
IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS.

Ama feladat előtt ál Iván, hogy bár még oly röviden összeállítsam 
legalább a főbb mozzanatokat, melyek intézetünket a lefolyt évben érinték, 
nem tehetem ezt a nélkül, hogy meg ne emlékezzem e helyt is ama veszte
ségről, mely a magyar geológiát felső driethomai P ettkó JÁNosnak 1890. 
október 26-án, életének 78-ik évében Pozsonyban történt elhunyta alkal
mából érte. Évek óta visszavonultan élve, velünk szorosabb összeköttetés
ben ugyan már nem állott, de azért él emlékezetünkben egykori tevékeny
ségének képe, előttünk állnak akkor szerzett érdemei; a mint nem felej
tettük el, hogy ő is azok közé tartozott, a kik 1848. január 3-án K ubinyi 
Á goston meghívására megjelentek Videfalván Nográdmegyében tanácsko
zásra, hogy tovább fejleszszék a magyar orvosok és természetvizsgálók 
1847-ben Sopronban tartott VIII-ik nagygyűlése alkalmával Z ipser Endre 
által egy magyarhoni földtani és bányászati társulat alapítását czélzó 
indítványát.

A mineralogia, geognosia és paleontologia tanszéke a selmeczi bányá
szati és erdészeti akadémián végre is elválasztatván a vegytan-, illetőleg 
a bányamíveléstantól, s 1841-ben ideiglenesen felállíttatván, ezen N ieder- 
rist JózsEFet (raurisi bányagondnok) helyettes tanárt, 1843-ban P ettkó 
János követte, kezdetleg szintén helyettes tanári minőségben, 1847-'től 
azonban mint valóságos bányatanácsos és tanár.*

Még 1843-ban volt, hogy mint egyike azon nyolcz fiatal bányásznak, 
kik a H aidinger V ilmos által akkorában Bécsben a bányászati múzeumnál 
berendezett első tanfolyamra hivatván, ennek előadásain részt vehetett, 
s midőn ezek ugyancsak 1843 nyarán befejeztettek, P ettkó egyike volt azon 
négynek, a kik hivatalból kaptak megbízást, hogy tanulmányutat tegyenek 
a Harzra és Sziléziába.

Érdekesnek tartom itten idézni, mikép vélekedett és nyilatkozott 
tanára, Haidinger V ilmos róla, idézvén ennek saját szavait: «Letzterer (t. i. 
Pettkó) wurde auf' den Credit hin, den er sichselbstwáhrend seines Aufent-

* Fallef. G. A selmeczi bányász- és erdész-akadémiának története 44. 1.



haltes in Wien erworben, und die Empfehlung, welche ich ihm erthei- 
len konnte, noch vor dem Schluss dér Reise zurückberufen, ura als 
Supplent die erledigte Lehrkanzel für Mineralogie in Schemnitz an dér 
Bergakademie einzunehmen. Pettkó, lebhaft, geistreich, hat sich innerhalb 
dér engen Bewegungsgrenzen, die ihm von den Anhángern des Altén 
gesteckt wurden trefflich bewáhrt, aber gégén manche Hindernisse bleibt 
dér beste Wille uuzureichendm1

A közelmúltban hallottuk a magyarhoni földtani társulat f. évi nagy
gyűlésén, dr. Szabó József társulati elnök által ecsetelve ama előnyös vál
tozást, mely a mineralogiai-, geológiai- és paleontologiai előadásoknak a 
selmeczi akadémián 1843-ban PETTKÓ-tól való megtartásával karöltve járt, 
a mint másrészt tudjuk azt is, hogy ő mint selmeczi akadémiai tanár tevé
kenyen fáradozott hazánk, nevezetesen pedig működési helye közelebbi és 
tágabb környéke földtani viszonyainak felderítésén s úgy térképen, mint 
írásban való megismertetésén. Hisz ott van tőle még 1847-ből Geogno- 
stische Skizze dér Gegend von Kremnitz czímű dolgozata, melynek 1 b,h- =  
1000 öl méretű földtani térképét még 1845. és 1846-ban foganatosított 
bejárások alapján készíté el.1 2 3 Ott van továbbá a Geologische Karte elér 
Gegend von Schemnitz a hozzá való 1 b-h- =  2000 b. öl méretű földtani 
térképpel, mely dolgozatát még 1852. május 15-én nyújtá be közlésre a 
bécsi geológiai intézetnél.8

Megjelent tőle Magyarország nyugati részének, a Morva-folyó tájának 
földtani térképe a hozzá való szöveggel, melyeket 1852-ben a magyarhoni 
földtani társulat megbízásából készített vizsgálatai alapján.4 *

A ki áttekinti az 1847— 1851-ig Bécsben megjelent, a Haidinger Vil
mos szerkesztette Berichte über die Míttheilungen von Freunden dér 
Natunvissenschaften in Wien, vagy pedig az ugyancsak a Haidinger V. 
gyűjtötte és aláírás alapján kiadta Natiinuissenschaftliche Abhandlxmgea 
köteteit, a ki bele tekint a bécsi földtani intézet kiadványai sorozatába, 
valamint a Magyar Tudományos Akadémia kiadta mathem. és termé
szettudományi közlemények II. és III. kötetébe stb. az több ízben fog talál
kozni Pettkó János nevével, a mint 1871. augusztus 7-én a magyarhoni 
földtani társulat által Selmeczbányán tartott vidéki gyűlésén olvasta fel 
Észrevételek Selmecz vidékének geológiai térképéhez, nemkülönben Érde
kesebb geológiai pontok Selmecz környékén 5 czímű értekezéseit.

Még 1862. január 5-én volt, hogy Az őslénytani és földtani főkor

1 W. v. H aidinger. M. Museuin p. 42.
2 W. H aidinger. —  Naturwissenschaftliche Abhandlungen I. Bd. Wien, 1847. p. 289.
3 Abhandlungen dér k. k. geolog. Reichsanst. II. Bd. 1 Abth. Wien. 1S55. p. 1 —S.
4 A Magyarhoni földtani társulat munkálatai I. kötet.
6 Földtani Közlöny I. évfolyam, 1872. 172. 1. és 177. 1.
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szakoknak alapokáról czimű székfoglaló értekezését olvasta fel, mint leve
lező-tag a Magyar Tudom. Akadémiában, 1 mire az ismeretes vita fejlődött 
ki, melynek menete és alakja PETTKÓ-tól tájékoztató előszóval is ellátva 
lett megörökítve.1 2

Pettkó János szül. Felső-Driethomán, Trencsénmegyében, 1812 novem
ber 16-án s 1871 augusztus hó végével3 lépett vissza a tanpályáról, s a ki 
érdemeit kellőleg mérlegelni akarja, annak majdan nem szabad figyelmen 
kívül hagyni a kort, melybe Pettkó működésének zöme esik s az előtte 
feltornyosult nehézségeket, melyeknek egyik-másikát maga is említi, mint 
a nehézségeket kartográfiái téren geológiai bejárásai idejében.

Magyar geologjaink és bányászáink közt, de a külföldön is, még szá
mosán vannak, kik Pettkó János komoly, tiszteletreméltó személyében 
érdemdús tanárjukat veszítették s Ő valóban méltón tarthat igényt arra, 
hogy megőrizzük emlékezetét szivünkben és irodalmunkban.

*
Mielőtt intézetünkre vonatkozó jelentésemet egybeállítom, mindjárt 

e helyt kívánom felemlíteni, hogy földmivelésügyi magy. kir. miniszter úr 
0  Excellentiája, gr. Bethlen A ndrás, átvévén a m. kir. földmivelési minisz
térium vezetését, még a múlt év junius végén részesített bennünket azon 
kegyességben, hogy beható szemlélet alá vette intézetünk gyűjteményeit, 
mely alkalommal úgy nekem, mint azóta elhúnyt felejthetlen kartársuknak, 
dr. Hofmann Károly, intézeti 1-ső főgeolognak jutott a szerencse, Ő Nagy
méltóságát a termekben kalauzolhatni.

