épületében lakott, és az operae
lőadásokat is az ehhez egészen 
közeli K erepesi úti (mai R ákó
czi út) és a M úzeum  körút sar
kán lévő régi N em zeti Színház 
épületében tartották.

A m ilyen korán k ifejlőd ött 
Krennerben a hegedűjáték irán
ti hajlam, ugyanolyan korán ki
tűnt rajzkészségével is. G yer
mekkori rajzaiból sajnos sem m i 
sem m aradt fenn, de ép állapot
ban vészelte túl az időket az a 
leheletfinom  tustollal rajzolt dí
szítő keret, m elyet 16 éves korá
ban -  atyjának 74 éves korában 
történt elhalálozási évében -  
1855-ben Tübingenben egy 24 x
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17 cm m éretű, m erített papírra 
írt em lékvers köré rajzolt. A fia
tal K renner ugyanis ez évben 
Tübingenbe utazott m inden b i
zonnyal az ott élő K renner ro
konság m eglátogatására és ott 
m eleg barátságot kötött egy H. 
V. Neimburg nevű észak-német
országi jogászhallgatóval, aki 
em lékül egy nyolcsoros verset 
dedikált az ifjú Krennernek.

A szülők -  minthogy a vasút
vonal ez időben még nem volt -  
évente kétszer felutaztak Bécsbe 
gőzhajóval, hogy üzletük szá
mára m űtárgyakat és festm é
nyeket vásároljanak. A szülők 
összeházasodásakor ugyanis az 
addig külön-külön vezetett 
Krenner- és Jacob-féle üzleteket 
és m űhelyeket egyesítették. A 
m űtárgyak és festm ények igen
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nagy kelendőségnek örvendtek, 
nem csak a budai polgárok, ha
nem a Várban lakó arisztokrácia, 
valam int a vidékről felutazgató 
mágnások körében is. Ezúton ju
tott kapcsolatba a Krenner csa
lád báró Eötvös Józseffel. Kren
ner m ár m int felsőbb osztályos 
gim nazista képességeivel és tu
dásával különösen kitüntette 
m agát. M időn Eötvös József a 
fia, Loránd mellé eminens neve
lőt keresett, választása Krenner 
Józsefre esett; Eötvös előbb a 
szülőket, majd a fiatal Krennert 
kérte fel, hogy vállalja el az ifjú 
nevelését. Eötvös József a fiából 
művészt vagy tudóst szándéko
zott neveltetni, de természetesen 
tekintetbe kívánta venni a m ég 
gyerm ek Loránd később kibon
takozandó hajlamait is
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KREN N ER JÓ ZSEF ÉS 
EÖTVÖS LORÁND BARÁTSÁGA

Eötvös Loránd g yerm ekkorá
ban a legszom orúbb Bach-kor- 
szak  ülte m eg a nem zet lelkét, 
így teljesen céltalan és kilátásta
lan le tt volna az aty ja részéről 
politikai pályára késztetn i a fi
út, akiben nem  sokkal később, 
gim názium i tanuló korában ko
m oly irodalm i készség  m u tat
kozott. H ogy K renner m ikor, 
m elyik  évben k ezd ett a fiatal 
Eötvös Loránddal nevelőként 
foglalkozni, az pontosan  m ár 
nem  állap ítható  m eg, de való
színű, hogy ez elég korán k ez
dődhetett és tartott Eötvös Lo
ránd külföldi egyetem i h allga
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tói éveinek befe jezéséig . Fenn
m aradtak  levelek , m elyekben 
Eötvös Loránd külföldi egyete
m i hallgatói évei a latt hűsége
sen beszám olt K rennernek ta
nulm ányai egyes részleteiről is

A tanítvány és a szellem i irá
nyító között a legőszintébb b i
zalom tól átfűtött, halálukig tar
tó meleg barátság alakult ki.

Ez a barátság kettejük között 
annyira intim  volt, hogy Eötvös 
Loránd indítványára, m ár fiatal 
koruk óta, egym ást becenéven 
szólították, m égpedig ahogyan 
azt Eötvös Loránd kieszelte, 
egym ást saját nagyap juk k e
resztnevén kellett becézniük, 
íg y  lett K renner Józsefből 
„G yu ri" (m ivelhogy nagyapját 
G yörgynek hívták), Eötvös Lo- 
rándból pedig  „N áci" (m ivel
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hogy az ő nagyapja Ignác volt). 
Ezek előism erete nélkül az Eöt
vös Loránd és a Krenner József 
között válto tt levelek  és írott 
ü zenetek m egszólításai és a láí
rásai egyszerűen érthetetlenek  
volnának, különösen azok, 
am elyek nyom tatott név jegye
ken történtek , és am elyekből 
szám os példány m aradt fenn.
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ISKOLAI TAN ULM ÁN YAI

Érdekes, hogy a fiatal K renner 
maga sem  készült kezdetben ki
fejezetten tudományos pályára,
1859-ben Bécsbe ment és beirat
kozott az 1859/60-as tanévre az 
ottani Technische H ochschu le 
építészeti karára, ahol a száraz
föld i építészetet, a ra jzolástant 
és a kém iai technológiát h all
gatta. M inden bizonnyal az épí
tészeti pályán vélte kiváló rajz
készségét kamatoztatni.

Erről és az építészeti szakon 
végzett tanulm ányairól n agy 
szerű  dokum entum ok tanú s
kodnak. Fennm aradt az ép íté
szeti rajz vázlatkönyve és n é
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hány nagym éretű architektoni- 
kus vizsgarajz, m elyekből m eg
állapítható, hogy m ennyire ko
molyan vette ebbeli adottságát. 
A vázlatkönyv belső borító ján  
ez áll: „Baukunde W ien 1859", 
vagyis a vázlatkönyv az ép íté
szeti tanszékeken oktatott 
tárgykörök közül az ép ítéstan 
gyakorlására szolgált. A hallga
tóknak nyilvánvalóan gyakran 
kellett a tanszékek vezetésével 
kirándulniuk Bécs környékére 
(3. kép), és ott lakóházakat (4. 
kép), nyaralókat, gazdasági 
épületeket, továbbá épületek és 
építm ények szerkezeteit, fűtő- 
berendezéseit, vízm űveket, ka
pukat, kutakat tanulm ányozni
uk és lerajzolniuk. M inderről 
m egkapóan beszél a vázlat
könyv, mely a továbbiakban ar



ról is tanúskodik, hogy Krenner
1860-ban M agyarországon  is 
folytatta gazdasági épületek, 
m agtárak  stb. lera jzo lgatását, 
kivált a palócföldön (5. kép) és 
a M átrában, olykor a D unántú
lon. Szerepel a vázlatkönyvben 
a pesti Ganz G épgyár tetőszer
kezeti vázlata is. A m i pedig 
még rendkívülibbé teszi a váz
latkönyvét, az a részben karikí- 
rozott, részben kom oly je llem 
zésként készült em beri figurák 
rajzbeli nagyszerűsége. A m o
dellek  egyrészt bécsiek, m ás
részt palócföldiek.

Krenner József alapterm észe
tében is hum or rejtőzött. Azon
nal észrevette a téma hum oros 
oldalát, és am i m ár eleve is de
rűs volt, annak élcét rem ekül 
tudta még fokozni és a benne le
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vő m ulatságost m ég jobban ki
dom borítani. E képek m inden
kit nevetésre késztetnek. A ko
moly tárgyú figurális képek kö
zött (am ilyenek a szép női kép
m ások) vannak kultúrtörténeti 
becsű rajzok is. Ilyenek a mátra- 
vidéki, palócföldi m agyar férfi
ak alakjai (6, 7. kép) akkori vise
letűkben, a hom okterenyei ha
rangláb rajza (8. kép), a pesti vá
rosligeti tó kis tájképe háttérben 
az óbudai hegyekkel. A bécsi 
hallgatói kötelező tanrajzok kö
zül megmaradt négy db 80 x 54 
cm-es m éretű rajzlap. Ezek kö
zül három az ógörög oszlopfaj
tákat és ezek vetületeit ábrázol
ja leheletfinom ságú, pazar k i
dolgozású tustollrajzban, a ne
gyedik pedig épületfödém -szer- 
kezeti, fagerenda-csatlakozáso-



kát gondos akvarell színezés
ben. Mind a négy lap bal sarkán 
a tanszéki tanársegéd láttamozó 
aláírása és a dátum látható.

Itt jegyzem  m eg, hogy Kren- 
ner Józse f m ár fiatal korában 
annyira ra jongott a „Sándor" 
névért, hogy azt önkényesen 
felvette a József m ellé m ásodik 
keresztnévnek. A később m a
gyar és ném et nyelven m egírt 
értekezéseinek, cikkeinek  a 
szerzőjéül, valam int a névjegye
in, levélaláírásaiban és egyebütt 
is állandóan K renner József 
Sándort (Joseph A lexander 
K renner) tü ntetett fel, holott a 
keresztlevelében ez a bejegyzés 
van: „Joseph, Ignaz Joannes Ne- 
pom uk".

Krenner a bécsi tanulm ányait 
nem folytatta. Szem e előtt nyil
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vánvalóan új eszm ényképek le
begtek, ennek tudható be, hogy 
a tübingeni tudom ányegyetem  
term észettudom ányi karára 
iratkozott be. Fogékony lelkét 
ettől kezdve a tudom ányos pá
lya vonzotta, a föld tan , az ős
lénytan és az ásványtan. A föld
kéreg kialakulása történetének 
és a benne rejlő  ism ereteknek 
lelkes ku tató jává vált, m elyek 
közül különösen  az ásványtan 
m űvelése azután m ár m aradan
dó célk itű zéssé vált szám ára 
élete végéig.
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PÁLYAKEZDÉS, CSALÁDALAPÍTÁS

1863-ban a bécsi Geologische 
Reichsanstalt évkönyvében Kren- 
ner József közzétette első tanul
mányát a budai diluviális mész
kő pizolitos szerkezetéről, és még 
ugyanebben az évben a Magyar
honi Földtani Társulat Munkála
taiban megjelentette Ajnácskő ős
em lőseiről rajzokkal illusztrált 
geológiai és paleontológiai érte
kezését. Ezekhez a munkáihoz 
feltétlenül szükséges volt már 
egyetemi hallgatói évei alatt kellő 
előtanulmányokat végeznie.

Egy évvel később 1864. július 
6-án nevezték ki -  a budai Or
szágház utcában -  az egyetemi
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nyomda épületében levő m űe
gyetem ez évben szervezett külön 
ásvány- és földtani tanszékére 
Hoffman Károly tanár mellé ta
nársegédnek.

A Budapesti Műszaki Egyetem 
Ásvány- és Földtani Tanszékének 
könyvtárában bőrbe kötve őrzik 
Krenner vaskos kötetet kitevő, ap
ró betűivel teleírt kézírásos és sok 
finom rajzzal illusztrált geológiai 
előadási jegyzetét, mely 1864-ből, 
tanársegéd korából származik, és 
amelyet Hoffman Károly előadá
sának felhasználásával készített. 
Ugyanebben az évben értekezést 
jelentetett meg az amerikai allanit 
(ortit) jegec alakjáról.

Korán nősült. 1865 február 6- 
án feleségül vette az 1843. április 
18-án Zágrábban született, 22 
éves mándoki Machik Mária fes

25



tőművésznőt. A házasságkötés 
Budán történt. Ebben az évben 
még egy nyári szem esztert hall
gatott Tübingenben, földtanból, 
őslénytanból, állati sejt- és alak
tanból, növénytanból és növény
anatómiából. Tübingenbe a fele
sége is elkísérte, aki az ott töltött 
napokról német nyelvű jegyző
könyvet vezetett. Ebből idézek 
néhány érdekes részt, Krenner Jó
zsef dédunokája, Gánoczy Mária 
festőművésznő fordításában:

1865 május 14. Tübingen:
Végre elértük a falut... A kőbá
nya után érdeklődtünk, amely
nek jurakori liászrétegei már 
nem voltak messze innen és az 
oda vezető út m entén az 
ammoniták óriás nagy kövüle
teit csodáltuk, amelyek csopor
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tosan felhalmozva egymás he- 
gyén-hátán feküdtek.
Nos, amikor a kőbánya tövé
hez értünk, én sok keresgélés 
után a nagy Nautilust m egta
láltam, amelyről már az egye
temen is említést tettek. Mikor 
mutattam  Krennernek, min
denáron ki akarta kalapálni, de 
a feladat túl nagy volt és a nap 
is már búcsúzott; ebből követ
kezett, hogy hazafelé kellett 
vegyük utunkat. Ugyanazon 
irányban mentünk visszafelé, 
ahogy jöttünk. Az úton kis, fia
tal kerek sapkás parasztlá
nyokkal találkoztunk, 14-15 
évesek lehettek, akik csokrai
kat az úton elhagyták, mintha 
csak azt akarták volna, hogy 
mi azt felvegyük, amit néhány 
virággal meg is tettünk.

27



Május 18.
Délután Krenner Jettenburgba 
ment, hogy elhozza a Nauti- 
lust; gondoltam, hogy este előtt 
nem látom már őt, mert na
gyon jól tudtam, milyen herku- 
lesi munka azt az óriáscsigát a 
szikladarabból kivésni. Nekem 
egész más irányú elfoglaltsá
gom volt; egy akvarellképet 
festettem, mialatt Krenner az 
erdőszéli kőzetmaradványt fel
kereste. De mily nagy volt az 
örömöm, mikor Krenner még 
világos nappal a zsákmánnyal 
megjött, mely közel Vi mázsát 
nyomott és egy tűzpiros csigát 
is hozott még a tetejébe. Egyik 
csoda a másik után.
Mikor ma korán felébredtem, 
felmondtam a botanikafelada
tot Krennernek, aztán m ind
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ketten csodacsigánkhoz siet
tünk, és formái kiem elése vé
gett leráspolyoztuk a még rá
tapadt kőzetet, aztán hogy 
m egszabaduljon a portól, le
mostuk. Ah m ilyen felemelő 
gondolat! Ha a csiga megfelelő 
lenne a pesti múzeumnak, mi 
is hozzájárulunk a természet- 
tudomány fejlesztéséhez, mert 
magamat is beleértem , hiszen 
az én mineralógusomnak min
denben segítségére vagyok. 
Ma meglepett Krenner az első 
cseresznyével. 6 órakor haza
jött az előadásokról, akkor raj
zoltunk és beszélgettünk a 
múltról késő éjszakáig.

Ugyanez év augusztus 10-én a vi
lághírű Quenstedt professzornál 
megszerezte a természettudomá
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nyi doktori fokozatot. Érdekes en
nek a történetét a felesége naplója 
alapján is megismerni. Ezért idé
zem az ide vonatkozó részeket:

Augusztus 9.
Ez az utolsó előtti nap a dokto
rátus letételéig, nos jól kell őt 
tartanom, testben és lélekben 
megerősítenem. Egy üveg raj
nai bort hozattunk, gyertyák
ról gondoskodtunk, hogy utol
jára még mindent emlékezeté
be véssen, mert holnap lesz az 
írásbeli vizsga, éspedig felü
gyelet m ellett; nos -  ahogy 
Krenner mondja -  ez lesz az ő 
72-ik vizsgája, tehát ilyesmihez 
ő már hozzászokott, ha ugyan 
ezt egyáltalán meg lehet szok
ni. Ma a francia kisasszony, 
mikor hozzá mentem, éppen
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bepakolt nővére számára, 
hogy őt egy gyógyfürdőbe 
küldje, m inthogy (szegényt) 
görcsei nagyon megviselték.

