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IV.
AZ OMBKE MEGALAKULÁSA

A Bányászati és Kohászati Lapok XXV. évfolyamá-
nak 13. számában 1892. július 1-jén megjelent
tudósítás* részletesen beszámolt a magyar bányá-

szati és kohászati irodalompártoló egyesületnek a m. kir.
bányászati és erdészeti akadémia új épülete felavatásával
egy idõben tartott közgyûlésérõl, melyen megalakították
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületet.

„...Június hó 27-én az egybegyült bányatisztek és
vendégek a városban, az uj palotában kongresszust tar-
tottak, mely az emeleti nagyteremben 9 ½ órakor vette
kezdetét. Lefolyásáról az alábbi jegyzõkönyv ad számot.

Alakuló közgyûlés 1892. junius hó 27-én
Elnök: Sóltz Vilmos.
Jegyzõ: Zorkóczy Samu.
Sóltz Vilmos a magyar bányászati és kohászati iro-

dalom pártoló egyesület elnöke a következõ beszéddel
nyitotta meg a közgyülést.

Mélyen tisztelt közgyülés!
Örömmel tölt el az érdeklõdésnek az a tömeges kifeje-

zése, mely a bányászok és kohászok ezen kongresszusán a
szaktársak ily számban való megjelenése által történt. Lá-
tom, hogy szeretett hazánk minden részében visszhangra
talált a hivó szó; látom széles e hazában átérezték az egye-
sülés szükségét, s ez általános érdeklõdés, az a tény, hogy
az ügy iránti lelkesedés ma itt e helyen az ország minden
vidékétõl gyüjtötte össze a szakférfiakat, mutatja azt,
hogy az egyesülésre az idõ megérkezett. Üdvözlöm az
egybegyült közgyülést, nagyon örülök, hogy átérezték e
nap fontosságát, köszönöm szives megjelenésüket.

Látva az érdeklõdés mai fokát, méltán vethetõ fel az
a kérdés, hogy lehet az, hogy a bányászati és kohászati
egyesület csak ma és nem elébb alakulhatott meg.

Hiszen már úgy a bányász, mint a kohász hivatása
folytán a társulásra van utalva.

A bányász, ki a föld mélyében a napvilágot nélkü-
lözve, nehéz munkával keresi kenyerét, bátorságot a
hegybontó munkához, vigasztalást az elhagyott napvi-
lágért: csak a társulásban láthat.

Baleset, szerencsétlenség könnyen érhet, de a bá-
nyász ezektõl nem fél, mert tudja, hogy társaiban ön-
feláldozó és gyors segitõket talál; s valahol érvényes,
tehát itt érvényesül a példaszó: „A gyors segitség fél fél
szerencsétlenség.”

A kohászoknál már nem annyira az élet fentartás
ösztöne, mint a társakat kivánó munka serkent a társu-
lásra s az együtt müködés szükségessége összehozza
õket. A bányászat és kohászat lényegébõl kifolyó ösz-
tön a társulásra meg van minden igazán bányász keblé-
ben s ha nem teljes eredménnyel is, megnyilatkozott
az már az elmult idõkben is.

Az eszme, hogy Magyarországon egy erõs magyar
bányászati és kohászati egyesület létesüljön, mely a
magyar bányászatnak és szakirodalomnak magyar
nyelven és az országos magyar bányászat és kohászat
érdekeinek kellõleg képviselõje legyen és azt szolgálja,
már igen régi, gyõzelemre azonban mostanáig nem
tudott jutni. Igen sok tényezõ játszott ellen közbe.

A mult század végén és e század elsõ felében még
hazánk bányászatának vezetõi közt magyar anya-
nyelvûek nem igen voltak, a magyar nemzeti kultura
szükségét tehát még akkor nem igen érezhették. A
szabadságharcz utáni idõ aztán épen nem volt alkalmas
ily irányu mozgalomra, mig végre 1867, mint hazánk
minden intézményére, úgy a bányászat és kohászatra is
a hajnal hasadását jelentette.