Ő Nagyméltósága behatóan szemlélvén az elébe táruló gazdag gyűj
teményeink sorozatát, bizonyára már akkorában nem kerülhette el figyel
mét, hogy a m. kir. földtani intézet, hogy tespedésre leszorítva ne legyen, 
térben lényeges pótlást igényel, a mint a magam részéről kötelességemnek 
tartottam ez iránt a helyzetet megvilágító tájékoztató memorandumot 
lU r sz. a. egybeállítani, s ezt 1890. október hó 28-án miniszter úr Ö Nagy
méltóságának személyesen átnyújtani. Ha Ő Nagyméltósága 1890. évi 
november 7 én kelt -^rfy sz. kegyes rendelete ugyan méltányolja a fön- 
tebbi egybeállításban felhozott okokat, de a viszonyok az intézet igényeit 
minden irányban kielégítő intézkedéseket ez idő szerint nem engedtek, 
legyen szabad helyzetünk gyökeres jobbrafordultát legalább későbbre 
reményleni.

1 Magyar Akadémiai Értesítő. A math. és térni, osztályok Közlönye, III. kötet. 
227— 238 lap.

2 Berg- und Hütlenmannisches Jahrbuch dér K. Bergakademien Schemnitz 
und Leohen u. dér K. K. Montan-Lehranstalt Pribram für das Jabr J864. XIV. Bd. 
240— 282. lap.

3 Bányászati és Kohászati Lapok 23. évfolyam, 1890., 179. 1.



Az intézet személyzetének ügyeire pillantván, mindenekelőtt meg kell 
emlékeznem ama kitüntetésről, mely egyik kartársunkat, dr. Posewitz 
T ivadar-í , az által érte, hogy a Kon. instituut voor de taal-land-en volken- 
kunde in Nederlandsch-Indié, Haagban kültagjának választotta meg.

Itt látom helyét nyomát adni annak is, miként dr. Schafarzik 
Ferencz még 1890. február havában azon kéréssel fordulván a nagy
méltóságú minisztériumhoz, hogy magát a m. kir. József-műegyetemen a 
geológiából magántanárrá habilitáltathassa, s erre bizonyos kikötések mel
lett a nagyméltóságú földművelésügyi m. kir. minisztérium 1890. sz. 
magas rendeletével az engedélyt megadta.

Kartársunk erre megtévén a szükséges további lépéseket a József- 
műegyetemnél s beadványában hangsúlyozván, hogy előadásai három cik
lusban felkarolnák a dinamikai és tektonikai geológiát, a hidrológiát és a 
technikai szempontból fontos kőzetek geológiáját, s miután még 1890. vége 
felé megtartotta a szokásos próbaelőadást, a m. kir. József-műegyetem 
1891. január 23-án kelt 18'^91- sz. ügyiratával oda értesittetett, hogy a kir. 
József-műegyetem tanácsa 1890. évi deczember hó 10-dikén tartott 
ülésében a technikai geológiából műegyetemi magántanárrá képesítette, 
a mit a nagyméltóságú vallás- és közoktatási m. kir. minisztérium sz.
leiratával megerősített.

Meg kell itt továbbá említenem, hogy ugyancsak a lefolyt évben vált 
lehetővé egy, az intézetet még 1884. november 1. óta ideiglenes minőségben 
hűn és lelkiismeretesen szolgáló egyént jövőjére nézve is biztosítani, a 
mennyiben a múlt évre szóló költségvetés keretén belül rendszeresített 3-ik 
intézeti szolgai állásra a nagyméltóságú minisztériumnak 1890. julius 4-én 
kelt sz. magas rendeletével Farkas Sándor eddigi ideiglenes szolga
neveztetett ki.

Az intézet főczélja, az országos geológiai felvételek ügyére, térvén át, 
meg kell jegyeznem, hogy a múlt évi nyári felvételekben az intézeti tagok 
közül dr. Pethő Gyula osztálygeolog nem vehetett részt, mert nejének 
súlyos betegsége nem engedé. hogy a beteg ágyától hosszabb időre távozzék 
s így a sors keze által fájdalmasan érintett kartársunk kénytelen volt a fel
vételi campagne alúl való felmentését s júniustól szeptember végéig terjedő 
szabadságot kérelmezni, mire az engedélyt a nagyméltóságú minisztérium
nak 1890. junius hó 7-én kelt j“í ~  sz. magas rendeletével kapta meg.

Az intézet szakszemélyzetének csekélyebb létszáma az így bár ideigle
nesen eleső munkaerő pótlását is kívánván a felvételeknél, erre tudakozó
dásomra dr. Primics György, erdélyi múzeumi segédőr vállalkozott, a ki már 
az 1889. évi felvételekben is részt vett, s a nagyméltóságú minisztérium 
ugyancsak utóbb idézett magas rendeletével megengedni méltóztatott, hogy
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a szabadságolt kartársunkat a múlt évi országos felvételeknél dr. Primics 
György helyettesítse.

A múlt évi részletes földtani felvételek a nagyméltóságú minisztérium
nak 1890. junius 7-én kelt sz. magas rendeletével jóváhagyott ter
vezet alapján indíttatván meg, úgy a megalakított két osztály, mint az 
ezekben működő szakszemélyzet a fentebbiből természetszerűleg folyó csekély 
változáson kívül az eddigi maradt.

Az északi felvételi osztály vezetését az elmúlt év nyarán legnagyobb 
örömünkre ismét dr. H ofmann Károly kir. főgeolog vette át, de ki merte 
volna sejteni, hogy ez lesz egyszersmind az életerős, kora javában állott 
szeretett kartársunk és barátunk utolsó fölvételi működése.

Közreműködtek ez osztályban még dr. Primics György, dr. Szontagh 
T amás és dr. Posewitz T ivadar. Ez osztály munka-területe, mint alantabb 
látható lesz, Arad-, Bihar- és Máramarosmegyékre esik.

A déli felvételi osztályban, ennek vezetőjén, telegdi R oth L ajos 
főgeologon kívül részt vettek még H alaváts Gyula osztálygeolog és dr. 
Schafarziic Ferencz s. geolog s ez osztályon belül támogatta a felvételi 
működést személyem is, megjegyezvén egyúttal, hogy az elmúlt nyáron ismét 
örvendhettünk semsei Semsey A ndor közreműködésének, a mennyiben hoz
zám csatlakozván, az Al-Duna melletti munkálkodásban vett részt. Ez 
osztály tagjai Krassó-Szörénymegyében dolgoztak.

A rendszeres, részletes országos felvételeken kívül a bánya-geologiai 
felvétel ez évben sem szünetelvén, bánya-főgeologunk, Gesell Sándor, az 
elmúlt nyáron folytatta felvételeit és tanulmányait a nagybányai bánya- 
területen.

A működő geologokat egyenkint tekintvén, az északi osztályban: az 
osztályvezető, dr. Hofmann Károly főgeolog, ez alkalommal is a Xxvii°roP 
(1 : 75,000) lap ábrálta terület keletiebb részében volt elfoglalva, északfelé 
kapcsolatosan az 1888. évi működési terével, keleti és déli irányban pedig 
a dr. PRiMics-tól térképezett vidékkel, miglen északkeleti irányban csatla
kozott a korábbi években Matyasovszicy JakabT óI Bucsától délre, a Sebes 
Kőrös balpartján, bejárt területhez. Ez alkalommal a munka a xxvii°rov ÉK 
eredeti felvételi lap délkeleti részén folyt, a Jád völgyétől keletre elterülő 
vidéken, keleti irányban fel a Gyalu-Oktomir, Gyalu-máre és Szekatura-szin- 
gura jelölte vizválasztóig.

