
I. IGAZGATÓSÁG! JELENTÉS,

Midőn a lefolyt év bennünket közelebbről érintő mozzanatainak rövid 
ecseteléséhez fogok, mindjárt kezdetleg említhetem, hogy intézetünk tagjai 
ennek folyamában a feladatok egész sorozatával álltak szemben, hisz bekö
szöntött amaz év, melyben Magyarország minden hű fia iparkodott tőle 
telhetőleg hozzá járulni ama valóban nagy, nemzeti ünnepélylyé kifejlődött 
békés verseny fényének és hatásának emeléséhez, mely 1885. május hó 
2-ikán oly nagyszerű kifejezést nyert, hogy ez örökké emlékezetes marad 
hazánk kulturális fejlődésének történetében.

Hogy ez alkalommal, melyen egyéb tényezők mellett tudományos tes- 
tületeink és intézeteink is hivatva voltak az országos kiállítás keretén belül 
tanúskodni a mellett, miként Magyarországnak ez irányban sincs oka pirul
nia, a magy. kir. földtani intézet a többi mögött nem maradhatott, ez magá
tól értetődik; de kettős kötelezettsége volt a békés mérkőzés terén meg
jelenni már azon közvetítő állás folytán, melylyel a földtani intézetek kell 
hogy bírjanak, midőn, bár teljes tudományos alapon álló intézetek lévén, 
a gyakorlati életnek oly sok irányban szolgálni hivatvák.

Nem kívánok hosszasan foglalkozni az intézet által az 1885. évi Buda
pesti Országos Atalános Kiállításon bemutatott tárgyak összességével, mert 
e tekintetben felvilágosítással szolgálnak az eziránt érdeklődőnek úgy az 
átalános katalógus, valamint a Vl-ik, azaz bányászati, kohászati és földtani 
csoport külön katalógusa is, még bővebben pedig ama tájékoztató, melyet, 
általam összeállítva, maga a m. kir. földtani intézet bocsátott közre: 
A magy kir. földtani intézet s ennek kiállítási tárgyai czím alatt, ez utóbbit 
a Nagyméltóságú minisztérium kegyessége folytán ingyen juttathatván az 
érdeklődőknek.

Ez alkalommal inkább csak röviden még egyszer körvonalozni akarom 
az eszmét, mely a hazai földtani intézetet kiállítási tárgyainak kiválasztásá
nál vezérelte. Óhajtván bárkinek tiszta fogalmat nyújtani az intézet czéljá- 
ról, működésének alapjáról és irányairól, az országos részletes földtani fel
vételeknél követett mód illusztratiójául mindenek előtt közszemlére bocsá
tottuk az ezeknél használt eredeti felvételi lapok nagyságában összeállítva 
és földtanilag részletesen kidolgozva két terület térképeit.
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Ez irányban kiállításra kerültek: a Hegyes nyugati része Arad és 
Temes megyében 1 :  2 5 ,0 0 0  mértékben; az 1883—1884-ik években föld
tanilag felvette lóczi Lóczy Lajos m. kir. osztálygeolog, és Az északnyugati 
erdélyi határhegység és környéke Csokmány és Új-Preluka közt Szatmár, 
Szilágy és Szolnok-Doboka megyékben 1 :  2 8 ,8 0 0  mértékben; az 1878— 
1884 években földtanilag felvette túlnyomó részében dr. H ofmann Károly 
m. kir. főgeolog, csekélyebb részét pedig 1879-ben Sturzenbaum József 
m. k. segédgeolog.

Ez eredeti lapok kapcsán láthatók voltak a közforgalomnak szánt tér
képeink, még pedig szintén a használatban levő 2 mértékben s ezek közül 
az újabb keletű 1 :  75 ,000  méretüeket a bemutatott Zsilvölgy és környéke 
Hunyadmegyében, képviseld, melynek földtani felvételét az 1869-ik évben 
főrészében dr. H ofmann Károly főgeolog foganatosítá, kisebb részében 
pedig az 1883—1884. években Inkey Béla térképezett.

Az ezen kívül látható volt «Magyarország dunántúli kerületének rész
letes földtani térképen az 1 : 1 4 4 ,0 0 0  mértékű speciális lapokat ismerteié 
meg, melyeknek földtani felvételénél az 1868— 1883. időtartamban közre
működtek Böckh János, Hantken Miksa, dr. H ofmann Károly, dr. Koch 
Antal, Matyasovszky Jakab, dr. P ávay Elek, telegdi R oth Lajos, Stürzen- 
baum József és W inkler Benő, kisebb mérvben pedig Inkey Béla és 
dr. S chafarzik Ferencz.

Az imént felsorolt térképek, azt vélem, teljes tájékoztatást nyújtottak 
bárkinek az; országos részletes földtani felvételek körül eddig követett eljárás 
iránt, de minthogy ezekkel párhuzamosan történnek földtani felvételek 
különös tekintettel a bányászatra, ezek megismertetésére szükségesnek 
tartottuk kifejezésre hozni a bányafőgeolog tüzetes feladatát képező ebbeli 
munkálkodást is, kiállítván Selmeczbánya és környékének részletes földtani 
térképe egy eredeti felvételi lapját, 1 :  2 8 8 0  mértékben, melynek földtani 
felvételét Gesell Sándor bányatanácsos és intézeti b. főgeolog eszközlé, egy 
második térkép ellenben 1 : 30 ,0 0 0  mértékben átnézetes alakban figyeltető 
ama Selmecz vidéki terület földtani szerkezetét, melyet a mondott bánya
főgeolog az 1883—1884. években vett fel a földtani intézet megbízásából.

Bányafőgeologunk itt szóba ejtett működésének eredménye kellőleg 
kapcsolatba hozva az ugyancsak Selmecz vidékén a szomszédos területeken 
dr. Szabó József egyetemi tanár, valamint Cseh Lajos kerületi bányageolog 
által 1877-től 1884 ig végzett földtani felvételekkel, felhasználást nyert 
továbbá ama térkép egybeállításánál is, mely a «Selmeczi bányavidék átnézeti 
térképe a telérek vonulataival» czímmel 1 : 14 ,4 0 0  mértékben ugyancsak 
a budapesti országos kiállítás alkalmával a m. kir. pénzügyminisztérium 
külön pavillonjában volt kiállítva a selmeczi m. kir. bányaigazgatóság által. 
Ha ez utóbbi térkép már egymaga teljes elismerésünkre méltán tarthat
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igényt, ennek becsét lényegesen emelé még azon körülmény, hogy támoga
tására fel volt állítva dr. Szabó József egyet, tanár által egy gazdag, rend 
szeres kőzetgyüjtemény, melyben a trachitok, szintúgy mint a térképen, 
Szabó módszere szerint szerepeltek, s minthogy ezenkívül kapható volt Sel- 
meczbánya vidéke földtani szerkezetének megismertetése szintén érdemdús 
búvárunk dr. S zabó József tollából s ehhez függelékül csatlakozott a selmecz- 
vidéki telérek megismertetése P ech A ntal miniszteri tanácsos által összeál
lítva, a ki az egész itt szóban álló mű előkészítése és támogatása által bizo
nyára szintoly elhervadhatlan érdemekkel bír, mint a többiek, a kik e nagy 
munka keresztül vitelében közreműködtek, csak még fokozottabban ébredt 
bennem azon forró óhaj, hazánk legalább nevezetesebb bányaterületeit mind 
ily módon láthatni illustrálva és megismertetve, s ha ez, jól tudom, egy
szerre bár el nem érhető, legalább fokozatos haladás útján történjék meg.

Bár mennyire is kecsegtető ez alkalommal egyátalában visszapillan
tani hazánknak az 1885-ki budapesti országos átal. kiállításon a geológia 
terén való kép viselte tésére, ettől jelenleg annál inkább tartózkodhatom, 
minthogy a kiállításról kiadandó jelentésben a VI. csop. földtani részének 
megismertetését a kiállítás méltóságos Elnökének bizalma reám ruházni 
méltóztatván, a már mondott helyen iparkodtam feladatomnak eleget tenni.

Ezen kisebb eltérés után jelentésem voltaképeni tárgyához visszatérvén 
felemlíthetem, miként a földtani intézet kiállított kartográfiái munkái közt 
egy vázlatos térkép is szerepelt és ennek nyomán betekintés vala nyerhető 
az intézet felvételeinek állásába, a mint ezek 1885. május 1-én mutat
koztak.

Kifejezésre hozni kívánván ama összefüggést is, mely a vidéken vég
zett földtani felvételek és az intézeti múzeumban folyó működés közt létezik, 
bemutattatott továbbá egy a rendelkezésünkre álló térhez mért stratigra- 
fiai-paleontologiai gyűjtemény, vonatkozván az 1 : 28,800 mértékű térké
pen ábráit északnyugati erdélyi határhegység Gsokmány és Új-Preluka közti 
részére, ennek földtani taglalására okmányként is szolgálván.

E dr. H ofmann Károly főgeolog által összeállított és meghatározott 
gyűjtemény mellett volt egy második, a bányafőgeolog által begyűjtött és 
összeállított kőzettani suite, további inagyarázatúl szolgálván Selmeczbánya 
és környékének földtani térképeihez.

Nyomban nevezhetem itt ama mintakőzet-gyüjteményt is, melyet 
magyarországi kőzetekből, a földtani intézet megbízásából, dr. Schafarzik 
Ferencz, intézetünk tagja, állított össze és határozott meg nagy szorgalom
mal és buzgósággal s melyhez hasonlók a közoktatás támogatása szempont
jából a hazai középiskoláknak díjtalanúl engedtetnek át. Az imént mondot
takat követte még két gyűjtemény, melyek a gyakorlati geológia körébe 
tartozván, teljes világossággal feltüntették ama, különben több irányban



létező utak egyikét vagy másikát, melyeken a m. kir. földtani intézet a gya
korlati élet követelményeinek megfelelni iparkodik. E gyűjtemények egyike 
magyarországi mü- és építőköveket tartalmazott, a második pedig az agyag-, 
üveg-, czement- és ásvány-festékiparnak szolgáló magyarországi nyers anya
gokat mutatá be, még pedig az agyagokat a tűzállóságuk fokára való meg
vizsgálással és osztályozással. Az előbbeni körül Gesell Sándor és dr. S cha- 
farzik F erencz intézeti tagok fáradoztak, az utóbbi gyűjtemény körül pedig 
Matyasovszky Jakab osztálygeolog és Petrik Lajos tanár.

