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Hírek a m. kir. Földtani Intézetbl.

Miként egyéb hazai tudományos intézményeink, a m. kir. Föld-
tani Intézet is mostoha viszonyok közé került az utóbbi idkben.
Szakszemélyzete ersen megfogyott, a szükséges utánpótlásra pedig
vajmi kevés a kilátás. A „leépített" javadalmazásból még a dolgozó-
helyiségek ftésére sem tellett, viszont épületének DNy-i szegletén

veszedelmes talajsülyedés nyomai jelentkeztek. A borús évek dacára
a Földtani Intézet egy jobb jöv reményével folytatta hivatását, a

megmaradt rögöt fokozott figyelemmel vizsgálva és az ebbl leszrt
tapasztalatok írásos bizonyítékait fiókokban rizve.

Még 1919-ben elsrend kötelességének tekintette a Földtani
Intézet a hazai nyersanyag- és energiakészlet tüzetes tanulmányozását.
Mindenekeltt teljes leltárt készített az országban eddig megfigyelt

hasznosítható kzet- és ásványelfordulásokról, egyidejleg meg-
indítva a mvelésben lev szénterületek legrészletesebb vizsgálatát.

Ennek keretében bányageológiai felvételek készültek a Budapest- és

Esztergom-vidéki, valamint a borsodi szénmedencékben, továbbá a
Vértesnek DK-i szegélyén. E munka méretekben fokozódott, amióta
a m. kir. kereskedelemügyi minisztérium széngazdasági ügyosztályától

1923-ban azt a megbízást kapta a Földtani Intézet, hogy minden
reménybeli szénterületre is kiterjessze kutatásait. Azóta Szontagh T.

aligazgató irányítása mellett serény munka folyik a hazai szénkutatás
terén, minek folyamán az utolsó két évben számos gyakorlati érték
geológiai kérdés nyert megoldást. Palfy M. fb. fgeol. a mátraalji

fiatal szénteknket vette vizsgálat alá, majd a Mecsek szénelfordulásait

tanulmányozta; Schréter Z. osztálygeol. a borsodi medencében végzett

kutatásokat, valamint résztvett az esztergomi szénterület tanul-

mányozásában is. Rozlozsnik P. fgeol. a Pilis és Gerecse,

fképen pedig Tatabánya széngeológiáját dolgozta fel, míg telegdi
Rotií K. osztálygeol. a Dunántúl, fleg a Vérteshegység szén-

lelhelyein kívül a salgótarjáni medencét vette munkába. Eközben
László G. fgeol. a nagyobb tzegtelepek behatóbb vizsgálatát

folytatta. De hazánk egyéb vidékeinek rendszeres földtani és talajtani

térképezése sem akadt meg folytonosságában, mert bár a nyári küls
munkák költség híjján csak rendkívül rövid tartamúak lehettek, mégis
azokból minden geológus kivehette részét. Így Teitz P. fb.
fgeol. az állami gazdasági szakiskolák birtoktesteinek talajviszonyait

és Karcag vidékének szikeseit tanulmányozta; Horusitzky H. fb.
fgeol. a kis magyar alföld D-i részén folytatta agrogeológiai fel-

vételeit; Timkó I. fb. fgeol. Budapest környékén végzett talaj-

térképezést; Liffa A. fb. fgeol. az eperjes-tokaji hegység geológiá-

jával volt elfoglalva; László G. fgeol. Fejér megyében, Kadió 0.

fgeol. és Toborffy G. osztálygeol. Tolna megyében. Maros I. fgeol.
pedig Somogy megyében végezték a régi geológiai felvételek reambu-
lálását; Vigh Gy. osztálygeol. a Gerecsét tanulmányozta; Vendl A.
osztálygeol. a magyarországi földgázkutatással volt elfoglalva, leg-

újabban pedig Szt. Endre hegyvidék geológiájának részletes tér-

képezését végzi; végül Ferenczi I. osztálygeol. miután Alsó-Auszt-
riába az ottani gázkutatásban való részvételre szóló meghívásának
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1923-ban eleget tett, 1924-ben a budapesti és esztergomvidéki szén-

területeket elválasztó hegyvidék felvételét eszközölte.