Az e jobbára kristályos palák alkotta területen kívül felvétetett a dél
felé szomszédos ^ | nzor“ v DK jelű . lapon a szintén a Jád völgyétől kelet 
felé elterülő, bonyolódott földtani szerkezetű vidék, mégpedig az előbb emlí
tett Szekatura-szingurától a Vurvu-capriig elterülő vízválasztóig, mely azután 
az utóbbi ponttól nyugati irányban a Pipiiiselig folytatódik; úgy itt, mint 
még tovább nyugat felé, mindenhol eléretett a kapcsolat dr. Primics György



szomszédos felvételeivel. Áttérvén a nyugat felé következő Xxvn°rov DNy 
jelű lapra, ott a már az 1888. évi jelentésemben szereplő Valea-Runcsio- 
ruluj felső részét a Gyalu-Lesen át a Jád völgyében fekvő Izvor nevű vas
úti őrházzal összekötő vonaltól délre eső vidéken foganatosíttatott a rész
letes földtani térképezés, a Jád-völgy baloldalán, nyugati irányban az Acre 
nevű tájon levő vízválasztóig, mely itt a Lázur felé tartó vizeket a Jád vizei
től választja el.

E vidéknek is bonyolódott és tarka földtani szerkezete van. Dr. Hof- 
mann Károly múlt nyári felvételei Biharmegyében folytak s ezekkel örökre 
lezárta sikerdús, áldásos működését.

Az osztály második tagja, dr. Primics György, északi és keleti irány
ban szorosan csatlakozván múlt évi felvételi területéhez, a lefolyt évben 
a Vlegyászával nyugat felé szomszédosán emelkedő hegyvidéken és a Bihar- 
hegység északiabb részében dolgozott.

Munkaterülete ez alkalommal is a v ll',,011*1 és zun—  (1 : 75,000) 
speciális lapokra esik, hol az előbbenin a Jád völgye felső részét határoló 
magaslatok járattak be, keleti irányban a Drágán és Jád völgyek közti víz
választóig, nyugati irányban ellenben az itt igen elterjedt dacitok nyugat 
felé való határáig. A dél felé szomszédos Xxvn°°oy Je^  lapon, hol a munka- 
terület földtani tekintetben sokkal tarkább képet nyert, dr. Primics György 
felvételeivel nyugati irányban Kreszulya, Budurásza, Fericse és Petrócz 
helységekig nyomulhatott előre, itt tehát a földtanilag térképezett terület e 
helységek fekvése által határoltatik; déli irányban a Tartarojig jutott, hon
nan a térképezett vidék délkeleti határát egy vonal adja, mely a mondott 
Tartarojt a Ponor-izbukon át a Meleg-Számos völgyével egyesülő Valea- 
Kalinyásza torkolatával köt i össze.

Dr. Primics lefolyt évi felvételei e szerint biharmegyei területeket 
érintettek.

D r. Szontagh T amás s. geolog folytatván a xxviToy (1 : 75,000) spe
ciális lapon Lógzy Lajos által a korábbi években még fel nem vett terület 
geológiai térképezését, működése tehát ez alkalommal kizárólag e spe
ciális lap ábrálta terület egy részére esik. A munka főzöme a “xxviTov 
DK (1 : 25,000) jelű lapra jutott, de ennél kisebb mérvben végeztetett tér
képezés a xYví^ot ÉK-ten, parányi részben, sőt a XxviZ°roV ÉK Maros 
jobbparti részében is Kujásnál.

A bejárt területet, mely északnyugat és észak felé mindenhol határos 
LóczYnak korábbi Maros-menti felvételeivel, ÉNy-felé egy vonal határolja, 
mely Batucza északnyugati végétől kiindulva, a Csóka tetejéig húzódik, 
honnan hirtelen északnyugatra tartva le Gross helységére, ennek észak
keleti végét, északkelet felé változtatott menetirányban, összeköti a Musia- 
völgy legfelső ágazatának végével. Ez utóbbi ponttól kezdve a Musia-völgy
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keleti vízválasztója jelöli a határt, délnyugat felé való mentében a xxVi °ov 
EK lap északi széléig, honnan azután egy az ott emelkedő Magura-Sczirit 
a Trojás melletti mészkemenczékkel összekötő vonal szolgál határúi, tovább 
pedig a Valea-Galsi keleti ágazatának menete a lap széléig, honnan délre 
fordulván le, a Marosig maga a lap széle képezi a szegélyt.

Délfelé a munkaterület a Maros jobb partjáig terjed, még pedig a 
keleti lapszéltől Halalisig, míglen onnan egy a halalisi völgy torkolatát a 
Gyulicza községén át északnyugati irányban folytatódó vonal zárja le a fel
vett területet.

Dr. Szontagii T amás felvételi területe e szerint Aradmegyéhez 
tartozik.

Ugyancsak ez alkalommal elvégezte Lőczy L ajos tanár úr ama nehány 
napi bejárásokat a XXVIző‘‘iV~ ÉK lapon belül, melyek az aradmegyei Gross 
és Szlatina közt az ottani krétaterületen általa még végzendők voltak, mint 
erről még a megelőző évi jelentésemben tettem említést.

Dr. Posewitz T ivadar, szoros kapcsolatban megelőző évi felvételével, 
ez alkalommal a 12(5na DK és -  ÉK (1 : 25,000) eredeti felvételi
lapok keretén belül dolgozott, még pedig felvétetett az említett két lapon a 
Fekete-Tisza és egyesült Tisza jobb partján emelkedő hegyrész, nyugati 
irányban fel a Koszovszka-rika patakot a Tiszától elválasztó vízválasztóig, 
míg ez északi irányban a xj^ z°™- UK északi lapszélét éri el, déli irány
ban pedig e laprészben az egyesült Tisza nyugat felé való fordulata szabja 
meg a határt.

A ÉK eredeti lapon térképezésre került továbbá ama terület,
melyet északfelé e lap széle, nyugati irányban, a Vissó torkolatáig, az egye
sült Tisza, tovább pedig a Vissó-folyó határol mindaddig, míg ez a Bisztre 
patakot fel nem veszi.

Délkeleti irányban maga a Bisztre-patak szegélyezi a bejárt területet 
fel a Serbán-tetőig, innen pedig ama gerincz adja meg a határt, mely az 
utóbbi tetőt a szóban forgó eredeti felvételi lap keleti szélén emelkedő Pop- 
Ivannal köti össze, míg végre ezt kelet felé maga a -YXXz°°t~  ÉK keleti sze
gélye teljesíti.

Dr. Posewitz felvételi területe Máramarosmegye keleti részére esik, 
igy nevezetesen Trebusa és Rahó környékére.

A déli felvételi osztályra tekintvén, itt
telegdi R oth Lajos főgeolog ez alkalommal is a • xx'vz<̂”* r, de azon

kívül a kelet felé szomszédos speciális lapokon dolgozott, Stájerlak
környékén.