Végül következett a m. kir. földtani intézet által eddig kiadott nyom
tatványok sorozata.

E kiállításunkhoz csatlakoztak még, bár mint külön kiállítók, PIalaváts 
Gyula intézeti tag, a magyarhoni mediterrán korú gasteropodák nagyobb 
alakjainak átmetszeteivel, dr. S taub Mór belmunkatársunk pedig az erdélyi 
Zsilvölgy aquitankori eszményi tájképével, valamint teret nyújtottunk 
a magyarhoni földtani társulatnak összes kiadványai elhelyezésére.

A m. kir. földtani intézet, mint állami intézet, versenyen kívül állott, 
s annak megítélését, vájjon mint győztesek hagytuk-e el a békés küzdteret 
1885. október elején, a kompetens szakkörökre kell bíznunk, egyet azonban 
el nem hallgathatok, s ez azon vas szorgalom és lelkesedés, melylyel geolog- 
jaink, egyéb teendőik épségben tartása mellett, a reájuk háramló rendkívüli 
munkákat végezték. Én, mint e hangyaszorgalomnak közvetlen szemlélője, 
a legnagyobb örömmel vettem tehát tudomását annak, hogy intézeti tagja
ink és a velünk működöttek közül a közreműködői éremmel kitűn tettettek : 
dr. H ofmann Károly m. kir. főgeolog, Matyasovszky Jakab m. kir. osztály
geolog, P etrik Lajos budapesti középipartanodai tanár, és dr. S ci-iafarzik 
Ferencz ni. kir. segédgeolog, valamennyien «jeles működésérti). Ezen kívül 
említhetem még társaink közül Háláváts Gyuláé a ki «gyakorlati irányért') 
mint külön kiállító a kiállítási nagy éremben részesült, valamint Lóczy Lajos 
osztálygeologot, a ki a gróf Széchenyi Béla ő méltósága által kiállított, min
den tekintetben elismerésre méltó keletázsiai földtani térkép körüli érde
meiért a közreműködői érmet kapta «kitűnő működésért)), nemkülönben a 
XXXI. csoportban bemutatott chinai nagy térképért a kiállítási nagy érmet 
«haladásért') jelzővel.

Őszintén üdvözlöm mind ezeket, de hódoló tisztelettel és mély köszö
nettel fogadtuk mindnyájan Felséges Urunk és Királyunk ama kegyes tet
szésnyilatkozatát, melyben a Vl-ik csoport tárgyainak megszemlélésekor az 
intézet által ott kiállított Magyarország dunántúli kerületének részletes föld
tani térképét részesíteni kegyeskedett.

Ha így az intézeti tagok saját ügyeink legoinbolyításával teljes mérvben 
valának elfoglalva, mindamellett iparkodtunk még egyéb irányban is közre
működni.

6  BÖKCH JÁNOS :
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így Gesell Sándor bányatanácsos és Farkass R óbert m. kir. hivatal
tiszt a Vl-ik azaz bányászati, kohászati és földtani csoport szakbizottságá
nak titkáraiként működtek, s midőn e szakbizottság egy külön részletes kata
lógus kiadását határozta el, az ennek bevezető részében szereplő ((Magyar- 
ország bányászatának és vasiparának vázlatos ismertetésen czímü fejezetet 
Gesell Sándor szolgáltatta, míg az ezt megelőző, ((Magyarország földtani 
viszonyainak vázlata# czímű rész az 1873-iki bécsi nemzetközi kiállítás alkal
mából Keleti Károly miniszteri, tanácsos úr által szerkesztett katalógus 
számára Hantken Miksa úr által összeállított idevágó megismertetés nyomán 
általam és dr. Hofmann Károly által lett a mai álláspontnak megfelelően 
átdolgozva és részben kibővítve akként, hogy személyem a mezozoi és paleo- 
zoi képződményeket, dr. Hofmann Károly pedig a jelenkori, negyedkori s 
harmadkori képződmények, nemkülönben a harmadkori eruptív kőzetek, 
jegeczespala- és régi tömeges kőzetek fejezeteit revideálta.

A bevezetés után következő tulajdonképeni katalógust a beérkezett 
kérdőjegyzékek nyomán Farkass R óbert úr állította össze, ki e czélból hosz- 
szabb szabadságot nyert.

Gesell Sándor továbbá a Vl-ik csoport főcsarnokában elhelyezett 
bányászati és kohászati tárgyak felállítása körül buzgólkodott, nemkülönben 
ama megtiszteltetésben is részesült, hogy a m. kir. pénzügyminisztérium a 
pavilonjában rendezendő bányászati kiállításának berendezését s az e körüli 
főfelügyeletet is reá ruházta.

Lesujtólag hatott reánk ama hir, miként kartársunk, a Vl-ik csoport 
főcsarnokában végzett teendői közben, röviden munkájának teljes befeje
zése előtt, oly súlyosan meghűlt, hogy ágyban fekvő beteg lévén a következő 
hetekben élet-halál közt forgott. Ez irányban egyáltalában kegyetlenül bánt 
el szaktársaink többjével a sors a lefolyt év folyamában.

Kalecsinszky S ándor, kinek eddigi kitartó, nevezetesen az intézeti 
chemiai laboratórium berendezése körüli fáradozásait az 1885. január 17-én 
kelt 608. sz. miniszteri rendelettel állomásán való véglegesítése jutalmazta, 
mindjárt az év kezdetén váratlanul oly súlyosan betegedett meg, miként 
fellábadása után 6 hétre való szabadságoltatása orvosa tanácsára még feb
ruár havában okvetetlen szükségessé vált, s a nagyméltóságú minisztérium 
julius 3-kán kelt 34,639. sz. magas rendelete folytán julius 15-től kezdve 
további 6 hetet fordíthatott megtámadott egészsége helyreállítására, s való
ban nagy örömünkre szolgált, hogy ez újabb pihenésről való visszatértekor 
hajdani erejével foghatott üdvös működése folytatásához.

Kevésbbé szerencsés e tekintetben Matyasovszky Jakab kartársunk, 
kit a lefolyt évi nyári felvételek közben ideges szívgörcsrohamok oly erősen 
támadtak meg, miként működését azonnal be kelle szüntetnie s orvosi véle
mény alapján hosszabb szabadságoltatása válván szükségessé, még ma sem



vagyunk azon helyzetben, hogy őt, teljesen felépülve, ismét körünkben üdvö
zölhetjük, a m i hogy mielőbb bekövetkezzék, okvetetlen mindegyikünk forró 
óhaja.

Végül még felemlítem, hogy Lóczy Lajos m. kir. osztálygeolog lefolyt 
év deczember 1-től félévi szabadságoltatásban részesült, hogy így minden 
egyéb hivatalos teendőjétől felmentve egész idejét akadálytalanul a gróf 
Széchenyi Béla ő méltóságának keletázsiai expedicziójából reá háramló szel
lemi munka teljes legombolyítására fordíthassa.

Ezek után áttérhetek az országos földtani felvételek ügyéhez. A 1. f. 
évi nyári munkaprogramm megállapításánál a rendszeres országos földtani 
felvételeket illetőleg szintén azon elvet követtük, mely bennünket a lefolyt 
években is vezérelt, t. i. a magyar-erdélyi határhegység és ennek délfelé való 
meghosszabbításának folytatólagos átkutatása és földtani térképezése.

A működő személyzet és az osztályok megalkotása ugyanaz maradt 
mint a megelőző évben volt. Az I- ső avagy északi osztálynak vezetése e sze
rint ism ét dr. Hofmann Károly m. kir. főgeologra esett, munkatársai pedig 
Matyasovszky Jakab és Lóczy Lajos m. kir. osztálygeologok, nemkülönben 
dr. P ethő Gyula magyar kir. segédgolog valának, kikhez még csatlakozott 
dr. Koch. Antal egyet, tanár is, minthogy a nagyméltóságu minisztérium  
az ö közreműködésére vonatkozó javaslatomat a lefolyt évben is elfogadni 
méltóztatott.

A 2-ik avagy déli felvételi osztály telegdi R oth Lajos m. kir. fögeolog 
vezetése és közreműködése mellett á llo tt: Halaváts Gyula s dr. Schafarzik 
Ferencz m. kir. segédgeologokból, s ez osztályhoz csatlakozott személyem is. 
Résztvett továbbá ez utóbbi felvételi működésében, dr. Schafarzik Ferencz 
oldala mellett mint önkénytes, Szádeczky Gyula úr, tanársegéd a budapesti 
tudom, egyet, ásványtani intézeténél, ki geológiai ismereteinek bővítése 
czéljából a földtani intézet igazgatóságát ily értelem ben megkérte, s hogy 
Szádeczky Gyula úr a neki nyújtott alkalmat jól felhasználta, ezt bizonyítja 
dr. ScHAFARziK-nak szeptember havi felvételi jelentésének ama része, mely
ben kiemeli, hogy a mondott önkénytes ritka kitartással, kiváló szorgalmat 
és érdeklődést tanúsított mindvégig, a mi bizonyára teljes elismerésre 
méltó.

Az északi osztály működését tüzetesebben tárgyalván, itt az osztályve
zető, dr. Hofmann Károly fögeolog az N7 (Kis-Nyires és Zsibó) osztálylap 
ábrálta terület keleti szegélyrészében dolgozott a Kis-Nyires és Butyászától 
jobban keletre eső vidéken, az N6 azaz nagybányai lapot délkeleti szegélyré
szében érintvén.

