
I  IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS.

(I. táblával.)

Elérkezvén az időpont, midőn mi is lezárjuk az évi mérleget, még egy
szer visszapillantván mindazon élményekre, melyek intézetünket az elmúlt 
évben érinték, csakis újból mély megilletődéssel gondolunk vissza amaz, a 
lefolyt évben különösen számos veszteségre, mely hazánkat annyi jeles fiának 
•elliúnyta alkalmából érte.

Társadalmi életünk annyi kitűnőségét ragadta ki a halál az élők sorá
ból, hogy akár a tudomány, akár a politikai élet terén széles nyomokban lát
ható a pusztítás, melyet a kérlelhetlen sors okozott.

A gyász, melyet a tőlünk elköltözött jelesek felett érzünk, nálunk is 
átalános, de különösen három név felemlítésére késztet a kegyelet, mint a 
kiknek viselőihez intézetünk egykor közelebb állt. A veszteség időpontjának 
sorrendje szerint először Trefort Ágoston vallás- és közoktatási m. k. mi
nisztert nevezem, a kinek 1888 augusztus 22-én történt elhalálozása mélyen 
megillette a m. k. földtani intézet tagjait. Az 1876— 1878. években, midőn 
a földmívelés-, ipar és kereskedelemügyi minisztériumot vezeté, mi is főnö
künket tisztelhettük benne, s akkor volt, hogy intézetünket múzeum-utczai 
szerény hajlékában látogatásával megtisztelvén, azt behatóbban tekintette 
meg. A földtani intézet czélirányos elhelyezésének kérdése, az intézet üdvös 
tovább fejlődhetésének e sarkalatos feltétele, ez alkalommal nem kerülte ki 
figyelmét, s éles látásával felismervén az intézet úgy tudományos, mint gya
korlati tekintetben egyaránt fontos voltát, később, t. i. 1882-ben nem is 
habozott a földtani intézetnek ügykörébe való átbocsátása végett báró 
K emény Gábor, akkorában földmívelés-, ipar és kereskedelemügyi miniszter 
úr ő exczellencziájához fordúlni, a mennyiben szándéka volt az egyetemi ter
mészettudományi tanszékeknek az egyetemi központi épületből tervezett ki- 
költöztetése alkalmából ezeknek a Múzeum-köruton kiszemelt helyen a földtani 
intézetnek is tért nyitni. Nem mondhatom ugyan, hogy a földtani intézetet 
illetőleg akkor felvetett eszméhez nem férhetett úgy a térbeli viszonyokból, 
de még inkább az intézet voltaképeni rendeltetéséből kifolyó ellenvetés, annyit 
azonban, azt hiszem, világosan tanúsít már az előadott is, hogy a mindenben
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hazánk javát akaró kimagasló hazafi, a kinek a tudományok iránt egyáltalá
ban való tisztelete, a természettudományoknak pedig különös méltatása köz
ismert, rokonszenvével kísérte a geológiai kutatásokat is, hazánknak e téren 
való működését és fejlődését. Tanúskodik e mellett azon tény is, hogy ő volt 
az, a ki a budapesti József-Műegyetemen a geológiának 1886-hun külön 
tanszéket nyitott, s a ki a magyar törvényhozás előtt kieszközölte azt, hogy a 
velünk karöltve működő testvér társulat, a Magyarhoni Földtani Társulat 
közhasznú működésében országos segély által támogattassék. Már egyedül 
ezen tettek örökké áldott emlékezetűvé teszik Trefobt nevét minden magyar 
geolog szívében.

Mindjárt nyomban kell említenem magyar-gyerőmonostori báró
Kemény Gábor ő nagyméltóságának ugyancsak a lefolyt év október 23-án 
Ajnácskőn történt elhunytat. Élte delében állt még közéletünk e kitűnősége, 
mert csak 59-ik életévében volt, midőn örökre elhagyott bennünket, s így 
annál érzékenyebben sújtott minden hazafit halálának híre.

Nem szóról az én gyenge toliamra az ő kitűnő egyéniségének mélta
tása, sokkal közismertebb az ő áldásos működése, a mit azonban most, midőn 
elköltözött az élők sorából, midőn nem nyújthat támpontot téves magyará
zatra vallomásunk, kötelességünknek tartunk kinyilatkoztatni ez az, hogy a 
m. k. földtani intézet báró Kemény GÁBOR-ban nemes pártfogói egyikét gyá
szolja. Még azon időben, midőn mint egyszerű képviselő működött a törvény- 
hozásban, több ízben megfordúlt ő a m. k. földtani intézet múzeum-utczai 
helyiségeiben is, s később, midőn az 1878— 1882. években mint földmívelés-,. 
ipar és kereskedelemügyi m. k. miniszter szeretve tisztelt főnökünk volt, 
ügyünk benne mindig meleg pártfogóra talált, a mint az ő nevéhez fűződik 
amaz anyagi támogatás kieszközlése is, melyben az intézet szakszemélyzete 
1882. óta részesül.

Örökké emlékezetesek lesznek előttünk ama szavak, melyeket 1882' 
őszén a tőle mint a legfőbb főnökünktől testületileg elbúcsúzó intézeti tagok
hoz már mint közmunka és közlekedésügyi m. k. miniszter intézett, mond
ván : ha vissza is léptem a földmívelés-, ipar és kereskedelemügyi miniszté
rium vezetésétől, ez még nem jelenti azt, hogy egyszersmind visszaléptem a 
közéletből is, s reményiem, hogy lesz még alkalmam a jövőben is előmozdít
hatni a m. k. földtani intézet érdekeit. Jól tudjuk valamennyien, hogy nem 
voltak ezek üres szavak, báró Kemény Gábor már az első adott alkalommal 
fényesen helyt állott szavának, mert igen jól tudta méltányolni a geológiai 
kutatások fontosságát s így ezeknek mindenkor meleg pártfogója volt. 
Mélyen bevésődött az ő emlékezete valamennyiünk hálás szívébe.

Örökké gyásznap marad a magyar geológiára és bányászatra 1888-
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deez. 21-ike, midőn hajnali 2 órakor megszűnt dobogni Zsigmondy Vilmos 
nemes szíve.

A lesújtó csapás nem váratlanúl ért ugyan bennünket, minthogy napról- 
napra rosszabbodó egészségi állapotának remegve vettük hírét, de azért a 
szomorú valóság beálltával megtörve álltunk ravatala előtt.

Mit írjak én itt, szűk keretben, Zsigmondy ViLMOs-ról, azon férfiúról, a 
kit mindnyájan annyira tiszteltünk és szerettünk ! Mély hazaszeretete, arany
tiszta jelleme, kitartó, közhasznú tevékenysége és fényes sikerei köz
ismert dolgok, hisz ez iránt nyitott könyv az ő élete, de hogy mi volt ő a 
magyar geológiának és bányászatnak, azt kellőleg csak azok tudhatják, a kik 
e ritka tulajdonságokkal bíró férfit, úgy mint mi, gyakrabban környezhették. 
Alig tudjuk elképzelni, hogy szeretve tisztelt, barátságos személyét nem fog
juk már láthatni intézetünkben, melyet oly sokszor szerencséltetett látogatá
sával, melynek megalkotásában vezérszerepe jutott, s melynek gyarapodása 
és megizmosodása mindenkor látható örömmel büszkeségét képezé. Számos 
és súlyos teendői daczára alig volt a magyarhoni földtani társulatnak akár 
szakbeli, akár választmányi ülése, melyen Zsigmondy Vilmos hiányzott, s a 
példás rokonszenv, melylyel ő hazájának a geológiai téren való munkálkodá
sát és fejlődését egyáltalán kisérte, e társulat tagjainak körében közismert, 
úgy mint ismerjük buzgólkodásait az irányban is, hogy e társulatnak köz
hasznú működésénél a valóban rég kiérdemelt állami támogatást végre is 
kieszközölje. Tevékeny élete fényes sikereinek eredményeit Zsigmondy Vilmos 
példás szorgalma, nehézségektől vissza nem riadó erélye mellett mindenek 
előtt annak köszöni, hogy tervei kiindulási pontjáúl mindig a tudományos 
geológiai kutatások eredményeit választotta, melyeket aztán igaz, mesterileg 
tudott felhasználni.

Ez egyszersmind kulcsa annak, miért iparkodott ő testtel és lélekkel 
elősegíteni a geológiai kutatást annyira szeretett hazájában, mert jól tudta 
európai műveltséggel bíró szelleme méltányolni e tudományág rendkívüli 
fontosságát.

Azon koszorúk, melyeket úgy a m. k. földtani intézet tagjai, mint testvér
társulatunk, a magyarhoni földtani társulat drága halottunk ravatalára 
helyeztek, csak gyenge jelei lehettek hálás érzelmeinknek. A magyarhoni 

földtani társulat, melynek a megboldogúlt érdemdús alelnöke volt, gondos
kodott továbbá életrajzának megírásáról is. Részemről ugyan tudom, hogy 
akadt volna a ■ társulat körében avatottabb toll is, mint az enyém, megírni 
Zsigmondy Vilmos emlékezetét, de mégis köszönettel elfogadom a magyar
honi földtani társulat megbízását, minthogy így talán legalább némileg tol
mácsolhatom azon hálás érzelmeinket, melyeket nemes pártfogónk iránt bár 
mindenkor éreztünk, de életében szerénysége folytán előtte kellőleg kifejezni 
nem mertünk.



8 BÖCKH JÁNOS. (4)

Zsigmondy V ilmos kitűnő egyéniségét nem csak hazája, hanem a kül
föld is méltatta, azért elhúnyta alkalmából a külföld irodalmában is talál
kozunk rokonszeves megemlékezésekkel. Valóban örökké büszkék lehetünk, 
hogy oly férfit, a kiről, hogy példát említsek, az «Oesterreichische Zeitschrift 
für Berg- und Hüttenwesem azt írja:

«In den letzten Tagén des Jahres 1888. hat unser Fach ein 
schwerer Verlust getroffen. W ilhelm Zsigmondy, einer unserer hervorra- 
gendsten Genossen, ein Mann, dér sicli durch seine vielseitige, frucht- 
bringende Thátigkeit, wie durch seinen ehrenvollen und liebenswürdi- 
gen Charakter einen angesehenen Namen erworben und weit über die 
Grenzen seines Heimatslandes hohe Achtung genoss, ist am 21. Decem
ber 1888 dahingegangen», valamint «Ueberblicken wir den Lebenslauf 
und die Thátigkeit unseres Freundes Zsigmondy, so tritt uns das Bild 
eines Mannes entgegen, dér sich durch eigene Kraft emporschwang, die 
schwersten Hindernisse durch seine Kenntnisse und seine Beharrlichkeit 
überwand und am Ende Werke zurückliess, die seinem Namen Unsterb- 
lichkeit verleihen,»

mondom, örökké büszkék lehetünk, hogy ily férfit teljes joggal hazánkfiának 
mondhatunk. Áldott legyen örökké az ő emlékezete.