Az elsõ lépés a mai naphoz mindenesetre az
akademia tannyelvének megmagyarositása volt. Ez
okozta elsõ sorban, hogy mig a külföldrõl jövõ hallga-
tók elmaradtak, hely és tér nyilt a hazai ifjuságnak s
évenként több és több nyelvre és érzésre magyar szak-
társ hagyta el az alma matert, hogy elszéledvén, széles
e haza minden részére, épen a nemzetiségek által la-
kott hegyes bányavidékeken apostolai legyenek a ma-
gyar nemzeti eszmének. 

A sajtó volt egyesületünk megalakulásának második
lényeges tényezõje. A „Bányászati és Kohászati lapok”
élén szerkesztõül mindig oly szakférfiak állottak, kiknél a
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tudomány, a bányászat és a haza iránti szeretet egyenlõ
mértékben volt meg. Péch Antal, Kerpely Antal és
Farbaky István fáradozásainak köszönhetjük, hogy kez-
dett lábra kapni a nézet, hogy a bányászati tudományok
magyar nyelven való tárgyalása lehetséges, az akademián
adott nemzeti nevelés pedig azt szükségessé tette.

Az ügy ily stadiumában érkezett el az 1885. évi bu-
dapesti országos kiállitás, s bányászatunk vezérférfiai
ez alkalmat ragadták meg a már akkor megért kérdés
napirendre tüzésére. A bányászati és kohászati lapok
hasábjain élénk eszmecsere indult meg jeleseink közt
Gróf Andrássy Manó, Zsigmondy, Péch, Graenzenstein,
Kerpely, Farbaky és Gömöry lépnek a sorompóba. Fá-
radozásaiknak sikerült a kiállitás alatt megtartott fé-
nyes kongresszust összehozni, mely elé minden bá-
nyász öszinte örömmel tekintett.

De a mit senki nem is gondolt a kongresszuson, elv-
ben megalakult egyesület volt a bányászati érdekek
fejlesztésének a legnagyobb akadálya, mert a legjobb
eredményekre jogositó alakuló közgyülésen az alap-
szabályoknál megegyezés nem jöhetett létre, ezek ki-
dolgozására egy bizottság lett kiküldve, melynek egyik
tagja Zágrábban, a másik Erdélyben, Gömörmegyében,
Budapesten és Selmeczbányán lakván, természetesen
össze soha nem jöttek, s igy az egyesület alapszabályok
nélkül maradván, egyrészt a szakférfiak pártolását le-
kötötte, másrészt teljes tétlenségre volt kárhoztatva.

Természetes, hogy a bányászok a rózsás légvárakból
a nagyon is sivár valóra ébredvén, a lelkesedést depres-
sió követte, s a bányászati és kohászati egyesület kér-
dése továbbra is függõben maradt.

1887-iki évben néhány fiatal szakember végre is
megsokalván a halva született egyesület tétlenségét és
megúnván a várakozást, elhatározta a megfeneklett
ügyet uj kerékvágásba hozni, s a bányászati és kohásza-
ti egyesület megkerülésével, más czim és szerény pro-
gramm alatt megalakitották a „Magyar bányászati és
kohászati irodalom pártoló egyesület”-et, már akor
azon czélzattal, hogy igy az érdeklõdést lassan felkelt-
ve, a szakférfiak többségét megnyerve, késõbb
megerõsödve a „Bányászati és kohászati országos
egyesület” czimét és programmját vegyék fel.

Lelkes fáradozásaiknak és tapintatos eljárásuknak
sikerült a bányász szaktársakat a lehangoltságból kive-
zetni s egyesületünket a czél elé tartó útra vezetni. Az
irodalom pártoló egyesület a kitûzött czélnak meg is
felelt és hála Istennek a mai nap elértünk odáig, hogy
bizalommal telt szivvel kérdezhetem önöktõl, kiván-
ják, elérkezettnek látják e már az idõt arra, hogy az eddigi
szerény czimet elhagyva, az eddigi szerény körbõl kilépve,
megkisértsük még egyszer megalakitani az „Országos bá-
nyászati és kohászati egyesület”-et.