Az N7 laphoz tartozó *9r' °^t- és °^ ' (1 : 28,800) térképek keleti felé
nek földtani felvétele ez alkalommal teljesen elkészült s ezzel az N7 osztály 
lap ábrálta vidék felvétele be fejeztetett.

8  b ö g k h  Já n o s :



IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS. 9

Ezek után dr. H ofmann az említett lapokkal kelet felé határos erdélyi 
területre tért át, hol az n5n°ŝ — nyugati felén működött ez alkalommal is, 
még pedig a Szamos, Valea Pojeni (Blenke Pojánnál), továbbá a Blenke 
Pojánt Dragyia helységével összekötő vonal befogta területen, nemkülönben 
a nfnŷ rov.- laPon) az utóbb emlitett összekötő vonalnak északkeleti 
irányban a Lápos folyóig való meghosszabbításától nyugatra eső, északfelé 
pedig maga a Lápos által környezte vidéken.

Hofmann földtani felvételei e szerint Szolnok-Doboka megyében foly
tak, s a fent jelölt területre esnek többek közt Szakatúra, Kís-Borszó, Frink- 
falva, Új-Prelúka, Nagy-Borszó, Sósmező, Galgó, Blenke-Poján, Drágyia, 
Kuruly-falva, Dánpataka és Macskamező helységek.

Matyasovszky Jakab osztálygeolog a megelőző felvételi területével kap
csolatos vidéken dolgozottt, nevezetesen az x lap nyugoti szegélyén, vala
mint az xliv'^s xlv nemkülönben xuv''^ XLV térképekhez tartozó része
ken, működési tere ennélfogva Bihar megyéhez tartozik s Nagy-Várad és 
Felső-Derna közt fekszik.

Matyasovszky Jakab havi jelentésében megjegyzi, miként az általa be
járt terület keleti részében még a Rézhegység északnyugati véégvel volt 
dolga, melynek csillámpalái a Czigányvölgyig és Sástelekig tartanak, tovább 
nyugatra azonban dombos vidék következvén, ezt majdnem kizárólag a leg
fiatalabb harmadkori rétegekből (congéria rétegekből) állónak találta s csak 
az Alföld felé települnek a congéria rétegekre diluviális lerakodások.

A congéria rétegeket főleg homokosagyag, homok és tályag alkotják, 
melyekben szerinte szerves maradványok csak igen ritkán fordulnak elé.

Felemlíti továbbá, hogy az úgynevezett «Lakság»-ban, különösen 
Tataros határában, a Czigányvölgyben feltárt aszfalt tartalmú rétegek, 
melyek e helyt szoros kapcsolatban varrnak lignit rétegekkel, nagy elterje
déssé Ibirnak s hogy az előbbenieknek bitumentartalma igen kedvező mennyi
ségben mutatkozik, de hogy sajnos, a megkezdett aszfaltkiaknázás itt épen 
úgy mint Felső-Dernán, már hosszabb idő óta szünetel úgy, hogy jelenleg 
mind a két helyen csak elhagyott gyárgyarmatokat talált.

Hegyköz-Száldobágy környékén, nevezetesen a helység új temetőjé
ben, 1 meter vastagságban látható fekete vagy szürke, kagylós törésű, kép
lékeny, zsíros agyag, mely 1 meter mélységben fekszik a sárga, homokos 
congéria-agyag alatt, s Matyasovszky véleménye oda irányúi, hogy az min
den valószínűséggel kitűnő túzállósággal bír. Végül felhozhatom még jelenté
séből, hogy a diluviális lerakodások teraszokban következnek a dombok 
szélein, vastag kavicsrétegekből állván, tovább nyugatra azonban, a lapá
lyon, takaróként sárga agyag települ.

Dr. Koch Antal lefolyt nyári működésének feladatát a xx|zxy (Alparét) 
1 : 75.000 meretú lap földtani felvétele képezte, ennek nyugati szegélyének
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kivételével, melyre a korábbi években már dr. Hofmann terjeszkedett ki fel
vételeivel. Koch múlt évi bejárásai által kapcsolatba hozattak a dr. IIofmann 
Károly állal a nyugat és északfélé már is térképezett területek a dr. Koca 
által 1883-ban feldolgozott s azóta már is közölt (Kolosvár) lap
ábrálta vidékkel; földtani térképezésre kerültek tehát általa a:

északi harmada, a 7 oszt. 7 oszt.

8 oszt.
II ny. rov. 

ti oszt.~77--------es -ttt------— ereszen, a „ --------II ny . rov. III ny. rov. © ’  II n y. rov.

lapnak keletfelé fekvő mintegy erős hárorn-
es --------II ny. rov.

szintén egészen, a -TTr-t'-----ö  3 III ny. rov.
negyed része, minthogy e lap legnyugatiabb és északnyugati szegélyrészét, 
mint említem, már dr. Hofmann térképezte volt.

Koch felvételei erdélyi területen folytak, hol működési tere iránt 
Vajdaháza, Magyar-Derse, Girolt, Kalocsa, Récze-Keresztúr, Felső-Gyéké
nyes, Alparét, Bezdéd, N. -Kristolcz, Semesnye, Magyar- és Oláh-Bogáta és 
Kaczkó fekvése tájékoztat bennünket.

Lóczy Lajos osztálygeolog nyári felvételeire tervén át, megjegyezhe
tem, miként a ĵ v  °ov (Lippa) 1: 75,000 osztálylapnak földtani felvétele tel
jesen elkészült úgy, hogy ennek közlése legközelebb megtörténhet. Felvételre 
került továbbá az imént említettel nyugat felé szomszédos^ y 0"'̂  jelű lap
nak legkeletiebb, Ó-Arad és Vinga közti része, nemkülönben a szintén hatá
ros x^y°°y (Temesvár és Sándorháza) és xxv^ov1 (Rákás) lapokon az Orczy- 
falva, Szécsány, Murány, Fibis és Német-Remete helységek körülfogta vidék 
s az utóbbi községet Kövesd és Lalasinczczal összekötő vonaltól északfelé 
elterülő keskeny szegély. Csekélyebb territóriumok végre a befejezett főlap
pal északfelé kapcsolatos legdéliebb szegélyében szintén térképezésre
kerülhettek.

Az északi osztályhoz tartozván még dr. P ethő Gyula is, ennek fel
vételei a xxVTsí. ábráit területen folytak, a Fehér Körös táján, nevezetesen
a - — ÉK és LjVJr— DK, 1 : 25,000 méretű lapokon, még pedig az előb-
binek délnyugati, az utóbbinak északnyugati felében s igy működési területét 
Kiszindia, Butyin, Diecs, Krokna, Dézna, Minyád, Karánd és Boros-Sebes 
fekvése által látjuk közelebbről megjelölve.

Felvételei Arad megyére esnek, s csakis északnyugat felé lekvő leg
végső bejárásaival érintett biharmegyei területet.

A déli osztályhoz térvén át, itt az osztályvezető, telegdi R oth Lajos 
m. kir. főgeolog, Krassó-Szörény megyében, a XxVi°ov ^Ny (1 : 25,000) lap 
ábrálta területhez tartozó hegyvidéken folytatta munkáját kcletfelé kapcso
latban lévén régebb felvételeivel. A Ponyászka völgy keleti lejtőjében a Kra- 
ku ku drum és a Berzava eredete közti részt térképezte, a nyugatiban ellen
ben a Ponyászka völgy által egyrészt, másrészt pedig a Gura Izvoruluit a 
Loko drakului al, továbbá a Mosnyákkal és a Toplicza rnáre árkával össze
kötő vonal által határolt vidéket.
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Ez osztály második tagja, Halaváts Gyula mindenek előtt kiegészítő 
a i í 14_15 területek felvételét nyugat felé oly mérvben, hogy ez által az 
újabb, 1 : 75,000 méretű Xxiv™v '̂ s x |6tv°ov ,ie^  lapok nyugati határa is 
eléretett, sőt némileg túlszárnyaltatott, azután pedig áttért a Kí3 osztály lap 
területére, hol a megelőző évi működési terével északnyugat és északfelé 
határos szélesebb szalagot járt be, csekélyebb mérvben az L l3 lapot is 
érintvén. Felvételei Torontál, Temes és Krassó-Szörény megyében folytak 
a Bresztovacz, Újfalu, Petrovoszelo, Lajosfalva, Margiticza, Tolvadia, Detta, 
Vojtek, Zsebely, Sipet, Jerszeg, Skulya, Sósdia, Rafna és Valeapaj helységek 
jelölte vidéken.

Dr. S chafarzik Ferencz, miután bevégezte katalógusaink kinyomatá- 
sára vonatkozó szerkesztési ügyeinket, haladék nélkül hozzáfogott az Ml5 
lapon Mehádia nyugati közvetlen környékének földtani térképezéséhez, hol 
a felvett területet észak és kelet felé a Glob patak alsó folyása és a Belareka 
által látjuk környezve, dél felé a Frasin nevű hegyig jutott, nyugat felé pedig 
egy a nevezett hegyet Pojana Micsienuval, ezt pedig a Jablanicza melletti 
Valea Szatului torkolatával összekötő vonal képezi a határt.

Az intézeti bánya-főgeolog, Gesell Sándor m. kir. bányatanácsos, 
eddigi munkaterületének t. i. Selmeczbánya és környéke egy részének tanul
mányozását és térképezését befejezvén, a lefolyt nyáron, a mennyire élet- 
veszélyes bajából keletkezett gyengélkedése engedé, Körmöczbánya és 
környéke földtani és bányaviszonyainak tanulmányozása megkezdésére 
volt utalva. Selmecz után Körmöcznek való kiszemelése már azért is volt 
ajánlatos, minthogy ott Péch A ntal min. tan. úr Ő Méltóságának gondos
kodása folytán a bánya-geologiai felvételek megejtésére szintoly részletes 
lapok állnak rendelkezésünkre, mint annak idejében Selmeczbánya és kör
nyékét illetőleg, a mi bizonyára a végzendő munka érdekében fekszik.