Ezek után áttérhetek intézetünk múlt évi működésének rövid össze
gezésére. A szokott sorrendet követvén, mindjárt az országos részletes föld
tani felvételekhez fordulok.

A lefolyt évi geológiai felvételek a nagyméltóságú földmívelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi m. k. minisztériumnak 1888. évi május hó 17-én kelt 
sz. magas rendeletével jóváhagyott felvételi tervezet értelmében gombolyít- 
tattak le, melynek alapján az országos geologok ez alkalommal is a már eddig 
megalakítva volt 2 osztályba osztattak be. Ezeken belül az északi felvételi 
osztály vezetése dr. H ofmann K ároly főgeologra, a délié pedig telegdi Roth 
Lajos főgeologra ruháztatott.

Az északi felvételi osztály tagjai voltak továbbá dr. Pethő Gyula osz- 
tálygeolog és dr. Posewitz Tivadar segédgeolog, a kik már a múltban is 
ennek keretében működtek. Közreműködtek ez osztályban azonkívül még 
lóczi Lóczy L ajos műegyetemi tanár és dr. Szontagh Tamás magángeolog, a 
mennyiben ezek munkaerejüket felajánlva, a nagyméltóságú minisztérium 
által tekintettel arra, hogy az ideiglenesen nyugdíjazott M atyasovszky Jakab 
osztálygeolog a felvételeknél pótlandó volt, szintén megbízást nyertek.

Az északi felvételi osztály tagjai, mint alantabb részletesebben kimu
tatva látható, ez alkalommal is Arad, Bihar, Szatmár, kis részben Szilágy és 
Máramaros megye területein dolgoztak.

A déli felvételi osztálynak telegdi B oth Lajos főgeologon kívül tagjai
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voltak még, H alaváts Gyula és dr. Schafarzik Ferencz segédgeologok, kik
hez magam és semsei Semsey A ndor is csatlakoztunk. Ez osztály tagjai kizá
rólag Krassó-Szörény megyében valánák elfoglalva.

Az intézet bánya-főgeologja, Gesell Sándor végre hivatva volt ez 
alkalommal folytatni és egyúttal befejezni a körmöczi bányavidék bánya- 
geologiai felvételét.

A fent mondott két osztály működését részletesebben tekintve, az
északi osztály tagjai közül:

Dr. H ofmann Károly főgeolog folytatta tavaly megkezdett felvételeit 
a Sebes-Körös táján a xlw üÁT jelölte specziális lapon. Csarnóháza, Brátka 
és Sonkolyos közt észak felé csatlakozván múlt évi e vidékbeli felvételeihez, 
jelenleg folytatta a térképezést a ÉNy jelű lap délkeleti sarkában,
a szomszédos xlfiTTÁiT ÉK-nek a Sebes-Körös bal partján elterülő részében, 
még pedig keleti irányban a Jád völgyéig, mely utóbbi határolja délkelet 
felé a IdK-nek északnyugati részében bejárt területet is. A nyugat felé
kapcsolatos Xxvii°ro7' T) Ny jelű lapon ennek ÉK sarkában, végeztetett a felvétel, 
déli irányban a Gyalu-Runcsiorig. A felvételi terület helyezkedését, mely 
Biharmegyéhez tartozik, Sonkolyos, Brátka, Csarnóháza, továbbá a Jád völ
gyében fekvő Izvor vasiiti örház, a már említett Gyalu-Les és a Valea-Bun- 
csioruluj felső vége, nemkülönben Dámos fekvése által látjuk közelebbről meg
jelölve. Felette bonyolódott földtani viszonyok uralkodnak, mondja H ofmann 
utolsó felvételi jelentésében, az egész általa a lefolyt nyáron bejárt területen, 
melyeknek világos kiderítése és pontos részletes térképezése fáradságos, 
lépéskénti munkát igényelt.

Dr. P ethő Gyula, neje súlyos betegsége folytán nyert miniszteri enge
dély alapján, a lefolyt nyár második felében és őszszel foganatosította fel
vételeit, ezeket ez alkalommal is főleg a xva/T oy : 75,000) specziális lap 
ábrálta területen végezvén, még pedig ennek keleti felében, csekélyebb 
bejárásokat azonban a kelet felé szomszédos specziális lapokon is eszközölt, 
úgy mint a délnyugati sarkában, valamint a x 9̂YIzo‘)oAv délnyugati
végső szegélye mentén.

A kezdetleg idézett specziális lap keretén belül, nyugat felé kapcsolato
san korábbi felvételeivel, a - DK jelű eredeti felvételi lapon befeje
zést nyert a Kiszindia és Boncsesd közt elterülő vidék felvétele északra fel 
a Fehér-Körös bal partjáig, délre pedig le a lap széléig. Ugyancsak e lap 
északkeleti sarkában pedig szintén bevégeztetett a térképezés a Krokna és 
Laáz-tói keletre emelkedő vidéken, úgy a lap keleti, mint északi széléig.

Az észak felé csatlakozó x2°YIzo" ^  ÉK jelű eredeti lapon íJézna körül 
kezdődnek újabb felvételei, nyugati irányban Minyád és Karánd közt szo
rosan kapcsolódván az 1885-ben teljesített felvételekhez; északkelet felé 
ellenben egy Szlatinát Nadalbesten át Gross-al összekötő vonal határolván
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a bejárt, délkeleten keskeny szegélyként kezdődő, északnyugat felé mind
jobban kiszélesedő területet. Mint már fentebb említém, még tovább észak- 
nyugati irányban is foganatosíttatott felvétel, még pedig a DNy jelű
eredeti lap déli szegelyrészében, a Beéltől északra Tagadó-Megyes, Mocsirla, 
Benyesd, Agris, Kumányesd és Hagymás közt elterülő vidéken. Végre még a 
xxvn°rov' DNy említendő, hol a Gurahoncz és Báltyele-töl délre fekvő kisebb 
terület járatott be. Megjegyzendő még, miként a kezdetleg nevezett geolog 
jelentése szerint bizonyos, a legifjabb neogén és diluviális képződmények 
között települő kavics szabatosabb kijelölése érdekében történtek némi ream- 
bulálási munkák is, nevezetesen Szelezsány és Bossia környékén, valamint 
a Karáncl, Toplicza, Kertes, Prezest, Bohány, Minyád és Ignest közt a már 
korábban bejárt területen.

Dr. Pethő Gyula munkaterülete a fentebb említett helységek fekvése 
által van közelebbről rögzítve, s jobbára Arad, de némileg Biharmegyére is 
kiterjeszkedik.

L óczy Lajos működése főleg a X̂ YIZ°™,-  jelű specziális lap északkeleti, 
valamint a K felé szomszédos xxvnT" északnyugati részére esik. Kapcsola
tosan előbbi felvételeivel, a Maros jobbparti hegységében nyugatról kelet 
felé haladt.

Az imént mondott kereten belül térképezésre került a - ^víGot"
(1 : 25,000) jelű lap majdnem teljességében, minthogy csak még a Szlatiná- 
tól (Maros-Szlatina) főleg délkeletre elterülő csekélyebb rész igényel bejárást. 
A dél felé szomszédos DK jelű eredeti felvételi lapon, valamint

X X V T . rov. Q4 > r

az ettől nyugat felé következő xxvz°™— DNy eredeti térképen ellenben 
az e lapok északnyugati, illetőleg pedig északkeleti sarkaiban folyt a munka 
a Dumbrovicza patakot szegélyző hegyrészekben Gross-tói le Kapruezáig, 
innen pedig a Maros jobb partja mentén Batucsa helységig. A keletiebben 
fekvő xxvn°rov • 75,000) jelű specziális lapon belül a xxyizo™t ÉNy ere
deti lap nyugati felében szintén befejezést nyert a földtani felvétel, tehát 
kelet felé az erdélyi országrészeknek a határa éretett el, a dél felé következő 
xxvnToy DNy-nak északnyugati sarkában, Bossia táján, szintén bejárásra 
került egy keskenyebb szegély, a már előbb említett ^ v i ”™- DK-en végre 
pedig már a mondottakon kívül a Trojás helységtől északra fekvő közvetlen 
környék is. L óczy felvételei Aradmegyében folytak, hol működésének terü
letét Batucza, Kaprucza, Gross, Pajucsán (Pajsán), Musztesd, Szaturó, 
Sólymos-Bucsava, Bossia, Trojás és Maros-Szlatina helyezkedése által 
látjuk jelölve.

Dr. Szontagh Tamás feladatai közé tartozott a x x y t  - és xkÁii.°rV7 
(1 : 75,000) specziál lapokon térképezés alá venni ama területeket, melyek a 
régebben e vidéken eszközölt földtani felvételek alkalmával, tekintettel az. 
akkor a közlések alapjául szolgáló 1 : 144,000 méretű specziális lapok kere
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téré, figyelmen kívül maradhattak, melyeknek bejárása azonban az újabb, 
t. i. 1 : 75,000 méretű specziális lapoknak használására való áttérés követ
keztében most már elodázhatlanií.1 szükségessé vált.

Ugyancsak e szempontból ejtetett meg továbbá egy csekélyebb résznek 
felvétele a Xxvn°™T specziális lap északnyugati sarkában, melynek
befejeztével dr. Szontagh Tamás még hozzáfogott az evvel nyugat felé 
s z o m s z é d o s ■ északi szegélyének tanulmányozásához is.

E szerint befejeztettek a ®Ny és DNy (1 : 25,000 méretű)
teljes lapok, tehát Nagy-Károly, Gencs és Iriny tágabb értelemben vett 
környékének felvétele.

