
I. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS,

Midőn tollat ragadok, hogy röviden ecseteljem az imént elmúlt évben 
Intézetünk eleiében lefolyt eseményeket, előre is jelezhetem, miként nem 
csekély feladattal álltunk szemben már azon körülmény következtében, hogy 
a letelt évben kelle foganatosítanunk a m. k. Földtani Intézetnek a földmű
velés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztérium részére épült palotába 
való átköltözését, tehát végezni egy oly munkát, melynek súlyos voltát 
kellőképen csak az bírja méltányolni, a ki vagy maga már kénytelen volt 
ilyesmit végezni, vagy pedig közvetlen szemlélője lehetett az ily költözkö
déssel járó, hónapokat igénylő előkészítő és utánmunkáknak.

Minthogy e körülményre még vissza térek, itt mindenek előtt az Inté
zet személyi viszonyairól kívánok szólani, s ez irányban nem mellőzhetem 
hallgatag ama reánk nézve szomorú körülményt, hogy a lefolyt évben csak
ugyan ténynyé vált az, mitől már régebben tartottunk, hogy t. i. kartársaink 
egyike, tartós gyengélkedése folytán, végre is kényszerítve lesz kötelékünk
ből kilépni.

Matyasovszky J akab, m. k. osztálygeolog, kinek tartós, az edzett, erős 
testet is rendkívülien megviselő országos földtani felvételekhez képtelenítő be
tegségéről már korábbi jelentéseimben megemlékeztem, még a m. évi február 
hó 1-én nyújtá be nyugdíjaztatás kánt való folyamodványát, ebben kiemel
vén, hogy egészségi állapota kétségbeejtő egyformaságban mutatkozik, mely 
állapot minden bátorságától megfosztá úgy, hogy képtelennek érzi magát 
szeretett pályáját üdvös kitartással és munkaképességgel folytatni.

Hosszabb tárgyalások után 1887. évi szeptember 23-án felsőbb ható
ságunktól azon utasítást nyervén, hogy a nevezett osztálygeologot okmányai
nak előterjesztésére szólítsam fel s a nyugdíj megállapítására javaslatot 
tegyek, mondhatom, vérző szívvel teljesítettem ebbeli kötelességemet s 
mátyásfalvi Matyasovszky Jakab, a ki 1872 január 11-én lépett a Földtani 
Intézet kötelékébe s összesen 17 év 10 hó szolgálati idővel bir, a nagyméltó
ságú Minisztériumnak 1887 deczember hó 15 kelt - 5|^ 7- sz. magas rende
letével, a benyújtott nyugdíjazás iránt való kérvény folytán, ideiglenes nyu
galomba helyeztetett.
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Igaz, mély sajnálattal láttuk ez által Matyasovszky jAKAB-nak a m. kir. 
Földtani Intézet kötelékében eddig kifejtett tevékenységét befejezve, hol külö
nösen a gyakorlati élet által a geológia iránt támasztott kérdések megoldása 
körül, nevezetesen pedig hazánknak gyakorlati tekintetben figyelmet érdemlő 
agyagjainak begyűjtése, rendezése és katalogizálása körül fejtett ki nagyobb 
tevékenységet, de midőn a sors keze, talán örökre, megszakítá a köztünk 
fennállott kartársi köteléket, álljon legalább továbbra is érintetlenül fenn 
köztünk azon barátság és tisztelet, melyre távozott kartársunk mindenkor 
kiváló mérvben tarthatott igényt.

Ugyancsak a lefolyt évből jelenthetek egy második, mindenesetre 
örvendetesebb eseményt mint az előbbi; értem Halaváts Gyula és dr. Scha- 
farzik F erencz intézeti tagoknak a nagyméltóságú Minisztériumnak 1887. 
évi november 4-ón kelt -°®*7 - sz. magas rendeletével történt előléptetését, 
a kik közül Halaváts Gyula az intézeti 1-ső, dr. Schafarzik Ferencz pedig 
a 2-ik segédgeologi állomásra léptettettek előre. Igaz örömmel kisértem a 
nagyméltóságú Minisztérium ez intézkedését, mert nem habozom e helyt is 
kinyilatkoztatni, hogy mind a két geolog szorgalma és az Intézet érdekében 
kifejtett tevékenysége folytán e kitüntetésre magát érdemessé tette.

Az események folyamát tekintve fölemlíthetem, miként a lefolyt évben, 
egy lényeges, nevezetesen az újabb helyiségbe történt átköltözködés óta igen 
érezhető hiány nyert, habár egyelőre ideiglenes alakban, orvoslást, a meny
nyiben a nagyméltóságú Minisztérium, méltányolván az intézet indító okait, 
1887 november 18-án kelt sz. kegyes intézkedésével megengedni
méltóztatott, hogy az Intézet vegytani laboratóriumánál egy laboráns, leg
alább ideiglenes minőségben, 1 írt 20 kr. napibérrel alkalmaztassák. Való
ban köszönettel tartozunk a nagyméltóságú Minisztériumnak kegyes elhatá
rozásáért, mert Kalecsinszky Sándor intézeti vegyészünknek még múlt évi 
május közepén hosszabb szabadságáról való visszatérte és tevékenységének 
újból való felkarolása óta e kérdés megoldása további halasztást csakugyan 
már nem tűrt.

Az ideiglenes minőségű laboránsi állásra Szedlyár István, törvény
szabta honvédségi védkötelezettségének eleget tett egyén alkalmaztatott, a 
ki budapesti gyógyszertáraknál már több éven át szolgált mint laboráns, s 
ez tényleges működését a Földtani Intézetnél 1887. évi deczember 3-án 
megkezdte.

Eeményelhető és óhajtandó, hogy ez ideiglenes természetű intézkedés 
mihamarább a végleges intézkedésnek engedhessen.

Evvel kimerítvén az elmúlt év folyamában az intézet körében lefolyt, 
a személyzetre vonatkozó jelentékenyebb eseményeket, egyenesen áttérek az. 
országos részletes földtani felvételek ügyéhez.

A lefolyt évi részletes földtani felvételek ez alkalommal is a már a.



(3) i g a z g a t ó s Ag i  j e l e n t é s . 7

korábbi években a működés alapját képezte magyar-erdélyi határhegység és 
környéke, nemkülönben ennek dél-felé való folytatása mentén mozogtak ; 
kibővíttetett azonban a lefolyt óv nyári munkaterve azáltal, hogy az Intézet 
egyik tagja megkezdte felvételi működését a Kárpátok lánczolatának ama 
részében, mely a bécsi Földtani Intézetnek Munkács táján megszakított fel
vételei és a hazai Földtani Intézet által Máramaros megyében bejárt terüle
tek közt húzódván, általunk eddig még nem érintetett, hogy így idővel létre 
hozassák a mondott két Intézet felvételei közt az ott még szükséges kapcso
lat, s hogy mielőbb biztos támpontokat nyújthassunk a hazánk északkeleti 
részében újabb időben mindinkább élénkebben jelentkező petroleumkutatá- 
soknak is. Bizonyos tájékoztató bejárások után kiküldöttünk megkezdte mű
ködését Körösmező vidékén.

A mi a geologoknak a munkaterületen való csoportosítását illeti, ez 
irányban a korábbi évek eljárása követtetett, s az 1-ső avagy északi felvételi 
osztály vezetése ez alkalommal is dr. Hofmann Károly főgeologra, a 2-ik 
vagyis déli osztályé pedig telegdi Roth Lajos főgeologra esett.