A lefolyt évi bánya-geologi felvétel Körmöczbánya közvetlen környé
kére, úgymint a körmöczi fővölgyre és a Sohlergrund és Schwarzbach nevű 
mellékvölgyekre terjeszkedett ki, továbbá a Nándor császár altárna eddig 
kivájt része (4000 meter) hosszszelvényének tanulmányozására.

A mi végre személyemet illeti, mindenek előtt iparkodtam eleget tenni 
ama megtisztelő kötelezettségnek, mely a budapesti kiállítás országos 
bizottsága méltóságos elnöke részéről a Vl-ik avagy bányászati, kohászati és 
földtani csoport bíráló bizottságába történt kineveztetésemmel járt, s e 
bizalomért nem csak személyesen tartozom hálás köszönettel Elnök úr 
O Méltóságának, hanem bizonyára a m. kir. földtani intézet összes szaksze
mélyzete is, mert igen is jól érzem, hogy e kitüntetés kevésbbé személyemet, 
mint hivatalos állásomat illette meg.

Az imént említett teendőim legombolyítása után azonnal csatlakoztam 
a déli osztályhoz, résztvevőn ennek működésében, még pedig a ^ y~Z"



czímű lapon, hol ennek a megelőző évben bejárt keleti mészszirt vonulatától 
nyugat felé fekvő részében, a Plesiva márétől jobban északkeletre követ
kező Piatra Golurnbától a Psivoi hegyig (Kersia rosi) húzódó második szikla
vonulatig juthattam, dél felé a Lapszélye, észak felé pedig a Minis völgye 
képezvén a határt.

E terület Kvdernatsch átnézetes térképének délkeleti részében már 
ábráivá látható a Pojana Kutyes, Poj. Szkok, Poj. Lisovása, Pojana Blezo- 
vása és a Gura Golumbului környékét foglalván magába. Részt vett ebbeli 
kirándulásaimban régi pártfogónk semsei Semsey A ndor úr is, hűségesen 
megosztván velem a vadon nélkülözéseit és semminemű fáradságtól vissza 
nem riadván, ez által a geológia iránt való meleg érdeklődésének kint a ter
mészetben is fényes jelét adta.

A földtani intézet tagjai által a lefolyt évi felvételi évad alatt föld
tanilag térképeztetett: 82‘39 □  mf'. =  4741 ’30 □  mihez adandó még a 
bányafőgeolog által szintén térképezett 0 2  □  mf. =  1P5 □  %fm.

Mint a megelőző években, úgy a lefolytban is számos esetben teljesí
tettünk az előbbeniben felemlített működésünk mellett felsőbb hatóságunk 
meghagyása, vagy más körök megkeresése folytán még egyéb vizsgálatokat, 
ezekről akár jelentésekben, akár más úton felvilágosításokkal szolgálván, 
így Matyasovszky Jakab a nagyméltóságú földmívelés-, ipar- és kereskede
lemügyi m. kir. minisztérium meghagyása folytán megvizsgálta a kassai 
kereskedelmi és iparkamara útján Pelles József úrtól, szepes-remetei vas
gyár-tulajdonostól, beküldött kovalisztet, egy második esetben pedig Recskre 
(Heves megye) utazott, megvizsgálandó az ottani trachittufában mutat
kozó petroleum-előjövetelt, mely kirándulás eredményéről úgy jelentésében, 
mint a magyarhoni földtani társulat 1885. április 1-én tartott ülésében nyi
latkozott (Földt. Közlöny XV. köt. 173. 1.), nemkülönben megjelent egy erre 
vonatkozó közlemény az Ungarische Montan-Industrie-Zeitung 1. évfolya
mának 7-ik füzetében is.

Telegdi R oth L ajos f'őgeolog 1885. április havában Dévényre (Pozsony- 
megye) utazott, hogy a közmunka- és közlekedési minisztériumnak a neve
zett község által a Dunaszabályozási munkálatoknál szükségelt kőhányási 
anyag előállítására felajánlott területet közelebbről szemügyre vegye.

Vizsgálatai eredményéről a mondott minisztériumnak kimerítő jelentés 
adatott.

Junius hó közepe táján Nagy-Atádra (Somogymegye) rándult ki, hogy 
az ott felállítandó méntelep (kaszárnya és istállók) udvarán esetleg fúrandó 
ártézi kutak tárgyában helyben felvilágosítást adjon, a földmívelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi m. kir. minisztériumnak pedig véleményes jelentést ter- 
jeszszen elő, s mellékesen megjegyezhetem, miként kiküldöttünk nem mu
lasztotta el ez alkalommal azt sem, hogy az esetleges lemélyesztésre kerü
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lendő artézi kutak furópróbái és adatai a földtani intézethez kerüljenek 
mint adatgyűjtések ama feladat megoldásához, mely majdan a sík területek 
földtani viszonyainak felderítését és térképezését veszi czélba.

A magyarhoni földtani társulat mélyen tisztelt elnökének 1886. január 
13-án tartott megnyitó beszédének egyik passzusára vonatkozólag szüksé
gesnek tartom megjegyezni azt,, miként jól tudjuk mi is, miszerint a rónák 
földtani felvétele más irányban és más eszközökkel foganatosítandó, mint a 
hegyes vidékeké, tanúskodik e mellett már ama eljárásunk, hogy a m. kir. 
földtani intézet geologjai, jelenleg elsőrendben a hegyes vidékek földtani 
felvételével lévén elfoglalva, a rónább területeket, legalább az utolsó évek
ben, az országos felvételeknél csakis kivételesen és annyiban érintik, mint 
a lapok kiegészítése ezt kívánatossá teszi; tanúskodik e mellett a földtani 
intézet köreiben ez irányban már évekkel ezelőtt többször folyt eszmecsere, 
tanúskodik e mellett a földtani intézet 1885. január 25-én kelt 27. sz. ügy
irata, melyben többek közt ki van mondva «a hegyes vidékek földtani fel
vételénél követendő módszer, hol inkább a fent jelzett ipar igényeivel talál
kozunk, különben is annyira elüt a rónább területeken követendő eljárás
tól, hol viszont a mezőgazdaság igényei lépnek az előtérbe, hogy rendesen 
külön személyekre bizatík a hegyes vidékeknek földtani tekintetben való 
átkutatása és megint külön egyénekre a róna területek tanulmányozása, 
nevezetesen ha itt a mezőgazdaság igényeinek megfelelni hivatott úgyneve
zett földtan- agronomiai térképek elkészíttetése is czéloztátika, továbbá pedig 
ki van mondva ((Megtörténhetnék ugyan az első rendben az agronomiai és 
így, a mennyire kivántatnék, önologiai czéloknak is szolgálni hivatott rónább 
területek felvétele egyidejűleg a hegyesebb vidékek tanulmányozásával a m. 
kir. földtani intézet részéről is, de ez feltételezné, hogy ez utóbbi úgy létszá
mában mint felszerelésében tovább fejlesztetnéka, ezek szerint pedig, azt 
vélem, világos, hogy csakis pénzbeli helyzetünk és az evvel szorosan össze
függő többi kérdések akadályozták meg azt, hogy működésünket az utóbb 
jelzett irányban is kifejtsük.

Különben örvendek, hogy a magyarhoni földtani társulat mélyen tisz
telt elnöke dr. Szabó József a szóbanforgó kérdésben lényegében szintén 
azon nézethez jut (Földt. Közlöny XVI. köt. 4-ik lap), melyet mi a föld
tani intézetnél is, mint a fentebbi mutatja, már régebben magunkénak 
vallunk.

Vasmegye alispánjának a belügyminisztériumhoz érkezett előterjesztése 
folytán végre R oth szeptember utolsó napjaiban Jobbágyira (Vasmegye) lett 
kiküldve azon megbízással, hogy az e helységben történt hegycsuszamlások 
okáról és az ez okból szükségesnek mutatkozó intézkedések iránt szakszem
pontból véleményt adjon.

Dr. Schafarzik Ferencz a Budapest főváros tanácsa részéről a földtani



intézet igazgatóságához érkezett megkeresés folytán hozzáfogott a főváros 
határában előforduló s részben minden érték és haszon nélkül heverő 
homokterületeknek a filloxera elleni immunitás szempontjából való meg
vizsgálásához ; egy második esetben pedig a nagyméltóságú minisztérium 
megbízásából az istvántelki szőlőtelepen foganatosított vizsgálatokat, nem
különben felülvizsgálta a budapesti általános kiállításról a svéd kormánynak 
jutott kőzetgyüjteményt.

A hozzánk érkezett megkeresésekre felvilágosítás adatott továbbá a 
magy. kir. vasgyári hivatalnak Rhónicz-Brezován a vontcsövek gyártására 
szolgáló forrasztó pestek aljának kiburkolására szükséges, bizonyos feltételek
hez kötött kvarczkavicsnak hazai termelési helyekről való beszerezhetése iránt.

Útbaigazító felvilágosítást nyert a földtani intézet részéről Morill J. G. 
(azelőtt Sepp L.) nórinbergi malomkőgyár czég, hazai malomköveink érde
kében, s ennek megkereső levele tisztán mutatá, hogy kitűnő malomkő
anyagunkat, illetőleg a malomköveket gyártó czégeinket a külföld még min
dig nem ismeri oly általános elterjedtségben, mint az anyagnak részben sőt 
kitűnő volta s czégeink érdeke ezt kívánja. Mi szívesen bármikor szolgálunk 
a szóban forgó tárgyban útbaigazításokkal, mint megtettük már eddig 
is, de a kezeim közt lévő okmány alapján figyelmeztetem jobb minőségű 
malomkőgyártó czégjeinket, miként bizonyára érdekükben fekszik habár- 
csak ezímeiket is a külföldnek könnyen hozzáférhető módon tudomá
sára hozni.