Tovább délre a ENy-on e lap nyugati negyede lett bejárva,
tehát a Pér-tői nyugatra elterülő vidék és Kécz környéke, a mennyiben e 
lap keleti része már korábban M atyasovszky Jakab osztálygeolog által lett 
felvéve, a dél felé szomszédos Xxvn°rnv DNy-on pedig az észak és kelet felé 
a Berettyó által szegélyezett vidék, délre és nyugatra a lap széléig, tehát 
Terebes, Bozsaly és Széplak környéke, valamint Margittánál a Hossza- 
patak északnyugat és délkeleti közvetlen vidéke, mert e lap többi részeinek 
földtani felvétele itt is már korábban foganatosíttatott Matyasovszky által.

Még jobban dél felé, a ENy-on, dr. Szontagh szintén dol
gozott, és pedig keskeny szalagban e lap északi szegélye mentén, Papfalva 
környékén, délfelé a Bézhegység északi nyúlványáig nyomulván előre, 
keletre ellenben itt is a Berettyóig jutott. Ezután áttért működésével a már 
fentebb említett (1 : 75,000) specziális laphoz tartozó XXvi°rov
és ENy jelű (1 :25,000) eredeti lapokra, melyek északi részében vétetett fel 
egy keletről nyugat felé mindjobban szélesbedő szalag, még pedig az utóbb 
említett lapok keletiebbjén Terje és Fam os közt, déli irányban itt is a Béz
hegység északi nyúlványainak kezdetéig és a Szalárd-ról Margittá-m vezető 
útig, a legutóbb felsorolt lapon ellenben a Szalárd, Pap-Tamási és Nagy- 
Száintó közt elterülő vidéken dolgozott.

Dr. Szontagh Tamás Szatmár és Biharmegyében működött és csak irt
ott érintett szilágymegyei területet.

Dr. Posewitz Tivadar földtani felvételeinek főkiindulási pontjáúl ez 
alkalommal is a máramarosmegyei, közel az ország határához fekvő Körös
mezőt választá. Térképezései a DNy, nemkülönben a dél felé szom
szédos ENy eredeti lapok területén északi és keleti irányban az
ország határáig végeztettek, déli irányban pedig a máramarosi központi 
havasokhoz tartozó Gserna-Hora vonulat Pietrosz és Hoverla nevű csúcsáig, 
míg az utóbb mondott lap északnyugati sarkában egy a Pietroszt a Sesza 
nevű hegyen át a Fckcte-Tisza völgyében fekvő Szvidoveczi fűrészteleppel 
összekötő vonal adja délfelé a határt.

Végeztettek továbbá félvételek a fent idézett térképekkel nyugat felé
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szomszédosakon, t. i. a Y~ z°-ft - DK és kisebb mérvben a „ YYzona ■ ÉK la- 
pokon is. Az előbbi lapon északi irányban itt szintén az ország határáig 
hatolt Posewitz a felvételekkel, tehát a Cserna-Polonina gerinczéig, míglen 
nyugat felé a Fekete-Tisza eredete vízválasztóján lévő Okola tisztás adja 
a bejárt vidék határát. Délnyugat és dél felé végre a Szvidoveczi havasok 
főgerinczének északkeleti, meredekebben kiemelkedő lejtője adja meg a 
határt le egész a Fekete-Tisza völgyéből már is említett Szvidoveczig.

Posewitz a fentebbiek szerint kizárólag Máramarosmegye terüle
tén dolgozott.

A  2-ik avagy déli felvételi osztálynak kivetett munkaterületén :
Telegdi E oth L ajos főgeolog a xxvTjl Sv°AP“ ^  : 75,000) jelű 

speoziális lapokon belül térképezett, még pedig az előbbeni lap északkeleti 
sarkában, az utóbbinak ellenben délkeleti szögletében.

Dél felé működésével a korábbiban felvettem vidékhez kötvén, ott egy 
a Pojana-Flori-1 az Illadia melletti Csoka-Bozovics-csal összekötő egyenes 
vonal adja a határt, nyugat felé ellenben az Illadiá-tól Gsiklován és Oravi- 
czán át húzódó kristályos palavonulat keleti széle szegélyezi a munkaterü
letet északi irányban az Oraviczánál emelkedő Tilva-mik-ig, míglen aztán 
észak felé maga az imént mondott hegy, Valamint a jobban keletre emelkedő 
Tilva-mare és az ismert Marilla gyógyhely és a Lup nevű hely keresztje 
adja a pontokat, meddig Roth felvételei északi irányban jutottak. Kelet felé 
az imént mondott kereszttől kezdve az úgynevezett czement-út szolgál határúi, 
továbbá pedig mind végpontokat a Tilva-Oknár-1 és a Tilva-Szina fasorát 
nevezhetem, melynek délnyugat felé való folytatásával lejutunk a Minis 
völgyébe, s ezen átkelvén a betartott délnyugati iránynyal végre a már tavalyi 
jelentésemben megnevezett Batatura erdőtisztáshoz érkezünk. E helytt, 
valamint a még jobban délre emelkedő Conuna és Seszta-Gorwja hegyek
nél csatlakoznak E oth felvételi múlt évi területéhez és ez az eset azután az 
utóbb mondott ponttól kezdve az Izvoriduj-Bakasdiánulujon át a Pojána- 
Urszonyeig.

E oth e szerint a EK (1 : 25,000) eredeti felvételi lap észak
keleti részében, a DK (1 : 25,000)-nek ellenben délkeleti negyedében
dolgozott, kizárólag krassó-szörénymegyei területen.

Az osztály második tagja, H alaváts Gvüla, ez alkalommal a 
DK (1 : 25,000) keleti felében működött, nevezetesen a Dognácska és Vaskő 
közt elterülő bányavidéken, dél és nyugat felé csatlakozván korábbi felvéte
leihez. A bejárt terület nyugati határát a Kulmia-máre vízválasztó képezi, 
északi irányban egyenesen le a Móravieza-palakig. Észak felé az imént 
mondott patak képezi a határt, még pedig Vaskőig (Moravicza), a honnan 
aztán a resiczai kocsiút szegélyezi a felvett területet a Gyalu-Popi-ig.

Kelet felé egy az imént idézett Gyalu-Popit a Lupáktól délnyugatra
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emelkedő Csoka-lupákával összekötő vonal adja a határt, dél felé pedig 
úgy ez utóbbi pont, valamint Dognácska déli vége jelölnek határpontokat, 
míg végre Dognácskától kezdve északi irányban a -János-völgyig maga a 
dognácskai fővölgy adja a határolást, azután pedig maga a János-völgy fel 
a kezdetleg megnevezett Kulmia-máreig.

H alaváts felvételi területe szintén Krassó-Szőrénymegyéhez tartozik.
A szintén ez osztályhoz tartozó dr. Schafarzik F erencz feladatát 

képezte, mindenekelőtt térképezni a (1 : 75,000) specziális lap leg
végső északkeleti és délkeleti sarkában még bejáratlanúl maradt kisebb 
területeket, a mi megtörténvén, immár egyáltalán be van fejezve e lap föld
tani felvétele. Ebbéli feladata teljesítése után dr. Schafabzik hozzá fogott a 
kelet felé szomszédos °rov ^  ’ 75,000) specziális lap területe feldolgo
zásához, északi irányban sőt az ott határos lapok végső déli szegélyrészeire 
is átlépvén, a mint ez a dél felé fekvő xxvi°roT specziális lap végső észak
keleti sarkában is megtörtént.

Dr. Schafarzik e szerint dolgozott: a x^ z°'^ DK (1: 25,000) eredeti 
felvételi lap délkeleti részében, valamint keskeny szegélyben a xxvi°rov~~
(1 :25,000) északkeleti sarkában. E területen észak felé határos lévén 
megelőző évi felvételeivel, ott tehát a Szekasticza és a Jeselnicza patakok 
közti vízválasztó adja a határt, míg nyugat felé határos a már korábbi 
években felvettem vidékkel, dél felé le egészen a Csukár-máreig (vagy mint 
az újabb térképen olvasható Gsóka-máreig), honnan azután az ez utóbbi 
hegyet a Pregyál-lal és tovább a Kraku-rea-val, ez utóbbit pedig északkeleti 
irányban Toplecz-czel összekötő vonal zárjá le a felvett területet.

Ezen kívül fentebb, Mehádiától északra, is működvén, nevezetesen a
xxvLroy. és xxviüfoV ^Ny í1 : 25>000) Jelű laPon> valamint a még 

jobban északra következő xxré̂ rov DK-nek délkeleti végső sarkában és a 
DNy délnyugati szögletében, ott térképezésre került a Glob- 

patak torkolata, Jablanicza, Globukrajova, Kuptoria és Globureu közti 
háromszög.

Felvétetett továbbá a Bela-reká-tó\ keletre emelkedő hegyvidék, még 
pedig Globureu-tól a Bela-reka mentén lefelé a Bolvasniczai völgy torko
latáig, honnan azután Bolvasniczá-ig maga e völgy jelöli a bejárt vidék 
határát, míglen még tovább ama összekötő vonal tájékoz, mely Bolvasnieza 
délnyugati végét délkeleti irányban a Rulmiá-val kapcsolja össze.

A Kulmiáról egyenesen délre, a Herkules-fürdő felé tart vonalunk, ott 
északkelet felé fordulván, a Cserna völgyét követi, még pedig a Porembu 
nevű forrásokig, honnan felhuzódik a Fiatra Galbiná-m, átcsapván a Vurvu 
Fercziánuluj-va, valamint az Árszána déli oldalán lévő pojánákra, végre 
nyugat felé egyenesen lehuzódván a már felemlített Globureu-hoz.

Schafarzik kizárólag Krassó-Szörénymegyében végzé felvételeit.
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A bányafőgeolog, Gesell Sándor nyári tevékenységére térvén át, 
általa folytattatott s ez alkalommal végleg be is fejeztetett a körmöczi bánya- 
terület földtan-bányászati tanulmányozása és térképezése. Ez alkalommal is 
a Körmöcztől déli irányban a Garam völgye felé húzódó területet járta be.

Észak felé Kaproncza és Vendfalu közt csatlakozván a megelőzőleg 
felvett vidékhez, most a ÉNy és DNy (1 : 25,000) lapokon végzé
teendőit a körmöczi fővölgy mentén déli irányban le a Garamig. Nyugaton 
-egy a Lutilla helységétől délkeletre, a Garam táján emelkedő Sibenieze- 
hegyet az ugyancsak az utóbb mondott helységtől északkeletre fekvő Horni- 
Kiapa hegygyei összekötő vonal és ennek meghosszabbítása jelöli a határt, 
míg ellenben keletre, Nevolno-tói kezdve le a Garamig, az észak-déli menet
tel bíró Jhrács-patak völgye szolgálhat a térképezett terület határaként.