Az északi felvételi osztályhoz intézeti tagok közül tartoztak még 
dr. Pethő Gyula osztálygeolog és dr. P osewitz Tivadar segédgeolog, s mint
hogy a nagyméltóságú Minisztérium az ajánlkozó dr. Koch Antal kolozsvári 
egyetemi és lóczi Lóozy Lajos józsefműegyetemi tanárok közreműködését a 
jelen alkalommal is elfogadni méltóztatott, ez utóbbiak szintén az északi 
osztályban működtek.

A déli felvételi osztályhoz az osztályvezető főgeologon kívül tartoztak 
még: Halaváts Gyula és dr. Schafarzik F erencz intézeti s.-geologok, s ezen 
osztály munkálkodásában részt vett még személyem is.

A mi végre a bánya-fó'geologot illeti, ennek nyári feladatát ez alkalom
mal is a körmöczi bányavidék térképezése képezte.

Az északi osztály tagjai közül :
Dr. H ofmann Károly mindenek előtt folytatta felvételeit a 

és a — — jelű (1 : 75,000) lapokon, még pedig ez alkalommal is keleti 
irányban, nyugat felé kapcsolatban lévén a már is felvett területtel. Az 
imént említett speciális lapok térképezése az elmúlt nyár felvételeivel telje
sen be lett fejezve, sőt a térképezés a nevezett lapok keleti szélén is túl
haladván, a megfelelő eredeti felvételi térképek keleti határáig terjed, kivé- 
vén a f  északkeleti sarkát.I I . ny, r.

A részletes felvételek e vidéken az 1 : 38,800 méretű eredeti lapokon 
végeztettek, még pedig a térképen, az imént mondott kivétellel, az
erdélyi országrészek régi nyugati határától a lap keleti széléig; a délfelé 
következő ^  °°zt~r -on pedig befejezést nyert a megfelelő 1 : 75,000 méretű 
speciális lap keleti széle és az utóbb nevezett eredeti lap keleti széle közt 
fennmaradt szegélyrósz; a még jobban délfelé fekvő j°' ̂ -on pedig ama
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maradék térképeztetett, mely Galgó és Blenke-Pojántól keletre, az eredeti 
lap keleti széléig terjed el. H ofmann e működése Szolnok-Doboka megyére 
esik, hol a nyári működésének területe Űnömező, Magyar-Lápos (nyugati 
vidéke), Robi (nyugati vidéke), Dalinál-, Hollómező, Blenke-Poján és Galgó 
fekvése által van jelölve.

Az imént ecsetelt működéssel dr. H ofmann Károly főgeolognak sok 
évi, fáradságos és eredménydús munkálkodása a szilágy- és szolnok-doboka- 
megyei területeken végleg befejeztetvén, ezután hozzáfogott a Sebes-Körös 
táján részére kijelölt feladat megoldásához, megkezdvén térképezési műkö
dését Bihar megyében, a ÉK (1 : 25,000) jelű eredeti lapon, még
pedig Bucsa, Csarnóháza és Brátka közt, kapcsolatosan Mátyásovszky J akab- 
nak ott félbeszakadást szenvedett felvételeivel.

Az osztály második tagja, dr. Pét hő Gyula folytatta felvételeit a Fehér- 
Körös táján, hol ez alkalommal a Xxvi°rov DNy (1 : 25,000) részletes fel
vétele nyert befejezést, térképezésre kerülvén a Szilingyia és Hodos közt 
elterülő vidék, nemkülönben jobban dél felé Felménes és Kresztaménes kör
nyéke ; mind e területek Arad megyéhez tartozván.

Kapcsolatosan az imént mondott felvételi területtel, de jobban délfelé, 
az osztály harmadik tagja Lóczy Lajos dolgozott. Működése a 
(1 : 75,000) speciális lap keretébe esik, melyen belül a ÉNy (1:25,000)
eredeti felvételi lap földtani térképezése teljesen befejeztetett, a 
DNy (1 : 25,000) térképen pedig elkészült a Maros jobb partján, Odvos és 
Berzova közt elterülő keskenyebb rész. Az első helyen említett eredeti fel
vételi lapon az Odvos, Berzova és Nádas közt emelkedő hegyvidék lett 
bejárva ügy, hogy Lóczy felvételei a lefolyt nyáron szintén kizárólag Arad 
megyére esnek.

Az osztály negyedik tagjának dr. Koch ANTAL-nak nyári munkálkodá
sára térvén át, jelenthetem, hogy ennek működési tere a - (1: 75,000)
jelű speciális lap déli felére esik és Kisbánya, Alsó-Jára, Várfalva, Magyar- 
Peterd, valamint Torda tágabb értelemben vett környékére terjeszkedik ki.

Minthogy a szóban forgó speciális laji északi fele Koch által már a 
megelőző év folyamán térképeztetett, a múlt évi működése által befejezést 
nyert a 4 ^ ' (Torda) jelű lapnak felvétele, sőt mondhatom, hogy a 
földtani térképezés keleti irányban e déliebb laprészben is valamivel a spe
ciális lap keleti szélén túl folytattatott, t. i. az itt szóba eső 1 : 28,800 mé- 
retű p  ’ °”ztj eredeti felvételi lap keleti határáig. Koch bejárásai kizárólag 
Torda-Áranyos megyei területre esnek.

Dr. Posewitz Tivadar, az északi osztály ötödik tagja, a Máramarosban 
végzendő teendőinek megkezdése előtt, dr. Hofmann Károly főgeolog szíves 
vezetése mellett, meglátogatta a Szamos áttörése mentén szépen feltárt és 
Hofmann vizsgálatai és megismertetései által klasszikussá vált ó-harmad-
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kori lerakodásokat, hogy ezekkel a nevezett főgeolog magyarázása mellett 
minél alaposabban megismerkedvén, az ott tapasztaltakat további teendői
nél felhasználhassa. Ez, az országos felvétel érdekében megejtett szemle út 
befejeztével dr. P osewitz azonnal Körösmezőre sietett, megkezdvén ott a 
környék részletes földtani felvételét. Munkálkodása a (1 - 75,000)
ezímű lapon folyt, még pedig a DNy (1 : 25,0ÖÓ) térképnek dél
nyugati sarkában, hol Körösmező közvetlen környéke került bejárásra, nyu
gatra és délre körülbelül a lap széléig, keletre a Zimir-pataknak a Lazes- 
tyina-patakkal való egyesüléséig, északi irányban pedig a Sztanislav-patak- 
nak a Eekete-Tiszával való egyesülése pontjáig.

Ezennel áttérvén a déli felvételi osztály tagjainak nyári működésére, 
ezek közül az osztályvezető főgeolog telegdi Koth Lajos ez alkalommal is 
főleg a ^ v Iz°”aT DNy (1 : 25,000) lapon dolgozott, de térképezésre került a 
■ 6iDQaT DK legvégső délkeleti, a x̂ 'Yzá”av ÉK levégső északkeleti sarka 
is, valamint a - ÉNy (1 : 25,000) legvégső északnyugati szöglete.