Augusztus 10.
Ma vívja a jó  Krenner a hév 
csatát a tudom ánnyal, hogy a 
váratlan kérdésekre meg tud
jon felelni.

Délben szegény Krenner töké
letesen kimerülve jött haza; há
rom kérdésre már megfelelt, 
most újabb csatára indult. Egy
szerre csak jött a postás és le
velet hozott Bulkovichtól, aki 
megint biztosított a múzeumi 
állásról. Nos hát megvan!

Augusztus 10.
Estefelé alig győztem  m ár ki

31



várni az ifjú doktort; mikor az
tán a lépcsőn elébe mentem, vi
dáman már mint doktorné asz- 
szonyt üdvözölt, e címhez a 
boldogságtól azt se tudtam, 
milyen méltó arcot vágjak; ő 
meg az ügyhöz illő nyugalom
mal és egyszerűséggel jött fel
felé, hozván a babért, hogy az 
valóban felemelő volt. Nem 
volt rajta frakk, sem lakkcipő, 
se glaszékesztyű, amit viselt 
mindkettőnk ízlése szerint va
ló tiszta és takaros volt, egy 
értelmes fővel koronázva.

Paleontológiai tárgyú doktori ér
tekezésében Szob környékének 
harmadkori üledékeivel foglalko
zott. Címe: Die tertiar Formation  
von Szobb, am ely Tübingenben 
nyomtatásban is megjelent.
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1866, augusztus 4-én született 
meg első gyermeke, a későbbi 
Tardos Krenner Viktor festőmű
vésztanár és drámaíró. Ugyan
csak ez év november 30-án a 
helytartótanács kinevezte a Nem
zeti Múzeumba természettári őr
segédnek évi 630 forint fizetéssel, 
120 forint lakbérrel és 20 forint tű- 
zifailletmény-megváltással. Fela
data volt, hogy az állattárban a 
csigákat, az ásványtárban pedig 
az orictog?iostikus gyűjteményt ke
zelje. Főnöke ekkor Hantken 
Miksa volt múzeumi őr beosztás
ban.

1868-ban megszületett Ilona le
ánya, ki később benedekfalvi 
Luby Sándor költő és hírlapszer
kesztő felesége lett.

Hantken M iksát 1869. szep
tember 28-án a Földtani Intézet
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igazgatójának nevezték ki, ezért 
Krennert ugyanez év novem ber 
4-én tiszteletbeli őrré léptették 
elő. 1870. január 22-én ideiglenes 
őr lett, július 28-án pedig végle
gesített múzeumi őr

1870. október 1-én kinevezték 
a műegyetem ásvány- és földtani 
tanszékére egyetemi tanárnak 
Wartha Vince helyére, aki a vegy- 
iparműtani (kémiai technológia) 
tanszék katedráját foglalta el. Ez 
időtől kezdve Krenner József ket
tős állást töltött be.

Mint az ásványtár vezetője, is
merve a tár szegényes gyűjtemé
nyi anyagát, mindjárt kezdetben 
egy nagyobb ásványgyűjtemény 
megszerzésére gondolt. Csakha
mar tudomására jutott, hogy két 
világhírű külföldi ásványgyűjte
mény van éppen eladóban. Az
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egyik Krantz bonni ásványkeres
kedő híres magángyűjtem énye 
volt, a másik a Lobkowitz hercegi 
családé, m ely a hercegi család 
csehországi, bilini palotájában 
volt elhelyezve. Krenner főként 
az utóbbit szerette volna megsze
rezni, mert az nagyon sok ritka
ságot tartalm azott éppen a m o
narchia területén található -  így 
magyarországi -  részben már 
nem művelt bányákból is. Tervét 
elfogadtatta Pulszky Ferenc nem
zeti múzeumi igazgatóval, aki az 
országgyűléssel is megszavaztat
ta a Lobkovitz-féle gyűjtemény 
vételárát, 35 ezer forintot. Ennek 
kalandos történetét Móra Ferenc 
„Egy cár, akit várnak" c. novel- 
láskötetében írta meg, s talán 
nem felesleges, ha itt ezt a részt 
teljes egészében idézem:
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LO BKOW ITZ H ERCEG KÖVEI

1870-ben, m ikor Pulszky Fe
renc egyéves igazgatója volt a 
Nem zeti M úzeum nak, azt je
lentette neki K renner József, 
az ásványtár őre, hogy eladó 
a Lobkow itz herceg ásvány
gyűjtem énye, am ely világhí
rűvé tette a főúr b ilin i kasté
lyát. Szakem berek úgy tud
ták, hogy a negyvenezer dara
bot m eghaladó gyűjtem ény 
mindjárt a bécsi udvari múze
um é után következik, de 
egyik-másik ritkaságával meg 
is haladja azt. Van benne há
rom ezer darab csiszolt dísz
kő, s abban a kvarc-család
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minden tagjának olyan képvi
selete, am ilyen nincs több a 
világon. Ezt annyira féltette 
az öreg Lobkow itz herceg, 
hogy akármerre járt a birtoka
in, m indig m agával hurcolta 
egypár kocsin. (Az egész 
gyűjtem énnyel nem  tehette 
ezt, m ert nyolcszáz m ázsát 
nyom ott, és tizenegy vasúti 
kocsit töltött meg.)
1868-ban azonban az öreg ex- 
cellenc elköltözött oda, ahová 
még a hercegek is csak a 
csontjaikat vihetik, de a dísz
köveket nem. A fejedelm i 
gyűjtem ényt egyik lányára 
hagyta, valami tiroli grófnéra, 
az pedig pénzzé akarta tenni, 
kérvén érte harmincötezer fo
rintot. Ennél olcsóbban már 
igazán nem lehetett elkótya
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vetyélni, tekintettel arra, hogy 
az öreg János hercegnek, aki 
egész életén keresztül gyűjtöt
te, készpénzben belekerült 
egy negyedm illió forintjába. 
Mivel azonban a hitbizomány 
örököse nem volt hajlandó 
másnak a kincseit tartogatni a 
kastélyban, a grófnő kényte
len volt vevőt keresni rájuk. 
Abban az időben azonban 
harm incötezer forint ijesztő 
sum m a volt, ásványkereske- 
dő-cégek nem is gondolhattak 
ilyen üzletre, csak két komoly 
vevő jelentkezett: egyik a bé
csi udvari ásványkabinet, má
sik a szerb kormány.
Pulszky Ferenc m int a sze
gény kis N em zeti M úzeum  
igazgatója, ezekkel föl nem 
vehette volna a versenyt. Sze
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rencsére segített neki Pulszky 
Ferenc, a befolyásos kor
m ánypárti képviselő, a pénz
ügyi bizottság előadója. 
Először is Eötvös Józsefet ke
reste föl, a kultuszminisztert, 
egykori forradalmár társát és 
mostani gazdáját: a múzeumi 
igazgató azonban nagyon rossz 
kedvében találta a minisztert.
-  Szó sem lehet róla, barátom
-  jelentette ki kereken. Mikor 
ötezer falu van iskola nélkül 
az országban, akkor az én tár
cám ból nem  futja luxus gyűj
temények vásárlására.
Ez olyan érv volt, ami ellen 
nemigen lehetett hadakozni. 
De Pulszky se az az ember volt, 
aki előtt mindjárt elapad a víz.
-  Nini -  gondolta m agában 
hiszen ez nem  is az Eötvös
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Pepi reszortja. Az ásványt bá
nyásszák, a bányászat pedig 
a pénzügym iniszterhez tarto
zik. G yerünk csak Lónyay 
M enyhérthez.
Lónyay  M en y h érth ez  b e 
ju tn i is m ű vészet volt, m ert 
körü lv ette  m agát m in d en 
féle cerberu sok kal, ak ik n ek  
az volt az ü gyköre, hogy le
h arap ták  a b efe lé  igyekvő 
in stán sok  fejét. D e hát a 
p én zü g yi b izo ttság  e lő ad ó 
ján ak  m égse le h etett ú tjá t 
állni.
-  N agy ü zletet hozok, ke
gyelm es uram  -  kezdte 
Pulszky, aki tudta, hogy 
Lónyay kulturális dolgokban 
igen m edveszívű  férfiú , el
lenben az üzlet lépvesszőjére 
könnyen rácsalogatható.
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Tehát nem  is azzal érvelt, 
hogy m ilyen kulturális érdek 
a gyű jtem ény m egvásárlása 
és m ilyen nagyszerűen ren 
dezték azt olyan világhírű  
m ineralógusok, m int M ohs 
és Reuss, hanem  beb izon yí
totta Lónyaynak, hogy m ég 
tán a deficitet is el lehet tün
tetni, ha m egveszi a m agyar 
állam a bilini hagyatékot.
-  Rongyos harm incötezer fo
rint? -  nevetett fanyalogva 
Lónyay. -  Barátom , az őfelsé
ge szem élye körüli m iniszté
rium  egész évi költségvetése 
se tesz többet.
- J ó ,  jó , kegyelm es uram , de 
annak a haszna se több, a szó 
köztünk m aradjon. Ellenben 
ha a Lobkow itz-gyűjtem ény- 
re adsz harm incötezer forin
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tót, én azért adok neked  há
romszázezret.
-  Hogyhogy?
-  K érlek  alássan . A  k varc- 
gyű jtem én yt elad om  a B ri
tish M úzeum nak, az m egád 
érte ötvenezer pengőt. A kő
zetgyűjtem ényt elad juk a rá
coknak a m ásik  ö tv e n eze
rért. A z őslén ytan i g y ű jte 
m ényt m egveszik  a franciák  
százezerért, a tö b b iért a 
m u szkák  adnak százezret. 
Van a g eológiai csop ortban  
egy pom pás ich th y osau ru s 
is, azt n ek iad ju k  a b écsi k a 
b inetn ek  in gyen , hogy  m eg 
ne legyen bántva, s azt beso
rozhatja  a többi o sztrák  g e
nerális közé.
-  De hát akkor m i m arad ne
künk? -  hüledezett Lónyay.

42

-  H át az erkölcsi haszon, ke
gyelm es uram  -  k acsintott 
Pulszky.
-  H át jó  -  m osolyodott el 
Lónyay, am i igen ritkán esett 
meg vele - ,  engem  m eggyőz
tél, fáradj át az á llam titk á
rom hoz, ő készíti sa jtó  alá a 
költségvetést, add át neki az 
üzenetem et, hogy ezt a rend
kívüli tételt illessze bele. 
Pulszky m ég hálálkodni 
akart, de a m iniszter gyöngé
den k ito logatta az a jtón , az
zal, hogy szót se érdem el a 
dolog, örül, hogy szolgálatot 
tehet a hazának is, neki is stb.
-  Istenem , m ilyen naivak 
ezek az állam férfiak  -  húzta 
félre a szája sarkát a m úzeum  
igazgatója, m ikor k ívü l volt 
az ajtón.

43



Ugyanakkor a m iniszter is el- 
p ittyesztette a szá ját, m ikor 
m agára csukta az ajtót:
-  Hallatlan, m ilyen szam arak 
ezek a tudósok!
A tudós pedig egész biztos volt 
a dolgában. A Lónyay államtit
kára Graenzenstein Gusztáv 
volt, szintén néhai forradal
már, pertu barát Pulszkyval, 
m indenekfölött pedig vérbeli 
mineralógus, selmeci és oravi- 
cai bányaigazgató valamikor 
és jeles szakíró. Pulszky biztos
ra vette, hogy az állam titkár 
m indjárt a nyakába borul, ha 
meghallja, miről van szó 
De biz az nem  azt tette, ha
nem  a saját nyakát kezdte el 
csavargatni, m int akit na
gyon szorít a gallér. Utoljára 
aztán elnevette magát.
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-  Kedves öregem, nem akarok 
veled áprilist járatni, m eg
mondom a dolgot úgy, ahogy 
van. Ugye neked azt mondta 
a miniszter, hogy az üzenetét 
add át nekem ? Nekem  pedig 
az az ordré van kiadva, hogy 
aki az ő üzenetét hozza, akár
ki legyen az, annak azt kell 
mondanom, hogy nagyon saj
nálom, de a költségvetés már 
ki van nyom tatva, azon vál
toztatni már nem lehet.
-  R endben van, barátom , 
csakhogy én nem  vagyok ám 
akárki -  horkant föl Pulszky.
-  A ztán m eg itt a katalógus, 
nézd át, te értesz hozzá, nem 
vagy olyan szam ár, m int a 
gazdád.
A katalógust valóban G raen
zenstein államtitkár kezdte ol
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vasni, de aki a végén elszán
tan az asztalra ütött, az már 
Graenzenstein volt, a bányász.
-  Barátom, ezt vétek volna el- 
szalajtani. G yere velem  a 
nyomdába.
A két úr együtt ment a nyom
dába, ott elkérték a költségve
tés korrektúráját s beiktatták a 
rendkívüli tételek közé a Lob- 
kowitz-gyűjtemény m egvéte
lére harmincötezer forintot. 
Csak amikor elbúcsúztak egy
mástól, akkor futott át a hideg 
az államtitkáron, a minisztere 
összehúzott szem öldökére 
gondolva.
-  De vállalod érte a felelőssé
get? -  nyújtott kezet Pulszky- 
nak.
-  H alálig  -  rázta a kezét 
Pulszky.
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Úgy gondolta, hogy most már 
körülbelül rendben van a do
log. A pénzügyi bizottságban 
biztos a mameluktöbbség. 
Legföljebb Szontágh Pállal kell 
szót érteni, aki elvből mindent 
m egellenez, m ikor eszébe jut 
neki, hogy ő szállította negy
venkilencben Kossuthnak a 
bankóhoz való papírt. 
Szontágh meg is ígérte, hogy 
nem csinál semmi garabonci
á s  s Pulszky nagy léleknyuga- 
lommal referálta a költségve
tést a pénzügyi bizottságban. 
Az ellenzék támadott minden 
tételt és Lónyay megvédelme
zett minden tételt, egészen ad
dig, míg Pulszky haza nem ért:
-  A Lobkow itz-féle ásvány
gyűjtem ény megvételére har
mincötezer forint...
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Itt a m iniszter fölállt és azt 
mondta:
-  Tisztelt bizottság, én ehhez 
a téte lh ez  nem  rag aszk o 
dom . In d okolja  m eg az á l
lam titkár úr és az előadó úr, 
ha akarja.
Term észetesen Szontágh Pál
nak se kellett egyéb. Látta, 
hogy itt nagyszerű alkalom  
kínálkozik  a m iniszter m eg- 
bosszantására, s olyan beszé
det vágott ki a m ineralógia 
nem zetfönntartó  erejéről, 
hogy egyhangúlag  m egsza
vazták a tételt.
Az ülés után Pulszky odaállt a 
miniszter elé, és akkor derült 
ki, hogy Lónyay M enyhért 
csakugyan naiv ember volt.
-  Haragszol, kegyelmes úram?
-  kérdezte Pulszky.