Gesell múlt évi működésével, mely zárköve több' évi a körmöczi 
bányavidéken végzett szorgalmas kutatásainak, be van fejezve bányászatilag 
fontos területeink egyikének bányageologiai tanulmányozása, s így ismét 
meg van téve egy lépés a kitűzött üdvös czél felé. Legyen a végzett mű erős 
támasza a Körmöcz vidéki bányászat felvirágzásának, ez lesz legszebb 
jutalma a fáradságos munka teljesítőjének és az intézetnék, melynek tagja.

A mi végre személyemet illeti, felrándultam az elmúlt nyár folyamán 
Máramarosmegyébe, Kőrösmező vidékére, minthogy az ott folyamatban 
lévő felvételek érdekében szükségesnek mutatkozott nehány geológiai kirán
dulás közös megejtése az ott működő intézeti taggal, s minthogy továbbá 
a bányageologiai felvételek Körmöcz táján befejező félben valának, szüksé
ges volt a választandó további működési tér érdekében a nagybányai bánya
kerületet felkeresni, s ott a kellő tájékozást megszerezni, a mit szintén foga- 
nasítottam.

Ezek után a déli felvételi osztályhoz csatlakozván, ennek munkálko
dását támogattam, részletesen térképezvén -^ Yz0”* DK jelű lapon, Károly
falva erdős környékét keleti irányban Pagyina-Matyei helységéig és 
a Runcsia nevű hegyig, déli irányban a lapszéléig, sőt ezen valamivel túl; 
nyugat felé a már Moldova határában fekvő úgynevezett popa-malmot a 
Baroni-sziklával összekötő vonal adja a határt, tovább északi irányban 
pedig maga a moldova-szászkai országút, míglen észak felé Kohldorf táján 
csatlakoznak felvételeim a már korábban bejártam területhez. Ezen bejárá
saimnál ez alkalommal is Semsey A ndor úr közreműködésének örvend
hettem.

A lefoly évben részletesen térképezett terület nagysága : 41.4 Omf. — 
2382'46 □  Km., mihez járul még a bányafőgeolog által felvett 0'9 □  mf. =  
51-79 a  Km.

Végre vagyok bátor utalni az ide mellékelt I. táblára, mely a magyar 
szí. korona országai területének vázlatát tünteti fel s ebből a magy. kir.
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földtani intézet által eddig foganatosított részletes földtani felvételek mai, 
állása egy tekintetre látható.

Habár az előbbeni sorokból visszatükrözik az intézeti tagok múlt évi 
működésének egy jelentékeny része, evvel ez koránt sincs még kimerítve. 
Úgy mint eddig, láthatjuk intézetünk tagjait most is még egyéb irányban 
elfoglalva.

Már az 1887-ről szóló jelentésemben kelle megemlékeznem korántsem 
jelentéktelen teendőkről, melyek a vízjogi törvény életbeléptetése óta szin
tén a m. k. földtani intézetre háramlanak, s azt hiszem, nem tévesen követ
keztetek, hogy azon mérvben, a melyben terjedni fog az e törvény nyújtotta 
előnyöknek ismerete a közéletben, ép azon mérvben öregbedést fog nyerni 
ide vágó teendőink köre is, váljon nem lesz-e szükséges ez esetben egyéb 
intézkedésekről gondoskodni, ennek latozgatását egyelőre még mellőzöm.

A lefolyt évben tárgyalásra került az intézetnél Kempelen Imre szé
kesfehérvári lakosnak a mohai Ágnes és György ásványvíz-kutak védterü- 
letének elnyerését czélzó beadványa. Ez ügyben dr. Szontagh Tamás bel- 
munkatársunk készíté a törvénykövetelte szakvéleményt, s a földtani intézet 
igazgatósága szintén megadta erre vonatkozó véleményét a Nagyméltóságú 
Minisztériumnak úgy a helyszíni tárgyalás előtt, mint ennek az illetékes 
m. k. bányakapitányság által való megejtése után.

Legombolyíttatott továbbá az intézetnél a komárommegyei kocsi 
Corvin János keserűvíz védterületének kérdése, melyben Jardin P á l  párisi 
lakos kérvényezett. Ez ügyben is dr. Szontagh Tamás készíté a beadványhoz 
szükségelt szakvéleményt, mire azután ez esetben is kétszer, t. i. az eljáró 
bányakapitányság helyszíni tárgyalása előtt és után, kelle hogy foglalkozzék 
az intézet igazgatósága a védterület kérdésének geológiai szempontból való 
mérlegelésével.

Megfordult az intézetnél a hontmegyei szántói ásványvíz-forrás véd
területének ügye, melyben a zirczi apátság egyenes felszólítása folytán 
Cseh Lajos selmeczbányai kerületi bányageolog vállalta magára a geolog- 
szakértő teendőit s a földtani intézet igazgatóságának a felűlbirálatról szóló 
jelentése szintén felterjesztetett a Nagyméltóságú Minisztériumhoz.

A már megelőző évi jelentésemben megemlített gróf B atthyány 
KÁROLT-féle tárcsái gyógyforrások védterületének kérdésében, melyre 
Ctesell Sándor bányafőgeolog adott szakvéleményt, szükségessé vált geoló
giai szempontból újból nyilatkozni, a mennyiben az intézet igazgatósága, 
egyértelmüleg a geolog-szakértővel, ez esetben is szigorított eljárást kíván 
a belső védterületek kérdésében.

Geológiai szempontból felülvizsgáltatott a Y ogler József (vasmegyei) 
petánczi lakos által az ottani Széchenyi-forrás-ra kért védterületet illető
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javaslat, melyben szintén Gesell Sándob volt az eljáró és javaslatkészítő 
geolog-szakértő.

Véleményezésre került továbbá a földtani intézetnél a gbóf Csáky 
ÁLBiN-féle szepesmegyei szlatvini Anna-forrás védterületének kérdése, mely 
ügyben Münnich Kálmán bányaigazgató Iglón készíté a forrástulajdonos 
felszólítására a szakvéleményt, míg az eljáró szepes-iglói bányakapitányság
nak hatósági szakértője dr. Roth Samu volt.

Végre még megjegyezhetem, hogy gbóf E bdődi Ferencz, mint a, pös- 
tyeni fürdő tulajdonosa, ezen gyógyfürdőre nézve védterület elnyerését czé- 
lozván, a szükséges szakvélemény elkészítésére az intézet javaslata értelmé
ben telegdi Roth Lajos főgeologot kérette fel, a ki megbízatásának még az 
ősz folyamában felelt meg.

Ebből látható, hogy a m. k. földtani intézetnek a vízjogról szóló 
1885-ik évi XXIII. tcz. következtében az ásványvizek védterületének megál
lapítása körül elég fontos szerepe jutott s nem hagyhatom el e tárgyat, hogy 
újból ne hangsúlyozzam, a mit adott alkalommal már több ízben más helyen 
kifejezésre hoztam, így pl. - ^  sz. jelentésemben, miszerint részemről tel
jes mérvben méltányolva ama szigorító eljárást, melyet az intézeti geolog- 
szakértők a szűhebb védköröket illetőleg javaslataikban követtek, midőn az 
adott viszonyokhoz mért szűhebb védkörön belül netalán foganatosítani kívánt 
bárminemű ásásokat, turkálásokat, egyáltalán a föld kérgének efféle megbon
tását hatósági engedély kieszközléséhez óhajtják kötni, mert most is mon
dom, hogy azon esetekben, midőn a helyszíni szemlét megtartó geolog-szakértő 
a szűkebb védkör megállapítását tanulmányai alapján szükségesnek tartja, e 
belső védterületnek természetszerűleg korántsem lehet csak az a feladata, 
miként a forrás-tulajdonos gyógyvizét esetleges megcsapolás ellen védel
mezze, hanem véleményem szerint igen fontos feladatát kell hogy képezze 
az is, hogy a szűkebb védkör a gyógyvíz kifakadási vagy megnyitási pontját 
környező talajt a lehetőségig minden elszennyesítés, befertőzés ellen meg
óvja s így közvetítőleg magát a forrás vízét is tisztaságában megtartsa. 
E körülményre ásványvizeink már reputácziója érdekében is különös gon
dot kell fordítanunk s meggyőződésem, hogy ez irányban elkövetett téve
dések esetleg megmérhetetlen károkat okozhatnak ez úgy egészségileg, mint 
közgazdaságilag felette fontos természet-adta kincsek kellő kihasználásán.

Részemről teljes mérvben hozzá járultam a geolog-szakértőknek a 
belső védterületeket illetőleg emelt, fentebb említett szigorító javaslatukhoz, 
mert a föld kérge megbontásának a hatósági engedélyhez való kötésében 
én is garancziáját keresem annak, hogy a szűkebb védterületen a talaj és 
ennek vizei befertőzésének a lehetőség eleje vétessék, mert feltehető, hogy az 
illetékes hatóság csak az esetekben és ha szükséges oly óvintézkedések mel
lett fogja megengedni a belső vagy szűkebb védterületen belül az ásást s
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egyáltalán az efféle munkálkodást, ha nemcsak a kérdéses forrás vizének 
lecsapolása ellen nem véttetik, hanem szükség esetén elég lesz téve mind 
ama követelményeknek is, melyeket egy modern állam a befertőztetés elleni 
védekezés szempontjából is kell hogy követeljen. Ezt akartam újból hang
súlyozni.

Támogatást nyújtottunk továbbá W allenfeld Mihály úrnak, a meny
nyiben kérésére dr. Schafabzik P eeencz intézeti geológus által megvizsgál
tatott a visegrádi Dobos-liegy-ről való úgynevezett szürke és kék trachit, 
mely hipersztén-andezitnek bizonyúlt, s az eredményről és a kőzeteknek e sze
rint való használhatóságáról neki a kért okmány kiadatott.

Később Wallenfeld Károly úr kereste meg az intézetet, miként vizs
gálat alá vétetvén az ó-buda-gödöllöi koronauradalom duna-bogdáni kőbá
nyáiból származó andezit-mintákat, azok a Szobb melletti Ságh-hegy ande
zitjével hasonlíttatnának össze burkolat-koczkákra való használhatóság szem
pontjából. E vizsgálat megejtésével szintén dr. Schafabzik F eeencz bízatott 
meg, s az eredmény W allenfeld K. úrral közöltetett, mely szerint a két 
kőzetre nézve a petrografiai vizsgálat alapján lényeges különbség nem 
ismertetett fel.