Az előbb említett lapon belül a xx'yZrov' DK (1 : 25,000) eredeti fel
vételi lapon dél és nyugat felé, úgymint a Zsitin-völgy és a lupi kereszttől 
Stájerlak felé vezető kocsiút mentén csatlakozván a megelőző évi felvéte-

2A m. kir. földtani intézet évi jelentése. 1890.
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leihez, ez alkalommal bejárta a Zsitin-völgytől keleti irányban a lapszéléig 
elterülő vidéket, északi irányban szintén a lapszéléig. Kelet felé azután 
átlépvén a ÉNy és DNy eredeti lapokra, az ezeken fel
vett terület észak felé a Bibel-féle predetti vaspályának az oravicza-aninai 
vaspályával való egyesüléséig terjed, honnan lejutván az aninai szorosba, 
ebben a Gselnik-mik torkolata éretett el. Innen keleti irányban a Strázsa- 
hegyig terjed a bejárt terület, azután pedig egyenesen délre fordul határoló 
vonalunk, míg a xxvmw ÉNy lap déli széle éretik el, s innen egyeriesen 
kelet felé tartva, a Bohuj-völgybe jutunk, de itt sem állván meg, még tovább 
keletre, a Pojana-Almasánig húzódik vonalunk. Ez utóbbi ponttól kezdve 
a délnyugati irányban a Kuptor-hegyhez húzódó gerincz szolgál határúi, 
innen pedig vonalunk dél felé ismét átcsap a Bohuj-völgybe azon útig, mely 
ebből Stájerlak felé a Majális-helyre vezet, azután pedig a 2-ik Kolónián 
át lejutunk a stájerlaki Malom-patakig, honnan végre még tovább a Bidó- 
árok lejtője és ennek déli irányban a Minis völgyéig való meghosszabbítása 
adja a bejárt munkaterület kelet felé való határolását.

T elegdi R oth Lajos é szerint ez alkalommal a Zsitin- és Bohuj-völgy 
közötti vidéken fordult meg, déli irányban le a Minis völgye felső ágaza
táig, tehát Stájerlak-Anina környékén, s így Krassó-Szörény megyében 
működött.

Ez osztályon belül dolgozott továbbá H a l a v Á t s  G y u l a  osztálygeolog, 
a ki által a lefolyt nyáron a következő lapok kisebb-nagyobb részei járattak 
be: ^ -z6na DK, Yf v^ na - ÉK, ENy és -DNy (1 :25,000).XXV. rov. ' J XXV. rov. ’ XXVI. rov. XXV. rov.
Délnyugat felé csatlakozván a megelőző évi jelentésemben felemlített, a 
raffnai és fúrlogi vizek közötti vízválasztó menten, megelőző évi működési 
teréhez, ez alkalommal a Valeapaj, Vermes, Duleo, Valeamare, Fúrlog, Nagy- 
Zorlencz, Ezeres, Szocsán és Kölnik helységek közt elterülő vidék járatott be, 
melyet uralkodólág a trachit alkot. HalavÁts szintén Krassó-Szörény me
gyében dolgozott.

Az osztály 3-ik tagja, dr. Schafarzik Ferencz, a kihez mintegy 2 héten 
át, a földtani intézet igazgatóságához benyújtott kérvényéhez képest,
Lörenthey Imre tanárjelölt is szegődött volt, a 27, zóna ENy es 27. zóna

XXVII. rov. J XXVI. rov.
ÉK (1 : 25,000) eredeti felvételi lapokon dolgozott. Az első helyen említett 
térképen felvétetett a Duna, a nyugati és északi lapszélek és a román 
királyság közti vidék, tehát Ó-Orsovának tágabb értelemben vett vidéke. 
A nyugat felé szomszédos térképen dr. Schafarzik Ferencz lefolyt évi fel
vételei északnyugat és észak felé régebb felvételeinkhez csatlakozván, keleti 
irányban itt is a lap szélét érik el, délfelé O-Ogradinánál a Dunáig érvén; 
innen tovább a Kraku-Nyamcz szolgál a bejárt terület határául,'azután 
pedig a Kurmatura-Krucse, Golecz-mare, Obersia-Stremecz és Gyalu-Leszpe- 
dilor nevezhetők mint végpontok, meddig a térképezés foganatosíttatott.



Nyugat felé végre az utóbb nevezett Gyalu-Leszpedilort a már annak idején 
általam is vizsgált Tílva-Fraszinulujjal összekötő vízválasztó szabja meg a 
határt. Dr. Schafarzik Ferencz munkaterülete szintén kizárólag Krassó- 
Szörény megyéhez tartozik.

Az intézeti bánya-főgeolog, Geseli, Sándor, a -̂ ; Yz<i"nav ÉK és ÉNy 
térképeken fordult meg, Nagy-Bánya környékén, hol folytatólagosan meg
előző évi felvételeivel, a Foghagymási-völgytől nyugatra, a Kövespatak, 
Hosszúpatak, Szüküllő, Feketepatak és Szárazpatak területein dolgozott a 
Borpataki völgyig s felvételei azonkívül a Tirza Mihálybánya vidékére is 
kiterjednek a láposbányai völgyben. Tanulmányozta továbbá a veresvizi 
m. kir. bányákat és az előbb említett Tirza Mihálybányát, melyekben több 
érdekes vájatvég-képet szerzett be.

A mi végre személyemet illeti, az intézet körüli igazgatói teendőimen 
kívül a nyár folyamán a déli felvételi osztály működését az elmúlt évben 
szintén támogattam. Ez alkalommal befejeztem a ^xV r̂T ÉK (1:25,000) 
eredeti lap részletes földtani térképezését; azonkívül elkészült még egy cse
kélyebb szegélyrész a kelet felé szomszédos ^ vi^ ot - ÉNy délnyugati 
sarkában.

A lefolyt nyáron általam térképezett vidéket kelet felé a Szikeviczai 
völgy határolja, dél felé pedig a Duna szorosa, a Coronini és Gornya-Lyub- 
kova közti részével. Nyugat felé, Coronini és Új-Moldovánál, a Lokva-hegy- 
ség kristályos paláinak keleti széle adja a határt, észak felé pedig a múlt 
nyáron bejárt vidék a moldovai Német-völgy, továbbá a már megelőző évi 
jelentésemben szereplő Korhán-máre és Gsukaru-Glaucsini táján csatla
kozik az általam már megelőzőleg felvett vidékhez. Nem hallgathatom el 
végre amaz örvendetes tényt, hogy intézetünk régi pártfogója, semsej Semsey 
A ndor úr, a múlt évben ismét élénken részt vett az intézet nyári felvételi 
működésében, s hozzám csatlakozva, ritka kitartással szolgálta' a részletes 
geológiai felvételek ügyét, mint őszszel, midőn felkerestem működési helyén 
dr. Schafarzik FERENCzet, szintén részt vett az ezzel közösen foganatosított 
földtani kirándulásokban.

A múlt évben geologiailag részletesen térképezett terület nagysága 
24'2 □  m f— 1392'64 □  mihez járul még a bánya-főgeolog által felvett 
O'B U m f =  17-26 □

*

Az előbbeniben körülírt teendőkön s ebből természetszerűleg folytató
lagosan folyó munkákon kívül még számos egyéb irányban kelle a m. kir. 
földtani intézetnek az elmúlt évben is foglalkozni s nevezetesen a vízjogról 
szóló 1885. XXIII. törvényczikk következtében az ásvány- és gyógyforrások 
és azok védterületeinek megállapítása körüli eljárás ügye az, mely az intézet, 
nevezetesen ennek igazgatósága iránt a lefolyt évben a felűlbirálatok és

2*

(9) IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS. 19



BÓCKH JÁNOS. (1 0 )

vélemény-bekövetelések révén oly tetemes igényeket támasztott, hogy e 
tekintetben orvoslásra van szükség, hogy az intézet saját ügyei kárt ne 
szenvedjenek.

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a védterületek kérdése az inté
zetre nézve, saját fontos s más irányú teendőinek épségben tartása mellett 
csak mellékfoglalkozást képezhet, s így tehát e rendkívüli teendőkre fordít
ható idő és erő csak korlátolt, de ám azt tapasztaljuk, hogy e téren a 
munka évről-évre növekszik, s míg a földtani intézet igazgatósága szemben 
az egész kérdés kiindulási pontját képező 1887. évi január 18-ikán kelt 
Ylli (föld. int. ^ j  sz. magas rendelettel mindjárt kezdetleg 3 geologot ho
zott a védterületek körüli szakvélemények elkészítésére szükséges eljárásokra 
javaslatba, s ehhez később sőt egy negyedik szakerő is alkalmaztatott, 
s ezeken kívül egyes, az országban elszórt szakerők ténykedése is járul, míg 
továbbá a hatósági eljárás körül 7 kir. bányakapitányság áll rendelkezésre, 
ezen összes munkaerővel, s mint a tapasztalat mutatja, nem oly csekély
séget képező szakszerű felülbirálati ügygyei eddig egyedül az intézet igaz
gatósága áll szemben. Ily viszonyok közt, mint említém, orvoslásra s egy
előre is a felülbirálati munkában való támogatásra lesz szükség.