48

-  Igen, de nem terád -  fújt dü
hösen Lónyay. -  G raenzens- 
teinre haragszom , m ert hitt 
neked.
-  De hiszen csak azt h itte el, 
amit te üzentél.
-  Igen, de igazi állam férfi 
semmit se hisz el írás nélkül.
-  No és az igazi államférfi ígé
rete? -  kérdezte csípősen 
Pulszky.
-  Igazi állam férfi nem  tartja 
meg a szavát, csak az aláírását
-  fordított hátat a m úzeum 
igazgatónak a m iniszter, aki
nek ilyen m egdöbbentő ko
m oly vélem énye volt az ál
lamférfiak aláírásáról.
Most már csak az országgyűlés 
volt hátra, és Pulszky Ferenc 
hetekig szorongott az előadói 
székben. Hosszú és mérges bü
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dzsévita volt, Tisza Kálmán 
vezette az offenzívát a kor
mány ellen, nem volt olyan té
tele a költségvetésnek, amibe 
bele ne kötött volna, s egészen 
biztosra lehetett venni, hogy a 
Nemzeti M úzeum  sose látja a 
bilini kincseket. Hiszen az el
lenzéknek egyéb se kell, csak a 
Lobkowitz nevét m eghallja a 
Batthyány Kázmér neve után. 
Tudniillik a költségvetésben 
közvetlenül az ásványgyűjte
mény előtt a kisbéri uradalom 
ügye volt soron, amelyet a 
Bach-korszakban elkoboztak 
az emigráns negyvennyolcas 
külügyminisztertől. A kiegye
zés után az örökösök kárpótlást 
követeltek, s ebben a kényes 
kérdésben kellett most a parla
mentnek dönteni. Izgalmas vi
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ta kerekedett, volt név szerinti 
szavazás nagy lármával, amely 
még nagyobb lett, mikor az el
nök az eredményt kihirdette. 
Ezt a pillanatot használta föl 
Pulszky Ferenc az előadói 
székben.
-  Egy ásványgyűjtemény meg
vétele a N em zeti M úzeum , a 
bányászati és erdészeti akadé
mia és más tanintézetek szá
mára harm incötezer forint -  
hadarta sebesen. És m ivel az 
ördög se figyelt oda, mindjárt 
odakiáltotta a határozatot is 
az elnöknek:
-  Megadjuk!
Az elnök azonban, az öreg 
Somssich Pál, nagyon alkot
mányos ember volt, ennélfog
va kétségbeesetten megrázta a 
csengőt:
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-  Figyelmeztetem a Házat, hogy 
harmincötezer forintról van 
szó, a haza jelen körülményei 
közt nevezetes összegről... 
Beszélhetett azoknak, m ikor 
jobb- és baloldal egyform án 
azt kiabálta egymás felé, hogy 
„hazaárulók!". C sak Pulszky 
csinált tölcsért a két tenyeré
ből, és most már erélyesen sü
völtött rá az elnökre:
-  Megadjuk!
így aztán az elnök kénytelen 
volt kimondani a határozatot. 
A parlam ent m egvette a vi
lághírű gyűjtem ényt a M a
gyar N em zeti M úzeum  szá
mára. M égpedig egyhangú 
határozattal. M ásnap értesül
hetett is róla az ú jságokból, 
hogy milyen okos dolgot vég
zett ő most.
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A NEM ZETI MÚZEUM 

VILÁGHÍRŰ ÁSVÁN YGYŰJTEM ÉNYÉNEK 
LÉTREHOZÓJA

A Lobkow itz-gyűjtem ény meg
szerzésére vonatkozó összeg ka
landos történetét az idézett no
vellából ism erjük. A vétel m eg
történt, és Krenner személyesen 
utazott el a gyűjteményért Bilin- 
be. A 41 217 darabból álló gyűj
temény csomagolásának és szál
lításának körülm ényeiről 8 né
met nyelvű levél marad fenn, 
amelyeket az O rszágos Széche
nyi Könyvtár kézirattára őriz. 
Ezekből Krenner kiváló szerve
ző m unkáját és szinte ember- 
feletti m unkabírását ism erjük 
meg. Ezért a levelek többségét 
idézem -  G ánóczy M ária fordí
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tásában -  am elyeket Krenner 
Pulszky Ferenchez, a N em zeti 
Múzeum igazgatójához írt.

Bilin 870. 3 .1 8 . 
M élyen tisztelt Igazgató Úr! 
Nos hát itt vagyok Bilinben, 
miután hatalmas hótömegeken 
átgázoltam. Az ásványgyűjte
mény oly csodálatosan szép, 
hogy végképpen nem tudom 
felfogni, hogyan lehetett ezt a 
pompás gyűjteményt 30 ezer 
forintért átengedni. Nekem mi
nimális árak alkalmazása mel
lett is legalább %-ával drágább
ra kellett volna értékelnem, el
tekintve attól, hogy a herceg
nek magának is több mint 100 
ezer forintjába került, ami ré
szünkről aztán egyáltalán nem 
jöhetett volna számításba.

54

Ön ezzel egy nagyon-nagyon 
jó üzletet kötött és a nem zet 
Önnek nagy hálára van köte
lezve.
Prágában időzve m inden 
szükséges dologról előzetes 
m egbeszéléseket folytattam , 
tárgyaltam , ajánlatokat kér
tem, úgy alkudoztam , mint 
egy megátalkodott kufár. 
M eglátogattam  a m úzeum ot, 
meggyőződtem a cseh hivatal
nokok barátságos viselkedésé
ről, estére meghívót kaptam az 
Akadémia ülésére. Bemutatták 
Palackyt, akit meglátogattam. 
Felvettem a kapcsolatot a cseh
országi múzeumokkal.
Az előtt, am it a m úzeum  
munkatársai létrehoztak, meg 
kell hajolnunk. M egszégyení
tik a bécsi udvari m úzeum ot
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is a pregnánsan tudom ányos 
irányzatukkal, berendezési 
(felállítási, építési, elhelyezési, 
kiállítási) módszerükkel, mely 
nevezetesen zoológiái tekin
tetben kritikán felül áll. És mit 
hoztak létre geológiai vi
szonylatban!
Bár a paleontológiai tárlóik el
helyezésének technikájával 
egyáltalán nem értek egyet, 
am it bátorkodtam  közölni is 
velük, de a követett elv az pél
dam utató. A tudom ányos 
m unkatársaknak állam i költ
ségen Angliába és Amerikába 
kellett utazniok, és valószínű, 
hogy az ottani racionálisan be
rendezett múzeumokat vették 
m intául. Sok m indent átve
szek majd a csehektől, néhány 
dolgot viszont nem. De tudo
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m ányos tekintetben túlszár
nyalták a bécsi kabinettet. 
Kihallgatáson voltam  báró 
Schröckingernél, a pénzügyi 
igazgatóság elnökénél, akit 
kértem, lenne szíves szolgálati 
úton rábírni Leitm eritz, vagy 
Saalz kerületi igazgatóságát, 
hogy utasítsák a kerületi kia
dókat arra, hogy üres dohány- 
és szivarládáikat térítés elle
nében bocsássák rendelkezé
semre.
Bilinbe érkezésem  után, am i
kor az ásványok bódulatától 
m agam hoz tértem , az összes 
gyárosnak és kisiparosnak 
ajánlatokat küldtem szét, min
denre, am i csak szükségelte
tik. Jelentem, jó okkal lemond
hatunk öreg elhasznált ládá
inkról, mert a magas hó miatti



nagy szállítási költség miatt -  
itt helyben Bilinben -  a szállí
tási költség áráért vadonatúja
kat kaphatunk. Ezeket aztán 
Pesten -  m inthogy azokat a 
szögelésnél nagyon fogom kí
mélni -  esetleg %  vagy egész 
áráért eladhatunk.
Ezek a ládák az ásványok 
szállításához m egengedhető 
maximális méretűek, a kisebb 
ládák túl sokba kerülnének. 
A ládák éleiknél csapokkal 
összeeresztettek, fedelük fa
szegekkel m egerősítettek, 
am elyeket a szállításhoz vas
pántokkal lehet összefogni. 
M indezeket egy érchegység
ből való ládagyáros fogja csi
nálni, aki 7 konkurens közül 
győzött, ugyanaz, aki Drezdá
ba is szállít ládákat, és talán
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még egy másik, aki 3A colosnál 
kissé erősebb deszkát alkal
mazna, ennek azonban holna
pig van m ég gondolkodási 
ideje, hogy az árral lejjebb 
menjen. Egyelőre 400 ládára 
állapodtam  m eg, am elyet 6 
részletben tartoznak idejuttat
ni. Az első szállítm ányt nem 
fizetjük, ez m arad a szállítási 
határidő betartásának kaució
ja, a többit szállításkor azon
nal kifizetjük és az első szállít
m ányért a végén kapja meg a 
pénzét a szállító.
H olnap papírgyárosoktól ér
keznek ajánlatok, selyem pa
pírra és csomagolópapírra, fo
nógyáraktól vattaárura, szö
gek, vaspántok stb. Ma az 
Erchegységben létező legna
gyobb játékgyárból kaptam
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250 ládikót és dobozt a kris- 
tálydrúzák csom agolására, 
ezek két kocsiban érkeztek.
A szekrények nagyon szépek, 
habár a mi term eink számára 
nem célszerűek, ezek 8000 fo
rintba kerültek (cseresznyefá
ból és nyárfából) a m úzeum 
ban nekünk majd ideiglenes 
szolgálatot fognak tenni.
A legdrágább a fuvar lesz és 
abban az esetben, ha sem m i
lyen vasúti szállítási kedvez
ményt nem kaphatunk, a ren
delkezési összegből képtele
nek leszünk kijönni.
Igencsak m egfeszítetten dol
gozom , nagyon elfoglalt va
gyok, ami érthető is, hisz az éj
szakát levelezésre kell fordíta
nom , nappal a term ekben fa- 
gyoskodnom kell, bár felöltö-
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zöm , m int egy eszkim ó. N a
ponta 12-15  levelet küldök 
szét a szállítóknak. Holnap 
olyannyira szabad leszek, 
hogy Önnek, m élyen tisztelt 
Igazgató úr, egy másik levelet 
szándékozom  írni, m inthogy 
addigra a vasúti szállítások 
bérelését áttanulm ányozom . 
R ubeschék kitűnő em berek, 
bár kissé levertek, m inthogy 
várakozásaikban csalatkoztak, 
ők m indnyájan segítenek 
munkámban.
M egkülönböztetett nagyrabe
csüléssel legodaadóbb híve

Dr. Krenner

Ebből a részletes levélből meg
győződhetünk arról, hogy mi
lyen nagyon jó üzletet kötött 
Pulszky Ferenc, am ikor Krenner
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tanácsára „m eggyőzte" az or
szággyűlést a Lobkow itz-gyűj- 
tem ény m egvételének fontossá
gáról. M ár az első, de a további 
levelekből is kitűnik Krenner Jó
zsef kiváló szervezőképessége. 
Érdekes, hogy a korábbi életrajz
írói és méltatói ezt nem tartották 
érdem esnek kiem elni, illetve 
megemlíteni. Ugyanis 125 év táv
latából is elismerésre méltó telje
sítm énynek kell tartanunk azt, 
ahogy a fiatal tudós az általa 
„szentnek" tartott gyűjtem ényt 
csomagolni és azt sértetlenül ha
zaszállíttatni igyekezett, hogy 
ezért éjt nappallá téve képes volt 
dolgozni. A másnapra ígért leve
lének folytatását csak 6 nappal 
később tudta teljesíteni, m ert az 
ügyek intézése már akkor is aka
dályokba ütközött.
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Az 1870. március 24-én kelte
zett Pulszky Ferenchez cím zett 
levelében a következőket írja:

Mélyen Tisztelt Igazgató Úr! 
Tulajdonképpen csak most va
gyok abban a helyzetben, hogy 
a gyűjtemény és a ládák szállí
tásával kapcsolatos tudniva
lókról beszám oljak. Eddig 
ugyanis nem tudtam kipuha
tolni, vajon engedélyez-e 
költségkedvezm ényt az aus- 
sig-tepliczi vasút, akkor ha az 
ember egész vagonszállít
mányt küldet. Mert végre sok 
ide-oda irkálás és telegrafálás 
után negatív válasz az ered
mény. Ez a vasút, melynek tu
lajdonosai a környéken élő 
nyárspolgárok, sem minem ű 
m érséklést ebben az esetben
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sem adnak. Ugyanígy fog eljár
ni az Északi Vasúti Társaság is. 
Nagy szerencsénkre az állami 
vasútnál előnyösebben jövünk 
majd ki, és hát ez a lényeges, 
mert ez a mi fő vonalunk.
Am i az egyes vasútvonalak 
hosszúságát illeti, így oszlik 
meg:
Pest-M archegg 30 V2 mfd
M archegg-Brünn 18 V2 mfd
B rü nn-A u ssig  48 mfd
A u ssig -T eplicz 3 mfd
Tehát:
Á llam vasutak 78 V2 m fd
Északi vasút 18 V2 mfd
Á. F. vasút 3 mfd
összesen: 100 mfd
vagy az állam vasút aránya a 
többihez:

4 1cca: j - :  I
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amiből látható, hogy az állam- 
vasútnak jónak kell lenni.
Ami az árakat illeti ennek 600 
m ázsára becsült szállítm ány
nak a m érséklés nélküli költ
ségei a következők lennének:
T eplicz-Gánsend orf

1,80 mázsánként 
Gánsendorf-Pest

,90 mázsánként 
2,70

Bilin-Teplicz ,27
2,97 vagy cc 3 

tehát 600 q 1800 Ft, am i ko
losszális összeg.
Nem tudom felfogni, hogy ál
lapíthatott m eg Egger ür 11 
Koronát Bilin és Teplicz kö
zött. Az első fuvarozó, akihez 
Tepliczben elm entem , 31 Ko
rona alatt nem tud szállítani, 
ugyanúgy a másik, aki 32 Ko-
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rónát kér. Végül a szállásadó
nőm, akinek 6 igáslova van, 27 
Koronáért vállalta m ázsán
ként a szállítást és a vámot. Az 
összes itteni fuvaros a bilini 
ásványvíz szállítására szerző
dött, és egyértelmű az is, hogy 
a legjobb nyári időben a ven
dégek m iatt m indenki lovat 
tart. Bilin és Teplicz között a 
fuvart m ázsánként 18-20  Ko
rona alatt nem vállalják. 
M ielőtt Pestről eljöttem  v. 
Ambrosovichcsal, a Kir. Vasú
ti Főfelügyelővel beszéltem , 
aki azt m ondta, a folyam od
vány vagy teljesen ingyenes, 
vagy a lehető legkedvezm é
nyesebb szállítást kérje; ezt a 
Közi. Minisztériumnak kérem 
mielőbb átadni, és pedig a le
hető leggyorsabban.

6 6

Úgy érvelhetünk, hogy egész 
vagon rakományok lesznek el
szállítva, és hogy a múzeum 
tudományos célokat szolgál, és 
ez az ásványtani-geológiai 
gyűjtem ény az (oraviczai-stá- 
jerdorfi) államvasutak szolgá
latában álló bányatisztviselők
nek tanulm ányozás céljából 
hozzáférhető lesz, hogy a mú
zeum a vasútnak ugyanúgy, 
mint eddig kész viszontszolgá
latokat tenni, ha ásványtani
geológiai kérdésekről vagy fel
világosításról van szó. Végül, 
hogy a múzeum kész Oravicza 
bányakerületnek -  mely Ma
gyarországnak bár még kiak
názatlan, de ásványokban 
egyik leggazdagabb vidéke -  a 
bilini gyűjteményből származó 
komplett ásványtani-geológiai
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gyűjteményt ajándékozni szép 
szekrényekkel együtt -  ez ne
künk 5 fillérbe sem kerül! -  és 
a jövőben is mindig figyelem 
be vesszük az állam vasutak
hoz tartozó bányavidékeket.
A Ferdinánd Király Északi 
vasútnál a magas igazgatósági 
tanácsos uraknak az érdekére 
lehet csak apellálni, ha egyál
talán van ilyen egy olcsó ás
ványszállításnál, vagy esetleg 
meg lehetne említeni, hogy az 
államvasút is ingyen szállít.
A nyárspolgárok vasútjánál 
hiábavaló lenne m inden fá
radság.
N agyon bíztam  abban, hogy 
Ön, mélyen tisztelt Igazgató 
úr, m egtisztel m inket látoga
tásával, de biztosan szűkös az 
ideje.