Mielõtt azonban e kérdést szavazás alá bocsátanám,
engedjék meg, hogy ismételve köszönetet mondjak
önöknek ügybuzgóságukért, áldozatkészségükért és

szives megjelenésükért, mert habár el kell ismernünk,
hogy a meginditás s a lelkesités munkája az ifjuságé, s
habár a választmány és én is nyugodt lelkiismerettel
mondhatjuk, hogy mindent megtettünk, hogy
erõnkhöz képest az ügyet, melynek zászlaja alá esküd-
tünk, gyõzelemre vezessük, a fõérdem mégis csak az
önöké, mert a társulás eszméjének ily rohamosan való
terjedése csak azt mutatja, hogy az egyesület létreho-
zásához szükséges elõmunkálatokon csakis azért es-
hettünk oly hamar át, mert minden tagban egyúttal
nem közembert, de apostolt nyertünk az ügynek.

Köszönetemet tehát ismételten kijelentve a mélyen
tisztelt közgyülésnek, ezennel felteszem a kérdést,
kivánják-e, hogy az egyesület czimét és programmját meg-
változtassa, s az „Országos magyar bányászati és kohászati
egyesület” neve alatt kezdjen azon nehéz munkába melynek
czélja a magyar bányászat felvirágoztatása, a magyar
szakirodalom fejlesztése és e tényezõk által a magyar állam
konsolidácziójának elõmozditása?

A gyülés szünni nem akaró éljenzéssel fogadja a ki-
jelentést, minek alapján az országos egyesület megala-
kulását megtörténtnek lehetett kinyilatkoztatni. 

A gyülés elsõ teendõje volt most az alapszabályok
tárgyalása, melyeknek tervezete sok példányban kiosz-
tatott a jelenlévõk között.

Az alapszabályokat a közgyülés általánosságban
egyhangulag elfogadja; a részletes tárgyalás általános
érdeklõdés mellett folyt le s az alapszabálytervezet
több pontjában változás is történt.

A 3. §-nál Greguss János köpeczi bányaigazgató úr
ajánlja, hogy különösen hangsulyoztassék, hogy az
egyesület czélja a magyar bányászat és kohászat érde-
keinek elõmozditása minden irányban, s nem – mint a
tervezet ajánlja – tudományos és mûszaki irányban.

Az 5.-ik §-nál Szathmáry oszt. tanácsos úr ajánlja,
hogy a tagsági dij nagysága az alapszabályokba
iktassék, minek kapcsán egyszersmind a rendes tagsági
dij 6 frtban, ennek megfelelõen az alapitói dij 120 frt-
ban mondatott ki. Ezen határozat folytán a 11. § mint
fölösleges elhagyatott.

A 15. §-nál kimondatott, hogy a 36 választott vá-
lasztmányi tagon kivül minden alapitó tag is örökös
választmányi tag.

A 18. §-nál kimondatott, hogy a választmányi
gyülés nem 6, de legalább 9 választmányi tag jelenléte
alapján lesz határozatképes.

A rendkivüli közgyülés összehivására vonatkozó 22.
§-nál gróf Teleky Géza ajánlja, hogy határidõül leg-
alább 4 hét tüzessék ki, mely alatt az elnök a közgyülést
összehivatni köteles.

Végre az egyesület pecsétjének a feliratát Farbaky
István fõbányatanácsos ily alakban találná jónak: Or-
szágos magyar bányászati és kohászati egyesület. 1892.