Az elmúlt évben az intézet igazgatósága által szakszerű elbírálásra 
került a gróf Erdődy Ferencz pöstyéni gyógyfürdő tulajdonos által ez utóbbi 
fürdőre nézve benyújtott védterületi tervezete, melyet illetőleg telegdi 
R otii Lajos készíté a szakvéleményt.

Geológiai szempontból való mérlegelésre vétetett továbbá Badl Ignágz 
krapina-töpliczi ásványfürdő igazgató és társtulajdonos kérvénye, melyben 
ez a még 1877-ben a zágrábi bányakapitányság által a krapina-töpliczi hév
forrásokra megállapított védterületnek az új vízi törvény alapján való enge
délyezését kérelmezte, s az ügyről megtétetett a nagyméltóságú miniszté
riumnak a megfelelő jelentés.

Szintúgy került első elbírálásra és véleményes jelentéstételre Körmöcz 
szab. kir. és főbányaváros beadványa, mely a tulajdonát képező Stubnya 
fürdő  védterületének ügyét tárgyalá, s ez esetben a törvényszabta szak- 
vélemény elkészítésével Gesell Sándor foglalkozott a helyszínén.

Véleményes jelentés tétetett a nagyméltóságú minisztériumnak Keczer 
Mihály nyug. cs. és kir. kapitány és szinye-lipóczi lakosnak az ottani Sal- 
vator gyógyforrás részére megállapított védterület kiterjedése és modalitásai 
ellen beadott kérvényére.

Elbíráltatott az intézeti igazgatóság által Lenoir György ANDRÁsnak, a 
szliácsi fürdő tulajdonosának az e fürdő gyógyforrásai részére dr. Szontagh 
T amás által tervezett védterületet kérvényező beadványa.

Újabb vélemény adatott a nagyméltóságú minisztériumnak Kápolnás- 
Oláhfalu község által a tulajdonát képező Hoinorod nevű gyógyfürdő véd-

20



f i i ) IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS. 2 1

terülele ügyében másodízben beadott kérvényére, nemkülönben újra kelle 
foglalkozni a mohai Stefánia- és Ágnes források védterületi kérdésével, a 
mennyiben ezt egy az előbbeni térképén foglalt téves adat elkerülhetet
lenné tette.

Első ízben való tárgyalásra került a dr. Schlauch Lőrinciz nagyváradi 
1. sz. megyés püspök által a biharmegyei szt. László gyógyfürdő hévforrásai 
részére kért védterületre vonatkozó beadványa, melyhez telegdi R oth Lajos 
készité a tervezeti javaslatot; a mint azóta letárgyaltatott az intézet részéről 
az illetékes nagybányai m. kir. bányakapitányságnak a szóban forgó véd
területi ügyre vonatkozó javaslata s az ezt illető felszólamlások.

Nem csekély feladattal állíttatott szembe az intézeti igazgatóság, midőn 
a nagyméltóságú minisztérium leküldvén a szepes-iglói m. kir. bányakapi
tányság által felterjesztett, a gömőrmegyei csízi jód- és bromtartalmú 
ásványvíz védterületére vonatkozó terjedelmes és bonyolódott természetű 
iratcsomagot, erre vonatkozólag kívánt véleményes jelentést, s magától 
értetődik, hogy ily ügyek áttanulmányozása, az egyéb rendes teendők épség
ben tartása mellett, úgy időben, mint munkában tetemes áldozatot 
igényelt.

Ugyancsak az elmúlt évben került latozgatásra a zágrábi m. k. bánya- 
kapitányságnak a stubicza-töpliczi gyógyforrások védterületét iilető előter
jesztése s felterjesztetett ez iránt az intézeti vélemény a nagyméltóságú 
minisztériumhoz.

Földtani szempontból mérlegelésre került továbbá Balási Lajos 
kászon impéri lakosnak a tulajdonát képező kászon-jakabfalvi fürdő gyógy
forrásai védterületét kérvényező beadványa, ez esetben Gesell Sándor 
járván el a helyszínén a szakvélemény elkészítése végett.

Véleményezésre küldetett le továbbá a nagyméltóságú minisztérium 
által Schmidthauer Lajos komáromi lakosnak beadványa, melyben ez saját 
telkeinek a komárommegyei Kócs község határában fekvő Jardin Pál 
tulajdonát képező Corvin János ásványvíz védteriilete aluli felmentését kérte.

Véleményezésre került az intézetnél a beszterczebányai magyar királyi 
bányakapitányságnak a hontmegyei m ogyoródi gyógyfürdőre vonatkozó 
védterületi javaslata, melynek védterületi tervezetéről már az 1889-ik 
évi jelentésemben tettem említést, a mint továbbá a hont szántói sava
nyú víz védteriilete ügyében készített beszterczebányai bányakapitány
sági előterjesztést illetőleg is jelentés adatott a nagyméltóságú miniszté
riumnak, megjegyezvén, hogy ez utóbbi védterületi ügygyei immár harmad
ízben kelle az intézetnek foglalkoznia, mint ezt az 1888. és 1889. évi jelen
tések adatai mutatják.

Zárúl felemlíthetem, hogy elbírálásra került még a lefolyt évben a 
zágrábi főkáptalan beadványa is, mely a vafasd-töpliczi kéntartalmú hév
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vízre kért védterületet, a mint beható mérlegelésre került az intézetnél a 
vízjogi törvény módosítását czélzó előadói javaslatnak az ásvány- és gyógy
forrásokra vonatkozó része s ezt illetőleg kellő helyen kifejezésre is hozatott 
az intézet idevágó véleménye.

Ha itt intézetünket egészen speciális irányban látjuk foglalkoztatva, 
s az itt felmerülő kérdések nem is mindig a geológia terében gyökereznek, 
áttérhetek ezennel más esetek felsorolására, melyekben a földtani intézet 
igénkbe vétetett.

A nagy méltóságú földmivelési m. kir. minisztérium még az elmúlt év 
márczius havában küldé le a magy. kir. földtani intézethez másolatát 
ama rendeletének, melyet az immunus futóhomok-szőlőterületek megálla
pítása és jegyzékbe vétele tárgyában egyidejűleg az állami vegykisérleti 
állomáshoz intézett, szintúgy az ugyan e tárgyban a törvényhatóságokhoz 
kiadni szándékolt körrendelet tervezetét, felszólítván a földtani intézetet, 
hogy e kérdésben saját részéről is javaslatot tegyen, nemkülönben az iránt, 
mely közegeit véli a közönség részéről esetleg kérelmezendő talaj-immuni- 
tási vizsgálatok foganatosításával megbízhatóknak.

E magas rendeletnek az intézet még 1890. ápr. 25-én kelt 79. számú 
terjedelmesebb jelentésével tett eleget, megvilágítván a felvetett kérdést a 
maga szempontjából is, de kötelességemnek tartottam egyúttal utalni a 
nehézségekre és károkra, melyek az országos geologoknak a tervbe vett, 
nem geológiai, hanem tisztán pedologiai vizsgálatoknál való alkalmaztatása 
következtében a geológiai intézet jelenlegi szervezete és csekély létszámú 
szakszemélyzete mellett ez utóbbinak voltaképeni feladatára háramlanának. 
E konkrét esetet felhasználva, nem mulasztotta el azonban az intézet igaz
gatósága egy lépéssel tovább menve, az úgynevezett geologiai-agronomiai 
felvételek témáját újból érinteni, s ez iránt való nézeteinek az imént 
idézett jelentésében, az előbbenivel folytatólagosan következőképen kife
jezést adni: ((Engedje meg a nagyméltóságú minisztérium, hogy a felmerült 
konkrét esetet felhasználva, a következőben ismét megemlékezzem egy oly 
tárgyról, mely csakugyan megérdemli, hogy vele komolyan foglalkozzunk.