Felvilágosítással szolgáltunk továbbá: Borbély Lajos úrnak, a rima- 
murány-salgó-tarjáni vasniűrészvénytársasé.g műszaki vezérigazgatójának * 
Hudetz József úrnak, kőfaragó Kaposvárit, a vékényi (Baranya m.) finom 
meszek iránt; Maricii Zsigmond úrnak Szt.-Gotthárdon; Schuller Frigyes 
úrnak a Glaser & Eibenschitz-féle dacit kőbánya munkavezetőjenek Kis- 
Sebesen stb.

A vallás és közoktatási minisztérium a Kirva községben netalán előfor
duló ásványszéntelepek s az ezekre esetleg megejtendő kutatások érdekében 
fordult az intézethez.

A mérnök- és építész-egylet elhatározván, hogy a hazánkban előfordúló 
építő-anyagokról adatokat gyűjtve, azokat ((Magyarország építő anyagai
nak ismertetései) czimén közrebocsátandja, s utalván a földtani intézetnek 
ebbeli már is gazdag gyűjteményére, ama bennünket megtisztelő megkere
séssel fordúlt az intézethez, hogy az egyletet tervének keresztül vitelében 
közvetlen közremúködessel is támogassa, s hogy tehát a mondott czélra az 
egyesület által választandó állandó bizottság kiegészítéséül intézetünk kebe
léből két állandóan működő tag kúldessak ki.

Magától értetődik, hogy a földtani intézet, teljesen méltányolván a 
felvetett kérdés fontosságát, legkészsegesebben engedett a megtisztelő fel
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szólításnak, saját köréből a közreműködésre Gesell Sándor és dr. S citafar- 
zik Ferencz intézeti tagokat nevezvén meg. Hisz a m. kir. földtani intézet 
az, mely jól ismerve az ásvány világ terményeinek fontosságát, már hosszabb 
idő óta fáradozik azon, hogy hazánk ipari tekintetben fontos kőzeteit egy 
megfelelő gyűjteményben összefoglalja, megvizsgálja s az eredményt a gya
korlati férfiak részére használhatóvá tegye, e mellett tanúskodnak a mű- és 
építő-ipart, valamint egyéb technikai ágakat szolgálni hivatott gyűjtemé
nyeink s az ezekre vonatkozó, már is közölt katalógusaink. Időközben a fent 
említett ügy miként való legombolyítására nézve némi változás állott be, a 
mennyiben ezt maga a Nagyméltóságú közmunka- és közlekedési miniszté
rium vette kezébe, s igy a legsikeresebb megoldást várhatjuk.

Végre még felemlítem, hogy a cs. kir. techn. & administr. katonai 
bizottság a Magyar birodalom nevezetesebb helyőrségi állomásaiban talaj- 
vizi méréseket akarván közegei által megejtetni, megelőzőleg tájékozást 
kiván nyerni a kiszemelt katonai állomások épületeméi lévő kutak vizeinek 
eredetére és minőségére nézve, tekintetbe véve a fennforgó földtani viszo
nyokot, egyúttal a kutaknak bizonyos feltételek szerint való osztályozását 
is óhajtván. Ez ügyben a földtani intézetet megkeresvén, a kérdés tanulmá
nyozásával jelenleg telegdi R oth Lajos főgeolog foglalkozik.

Ezek után áttérhetek gyüjtemnyeinék rövid megbeszélésére, fejlődésük 
ecsetelésére.

Mindenekelőtt megjegyzem, miként a magyarországi középhegység 
rendszeres felállítása a lefolyt évben örvendetesen haladt, mert felállításra 
került a középhegység felső, középső és alsó liaszának gazdag és változa
tos képet nyújtó faunája, nemkülönben a rhat dr. Hofmann Károly által 
szintoly kifogástalan, mintaszerű módon, mint ezt tőle már megszoktuk. 
Dr. S chafarzik Ferencz rendezés alá vette a birtokunkban lévő, a Kárpá
tokból származó anyagot, nemkülönben csoportosítá a külföldről való, 
összehasonlításra szolgáló kőzeteket, az országos kiállítás lezajlása után 
pedig felállítá az ott szerepelt minta kőzetgyüjteményt. Gesell Sándor 
bányafőgeolog az építő ipar és bányászatnak szolgálni hivatott gyűjtemé
nyek rendezésének szentelé elismerése méltó szorgalmát

Gyűjteményeinknek az országos földtani felvételekből folyó szaporo
dása megfelelt a lefolyt évben is a rendesnek, de nagy mérvben gazda
godtak ezek az ajándékkép, nevezetesen pedig az országos kiállítás bere
kesztése után az intézethez jutott tárgyak által.

Összehasonlító anyagaink gyűjteménye paleontologiai részének öreg- 
-bedését a múlt évben is régi pártfogónk Semsey Andor úr áldozatkészségének 
köszönjük, a ki a mainzi medencze oligoczénjéből való kövületekkel póttá 
ebbeli állományunkat.

Neki köszönünk továbbá a kasseli felső oligoczénhől eredő kövületeket,
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nemkülönben egy Ch. Mayer-Eymar zürichi tanártól beszerzett nagyobb 
kövületgyüjteményt, mely bordeauxi felső mediterránbeli kövületek, nem
különben a párisi medenczéből valókon kívül Dél-Francziaország, Észak- 
Olaszország és Svájcz különböző vidékein és különféle régebb harmadkori 
színtájakból gyűjtött alakokkal egészíté ki meglévő anyagunkat, s e soro
zaton kívül felemlíthetek még egy másodikat is, melyet dr. L. Eger bécsi 
ezég útján szerzett meg számunkra, melyben képviselvék Francziaország 
különböző vidékeiről való júrabeli kövületek, továbbá olaszországi plioc/én 
alakok Siena, Asti és Altavilla környékéről, valamint néhány fiatalabb 
harmadkori kövület dalmát, horvátországi és szlavóniai területről. De még 
evvel sincsen kimerítve az ajándékok sorozata, melyet S emsey Andor úr 
jóindulatának köszönünk, mert bizonyára külön felemlítést érdemel még a 
Cervus alces ama szép bal agancslapátja, melyet Tavarna falu mellett 
(Zemplénmegye) az Ondóvá medre partjában H azay Gy. úr talált; továbbá 
ama rendkívüli nagyságú elephas-agyar, mely Borovonál (Vukovár mel
lett) került ki a Duna medréből; a Bison priscus koponyája az egyik teljes 
szarvcsappal, mely Esztergom városa környékén találtatott és ritka erős 
példány; a bujtúri mediterrán lelőhely egy kisebb, de szép kövületsorozata, 
a beocsi cementmárga-kövületeknek egy kisebb gyűjteménye, valamint ma
gyarországi élő molluszkák egy válogatott, igen tanulságos összehasonlító 
suitéje, mely utóbbi szintén H azay Gydla úrtól került az intézethez 
Semsey Andor úr bőkezűsége útján. .

Dr. H oitsy Pál országgyűlési képviselő úr szívességének egy érdekes 
leletet köszönünk, t. i. egy kvarczitos homokkővel összetapadt Gonus kőmag- 
vát, mely Verespatakon találtatott, s melyről Zsigmondy Vilmos úr a magy. 
földt. társulat 1. f. é. május 6-án tartott ülésen szólott. (Földt. Közlöny XV. 
köt. 358. lap.). Dl. T örök A urél egyetem-tanár úr kegyes pártfogónktól a 
rákosi Holtzspach-féle kavicsbányából való erős rhinoceros alsó állkapcsát 
kaptuk, ez utóbbi fogainak koronája azonban már nem látható.

P ályi József úr Duna-Almáson ismét néhány szép rhinoceros-foggal 
örvendeztetett meg bennünket az ottani diluvíális mészből, melyekért külön
ben köszönettel tartozunk Kecskeméthy Jenő és Vályi János ottani bánya- 
tulajdonos uraknak is.

Gömöry Sándor bányatanácsos úr, kit élte teljes erejében ragadott ki 
körünkből a kérlelhetlen halál, röviden elhunyta előtt ajándékozott meg 
bennünket még bővebb megvizsgálást igénylő csontmaradványokkal, me
lyekre az ettesi területen (Nógrádmegye) levő Katinka pusztánál akadt.

Dr. Lipp Vilmos úr, premontrei rendű kanonok és gimnáziumi igazgató 
Keszthelyen, dr. P ethő Gyula szaktársunk révén egy Köveskálla (Zalamegye) 
környékéről való dinotherium-fogat juttatott a földtani intézethez, melyet dr. 
P ethő a magyarhoni földtani társulat 1. é. decz. 2-án tartott gyűlésén muta
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tott be (Földt. Közi. XV. köt. 390. 1.), azt a vignetta jegyzete szerint a 
Dinotherium giganteum, KAUP.-hoz állítván. E lelet bár Köveskálla környé
kéről, de nézetem szerint a helységtől mégis jobban északra vagy nyugatra 
helyezett congeria-rétegekből származhatik.

Noth Gyula úr, bányaigazgató Duklán (Gácsország), igen szép és vál
tozatos ozokerit példányokat, nemkülönben hazánkra vonatkozó érdekes 
kövület-leleteket engedett át gyűjteményünk számára, egyFmTz P ál űr, kir. 
bárwanagy által a magyarhoni földtani társulathoz beküldött, ugyancsak Noth 
Gy. úr által Rónaszék vidékén talált hieroglifás homokkő pedig a mon
dott társulat útján került gyűjteményeinkbe. (Lásd Földt. Közi. XV. köt. 
390. L).

R oth Samu tanár úr a Magas-Tátrából származó egykori jégárak 
karczolta kövekkel ajándékozott meg bennünket. (Lásd Földt. Közi. XV. köt. 
388. 1.)

A magyarhoni földtani társulat pedig egyebek közt szives volt az is
mert felső-esztergályi, Lunátsek úr által ott újabban gyűjtött kövületeket 
is birtokunkba juttatni.

Nem hagyhatom továbbá felemlítés nélkül ama érdekes anyagot, me
lyet P osewitz T ivadar munkatársunk Borneo és Bangka szigetén való tar
tózkodása alkalmával begyüjtvén, intézetünknek ajándékozott.