Ez a csom agolás hatalm as 
m unka, április vége előtt 
sem m i esetre se tudok elké
szülni, dacára annak, hogy 
am ire egyáltalán nincs szük
ségünk, azt elkülönítettem , 
tekintettel azonban a mi ala
csonyabb és magasabb tanin
tézeteinkre. De azt azért m eg
m ondhatom , ha nekem  még- 
egyszer egy ilyen gyű jte
m ényt át kell vennem , akkor 
azt én nyáron teszem és sem
mi esetre sem  télen, fűtetlen  
helyiségekben.
Ma a vattagyároshoz kell 
mennem, aki a kócot is szállí
totta, hogy ezek az anyagok 
rendszeresebben érkezzenek. 
Az em berek itt borzasztóan 
pontatlanok és úgy tűnik, 
hogy ostobák is.
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A m ennyiben az állam vasu
taknál sem m inem ű költség- 
m érséklést nem  kapunk, úgy 
az előirányzott összegből sem
m iképpen sem jövünk ki. 
Ezért kérem , ha a dolog elin
téződött tudattassa velem.
A költségvetés átm ent m ár a 
Felsőházba? Ezt azért kérde
zem, mert nemsokára elfogy a 
pénzem, és errefelé sokkal ol
csóbban jön ki az em ber, ha 
készpénzzel fizet...
M aradok m egkülönböztetett 
nagyrabecsüléssel és tisztelet
tel az Ön alázatos

Dr. Krennerje

Az idézett levélből Krenner Jó 
zsefnek, a m indenre figyelm et 
fordító hivatalnoknak a portréja 
rajzolódik ki. M inden részletről
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tájékoztatja igazgatóját, szinte 
„lediktálja" az Államvasutak ve
zetőihez írandó levelet. Gondot 
fordít arra, hogy az ingyenes 
szállítmány kérése még előnyös
nek is hasson azoknak, akiktől 
tulajdonképpen szívességet vár
nak.

M eglepő, hogy hasonlóan a 
rajzkészségéhez, m ilyen töm ö
ren, szinte tőm ondatokban ké
pes volt tárgyalópartnereit, vagy 
a szállítóit jellemezni.

M egragadó az a részlet, am i
kor úgy tűnik, egy kissé kifakad 
a fűtetlen term ekben végzett 
munkák miatt. Nem  leplezett 
„telhetetlenséggel" szabad le
gyen m egjegyeznem , hogy saj
nos soha többé -  sem  nyáron, 
sem télen -  nem volt módja még 
egyszer egy ilyen hatalmas gyűj
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temény hazaszállításával foglal
koznia.

A soron következő, 1870. ápri
lis 4-én kelt leveléből kitűnik, 
hogy közben m egérkezett 
Pulszky Ferenc válaszlevele, 
am elyben további feladatokat 
kapott, és m elyeknek azonnal 
igyekezett eleget tenni. De erről 
beszéljen inkább O maga:

Bilin 870. IV. 4. 
Mélyen Tisztelt Igazgató Úr! 
N agyrabecsült levelét m eg
kaptam, és sietek az abban fel
sorolt pontokra válaszolni. 
Először a Könyvtárra vonat
kozóan engedjen meg egy ész
revételt, miszerint ilyen egyál
talán nem létezik, de még 
a gyűjtem ényre vonatkozó 
Reuss' sigle sem. A „Geológiai

72

vázlatok C sehországból", 
amelyet én m ár három éve hi
ába keresek, sem  létezik. A 
dolog azzal m agyarázható, 
hogy a herceg m int m űked
velő m ineralógus, gazdag 
családi könyvtára szám ára 
Raudnitzban m eglehetősen 
nagy m ennyiségű ásványtani 
m űvet szerzett be (847 évig 
bezárólag). Rubesch -  aki ma
gának egy ásványtani szak
könyvet soha sem vett, nyug
ta ellenében időről időre egyes 
m űveket kölcsönvett a raud- 
nitzi könyvtárból, m elyeket 
aztán vissza tartozott adni. 
M ikor a herceg m ásfél éve 
m eghalt, 3-4 könyv még nála 
volt ebből a könyvtárból, amit 
már akkor vissza kellett volna 
küldenie.



Ezeket az adatokat, amelyeket 
én m ár m egérkezésem  első 
napjaiban m egtudtam , Ru- 
beschék szolgáltatták nekem, 
akik tetőtől talpig becsületes 
em berek. Jó, hogy m int m a
gánszem ély eme derék népek 
állításának igaz voltáról meg 
voltam győződve, de mint hi
vatalnok, ez engem  nem  elé
gíthetett ki további bizonysá
gok után néztem, és meg is ta
láltam azokat.
1. A hercegi intendáns kijelen
téseiben.
2. Prof. Peters egy válaszleve
lében Grátzból, aki mint az it
teni volt gazdasági főtanácsos 
fia a körülményeket pontosan 
ismerte.
3. Végül több, a Rubesch csa
ládnál felfedezett, a raudnitzi
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könyvtárból visszaküldött 
nyugtából. Utóbbiakból kide
rült, hogy a jó Rubesch né
hány M ohstól szárm azó mű
vön kívül csak nagyon ártal
m atlan dolgokat fogyasztott 
el, amit a katalógusok átfutása 
után rögtön az első napokban 
sejtettem is. A katalógusok leg
alább 2 mázsát nyomnak -  egy 
nagy ládát fognak megtölteni, 
de bárm ennyire fáj is a szí
vem , a 6 Ft szállítási költsé
gért, magam m al fogom vinni 
ezeket, már csak azért is, hogy 
Ön lássa, feladatom at jól és 
pontosan oldottam  meg. A n
nál is inkább elhozom  ezeket 
m ert ezek között szerepelnek 
a drágakövekről valók is, mint 
hogy ezek a nagy fóliánsok- 
ban is be vannak jegyezve.
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Ami a pénzt illeti, úgy érzem, 
a megadott összegből valószí
nűleg ki fogok jönni, bár a sok 
kis láda miatt drágulni fog a 
csomagolás. Ezeket a nagy ás
ványgyűjtemény számára csi
náltatnom kell, mert a nagy lá
dákat, melyekbe egyéb gyűjte
m ényeket csom agolunk, itt 
nem alkalmazhatom.
Mihelyt táviratot kapok, hogy 
egy küldem ényt leszállítha
tok, 200 ládát fogok elküldeni, 
mert akkor nekünk itt ezek
ben a szűk helyiségekben több 
helyünk lesz a további csoma
goláshoz. Igyekszem , és na
gyon erélyesen hajtom a mun
kásokat, hogy ebből a hideg 
fészekből kikerüljek, azt 
m ondják, hogy itt nagyon 
szép a környék, én ebből ed-
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dig sem m it se láttam , csak 
m indig havat és havat, azt 
sem jól, m ert állandóan sűrű 
köd van.
Nagyon remélem, hogy a táv
irat ham arosan m egérkezik, 
maradok odaadó híve

Dr. Krenner

Ebből a levélből is kitűnik az a 
gondosság, am ely egész életére 
jellemző volt. Igazgatója kérését, 
már annak megérkezése előtt tel
jesítette, hiszen a múzeum szak
mai könyvtárának bővítési lehe
tőségeit is szívügyének tekintet
te.

Ugyancsak érdekes fejlem é
nyekről $zámol be igazgatójának 
a soron következő levelében, 
amelyet 1870. április 19-én kelte
zett. Idézem:
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Bilin 870. 4. 19. 
Mélyen Tisztelt Igazgató Úr! 
M ikor Ön ezt a levelet olvas
sa, a 3. 4. 7. 8. 9. 10. 11 és 12. 
gyűjtem ényből álló első kül
dem ény m ár fedél alatt biz
tonságban lesz a múzeumban. 
M eg kell jegyeznem , hogy az 
úgynevezett „Kis ásványgyűj
tem ény'', a N- 8 szép és majd
nem teljes gyűjtemény, amely 
minden m agasabb iskolának 
ékessége lehetne, ez a nevét 
kevés darabszám ának (2962) 
és nem  a kis form átum ának 
köszönheti.
A csomagolás a leggondosab
ban történik, egyetlen kis kris
tályka se törhet le. A ládák 
elég szilárdak m ég az ilyen 
nehéz tartalom  szám ára is, 
olyannyira, hogy semmi káro
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sodást sem szenvedhetnek az 
ásványok bennük. Kísérlet
képpen először V2 colos desz
kából csináltattam  a ládákat, 
de telerakva és felem elve re- 
csegtek-ropogtak, a sarkokat 
pedig elm ozdulás fenyegette, 
ezért a 3A colos deszkákból ké
szülteket választottam, bár az 
előbbiek olcsóbbak lennének. 
Dr. Antonín Fric átküldött ne
kem a Magyar Nemzeti Múze
um szám ára egy díszkiadású 
könyvet, am elyet ő C sehor
szág geológiájáról írt. Kérem  
Önt, intézzen hozzá néhány 
köszönő sort, esetleg franciá
ul. Cim: Dr. A. F. a N em zeti 
M úzeum őre, Prága.
Egyébként is oly sok szíves
séggel halmoznak el az urak a 
Cseh Nemzeti Múzeum részé
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ről, hogy sokszor zavarba jö
vök. Különösen az ifjú Pa- 
lacky (birodalm i tanácsi kép
viselő) fáradhatatlan annak bi
zonyításában, hogy m inden
ben a rendelkezésem re áll. A 
legtöbbel azonban Fricnek tar
tozom. Egyáltalán a csehek 
egészen pompás fickók, külö
nösen a fiatalok. M eg vagyok 
győződve arról, hogyha a Kor
mányzat a kevés hangoskodó- 
nak csak félig-meddig jó alkal
m azást nyújtana, m ár m eg
szűnt volna az agitáció. 
Csehországban a németek épp 
oly kellem etlenné teszik  m a
gukat, mint ahogy az ő magas 
civilizációs m issziójukban ná
lunk tették. A német újságok
ból éppen olyan kevéssé lehet 
Csehország valós helyzetét és
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viszonyait m egism erni, mint 
Franciaországot.
Teljes erővel azon dolgozunk, 
hogy a m ásodik küldem ényt 
összehozzuk. A közelben épí
tenek egy vasutat, az én mun
kásaim  is oda akarnak menni 
dolgozni, idáig m ég sikerült 
visszatartanom  őket, bár nem 
hiszem , hogy a csom agolás 
egész tartamára ez lehetséges 
lesz.
Hogy küldetek-e még egy har
madik szállítmányt, vagy már 
csak egy m ásodikat, az attól 
függ, hány ládát lehet még te
lerakni.
Nos, Mélyen Tisztelt Igazgató 
Úr, azzal a kéréssel fordulok 
Ö nhöz, hogy a H antken-féle 
félretett lakbért 2 részre szí
veskedjék osztani. 100 forintot
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kérnék a feleségemnek külde
ni, mivel szegénynek szüksé
ge van rá, hogy a korábbi kö
telezettségeim nek eleget te
hessek, és költözködésre is, a 
m ásik 100 forintot kérem tar
tozásom fejében átvenni, mia
latt leghálásabb köszönetemet 
nyilvánítom , am iért engem  
annak idején keserves zava
romból kisegített, melybe nem 
saját hibámból jutottam. 
Kiváló nagyrabecsüléssel az 
Önt m élyen tisztelő odaadó 
híve

Dr. Krenner

Ennek a levélnek különös jelen
tősége van. Krenner József politi
kai érzelm eiről sem m iféle fel
jegyzés nem maradt fenn. Eötvös 
Loránddal való bensőséges kap
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csolatából ugyan következtetni 
lehet erős magyar érzelméről, de 
ebben a levélben nem egy „budai 
ném et" nyilatkozik meg, hanem 
egy magyar tudós. Ez annál érté
kesebb, mert néhány tanítványá
nak feljegyzéseiből és a család
tagjainak visszaem lékezéséből 
tudjuk, hogy élete végéig erős 
akcentussal beszélt magyarul, és 
ezt a levelet is németül írta.

Továbbá figyelem re méltó az 
is, hogy a nehéz körülm ények 
között végzett emberfeletti mun
kája m ellett m aradék idejében 
még volt ereje arra is, hogy a 
cseh em bereket m egfigyelje, 
megismerje és együttérezzen ve
lük.

Az ötödik levelét április 30-án 
keltezte. Érdem es ezt is m egis
merni. Idézem:
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Bilin 870. 4. 30. 
Mélyen Tisztelt Igazgató Úr!
A nagy ásványgyűjtem ényt 
142 ládába elcsom agoltuk. 
Szerdán, csütörtökön és pénte
ken Teplitzbe szállítjuk és ott a 
készen álló vagonokba berak
juk. A még nem teljesen becso
magolt német gyűjtem énnyel 
remélem, hamarosan elkészü
lök. Ellenben a bútorok megó
vása sokkal több időt vesz 
igénybe, mint azt kezdetben 
gondoltam. Mégis nagyon re
mélem, hogy ennek a hideg fé
szeknek nagyon ham ar isten 
hozzádot m ondhatok, mivel 
teljes gőzzel dolgozok.
A vasúti és múzeumi kirako
dásnál kérem a legszigorúbban 
megparancsolni, hogy a ládák 
körül egyetlen egyet föl ne for
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dítsanak és persze a legna
gyobb gonddal és óvatosság
gal járjanak el a lerakodásnál. 
Nagyon szeretném  tudni, ki
nevezték-e már osztályom  
tisztviselőit, nagyon kérem 
Ont, hogy a Rubeschék hono
ráriumának átutalása alkalmá
val -  am ire hiába vártam, pe
dig már április vége van -  szí
veskedjék ezt velem közölni. 
Ma egy itteni szénbánya-tulaj
donos egy szászországi barna
szénbe kövült békát igért ne
kem a Magyar Nemzeti M úze
um számára, meglátjuk tartja- 
e a szavát.
Bilin és Teplitz lakói lázonga- 
nak a gyűjtem ény elhordása 
m iatt, de ezzel én nem sokat 
törődöm , csak egy vastagabb 
botot kellett vennem.

85



A legféktelenebbek a fogadó
sok, akik -  mivel évenként ez
rek keresték fel B ilint csak a 
gyűjtem ény m iatt -  óriási 
veszteséget szenvednek, ami 
tény. M it érdekel ez m inket, 
egy ilyen gyűjtem énynek vá
rosban a helye!
Ha a ládák elindulnak, ezt táv
iratilag jelzem.
Kiváló nagyrabecsüléssel az 
Önt mélyen tisztelő

Dr. Krenner

Ebből az ötödik levélből kitűnik 
az, hogy a rábízott gyűjtemény 
sorsáért mennyire aggódik. Kéri 
igazgatójától, hogy utasításokkal 
védje a gyűjtemény már megérke
zett részét. Továbbá élethű tudósí
tást kapunk arról is, hogy a hely
béliek lassan ráeszmélnek arra,
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hogy a gyűjtemény elszállításával 
ők is veszteséget szenvednek.