Az első helyen nevezett eredeti felvételi lapon Koth felvételeivel kelet
felé csatlakozván a megelőző két év alatt térképezett területhez, e térkép 
északi felében nyugati irányban Stájerlak délkeleti széléig jutott, innen 
pedig az úgynevezett majális helyen át keleti irányban a Bohuj-völgybe 
tartva, s ez utóbbit északi irányban a Kuptorhegyig követvén, nyerjük a 
bejárt vidék nyugati határvonalát, melynek északfelé, a lapszéléig való foly
tatását az imént mondott Kuptorhegyet a Pojána-Almásánnal összekötő 
vonal adja. A szóban forgó eredeti felvételi lap déli felében a lap nyugati 
határa eretett e l, sőt ezen túl lépvén, térképezésre került a szomszédos 
"xxv’tor DK lap délkeleti sarkában a Panur-pataktól keletre fekvő kes
keny szegély, valamint kiterjeszkedett itt a felvétel még a Tilva-Vas és 
Tilva-Mindrizsákra is, sőt keskeny szalagban a Batatura tisztásig. Az utóbb 
említett két pont táján áthúzódik a felvett terület a xx'vrov ~ ÉK lap észak
keleti sarkába, még pedig az ott kimagasló Conuna és Seszta-Goruja hegye
kig, valamint az imént nevezett lap keleti szélére eső Pojána-Urszonyeig, de 
sőt a még jobban délre, de már a szomszédos Xxvi6rov ÉNy északnyugati 
sarkának nyugati határára eső Pojána-Flóriig. Az utóbbi ponton Koth fel
vételei kapcsolatba lépnek a már a megelőző években általam térkéjjezett 
területtel, s ez az eset a Pojána-Floritól kezdve az utóbb nevezett eredeti 
felvételi lap északnyugati sarkában, ama gerinezvonal hosszában is, mely 
Kudernatsch óta mint a Plesiva vonulata ismeretes. Koth felvételei kizáró
lag Krassó-Szörény megyei területen végeztettek.

A déli felvételi osztályhoz tartozván továbbá Halaváts Gyula s. geolog, 
ez folytatta az 1885-ben félbehagyott felvételeit a ÉK és az evvel
északfelé szomszédos DK ( I : 25,000) lapokon, nyugat felé kapcso
latban lévén a már is térképezett régebbi munkaterületével. Ez alkalommal
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bejárásra került a Karas folyótól északra, Székás, Kalina, Rafnik és Dog- 
nácska közt elterülő vidék, északnyugati irányban a Gyalu-Sóban és Iíul- 
mia-máre képezte vízválasztóig. E terület kizárólag Krassó-Szörény megyé
hez tartozik.

Az osztály harmadik tagja,, dr. Schafarzik Ferencz, a ki az 1886-ban 
félbeszakadást szenvedett felvételeit a lefolyt évben folytatá, ez alkalommal a 

ÉK, továbbá a DK és a Yf VTf ia DNy (1 : 25,000)
jelű lapok kisebb-nagyobb területén fordult meg.

Északkelet felé csatlakozván a már is felvett területéhez, a lefolyt 
nyáron térképezett vidék keleti határaként, a herkulesfürdői vasúti állomás
tól Topleczig, a Cserna völgye szerepel. A déli határt a Szekasticza és a 
Jeselnicza patakok közti vízválasztó adja, míg nyugati irányban Schafarzik 
felvételei közvetlenül csatlakoznak az ott már általam földtanilag térképezett 
területtel, tehát általában a L ia (1 : 144,000) régebb speciális térkép keleti 
határáig terjeszkednek, északi irányban ellenben valamivel a Szverdzsin mik 
völgyön túl éretett el a már korábbi években H alaváts Gyula által felvett 
jablaniczai terület.

Schafarzik kizárólag Krassó-Szörény megyében működött.
Az intézeti bányageolog. Gesell Sándor bányatanácsos és bánva- 

íőgeolog, miután engem az Intézet gyűjteményei nagyobb részének még a 
nyár első részében az új miniszteri palotába való átköltöztetésénél kitartóan 
és hathatósan támogatott, ennek befejeztével nyomban hozzá fogott felvételi 
feladatának legomholyításához, ez alkalommal is folytatván tanulmányait a 
körmöczi bányavidék területén.

Főleg a xxz™: ÉNy (1 : 25,000) jelű lapnak nyugati felében, azon
kívül pedig az evvel észak felé határos ^  z™a DNy-nak délnyugati szegély 
részében folyt a munka. Kelet felé kapcsolatosan eddigi felvételeivel, északi 
irányban folytatta működését a turóczmegyei Alsó- és Felső-Turcsekig; 
észak-nyugati irányban egy, az előbb nevezett helységet Konosóval össze
kötő vonal szolgál határul, míglen nyugat felé Konosótól Kapronczáig maga 
a konosói völgy, délre pedig a Kapronczát Yendfaluval összekötő vonal jelöli 
a bejárt terület határát.

A mi végre engem illet, iparkodtam az Intézetnek a nyár elejére tervbe 
vett része átköltöztetésének befejezte után rendelkezésemre állott időt, a déli 
felvételi osztályon belül, az országos részletes felvételek érdekében haszno
sítani. Mindenek előtt a ^ yz0°a EK keleti felében részletesen térképez
hettem a Szászkabánya és Szokolártól kelet felé mindjobban kimagasló hegy
vidéket, még pedig a kelet felé lévő korábbi felvételeimmel való kapcsolatba 
hozásig, észak felé ellenben az L m (1 : 144,000) speciális lap jelölte északi 
határ választja el működési területemet t. Roth Lajos főgeologétól. Végez
hettem továbbá felvételeket a --^Yz°”a DK keleti fele északnyugati sarkában
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Szászkabánya déli környékén, mi mellett ez alkalommal is szerencsém volt 
ügyünk meleg pártfogóját semsei Semsey Andor urat munkatársul tisztel
hetni, a ki a geológia iránt viselt előszeretete által ösztönözve, a lefolyt nyá
ron sem riadt vissza nyári foglalkozásunk fáradalmait és sokszoros viszon
tagságait velem hűségesen megosztani, de másrészt azt hiszem, hogy e fárad
ságokkal szemben ama nagyszerű látványok, melyeket mint a természetben 
működő erők hatásait a lefolyt nyáron annyiszor a legnagyobb érdeklődéssel 
szemlélt és bámult, öt tudományunkhoz még szorosabban fűzték.

A magy. kir. Földtani Intézet tagjai és megbizottai által a lefolyt nyá
ron földtanilag részletesen térképezett terület nagysága: 27'5\Hmf- =  
1582'55ÚK{m, mihez járul még a bányageolog által felvett O'őöDmf. = 
32'23n'lvfltl.

Ha az itt első helyen nevezett számokat hozzá adjuk a korábbi évi 
jelentéseim alapján mint az 1868 augusztus havától 1886 végéig az országos 
felvételek alkalmával földtanilag részletesen térképezett terület nagyságaként 
könnyen kimutatható 1291'220»if■ =  7á,301'66n'Kjm-hez, az 1887. év 
végével az országos részletes földtani felvételek alkalmával felvett terület 
nagysága 1318 '72D»í/- =  75 ,884 '2 lD 7%, rúg, mely összegbe azonban a 
Székelyföldön végeztetett általános felvételek betudva nincsenek.

A bányageologiai felvételek az 1883—1884-ki időtartamra, tehát azon 
évtől kezdve, melyben a bányafőgeolog már az Intézet kötelékébe tartozott, 
a, selmeczi bányaterületre nézve l ’2 o rnf- =  69’0 6 részletesen áttanul
mányozott és térképezett területet eredményeznek; az 1885—1887 időtar
tamra, de már a körmöczi bányaterületre nézve, 0'96Onf. =  55m2 3 0 ^ n 
nyerünk.