Kellemes kötelességem ez alkalommal megemlékezni ernyedetlen szor
galommal buzgolkodó belmunkatársunkról dr. Staub Mór tanár úrról, a ki 
a 1. f. é. augusztus havában dr. S zontagh Tamás úrral egyetemben és a m. 
tudom, akadémia mathem. és természettudományi állandó bizottsága 
anyagi támogatása mellett Szliács mellett (Zólyomm.) trachittufában elő
forduló levéllenyomatokat gyűjtött, melyekhez Boroskay János úr, Zólyom 
városa főerdőgondonka, a maga részéről még 30 példánynyal járulni szí
veskedett; minthogy az így összekerült 235 példány levéllenyomat gyűj
teményeink fitopaleontalogiai osztályba már is bekebleztetett, hálás 
köszönetünket kívánom e helyt is kifejezésre hozni. Valóban nagy érdekkel 
vettük ama Mastodon arvernensis fogat, melyet ugyancsak dr. Staub Mór 
tisztelt barátom közvetítése folytán Klauber Vilmos úr mérnök és építészeti 
vállalkozó, kézbesíttetett nekünk, mint a szt.-lőrinczi kavicsbányából szár
mazót s örömünket fokozta még azon körülmény, hogy nem sokkal később, 
Schrott Henrik úrnak, a Lónyay-féle kavicsbánya üzletvezetőjének szívessége 
folytán egy szintén a szt.-lőrinczi kavicsbányából való, szintoly jó megtar
tású Mastodon Borsoni fogat tehettem gyűjteményeinkbe.

Éveken át meddők maradtak gyűjteményünkre nézve a Budapest 
tőszomszédságában nemcsak egy bányával megbontott kavicslerakodások 
s ime nyomban az imént jelzett első ajándékot követte egy valóban fényes 
második, melyet első Ízben dr. Petiiő Gyula úr szives közvetítésének köszö-

2A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1885>röl.
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nünk s melynek folytán Jezovics Kornél mérnök úr néhány lazarhinoceros- 
fogon kívül ugyancsak a Mustodon, arvernensis néhány fogának birtokába 
juttatá az intézetet s ezen első, nagy becsű ajándékot nem sokára követte 
egy második, csont s kövült fa töredéken kívül ismét a Mustodon arver
nensis egy kisebb fogát tartalmazó küldemény. Jezovics Kornél ár felette 
érdekes leletei a Rákos-Keresztúr melletti kavicsbányából valók, melyet szi
ves vezetése mellett azután dr. Hofmann barátommal személyesen is meg
tekintettem. .

Az ismént mondott kavicsbányában hatalmas kavicslerakodást látunk 
homoksávokkal és rétegekkel, többnyire rozsda színnel s a kavics az által 
jellemeztetik, hogy mállott trachit darabokat is tartalmaz. Ezek azon kavics- 
lerakadások, melyekről dr. S zabó József már «Pest-Buda környékének föld
tani leírásán czimű munkája 23-ik lapján szól, ezeket mint «kavics trachittab 
ismertetvén meg, s úgy a mondott hely 25-ik'lapján, valamint ((Budapest 
geológiai tekintetben# czimű újabb műve 38-ik lapján egyebek közt oda 
nyilatkozik «itt-ott csontokról is hallottam említést, különösen a sz.-lőrinczi 
kavicsbányában vastagbőrüek csontmaradványát találták, de magam nem 
láttam semmit..# A Rákos-Keresztúr melletti dombvidék tetején a szóban 
forgó homoktartalmú kavicslerakodás igen el van terjedve, s míg egyrészt 
dél-nyugat felé átcsap Szt.-Lőrincz félé, addig északi irányban áthúzódik 
Gzinkota területére, mindenhol a magaslatok tetején kiterjeszkedvén s még 
tovább északra Csömörön át Mogyoródra nyomozhatjuk, hol a trachittar- 
talmú kavics jelenlétét és miként való települését, az Ordító-erdő szélén 
létező árokra vonatkozó szelvényemben már régebben mutattam (Fóth- 
Gödöllő-Aszód környékének földtani viszonyai 1872. 13-i.k lap). Eddig a 
szóban forgó kavicsokat biztosabb adatok hiányában a diluviumhoz számí
tottuk, a fent idézett leletek szerint azonban ez továbbra már nem volna 
indokolható.

A Mustodon arvernensis, Croiz. és Mastodon Borsom, HAYEs-nak e 
kavicsokban fent kimutatott fellépte az ezeket tartalmazta kavics- és. homok
lerakodásokat a pliocénbe, még pedig a levantei emeletbe sorozzák, hol e 
fluviatilis képződés korbeli egyenértékeit a szlavóniai,, úgynevezett paludina 
rétegekben, a dr. H ofmann* által Doroszlónál (Vasmegyében) kimutatott 
Mást. arvernensis tartalmú rétegekben, a Mustod. Borsoni mellett ugyanis 
ezt tartalmazó ajnácskői rétegekben stb. kereshetjük.

Ha még felhozom, hogy legújabban Sajóhelyi Frigyes tanár úr volt oly

* A magy. kár. földtani intézet 1877 évi működése. Földtani közlöny VII köt. 393. 
(különlenyomat 23 lap). Verhandl. dér k. k. geol. Reichsanstalt 1878. Pag. 18. és 
Th. Fdchs, Verhandl. dér k. k. geolog. R. Anstalt 1879. Pag. 269,. hol azonban a lelő
hely hibásan van kinyomva.
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szives egy Péczelen talált Mastod. arvernensis zápfogát ajándékozni intéze
tünknek, s hogy a salgó-tarjáni kőszénbánya részvénytársulatnak 3 darab 
inastodon-agyar végtöredéket köszönünk, melyeknek mint lelőhelye a salgó
tarjáni szén fekvője lett megjelölve, ezzel bővíthetem a hazánkra vonatkozó 
mastodon leletek felemlítését, melyekről korábban már Krenner (Földt. Közi. 
III. köt. 1873. 141-ik lap) és később Fuci-is (Verh. d. k. k. geol. R.-Anst. 
1879. 269. és 50— 52. lap), nemkülönben Neumayr (ugyanott pag. 177), 
és* Vacek (Ueber őst. Mastod. Abhandl. d. k. k. geol. Reichsanst. VII. k. 4. 
fűz.) emlékeznek meg.

Ugyancsak itt hozhatom fel, hogy Sajóhelyi Frigyes tanár úr még 
egy második érdekes kövület suitével örvendeztetett meg bennünket. 
Ezek azt bizonyítják, hogy Örményes táján (Krassó-Szőrény m.) mint a 
honnan származóknak e kövületek Sajóhelyi tanár úr által mondatnak, fel
lépnek jelleges klauzrétegek, még pedig a kövületeknek teljesen azon meg
tartásával, mint Sviniczán. A Stephanoceras rectelobatum, H ad. sp. egy szép 
példánya mellett láthatjuk a Stephanoceras Ymir, Opp. sp. belső magvát, 
Lytoceras Adeloides, Kud. sp., nemkülönben a sviniczai rétegeinkben közön
séges phyllocerátákat és perisphincteseket. Kétely sem lehet, hogy jelleges 
klauzrétegekkel van dolgunk.

Végül még kijelenthetem, hogy Sabba Stefanescü úrtól csere útján 
kaptunk válogatott darabokból álló romániai plioczénbeli kövületek kisebb 
suitejét, s lekötelezve érezzük magunkat úgy dr. Katolicky egészségügyi 
tanácsos úr iránt Brünnben, valamint R zehak A. tanár úr irányában, a kik 
érdekes morvaországi kövületekkel és kőzetekkel járultak összehasonlító 
anyagunk bővítéséhez.

Fogadják mind ez urak becses ajándékaikért őszinte köszönetünk 
nyilvánítását.

Ha így gyűjteményeink egyik irányát a legszebb fejlődésben látjuk, 
örömmel jelenthetem, miként ezek többi ágaiban is félreismerhetien a hala
dás. A mű- és építő-iparnak szánt gyűjteményünket a lefolyt évben a követ
kezők szíveskedtek gazdagítani: az esztergomi méltóságos főkáptalan jószág
igazgatósága, a kassai kereskedelmi és iparkamara, a körmöczbányai m. kir. 
bányahivatal, a ruszkiczai vasgyár gondnoksága, a soproni kerületi kiállítási 
bizottság, Temesvár szab. kir. város tanácsa, nemkülönben a következő 
urak : Bibel János építészeti váll álkozó Oraviczán, Hudetz József kőfaragó 
mester Kaposvárit, nemeskéri Kiss Miklós uradalmi igazgatósága Véglesen, 
Nendtvich Sándor Pécs városa főmérnöke, S zécsi Zsigmond erdészakadémiai 
tanár Selmeczen és Zichy Nándor gróf ő méltósága Budapesten.

Külön kiemelendő ama igen becses ajándék, melylyel a Geittner és 
R ausch fővárosi nagykereskedő czég örvendeztetett meg bennünket, midőn 
nemcsak a saját kőbányáiban gyártott malomkőanyagot, hanem a La-Ferté

2*
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sous Jouarre vidékéről származó franczia malomkőanyag mintáit is rendel
kezésünkre bocsátá. Az ebbeli ajándékok fénypontját képezi azonban ama 
horvát-szlavonországi mű és építő-kövekből és ottani kavicsokból álló tetemes 
gyűjtemény, melyet a kir. országos kormány a lefolyt évi budapesti átalános 
kiállításon bocsátott közszemlére mintegy 400 példányban s melyet Khuen- 
Héderváry Károly gróf ő nagy méltóságának, Horvát-Szlavon-Dalmátor- 
szágok bánjának kegyessége a kiállítás befejeztével a m. kir. földtani intézet 
gyűjteményeibe bekebeleztetni méltóztatott.