A gyűjtem ényért érzett fele
lősség hatja át a következő 1870. 
május 5-én írott levelét is

Bilin 870. 5. 7. 
Igen Tisztelt Igazgató Úr! 
Am ikor a küldem ény m egér
kezik, nyom ban táviratoztas- 
son nekem.
A ládikákat a 2 em eleti folyo
són polcolják fel, m ivel ezek 
sokkal kisebbek és könnyeb
bek, m int az elsők, könnyen 
ellophatják. Ezenkívül az alsó 
szint nedvessége folytán a 
markazitok és piritek, melyek 
közül m ár néhány gyenge 
szulfátosodást mutat, teljesen 
széteshetnek. Hasonlóan szét- 
mállhatnak a sók is.
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A vasrácsot szigorúan zárva 
kell tartani, csak a berakodás 
napján lehet nyitva, ha egy ha- 
dastyánt a folyósóra ültetnek. 
A szekrények veszély nélkül 
kerülhetnek az első em eletre, 
a tűzveszély miatt impregnált 
vászonnal letakarva, a fal felé 
fordítva.
A gyémántokat és a többi drá
gaságot hosszú habozás után 
mégis postán kell, hogy küld- 
jem, mert így m ég mindig ki
sebb a veszély, m ert a leg
rosszabb esetben is pénzbeli 
kárpótlást kapunk. Míg ha en
gem mondjuk meggyilkolnak, 
az egész veszendőbe menne. 
M ár csak azért is el kell innen 
hordanom  ezeket a dolgokat, 
mert sem a fogadóban, sem a 
szobámban, de még a kastély

ban sem -  ahol most mindent 
renoválnak -  nincsenek kellő 
biztonságban. N álam  pedig 
azért nem  lehetnek ezek a lá- 
dikák, mert nem tudnék tőlük 
dolgozni, az em berek pedig 
túl sok badarságot követné
nek el, ha egyedül hagynám  
őket.
Javasolom  Önnek, hogy a leg
nagyobb elővigyázatossággal 
járjon el, ha a kis dobozok 
m egérkeznek. Kérem , hogy a 
kis ládikákat először kívülről 
vizsgálják meg, hogy nem sé- 
rültek-e meg, azokat a postás 
jelenlétében és több tanú előtt 
nyissák fel, a tartalm ukat szí
veskedjék kontrollálni. Tarta
lomjegyzék mellékelve.
Ezen a héten el kell készül
nöm, a legvégső erőfeszítéssel
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dolgozom, hogy ebből a csont
fagyasztó hidegből kikerüljek. 
M ig nagyon köszönöm  jósá
gát, m aradok kiváló tiszte
lettel

Dr. Krenner

A soron következő hetedik levél
ben is em berfeletti teljesítm ény
ről olvashatunk, de Krenner Jó
zsef kiváló üzleti érzékéről is 
meggyőződhetünk.

Bilin 870. május 21. 
Mélyen Tisztelt Igazgató Úr! 
Kedd óta folyamatosan szállí
tok annyi kocsival, ahányat 
egyáltalán föl tudtam fogadni, 
ez azért nehéz, m ert itt m ég 
csak most kezdődik a m ezei 
munka. Két kocsit csak Karls
bad ból tudtam  szerezni. Az
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utolsó, m aradék rakom ány, 
amelyet ma már nem viszünk 
el, hétfőn m egy a vonathoz. 
A ztán útra kelek és rem élhe
tőleg szom baton vagy vasár
nap Pesten leszek.
Ön csodálkozni fog a bútorok 
sokaságán, m elyet 5 vagy 6 
vagon szállít Pestre a m úze
um nak, ezek közül egy ked
den, 2 másik szerdán, megint 
egy csütörtökön stb. kigördül 
Teplitzből.
A szekrények és tartozékaik 
kb. 150 darabot tesznek ki, és 
a szekrények egymás melletti 
hossza 88 öl
Ha majd minden együtt lesz a 
m úzeum  termeiben, bizonyá
ra olyan bizonyítványt kapok 
Öntől, miszerint nagyon szor
galm as voltam  és nagyon ta
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karékos. Ha úgy csomagoltam 
volna, ahogy az a herceg éle
tében szokásos volt, aki a 
gyűjteményt évenként megsé
táltatta, akkor legalább 1000 
forinttal többet költöttem vol
na.
Az asztalosok, festők és a la
katosok, akiknek a bútorok 
szétszedése, csom agolása és 
összeszerelése m indig dicső 
tisztük volt, és akik m agukat 
m ost is nélkülözhetetlennek 
tartották, nagyon fel vannak 
háborodva azért, hogy én 
egyetlen alkalom m al egyikő- 
jüket sem vettem  igénybe. 
Förtelm esen szidalm azzák és 
átkozzák a piszkos m agyar 
kormányzatot, meg a magyar 
doktort, aki tőlük nem csak a 
gyűjteményt cipelte el, de még
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a kenyeret is kiveszi a szájuk
ból stb.
Még nem fizettem ki az összes 
szám lát, de ki fogok jönni a 
pénzből, persze csak szűkösen, 
habár eleinte úgy gondoltam, 
legalább 5-600 forintot vissza 
tudok majd hozni. De akkor 
még nem volt tudomásom 
azokról a szép szekrényekről, 
amelyek egy raktárban üresen 
álltak és am elyeket aztán ke
gyetlenül, mint a gyűjtemény
hez tartozókat megszereztem. 
Azonkívül összeállítottam sok 
szekrényt, melyek a sokszoros 
utaztatás során szétestek, úgy
hogy azokat egész használha
tóvá tettem.
Ezáltal nem csak több ásványt 
hozok a m egadottnál, hanem 
több szekrényt is.
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Csak a kis ládikában, m elyet 
postán küldtem, 8 gyémánttal 
több van, m int am ennyit a 
nyom tatott katalógusban fel
tüntettek. Rem élem , ennek 
tartalm a Ö nnek nagyon fog 
tetszeni. Csak kérem, hogy az 
am algám  kristályt u jjal meg 
ne érintsék!
Az itteni polgároktól hallot
tam -  újságot már két hónapja 
nem olvasok hogy Önt kine
vezték az egyetem i választ
m ány tagjává, ha ez valóban 
így van, esdekelve kérem , 
meg ne felejtkezzen egy egye
sült paleon to lóg ia i-ásván ytan i 
tanszékről, m eg vagyok győ
ződve, hogy ez a szak a terve
zetben nem szerepel.
M ivel Önnek, m élyen tisztelt 
Igazgató Úr, m ég egy levelet
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fogok Bilinből küldeni, zárom 
soraimat.
Kiváló tisztelettel Ö nnek alá
zatos

Dr. Krennerje

Az igért nyolcadik levélben az 
utolsó szállítm ány útnak indítá
sáról számol be Ez további tudo
mánytörténeti adatokat már nem 
szolgáltat.

A bem utatott levelek alapján, 
több mint 100 év távlatából is el
ism eréssel kell adóznunk 
Krenner Józsefnek, az em berfe
letti teljesítm ényéért, am ellyel a 
h a ta lm a s  g y ű jtem én y t  P estre  
szállíttatta.

Ez a Lobkovitz-féle gyű jte
m ény lett a múzeum i ásványtár 
m agva, m elynek elrendezése és 
új k iállítási szekrényekbe való
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helyezése után úgy szem lélte
tés, m int oktatás, valam int tudo
m ányos tekintetben az ásvány
tár anyaga m ár a külföld érdek
lődését is felkeltő, kiváló tárlat
tá vált.

Az ásványgyűjtem ény eladá
sával egy időben a hercegi csa
lád feloszlatta a zenekarát is, és 
az így zenészek nélkül m aradt 
hangszereit is áruba bocsátotta. 
Krenner ezekből aránylag megfi
zethető áron megvásárolt m agá
nak egy pazar hangú olasz mes
terhegedűt, melyet halála után a 
család tagjai továbbra is gondo
san őriztek, de am ely a második 
világháború során m egsem m i
sült. E hegedűt hegedűm űvé
szek többször kölcsönkérték 
Krennertől, majd később özve
gyétől is koncertelőadásokra.
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KREN N ER JÓ ZSEF ÉS 
SEM SEY AN D O R TALÁ LKOZÁ SA

Az ásvány- és őslénytár további 
gyarapodásának és bővülésének 
a szerencse is kedvezett. A hat
vanas évek végén, vagy a hetve
nes évek legelején úgyszólván az 
utcáról lépve be, megjelent Kren- 
nernél a m űegyetem en egy sze
rény, csendes, egyszerű, de elő
kelő öltözetű férfi és kérte, hogy 
a m űegyetem i előadásait és az 
ásványtár belső dolgozó helyisé
geit tanulmányi szem pontból lá
togathassa, sőt Krenner szaktu
dását is igénybe vehesse. E fára
dozásáért külön díjazást is kilá
tásba helyezett. M int bárki más 
érdeklődőnek, Krenner e férfiú
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nak is, a hivatalos formaságokon 
túlm enően, készségesen állott 
rendelkezésére és m agyarázga- 
tott neki geológiai, mineralógiai, 
valam int palentológiai problé
mákat, szóba hozva a külföldi ily 
nemű gyűjtemények és intézetek 
kedvezőbb viszonyait. Ez a férfi 
Sem sey A ndor volt, akiben 
Krenner oly mértékben fel tudta 
kelteni az érdeklődést e tudomá
nyok iránt, hogy Sem sey, kiről 
rövidesen kiderült, hogy dús
gazdag ember, hatalmas hitbizo- 
nyítványi birtokok ura, a magyar 
tudomány legbőkezűbb mecéná
sává vált.

Egy napon Sem sey A ndor 
nagy m eglepetéssel szolgált 
Krennernek. A párizsi világkiál
lításról sokszor beszélt Krenner 
Sem seyvel; elm ondta, hogy m i
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lyen kincsek vannak ott kiállítva, 
s m ilyen kedvező alkalom  nyíl
nék pompás ásványok vásárlásá
ra. Sem sey A ndor egy 30 000 
frankról szóló utalványt adott át 
K rennernek, hogy utazzék ki a 
kiállításra, vásárolja meg azt, 
amit jónak lát, sőt hozzátette, ha 
szükséges, akkor még megtoldja 
az összeget.

Sem sey ezt követően egymás 
után vásárolt az ásvány- és ős
lénytárnak nagy értékű kül- és 
belföldi gyűjteményeket, értéke
sebbnél értékesebb ásványokat, 
könyvtárakat, laboratórium i fel
szereléseket, vizsgáló készüléke
ket, és ebbeli adakozásainak so
rából a műegyetemi tanszék sem 
maradt ki. Sem sey négy évtized 
alatt csak ásványok és őslények 
vásárlására jóval több mint egy
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m illió aranykoronát juttatott. 
Sem seyt Krenner a hetvenes 
években m egism ertette Eötvös 
Loránddal, és hárm uk barátsá
gának eredm ényeképpen m eg
született a magyar term észettu
dományok számos szakterületé
nek külföldön is nagyra értékelt 
felvirágzása.

1874-ben Krennernek sikerült 
id. Lóczy Lajost bevonni a m a
gyar földtani tudom ányok m ű
velésének körébe. M ikor Lóczy 
zürichi mérnöki oklevéllel a zse
bében hazatért és A radon kul
túrm érnöki állást szándékozott 
elfogadni, Krenner rávette, hogy 
lépjen a N em zeti M úzeum  Á s
vány- és Oslénytára szolgálatá
ba. Lóczy némi gondolkodás 
után az ajánlatot elfogadta és be
lépett a múzeumba segédőrnek.

N ÉPSZERŰSÍTŐ ÉS TUDOM ÁNYOS 
M UNKÁSSÁGA

K renner József ezekben az 
években -  közelebbről 1869-től
1877-ig igen aktívan részt vett a 
föld tani- és őslénytani ism ere
tek m agyar nyelvű népszerűsí
tésében. Irt a galíciai w ielickai 
kősóbánya k atasztrófá járól, az 
ősszarvas agancsáról, az újabb 
am erikai ősállatleletekről, a 
forram iniferák kőzetalkotó sze
repéről, a m agyarországi ősri- 
n océroszról, a hazai m aszto
donleletekről, az óbudai hegy- 
csuszam lásról, a Krakatau kitö
résének ham ujáról. Ezeket a 
cikkeit többnyire saját rajzaival 
illusztrálta. Lerajzolta ez időben
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Ipolytarnócon a híres, óriás kö
vesült fa am a harm adrészét, 
m elyet a h elybeliek  akkoriban  
hídnak h asználtak  egy m ély 
árok felett. E rajznak m ibenlétét 
V adász E lem ér 1962-ben első 
pillantásra felism erte, és m ivel 
közlésre m éltónak tartotta, 
m egjelentette a Föld tan i K öz
löny 1963. évi kötetében.

K renner Józsefet tu d om á
nyos m unkásságának elism eré
seként Szabó Józse f a jánlása 
alapján a M agyar Tudom ányos 
Akadém ia 1874. m ájus 28-án le
velező tagnak választotta. Szék
foglaló előadását -  a m agyarho
ni anglezitekről -  1876. decem 
ber 4-én tartotta. M egválasztása 
után az M TA  M atem atikai és 
T erm észettu d om ányok O sztá
lyának m unkájába kapcsolódott
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be. Tu dom ányos m u nkáit na
gyobbrészt itt m utatta be elő
ször, és itt is je len tek  m eg 
nyom tatásban m agyar nyelven.

A m ikor az első  ásvány-kő
zettani m ikroszkóp okat a k ü l
földi optikai gyárak forgalom ba 
hozták, K renner észrevette 
szerkezetbeli h iányosságaikat. 
Levelezésbe lépett a gyárakkal 
és többrendbeli m ódosításokat 
javasolt rajtuk. E m ódosítások a 
m egvalósítás nehézségei m iatt 
a gyárak részéről csak igen von
tatottan vagy egyáltalában nem 
történtek  m eg. V égül azonban 
Krenner m égis hozzájutott egy 
elképzelése szerin ti m ikrosz
kóphoz, m ivel J. Bertrand pári
zsi m atem atikus és fizikus, 
egyetem i tanár, a francia akadé
m iai tagja, egyetértve K renner
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kifogásaival, a francia N achet 
optikus céggel elkészíttette 
K renner részére a k ívánt ás
ványtani m ikroszkóp ot. Em e 
előzm ények  után olvasható  
Thanthoffer Lajos orvostanár 
könyvében: „A m ikroszkóp és 
gyakorlati a lk alm azása" első 
kötetében, a m ineralógiai m ik
roszkópok fejezetében az alábbi 
közlés: „Kitűnő ilyen eszközzel 
bír dr. Krenner m űegyetem i ta
nár úr, am elyet neki m aga 
Bertrand készíttetett."

1878-ban született Angéla ne
vű leánya, kiből zongoram ű 
vésznő lett, és aki később Se- 
m ayer Villibald néprajzi m úze
um i igazgatóhoz m ent felesé- 
gül.
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A KA D ÉM IA I ÉS TUDOM ÁN YSZERVEZŐ I 
TEVÉKEN YSÉGE

1885. május 28-án a M agyar Tu
dom ányos Akadémia közgyűlé
se Szabó József ajánlására Kren
ner Józsefet rendes taggá válasz
totta.