A ki figyelemmel kiséri hazánkban a geológia terén kifejtett tevé
kenységet, az könnyen észreveheti, hogy míg egyrészt az, igaz, mindennek a 
mi a föld kérgével foglalkozik alapját képező, szorosabban vett geológiai 
vizsgálatok és térképezés szépen halad, s újabban speciálisabb ágak is, mint 
p. o. az annyira fontos bánya-geologiai búvárkodások és térképezés fejlő
désnek örvend, addig, sajátságos, oly kiváló agronom államban, m inta 
magyarbirodalom, épen a geologiai-agronomiai felvételek irányában mutat
kozik más kultur-államokkal szemben leginkább a visszamaradtság.

Nem mintha hazánkban ez irányban egyáltalán nem foganatosíttattak 
volna munkák, hisz tudjuk, hogy bírjuk ez iránt irodalmunkban dr. Szabó



(1 3 ) IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS. 2 3

József elismerésre méltó törekvéseit, utalhatok ép úgy ama, kisebb terü
leteket felölelő térképekre, melyek az 1885-iki kiállításon mulattattak be, 
így a debreczeni m. k. gazdasági tanintézet részéről a Debreczen városa 
főbb talajviszonyait illetőleg, a keszthelyi m. k. gazdasági tanintézet részéről, 
az ottani gazdaságának talajára, a kassai m. k. gazdasági tanintézet részéről 
pedig saját birtoka talajviszonyaira vonatkozólag, de a mint nehány fecske 
megjelenése még nem jelenti a nyár beálltát, hanem inkább csak ennek 
közeledte előjelének tekinthető, úgy e munkálatok is csak örvendetes elő
jeleknek veendők azon óhajjal, hogy a geologiai-agronomiai vizsgálatok és 
térképezések zöme, a magyar birodalom e tekintetben fontos területein mi
előbb kövesse a fent mondott, elismerést érdemlő kezdetet, még pedig 
egységes, czéltudatos terv szerint, szintoly sikerrel és alapossággal, mint 
végeztetnek hazánk rendszeres és részletes geológiai felvételei ennek hegye
sebb vidékein.

Tagadni nem lehet, hogy mennél inkább halad hazánk kulturális fej
lődése, mennél inkább emelkedik a szellemi niveau mind szélesebb körök
ben, annál inkább beáll a szükség, sőt követelés oly munkák végzésére is, 
melyeknek teljesítése mindeddig kevésbbé volt égető és bizonyára nem 
irigylendő helyzetbe jut azon ország, mely kellő időben nem vévén észre a 
kor emelkedő igényeit, a szükség beálltának perczében nem támaszkodhatik 
a követelt működésre még kellő időben előkészített és jól iskolázott szak
férfiak megbízható csapatára.

E tekintetben vagyok bátor példaként a sok közül csak újabban meg
alkotott törvényeink egyikére utalni, az 1885-ben megalkotott vízjogi tör
vényre, mely az ásványvizek megvédését, többek közt, csakis alapos geoló
giai ismeretekkel biró férfiak által adható szakvéleményekhez köti, mely 
intézkedésnek azonban, legalább hazai erőkkel, csak úgy lehetett eleget 
tenni, hogy már jó  eleve meg volt az országban a lehetőség ily munkára 
képes erők nevelésére és kifejlődésére.

Részemről soha sem kételkedtem azon, hogy elébb-utóbb hazánkban 
is beáll a szüksége annak, hogy ennek lapos és dombos vidékei geologiai- 
agronomiai szempontból való feldolgozás alá vétessenek, de ép oly kétség
telen volt előttem, miként e feladatnak a magy. kir. földtani intézet sze
mélyzetének jelenlegi csekélyebb létszáma, eddigi felszerelése és anyagi; 
ereje mellett eleget nem tehet, különben sem lévén ismeretlen előttem, 
hogy szemben a hegyesebb országrészek geológiai felvételénél alkalma
zott móddal oly teljesen más eljárás követendő a rónább területeknek az 
agronomia czéljai és követelményei tekintetbe vételével való tanulmá
nyozásánál és térképezésénél, hogy egyéb előrehaladott államokban, 
hol mindkét rendbeli felvétel alkalmaztatik, más egyének végzik a hegyes 
területek földtani tanulmányozását s megint mások a laposabb területek
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geologiai-agronomiai felvételét, minthogy itt a mezőgazdaság igényei is 
kielégítendők.

A ki közelebbről ismeri hazánk geológiai intézetének fokonkénti fej
lődését, s tekinti a szerény pénzbeli áldozatok daczára eddig is elért szép 
eredményeket, a ki tudja mi minden volt itt előbb úgy személyzetben, tudo
mányos segédeszközökben és egyéb felszerelésben megteremtendő, még 
pedig az ország financziális helyzetére való tekintettel korántsem rohamo
san, hanem lépésről-lépésre haladva, az bizonyára nem fogja ócsárolni az 
intézetet azért, hogy nem lépett azonnal a geologiai-agronomiai felvételek 
terére is, mert van egy igen találó magyar közmondás, mely azt mondja, a 
ki sokat markol, keveset szorít s az intézet, erejét mérlegelve, inkább keve
sebbet markolt, de azt annál hal hatósabban kívánta szorítani. Különben 
legyen szabad csak egyetlen egy tényt felemlítenem, mely egymagában is 
kellőleg meg fogja világítani azt, hogy intézetünk már felszerelése követ
keztében sem gondolhatott ez utóbb mondott felvételek megindítására, 
mert habár tény, hogy intézetünknek az 1869. évben készült tervezete nem 
feledkezett meg a vizsgálatainkhoz annyira szükséges chemiai laborató
riumról, tény másrészt az is, hogy ez utóbbi évek során át csak apapiroson 
létezett, a mennyiben köztudomásúlag csak 1883-ban jutottunk vegytani 
laboratóriumunk felállításának lehetőségéhez, ezt felette szerény viszonyok 
mellett a következő évben kezdvén meg.

Hisz mi több, csak 1888-ban jutott laboratóriumunk ama helyzetbe, 
hogy most már saját lepároló készülékkel bírva, házilag készítheti az 
annyira szükségelt desztillált vizet. Hogy ily viszonyok közt geologiai- 
agronomiai felvételekre részünkről, sőt a kellő személyzet rendelkezésre 
állása mellett sem térhettünk volna át, az világos, mert a ki csak né
mileg tájékozva van a kérdés iránt, az tudja azt is, hogy efféle vizsgála
tokat chemiai és mechanikai elemzések nélkül teljesíteni egyáltalán nem 
lehet.

Midőn ezt előre bocsátani bátorkodtam, legyen szabad most áttérnem 
annak megvilágítására, miként vélekednek a geológiai agronomiai vizsgá
latok megkezdése iránt egyéb körök hazánkban. Hogy az ez iránti szükség 
mindjobban kitűnik, erre a konkrét kérdés, t. i. a homokterületeknek fil- 
loxera elleni immunitás szempontjából való megvizsgálása, jó  példa, de nem 
egyszer hallottam már gazdakörökből, hogy az egyik a dohánytermelésre 
alkalmas talajok, másika pedig p. o. répatermesztésre kedvező talajok kimu
tatását említi. Legyen ez bár hogy, igen figyelemreméltónak tartom azt is, a 
mit dr. Szabó József 1886-ban a magyarhoni földtani társulat január 13-án 
tartott közgyűlésén elmondott elnöki megnyitó beszédében idevágólag kife
jezésre hozott. Egyéb, nem ide tartozókon kívül a következőket nyilvánítá:
«Ha már most tanúlságot akarunk vonni Magyarországra és különösen a
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magyar geologok munkásságának irányára nézve, én azt a következő három 
pontban jelölőin ki.

