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A HONFOGLALÁS ÜNNEPE ÉS A M. KIK. FÖLDTANI INTÉZET.

Sok balszerencse után készülődik édes hazánk rövid egynéhány év 
múlva állami önállóságának ezer éves ünnepét megülni. Hazafiatlansággal 
kellene azt vádolni, ki e magasztos ünnep emeléséhez nem járulna hozzá a 
maga filléreivel és ki nem akarna részt venni abban a munkában, mely nem
csak az ezer éves múlt kihevert szenvedései és harczai diadalát élvezni, 
hanem a magyar faj szellemi fölényét a jövő évezredekre is nemcsak politi
kai súlyának növelésével, hanem a tudományokban és művészetekben, szóval 
a szellemi erő tényezőivel, a műveltség magas színvonalára való minél döb
beni emelkedéssel megerősíteni és fokozni akarja. Örvendetes azon mozga
lom, sőt mondhatni azon verseny, mely e tekintetben a kormány és a 
közvélemény között fejlődik és noha amaz, m int államunk háztar
tásának őre, a mértékletességre i n t ; mindketten mégis abban találkoznak, 
hogy az ünnepet állandó közművelődési alkotásokkal kell megörökíteni. 
Állandó és kényelmes hajlékot akarnak nyújtani mindamaz intézeteknek, 
melyeknek hivatása a tudományt, a művészetet és az ipart fejleszteni és a 
röpke programmokból nem m aradt el semmi — csak a mi fiatal tudomá
nyunk : a geológia. Ennek még nem akadt pártfogója, még nem akadt szó
szólója, mert hisz nem olyan népszerű tudomány az — vannak sokan, kik 
azt sem tudják, hogy mire való — és egészen a kormány bölcs belátására 
van bízva, akar-e e tudomány érdekében valamit tenni vagy sem ? És igazán 
nem is állíthatjuk, hogy egészen mostohán bánnának a mi szép és fon
tos tudom ányunkkal; hiszen főiskoláinkon már rendesen mívelik azt es 
a közel múltban a tanszékek száma is megszaporodott; legmagasabb tudo
mányos intézetünk, az akadémia, sem felejtkezik meg a geológiáról és kir. m. 
természettudományi társulatunk ismeretes buzgóságával szintén kiveszi m a
gának e munkából a maga részét; a mi társulatunk pedig tagjainak igény
telen létszámával is elég eleven és hálával veszi a törvényhozás által neki 
egynéhány év óta nyújtott anyagi segélyt; csak egy intézet az, melyről szin
ten nem mondhatni azt, hogy mostoha gyermek; de melynek hivatásánál
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fogva kötelességszerűen a legtöbbet kellene tennie, melynek meg kell tennie 
azt, a mit főiskoláink és társulataink nem tehetnek, ugyanis a geológiának 
m int tudománynak ápolása mellett annak gyakorlati jelentőségét is érvényre 
ju ttatn i, ez intézetet, értjük a m. kir. földtani intézetet, megbénítják 
működésében a szerencsétlen helyiségviszonyok, am elyek közé 1887 óta 
jutott.

Megjegyezzük nyomban azt, hogy e sorokat nem az intézet valamelyik 
tisztviselője írja, és hogy most a m últat illetőleg vádolni sem akarunk, 
legkevésbé most, midőn kir. intézetünk legmagasabb feje, a jelenlegi íöld- 
mívelésügyi miniszter az első, ki fölismerte az intézet fontosságát és tesz, 
a mit tehet és a hol teh e t; de a m int kívánságai a pénzügyi miniszter úr 
pénzes zacskójához folyamodnak, az ő üdvös szándéka is legott hajótörést 
szenved.