Miután az alapszabályok részletesen is megállapit-
tattak, az elnök rövid jelentésben elõterjeszti az iroda-
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lom pártoló egyesület jelenlegi állapotát, mely a
következõ kimutatásból vehetõ ki:

Az egyesületnek van 46 alapitó tagja összesen 4888 frt
20kr. alapitványi tõkével, melybõl eddig 4299 rft 20 kr.
van kifizetve.

Kész felhasználható pénze van az egyesületnek
1484 frt 62 kr.

Ehhez jön még 1892-ben tagdijak fejében 
1399 „ – „

Úgy hogy 1892-ben felhasználható összege
2883 frt 62 kr.

Rendes tagja van az egyesületnek 527.
Ezután pedig köszönetét fejezi ki a gyülésnek a beléje

helyezett bizalomért és saját, a volt tisztviselõk s a bi-
zottmány nevében leköszön, – egyszersmind az ujonnan
alakult egyesület elsõ elnökéül gróf Teleky Géza valóságos
belsõ titkos tanácsos, országos képviselõ õ exelentiáját ajánlja.

A gyülés határtalan örömmel és meg nem szünõ éljenzés-
sel veszi tudomásul az ajánlatot, mire az uj elnök a jelenlevõk
folytonos felujuló éljenzése között elfoglalja az elnöki széket.

Rövid beszédében kiemeli, hogy mint olyan, a ki bá-
nyászvidéken kezdte müködését, a bányászati ügyet
mindig szivén hordta s igy él benne azon kötelességér-
zet, hogy a mit annak érdekében meg fog tenni, azt
meg is teszi. Erõs bizalommal néz a jövõ elé, mert már
a mai gyülés is, mely hosszu vajudás szüleménye, mu-
tatja, hogy a gátak némileg elsimultak s hogy a testvéri
szeretet s az együttmunkálkodás utáni vágy az, a mi a
szaktársakat az ország minden vidékérõl összehozta.
Az erõk szétforgácsolása mindenütt baj, de baj fõleg
ott, a hol igazán sok oldalu kutatás képezi a lét feltétel-
ét; eddig egy jó gondolat, egy jó eszme elveszett, elkal-
lódott, mert nem volt hely, nem volt közeg, a mely azt
megvédje s köztudomásra hozza.

Ezzel ujonnani éltetés között átvéve az elnökséget,
az alelnökök választását tüzi ki a sorra.

Farbaky István országos képviselõ engedelmet kérve a
gyüléstõl, ha ez ügyben ajánlattal mer fellépni, hogy kü-
lönösen az ügyvivõ alelnök megválasztása képezi a gyülés
igen fontos feladatát, mert annak buzgalmától függ
ugyszólva az egyesület jövõje. S épen azért felhivja a
gyülés figyelmét azon eredményekre, melyeket az iroda-
lom pártoló egyesület volt elnöke alig több mint egy év
alatt felmutatni tudott s ezt gondolja a legnagyobb garan-
tiának arra nézve, hogy ez uj egyesület jövõje is a legbiz-
tosabban lesz elhelyezve, ha ügyvivõ alelnöknek Sóltz
Vilmos bányatanácsos urat választja meg a közgyülés.

Az ajánlatot lelkes éljenzéssel fogadják az egybe-
gyültek, minek alapján az elnök határozatképen kije-
lenti, hogy ügyvivõ alelnökül Sóltz Vilmos bányataná-
csos egyhangulag megválasztatott.

Sóltz Vilmos bányatanácsos megköszöni a kitünte-
tést s kijelenti, hogy mint eddig, ezentúl is tõle tel-
hetõleg mindent el fog követni az egyesület biztositása
és felvirágoztatása érdekében.

Ezután ismét Farbaky István második alelnöknek az
Erdélyrészi bányászat egy tekintélyes képviselõjét
Lukáts László min. tanácsos urat ajánlja: ajánlatát a
gyülés egyhangu éljenzése fogadta; s igy az elnök
Lukáts László min. tanácsosnak második alelnökké va-
ló megválasztását határozatképen kimondja.