/
ügy mint eddig, a lefolyt évben sem mulasztottuk el még egyéb irány

ban is szolgálni a közjót.
Itt mindjárt felemlíthetem, hogy a vízjogi törvény végrehajtása tár

gyában 1885. évi 45689. sz. alatt közrebocsátott miniszteri rendelet 41. §-a 
értelmében az ásvány- és gyógyforrások védterületének megállapítása ügyé
ben a geológiában teljesen jártas szakértők közreműködése nélkülözhetlenné 
válván, a nagyméltóságú Minisztériumnak 1887. évi január 18-án sz.
alatt a Földtani Intézethez érkezett felhívása alapján, mint ily közbenjáró 
szakértők az intézet tagjai közül Gesell Sándor bányatanácsos és bánya
főgeolog, dr. Posewitz Tivadar m. k. s. geolog, valamint az Intézet munka
társa dr. Szontagh Tamás lettek javasolva, a kik azóta ez irányban való 
fontos működésüket már több esetben meg is kezdték, míg maga a Földtani 
Intézet igazgatósága az ide tartozó kérdésekben a nagyméltóságú Miniszté
rium szakorganumaként szerepel.

Azt hiszem, alig vonható tagadásba, miként források védterületének
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megállapításánál alapos geológiai ismeretek nélkülözhetetlen kellékek, mert 
itt' sokszor oly kényes, kizárólag a geológia tanaira visszavezetendő kérdé
sek eldöntésével állíttatunk szembe, hogy alapos sztratigrafiai ismeretek, a 
tektonikai viszonyok helyes megítélésére való képesség stb. csakugyan nél- 
kiilözhetlen kellékek. Ismét egy példa előtt állunk, mely, azt hiszem, elég 
élénken illusztrálhatja a Földtani Intézetnek a gyakorlati életre nézve fon
tos misszióját, de egyúttal azt is, hogy a tudományos kutatás révén elért 
eredmények és a gyakorlati élet követelményei közt éles határt húzni nem 
lehet.

Mint eseteket, melyekben megbizottjainak már a lefolyt év folyamában 
közreműködni hivatva voltak, nevezhetem gróf Batthyány Károly úrnak a 
tárcsái ásványvíz-források védterülete ügyét, melyben Gesell Sándor adott 
szakvéleményt. Nevezhetem továbbá Szűcs István és érdektársainak a mohai 
Stefánia forrás védterületére vonatkozó kérelmét, melyben dr. Szontagh 
Tamás készíté a szakvéleményt, nem is említvén egyéb kisebb természetű 
ide vágó iitbaigazításokat. Mind e kérdések felett az Intézet igazgatósága is 
legombolyítá a felülvizsgálati teendőket.

Egy második esetben Szilágy megye alispánja fordúlt a nagyméltóságú 
Minisztériumhoz, kérvén, hogy a Zilah városában lemélyesztésben lévő artézi 
kútnak megszemlélésével s a kívánatosnak mutatkozott útbaigazítás meg
adásával egy geolog bízassák meg. Tekintve a fontos, közhasznil czélt, e 
kívánalomnak dr. H ofmann Károly m. kir. főgeolog felelt meg, a ki az 
országos földtani felvételek alkalmából Zilah város vidékének részletes föld
tani félvételét még annak idejében eszközölvén, az így nyert tapasztalatok 
alapján legott a helyszínén megadta a szükséges útbaigazítást; s ime most 
már hozzá tehetem, hogy ez útbaigazítás helyességét mi sem bizonyíthatja 
nyomatékosabban mint ama szép siker, mely dr. Hofmann útbaigazításainak 
és tanácsainak követése folytán az ártézi kúttal eléretett, mert Zilah városa, 
mint ezt az alispánnak időközben dr. Hofmann-Iloz intézett értesítése tanú
sítja, ma már az ártézi kúttal megcsapolt vizet élvezheti. Azt hiszem, ez 
esetben is szembeszökő az, igaz, mert másképen nem is képzelhető, tisztán 
tudományos módszerekkel végzett országos földtani felvételeknek további 
következményeikben a gyakorlati életre nézve rendkívüli fontossága.

Torontálmegye gazdasági egyesülete, mint megkereső átiratában ki
emelő, a megye mezőgazdasági viszonyainak és ezek főtényezőinek alapos 
kutatását és ismertetését czélozván, s ez irányban helyesen utalván a talaj 
első sorban lévő fontosságára, a megye talajnemeinek vegyelemeztetését ha
tározta el. A minél czélirányosabb eljárás végett azonban előbb a megye 
földtani térképének egybeállítása végett fordult a Földtani Intézethez. A mint 
részünkről szívesen támogattuk az egyesület törekvéseit már a megelőző év
ben, midőn rendelkezésére bocsátottuk az Intézetünk egyik tagja által össze
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állított, a megye földtani viszonyait tárgyaló ismertetést,* mely azóta az 
egyesület Értesítőjének Il-ik évfolyamában közlésre is került, ügy iparkod
tunk az újabb megkeresésnek is megfelelni, s H alaváts Gyula intézeti tag, 
részben már saját felvételeink alapján, részben az irodalomban rendelke
zésre álló adatok nyomán, összeállítván Torontálmegye átnézctes fö ld tani 
térképét, ez a mondott egyesületnek rendelkezésére bocsáttatott.

Most is csak azt mondhatom, a mit kifejezésre hoztam a térkép meg
küldése alkalmával, hogy úgy a korábban megküldött leírás, mint az ezt 
követte földtani térkép, előfogják segíteni ama szép törekvés czéljának eléré
sét, melyet Torontál megye gazdasági egyesülete maga elé tűzött. Ez leg
alább őszinte kivánatom, s a magy. kir. Földtani Intézet mindenkor örülni 
fog, hogy az egyesületet törekvéseiben támogathatta.

A nagyméltóságú földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m .k . M inisz
tériumnak a keczerpekléni erdőgondnokság herlányi főosztálya területén 
talált jaszpiszra vonatkozólag adatott vélemény; míg a magy. kir. honvédségi 
Ludovika Akadémia igazgatósága a salgó-tarjáni és ettesi barnaszénre vo
natkozólag hozzánk intézett kérdéseire kapott felvilágosítást.

Matlekovics Sándor államtitkár úr ő méltóságától, adott alkalomból, 
rövid úton nyert megbízás következtében egybeállítottam a magyarországi 
kaolin-féle anyagok, tűzmentes agyagok és egyes mintázó homokok lelő
helyeit.

Egy felmerült kérdésben felvilágosítás adatott a keleti múzeum igazga
tóságának Bécsben; nemkülönben egy második esetben a budapesti kereske
delmi múzeum igazgatóságának megkeresésére Halaváts Gyula, intézetünk 
tagja, mint szakértő lett rendelkezésére bocsátva.

Indokolt vélemény adatott továbbá a szabadalmazott Osztrák-Magyar 
Allamvasút-Társaság müvei és gyárai kereskedelmi irodájának Budapesten 
a társaság stájerlak-aninai ásványszeneire vonatkozólag, minthogy ezeknek 
minősítése iránt a román vámhivatalokkal oly nehézségek merültek fel, me
lyek a társulat szenének Romániába való kivitelét koczkáztatták.

Teljesítettük továbbá Wallenfeld KÁEOLY-nak a zebegényi Kerek
hegyről bemutatott trachitnak megvizsgálása iránt emelt kérését, s a 
dr. Schafarzik F erencz vizsgálatai szerint hipersten-anortit-andezitnek bizo
nyult kőzetre vonatkozólag kérelmező a kellő okmánnyal is elláttatott.