Lássuk az intézet sorsát 1887 óta! Addig magánházban volt elhe
lyezve, lelkes igazgatója, a sorban a második, társulatunk buzgó alelnöke a 
már addig is összehordozott óriási, tanulságos és érdekes anyagot rendezni 
és azt hozzáférhetővé tenni kezdette. Akkor jött híre annak, hogy az 
akkori földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium palotát kap, 
szép nagy palotát, olyan nagyot, hogy ott a kir. földtani intézet addig gyűj
tött és még ezután gyűjtendő kincseivel is fog tágas és kényelmes otthonban 
elhelyezkedhetni és a magyar geológia igazi fészkévé váln i! E sorok írója 
is látta az első terveket és örömmel legeltette szemét a jövő zene csalfa 
hangjegyein. De mi történt akkor, midőn a híres és csakhamar hírhedtté 
vált palota elkészült? A m. kir. földtani intézet gyűjteményeit olyan helyi
ségekben helyezték el, melyek télen, de részben nyáron is tökéletesen haszon- 
vehetetlenek és a melyek a m ár akkor odaszállított anyagot sem bírták 
magokba fogadni. A gyűjtemény lekerült a félemeletre; a becses és minálunk 
ritka szakkönyvtár pedig a negyedik emeletre — jelenleg pedig a félemelet 
egy szűk, sötét helyére — került; az intézeti tisztviselők dolgozó-szobái pedig 
a híres palota különböző emeletein és folyosóin keresendők.

Az intézet barátjai azt hitték, hogy midőn a m. kir földtani intézet így 
közvetlenül az érdekelt miniszter szeme elé kerül, jelentőségét csakhamar 
föl fogják ismerni és ennek legközelebbi következménye az lesz, hogy az 
intézet csakhamar meg fog szabadulni ama békóktól, a melyekbe a körülmé
nyek szerencsétlen találkozása verte. És a mit az intézet barátjai kívántak, 
de egyszersmind az is, a mitől féltek, az rövid öt év alatt hűségesen beá llt! 
Az intézet működési tere mindinkább növekedett; alapját vetette egy bánya- 
geologiai, egy dynamo-geologiai gyűjteménynek; összehordozta az ártézi 
kutak szelvényeit; bámulatos rövid idő alatt hazánk iparilag fontos föld- és 
kőnemeinek gyűjteményét szedte össze, melylyelaz 1891-ben Budapesten ta r
tott agyag-, czement- és kőiparkiállitáson a legelső helyet foglalta el; e gyűj
temény újabban a legjelesebb külföldi kőnemek sorozatával gazdagodik; idő-
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közben létre jött a vízjogi törvény, melynek keresztülvitelében az első és 
főszerepet a geológus viszi; végre még a földmiyelés is fordult a geológia felé 
és két év óta az intézetben egy agronom-geologiai osztály is működik stb. stb. 
Időközben a geológusok folytatták rendes nyári fölvételeiket is a hazában és 
láda számra hozzák magokkal a gyűjtött anyagot, melyet nemcsak elhelyezni, 
hanem tanulmányozni is kell; de mindennek daczára az egész idő alatt az 
intézet sanyarú helyiségviszonyai egy cseppet sem javultak, sőt rosszabbra 
fordultak.

Működik az intézet tisztviselőkara mellett még két úgynevezett «önkén
tes» is. Az egyiknek nevét ki sem kell Írnom, m ert mindenki tudja, hogy 
Magyarországon csak egy férfiú van, ki a természettudományokért m ár egy 
egész vagyont tett a haza oltárára, ő neki a kir. intézet könyvtára és gyűj
teményei már is igen sok becses dolgot köszön.

A másik önkéntes szegény ember, de tehetségével és szorgalmával 
szolgálja az intézetet és így közvetve a hazai tudom ányt is, a m int bírja. 
1878 óta összehordozta az intézetben már meglevő anyagot a phytopaleon- 
tologia köréből, a haza különböző vidékein tett utazásokkal bővítette azt és 
most a gyűjtemény Magyarország különböző geológiai korának flóráját m ár 
a 12000-et meghaladó példányban képviseli; köztük olyanok is vannak, a 
melyekkel a külföld irigységét is lehetne fölkelteni, a mint egyáltalában 
Európában kevés olyan tudományos székhely van, mely ilyen gyűjtemény 
birtokában volna, sőt hogy többet ne mondjunk, midőn a bécsi cs. kir. te r
mészetrajzi udvari muzeum új palotájába költözködött és midőn ott a te r
mészettudomány minden ágát akarták képviselve látni, 12000 forintért vásá
roltak egy ilyen phytopaleontologiai gyűjteményt és azt díszes teremben és 
díszes szekrényekben helyezték el. A m. kir. földtani intézet önkéntese egy 
néhány száz forinttal hordott össze hasonló gyűjteményt és azt tanulm á
nyozni. a szakférfiaknak hozzáférhetővé akarja ten n i; de midőn gyűjtött 
kincseivel haza érkezik, akkor rendezi, ládákba csomagolja és a m. kir. föld
tani intézet szolgái eltemetik aztán a földmivelésügyi m. kir. minisztérium 
palotájának valamelyik pinczéjében. Negyven ilyen ládában folytatja immár 
a haza ősflorája a díszes palota földalatti helyiségeiben örök álmát, melybe 
az anyaföld méhében megszámlálhatlan évezredek előtt merült. De ebből is 
már egyszer kizavarták, mert a pinczehelyiséget magasabb czélra kellett 
fölhasználni, valami fogyasztó szövetkezet liszt-, hús- és hagym araktárának; 
a negyven láda egy az előbbinél még kisebb raktárba került és a szegény 
önkéntes, kinek az intézet elég hízelgő módon a «m. kir. földtani intézet 
phytopaleontologiai gyűjteményének gondozója» czímét is adta, ma azt sem 
tudja, hol van az a gyűjtemény, melyet arcza verejtékével összehordott, 
papiroson rendez és lajstromoz, melynek gondozását magára vállalta és ebből 
kifolyólag kellene i s !