Lukáts László min. tanácsos hálás köszönetét fejez-
te ki a megtiszteltetésért s azt nem tán érdemeinek, de
tisztán Erdélyrészi bányászcollegái részérõl benne he-
lyezett bizalomnak tulajdonitja.

Farbaky István fõbányatanácsos még egyszer szólal
fel, bár már talán szerénytelenségnek declarálhatná,
hogy felszólalásaival a gyülés türelmét annyira igény-
be veszi; de felhivja a gyülés figyelmét hazánk azon
nagy iparvállalatára, mely a vasipar s ezzel egyetemben
a szénbányászat terén nemcsak hogy minden tekintet-
ben a kor szinvonalán áll, de egyszersmind a magyar
nemzeti irány legbuzgóbb patrónusa is, s azért ezen
vállalat nagyérdemü vezérigazgatóját Borbély Lajost
az egyesület harmadik alelnökének ajánlja.

A gyülés ez ajánlatot is lelkes éljenzéssel fogadta s
általános sajnálattal vette tudomásul, hogy a vezér-
igazgató úr fontos elfoglaltsága folytán a gyülésen
részt nem vehetett.

Ezután meg választották a bizottsági tagokat a
következõ sorrendben:
Választmányi tagok Selmeczen.

Veress József bányatanácsos,
K. Winkler Benõ bányatanácsos,
Cséti Ottó bányatanácsos,
Schelle Róbert akad. tanár,
Dr. Schwartz Ottó bányatanácsos,
Péch Antal min. tanácsos,
Svehla Gyula bányatanácsos,
Neubauer Ferencz bányatanácsos,
Mály Sándor vegyelemzõ,
Wieszner Adolf bányatiszt,
Gretzmacher Gyula bányatanácsos,
Ocsovszky Vilmos polgármester.

Vidéki választmányi tagok.
Belházy János miniszteri tanácsos,
Oelberg Gusztáv lovag, 

bányakapitány, Zalatna.
Melczer Géza orsz. képviselõ,
Radig Károly, bányafelügyelõ, Dorogh.
Dr. Ámon Ede orsz. képviselõ, Körmöczbánya.
Szathmáry Béla osztálytanácsos,
Tirscher Géza bányakapitány,
Kauffmann Camillo bányakapitány,
Heyrovszky Emil vezérigazgató 

a brassói társulatnál, Budapest.
Aradi János bányaigazgató, Prackfalva.
Wagner Vilmos fõbányatanácsos,  Zólyom-Brézó.
Förster Nándor állam-gépgyári 

igazgató, Budapest.
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Teutschl Ferencz aligazgató, Diósgyõr.
Bihar Antal fõbányabiztos, Rozsnyó.
Reichart Nep. János vezérigazg., Budapest.
Chabada József polgármester, Körmöczbánya.
Bittsanszky Ede fõbányatan, Nagybánya.
Reitzner Miksa bányatan., Körmöczbánya.
Scheda György vasgy. igazgató, Resicza.
Böckh János földtani intézet igazg., Budapest.
Gschwandtner Albert 

fõbányatanácsos, Akna-Szlatina
Süssner Ferencz, Felsõbánya.
Golián Károly, Kapnikbánya.
Ruffiny Jenõ bányagondnok, Dobsina.

A gyülés további folyamán Probstner Arthur orsz.
képviselõ ajánlja, hogy Farbaky István fõbányatanácsos,
mint a bányászok köztiszteletben álló tekintélye, az
egyesület elsõ tiszteletbeli tagjának választassék meg. A
gyülés általános helyesléssel fogadja az inditványt.

Farbaky meleg szavakban köszöni a megtiszteltetést
s igyekezni fog tõle telhetõleg minden irányban
müködni az egyesület érdekében.

Winkler Benõ bányatanácsos ajánlja Péch Antal
min. tanácsost is, mint a magyar bányászati irodalom
egyik legbuzgóbb képviselõjét szintén tiszteletbeli tag-
nak megválasztani.