Felvilágosítással szolgáltunk végre Gróf Pálffy Mór ő nagyméltósá
gának Szomolányon, valamint még egyebeknek is, a kik felvilágosítás vagy 
útbaigazítás végett hozzánk fordultak.

Gyűjteményeink ügyére térvén át, mindenek előtt kiemelhetem, miként 
a lefolyt év márcziusa beálltával gyűjteményeink elcsomagolásához kelle lát-

* Évi jelentés 1886-ról 20. lap.
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mink, minthogy a Múzeum-utcza 19-ik sz. bérháznak négy gyűjtemény ter
mében felállítva volt tárgyaknak az új miniszteri palotába való áthelyezé
sének megkezdése július elejére volt kitűzve, a mennyiben a fent mondott 
négy teremre szóló bér augusztus 1-jével lejárt. Mondhatom, óriási munka 
vala itt végzendő, s csakis az intézeti úgy szolga, mint összes geolog személy
zet vállvetett és kitartó közreműködésének köszönhető, hogy az ebbeli fel
adat fényesen megoldatott, s a gyűjtemények átköltöztetése a kellő időben és 
kár nélkül foganatosíttathatott. így előkészítve, a négy gyűjtemény-terem 
tartalmának átköltöztetése július 4-én megkezdetett s julius 16-án befejezést 
nyert, mert egyúttal megjegyzem, hogy az intézet többi helyiségeiben elhe
lyezve volt tárgyaknak átvitele őszre maradt, s október 1 és 11 közt lett foga
natosítva, a mint szeptember végén és október első napjaiban helyeztetett át 
könyv- és általános térképtárunk is.

Ha ily válságos idő gyűjtemények fejlődésére káros visszahatás nél
kül nem maradhat, azért mégis mondhatom, hogy eltekintve a nagyobb 
fennakadás nélkül legombolyított országos földtani felvételek alkalmával 
önmagától értetőleg begyűjtött, felette becses anyagtól, öregbítettek gyűj
teményeink jóakaróink által számos becses ajándék által a jelen alka
lommal is.

így nevezhetem mindjárt régi pártfogóink egyikét, Zsigmondy Vilmos 
kir. tanácsos és országgyül. képviselő úr ő nagyságát, a ki a nyár folyamán 
Péczelen prehisztorilcus leletekre akadván, a saját költségén ez alkalommal 
kiásatott érdekes emlős maradványokat, melyeknek tanulmányozása dr. Pethő 
G-YULÁ-ra bízatott, intézetünknek ajándókozá.

Nyomban nevezhetem itt mindenkor áldozatkész mecénásunkat, sem- 
sei Semsey Andor urat, a ki a lefolyt évben egiptomi eocén-, oligocén és plio- 
cén korbeli kövületekkel gazdagítá összehasonlító gyűjteményeinket, mely 
érdekes suitét Ch. MAYEB-től szerzett meg Intézetünk számára, s bőkezűsé
gének köszönünk továbbá a német jura, valamint a rajnai devonból származó 
kövületeknek egy gyűjteményeinket szépen kiegészítő sorozatát. Hogy azon
ban evvel, valóban fényes adakozásai még nincsenek kimerítve, ezt a követ
kező mutatja.

Ajándék utján szaporították továbbá gyűjteményeinket: a budapesti 
m. k. Bányakapitányság néhány esztergom vidéki ó-harmadkorbeli és a bécsi 
medenczéből származó mediterrán kövülettel; Freund S. úr, vágszabályozási 
főmérnök, a Fertő tavában talált fosszil lófoggal, mely ajándékot illetőleg 
dr. Staub M. tanár úr volt oly szíves közvetíteni; Paál Dénes úr, csúzi föld- 
birtokos, esztergommegyei Köbölkúton talált szép rhinoceros alsó állkapocs
csal, s erre vonatkozólag Burány J ános ügyvéd úrnak is tartozunk hálával; 
Przyborski Mór bányamérnök úr Resiczán, kinek már a megelőző évben 
köszönünk a Stirnik-barlangban általa gyűjtött fosszil emlősmaradványokat,
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mint ezt 1886. vonatkozó jelentésemben elő is adtam, ugyancsak a Stirnik 
barlangból való fosszil, diluviális emlős fogakkal; Téglás Gábor úr, a dévai 
m. k. áll. főreáliskola igazgatója, a déva vidéki krétában gyűjtött zoo- és fito- 
paleontologiai tárgyakkal, mely anyag, párosítva a megbízásunk folytán 
dr. Frimics György úr által szinten a lefolyt év nyarán a dévai kréta lerako
dásokban részünkre foganatosított gyűjtések eredményével, szépen egészíti 
ki az eddig birtokunkba került anyagot. Nevezhetem itt végre még Szheta- 
csek Béla urat, primási uradalmi főerdészt Kemenczén, a ki összehasonlító 
gyűjteményeinket egy szép vaddisznó koponyával gazdagítá. Őszinte hálával 
tartozunk mind az itt említetteknek.

De nemcsak sztratigrafiai-zoopaleontologia vagy pedig az ezt támo
gató összehasonlító gyűjteményeink nyertek bővítést, hanem szaporodtak 
gyűjteményeink többi ágai is.

így fitopaleontologiai gyűjteményünk, eltekintve a Téglás Gábor és 
dr. Primics György már is említett küldeményeiktől, az elmúlt év fo
lyamán öregbítést nyert dr. Staub Mór és dr. Szádeczky Gyula uraknak 
begyűjtéseik által, melyeket a nevezettek, Semsey Andor úr támogatása 
mellett, Munkács környékén foganatosítani oly szívesek voltak, mi mellett 
ifj. Traxler L ászló úr, munkácsi gyógyszerész, szíves közbenjárásának is 
örvendettek.

E kirándulás alkalmával kózvetíté továbbá dr. Staub M. ügyünk iránt 
mindig élénken táplált jó indulata ama sajátságos, kellőleg még fel nem de
rített lenyomatokat, melyeket Schöninger Ferencz úr, a munkács-beszkidi 
vasút építkezési vállalat mérnöke, a beszkidi alagútnál talált és gyűjtemé
nyünknek átengedni oly szíves volt.

Felemlíthetem végre még amaz érdekes szekuli carbonbeli növényeket, 
melyeket Maderspach Antal vegyész úr juttatott a hazai Földtani Intézet 
birtokába, miért is neki különös köszönettel tartozunk.

Legyen szabad mind ezen urak iránt érzett köszönetünknek e helyt is 
kifejezést adhatni.

További illusztracioúl kiemelhetem, miként ugyancsak Semsey Andor 
úr kiváló szívessége folytán gyarapíthattuk dinamó-geológiai tekintetben 
tanulságos tárgyaink sorozatát a dr. G. MAiLLARD-tól Zürichben megvásárolt 
kollekcióval, mely a föld kérgében vagy azon nyilvánuló különféle mozgások 
okozta tünemények többjeit érdekes alakban mutatja be. Ez által gyűj
teményeink egy fiatalabb ága egyúttal tekintélyesebb és buzdító kifeje
zést nyert.