Először a hegység geológiai felvételének mostkövetett módja a tudo
mány színvonalán áll úgy, hogy itt az alkalmazott módszerek, valamint a 
nyert eredmények csak olyanok, mint bármely országban, a hol a térképek 
hasonló mérvű topográfiái alapon tétetnek közzé.

Másodszor kívánatos, hogy az Alföld fölvételére egy külön osztály 
szerveztessék, mely a földmivelési és hidrografiai viszonyokra tekintettel 
volna. Ez eddig merőben hiányzik; a mi geológiai térképeinken, ha a 
lapályt nézzük, azon csupán a geológiai felületi viszonyok szerepelnek csak 
úgy, mint a porosz térképek azon lapjain, melyek a hegység geologjainak 
határába estek. A fölvétel módja merőben más ott mint itt, mert az Alíöl- 
dön a kőzetek függélyes vizsgálata, és az azokban mozgó víz iránya, meny- 
nyisége és minősége is lényegesen szerepel. Ehhez fel kell használni és geo- 
logiailag méltatni mindazon kutakat, melyeket a geolog mint ilyen láthat, 
de még inkább kívántatik az általa a kellő helyen intézett furatás, a körül
ményekhez képest különböző számban és mélységben.

A porosz íFlachland-Ahtheilungi) felvételi térképeinek egy lapján 
sincs kevesebb fúrás mint 1000, némelyiken azonban az 5000-et is meg
haladja. Meg kell állapítani közösen a geolog és földmives érdekében azon 
neveket, melyekkel a diluviál és alluviál kőzetek mint talajok is jelölendők 
volnának. Hogy az értelmes földmivelés Magyarországon is csak oly hasznát 
tudná venni az ilyen fölvételeknek, mint Poroszországban, magyarázatra 
nem szőrül. »

Ez az, a mit a szóban forgó tárgyra vonatkozólag a mondott elnöki 
beszédből idézendőnek tartottam, de legyen szabad itt ismételnem azt, a 
mit e tárgyra vonatkozólag a magyar királyi földtani intézet 1885-ről szóló 
Évi jelentése 13-ik lapján kifejezésre hozni szükségesnek tartottam, neveze
tesen tekintettel amaz intézeti jelentésre, melyet még 1885 január hó 25-én 
kelt 27. sz. alatt az akkorában még földmivelés-, ipar- és kereskedelem
ügyi minisztériumhoz fölterjesztettem. Az imént idézett, 1885-ről szóló 
Évi jelentés 13-ik lapján a következő foglaltatik: «A magyarhoni föld
tani társulat mélyen lisztéit elnöke 1886 január 13-án tartott megnyitó 
beszédének egyik passzusára vonatkozólag szükségesnek tartom megjegyezni 
azt, miként jól tudjuk mi is, miszerint a rónák földtani fölvétele más irány
ban és más eszközökkel foganatosítandó, mint a hegyes vidéké, tanúskodik 
e mellett már ama eljárásunk, hogy a in. kir. földtani intézet geologjai 
jelenleg elsőrendben a hegyes vidékek földtani fölvételével lévén elfoglalva, 
a rónább területeket, legalább az utolsó években, az országos felvételeknél 
csakis kivételesen és annyiban érintik, mint a lapok kiegészítése ezt kívá
natossá teszi; tanúskodik e mellett a földtani intézet köreiben ez irányban
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már évekkel ezelőtt többször folyt eszmecsere, tanúskodik e melleit a föld
tani intézet 1885 január 25-4)1 kelt 27. sz. ügyirata, melyben a többek 
közt ki van mondva: «a hegyes vidékek földtani fölvételénél követendő 
módozat, hol inkább a fönt jelzett ipar igényeivel találkozunk, különben 
is annyira elüt a rónább területeken követendő eljárástól, hol viszont a 
mezőgazdaság igényei lépnek az előtérbe, hogy rendesen külön szemé
lyekre bízatik a hegyes vidékeknek földtani tekintetben való átkutatása, 
és megint külön egyénekre a róna területek tanulmányozása, nevezetesen, 
ha itt a mezőgazdaság igényeinek megfelelni hivatott, úgynevezett földtan- 
agronomiai térképek elkészíttetése is ezéloztatik.» Továbbá pedig ki van 
mondva: «Megtörténhetnék ugyan az elsőrendben az agronomiai és így, 
a mennyire kívántatnék, önologiai czéloknak is szolgáim hivatott rónább 
területek fölvétele egyidejűleg a hegyesebb vidékek tanulmányozásával a 
m. kir. földtani intézet részéről is, de ez feltételezné, hogy ez utóbbi ú g y  
létszámában, mint fölszerelésében tovább fej tesztelnék. » 

Ezek szerint pedig, azt vélem, világos, hogy csakis pénzbeli helyzetünk és 
az evvel szorosan összefüggő többi kérdések akadályozták meg azt, hogy 
működésünket az utóbb jelzett irányban is kifejtsük.

Különben örvendek, hogy a magyarhoni földtani társulat mélyen tisz
telt elnöke, dr. Szabó József, a szóban forgó kérdésben lényegében szintén 
azon nézethez jut, melyet mi a földtani intézetnél is, mint a fentebbi mu
tatja, már régebben magunkénak vallunk.»

Ezt tartottam szükségesnek a kérdés helyes megitélhetése végett itt 
újból fölemlítendőnek, mert, nincs is továbbá tudomásom arról, hogy 
fogadtatott az intéző körök részéről az 1885-iki január 25-én kelt jelenté
semben foglalt eszme.

Az iránt, azt hiszem, hogy hazánk geologiai-agronomiai irányban való 
áttanulmányozása és térképezése mind égetőbb kérdéssé válik, ép oly tisz
tában lehetünk, mint az iránt, hogy e feladat másokra bízandó, mint a kik 
a hegyvidékek geológiai felvételét foganatosítják, s hogy tehát a kir. föld
tani intézet, ha ez újabb ágat is mivelje, kibővítést igényel úgy személyze
tében, mint fölszerelésében, pénzben és térben, mert a legvégzetesebb 
intézkedésnek tartanám azt, ha az intézet, az imént mondott kellékek 
kielégítése nélkül, jelenlegi viszonyai közt egyszerűen áttérne az újabb 
munkatérre is.

Midőn a kínálkozó alkalomból bátorkodom a nagyméltóságú minisz
térium figyelmét azon kedvező körülmény következtében, hogy hazánk föld
művelési ügyeit most már egy külön minisztérium vezeti, újból a geologiai- 
agronomiai felvételek ügyeire felhívni, hogy az eszmét hathatós pártfogá
sába véve, kellő kidomborodá=ra és megtestesülésre vezérelni kegyeskedjék, 
legyen szabad még a következő szerény véleményemnek kifejezést adni.
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Nézetem szerint hazánk geoiogiai-agronomiai tanulmányozása és fel
vétele oly egyénekre volna bízandó, a kik a geológiában való kellő jártas
ság mellett agronomiai ismereteket is egyesítenek s a kik a m. kir. földtani 
intézeten belül amaz osztály tagjait képeznék, mely párhuzamosan a hegye
sebb vidékeken működő, már is szervezett osztályokkal, a rónább területeken 
geoiogiai-agronomiai és evvel kapcsolatos vizsgálatokat teljesítene. Az egyes 
intézeti tagoknak egymás közti támogatása oly kérdésekben, melyek közös 
megbeszélést vagy működést igényelnek, ezen szervezés mellett igen szépen 
volna elérhető, a tudományos segédeszközök, könyv- és térkép-tárak cse
kélyebb kibővítés mellett közös szolgálatra használhatók s vegytani labo
ratóriumunk, kellőleg kifejlesztve, szintén közös használata volna érvénye
síthető, s így a czélba vett feladat aránylag legkisebb pénzáldozatokkal 
volna elérhető.