Ajánlatát a gyülés egyhangulag elfogadja.
Tekintettel az alapszabályok azon pontjára, mely-

ben az alapitói dij 120 frtban mondatott ki, szükséges-
nek találja Sóltz Vilmos alelnök határozatképen ki-
mondani, hogy mindazon alapitó tagok, a kik az iroda-
lom pártoló egyesületbe mint olyanok részint 60, ré-
szint 100 frttal beléptek, alapitványaiknak 120 frtra va-
ló kiegészitésére felszólittassanak, hogy az uj egyesü-
letnek is alapitó tagjai s egyszersmind a választmány
örökös tagjai maradhassanak.

Ennek kapcsán Farbaky István jelenti a közgyülés-
nek, miszerint 1885-ben Budapesten tartott kong-
resszus alkalmával többen jelentkeztek mint alapitó
tagok, ha az országos bányászati és kohászati egyesület
megalakul; az illetõ jelentkezõk sajátkezü aláirása õ
nála van; kérdi tehát, érvényben marad-e ezen jelent-
kezésük vagy nem?

Az elnök ajánlja, hogy azok névsora felolvastassék.
A felolvasottak közül sokan már eddig is alapitó tagjai
az egyesületnek; az alul felsoroltak azonnal nyilatkoz-
tak, hogy azok maradnak. 

Nevezetesen:
Farbaky István fõbányatanácsos és orsz. képviselõ,

Selmeczen.
Felsõmagyarországi bányapolgárság nevében Probstner

Arthur mint elnök. 
Graenzenstein Béla min. tan., Budapest
Hültl József min. tan., Selmecz

Pöschl Ede fõbányatan., Körmöczbánya.
Probstner Arthur orsz. képviselõ, Lõcse. 
Probstner Alfréd min. titkár, Budapest.

Mint jelen nem lévõk, irásbelileg felszólitandók a követ-
kezõk:

Juhos Gyula, Budapest.
Kauffmann Camillo bányakapitány, Bpest.
Pálffy Samu fõnök, Abrudbánya.

A gyülés alatt beléptek alapitó tagoknak:
Gróf Teleky Géza õ excellentiája.
Gróf Pejecsevics Jenõ.
Lukáts László min. tanácsos (eddigi 100 frtos alapit-

ványát 100 frttal nagyobbitotta.)
Návay Gyula bányatanácsos.
Kerpely Antal min. tanácsos.
Sóltz Vilmos bányatanácsos.
Tetmayer László vasgyári gondnok.
Jákó Gyula m. k. és társ. bányatiszt.
Platzer Ferencz nyug. bányafõnök.
Schenek Gyula akad. tanársegéd.

Az alapitó tagok aláirása módozatára nézve Wagner
Vilmos fõbányatanácsos ajánlata fogadtatott el, mely
szerint nyomtatott alapitói leveleket irjanak alá azok, a
kik alapitó tagok kivánnak lenni.

Folytatólagosan Sóltz Vilmos alelnök jelenti a köz-
gyülésnek, hogy a Pénzügyminiszter õ Excellentiája ke-
gyes volt megengedni, hogy a „Bányászati és Kohászati
Lapok”- at az egyesület átveheti, s hogy az 1000 frtnyi
subventiót továbbra is fentartja azon kikötéssel, hogy ezen
pénz fõleg a lapnak szellemi fejlesztésére forditandó.

A m. kir. Pénzügyminsterium 36977. sz. rendelete.
A m. kir. bányászati és erdészeti akademia igazgatósá-

gának Selmeczbányán.
Folyó évi május- hó 20-áról 622. sz. a. kelt jelentése foly-

tán a „Bányászati és Kohászati Lapok” szerkesztése tár-
gyában elõterjesztett javaslatát elfogadván, megengedem,
hogy abban az esetben, ha az országos magyar bányászati és
kohászati egyesület megalakul, a „Bányászati és Kohászati
Lapok” szerkesztése és kiadása, a jelentésben körvonalazott
feltételek mellett a megalakult egyesületnek engedtessék át.