Gyűjteményeink bánya-geológiai szakasza a lefolyt évben igen jelen
tékeny kibővítést nyert ismét Semsey Andor páratlan jótevőnk ama szép 
ajándéka által, melyet az elhunyt Hamerák J enő társ. főmérnök örököseitől 
400 forintért részünkre megvett. Ez túlnyomólag dognácskai és vaskői (mo-
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ravicai) ásványokat tartalmazó gyűjteményből áll, mely által a mondott 
bányaterületekre vonatkozó állományunk 209 darabbal emelkedett s igen 
szépen mutatja be a krassó-szörénymegyei két hírneves bányahelyet.

Gyarapították e gyűjteményünket azonkívül a magy. kir. Bányaigaz
gatóság Selmeczen, mely a nagyméltóságú m. kir. Pénzügyminisztériumnál 
kieszközölt kegyes engedély után a m. kir. ásványárúsító hivatalt oda uta- 
sítá, hogy a birtokában lévő haueritek egyik legszebb példányát a hazai föld
tani intézetnek ajándékkép küldje meg, a mi meg is történt úgy, hogy a 
földtani intézet ezen hírneves, eddig sajnosán nélkülözött ásványt immár 
szintén bírja szép példányban.

Nem szabad megfeledkeznem Déchy Mór birtokos úrról, a ki a Kas
bekről való kvarczkristályokat és diabazzal kontaktusban lévő gránitot a 
bisinghi glecserről engedett át az intézetnek; dr. H orváth Géza úr, a fillo- 
xera állomás főnöke, pedig dr. Schafarzik F erencz útján szép avalai cinna- 
baritokat juttatott birtokunkba.

Fogadják az itt nevezettek is őszinte és hálás köszönetiinket.
Az Esterházy herezeg javai zárgondnoksága központi igazgatóságának 

Kismartonban a kismartoni várkertben fúrt ártézi kút szelvényét és az átfúrt 
rétegek anyagmintáit köszönjük, mely fontos ajándékkal a gyűjteményein
ken belül szintén külön kezelt fúrási anyag-minták gyűjteménye szépen gaz
dagodott.

Saxlehner András nagykereskedő és Melczer Lajos ügyvéd urak 
Budapesten ellenben a szárhegyi (csíkmegyei) márványbányából való, kifo
gástalan szépen elkészített mintákkal örvendeztettek meg bennünket, me
lyek most mü- és építő-ipari tekintetben fontos anyaggyüjteményünkben 
díszlenek.

Nagy Pál úr, a prímási kőbányák bérlője Esztergomban, pilismaróthi 
trachit és üveggyártásra alkalmas esztergomvidéki kvarczhomok mintákkal 
ajándékozott meg bennünket.

Végre nem szabad megfeledkeznem azon készséges és szívélyes eljárás
ról, melylyel ligy dr. Pantocsek .József úr Tavarnokon, valamint dr. Zechen- 
ter Gusztáv úr Körmöczön, hozzájuk intézett kérésünkre, bennünket né
hány nevezetesebb hazai lelőhelyről való, bacilláriákat tartalmazó anyag
gal ellátni kegyeskedtek. Fogadják mind a nevezettek e helyen is köszö- 
netünket.

Habár a lefolyt éy az átköltözés okozta kivételes helyzetünk folytán 
nem volt az alkalmatos időpont saját adakozásaink nagyobb mérvben való 
egybeállítására, azért mégis iparkodtunk a hozzánk beérkezett megkeresé
seknek ez irányban is eleget tenni.

Kiszolgáltattunk:
1. a budapesti Vl-ik kerül, állami
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polgári iskola tanító- és nevelőnő
képezdének_ _ _ _ _ 170 kőzet darabot

2. a kassai rétmesteri iskolának tü
zetesen megnevezett _   13 « «

3. a szászvárost ev. ref. Kún-tanoda
főgimnáziumnak _     172 « «

4. a budapesti m .k. József-műegye
tem geológiai tanszékének 335
számra eloszló_ _ _ _ _ _ _ _ 1179 kövületet

5. a budapesti m. k. József-műegye
tem geológiai tanszéke bánya- 
technologiai gyűjteményének to
vábbi bővítésére ...       156 « «

Kiadtunk továbbá:
6. Fillinger Károly úrnak, Buda

pest, IX. kerül, polgári és keres
kedelmi középiskolai igazgatónak 
a megelőző évi jelentésemben fel
említett ajándékok viszonzásául ... ................ . 113 kövületet

Mihez végre járul még az 1886-ik 
évi DÉCHY-féle kaukázusi expe- 
ditió alkalmával begyűjtött pet- 
rografiai anyagból, JDéchy Mór 
úr kívánságához képest:

7. a budapesti m. kir. tud. egyetem
mineralogiai és petrographiai in 
tézetének átszolgáltatott ......... . 33 kőzet darab.

Ghemiai laboratóriumunk, miután az intézeti vegyész május közepén 
egészségi szempontból élvezett hosszabb szabadságáról visszatérhetett, s a 
nyár és ősz folyamán elkészültek az általa tervezett és ellenőrzött víz- és 
gázbevezetési munkák az új miniszteri palotának laboratóriumunk számára 
kiszemelt helyiségeiben, az ősszel, egyidejűleg az anyaintézettel, átköltözte
tett az új helyiségbe, s azóta vegyészünk újra megkezdte fontos működését. 
Az imént említett víz- és gázbevezetési munkák 655  fr t. 71 kr.-ba kerültek 
az Intézetnek, további 100 frt. 35 krajczár, mely evvel kapcsolatos felszere
lésekre esik, Semsey A ndok  ajándékát képezi. A fentebbi összegbe azonban 
nincsenek betudva a régi helyiségben a kiköltözködés alkalmából megejtett 
leszerelési munkák költségei.

Könyv- és térképtárainkra pillantván, kiemelhetem, hogy a lefolyt évben 
2 6 3  új mű érkezett könyvtárunkba, darabszám szerint pedig 5 3 6  kötet vagy 
füzet, minek következtében szakkönyvtárunk állománya 1887. deczember

2A m . k ir. fö ld tani in tézet évi je len tése 1887-röl.
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végével 3334 különböző művet 8041  darabbal tüntet fel, leltári értéke pedig 
52 ,3 8 8  frt. 56  kr.

A lefolyt évi szerzeményből vétel útján 192 darab 1371 frt. 28 kr. ér
tékkel, 344 darab 1762 frt. 96 k. értékkel ellenben csere és ajándék útján 
került az intézethez.

Általános térképtárunk 19 különböző művel szaporodott, összesen pe
dig 97  lappal, e tár tehát 1887. deczember végén, 342 különböző művel, s 
az időközben szükségessé vált leírás tekintetbe vételével, 1764 lappal bírt, s 
ebből a múlt évi vételre esik 29 lap 2 5  fr t. 70 kr. értékkel, 68 lap 2 1 1  fr t .  
8 6  kr. értékkel itt is csere és ajándék útján került tárunkba.

A vezérkari lapok térképtára az elmúlt év végén 1560 lappal bírt, a 
két térképtár állománya 1887. deczember 31-én 3324 lapból állott, 9108 frt. 
57 kr. értekkel.

Nem folytathatom e jelentésem összeállítását, hogy külön meg ne emlé
kezzem itt is ama fontos ajándékokról, melyeket a m. k. Földt. Intézet imént 
tárgyalt tárai révén Semsey Andok úrnak köszön, a mennyiben a lefolyt év
ben 4 7 8  frt. 22  k rt kegyeskedett az intézeti könyvtár gazdagítására fordítani, 
s e már magában szép ajándékon kívül lefesteté természet után hazánk, 
földtani tekintetben érdekes és tektonikai tekintetben tanulságos vidékének 
két tájképét, úgymint: Bománszászka és vidékét, valamint Szászkabánya 
és vidékét, mely két olajfestmény már is múzeumunkban látható.