Nyomban nevezhetem gróf Zichy Nándor ő méltóságának kérelmét, 
melynek alapján dr. Schafarzik Feeencz petrografiailag megvizsgálta a 
nógrádmegyei patvarczi trachit-fajt, azt augit-mikrolitos andezitnek mond
ván kevés hiperszténnel; használhatósága iránt is nyilatkozván.

Irásbelileg felvilágosítás nyujtatott az igazgatóság részéről még egye
beknek, a kik egyik-másik irányban fordúltak a földtani intézethez. így p. o. 
•Jensch Ödön urnák Rosamunde-hüttében (Porosz-Sziléziában), a ki magyar- 
országi kali-földpátok iránt érdeklődött.

Csáki Z sigmond úrnak Püspök-Szt.-Erzsébeten muszkovitok iránt. 
Marich Zsigmond úrnak Szt-Gotthardon a hozzánk küldött anyagot illető
leg, valamint Szilágymegye alispánjának a Girokúta községben előforduló 
márgára nézve.

Továbbá a Rimamurány-Salgó- Tarjáni Vasmü-részvény-társaságnak 
dolomitok iránt; az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek fosforit 
iránt újból hozzánk intézett kérdésére.

A magy. kir. Államvasutak Igazgatósága a püspök-ladányi állomás 
ártézi kútjából kiömlő gázra vonatkozólag emelt kérdést.

A  nagyméltóságú földművelés-, ipar és kereskedelemügyi Minisztérium
nak Temes vármegye alispánja által a Csakováron lemélyesztett fúrólyuk 
érdekében emelt kérdésére adatott véleményes jelentés, szintúgy egy máso
dik esetben a Milos L ajos lippai lakos által beküldött anyagra nézve.

Yégre még felemlíthetem, hogy szívesen teljesítettük a cs. és k. műszaki 
és közigazgatási katonai bizottság abbeli kérését, melyet a «Die bygieni-

2A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1888-ról.
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schen Verháltnisse dér grösseren Garnisonsorte dér öster.-ungar. Monarchie 
II. Budapest" czímű műve bizonyos részének, melyhez annak idején 
telegdi Botit L ajos szolgáltatta az alapot, a kinyomatás alkalmából az utóbb 
nevezett által való átnézését illetőleg hozzánk intézett.

Még számos esetet fűzhetnék e sorozathoz, melyben a m. k. földtani 
intézet akár a bel- akár a külföld által felvilágosítás vagy egyéb útbaigazítás 
végett igénybe vétetett.

Örvendetes e bizalom, s mutatja azt is, hogy mind szélesebb körök
ben ismerik az intézet fontosságát, de másrészt nem titkolhatom, hogy 
egyéb czéljainak koczkáztatása nélkül, különösen csekélyebb létszáma mel
lett, bizonyos fokon túl itt sem mehet az intézet.

Gyűjteményeink ügyére térvén át, mindenekelőtt örvendetesen konsta
tálhatom ama haladást, mely ezek új felállításában és rendezésében nyilvá- 
núl úgy, hogy csakugyan felette közel van már az időpont, hogy az ez 
irányban folyó munka a rendelkezésünkre jutott gyűjtemény-termekbe befért 
anyagra vonatkozólag befejezettnek leszen mondható.

Készségesen elismerem ama ritka és lankadatlan szorgalmat, melyet 
dr. H ofmann Káböly főgeolog különösen az intézet legnagyobb termében 
elhelyezve látható sztratigrafiai-paleontologiai, valamint a petrogiafiai, igen 
terjedelmes és becses gyűjtemény igazán példás felállítása körül személyesen 
kifejtett, mely anyag hazánk Duna jobbparti megyéire vonatkozik, de köszö
nettel kell megemlékeznem ama hathatós közreműködésről is, melylyel 
,dr. Szontagh Tamás belmunkatársunk e gyüjteményrészen belül a magyar 
középhegység petrografiai anyagának rendezését és újból való felállítását 
magára vállalni oly szíves volt.

Nem volna igazságos tőlem csak egy perczig is késni megemlékezni 
ama fárasztó munkáról, melyet dr. Schafabzik F erencz és dr. Posevitz 
T ivadar összehasonlító gyűjteményeink rendezése körül elismerésre méltó 
kitartással kifejtettek, s nem kételkedem, hogy az imént nevezett két munka
társ itt is már legközelebb a befejezett munkával fog szembeállítani 
bennünket.

Dr. Pethő GYULÁ-nak az intézet emlős gyűjteményének czélirányos 
csoportosítását és tetszős felállítását köszönjük s azt hiszem, nem sokára itt 
is teljesen le lesz gombolyítva az e gyűjteményünk körüli munka.

Fitopaleontologiai gyűjteményünk dr. Staub M ór belmunkatársunk 
szorgos kezei alatt szépén domborodik ki, csak sajnos, hogy az általánosan 
érzett térhiány őt is sok irányban gátolja.

Bányageologiai, egyáltalán az ipar czéljait szolgáló gyűjteményeink 
Gesell Sándor szaktársunk különös gondozását képezvén, immár teljes 
rendben találhatók.
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Gyűjteményeink legfiatalabb, de azért nem kevésbbé fontos ága, t. i. 
a fúrási minták anyagának és szelvényeknek gyűjteménye telegdi Roth 
L ajos szaktársunk gondozásának örvend, mi mellett H alaváts Gyula szin
tén szép és elismerésre méltó sikerrel buzgolkodik e gyűjtemény gyarapítása 
körül, ezt legújabban a hódmezővásárhelyi két artézi kút igén sikerült kiseb
bített mintájával gazdagítván.

A szintén gyakorlati fontossággal bíró csiszolt díszkövek gyűjteményét, 
valamint dinamo-geologiai tárgyainkat teljes odaadással dr. Schafarzik 
E erencz gondozza.

Gyüjtenyeink fent mondott ágai az országos geologok rendes gyűjtésein 
kívül kisebb vagy nagyobb mérvben adakozások útján is szaporodtak.

Mindjárt első helyen kell megemlékeznem közismert, nemes párt
fogónk semsei Semsey Andor úr újabb becses és terjedelmes adakozásairól, 
melyek közt szerepel ama szép, főleg a krakói vidék barna és fehér jura 
kövületeit felölelő, de e mellett kisebb-nagyobb számmal karbonmészbeli, 
wernsdorfi rétegbeli stb. kövületeket is tartalmazó paleontologiai gyűjte
mény, melyet Semsey A ndor úr összehasonlító gyűjteményeink számára 
E. W alüszozyk úrtól, főherczegi bányatiszt Teschenben, 675 írt vételár lefi
zetése mellett szerzett meg, s mely szép gyüjtéményre dr. V. Uhlig Béesben 
volt oly szíves bennünket figyelmeztetni,' miért ez utóbbinak is köszönettel 
tartozunk.

Semsey Andor úr bőkezűségének köszönjük továbbá a mainzi meden- 
czéböl való emlős maradványok egy sorozatát, továbbá ugyancsak a mainczi 
medenczéből származó harmadkori, valamint mosbachi diluviális molluszkák 
egy suitéjét, mely régebb ebbeli állományunk kiegészítésére szolgál, s mely 
anyagot, szintén összehasonlító gyűjteményeink számára szerzett meg 
Semsey A. úr a berlini LiNNAEÁ-tól 310 írtért; s ez ajándékát megtoldá még 
egy a kázáni diluviumból való szép Rhinoceros íic/ioíT/rtníís-koponyával, me
lyet az imént nevezett LiNNAEÁ-tól 150 írtért vásárolt meg.

Valóban fényes ajándékkal állunk szemben, midőn felemlítem ama 
íosszil emlős maradványok sorozatát, melyet szt.-mártoni Radó K álmán, 
vasmegyei főispán és a Rába szabályozó-társaság kormánybiztosa ő méltó
ságának köszönünk.

Minthogy szaktársunk, dr. Schafarzik Eerencz útján oda értesültem, 
hogy Győrött a mondott társulat szabályozási munkálatainál nagyobb meny- 
nyiségben ősemlős maradványokra akadtak, nem késtem ez irányban ő 
méltóságához fordulni, a ki nyomban oly kegyes volt tudatni velem, miként 
értesülésem helyes, de hogy már jó eleve gondoskodott a fosszil maradvá
nyok szorgos összegyűjtéséről, különben is szándéka lévén e tudományos 
kincseket annak idején az országos intézetnek átadni. 0  méltósága kifeje
zett óhajára a múlt évi július hó elején személyesen Győrre utazván, az ott

2*
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őrzött kincsek megszemlélésére, akkor szerencsém volt az intézet kérelmét a 
tárgyak azonnali átengedése végett ő méltósága előtt személyesen is tolmá
csolhatni.

Igazán megkapó képet nyújtott az, a mit kormánybiztos úr ő méltó
sága Győrött nekem bemutatott, s midőn szóbelileg előadott kérésemre min
den habozás nélkül ajándékkép átengedé mindazon paleontologia tárgyakat,, 
melleket oly helyes érzéssel és előrelátással összegyűjtetett, a magy. kir.. 
földtani intézetet ez által oly fényes és gazdag diluviális emlős suite birto
kába juttatá, mely díszére válnék bármely nagy intézet gyűjteményének is.

A Rhinoceros tichorrhinus gyönyörű két koponyával van képviselve, 
Genus megaceros úgy koponyákkal mint szabad agancsokkal szerepel, 
kívüle a Genus alces fos. több lapátja látható még egy-két más szarvas faj 
maradványaival. Ursus, equus és Bison priscus-hoz tartozó maradványok 
szintén nem hiányzanak, valamint az Elephas primigenius csontvázának 
különféle részei által van képviselve.