A Magyar Tudományos Aka
démia Könyvtárának Kézirattárá
ban (RAL 310/1881 jelzettel) őrzik 
ennek az ajánlásnak a szövegét, 
amelyet már az 1882. évi tagvá
lasztásra készített, majd 1885-ben 
megismételt, és amelyet Krenner 
József jellemzésére szabad legyen 
teljes egészében idéznem.

Rendes tagul az 1882-ki nagy
gyűlésen megválasztásra aján
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lom a levelező tagok egyik ér- 
demesbjét, Dr. Krenner József 
urat, a m. n. múzeumnál az ás
ványosztály őrét, s a poly- 
technikum nál az ásványtan 
tanárát, ki az 1874. m ájus 28- 
ki nagygyűlésen történt m eg
választása óta is folytonosan 
m űködik szakában, s az ás
ványtani ism ereteket a jelen 
követelmények alapján általá
ban, de különösen honunkra 
nézve bővíti, s nem csak a 
honi, de a kül-irodalom ban is 
tellyes elismeréssel terjeszti. 
Jelenleg egy nagyszabású 
m unkán dolgozik, ilyennek 
nevezhető a m agyarhoni mi- 
neralógiára nézve azon m un
ka, melyet a K. M. Természet- 
tudományi Társulat m egbízá
sából vállalt el, s melynek több
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részlete m ár ism eretessé vált 
előleges közlésekben. M int 
rendes tag is fogja a tudo
mányt emelni, s így az Akadé
mia díszére válna.
Budapest, 1882. március 30.

Dr. Szabó József 
rendes tag

Krenner József akadémikus mai 
értelemben vett tudományszerve
ző tevékenységéről a korábbi 
visszaem lékezések nem szolgál
tattak adatokat. Ez irányú tevé
kenységére vonatkozóan az 
MTAK Kézirattárában (RAL 
1115/1887 jelzettel) őriznek né
hány tudománytörténeti ritkasá
got. Közülük egy figyelemre mél
tó irományt szeretnék bemutatni, 
Koch Antal egyik tanulmányának 
bírálatát, amelyet a III. Osztály
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1977. júniusi ülésére készített, és 
amelyet a következőkben idézek:

Tekintetes O sztály! dr. Koch 
Antal úrnak „Á svány és Kő
zettani Közlem ények Erdély
ből" c. munkáját m egbírálván 
a következőket tapasztaltam:
1. hogy Szerző úr a kristályta
ni részben szögértékeket több
nyire nem közöl, és
2. hogy sok kristályrajz kivite
le inkorrekt.
Ami az első pontot illeti, úgy 
arra nézve alig lesz szükséges 
figyelmeztetnem, hogy a kris
tályosodott anyagnál a lapok 
hajlása -  a kristályok élszögei 
-  a legfontosabb kritérium a 
annak m egítélésére, hogy az 
alakok helyesen vannak-e 
meghatározva. Ezen szögérté-
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kékből következik a kristály 
épp úgy, m int a vegytani 
elem zésnél, az alkatrészek 
súlyrészéből a vegyform ula; 
Szerző úr az elem zésekre vo
natkozó súlyrészeket közölte 
ugyan, de a szögértékeket 
nem. A második pontra nézve 
megjegyzem, hogy akadémiai 
értekezésbe csakis olyan raj
zok szoktak felvétetni, melyek 
a leírt tárgy m egértéséhez 
szükségesek, de azoknak ter
m észetesen pontosaknak kell 
lenniök.
K ristályrajzok azonban, m e
lyek inkorrekten vannak szer
kesztve, semmi szín alatt nem 
adathatnak ki az Akadémia ál
tal, hacsak jó hírnevét a külföl
di szakem berek előtt kockáz
tatni nem akarja...
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Ha Szerző az értekezésébe az 
általa talált szögértékeket föl 
fogja venni, és ha az inkorrekt 
rajzokat kijavítja, akkor az ér
tekezését a M agyar Tudom á
nyos Akadémia által való kia
dásra ajánlhatom.
1877. június 11.

Dr. Krenner József 
levelező tag

Koch Antal, aki ekkor már szin
tén az M TA levelező tagja volt, 
válaszolt Krenner bírálatára. Ez 
az írás sajnos azonban nem m a
radt meg, de hogy mi lehetett 
benne, arra következtethetünk 
Krenner József fennmaradt vála
szából. Ez így hangzik:

A szerző úr észrevételéből ki
tűnik, amit gyanítottam. Ti,
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hogy ő ásványainak kristály
alakjait nem eszközökkel, ha
nem pusztán a szemmérték 
szerint határozta meg. A Szer
ző határozottan téved, ha azt 
hiszi, hogy ismeretes ásvá
nyoknál, ism eretes alakokat 
csak puszta megtekintés útján 
lehet meghatározni. Akár rég is
meretesek, akár újak a kristályala
kok, azokat csakis czélszerű esz
közök segélyével kivitt mérések 
alapján lehet meghatározni, 
szemmérték szerint pedig nem. 
Kivételt képeznek csak olyan 
esetek, hol az előzetesen más 
úton meghatározott ásványok
nak a kristálylapjai egyközö- 
sen haladnak annak hasadási 
irányaival és a többi lapok 
ezekkel övviszonyban állanak. 
A Szerző úr G. von Rathra hi
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vatkozik, erre nézve megjegy
zem, hogy nevezett szakember 
a berlini Akadémiában közölt 
értekezéseiben, mint az tőle 
másképp nem is tehető fel, min
denütt a kristálylapokat méré
sek alapján határozta meg. 
Szerző úr a saját érdekében 
cselekszik, ha értekezésében 
ott hol nem m ért alakokról 
szól, a valószínű szót használja. 
Ha azt teszi, úgy -  minthogy a 
felesleges és hibás rajzok a 
szerző által visszavonattak -  az 
értekezést kiadásra ajánlom.

Dr. Krenner József

1890-ben, 86 éves korában el
hunyt Krenner József édesanyja. 
1893. január 17-én igazgató őr
nek nevezték ki a Nem zeti M ú
zeum Ásvány- és Őslény tárába.
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OKTATÓI, NEVELŐI M UN KÁSSÁGA

1894-ben meghalt Szabó József, a 
Budapest Tudom ányegyetem  
Ásvány- és Földtani Tanszéké
nek tanára, a m agyar földtan és 
ásványkőzettan-tudomány atyja. 
A tanszéket ekkor kettéosztot
ták, külön ásvány- és kőzettani, 
és külön földtani és őslénytani 
tanszékre. Az előbbinek Krenner 
József 1894. augusztus 19-én lett 
a kinevezett tanára, az utóbbinak 
pályázat útján Koch Antal.

Krenner utódául a műegyetemi 
ásvány- és földtani tanszékre pe
dig Schmidt Sándort nevezték ki.

1895-ben meghalt Krenner fele
sége, Machik Mária festőművész
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nő, ki a festészetet és annak tech
nikáit már igen korán Györgyi 
Alajos festőiskolájában elsajátítva, 
a legkiválóbb portréfestők sorába 
tartozott. Állandó kiállítója volt a 
múlt század utolsó harmadában a 
pesti művészeti társulatok tárla
tainak. Az olajportréfestés mellett 
a pasztellportrénak is kitűnő mű
velője volt. Festményeivel Kren- 
ner felesége jelentős összegeket 
keresett, nem győzött eleget tenni 
a megrendeléseknek, melyek kül
földről is érkeztek hozzá. Fény
képsorozatokat küldtek neki, 
hogy azok alapján készítsen arc
képfestményeket. M achik Mária 
dús hollófekete hajú, nagyon szép 
nő volt. Székely Bertalan, aki 
Krenner Józsefnek jó barátja volt, 
nemcsak teljes elismeréssel hódolt 
Krennerné kivételes tehetségé
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nek, hanem egyúttal őt választot
ta modellnek az „Egri nők" c. jól 
ismert történelmi festménye köz
ponti főalakjának. A festményen 
a kardot emelő nő Krenner fiatal 
felesége. Krennerné Machik Má
ria művészi alkotóereje teljében, 
52 éves korában megbetegedett és 
mellrákban meghalt.

Krenner József két évi özvegy
ség után, 57 éves korában újból 
megnősült, 1897. április 18-án fe
leségül vette a 37 éves Halász 
Am áliát, egy vagyonos vidéki 
földbirtokos hajadon leányát. 
Második házasságából is három 
gyermeke született, Kornélia, Jó
zsef Andor és Gyula.

Kornélia Kammermayer Osz
kár miniszteri tanácsos felesége 
lett. Andor a Növénykórtani Inté
zet növénypatológiai munkatársa
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volt, aki apjának művészi hajla
mait szintén örökölte és pompás 
rajzaival sok sikert aratott.

Kisebbik fia, Gyula ötvös ipar
m űvész lett, aki az ötvösm űvé
szet terén szerzett magának hír
nevet.

1901. január 21-én Krenner Jó
zsefet a M agyar Királyi Vallás- 
és Közoktatási miniszter a múze
umok és könyvtárak felügyelőjé
nek nevezte ki. Ugyanez év ok
tóber 30-án az Ásvány- és Os- 
lénytár Osztály igazgatójává lép
tették elő.

Krenner József tanítványainak 
visszaem lékezéséből tudjuk, 
hogy előadásaiban gyakran az 
apróbb részletekbe is belemerült, 
de m indig igyekezett könnyen 
érthető előadásokat tartani. Hall
gatói úgy a m űegyetem en, mint

116

a tudományegyetemen rajongás
sal vették körül. Egyetem i előa
dásain a helyenként száraznak 
mondható ásvány és kőzettan 
anyagát szinte társalgási stílus
ban oktatta, s gyakran jóízű hu
morral fűszerezte. Az előadóte
rem nagy fekete tábláját m ásod
percek alatt telerajzolta kristály
formákkal és a lelőhelyük ábrái
val. Krétájával híres bányák bel
sejét is fölvázolta a benne dolgo
zó bányászokkal, a csilléket húzó 
lovakkal és a bányák geológiai 
nevezetességeivel egyetemben.

K renner professzornak kor
szerűbb m agyar nyelvű tan
könyvek hiányában ilyen módon 
kellett a figyelm et felkelteni, 
megkedveltetni a tananyagot.

Krenner József gyakran veze
tett a hallgatóknak ásvány- és kő
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zettani tanulmányi kiránduláso
kat a főváros környéki hegyekbe. 
E kirándulások után emlegették 
a tanítványai, hogy professzoruk 
m ilyen jól ism eri a növényeket, 
sok növény latin nevére emlékez
tette őket, s ez kedvet ébresztett 
bennük a növények gyűjtésére is. 
Egy alkalom m al tanítványai 
m egkérdezték tőle, hogy miért 
tartja egészen ferde helyzetben a 
zsebnagyítóját, amikor ásványo
kat vizsgál vele. Válasz helyett 
Krenner József a kezükbe adta a 
kis lupét, és m eglepetve látták, 
hogy a lencse szabad domború 
közepe az átlátszatlanságig 
össze-vissza karcolódott a sok 
használat folytán, hogy tényleg 
csak ferdén tartva azt, a pereme
ken átlósan lehetett vele látni va
lami keveset, azt is torzítva. Arra
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a kérdésekre, hogy miért nem vá
sárol hát egy új lupét, a válasz 
úgy hangzott, hogy ő éppen arra 
fekteti a fő figyelmét, hogy a kris
tálylapokat ne a rendes, hanem a 
torzult, m egnyúlt képekben és 
csillogásban lássa, neki ez így fe
lel meg a legjobban, mert számos 
becses m egfigyelést lehet tenni 
ilyen módon. Krenner Józsefnek 
tehát voltak ehhez hasonló apró 
vizsgáló m ódszerbeli fogásai is, 
és kedvenc zsebnagyítójától -  
amelyet még talán egyetemi hall
gató korában szerzett be -  soha 
nem vált meg.

1913-ban a tudományegyetem 
tanszékéről nyugdíjba vonult, a 
m inisztertanácsi határozat sze
rint azonban a N em zeti M úze
um Ásványtárának az élén 1919 
tavaszáig, az itteni nyugdíjazá
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sáig m egm aradt. Közben 1918- 
ban, 79 éves korában utódját 
Mauritz Bélát -  akit katonai szol
gálatra hívtak be -  helyettesíti az 
oktatásban. 1916. novem ber 30- 
án ünnepelte meg a N em zeti 
M úzeum ba kerülésének félszáz 
éves évfordulóját. Ez alkalomból 
az Akadémia elnöke az alábbi le
véllel köszöntötte:

M éltóságos uram! E percben 
értesültem róla, hogy méltósá
god folyó év novem ber 30-án 
tölti be m úzeum i m űködésé
nek ötvenedik évét.
Kedves kötelességem nek te
kintem, hogy e ritka alkalom 
ból a M. Tud. Akadémia nevé
ben, melynek M éltóságod év
tizedek óta egyik legérdem e
sebb tagja, őszinte tisztelettel
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üdvözöljem  M éltóságodat, s 
annak a kívánságunknak ad
jak kifejezést, hogy M éltósá
god abban a tisztben, m elyet 
különböző fokozatokon fél
század óta oly páratlan szak
tudással, nemes odaadással és 
fáradhatatlan buzgósággal 
tölt be, még sokáig örömét ta
lálhassa. Isten áldása legyen 
m űködésén a jövőben is, ko- 
szorúzza azt oly ritka szép si
ker és dús erény, am inőnek a 
múltban voltunk szemtanúi. 
Budapest, 1916. november 29.

Kiváló tisztelettel 
Berzeviczy Albert 

elnök

E levél eredeti példányát a MAFI 
Tudom ánytörténeti gyűjtem é
nye őrzi.
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K REN N ER JÓ ZSEF ÉLETM ŰVE

Krenner József 1920. január 16-án, 
81 éves korában halt meg. Életé
nek úgyszólván minden percét a 
munkának szentelte. A szikár, 
gyengének látszó emberben nagy 
vitalitás lakozott, beleértve az 
aggkorát is, sohasem aludt na
ponta 4-5 óránál többet. Mindig 
jóval éjfél utánig dolgozott és már 
hajnali 5 órakor frissen újra aszta
lánál ült. Halála érelm eszesedés 
miatt következett be, melyhez 
nagyban hozzájárult a trianoni or
szágtragédia, az ásványokban 
gazdag bányavidékeink elveszté
se felett érzett mély megrendülé
se. Ugyancsak fájó sebet ejtett
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Krenner József lelkén hűséges ba
rátjának, Eötvös Lorándnak 1919 
elején bekövetkezett halála is

Krenner József temetésére a 
Kerepesi úti temetőben 1920. ja
nuár 18-án vasárnap került sor. 
Ravatalánál a Magyar Nemzeti 
Múzeum nevében Fejérpataki 
László; a tudományegyetem és a 
Magyarhoni Földtani Társulat ne
vében Papp Károly; a Magyar Tu
dományos Akadémia, a Magyar 
Természettudományi Társulat és 
a Magyar Orvosok és Természet
vizsgálók Vándorgyűlése nevé
ben Fröhlich Izidor rendes tag 
mondott búcsúbeszédet.

Krenner József által fiatal korá
ban művelni kezdett három tudo
mányszak közül az ásványtan te
rületén alkotta a legnagyszerűb
bet, a legmaradandóbbat.
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Erre szinte predesztinálta őt az 
általa létesített nemzeti múzeumi 
ásványtárnak csodálatosan gaz
dag gyűjteménye, amelyet akkor 
a világon a legelső három ásvány
gyűjtemény közé soroltak, és me
lyet példányszámokban is csak 
kevéssel múlt felül a londoni Bri
tish Múzeum ásványtára, minősé
gében méltán vetekedett is vele.