Körmöczbánya városi bánya-művezetó'sége 3 igen érdekes másolat át
engedése által kedveskedett intézetünknek, úgymint:

1. Grafikai kimutatás a Körmöcz városi bányamüvek termeléséről 
1800. évtől 1885-ig;

2. A  Körm,öcz városi bányaművek átnézetes térképe;
3. A Körmöcz városi bányaművek szelvényrajza ; 

melyek immár bánya-geologiai gyűjteményünkben díszlenek.
D é c h y  Mór birtokos úr az 1886-ik évi, nevéhez fűződő kaukázusi 

expedicziója alkalmával felvett, szépen sikerült és igen tanulságos fényképek
nek egy nagyobb sorozatával örvendeztetett meg bennünket.

Különösen kell felemlítenem ama szép és érdekes szelvényt, melyet 
belmunkatársunknak, dr. Staub Mór tanár urnaka lefolyt év nyarán megej
tett utazása alkalmával sikerült, mint Müller F rigyes mérnök és vasút
építési vállalkozó úr ajándékát, már is azon szándékkal megszerezni, hogy 
ezt a Földtani Intézet birtokába juttassa, a mi Budapestre való visszatértével 
azonnal meg is történt. E szelvény a munkács-beszkidi vasút határ alagútja 
hosszelvényét (1 :200) ábrálván, szép betekintést enged az áthatolta rétegek 
sorozatának minőségébe, települési viszonyába. Minthogy e tanulságos szel
vény el van látva egy rövidebb szövegű melléklettel, nem lesz talán érdek 
nélküli, ha e melléklet tartalmát itt alantabb közlöm, valamint egyúttal a
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Földtani Intézet általános térképtárában őrzött, imént említett nagyobb és 
részletesb eredeti után készült kisebbített szelvényt is, melyet Gesell Sándoe 
barátom volt oly szíves megrajzolni, melyben azonban a rétegsorozat az ere
deti rajzzal szemben összevont alakban van feltüntetve.

A Beszkid határalagút a magyarországi oldalon Munkácstól a 68.132-117%, 
kedzó'dik ; az ország határa a 69.164-8rI'Hn  van s így 1032-7617 hosszú.

A gácsországi oldalon az alagút, Stry-től mérve, a 78.165-5^ kezdődik;
az ország határa a 78.879-5'^ m van, hossza 7l4-0 m.

Az alagút teljes hossza :
a magyarországi oldalon ___ 1032-76
a gácsországi oldalon ___ 7l4-00

Összesen”: 1746-76™/”” 
A talpfa magassága (Schwellenliöhe) az alagút torkolatánál: 

a magyarországi oldalon ___ 770-90™/
az ország határán ... ___ 792-47 «
az emelkedés ... ___ ... ... !7%o

Az ország határától az alagút gácsországi torkolatáig 2‘5%o az esés.
Az ország határán a vízválasztó 980-93'")' magasságban fekszik ; a különbség 

a talpfának az ország határán mutatkozó magassága és a hegygerinczó közt e sze
rin t l8S-46™/.

A mint a földtani szelvényből látható, kárpáti homokkő, melynek fajsúlya 2-6 
s a megejtett kísérletek szerint Q  %, -ként 1260—1360 % nyomást bír el, kemény 
palaagyaggal váltakozik.

A rétegek csapása és dtilése meglehetős szabályos, kivévén a 68'6—68-657%t, 
továbbá 6S-8—68-88 kilométer közt való részeket; a 69-0 kilométertől az ország 
határa felé menedékesebben fekszenek a rétegek.

A pala- és homokkő-rétegek váltakozásánál jelentkező erős víztódulás fokozta 
az alagút létesítésénél felmerült nehézségeket úgy, hogy a munkásokat vízhatlan 
kaucsuk-öltönyökkel kelle ellátni.

A munkálatok zavartattak továbbá gázkiömlések és gázrobbanások által.
Gázkiömlések, melyek sárga lánggal égtek, történtek :
1885. január 9-én a talptárnában 68-323 kilométernél;
1885. junius 7-én gázrobbanás volt a fedőtárnában a 68-55 kilométernél, s 

ekkor egy munkás sérült meg arczán és kezein.
Gázkiömlések történtek továbbá a talptárnában 68.698‘3 kilométernél 

augusztus 8-án ; erős petróleum szag, a talpon zsíros víz gyúlékony gázokkal.
1886. február 28-án erős gázkiömlés a talptárnában. A gáz a robbanó aknák 

meggyújtásánál meggyuladt s egy óra hosszat élénken égett sárga lánggal 4‘0 F]™/ 
harántmetszettel. A kiömlési hely 69.045 kilométer.

1886. márczius 19-én gázgyuladás történt a talptámából a fedőtárnához 
hajtott emelkében a 69.070 kilométernél, s ekkor egy munkás sérüléseket szen
vedett.

1886. április 27-én gázrobbanás történt a fedőtárnában a 69.010 kilométer
nél s ekkor ismét egy munkás sérült meg.

A talptárnának az ország határán való átlyukasztása 1886. április 29-én tör
tént meg, s ennek daczára 1886. május 8-án ismét volt gázrobbanás a fedőtárná
ban a 69.015 kilométernél.

Legelőször figyeltettek tehát gázkiömlések 1885. január hó 9-én 257’"/ tárna- 
hosszaság mellett (beleértve a 66™! hosszú elővágási tárnát) s ezek kisebb-nagyobb 
orővel a talptáma lyukasztásáig tartottak s időnként meggyujthatók valának.

A legerősebb gázkiömlésre február 28-án akadtak, 979™/ tárnahosszaság 
mellett.

2 *
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A gáz szag nélküli s mindenesetre gyenge volt, minthogy csakis az emelké- 
ben és fedőtárnában gyűlt meg a robbanásra szükséges mennyiségben.

Az utolsó robbanás 10 nappal a talptárna lyukasztása után történt meg.
Az emelkében és fedőtárnában történt robbanásokat a munkások vigyázat

lansága okozta, a kik az emelkékben és fedőtárnában végzendő munkához bizto
sító lámpákkal valának ellátva, de a szabály ellenére közönséges alagútlámpákat 
használtak.

A talp- és fedőtárna szellőztetését 2 ventilátor végzé, melyek a talptárna 
lyukasztásáig használtattak, s melyek gőzerővel hajtattak.

Ezen 1887. április havában összeállított és Schlotteebeck A., vala
mint Schöninger F erencz mérnök urak neveivel ellátott érdekes szöveghez, 
melyet a német szövegű eredeti után lehető hű fordításban közlök, Müller 
F rigyes mérnök és vállalkozó úr, a kinek kiváló szívességének a fentebb 
szóba ejtett érdekes és a magy. kir. Földtani Intézet általános térképtárában 
őrzött szelvényt is köszönjük, még a következőket jegyzi meg :

A fentebbi adatokhoz, melyek (nagyrészben) építővezetőségünk naplóiból 
vétettek, még meg kell jegyeznem, hogy a rétegek felvételét s ezeknek berajzolá
sát W idder mérnök, a magy. államvasutak építővezetője foganatosította.

Az osztrák oldalon a talptárnát 400™/ hosszaságra készítettük s a rétegek 
nagyjában párhuzamosak a mi oldalunkéival. Sajnos, de ott felvételek nem 
készültek.