Legmélyebb köszönettel tartozunk ő excellenciájának kegyes elhatáro
zásáért, de háladatlanság volna megfeledkezni azon férfiakról, a kik e becses 
gyűjtemény egybeállítása körűi egyáltalában fáradoztak, melynek értékét 
még lényegesen emelik ama katalógus, valamint a kő- és kavicsbányákra 
vonatkozó tanulságos térképek, melyek a gyűjtemény nyel együtt szintén 
hozzánk kerültek.

Legyen szabad e helyt is az intézet köszönetét tolmácsolni mind azok
nak, kik gyűjteményeink itt szóban állott ágát gyarapították.

A hazai építő-kővek mintáinak száma 1885 deczember végén 786-ra 
rúgott s ezen összeget egybetartva a múlt évben kimutatott 334-el, az állo
mány rohamos emelkedése szembeszökő.

Gyakorlati gyűjteményeinket gazdagító továbbá gr. Pálffy Mór ő nagy
méltósága, a ki a kis Kárpátokban a szomolányi uradalomban fellépő durva 
bari t-előj öve télből, melyről Hauer Ferencz a «Verhandl. d. k. k. geol. Reichs- 
anstalt 1884» p. 387 tesz említést, volt oly kegyes példányokat ajándékozni.

Csak még gyakorlati gyűjteményeink bányászati osztályáról kívánok 
néhány sorral megemlékezni. Ennek kezdetben még zsenge állományát a 
lefolyt évi országos kiállításról, még pedig túlnyomólag ajándékkép, birto
kunkba került tárgyak annyira fejlesztették, hogy többi gyűjteményeink közt 
is már számbavehető szerepet kezd játszani.

Egész serege a legérdekesebb tárgyaknak került a kiállítás VI. cso
portjából, még pedig első rendben a nagyérdemű csoportelnök, Zsigmondy 
Vilmos ő nagyságának kegyes intézkedései és lépései folytán a földtani inté
zethez, mely neki úgy is már annyi hálával tartozik. Engedje meg ő nagy
sága, hogy a m. kir. földtani intézet iránta érzett hálás köszönetének e helyt 
is kifejezést adjon.

Köszönettel emlékezem meg továbbá azon intéző körökről és kiállítók
ról, kik támogatásukat tőlünk meg nem tagadván, kiállított tárgyaikat rész
ben vagy egészben gyűjteményeink részére átengedték s ezek közül 
kiemelendők.

A nagyméltóságú m. k. pénzügy-, és vallás- és közoktatási magyar kir. 
minisztériumok, Andrássy Manó gróf ő méltósága és vasgyárainak igazgató
sága Betléren, Andrássy D énes gróf ő méltóságának vasgyári igazgatósága
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Dernőn, a brassói bánya- és koha-részvénytársulat igazgatósága Budapesten, 
a Concordia kohótársulat igazgatósága Gsetneken, a czembergi bányatársulat 
igazgatósága Dobsinán, Dobsina város tek. tanácsa, a drenkovai kőszén
bányák gondnoksága Drenkován, az I. cs. k. szabad, dunagőzhajózási tár
sulat igazgatósága Bécsben, az erdővidéki bányaegylet műigazgatósága 
Köpeczen, Eszterházy Miklós herczeg javai zárgondnoksága Kis-Martonban, 
Felsőbánya város tek. tanácsa, a Geramb János József bányaegylet igazgató
sága Selmeezbányán, a nadrági vasipartársulat igazgatósága Nadrágon, 
H ofmann R afael úr, a S. B. Anna Vilmos bányatársulat igazgatója Bécsben, 
H offmann Sándor főerdőtanácsos úr Budapesten, a pesti kőszénbánya- s 
téglagyár társulat igazgatósága Budapesten, a rimamurány-salgótarjáni vasmű 
részvénytársaság igazgatósága Budapesten és Borbély Lajos úr ő nagysága, 
ezen társulat műszaki vezérigazgatója Salgó-Tarjánon, a rudai 12 apostol 
bányatársulat bányafelügyelősége Brádon, a salgótarjáni kőszénbánya-rész- 
vénytársulat igazgatósága Budapesten, a szab. osztrák-magyar állam vasút - 
társulat, uradalmi igazgatósága Bécsben, a széniparegyesület bányagondnok
sága Ajkán, az «Unio» cs. kir. szab. vas- és lemezgyári társulat igazgatósága 
Zólyomban, Waldstein-Wartenberg Ernő gróf uradalmi igazgatósága Boros- 
Sebesen.

Bányászati gyűjteményünk és térképtárunk szaporodása élénken tanús
kodik a nevezettek áldozatkészségéről; de itt is neveznem kell még S emsey 
Andor urat, a ki megvásárolta számunkra a magyarországi vasérczek és fekvő 
helyeik kőzeteinek és ásványainak egy érdekes sorozatát a Maderspach-féle 
gyűjteményből, nemkülönben szép silvaniteket, nagyágitet és szép kör- 
möczi aranyat, valamint fel kell említenem a nagyméltóságú földmívelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi minisztérium bányaosztályát, mely egy rendkívüli 
szép és értékes, kristályokban kifejlődött verespataki aranynyal gyarapítá 
gyűjteményünket.

Ez irányban Zsigmöndy Vilmos kir. tanácsos úr ő nagyságának is igen 
érdekes és tanulságos vulkoji és verespataki, az arany felléptét illusztráló pél
dányokat köszönünk, Húsz Samu főmérnök úr számos esetben irántunk tanú
sított jóindulatának pedig balkáni kőszénmintákon kívül egy igen szép Mora- 
viczáról való bismutint, ifj. Veress József úrnak pedig a magurkai arany 
előjövetelt illusztráló példányt; a selmeczi ásványárudától végre, ha nem is 
ajándékkép, de legalább csere útján kaptunk két szép úrvölgyitet.

Fogadja az adakozók e hosszú sora e helyt is legforróbb köszönetün- 
ket, de egyúttal megragadom az alkalmat arra, hogy megköszönjem intéze
tünk nevében Kauffmann Kamilló zágrábi bányakapitány úrnak ama szíves 
közbenjárását, melynek következtében a magy. kir. földtani intézet oly sok, 
kiváló becscsel biró ajándékot köszön a lezajlott országos kiállításon a Hor- 
vát- és Szlavónországok bányászatát képviselte kiállítóknak.



Csak is őszinte hálánk kifejezésével emlékezhetem meg az utóbbiakról 
is valamint Plavsic A. úrról, a horvát-szlavónországi kiállítási pavillon 
biztosáról.

Örömmel konstatálhatom, hogy bányászati gyűjteményünket, köszönet 
ennek gondozója, Gesell Sándor bányatanácsos és bánya-főgeolog fárado
zásának, immár rendezett állapotban találja a szemlélő.

Mint a múltban, úgy most is számos iskolát segítettünk hazai jelleges 
kőzetekből összeállított, tanczéloknak szolgáló gyűjtemények átengedése 
által s ezt ama kedvező körülmény folytán, melyről már múlt évi jelentésem
ben szóltam, ez alkalommal fokozottabb mérvben tehettük. Ez irányban a 
lefolyt évben adományoztunk:

1. az aradi m. kir. főreáliskolának ... ...  ...........  163 kőzet drb.
2. a brassói magy. kir. állami elemi és polgári iskolák

igazgatóságának_ — ___ — _ — — 62 « «
3. a budapesti m. kir. tudomány-egyetem mineralogiai

és petrografiai intézetének ... ... _ ... ... 173 « a
4. a budapesti m. kir. tanárképző gyakorló főgimná

ziumnak ... ... ... ... ... ... ... — — 173 « «
5. a budapesti I. kér. állami polgári és elemi iskolai

tanitóképezdének (jelen alkalommal a képezde szá
mára) _ ... ... — — .......... . ...................163 « «

6. a budapesti II. kér. m. kir. állami elemi tanitónő-
képezdének ... ... ... ... ...   163 « «

7. a budapesti VIII. kér. községi főreáltanodának ... 163 « «
8. a budapesti állami középipartanodának (pótlás az

1880. és 1881. évben átadott 66 darabból álló kőzet- 
gyűjteményhez) ........... ... ... ... _ ... .... 25 a «

9. a dévai m. kir. főreáliskolának ... ... ... ... 163 « «
10. a fehértemplomi állami főgimnáziumnak ... ... 163 « «
11. a nagyszombati kir. kath. tanitóképezdének ... 163 « «
12. a pozsonyi kir. kath. főgimnáziumnak .................  163 « «
13. a pozsony-szentgyörgyi kath. algimnáziumnak — 62 « «
14. a pozsonyi magy. kir. szőlőszeti és kertészeti szak

iskolának ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31 « «
15. a zágrábi ipariskolának.. ... ........... ... ... 174 « «
16. a körmöczi kir. főreáltanodának ... _ ... ... 129 kövület fajt

Összesen tehát 2004 kőzetdarabot, s így több mint háromszor annyit adhat
tunk, mint az utolsó évben, és 129 kövület fajt; nemkülönben a budapesti 
állami középipartanodának 58 darab építőanyag-mintát is juttathattunk.

E gyűjtemények biztosan meghatározva és a kellő jegyzésekkel ellátva, 
azt hiszem, jó szolgálatot tesznek a hazai közoktatás terén. Azonban lehe-
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tetlen, hogy a m. k. földtani intézet egymaga kielégítse a sok kérelmezőt s 
így még csak figyelmeztetni akarok, hogy a m. kir. bányaigazgatóság Sel- 
meczbányán bir egy ásvány- és kőzetárüsító hivatallal, honnan az ebbeli 
szükségletek szintén könnyű szerrel megszerezhetők.

Chemiai laboratóriumunk fejlesztésével az elmúlt évben is haladhat
tunk, a mennyiben a nagyméltóságú minisztérium kegyessége folytán 652 frt 
93 krt fordíthattuk további felszerelésére; Semsey Andor úrnak pedig, e 
bennünket minden téren támogató pártfogónknak, egy platinretortát köszö
nünk a hozzá tartozó platin gyűjtő palaczkkal, melyet szíves engedélyével 
434 frt 68 kr. értékben szerezhettünk be laboratóriumunk számára. Ez utóbbi 
Kalegsinszicy Sándor szorgos kezei alatt szépen működvén, a felek által is 
kezd mindjobban igénybe vétetni. A nagyobb érdeklődést kelthető elem
zések megismertetése, vegyészünk által közölve, e jelentésben szintén 
található.

