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KÜLÖNFÉLÉK.
Geológiai fölvételek Magyarországon 1 8 8 4  nyarán. Az idei orszá

gos felvételek köz vetetlenül a múlt évi területekhez * csatlakoznak s így a
m. kir. Földtani intézet tisztviselői a junius—szeptemberi fölvételi időszak 
alatt ott folytatják a munkát, a hol az a múlt év őszén megszakadt, ismét 
a Magyar-erdélyi határhegység és ennek déli folytatása a Bánsági hegység 
fogja működésök terét képezni. Az osztályok az idén is ép úgy vannak cso- 
dortosítva, mint tavaly voltak. (L. Földtani Közlöny. 1883. XIII. kötet, 
217. lap.)

Az első vagyis az északi osztály vezetője Dr. H ofmann Károly főgeo- 
logus, a ki tavalyi fölvételeit folytatja az Ne és Nt osztálylapok területén, 
Szathmár- és Szolnok-Dobokamegye határos részein. —  M atyasovszky 
J akab osztálygeologus Biharmegye területén bevégzi az Ms osztálylapot és 
megkezdi az Ls osztálylap térképezését a Sebes-Körös jobb partján elterülő 
vidéken, eddigi fölvételeivel kapcsolatban. -— L óczy L ajos osztálygeologus 
Arad-, Temes- és részben Krassó-Szörénymegye területén folytatja műkö
dését, a Hegyes-Drocsában és ennek környékén a Kin—n és Lio—n osztály- 
lapok egy egy részét térképezvén. —  Dr. Pethő Gyula s.-geologus Lóczy 
L ajos felvételi területén részletesen térképezi ama felső kréta lerakodáso
kat, a melyek Kadna-Lippától keletfelé tartva Odvos és Konop környékén 
bukkannak ki s feladatává tétetett egyszersmind, hogy e krétarétegek gaz
dag faunájából ezúttal nagyobb mérvben gyűjtsön s a beszerzett gyűjte
ményeket később palaeontologiailag feldolgozza. —  Thirring Gusztáv 
végzett tanárjelölt, kikérte és meg is nyerte az igazgatóság s illetőleg a 
minisztérium engedelmét, hogy a fölvételi időszak alatt mint önkénytes 
L óczy L ajosIioz csatlakozhassék. (A természetrajz tanárjelöltjei közül bárha 
többen követnék e jó példát s bárha a közoktatásügyi minisztérium köte
lességükké és némi kis ösztöndíj által lehetővé is tenné mindazoknak, a 
kik az ásvány-földtani szakra készülnek, hogy egy-két nyári campagneban 
részt vegyenek. A földtani és őslénytani kutatásokra és tanulmányokra, 
Magyarországon még annyi szűzterület kínálkozik, hogy e szak a maiaknál 
sokkal számosabb geológusnak is gazdag sikert biztosít. A maga környékén 
minden alapos képzettségű középiskolai tanár igen nagy haszonnal mű
ködhetnék s megmenthetne számos oly becses tárgyat, a mi különben vagy 
elpusztul vagy idegen kézre kerül.)

Dr. Koch Antal kolozsvári egyetemi tanár, mint külön megbízott, 
szintén az első osztályba sorozva, Kolos- és Torda-Aranyosmegye területén 
folytatja tavalyi működését bevégzendő a kolozsvári osztálylappal határos 
Bánffi-Hunyad vidéke (1 : 75,000) lap térképezését, melynek északi részeit 
már 1882-ben elkészítette.

A második vagyis a déli osztály vezetője Telegdi B oth Lajos főgeo- 
logus, a ki Krassó-Szörénymegye területén az Lu lap térképezését és föl
vételét folytatja. — H alaváts Gyula s.-geologus Torontál-, Temes- és

* L. a fölvételi jelentéseket a jelen füzetben.
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Krassó-Szörénymegyében a Kis, L13 és Lu lapok határos részeit dolgozza 
fel. — Dr. S chafarzik F erencz s.-geológus a felvételi időszak első negye
dében, külön megbízással, még május derekán megkezdett \gyűjtésekkel 
foglalkozik: a m. kir. Földtani intézet számára kőzeteket és kövületeket 
gyűjt, az iskolák használatára összeállítandó rendszeres kézi gyűjtemények
hez, a mely gyűjteményekből azok a középiskolák fognak részeltetni, a 
melyek efféle gyűjteményekért az intézethez folyamodnak. Megbizatott 
továbbá, hogy ez alkalommal egyszersmind az intézet mű- és építő ipari 
gyűjteménye részére az erre való kőzetekből koczka-mintákat szerezzen 
(lásd bővebben a Közlöny ezidei kötetében a 96—98. lapokon), valamint 
azzal is, hogy az útjába eső nevezetesebb helyeken kövületeket gyűjtsön 
és ásatásokat eszközöltessen. Dr. S chafarzik a felvételi időszak utóbbi 
három negyedében Krassó-Szörénymegyében szintén a déli osztályhoz csat
lakozik s ott az Mi 5 osztálylap, Mehádia vidéke, fölvételét fogja megkezdeni.

Gezell Sándor bányafőgeologus Hontmegye területén, Selmeczbánya 
vidékén folytatja fölvételeit és pedig Selmecztől és Szélaknától délre és 
délkeletre.