E czélból a kérdéses lapok kiadásaira az 1877. évi
10036. sz. a. kelt rendelettel maximumként engedélyezett
1000 frtnyi állami segélyt a kérdéses egyesület rendelkezé-
sére fogom bocsátani azzal, hogy ezen összeg tisztán a lap
kiadására fordittassék.

Minthogy ezzel nemcsak a bányászati és kohászati ma-
gyar irodalom fejlesztését, továbbá a „Bányászati és Kohá-
szati Lapok”-nak, mint e nemben magyar nyelven megje-
lenõ egyedüli szaklapnak minél szélesebb körben való elter-
jedését kivánom elõmozditani, hanem azzal egyuttal az
akademia érdekében is szolgálatot óhajtok tenni, elvárom,
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hogy az emlitett szaklap, mint egyuttal a bányászati
akademia közlönye jövõben is az akademia keretén belül
marad s a kor igényeinek megfelelõen lesz szerkesztve.

Ennélfogva fenntartom magamnak, hogy az állami se-
gély tekintetében esetleg máskép is intézkedhessem, ha a
lap szerkesztésére és irányára nézve oly körülmények me-
rülnek fel, melyek a kitüzött czéllal össze egyeztethetõk
nem lesznek.

Budapest, 1892. junius- hó 15-én.
Wekerle. 

Ennek alapján tehát ezentul az egyesület minden
tagja tagsági dija fejében fogja kapni a lapot.

A gyülés mindent örvendetes tudomásul vesz s egy-
szersmind a Pénzügyminister úr õ Excellentiájának
legmélyebb köszönete kifejezését mondja ki.

Az alapszabályok értelmében még a titkár fizetésé-
nek és a jövõ évi közgyülés helyének és idejének
megállapitása volna hátra.

Az elsõ pontra nézve a gyülés a titkár évi fizetését
egyhangulag 500 frtban mondta ki.

A jövõ évi közgyülés helyének megállapitásánál töb-
ben Budapestet ajánlották; Sóltz Vomos alelnök azon-
ban azt inditványozza, hogy miután 1895-re Budapes-
ten országos kiállitás rendezése van kilátásba helyezve,
az azon évi közgyülés tartassék meg Budapesten; a
jövõ 1893-ik évi közgyülésre nézve Nagybányát ajánl-
ja, mint nemcsak a magyarországi bányászat egyik
fõbb pontját, de egyszersmind miután ezen város az
elnök úr otthona, az õ tiszteletének jeléül. 

Az elnök úr a nagybányaiak nevében megköszöni a
figyelmet s határozat képen kijelenti, hogy a jövõ évi
közgyülés Nagybányán szeptember hónap elsõ felében fog
megtartatni.

Ezek után még Jákó Gyula m. k. és társ. bányatiszt
szólal fel, mint egyik társa azoknak, akik 1887-ben
megalkitották az irodalompártoló egyesületet.

Nagyméltóságu elnök ur, mélyen tisztelt közgyülés!
Engedjék meg, hogy az országos magyar bányászati

és kohászati egyesület megalakultával a fiatal szaktár-
sak nevében a már csak mult „Irodalom pártoló egye-
sület” most lelépett elnökének, s az uj egyesület öröm-
mel üdvözölt alelnökének, s a volt választmánynak
õszinte hálánkat és köszönetünket kinyilvánitsam. 