A mit itt mondottunk, abban nincsen irói túlzás, tisztán az igazságnak
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megfelelő állapotot Írunk le és most bátran fölvethetjük azt a kérdést: vájjon 
a m. kir. földtani intézet fog-e a jövőben megfelelhetni hivatásának, midőn 
csak hivatalos teendőkkel megterhelve, e m iatt és gyűjteményeinek czélsze- 
rűtlen elhelyezése m iatt a tudományos működéstől egészen el fog téríttetni 
és félő, hogy ha az emberi sors során az intézet tisztviselő kara fogyatékán 
lesz, nem lesz nemzedék, mely helyébe léphet, mert a jelenlegi viszonyok 
között módja sincs ilyen nemzedéket nevelni.

Ezeket, a miket e sorokban elmondottunk, ezeket akarjuk az illető haza
fiaknak, kik a milienium ünnepet nem rakétaszerű phrasisok eldurrantatá- 
sával akarják megülni, figyelmébe ajánlani és midőn az agráriusok azt kívánják 
és joggal, helyesen kívánják, hogy a milienium alkalmával Budapesten gaz
dasági főiskola és gazdasági muzeum legyen fölállítva, akkor mi geológusok 
csak ennek az egy szerény kívánságnak akarunk kifejezést ad n i: H elyeztessék 
a m . kir. fö ld tan i intézet o lyan  állapotba, m ely hivatásához, m űködési köré
hez méltó és m ely igazán h a zá n k  egyik ku lturá lis intézetévé teh e ti! a—

A GÁNÓCZI MÉSZTUFÁBAN TALÁLT C0NFERV1TESEK MIKROSZ
KÓPOS VIZSGÁLATA.

F kanzé  R E z ső -tő l.*

(Egy táblával).

1892 deczember havában alkalmam nyílt, dr. S taub  M óricz tanár 
szívessége folytán, — kinek ezért e helyen őszinte köszönetemet nyilvá
nítom — megvizsgálhatni a növénytan szempontjából egyikét azon érdekes 
képződményeknek, melyek a paleontológiában «confervites» néven ismere
tesek. Ugyancsak S taub  tanár ezen confervitest bem utatta a természettud. 
társulat 1892 deczember 15-iki növénytani szakértekezletén, és hosszasabban 
értekezett arról, hogy ez vizsgálatai alapján áll egy fonálmoszatból, melynek 
fonalain sósavval való kezelés után tömérdek S yn ed ra  egyént talált ülve. 
Mivel dr. S taub az említett lelethely fosszil flórájának növénytani és geoló
giai jelentőségét nemsokára úgyis behatóbban fogja fejtegetni, e helyen a 
szóban lévő confervitest botanikai szempontból akarom ismertetni.

A megvizsgált példány a gánóczi (Poprád mellett Szepesmegye) 
édesvízi mésztufából származik, kb. 1— 2 mm-nyi vastag fonalak mintegy 
2 dm2 nagyságnyi sűrű szövedéke, mely m ár gyenge érintésre is széttöre
dezik és világos, a mészkövekre jellemző színnel bír. Sósavval kezelve, a 
fonalakat beburkoló mész nagyrészben pezsgéssel oldódik. Minden fonál
ból azonban egy igen finom belső rész marad meg, mely piszkos fehér vagy

* Előadta az 1893 márczius 1-én tartott szakülésben.
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