Egyéb kisebb alkalomszer küls munkák elvégzése mellett részt

vett a Földtani Intézet a fejérmegyéi Sárrétnek az Országos Magyar
Gyüjteményegyetem által megindított átkutatásában is László G.
tgeol. és Vendl A. osztálygeol. személyében.

A bels munkákat nem kevésbbé akadályozta a sors mostoha-
sága, de azért ezek is lépést tartani törekedtek a tudományos és

gyakorlati kívánalmakkal. Már 1921-ben elkészült az 1 : 500.000 mér-
tékben tervezett „Magyarország részletes földtani térképe

11,

els
negyede kéziratban, mely hazánk DK-i (Erdély és a Bánság) tájai-

nak geológiáját ábrázolja a Földtani Intézet rendelkezésére álló

összes adatok felhasználásával. Az idközben szertelen méreteket
öltött elállítási költségek miatt ennek, valamint a további munkába
vett lapoknak kiadása jobb idkig halasztást szenvedett. Ugyanezen
oknál fogva Papp K. egyet, tanár 1916-ban megjelent „A magyar
birodalom vasérc- és kszénkészlete" cím mvének csak els felét

sikerült német fordításban „Die Eisenerzvorrate des ungarischen Reiches"
címmel kiadni, míg második felének megjelenése az újabban szerzett

tapasztalatokkal bvülve az anyagi lehetségek bekövetkezését várja.

Kiadást értek: „A m. kir. Földtani Intézet 1917- évi balkáni mun-
kálatainak tudományos eredményei"

,

mint a háborús külföldi munka-
alkalom utolsó gyümölcsei; Rozlozsnik P., Schreter Z. és T Roth
K.-tól „Az esztergomvidéki szénterület bányaföldtani viszonyai “ egy
külön térképmelléklettel

;
Treitz P. „Magyarázó az átnézetes orszá-

gos klimazonális talajtérképhez"
,

mely térkép a Földtani Közlöny
1918-ik évi folyamában szerznek „Magyarország morfológiai egysége

‘‘

c. cikkének mellékleteként ismeretes.

A Földtani Intézet sorozatos kiadványai közül az Évkönyv-
nek utolsó két kötete összesen négy füzettel gyarapodott, amelyek
a következk : Horusitzky H.

: „Tata és Tóváros hévforrásai “ egy
táblával; Schrétek Z.: „Az egri langyosvízií források “ négy táblával

;

Rozlozsnik P.: „Nummulina-tanulmányok “ egy táblával, végül Pálfy
M : „A rudabányai hegység geológiai viszonyai és vasérctelepei" egy
táblával és Sümeghy J.: „Forrásmészk-tanulmányok

"

cím függelé-
kével. Az idk jele, hogy az eddig felsorolt kiadványok majd mind-
egyike csak úgy tudott megjelenni, hogy részben érdekelt magánosok
és vállalatok nagylelk anyagi támogatását élvezhették. Ezzel szem-
ben a Geologica Hungarica cím kiadvány idegennyelv sorozatában
megjelent G. Schlesinger: „Die Mastodonten dér Budapester Samm-
lungen' cím tanulmány 22 táblával, természetszerleg kizárólag a
Földtani Intézet költségeit terhelte.

Hazánk mezgazdasági érdekeinek szolgálatában a Földtani In-
tézet újra felvette a néhány évvel ezeltt, rajta kívül álló okokból
elejtett fonalat és hozzálátott az egykori agrogeológiai munkásság
felélesztéséhez. Ezt célozta az 1924. év tavaszán összehívott és köz-
érdekldéssel találkozó talajtani értekezlet, amely a legkívánatosabb
talajvizsgálati irányok kijelölésére volt hivatott. Az ugyanezen év
májusában Rómában tartott IV. nemzetközi talajtani kongresszuson
pedig a Földtani Intézetet Treitz P. fb. fgeol. képviselte.
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A Földtani Intézet múzeumát, a kommunizmus alatt szenvedett
széthányattatása után, mérhetlen fáradsággal végre olyan állapotba
sikerült hozni, hogy 1924 nyárelején a közönség látogatásainak ismét
megnyitható lett. Hogy mily közérdekldésnek örvendett, azt az els
hetek zsúfoltságán kívül az is bizonyítja, hogy gyors egymásutánban
érkeztek az iskolák és testületek szakszer vezetést kér jelentkezései.