Egyáltalában meg kell jegyeznem, hogy csakis rendkívüli és kedvező 
körülmények összejátszása eredményezhetett ily fényes és dús, különben is 
tetemes értékű kollekcziót. Minden esetre a legnagyobb hálára kötelezte 
szt.-mártoni E adó Kálmán vasmegyei főispán és kormánybiztos úr ő méltó
sága a tudományos világot, midőn bölcs előrelátással mindjárt kezdetleg 
iparkodott a vezetése alatt álló szabályozás alkalmával napfényre kerülő 
tudományos értékű tárgyakat a jelen és utókor részére megmenteni, de 
különösen lekötelezett bennünket, midőn ezen kincseket tulajdonunkba 
bocsátá, ezzel jogosan igényt tarthatván az összes hazai szakkörök mély kö
szönetére és elismerésére, de egyáltalán azok elismerésére is, kik méltányolni 
tudnak tudományos kutatást és haladást. Köszönettel tartozunk azonban 
azon férfiaknak is, a kik mint dr. Szalacsy L ajos Rábaszabályozási társulati 
igazgató, V idos Miklós társulati felügyelő és Meiszner Ernő kir. főmérnök 
és a Rábaszabályozási társ. főmérnöke, az összegyűjtött tárgyak körül elis
merőleg közreműködtek. Ama, szintén a szabályozási munkálatoknál nap
fényre jutott emberkoponyákat, melyeket a budapesti antropologiái intézet 
tisztelt főnökének, dr. T örök Aurél tanár úrnak kezeihez való eljuttatás 
végett átvettünk, a kellő helyre juttattak, de még számos, archeológiái 
tekintetben fontos tárgy összegyűjtése körül is érdemeket szerzett magának 
szt.-mártoni Radó K álmán ő méltósága.

Tudomásomra jutván, hogy az Országos Erdészeti Egyesület a Genus 
alces fos. oly koponyarészlete birtokába jutott, melyen az egyik agancslapát 
is még látható, nem késtem ennek paleontologiai gyűjteményünknek való 
átengedése végett borosjenői és szegedi gróf Tisza L ajos úr ő nagy
méltóságához, mint a mondott egyesület elnökéhez fordulni. Az ő kegyes köz
vetítésének, valamint az Országos Erdészeti Egyesület Igazgató Választ
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mányának ügyünk iránt tanúsított rokonszenves indulatának köszönhetjük, 
hogy a nevezett, felette szép és érdekes fosszil maradvány, mely Vinkovcze 
környékén a Száva medréből került napfényre, s melyet Déván Róbert úr, 
az egyesület alapító tagja küldött be, mint az Országos Erdészeti Egyesület 
becses ajándéka immár a földtani intézet fosszil emlősök gyűjteményében 
díszlik.

Legyen szabad itt is tolmácsolni ama hálás érzelmeinket, melyeket 
azok iránt érzünk, a kiknek ügyünk iránt táplált rokonszenve a fényes ado
mány átengedésében kifejezést nyert.

Különös köszönettel tartozunk az imént tárgyalt alkalomból kalnoki 
Bedő Albert miniszteri tanácsos úr ő méltóságának, a ki kérésünket leg
melegebb pártfogása alá vette, a mint legújabban is egy Zsupanje mellett a 
Száva medrében talált Bison priscus szarvcsapjának és elephas végtag- 
maradványának gyűjteményeink részére való átengedése által újra dokumen
tálta ügyünk meleg pártfogását. Fogadja végre az Országos Erdészeti Egye
sület fent mondott ajándéka körül kifejtett szíves fáradozásáért H orváth 
Sándor erdőfelügyelő úr is őszinte köszönetünket.

Ha már gyűjteményeink emlőseiről szólok, nem mellőzhetem ama 
gyönyörű Elephas primigenius alsó állkapocs-maradványok felemlítését, 
melyeket H alaváts Gyula kartársunk utánjárásának sikerült intézetünk 
részére megszerezni egy szintén igen szép Genus elaphus agancsával, mely 
maradványok Szolnokon kerültek ki a Tiszából.

A következő adomány, melyről megemlékezni kívánok, ama horvát- és 
szlavonországi paludina-rétegekből való szép és érdekés kövület-sorozat, me
lyet Fuchs Tivadar őr úr Bécsben juttatott birtokunkba viszonzásául ama 
kövületeknek, melyeket mi engedhettünk át a cs. k. természetrajzi gyűjte
mények geologiai-paleontologiai osztályának.

Zsigmondy Béla mérnök ur egy, a szegedi ártézi kút 252 '"'j -bői nap
fényre került castor jobb alkapocs töredékével, melyben két zápfog, a har
madiknak s a metsző fognak a gyökere van meg, kedveskedett intéze
tünknek.

Rost Ottó úr, a pesti kőszénbánya és téglagyár társulat felügyelője, 
ismételten volt oly szíves paleontologiai adományokkal gazdagítani gyűj
teményeinket, a mint p. o. nevezhetek egy proboscideától való szép meg
tartású jobboldali ulnát a rákosi téglavetőből, valamint halcsontvázakat a 
rákosi téglavető congeria agyagjából.

Gazdagították paleozoologiai gyűjteményeinket még a következő urak:
Emeritzy L ajos mérnök Aninán egy valószínűleg csehországi gampso- 

nychussal; Engelmann malomkőbánya igazgató Körmöezbányán, szarvas- 
agancs-töredékkel a littai (Barsmegye) malomkőbányából; Gregüss János, 
az Erdővidéki bányaegylet igazgatója Köpeczen, az ottani lignitbe be-
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ágyazott emlőscsont lenyomattal; H anusz István kecskeméti főreáliskolai 
igazgató több kövülettel, nevezetesen pedig a Tiszából való, elephas-hoz tartozó 
szép os femoris-sal; H opp Ferencz nehány a Kis-Svábhegyről való kövület
tel ; K ozocsa Tivadar képezdéi tanár Budapesten, nehány erdélyi harmadkori 
kövülettel; Budel K ároly m. k. adótárnok Körmöczbányán, a barsmegyei 
Brogyán községe határában lévő barlangban talált hyaena-fogakkal; Téglás 
Gábor m.,k. állam, főrealiskolai igazgató Déván, az ottani krétakorbeli 
képződésekből való, túlnyomólag azonban már a fttopaleontologiai gyűjte
ményünk tárgyát képező lenyomatokkal, mely utóbbinak állományát 
W allenfeld Károly nehány duna-bogdányi faopállal szintén szaporítá.

Fttopaleontologiai gyűjteményünkről emlékezvén meg, már fentebb 
említém, miként ez is szép fejlődésben van. Ennek ernyedetlenűl buzgól- 
kodó gondozója, a kinek egyebeken kívül újabban az intézeti évkönyv VH-ik 
kötetének zárófüzetét képező, aZsily-völgy aquitankorn flórájának beható és 
szép megismertetését köszönjük, dr. Staub Mór, megkezdvén a már koráb
ban a Székelyföldön gyűjtötte fosszil növények tanulmányozását, onnan való 
bővebb anyagnak a gyűjtése múlhatatlanúl szükségessé vált. Minthogy a 
nagyméltóságú minisztérium kegyessége folytán az intézet részéről nyújtható 
volt anyagi támogatás párosulva semsei Semsey A ndor lir áldozatkészségével 
azt lehetővé tétté, dr. Staub Mór a m. év julius 10-én útnak indult s ez idő
ponttól a mondott hó 27-ig tervünk keresztül vitelén fáradozott.

Felkeresvén a Háromszék-megyében fekvő Bodos, Közép-Ajta és 
Köpecz, válamint Bibarczfalva (Udvarhelymegye) környékét, a vidék fosszil 
flórájának igen tetemes anyagát gyűjtötte össze, ezzel lényegesen emelvén az 
innen már is birtokunkban volt fiatalabb neogénbeli növényanyagot.

Feladatát hűségesen megoldván, visszautaztában meglátogatta a nagy- 
enyedi reform, főiskola természetrajzi gyűjteményét is. Ez alkalommal egy 
pálma töredékét látta, mely Borberek mellett, Alvinczczel (Alsó-Fehérmegye) 
szemben a Maros Jobb partján találtatott kárpáti homokkőben, s minthogy 
ezt H erepey K ároly tanár úr, a mondott gyűjtemény őre, beleegyezésével 
kipreparálhatta, egy valóban szép pálmalével bontakozott ki a kőzetből, 
melyről dr. Staub még.Kolozsvárit részünkre egy igen csinos gipszmásolatot 
készíttetett, mely immár fitopaleontologiai gyűjteményükben díszük.*

- Ugyancsak ez alkalommal sikerűit dr. STAUBnak H erepey tanár úrtól, 
a Cystosira Partschii, Sternb. spi egy példányának átengedését eszközölni 
ki, melyet az utóbbi Nagy-Enyedtó’l délre, a Barompiacz nevű helyen talált, 
szármát-rétegekben.

• ». .Végre .felemlíti dr. Staub hozzám juttatott jelentésében, hogy Xagy-

*  E leletről ’ dr. Kocá k , is megemlékezik, lásd : Orvos-Természettudományi 
Értesítő 1888, 272. I. Sábái major, o. sp. Erdély fossil flórájában.
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Enyeclen Csató János alispán úrtól még egy fatörzs-maradványt kapott aján- 
dékúl, mely á Zsily-völgy aquitani lerakodásaiból való, továbbá, hogy sike
rűit neki a kolozsvári tudom, egyet, ásványtani intézetétől csere útján meg
szerezni a H erbich F. által annak idején az úgynevezett Űzi homokkőben 
talált zocphycus egy példányát, valamint hogy m. év augusztus havában 
ismét felkeresvén a gánoczi (Szepesmegye) lelőhelyet, ez alkalommal is sike
rűit neki az ottani mésztufából több levéllenyomatot, sőt emlős maradványt 
is gyűjteni.

Fogadja belmunkatársunk e szép siker által koronázott fáradozásaiért 
őszinte köszönetünket.

Igen nagy köszönettel tartozunk dr. Pantocsek József urnák, tiszt, 
megyei főorvosnak Tavarnokon (Nyitra-megye), a ki a fosszil baczilláriákra 
vonatkozó ismert szépségű készítményeinek 36 példányával gazdagítá gyűj
teményünket, melyek nehány külföldi lelőhelyen kívül, a következő hazai 
előfordulásokra vonatkoznak. Abaúj-Szántó, Alsó-Esztergály, (Nógrád m.), 
Gzekeháza (Abaúj-Torna m.), Demend (Heves m.), Dőlje (Horvátország), 
Dubravicza (Zólyom m.), Élesd (Bihar m.), Erdő-Bénye (Zemplén m.), 
Felménes (Arad m.), Felsö-Esztergály (Nógrád m.), Gyöngyös (Heves m.), 
Gyöngyös-Pata (Heves m.), Ridasd (Baranya m.), Ihrács (Bars in.), Jasz- 
traba (Bars m.), Kavna (Arad m.), Kékkő (Nógrád m.), Magyar-Hermány 
(Udvarhely m.), Mocsár (Bars m.), Mogyoród (Pest m.), Szakai (Nógrád m.), 
Szent-Péter (Nógrád m.), Szurdok-Püspöki (Heves m.), Szűcsi (Heves m.), 
Tálya (Zemplén m.), feltüntetvén az e lelőhelyek ragadópaláiban, diatoma- 
pelitjeiben, márgáiban, menilitpaláiban, egyáltalában az eféle kőzetekben 
megfigyelt tengeri, brak- vagy pedig édesvízi fosszil baezilláriákat. Fogadja 
szép ajándékáért e helyt is hálás köszönetünket.