B öckh -János, a földtani intézet igazgatója a szükséghez és a körül
ményekhez képest fel fogja keresni a működő tagokat, hogy tájékozódást 
szerezzen a területek minőségéről, a munkálatok folyamáról s egyszersmind 
tervet alkosson a felvételek jövő évi folytatását illetőleg. Ezen kívül pedig 
az L 15 osztálylap területén, Krassó-Szörénymegyében maga is folytatni 
fogja geológiai fölvételeit.

A jelen évi fölvételek eredményeit magukban foglaló jelentések, a 
Földtani intézettel fenálló s mind bensőbbé fejlődő szövetségünk jogán, 
ismét a Földtani Közlönyben fognak megjelenni és pedig, ha a működő 
geológusok képesek lesznek fölvételi jelentéseiket az év végéig befejezni és 
beszolgáltatni, talán már az első évnegyed folyamán.

Dr. P osew itz Tivadar hazánkfiának és tagtársunknak Banka szige
tén, Pankal-Pinangban 1884 április 2 0 -kán kelt leveléből, mely junius 
4-kén érkezett Budapestre, Matyasovszky Jakab tagtársunk szívessége utján, 
kihez az érdekes közlemény intézve volt, átveszszük a következő részlete
ket. P osewiTZ legelőször is felemlíti, hogy leveléhez mellékelve egy kis 
geológiai dolgozatot küld, mely még Közép Borneot illeti s a Pararawen 
hegy kőzetével foglalkozik. Megemlíti továbbá, hogy mostani állomásáról 
távozni készült, de minthogy terve meghiúsult, még félévig helyben marad 
s idejét geológiai kirándulásokra fogja felhasználni, főkép az ottani mosó- 
czin lerakódások (Zinnseifenlager) s a közeli korálszigetek tanulmányozá
sára fordítván nagyobb gondot. Azután így folytatja:

«Hozzávetőleg lehet itt vagy száz mosóczin-telep, melyeknek tech
nikai vezetése bányamérnökökre van bízva, míg az üzleti ügyeket admi
nisztrátorok vezetik s mintegy 4000 khinai munkásnak adnak foglalkozást. 
Régebben a hajdani jó világban mind a mosótelepek mind a mun
kások száma sokkal jelentékenyebb volt, minthogy a mosóczin lerakó
dások gazdagabbak voltak s kevesebb időt és költséget nyeltek el, mert
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leginkább a gazdag hegyi telepeket művelték; míg jelenleg völgyekbeli 
mosóczin telepek kiaknázására fordítják a fősúlyt, de természetesen csak 
kényszerűségből, mert a hegyi telepek már nem fizetik ki a művelés költ
ségeit.

«A khinai munkások száma évről-évre csökken, mert kevesen akad
nak, a kik Banka szigetére áthajóznak. Nem jelentéktelen része van ebben 
a föltételeknek sem. A megérkező új munkásnak az áthajózás költségeit 
magának kell megfizetnie s ily módon több mint ötven forintnyi adóssággal 
kezdi meg a szolgálatát, a nélkül hogy csak egy garasnyi felpénzt kapna. 
Az adósság lerovására egy egész évi munkája rámegy. Minthogy pedig a 
munkásokat három esztendőre szegődtetik, az utolsó két év alatt ismét arra 
kell törekedniök, hogy valamelyes pénzecskét megtakarítsanak a visszauta
zás költségeire.

«A kormánynak a mosótelepek belső ügyeihez voltaképen semmi 
köze. Minden mosótelep egy-egy szövetkezet kezében van, melynek tagjai 
a hasznot egymás közt osztják fel, de egyszersmind az esetleges vesztesé
gekért is közös felelősséget vállalnak. A vállalatok a kormánytól előlegeket, 
élelmi szereket és munkás-szerszámokat kapnak, a melyekről minden esz
tendő végén leszámolnak. A beszolgáltatott tiszta ónnak minden pikolja 
után (egy pikol =  62 fy.) 13 frt 50 krt vesznek fel kiszabott díjul. Ha a 
telep igen szegény, úgy nem képesek annyi ónt beszolgáltatni, hogy az elő
legeket s az átvett készletek árát megtérítsék s akkor a vállalat adósságba 
jutott.

«A mosótelepeknél foglalkozó khinai napszámosok 120— 150 frt évi 
díjért és ellátásért dolgoznak s teljesen a vállalat szolgálatában állanak. 
Ha már most a vállalatot adósság terheli, akkor a napszámosoknak nem 
fizeti meg a kialkudott díjat, hanem annak csak egy bizonyos perczentjét. 
Hogy ilyen körülmények közt néha egy-egy kis zendülés is támad, azon 
alig lehet csodálkozni. A kormány voltaképen csak a munkások megszer
zését segíti elő és átveszi a terményeket; a többit a khinai vállalkozók ma
guk közt végezik el. Az adminisztrátoroknak Indiában a legjobb életök van. 
Többnyire afféle protegált emberek, a kik például tegnap még dohányter
meléssel foglalkoztak s egy ébrenetre a legmagasabb czivilrangba léptek 
valamely kerületben. De a legtöbbjén meg is látszik e hirtelen felcsepere
dés. A fizetésökön kívül még a beszolgáltatott ón után is százalékot húznak, 
úgy hogy évi jövedelmök 8— 10, de 12 ezer forintra is felemelkedik.

«Mennyi sikere lesz faradságaimnak, majd megmutatja a jövő ; de 
bizonyos, hogy Indiában nagyon meg kell elégedni az embernek, ha fél- 
annyit el tud végezni, mint a mennyit magában kitervezett.»
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