Mint egyike azoknak, kik e mai megalakult egyesület
létrehozását czélul tüzvén ki, az „Irodalom pártoló
egyesület” czime alatt a mozgalmat meginditották, –
igen is jól tudom mily fáradságos volt az a munka, mely-
nek eredménye a mai diszes közgyülés. És bár az ifjuság
tulajdonsága a tüz, vezetõje a remény, s szemük ege
rózsaszin, mégis midõn öt év elõtt alapját vetettük az
„Irodalom pártoló egyesületnek” nem tudtuk a jövõt
oly rózsásnak látni, vérmes reményünk sem érte el azon
magaslatot, s lelkesedésünk nem hitte oly közelnek vá-
gyaink teljesedését, mint azt ma a valóság mutatja.

Nem mertük az alapvetésnél reményleni, hogy né-
hány fiatal bányász és kohász hivó szavára a szaktár-
sak kor és tekintély különbség nélkül sorakozandnak
a felmutatott zászló alá; s késséggel, örömmel ismer-
jük el, hogy habár a meginditás fiatalok munkája volt
is, a czélig, az országos magyar bányászati és kohá-
szati egyesület mai megalakitásáig az út csakis az által
lett oly rövid idõ alatt befutható, hogy a vezetést már
az irodalom pártoló egyesület megalakulásától kezd-
ve érdemes és tekintélyes szakférfiak vették át.
Midõn tehát az odaadó munkásságért nekik köszöne-
tünket nyilvánitjuk, hálánknak és örömünknek adunk
kifejezést.

De búcsuzva az „Irodalom pártoló egyesülettõl” és
annak mindenkor lelkes vezetõitõl, hatványozott
mértékben érezünk hálát annak igen tisztelt elnöke
Sóltz Vilmos bányatanácsos ur iránt, mert neki kö-
szönhetjük, az õ ernyedetlen fáradozásai ették
lehetõvé, az õ lelkesedése és ügybuzgalma érlelte
meg a viszonyokat úgy, hogy az ezelõtt öt évvel csak
néhányak óhaja, ma az összes bányász és kohász szak-
társak követelésévé fejlõdvén, megérett az idõ az or-
szágos bányászati és kohászati egyesület megalakulá-
sára. És ámbár hisszük, hogy más vezetés mellett is
végre az ügy gyõzelemre jutott volna, e gyõzelmet
ma még csak a messze jövõben láthatnánk lebegni. A
mai nap eseményei az õ egyéniségével vannak szoros
kapcsolatban; e gyülés lelkesedésének tüzét õ gyuj-
totta; az õ iránta való tisztelettel van eltelve a köz-
gyülés minden tagja, s ha köszönetünket nyilvánitjuk
az „Irodalom pártoló egyesület” elnökének az eddigi
sikerért, bizalommal és örömmel üdvözöljük õt az
„Országos magyar bányászati és kohászati egyesület”
mûködõ alelnöki székén s kivánjuk, hogy tisztjében a
nála eddig tapasztalt erélylyel és lelkesedéssel vezesse
az egyesület ügyeit; legyen példaadónk ezután is az
ügybuzgalomban; és csak az egyesületnek kivánunk
jót, midõn azt kivánjuk, hogy az Isten Sóltz Vilmos
bányatanácsos urat, szeretett és tisztelt alelnökünket
az egyesület, a bányászat és haza javára még számos
éven át éltesse.

Szavait lelkes éljenzés követte.
Végül még Teleky Géza gróf elnök ur szólal fel

ajánlva, hogy dr. Wekerle Sándor pénzügyminster úr õ
Excellentiáját kérjük fel egyesületünk védnökéül, mert
benne ügyeink egy oly patronusát látja, a ki mélyen
felfogva a bányászat és kohászat közgazdasági fontos-
ságát, annak érdekében sokat tett s továbbra is tevé-
kenykedni mindig szivesen fog.

A gyülés szünni nem akaró éljennel és általános
örömmel és helyesléssel fogadta az elnök ajánlatát.

Ezek után köszönetét fejezte ki az elnök az egybe-
gyülteknek szives résztvételükért s a gyülést befeje-
zettnek nyilvánitja; mire a jelenlevõk az elnök lelkes
éltetésével szétoszlottak.
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