Végre még a közös pénzügyminisztérium a megbízása folytán Brúnó 
W a l t e r  főbányatanácsos által írt «Kenntniss d. Erzlagerstátten Bosniens» 
czímű érdekes műnek 1 példányát kegyeskedett intézetünknek ajándékkép 
átengedni; Versecz sz. k. város tekintetes polgármestere pedig a «Versecz sz. 
k. város története» czímű művet kiddé meg ajándékkép.

Fogadják mind az említettek igaz és legmélyebb köszönetünket.
Mielőtt azonban áttérek a következőben tárgyalandóra, még kívánom 

jegyezni, hogy részünkről is volt alkalmunk támogatni a budapesti József - 
műegyetem geológiai tanszékének irodalmi állományát különféle fölös példá
nyok átengedése által.

A lefolyt 1887. folyamában csereviszonyt kötöttünk:
1. a Club Alpin Frangais-sal Borisban.
2. a Geological et Natural History Survey o f Canadá-xal Ottavában.
3. az Oberhessische Gesellschaft fü r  Natúr und Heilkunde-xel Gies- 

senben.
4. a Véréin für Erdkunde-xe 1 Lipcsében.
5. a Véréin dér Freun.de dér Natúrgeschichte in Mecklenburg-gal Gü- 

strowban.
6. a Wagner Free Institute o f Science-xe 1 Philadelphiában. 
Ajándékkép pedig átengedtük a gyergyó-ditrói Polgári Fiúiskola tanári

könyvtárának kiadványaink még rendelkezésre álló példányainak egy soro
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zatát, a budapesti m. k. Bányakapitányságnak ellenben az Intézet által 
közrebocsátott földtani térképek többjeit, s így az intézeti kiadványok meg
küldettek :

70 belföldi és 106 külföldi testületnek, ezek közül pedig 10 belföldi és 
102 külföldi testületnek csereviszony fejében, ezenkívül 11 kereskedelmi és 
iparkamarának az É vi Jelentés.

A  magy. Mr. Földtani Intézet részéről a múlt évben közlésre került:
I. A  m. kir. földtani intézet Évkönyvében :
1. dr. Staub Móricz. — A Zsilvölgy aquitánkoríí flórája. (VH-ik kötet, 

6-ik, záró füzet.)
2. dr. F élix -János. ■— Magyarország fosszil fái. (VIII-ik köt. 5-ik füzet.)
II. A  «Mittheilungen a. d. Jahrbuche d. königl. ung. geolog. A n 

stalt))-bán :
1. dr. Moritz Staub. — Die aquitanische Flóra des Zsiltliales im Co- 

mitate Hunyad. (VII. Bd. 6. Heft.)
2. Julius Halaváts. ■— Palseontologische Daten zűr Ilenntniss d. 

Fauna dér südungarischen Neogen-Ablagerungen. Il-te Folge. (VIII. Bd.
4. Heft.)

3. dr. -Johannes F élix. — Beitrage zűr Kenntniss dér fossilen Hölzer 
Ungarns. (VIII. Bd. 5. Heft.)

III. A m. kir. fö ldtani intézet É v i Jelentése 1886-ról.
IV. Jahresbericht d. königl. ung. geol. Anstalt fü r  1885 .
V. A  magy. kir. fö ldtani intézet K i a d v á n y a i  sorozatában:

Petbik Lajos. •— A magyarországi porczellán-földekről, különös tekin
tettel a riolit-kaolinokra.

VI. A  «Publicationen d. kgl. ung. geol. Anstalt))-bán:
Ludwig Petbik. — Über ungarische Poreellanerden, mit besonderer 

Beriicksichtigung dér Bhyolitli-Kaoline.
VII. Térképeink közül:
a xxvmTov. =  Bánffy-Hunyad vidéke (1: 75,000).
Nyomtatványaink szerkesztése körűi a magyar szövegüeket illetőleg 

Halaváts Gyula fáradozott, a német nyelvűek szerkesztését ellenben Te - 
legdi Roth LAJOs-nak köszönjük, míglen kiadványainknak rendeltetési 
helyükre való pontos szétküldetése ez alkalommal is Halaváts Gyulát 
terhelé.

Mielőtt befejezem e jelentésemet, még megkívánom jegyezni azt, hogy 
habár a Földtani Intézet összes állományának az új helyiségekbe való áthe
lyezése, úgy tekintettel az országos földtani felvételekre, valamint a ré
szünkre kijelölt helyiségek elkészülésére, két időszakra felosztva, a lefolyt ót
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október 11-én befejezést nyert, még pedig minden nagyobb kár elkerülésé
vel, azért még korántsem állítható, hogy az átköltözködés következményeit 
már minden tekintetben kiegyenlíthettük, mert a már tekintélyes kiterje
désű gyűjteményeinknek az új helyiségekhez mért újból való rendezése és 
felállítása a dolog természeténél fogva mindenesetre még hosszabb időt fog 
igényelni. A mi az Intézet átköltözködésével járt költséget illeti, talán nem 
érdek nélküli ha megjegyzem, miként összesen 3129 frt. 11 kr. igényelte- 
tett, mely utóbbi összeg az átmeneti kiadások rovatában csak 2000 forint 
fedezetet találván, a szükséges többlet az Intézet rendes budgetjéből vala 
fedezendő.

Az imént kimutatott 3129  frt. 11 krnyi összegből az intézeti chemiai 
laboratóriumának víz- és gázbevezetésére 655  fr t. 71 kr. esik, 3 8 5  fr t. 
5 9  kr. ellenben fedezetül szolgált az anyaintézet gázvilágítási és jelzőkészü
lékei ügyéből folyt kiadásokra, minthogy pedig további 339  fr t . 5 9  kr. a, 
régi épületben a kiköltözködés alkalmából végzendő leszerelési munkála
tokra s az új laboratóriumnak a vezetékek elvégeztével való kifestésére sat. 
fordíttatott, a költözködés többi szükségleteire (csomagolási szerek, munka
erő, fuvarbér sat.) 1 7 4 8  frt. 2 2  kr. esik.

A mi a Földtani Intézet jelenlegi elhelyezését illeti, ez a miniszteri pa
lotában hat szintájra van elosztva. Földszint és ez alatt chemiai laborató
riumunk található. A félemeletben gyűjteményeink túlnyomó része szerepel, 
míg az intézeti geologok nagyobbára az első emeleten, de azonkívül a fél
emeleten és a második emeleten nyertek elhelyezést. Könyv- és általános 
térképtárunk a 3-ik emeleten kapott megfelelő világos helyiséget. Habár 
Intézetünk tagjainak egymással jobban kapcsolatos elhelyezése és a sokszor 
igénybe vett könyvtárunkkal való szorosabb összefüggés kívánatosabb, még 
is alig kételkedhető, hogy leginkább gyűjteményeinkre nézve óhajtandó hely
zetünknek gyökeres javítása.

Evvel befejezvén jelentésemet, végre még kellemes kötelességet telje
sítek, midőn a m. k. földtani intézet tagjai nevében e helyt is köszönetét 
mondok ama közlekedési vállalatoknak, melyek, mint a szab. Osztrák-Ma
gyar Allamvasút-Társulat és az I. cs. k. szabad. Dunagözhajózási-Tár- 
sulat, intézetünk tagjait közhasznú működésükben hathatósan támogatták.

Budapest, 1888. márczius havában.

A magy. kir. földtani intézet igazgatósága.

Böckh J ános.