Ha így fitopaleontologiai gyűjteményünk is szépen szaporodott, mond
hatom, miként petrografiai, bánya-geologiai és technológiai gyűjteményünk 
sem maradt vissza. E téren mindenek előtt Semsey Andor úr szívességének 
köszönjük, hogy a B. FuEss-féle berlini optikai eszközök műhelyéből meg
szerezhettük 46 márka 10 fii. vételár fejében a 4-ik sz. vékonycsiszolat gyűj
teményt, 30 csiszolatdarabban tartalmazván a petrografiaüag fontos ásványo
kat, mely ajándékot ugyancsak Semsey Andor úr csakhamar gazdagítá még 
ama vékonycsiszolat Bűitekkel, melyeket a fent mondott czégtől 103 márka 
10 fii. szerzett be részünkre, úgymint:

8. sz. állván 30 darabból, s tartalmazván —  «thin sections of typical 
huronian rockso,

9. sz. állván 30 darabból, s tartalmazván «Dünnschliffe von typischen 
schwedisehen Gesteinen»,

10  sz. állván 31 darabból, s tartalmazván «Dünnschliffe von typischen 
Eruptivgesteinen Norvegensn.
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Ezen adományokat csakhamar követte egy újabb, igen tanulságos és 
hasznos, melyet ismét csak Semsey Andor úr rendelt meg részünkre a 
Stürz B. és dr. Krantz A. bonni czégeknél, tartalmazván 55 darab, Európa és 
más világrészek különböző helyeiről gyűjtött jellemző kőzetet, melyekért 
60 márkát egyenlített ki az adakozó s ez ajándékait megtoldá még jobbára 
alpin lelőhelyeken gyűjtött szerpentinek 19 darabból álló sorozatával, melyek
nek megvételére 22 frt 50 kr. fordítván, ezeket dr. E ger L. ezég Bécsben 
közvetíté.

Valóban égető szükségnek felelt meg ezen adományai által nemes párt
fogónk s lényegesen megkönnyítő ez összehasonlító anyagok beszerzése által 
a foganatosítandó petrografiai vizsgálatokat.

Dr. Szádeczky Gyula úrnak, egyet, tanársegéd szívességének 18 darab 
kőzetet (köztük 17 db. trachitot) köszönünk, melyeket ő az elmúlt év nyarán 
a Tokaj-Hegyaljában gyűjtött számunkra; iíj. Jankó János végre amaz érde
kes ó-alluviális mészkőnek egy példányát engedő át, melyet múlt évi egip- 
tomi utazása alkalmával gyűjtött ama mészgátból, mely Bosette táján, 
Maslaránál emelkedik a tenger színe fölé, fontossággal bírván a Nilus-delta 
kifejlődésére.*

Bánya-geologiai gyűjteményünknek Semsey A kdök ül egy újabb körmöcz- 
bányai leletből való igen szép és dús aranyércz impregnácziót ajándékozott, 
melyre bány afőgeologunk figyelmeztetett bennünket, 295 frt vételár fejében 
szerezvén meg azt Körmöez szab. kir. főbányavárosától, melynek bányáiból 
való, s ez ajándékát megtoldá úgy a vörösvágási nemesopál előjövetelének 
2 példányával, valamint rhodoclirosit-bán impregnálva fellépő verespataki 
aranynyal, ez utóbbiak megszerzésére 50 frtot áldozván. Gyűjteményeink szó
ban forgó ágát gyarapították továbbá még: a Magyarhoni Földtani Társulat, 
nehány kotterbachi ásványnyal;

Kremnitzky Amand úr, m. k. sóbányahivatali főnök Vízaknán, több 
rendbeli, igen érdekes ottani sóelőjövetellel a Szent Ignácz bánya ó -é s  új 
részeiből; Jelinek Ernő úr, a Rimamurány-Salgó-Tarjáni Vasmű részvény- 
társaság bányaigazgatója Ozdon, a nyustyai Pod-Pólóm nevű vidékről való 
magnezittel; Szalay Imre úr, miniszt. osztálytanácsos, a krajnai wocheinit 
példányával. S mindjárt itt hozzá tehetem, hogy csiszolt díszköveink kollek- 
czióját szintén nehány darabbal bővíthettük, a mint nagyobbodott dinamó- 
geológiai s az evvel párosított tárgyaink sorozata is, nevezetesen dr. 
Schafarzik Eerencz szorgos utánjárása folytán, a mint itten Staub M ór - 
nak szintén két példányt köszönünk, mely a munkács-beszkidi alagút készí
tése alkalmával gyűjtetett.

Végre még megjegyzem, hogy a fúrási anyagminták és szelvények

* Lásd Földtani Közlöny XVIII. köt. 491. lap.
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gyűjteménye szaporodást nyert a Győri vízvezetéki részvény-társaság részéről 
az 1887-ben fúrt, 17ív95 m. mély ártézi kittjükből kikerült anyagminták és 
a rétegjegyzék beküldése által; valamint, mint már említém, szorgalmasan 
elkészíté H alaváts Gyula, intézetünk tagja, a hódmezővásárhelyi ártézi 
kutaknak az eredeti anyagból összeállított, igen sikerűit és tanulságos min
táit, az anyag többi része ellenben a szükséges mennyiségben telegdi E oth 
L ajos által elhelyezést nyert és gondozás alá vétetett ama, mint vélem, czél- 
irányosan szerkesztett szekrényben, melyet intézetünk működése minden 
irányaira védő kezét tartó nemes pártfogónk, semsei Semsey Andor úr, ké
szítetett részünkre.

Fogadják mind az előbbeniben megnevezettek becses ajándékaikért s 
ügyünk iránt tanúsított jó indulataikért e helyen is őszinte köszönetünket.

Ha így ennyi s éveken át a legkülönbözőbb oldalról nyert támogatás 
mellett szép fejlődésben látjuk intézetünket, csak is aggódva látjuk mind
jobban összeszűkülni a teret, mely gyűjteményeink elhelyezésére rendelke
zésünkre áll, bízunk azonban legfőbb intézőink bölcsességében, a kik meg 
fogják találni a földtani intézet ez életkérdésének üdvös végleges megoldá
sára a helyes utat.

Mint a korábbi években, úgy ez alkalommal is több oldalról kérel
meztek tőlünk gyűjteményeket, a melyeket a rendelkezésünkre álló anyag és 
időhöz képest most is kiszolgáltattunk, habár egymagunk a legjobb akarat 
mellett sem leszünk képesek a szaporább kéréseknek eleget tenni, újból 
figyelmeztetek tehát a selmeczbányai m. k. bányaigazgatóság ásvány és kőzet- 
árusító hivatalárai a mint tettem azt a budapesti 1885-iki országos általá
nos kiállítás hivatalos jelentése 2. kötetének 469.1. is.

Ez alkalommal kiszolgáltattunk:

1. az aradi kir. főgimnáziumnak _ _ ... 177 kőzetdarabot,
2. a bajai, cisterci rendi főgimnáziumnak 170 «
3. a budapesti Vl-ik kér. állami polgári

iskola tanító- és nevelőnő képezdének ... _ — — 98 kövületet,
4. a budapesti vasúti tisztképző - tan

folyamnak ... ... ... ... ... ... 107 kőzetdarabot,
5. a szombathelyi ipari és kereskedelmi

szakoktatással kapcsolatos községi pol
gári iskolának ... ... ... „ .  ... 170 kőzetdarabot.

•

Ha mi így, úgy mint eddig, most is tőlünk telhetőleg iparkodtunk elő
segíteni a hazai közoktatás ügyét, úgylátszik kevésbbé talált méltánylásra 
ama csere ajánlat, melyet nehány hazai középiskolához a birtokában lévő, 
egyes ősemlős maradványoknak a m. k. földtani intézet paleontologiai gyűj
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teményének való átengedése fejében intéztünk, a mennyiben ily egyes csont
vázrészek a középiskolai oktatás szempontjából nem fontosak, más részt 
pedig ezek a m. k. földtani intézet gyűjtéményeibe kerülvén, itt könnyen 
hozzáférhető helyen, szakszerű gyűjteményben a tudomonyos kutatást segí- 
tendik elő s az intézet többi ide vágó anyagával egybeállítva méltóan illusz
trálnák hazánk ősemlős faunáját. A mit mi jól meghatározott gyűjtemények
ben és közleményeinkben viszonzásul felajánlottunk, az, azt hiszem, szépen 
támogathatván a középiskolai tanítást, dús kárpótlás lett volna a nekünk 
átengedett tárgyakért. Ez legalább az én meggyőződésem.

Chemiai laboratóriumunk a lefolyt évben rendes munkálkodásához 
térhetett vissza, s így foganatosíttathattak úgy az országos földtani felvételek 
érdekében az intézeti igazgatóság részéről hivatalból elrendelt chemiai elem
zések, valamint nehány esetben az árszabályos díjazás mellett magán meg
keresések folytán is, melyek közül kiemelhetem ama mennyileges elemzéseket, 
melyek az országház építési végrehajtó bizottság megkeresése folytán az állandó 
országház építésénél netalán felhasználandó kőanyagot illetőleg a H oltzspach- 
Hauszmann ó-nádasi kőbányászati czég, továbbá Maetz C. W. és Társai 
bácstoroki kőbányászati czég, a varasdi (Gotalovec községe) mintákat illető
leg pedig a Ney E. és Társa Budapesten, által beküldött mészkövek anyagán 
foganatosíttattak.

Igen sajnáltuk volt ama félreértést* mely e hiteles elemzési adatok 
egyikének a bácstoroki czég által való téves idézése folytán, habár csak rövid 
időre keletkezett, de minthogy e tévedés a Maetz C. W. Frigyes és Tarsai 
czég részéről a keletkezés után azonnal és a legnagyobb készséggel kellő 
módon kiegyenlítetett, további megjegyzésre nincsen szükség.