A könyv- és térképtár helyiségeinek ftetlensége miatt úgy-
szólván csak a nyári hónapokban volt használható. Fejlesztése
Halaváts Gy. ny. fb. fgeol. szaktudásának és buzgóságának köszön-
het, aki egyébként 1924 nov. havában érte el kizárólag a Földtani
Intézetnél teljesített 50 éves szolgálatának ritkaszép évfordulóját.
Sok fáradságának eredménye, hogy legalább a háborúban majdnem
teljesen megszakadt kül- és belföldi csereforgalom révén a könyvtár
szakirodalmi kincstára újabban örvendetesen gyarapodik annak dacára,
hogy a még mindig magas könyvárak mellett vásárlásra úgyszólván
gondolni sem lehet. De e téren is egyes nagylelk jóakaróinak támo-
gatását élvezte a Földtani Intézet, mint pl. o. Hédin Sven hírneves
utazóét, aki ötkötetes „Southern Tibet“ cím legújabb díszmunkáját
ajándékozta a könyvtárnak.

A szakszemélyzetben a legutóbbi évek során oly nagy változá-
sok következtek be, hogy ezek részletes méltatása nem lehet jelen

rövid sorok feladata. Legyen elég c~ak megemlékezni azon nagy veszte-

ségrl, melyet id Lóczy LAjosnak, a nagytekintély igazgatónak és

világhír tudósnak elhunyta okozott. Ugyancsak fájdalmas veszteséget

jelent semsei Stm^ey ANDORnak, a földtani tudományok bkez párt-

fogójának és a Földtani Intézet tiszteletbeli igazgatójának 1924 aug.

havában bekövetkezett halála.

Ugyanez évben érdemdús és több évtizedes szakadatlan munkás-
ságban a Földtani Intézetnél végzett szolgálat után iglói Szontagh
Tamás, a köztiszteletben álló aligazgató nyugalomba vonult, az igaz-

gatói cím egyidej elnyerésével. Az így elárvult igazgatói szék vég-

leges betöltéséig Pálfy Móric fb. fgeológus viseli a vezetés gond-
jait.

Mint veszteségeit könyvelte el a Földtani Intézet Ballenegger
Róbert, Jablonszky Jen, Jekeliusz Erich, Kormos Tivadar,
Lambrecht Kálmán, SzinyedMerse Zsigmond geológus tagjainak

kiválását, továbbá Vogl Viktor és Horváth Béla geológusok el-

halálozását.

Ezek szerint a m. kir. Földtani Intézet szakszemélyzetének

jelenlegi állománya a következ

:

Igazgatóhelyettes: dr. Pálfy Móric fb. fgeológus; igazgató-

sági titkár: dr. v. Marzsó Lajos; fgeologusok: Treitz Péter fbt.,

Horusitzky Henrik fbt., Timkó Imre fbt., dr. Liffa Aurél fbt,,

dr. Em^zt Kálmán fvegyész, dr. László Gábor, dr. KadiC
Ottokár, Maros Imre, Rozlozsnik Pál; osztálygeológusok: dr.

Schréter Zoltán, dr. t. Roth Károly, dr. Vendl Aladár, dr.

Vigh Gyula, dr. Toborffy Géza, dr. Fekenczi István; térképész:

Pitier Tivadar, Heidt Dániel; rajzoló: Dómok Teréz; praeparator:

Haberl Viktor; irodakezel: Bryzon Piroska.

Beküldte: László Gábor dr. fgeológus-