Sajnos, mint tudjuk, ez a hatal
mas kincs 1956-ban túlnyomó- 
részt a tűzvész áldozata lett.

Krenner József 154 ásványtani 
tárgykörű értekezést írt, melyek
ben 134 ásványfaj vizsgálati ered
ményeiről számolt be, s ezek kö
zül tizenötöt új ásványként írt le. 
Értekezéseiből kiderült, hogy az 
ásványok kristálytani alkatának 
meghatározását és kvalitatív ké
miai elemzését maga végezte. A
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tájékoztató kémiai vizsgálatok 
után adta át azokat barátjának, 
Loczka Józsefnek, az Ásványtár 
vegyészének részletes kémiai 
analízisre.

Eredményeit mindig csak 
hosszas fontolgatás után közölte. 
Néha évek hosszú sora eltelt, míg 
többszörösen ellenőrzött megálla
pításai megjelentek. Evvel a szi
gorú önkritikával igen hamar el
érte, hogy ásványtani eredménye
it mindenki a legm egbízhatóbb
nak tekintette. Ásványtani közle
ményeiben nem is talált tévedést, 
adataiban hibát senki.

Minden közleménye a lehető 
legrövidebben, de egyúttal a leg
világosabban fejezte ki vizsgála
tainak eredményeit, nem volt 
bennük egyetlen felesleges kifeje
zés sem, de nem is lehetett el
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hagyni belőlük még csak egy szót 
sem.

Krenner kiváló ásványismerő 
képességét a külföldi tudósok is
merték, elismerték. Az új ásvá
nyairól közöltek révén az egész 
világ szakirodaimára rendkívüli 
hatással volt, az új ásványok fel
fedezése után a legkülönbözőbb 
nemzetek mineralógusai vetették 
rá magukat további, új ásványok 
keresésére, tanulmányozására.

Paul von Groth a strassburgi, 
majd müncheni egyetem ásvány
tani tanszékének világhírű tanára 
a XIX. század vége felé többször 
kijelentette, hogy Websky halála 
óta Krenner Európa legelső ás
ványismerője. Úgyszólván első 
szempillantásra nemcsak megis
merte az ásványokat, hanem a 
legtöbb esetben az ásvány lelőhe
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lyét is meg tudta mondani. Ennek 
a szinte csodálatos készségének 
köszönhető az, hogy annyi új ás
ványfajjal gazdagította a tudo
mányt.

1877-ben az erdélyi Nagyág 
híres aranybányájában egy új 
arany-ezüst-tellur ásványt fede
zett fel, jól kifejlődött kristályok 
alakjában. Az ásványt Bunsen, a 
világhírű kémikus tiszteletére 
bunsenitinek nevezte el. Tekintet
tel arra, hogy egy nikkeloxid ás
ványt Dana 1868-ban már bun- 
senitnek nevezett el, Gerhard von 
Rath ajánlatára ezt az aranytellu- 
ridot 1878-tól a tudományos világ 
krennerit névvel illeti.

A krennerit felfedezését 1881- 
ben követte egy újabb magyaror
szági ásvány felismerése. Krenner 
József az Akadémia III. Osztályá
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nak április 11-i ülésén bemutatta 
a Felsőbányán talált új ólom-anti- 
mon-kén vegyületét, amelyet a 
nagy mecénás nevének megörökí
tésére a semseyit nevet adta.

A semseyit felfedezését rövide
sen még ugyanebben az évben 
követte az avasit felismerése. A 
Szatmár megyei Avas-völgyben 
az ún. vasszurokércet pontos 
vizsgálat alá vette és m egállapí
totta, hogy víztartalmú vasszili- 
kát, mely önálló ásványfajnak te
kintendő, és ezért avasitnak ne
vezte el

1888-ban Hlavacsek Kornél bá
nyafőmérnök a régi szomolnoki 
piritbányából különös töm eges
vaskos ásványokat küldött Kren- 
nernek, amelyet ő nem tudott 
meghatározni. Krenner József ki
mutatta, hogy a beküldött anyag
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új ásvány, a pirit átalakulásából 
keletkezett, víztartalmú vasszul
fát, melyet a beküldő tiszteletére 
kornellitnek nevezett el. Habár az 
ásványt már 1888. június 18-án 
bemutatta az Akadémia ülésén, a 
rá vonatkozó közlést csak halála 
után rendezte sajtó alá Zimányi 
Károly.

Hasonló sors jutott a további 
két szomolnoki vasszulfátnak is. 
1891. január 19-én Krenner József 
két új vasszulfátot mutatott be az 
Akadémián. Az egyiket jellemző 
kristály alakja után romboklásznak, 
a másikat a lelőhely után szomol- 
nokitnak nevezte el A két ásvány 
pontos leírása csak 1928-ban, 
Zimányi Károly sajtó alá rendezé
sével jelent meg.

1892-ben Felsőbánya újra egy 
nevezetes ércásvánnyal gyarapí
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totta az ország ásványvilágát. Egy 
új, bonyolultabb összetételű 
ólom-ezüst-antimon-kénvegyüle- 
tet hoztak felszínre, melyet Kren- 
ner József megvizsgálva új ás
ványnak talált és ugyancsak 
Semsey Andor tiszteletére ««doni
nak nevezett el.

Krenner József egyik legneve
zetesebb m unkája a loranditról 
(9. kép) szól. 1893-ban az ás
ványkereskedők A llchar híres 
m acedóniai bányahelyről na
gyobb mennyiségben hozták for
galomba a realgár nevű, hajnalpi
ros színű arzénszulfidot. A re
mek példányok sok kézben meg
fordultak, ám  senki sem  vette 
észre, hogy a realgár kristályok 
között egy sötétebb vörös, a 
realgárhoz nagyon hasonló má
sik ásvány csillogó kristályai is
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m eghúzódnak. Krenner József 
éles szeme azonnal megállapítot
ta, hogy a realgárral társult kris
tályoknak új ásványnak kell len
niük. A vizsgálatai beigazolták, 
hogy az ásvány a talliumnak ar
zénnal és kénnel való vegyülete. 
Krenner József az ásványt leg
jobb barátjáról, Eötvös Loránd- 
ról nevezte el.

1883-ban gr. Széchenyi Béla ke- 
let-ázsiai expedíciója alkalmából 
gyűjtött nefrit-, illetve jadeit ásvá
nyokat megvizsgálva egy új 
amfibolfajtát ismert fel, amelyet 
az expedíció vezetőjének tisztele
tére széchenyitnek nevezett el.

1909 január 18-án mutatta be 
Krenner József az Akadémián a 
bánsági Vaskő Terézia-bányájá- 
ban talált új ólom-bizmut-kénve- 
gyületet, amelynek Wartha Vince
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professzor tiszteletére a warthait 
nevet adta. Az ásvány részletes le
írására csak 1925-ben, Zimányi 
Károly közreműködésével került 
sor. 1913. június 16-án Krenner Jó
zsef megint újabb magyar lelőhe
lyű ásványt -  egy ezüst-ólom-an- 
timonvegyületet -  mutatott be, 
amit a Gutin hegységi Kisbányán 
fedezett fel. Ennek a neves ás
ványgyűjtő főmérnök, Fizély Sán
dor tiszteletére a fizélyit nevet ad
ta. A fizélyitre vonatkozó dolgo
zat is csak halála után, 1925-ben 
jelent meg.

1915. január 18-án az Akadé
mia III. O sztálya ülésén „Két új 
m agyarországi ásvány" címen 
tartott előadást. Az egyik új ás
vány a schafarzikit, m elyet Scha- 
farzik Ferenc m űegyetem i tanár 
tiszteletére nevezett el. Ezt a kis-
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kárpátokbeli Pernek régóta mű
velt antimonbányájában ismerte 
fel. Az ásványnak kristálykái 
igen jól meghatározhatók, azon
ban az anyag csekély mennyisé
ge folytán a kém iai összetételét 
nem sikerült teljes biztonsággal 
m egállapítani. A schafarzikitre 
vonatkozó értekezés nyomtatás
ban 1921-ben jelent meg. A m á
sik ásvány a pulszkyit volt. Az er
re vonatkozó feljegyzései azon
ban annyira hiányosak, hogy 
Zimányi Károlynak sem sikerült 
őket rendezni és m egjelentetni, 
csak később Tokody László vizs
gálatai pontosították az adatait.

Hasonlóképp nagyon hiányo
sak a dognácskaitra vonatkozó 
adatok is, melyeket az emplektit- 
ről írott értekezésének a jegyzeté
ben említ csak. Ez a réz-bizmut és
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kénből álló vegyület Dognácskán 
fordult elő.

Az 1910. augusztus 18-25. kö
zött Stockholmban tartott Nem
zetközi Földtani Kongresszuson 
részletesen ismertetett egy addig 
kevéssé tanulmányozott vasfosz
fátot, melyet még régebben Corn- 
wallban fedeztek fel. Az ásványt 
sjögrenitnek nevezte el, tiszteletét 
fejezve ki a kiváló svéd mineraló- 
gus iránt, aki a Bánság bányahe
lyein elismerésre méltó bányage
ológiai kutatásokat végzett.

Az előzőekben bemutatott, 
Krenner József által felfedezett új 
ásványok száma 15, melyek közül 
a nemzetközi ásványtani szakiro
dalom kilencet, a krenneritet, sem- 
seyitet, kornellitet, romboklászt, 
szomolnokitot, andoritot, lorandi- 
tot, fizélyitet és a schafarzikitet a
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prioritást figyelembe véve mind a 
mai napig önálló, létező ásvány
fajnak tekintik. A felsorolásból ha
tot, az avasitot, széchenyitet, dog- 
nácskaitot, warthaitot, sjörgrenitet 
és a pulszkyitet ma már nem fo
gadják el önálló ásványnak.

Az avasit létét Groth és Mieleit- 
ner vizsgálatai megkérdőjelezték. 
Szerintük ez nem önálló ásvány, 
hanem opál és limonit elegye. 
Megjegyzem, célszerű lenne ezt 
az anyagot korszerű eszközökkel 
újra vizsgálnunk.

A Széchenyit esetében prioritá
si kérdések vannak, mivel ugyan
ilyen kémiai összetételű és azonos 
megjelenésű anyagot Breithaupt 
már 1865-ben richteritnek  neve
zett el. Emlékeztetőül Krenner a 
széchenyitet 1899-ben, tehát jóval 
később publikálta.
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A dognácskait Koch Sándor 
vizsgálatai szerint nem önálló ás
vány, hanem eredetileg kalkopirit 
és bizmutin elegye, mely ásvá
nyokat a cementációs övben rész
ben redruthit, részben kovellin 
váltott fel.

A warthait az újabb vizsgála
tok szerint galenit és cosalit ele- 
gyéből áll.

A sjörgrenitet a legújabb kézi
könyvek csak kérdőjelesen emlí
tik, mint kellőképpen nem ismert 
vasfoszfát ásványt.

Krenner József tudományos 
munkásságának egyik legbecse
sebb fejezetét alkotják azok az ér
tekezések, amelyekben a régi hi
bás megállapításokat kijavítja. 
Számos tudományos vitába bele
szólt; szavának mindig döntő sú
lya volt, megállapításait mindig

136

elfogadták, mert ezek mindig he
lyeseknek bizonyultak. E mun
kásságának köszönhetően neve 
az ásványrendszertanban annyira 
ismert, hogy a Dana-féle amerikai 
The System ofM inemlogy  című leg
kiválóbb ásványrendszertani ké
zikönyv azon 50 mineralógus kö
zött sorolja fel, akinek a nevét ál
landóan csak rövidítve idézi, mert 
olyan gyakran szükség van a hi
vatkozásra. Krenner József neve 
az ásványtanban több mint száz 
éve egyet jelent eredményeinek 
megbízhatóságával.

Krenner József élete példaké
pül szolgálhat. Annyit alkotni, 
mint azt ő tette, a nemzetnek ilyen 
maradandó értékeket hagyni örö
kül és annyi dicsőséget szerezni a 
magyar tudománynak, páratlan 
teljesítményként áll előttünk.
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KRENNER JÓZSEF 
SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
ÉRTESÍTŐJÉBEN MEGJELENT TANULMÁNYAI

Scheelit Oraviczáról. 1875. 9. 5.
Dioptas Magyarországon. 1879. 13. 10.
A zurit Utahról. Á gostonnal együtt készült 
értekezés. 1879 .13 .12 .
Kenngottit. 1879. 13. 11.
Egy Felsőbányán talált új ó lom ércről (Sem - 
seyit). 1881 .15 .111 .

A MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
ÉRTESÍTŐ BEN MEGJELENT MÜVEI

A kryolith-csoport grönlandi ásványai. 1883. 
1 .186 .
A m anganocalcitról. 1883 .1 . 231.
A gr. Széchenyi Béla keletázsiai expeditiójá- 
nak nephritjei. 1883. 1. 235.
A Szabóitról. 1884. 2. 230.
A freibergi bányaakadém ia gyűjtem ényének 
manganocalcitjai. 1884. 2. 369.
A dalék az allaktit optikai viszonyainak 
ismeretéhez. 1885. 3. 16.
A zygaditról. 1885. 3. 146.
Az akanthit és a term észetes ezüstkéneg. 
1887. 5 .137.
Andorit, új hazai ezüstére. 1893. 11. 119.
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A lorandit, új ásványfaj. 1894. 12. 473. 
Lorandit, új thallium ásvány Allcharról M ake- 
doniában. 1895. 13. 258.
A Schu ller-fé le arzensulfid  k ristály tani és 
optikai viszonyairól. 1907. 25. 271: akadémiai 
bem utató kelte 1894. május 28.
Ritka svédországi ásvány M agyarországban. 
1918. 35. 548.
Schafarzikit, egy új m agyar ásvány. 1923. 40. 
255: az akadém iai bem utatás kelte 1915. 
január 18.
Kornelit. 1925. 4 2 .1 .: az akadém iai bem utatás 
kelte 1888. június 18.
Fizélyit, egy új m agyar ezüstére. 1925. 42. 4.: 
az akadémiai bem utatás kelte 1913. június 16. 
W arthait, egy ú j ásvány M agyarországból. 
1925. 42. 4.: az akadém iai bem utatás kelte
1909. január 18.
Két új m agyar ásvány. Rhom boklas, Szo- 
m olnokit. 1928. 44. 1.: az akadém iai bem u
tatás kelte 1891. január 19.

ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 
KÖRÉBŐL

(Kiadta a M agyar Tudom ányos Akadémia)

Két új kénsavas kali-cadm ium -kettőssónak  
jegercalakjairól. 1867 .1 . kötet: 8. füzet.
A felsőbányái trachyt w olfram itja . 1876. 7. 
kötet: 14. sz.
M agyarhoni anglesitek. Székfoglaló  érteke
zés. 1877. 8. kötet: 8. szám.
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A MATHEMATISCHE UND 
NATURWISSENSCHAFTLICHE BERICHTE AUS 

UNGARN C. FOLYÓIRATBAN MEGJELENT 
TANULMÁNYAI 

(Kiadta a M agyar Tudom ányos Akadémia)

D ie grönländ ischen M inerale der K ryolith- 
gruppe. 1882/ 3 .1 .151 .
Über den M anganocalcit. 1882/2. 1. 201.
U ber die N ephrite der ostasiatischen  Expe
dition des Grafen Béla Széchenyi. 1882/3. 1. 
203.
Über den Szabóit. 1883/4. 2. 215.
Über den M anganocalcitt der Freiberger 
Sammlung. 1883/4. 355.
Beitrag zur Kenntniss der optischen V er
hältnisse des Allaktites. 1884/5. 3. 214.
Über den Zygadit. 1884/5. 3. 217.
Über den Akantit. 1886/7. 5. 248.
Lorandit, ein neues Thalliumm ineral. 1893/4.
12. 262.