Laboratóriumunk további berendezésére és felszerelésére a lefolyt évben 
866 írt 65 krt fordítottunk, s ebből 339 frt 50 kr. a már régebben szükségessé 
vált lepáróló készülék beszerzésére esik.

Nem mulaszthatom el ez alkalmat, hogy meg ne köszönjem e helyt is 
dr. W artha V inoze műegyetemi tanár úrnak ama kiváló szívességét, mely- 
lyel a mondott készülék beszerzéséig laboratóriumunkat a szükséges desztillált 
vízzel elláttatni szíveskedett.

Könyv- és térképtárainkra térvén át, jelenthetem, hogy az elmúlt 
évben 193 új mű került könyvtárunkba, darabszám szerint pedig 534 kötet 
vagy füzet, s ennek folytán szakkönyvtárunk állománya 1888 deczember végén 
3 5 2 7  külön művet 8 5 7 5  darabbal tűntet fel, leltári értéke 5 6 ,7 0 5  f r t  
98 Terra rúgván. A múlt évi szerzeményből vétel útján 102 darab 1266 frt 
94 kr. értékkel, — 432 darab 3050 frt 48 kr. értékkel ellenben csere és 
ajándék írtján került a földtani intézet könyvtárába.
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Általános térképtárunk 12 külön művel öregbedett, összesen pedig 122 
lappal, s így e tár 1888 deczember végén 3 5 4  külön műre eloszló 1 8 8 6  
lappal bírt. Ebből a múlt évi vételre esik 13 lap 17 írt 04 kr. értékkel, 109 lap 
220 frt értékkel itt is csere és ajándék útján jutott hozzánk. A vezérkari lapok 
térképtára a lefolyt év végén 1638 lappal bírt, s így a két térképtár állomá
nya ugyancsak 1888 deczember végén 3621/- lapra emelkedett, 94-74- f r t 
86 Icr. értékkel.

Mint a megelőző években, úgy most is számos igen becses, neveze
tesen a régibb irodalmat szépen kiegészítő ajándékot juttatott Semsey A ndor 
lír bőkezűsége szakkönyvtárunkba, ennek kiegészítésére a múlt évben össze
sen 896 frt 78 krt fordítván, s csak is ez áldozatkészségének köszönjük, hogy 
a fentebbi összegből 450 frt vételár fejében megszerezhettük egyebek közt 
Blainville «Ostéographie» czímű nagy munkáját is.

Lényeges gazdagítást nyertek szóban forgó táraink ama 25 különböző 
mű által, melyeket felejthetlen pártfogónk, Z sigmondy Vilmos még elhalálo
zása előtt juttatott birtokunkba.

Nevezhetem továbbá adakozóink sorában lovag Friese F. M. minisz
teri tanácsos urat Bécsben, a ki az általa szerkesztett «Bilder von den Lager- 
statten des Silber- und Bleibergbaues zu Pribram und des Braunkohlen- 
Bcrgbaues zu B rüx» czímű igen tanulságos művet ajándékozá intézetünk
nek ; a mint hálával említem fel továbbá H atsek Ignácz térképész urat, a 
H offmann & Molnár (Eggenberger-féle) egyetem, könyvárus czéget és dr. 
Pethő Gyula intézeti tagot, a kiknek szintén könyv- vagy térképtárunk 
gazdagítását köszönjük.

A szóban forgó tárainknak csere útján való öregbedését itt külön nem 
is említvén, meg kell azonban emlékeznem táraink ama szaporulatáról, me
lyet úgy mint az elöbbeni években ez alkalommal is a Magyarhoni Földtani 
Társidatnak köszönünk. Az elmúlt évben már nem vettük teljes mérvben 
igénybe a mondott társulat nagybecsű ajándékát, a mennyiben a világnak 
velünk egy téren működő vagy hasonló czélú társulatai és intézeteivel fennálló 
saját összeköttetéseink folytán beérkező irodalmi termények ajánlatossá tevék 
azt, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat ajándékának ezentúl csakis bizo
nyos részét kebelezzük be könyv- és térképtárunkba, minthogy a művek bekö
tésével járó költségek, valamint a könyvtár térbeli viszonyai nem teszik kívá
natossá ritkábban igénybe vett könyveknek is 2 példányban való befogadását.

A nagyméltóságú minisztériumnak 1888. évi április hó 21-én kelt 
sz. (f. i. magas rendelete alapján, ezentúl tehát a felajánlott társu

lati szerzeményből csak ama műveket veszszük át könyvtárunkba mint a tár
sulat becses ajándékát, melyeket az intézet maga nem bír, vagy pedig a 
melyeknek több példányban való tartása a könyvtárunkhoz támasztható 
igények szempontjából megokoltnak mutatkozik.
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Fogadja úgy a Magyarhoni Földtani Társulat, mint a többi adakozó 
ajándékaikért hálás köszönetünk kifejezését.

Az elmúlt évben csereviszonyt kötöttünk:

1. Az Országos m. k. statisztikai hivatallal Budapesten,
2. a Gesellschaft zűr Verbreitung ívissenschaftlicher Kenntnisse-vel 

Eadenben (Bécs mellett),
3. az Imp. geological office o f  Japan-nal Tokyoban,
4. a Societa geologica italianá-val Rómában

s így az intézeti kiadványok megküldettek: 71 belföldi és 109 külföldi testü
letnek, ezek közül pedig 11 belföldi és 105 külföldi testületnek csereviszony 
fejében; ezenkívül 11 kereskedelmi és iparkamara az É vi Jelentést 
kapta meg.

Említhetem végre még, hogy a budapesti állami középipartanodának, 
hozzánk intézet megkeresésére, kiadványaink régibb sorozatát is átengedtük, 
a mint másrészt azon helyzetbe jutottunk, hogy Z sigmondy V ilmos rendel
kezésünkre bocsátván az annak idején saját költségén kiadott «Mittheilungen 
über die Bohrthermen zu Harkány, au f dér Margaretheninsel etc.» czímű 
becses dolgozata, valamint egyéb közleményei kisebb-nagyobb példányszámát, 
mi ezeket a magyarhoni földtani társulat tagjainak és egyéb testületeknek 
juttathattuk. Könyv- és általános térképtárunk kezelése és gondozása körül 
múlt évi február hó 1 tői Bignio H enrik miniszt. irodatiszt fáradozik, a mint 
köszönettel elismerem ama búzgólkodást is , melyet H alaváts Gyula e 
táraink körül kifejt, engem ezek fejlesztésénél is kitartóan támogatván.

A magy. kir. földtani intézet által a múlt évben kiadatott:
I. A m. kir. földtani intézet Évkönyvében:

H alaváts Gyula : A szentesi ártézi kút (VIII. kötet, 6. füzet).
II. A a Mittheilungen a. d. Jahrbuche d. königl. ungar. geolog. An- 

stalU-ban:
Julius H alaváts : Dér artesische Brunnen von Szentes (VIII. Bánd, 

6 Heft).
III. A m. kir. földtani intézet É vi Jelentése 1887-ről.
IV. Jahresbericht d. königl. ungar. geol. Anstalt fú r  1886.
V. A magy. kir. földtani intézet Kiadványai sorozatában:

Petrik L ajos : A riolitos kőzetek agyagipari czélokra való alkalmaz
hatósága.

VI. A «Publicationen d. kgl. ungar. geol. A.nstalt»-bán:
L udvig Petrik : Űber die Verwendbarkeit dér Rhyolithe für die Zwecke 

dér keramischen Industrie.
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VII. Térképeink közül 
1 : 144,000 méretben :

1. Pozsony vidéke, D5 (a dunántúli rész).
2. Komárom vidéke, E6 (a dunántúli rész).

1 : 75,000 méretben:
!• xxvm?“ ™V =  Hadad-Zsibó környéke.
2. - =  Lippa környéke.

Nyomtatványaink szerkesztését, úgy mint eddig, most is telegdi 
Eoth Lajos és H alaváts Gyula urak szorgalmának köszönjük, kik közül 
az utóbbi a magyar, az előbbi ellenben a német szövegűekkel foglalkozott, 
inig ezek pontos szétküldetése H alaváts Gyula érdeme.

Mielőtt lezárom e jelentésemet, legyen szabad itt is megemlékeznem 
ama hathatós támogatásról, melyben a magy. Mr. bányaigazgatóság Selmecz- 
bányán intézeti közegünket a Körmöczbányán és vidékén foganatositott 
bányageologiai tanulmányainál mindenkor és több irányban részesítette, a 
mint nem mellőzhetem hallgatag, hogy az igazgatóság ez intenczióinak a kör- 
möczi bányagondnokság közegei a legteljesebb mérvben tettek eleget s fel
említendő ama pártolás is, melyet Körmöcz főbányaváros tekintetes polgár- 
mestere , Chabada József ú r, kiküldöttünknek mindenkor készségesen 
nyújtott.

Szintén csak kellemes kötelességet teljesítek, midőn megemlékezem 
azon előzékeny készségről, melylyel a Szab. Osztrák-Magyar Allamvasút- 
Társaság bánya-, kohó- és jószág főfelügyelősége Bécsien a krassó-szörény- 
megyei birtokának gondnokságait oda utasítani méltóztatott, hogy ezek a 
földtani intézet tagjait a társulat birtokai területén végzendő vizsgálataik 
alkalmával minden kívánt módon támogassák. Csakis a legnagyobb hálával 
emlékezhetünk meg e tényről, s fogadják az itt felemlítettek ez úton is a m. k. 
földtani intézet őszinte és mély köszönetét, valamint egyáltalán mind azok, 
kik geologjainkat feladatuk keresztülvitelében támogatni kegyeskedtek.

Legyen szabad végre még, hogy tolmácsa legyek az intézet összes tagjai 
ama mély köszönetének, melyet ezek úgy a Szab. Osztrák-Magyar Allam- 
vasút-Társaság, az 1. cs. k. szabad. Dunagó'zhajózási Társaság, mint a 
Magy. Északkeleti Vasút iránt éreznek ama hathatós támogatásért, mely
ben ezek intézetünk tagjait közhasznú működésüknél mindenkor részesítik.

Budapest, 1889. márczius havában.

A magy. kir, földtani intézet igazgatósága.

Böckh János.