Könyv- és térképtárunkra térvén át, örömmel konstatálhatom, hogy a 
lefolyt évi könyvtári szerzemény 325 új művet képvisel 991 darabbal, minek 
folytán szakkönyvtári állományunk 1885 deezember végével 2879 külön
böző művet 6912 darabbal tüntet fel, leltári értéke pedig 45440 frt 74 kr. 
A múlt évi szerzeményből vétel útján: 118 darab 1308 frt 21 kr. értékkel, 
873 darab 4499 frt 98 kr. értékkel ellenben csere és ajándék útján került 
az intézethez.

Általános térképtárunk 123 különböző művel szaporodott, ezek pedig 
637 lapból állván, e tár 1885 deezember végén 272 művet 1429 lappal 
birt s ebből múlt évi vételre esik 27 lap 673 frt 87 kr. értékkel, 610 lap 
1387 frt 75 kr. értékkel itt is csere és ajándék útján került tárunkba. 
A vezérkari lapok térképtára a lefolyt év végén 1398 lapot mutatván, a két 
térképtár összes állománya 1885 decz. 31-én 2827 lapból állott 7725 frt 
79 kr. értékkel.

Azt hiszem, teljesen kielégítő az eredmény e téren is, s ha közlemé
nyeinknek előállítása: egyrészt mindinkább nagyobb pénzáldozatokat igé
nyel, utalhatok másrészt pénzügyi szempontból arra, hogy a csereként könyv
éé térképtárunkba befolyó becses művek s térképek ezen áldozatokat ellen
súlyozzák.

Itt is ki kell jelentenem, hogy nem csekélyek amaz áldozatok, melyeket 
Semsey Andor úr az imént szóban forgott táraink tovább fejlesztése érdeké
ben meghozott, de elismerő köszönetünk mellett szolgáljon a nemes szivű 
adakozónak megnyugvásúl azon tudat, hogy midőn támogatja a hazai föld
tani intézet könyv- és térképtárának fejlődését, egyszersmind hatalmasan 
elősegíti a geológiának hazánkban való haladását és az e téren való mun
kálkodás erösbülését, a mi,- jól tudom, forró óhajai egyike. Nem hagyhatom 
továbbá felemlítés nélkül ama becses ajándékot, melynek birtokába az Am-
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bros-féle, a nagyváradi kerületre vonatkozó földtani térképnek a magyar
honi földtani társulat részéről való átengedése folytán jutottunk, mely utób
binak ezt Jahn Vilmos úr, a gróf Waldstein-Wartenberg Ernő boros-sebesi 
uradalmának igazgatója, ajándékozni oly szives volt (Földt. Közi. XV. köt- 
390 1. és XVI köt. 51 1.

Könyv- és általános térképtárunk kezelését és gondozását az elmúlt év 
folyamában Bruck József úrnak köszönjük, a ki egyúttal az 1884-ki szerze
mények pótkatalogusát is kinyomatásra elkészíté. A vezérkari lapok térkép
tárának gondozását egyelőre még személyesen foganatosítom.

1885 folyamában új csere viszonyt kötöttünk a Section des travaux 
géologiques-kel Lissabonban, úgy hogy szemben az időközben való változás
sal az intézeti kiadványok megküldettek:

66 belföldi és 97 külföldi testületnek, ezek közül 9 belföldi és 92 kül
földinek csereviszony fejében, ezenkívül 11 kereskedelmi és iparkamarának 
az Évi jelentések. Közleményeink közül megjelent a lefolyt év folyamában: 
az Évkönyvben :

Gesell Sándor. A  soóvári kó'sóbányakerület földtani viszonyai, tekin
tettel az elöntött kó'sóbánya újból való megnyitására. VII. köt. 5-ik füzet; — 
a «Mittheilungen»-ekben pedig a Vll-ik kötet 3. és 4-ik füzete.

Térképeink közül a Ku — Versecz vidéke
D fi =  Magy.-Óvár vidéke az 1: 144,000-, 

xxilúTV =  Petrozsény vidéke pedig az 1: 75,000 mér
tékben adatott át a forgalomnak.

A «Magyarázatokból» megjelent a verseczi lapra vonatkozó Halaváts 
Gyula tollából; az «Erláuterungen» szövegében pedig a kolosvári laphoz 
szóló dr. Koch ANTAL-tól.

Ezeken kívül «Kiadványaink)) sorozatában közlésre kerültek:
1. A magy. kir. földtani intézet s ennek kiállítási tárgyai (úgy magyar> 

mint ném et szöveggel) Böckh JÁNOs-tól.
2. Mű- és építő-ipari tekintetben fontosabb magyarországi kőzetek 

részletes katalógusa, Gesell Sándor és dr. S chafarzik FERENcz-től.
3. Az agyag-, üveg-, czement- és ásvány-festék-iparnak szolgáló 

magyarországi nyers anyagok részletes katalógusa, mátyásfalvi Matyasovszky 
Jakab és P etrik LAJos-tól.

4. A magy kir, földtani intézet minta-kőzetgyüjteménye magyarországi 
kőzetekből, középiskolák részére, összeállította és meghatározta dr. Scha
farzik Ferencz.

Tisztviselő társaink közül a múlt évben is H alaváts Gyula és telegdi 
Roth Lajos végezték a kiadványainkkal járó szerkesztői teendőket, az első 
a magyar szövegű, a második pedig a német nyelvű kiadványok körül fára
dozott.
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Hogy a fentidézett katalógusaink kinyomatása körül dr. S chafarzik 
Ferencz vállalta magára a bokros teendőket, már egyéb helyen említém.

Közleményeinknek rendeltetési helyükre való pontos és kifogástalan 
eljuttatása, a mi, azt hiszem, egyaránt fekszik úgy az intézet mint a szerzők 
érdekében, kizárólag Halaváts úr érdeme, mit szivesen és elismerőleg kon
statálok.

Nem fejezhetem be a jelentésemet, hogy legalább nehány szóval meg 
ne emlékezzem e helyt ama fényes napokról, melyeket szeptember közepén 
légyottul tűztek ki maguknak Magyarországnak a bányászat, kohászat és 
földtan terén működő fiai, kik körül szép számmal sorakoztak a monarchia 
másik felében működő szaktársak is.

A szeptemberi napok, bár mennyire emlékezetesek maradnak is 
mindazokra nézve, a kik a 14-ére, 15-ikére és 16-ára kitűzve volt össze
jövetelekben résztvehettek, végre is lezajlottak, de él bennünk továbbra is 
kiirthatatlanúl azon karszellem, mely Magyarország bányászait, kohászait és 
geologjait egy kompact testté kell hogy külsőleg is összeforraszsza, s midőn 
a kongresszuson egy teljesen önálló «bányászati és kohászáti egyesületnek!) 
megalkotása hozatott szóba és határoztatott el, talán szabad ebben Magyar- 
ország hajdan fényes bányászatára nézve is egy szebb jövő első fénysugarát 
üdvözölnünk azon óhajjal, hogy a tervbe vett egylet, mely a bányászat és 
kohászat érdekeit képviselni s ha kell megvédeni volna hivatva, mielőbb 
tényleg megtestesüljön.

Még egyről kívánok e helyen szólani. Az év forduló küszöbén távozni 
láttuk a nagyméltóságú minisztérium kebeléből ama férfit, a ki a m. kir. 
földtani intézetnek megalapítása körüli teendőkben élénken részt vett s a 
ki a nagyméltóságú minisztériumban 17 éven át volt ügyeink minden
kor jó indulatu előadója. Ha a m. kir. földtani intézet a fennállása óta lefolyt 
17 év alatt megizmosodott és üdvösét alkotott, mi véleményem szerint meg
történt, erre büszke lehet ő is, hisz a döntő fórumoknál ő volt képviselőnk. 
Azért fogadja távozta alkalmából mindazért, a mit akár intézetünk, akár 
ennek tagjai érdekében működése alatt megtett, köszönetünk kifejezését 
s azon nyilatkozatot, hogy a földtani intézet tagjai mindenkor tisztelettel és 
hálával emlékeznek vissza Kuncz P éter miniszteri osztálytanácsos úr Ő Nagy
ságára, az intézet első és oly sok éven át érdemdús előadójára. Teljes biza
lommal fordulunk azonban dr. Herich Károly miniszteri osztálytanácsos 
úr 0  Nagyságához, mint a földtani intézet ügyeinek jelenlegi előadójához, 
mert meg vagyunk győződve, hogy intézetünk nemes ügye benne csakis 
meleg pártfogóra talált.

Hátra van még, hogy kifejezésre hozzam a m. kir. földtani intézet tag
jainak mély köszönetét Matlekovits Sándor államtitkár úr Ő Méltósága, 
mint az 1885. évi budapesti átalános kiállítás elnöke előtt, azon kegyes-
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ségeért, melylyel az országos geologoknak a reánk nézve felette tanulságos 
kiállítást oly könnyen hozzá férhetővé tette.

A legnagyobb hálával tartozunk továbbá Kemény Gábor br., köz 
munka- és közlekedési m. kir. miniszter Űr O Nagyméltóságának azon 
támogatásért, melyben, kegyes intézkedése folytán, az intézeti geologok az 
országos felvételekkel járó utazások alkalmával a m. kir. államvasutak 
igazgatósága részéről részesülnek, de ez irányban fogadják köszönetünk ama 
forgalmi vállalatok is, melyek geologjaink működését rokonszenvvel kisérik, 
s ezek közül okvetetlen külön ki kell emelnem az I. cs. kir. szab. dunagőz- 
hajózási társulat tekintetes igazgatóságát.

Budapest, 1886 márczius havában.

A magy. kir. földtani intézet igazgatósága.

Böckh János s. k.