A SITZUNGSBERICHTE DER AKADEMIE, WIEN 
C FOLYÓIRATBAN MEGJELENT CIKKEI

Krystallographische Studien über den A nti- 
monit. 1865. 51. I. 436.
Ü ber ein  D oppelsalz von selensauren 
C adm ium oxid und selensauren  Kali. 1886. 
54. II. 209. Karl v. H auerrel együtt készült 
értekezés.
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A MINERALOGISCHE MITTEILUNGEN C. 
FOLYÓIRATBAN MEGJELENT TANULMÁNYAI 

(Kiadta G. Tschermak)

W olfram it aus dem Trahyte von Felsőbánya.
1875. 9. Kir. M agyar T erm észettudom ányi 
Társulat Közlönye.
Egy ú j északam erikai allanit (orthit) jegec- 
alakjáról. 1864. 4. 48.
A büzenyam m onium  (N H 4Br) jegecalakjáról. 
1866. 6. 219.
Egy új selensavas kettőssón ak  (K20 .  CdO-2 
S e 0 3.2H 30 )  jegectani monográphiája. 1867. 7. 
261.
Egy harm adkori m agyarhoni trachyt föld- 
pátjáról. 1867. 7. 344. A Bugát-díjjal k itün
tetve.

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY BEN 
MEGJELENT TANULMÁNYAI

A w ieliczkai baleset. 1869. 1 .150 .
A dunaföldvári szarvas agancsa. 1869. 1. 285. 
A borostyánkő felismerése. 1870. 2. 85. 
Magyar chrom vaskő. 1870. 2. 84.
A Lobkow itz-féle ásványgyűjtem ényről. 
1871 .3 . 37.
M agyarországi m agnezit. 1871. 3. 248.
Chinai kőszén. 1871. 3. 248.
A sm aragdról. 1872. 4. 213.
A dobsinai jégbarlang. 1873. 5. 346.
Európa legbecsesebb drágaköve. 1874. 6. 25.
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Ú jabban felfedezett ősállatok A m erikában. 
1874. 6. 200.
A legkisebb lényeknek alkotó szerepe a föld
rétegekben. 1874. 6. 200.
Egy borsodm egyei ős rhinocerosról. 1874. 6. 
284.
A marnuth. 1874. 6. 361. és 401.
A zsadályi meteorkő-hullásról. 1875. 7. 199.
A mexikói nemesopál. 1876. 8. 20.
A breitenbachi m eteorit alkatrészeiről. 1876. 
8. 203.
A terra rossa keletkezéséről. 1876. 8. 124. 
Lóczy Lajossal együtt készült cikk.
A felsőbányái ezüstércek. 1877. 9. 237.
Az óbudai hegycsuszam lás. 1877. 9. 237. 
A dalék a term ésfém ek képződésén ek  m a
gyarázatához. 1877. 9. 306.
A szénsavtartalm ú víz hatása ném ely ásvá
nyokra. 1877. 9. 428.
M agyar apatit. 1877. 9. 464.
Féhér ólom érc Rodnáról. 1877. 9. 464.
Az érctelérek képződéséhez. 1878. 10. 194.
A verespataki aranybánya új kincse. 1878. 10. 
234.
A valódi türkizek felismerése. 1878 .10 . 355. 
N em zeti m úzeum unk újabb aján dékásvá
nyai. 1878. 10. 471.
Tellurezüst Erdélyből. 1879. 11. 380.
Bizmutin Móra V ic á r ó l .  1882. 14. 26.
Dioptas Rézbányáról. 1882.14 . 205.
A lithium smaragdról. 1882. 14. 206.
A Krakatau hamuja. 1884. 16. 258.
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A tigrisszem. 1887. 19. 182.
A vasm egyei nem es szerpentin. 1917. 49. 360.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 
MUNKÁLATAIBAN MEGJELENT 

TANULMÁNYAI

Ajnácskő ősemlősei. 1863. 3 .114 .

A FÖLDTANI ÉRTESÍTŐ BEN KÖZÖLT CIKKEI

A vasit 1881. 2. 105 és 1. Földtani K özlöny 
1881 .11 .159 .
A magyarországi fischeritről. 1882. 3. 78 és 1. 
Földtani Közlöny 1882. 12. 179.

A FÖLDTANI KÖZLÖNYBEN MEGJELENT 
TANULMÁNYAI

M agyarországi legú jabb m astodonleletek.
1873. III. 141.
Pharm akosiderit Ú jbányáról Barsm egyében.
1874. 4. 38.
Egy borsodm egyei ős rhinoceros. 1874. 4 .128 . 
Rodnai cerussit. 1877. 7. 400.
M ernyiki (Zem plén várm egye) cinnober. 
1877. 7. 400.
Bunsenin. 1877. 7. 85.
Schw eizerit D ognácskáról. 1883. 13. 210 és 
ném etül 269.
A bottinoi M eneghinitről. 1883. 13. 297 és né
metül: Über den M eneghinit von Bottino. 350.
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A japáni antim onítról. 1883. 13. 304. és 
németül: Über den Antimonit aus Japan. 345. 
Bournonit pseudom orfoza n agyágit után. 
1883.13 . 325 és ném tül 365.
Auripigm ent és realgar Boszniából. 1883. 13. 
381. és németül: Auripigment und Realgar aus 
Bosnien. 1 884 .14 .107 .
Tiszolczi újabb ásványok (illit). 1 884 .14 .91  és 
németül 566.
Em plectit és az úgynevezett trem olit Réz
bányáról. 1884. 14. 519 és ném etül: Em plectit 
und der sogenannte Trem olit von Rézbánya. 
564.
A dognácskai haem atitról és a szom olnoki 
coquim bitről és voltaitról. 1887. 17. 546 és 
ném etül 556.
V íztiszta sphalerit Svéd országból. 1888. 18. 
81. és ném etül: W asserhelle Z inkblende aus 
Schweden. 151.
A vezuvi pseudobrookit. 1888. 18. 83. és 
ném etül: Über den Pseudobrookit vom Vesuv. 
153.

A TERMÉSZETRA/ZI FÜZETEKBEN 
(NATURHISTORISCHE HEFTE) KÖZÖLT 

TANULMÁNYAI

Bunsenin, egy új Tellurásvány. 1877 .1 . 33 és 
ném etül: Über den Bunsenin, ein neues Tellur- 
mineral. 56.
Tellurit Facebajáról. 1886. 10. 81 és ném etül: 
Über den Tellurit von Facebaja. 106.
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Sym plesit Felsőbányáról. 1886. 83 és németül: 
Symplesit von Felsőbánya. 108.

ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI 
NATIONALIS HUNGARICI

A grönlandi kryolith  főtörési együtthatói. 
1910. 8. 270 és ném etül: D ie B rechungs
exponenten der grönländischen Kryolithes.

A ZEITSCHRIFT FÜR KRYSTALLOGRAPHIE UND 
MINERALOGIEBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEI

Ü ber Ungarns Anglesite. 1877 .1 . 321.
Über den Manganocalcit. 1884. 8. 242.
Über den Szabóit. 1884. 9. 255.
U ber den M anganocalcit der Freiberger 
Samm lung. 1884. 9. 288.
Beitrag zum  Kenntniss d er optischen 
Verhältnisse des Allaktites. 1885.10 . 83. 
M anganspinelle in der H ochofenschiache von 
M enyháza. 1907. 43. 473.
D ie K rystallform  und d ie optischen  Eigen
schaften des Schullerschen Arsensulfides. 
U ber den D im orphin d er Solfatara in  den 
Phlegraischen Feldern. 1907. 43. 476. 
Schafarzikit, ein neues M ineral. 1921. 56. 198. 
Über Silbererze von Felsőbánya. 1878. 2. 304. 
Ismertetés.
A patit von Arnonis. 1878. 2. 304. Ismertetés. 
Z innober von M ernyik. 1878. 1. 304. Ism er
tetés.
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Tellursilber von Botes in Siebenbürgen. 1880.
4. 542. Ismertetés.
Über ein neues Bleierz von Felsőbánya. 1884.
8. 532. Ismertetés.
A zurit von Utah. 1884. 8. 532. Franzenau 
Ágostonnal együtt készült értekezés. 
M iargyrit und K enngottit von Felsőbánya. 
1884. 8. 531. Ismertetés.
Dioptas von Ungarn. 1884. 8. 531. Ismertetés.

A CONGRÉS CÉOLOCIQUE INTERNATIONAL 
KIADVÁNYAIBAN MEGJELENT DOLGOZATAI

Com pte rendű de la 11" Session, Stockholm . 
1910.
Ein w enig bekanntes Phosphat aus Cornwall. 
129.
Über Tephrite in  Ungarn. 130.

CENTRALBLATT FÜR MINERALOGIE: 
ABTEILUNG A  

„MINERALOGISCHE MITTEILUNGEN AUS 
UNGARN" CÍMSZÓ ALATT MEGJELENT 

TANULMÁNYAI*

1. M etacinnabarit von Felsőbánya. 1927. 362: 
az akadémiai bemutatás kelte 1908. okt. 19.

2. Beitrag zur näheren Kenntniss des Felső- 
nyits. 1928.138.

* Sajtó alá rendezte Krenner József elhunyta 
után Zim ányi Károly r. tag.
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3. Inesit v on  N agybánya. 1928: 140; az 
akadém iai bem utatás kelte 1904. okt. 10.

4. Sch eelit von C siklova. 1928: 141. L. 
A kadém iai Értesítő 1875. 9. 3 és Földtani 
Közlöny 1877. április 11-i szakülés.

5. Rhom boklas. 1928:165: az akadém iai b e
m utatás kelte 1891. január 19. L. A ka
démiai Értesítő 1891:96.

6. Szom olnokit. 1928:268: az akadém iai be
m utatás kelte 1891. jan uár 19. L. A kadé
miai Értesítő 1891:96.

7. Berth ierit von Felsőbánya. 1928:270: az 
akadémiai bem utatás kelte 1908. okt. 19

8. Pyrit. 1929:27.
9. Eggonit. 1929:34.

10. G laukodot von Oravicabánya. 1929:39.
11. Fluorit von Kapnikbánya. 1929:42.
12. H em atit von D ognácska. 1929:44. bem u

tatása a Földtani Társulatban. L. Földtani 
Közlöny 1887. 17. 556.

13. Zirkon. 1930. 112.
14. Sm ithsonit von Rézbánya. 1930:113.
15. Vesuvian von Csiklova. 1930:114.
16. Prehnit von Tiszafa. 1930:116.
17. Stephanit von Vihnye. 1930:159.
18. Andorit von Felsőbánya. 1930:160.
19. Sem seyit von Felsőbánya. 1930:161.
20. Bustamit von Felsőbánya. 1930:162.
21. Rhodonit von Rudabánya und V eres

patak. 1930:163.
22. Veszelyit von Vaskő. 1930:163: akadémiai 

bem utatás kelte 1889. novem ber 18.
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23. W aw ellit (K apnicit) von  K apnikbánya. 
1930:163.

24. Hahetin von Sósmező. 1930:166.
25. Orthoklas von Csiklova. 1930:251.
26. Anorthit von Aranyer Berg. 1930:251.
27. Gold von Verespatak. 1930:253.

EGYÉB FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT 
ÉRTEKEZÉSEI

Bunsenin ein neues Tellurm ineral (aus Ter
m észetrajzi Füzetek 1877.) W iedem ann, 
A nnalen 1877 .1 . 636.
Briefliche M itteilung über Jadeit. N eues 
Jahrbuch für M ineralogie, G eologie und 
Palaeontologie. 1883. 2 .173 .
Briefliche M itteilung über K ryolithm inera- 
lien. N eues Jahrbuch für M ineralogie, G eo
logie und Paleontologie. 1877:504.
Über die pisolithische Struktur des diluvialen 
Kalktuffes von Ofen. Jahrbuch der k. k. 
G eologishen Reichsanstalt. 1863.13 . H eft 3.
A dobsinai jégbarlang. Budapest, 1874. A  Kir. 
M agyar Term észettudom ányi Társulat kiad
ványa.
K ristály jelzési javaslat. M űegyetem i Lapok.
1876. 1 .129.
Jelentés a 11. nem zetközi földtani kong
resszusról. Je len tés a M agyar N em zeti M ú
zeum 1910. évi állapotáról. 262.
Jadeitkövek Birm ából. I. Jadeit: II. Széche- 
nyiit. G róf Széchenyi Béla keletázsiai útjának
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tudom ányos eredm énye. 3 kötet: 6 szakasz: 
1897:285.
Jadeitgestein e aus Birm a. I. Jadeit: II. 
Széchenyiit: W issenschaftliche Ergebnisse 
d er R eise des G rafen  Béla Széchenyi in 
O stasien: 3. Band: Beschreibung des gesam 
m elten M aterials: 4. Abtheilung: 1899: 345. 
Ü ber die N ephrite der ostasiatischen  Expe
dition des G rafen Béla Széchenyi. Budapest, 
1883.
D as Tellursilber von Botes in Siebenbürgen. 
Budapest, 1879. szept. 6. Ü bersetzt aus dem 
122. Heft des Term észettudom ányi Közlöny. 
D ie T ertiarform ation  von Szobb. Tübingen, 
1865. D octori dissertatio.

ELŐADÁSAI, AMELYEK TELJESSÉGÜKBEN 
NYOMTATÁSBAN NEM JELENTEK MEG

T erm észettu dom ányi Értesítő. 189J/ 92. 10. 
140.
Egy ú j kőzettypusról. Akadém iai bem utatás 
kelte 1910. június 13. A kadém iai Értesítő.
1910. 21. 494.
A m esterséges sillim anitról. A kadém iai b e
m utatás kelte 1913. április 21. A kadém iai 
Értesítő. 1913. 24. 360.
Két új m agyarországi ásvány. A kadém iai 
bem utatás kelte 1915. január 18. A kadém iai 
Értesítő. 1915. 26. 107.
A d atok  a m agyar vivianitek  ism eretéhez. 
Akadém iai bem utatás kelte 1892. ápr: 11.
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Egy bolíviai jam esonit ism ertetése a chemia- 
ásványtani szakosztály  1899. decem ber 21-i 
ülésén. Term észettudom ányi K özlöny 1900. 
32 .119 .
A piseki bertran d it optikai viszonyairól. 
Akadémiai bem utatás kelte 1888. február 13. 
M atem atikai és T erm észettu dom ányi Érte
sítő. 1887/8. 6. 156.
Ásványoptikai tanulmányok. Rendes tagsági 
székfoglaló értekezés 1886. április 12. 
M atem atikai és Term észettu dom ányi Érte
sítő. 1885/6. 6. 185.
M agyarországi W olfsbergit. A kadém iai be
mutatás kelte 1893. június 19. Matematikai és 
Természettudományi Értesítő. 1892/3. 14. 342.
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