A mi e szervezés személyi oldalát illeti, s mely talán legkényesebb 
része a kérdésnek, erre az erők teljesen készen, azt hiszem, nem mindjárt 
lesznek megtalálhatók, de czéltudatos eljárással elérhetőnek vélem azt, 
hogy korántsem hosszú idő leteltével itt is oly iskolázott közegek állnak 
majd az új osztály rendelkezésére, mint elértük ezt a feladatúnkat a hegy
vidékeken teljesítő intézeti tagoknál.

Kezdetleg mintegy 2— 3, magasabb gazdasági tanintézetet szép siker
rel végzett, komolyabb irányú és magasabb műveltségre törekvő, lehetőleg 
mintegy két éven át már a gyakorlatban is alkalmazott fiatal gazdász egy
előre ideiglenes alakban be volna osztandó a kir. földtani intézethez, hol 
egy-két télen át a geológia és petrografia köréből és az országos gyűjte
mények nyomán, esetleg az egyetemen más kapcsolatos tárgyakat is hall
gatandó előadások útján alkalom nyújtatnék ezeknek a geológia, petrogra
fia és chemia jövendő feladatukra nézve fontos disciplináival és az ezek 
vizsgálatainál használt módszerekkel megismerkedni. Az ezt követő nyáron 
ezek, így előkészítve beosztatván országos geologjaink mellé, megismerked
nének a térképezési eljárással kint a természetben, s így elméletileg és 
gyakorlatilag kiképezve, esetleg egy rövidebb, külföldön tett tanulmányút 
által tapasztalataikban szintén gazdagítva, azt hiszem, bátran meg lehetne 
velük kezdeni hazánk geoiogiai-agronomiai felvételét, s a mint tudjuk, 
hogy a gyakorlat mesterré teszen, idővel e férfiak, kiknek jövőjéről hasz
nálhatóságuk esetében már az ügy érdekében természetesen gondoskodni 
is kell, s a kiknek elméleti és gyakorlati kiképeztetése így biztosítva kifogás 
alá nem eshetik, idővel valóban jeles szolgálatokat tehetnek a magyar 
agronomia érdekében. Megteremtve így a geoiogiai-agronomiai feltételek
hez a törzsöt, csakis az ország pénzerejétől függ aztán ez osztály fokról- 
fokra való fejlesztése. A kezdet, mint minden efféle intézménynél, provizó
rikus alakban hozatván létre, később, az életrevalósághoz képest, végleges!-
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tendo volna, s valóban csekély pénzbeli áldozat mellett el volna érhető az, 
hogy az így kibővített földtani intézet, egy kerek egészet képezvén, a geolo- 
giai-agronomiai kérdések terén szintoly áldásos működést fejthetne ki, 
mint a többi, eddig követett irányokban s a nagyméltóságú minisztérium, 
úgy mint az egész ország, azon kellemes helyzetbe jutna, hogy szakavatott, 
tapasztalt férfiak államinak majd rendelkezésére mindazon fontos munkák
nál, melyek a geologiai-agronomiai tért illetik.

Midőn ezen sorokat s a bennük rejlő eszmét a nagyméltóságú minisz
térium bölcsességének megfontolásra ajánlani bátorkodom, csakis köteles
ségemet vélem teljesíteni.!)

Kapcsolatban az előbbeniben említett, az immunis futóhomok talajú 
szőlőterületek megállapítása és jegyzékbe vételével foglalkozó magas ren
delettel, felhivatott a földtani intézet a nagyméltóságú minisztériumnak 
1890. április 20-án kelt sz. újabb rendeletével az iránt, hogy saját 
szempontjából véleményezze továbbá a fentebbi tárgyban időközben kidol
gozott újabb rendelet tervezetét, mely az intézettel egyidejűleg szintén 
közöltetett, nevezetesen pedig kötelességévé tétetett az intézetnek, az or
szágnak ez újabb tervezet értelmében hét vizsgáló kerületre szándékolt 
felosztása iránt is nyilatkozni, esetleg idevágó eltérő javaslatát megtenni s 
ehhez a megfelelő illusztrácziót térképen is kifejezésre hozni, egyúttal ez 
utóbbin az ország azon vidékeit szintén kifejezésre hozván, hol nagyobb 
terjedelmű futóhomokterúletek léteznek.

A nagyméltóságú minisztérium ez újabb rendeletének eleget tett az 
intézet még a m. é. április 29-én kelt 110. sz. véleményes jelentésével, 
ehhez mellékelvén a kívánt térképvázlatot is, mely azóta kiadva megjelent 
a nagyméltóságú minisztérium m. é. sz. magas rendelete melléklete
ként, miből azután egy példányt a nagyméltóságú minisztérium kegyességé
nek az intézet is köszön.

Ugyancsak a nagyméltóságú földmivelési m. kir. minisztériumnak a 
m. é. 14830. sz. magas rendeletével küldetett ki az intézeti geologok közül 
Halaváts Gydla osztálygeolog, hogy a deliblati futóhomokterület talaját 
pedologiai tekintetben megvizsgálja, egyúttal azonban a víz és építő-anya
gok beszerezhetése iránt is tegyen megfigyeléseket. H alaváts e misszióját 
még április 9 — 17-ke közt teljesíté a helyszínén s miután a következő hete
ken át a talaj-próbák mechanikai elemzésével volt elfoglalva, május 22-én 
benyújtotta vizsgálatainak eredményét. Ez utóbbi esetekben tehát ismét 
egészen más irányban látjuk elfoglalva az intézetet, mint a védőterületek 
alkalmával.

De még egyéb irányokban is láthattuk az intézetet működni.
Az intézeti vegyész, Kalecsinszky Sándor nyilatkozata alapján jelentés 

tétetett a nagyméltóságú földmivelésügyi m, kir, minisztériumnak Locher



(19) IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS.

József innsbrucki lakos beadványára, melyben ez azon kérdést intézte a 
kereskedelemügyi m. kir. minisztériumhoz, vájjon Nyugat-Magyarországon 
vannak-e szénsavas ásványvízforrások s vájjon esetleg vannak-e ott szén- 
savgáz-kiömlések.

Veszprémmegye alispánja azon kéréssel fordulván az intézethez, hogy 
a Várpalota községben bányaüzem következtében a kutakban mutatkozó 
vízhiány végett megtartandó bányakapitánysági helyszíni szemlében szak
értőként az országos intézet egy geologja vegyen részt, ezen megkeresésnek 
az 1890 junius 7-én Várpalotán megtartott tárgyalásnál telegdi R oth L ajos 
főgeolog tett eleget.

Ugyancsak telegdi R oth Lajos főgeolog a nagyméltóságú földművelés
ügyi m. kir. minisztériumnak 1890. évi deczember 11-én kelt 74149. sz. 
magas rendeletével azon megbízást kapta, miként leutazva Herkulesfür- 
dőre, az ottani gyógyforrások védőterülete ügyében tegye meg a szükséges 
előmunkálatokat, valamint, hogy az ottani, ivóvizet szolgáltató forrás víz
mennyiségének miként lehető szaporítása iránt javaslatot tegyen. R oth 
a fentebbi magas rendeletnek a m. é. deczember 14— 17-ke közti időközben 
ugyan eleget tett, de feladatának csak másodikát teljesíthető, a mennyiben 
a zord téli idővel járt nagy havazás következtében a védőterület megálla
pítása körüli műveletet a jobb tavaszi idő beálltáig kelle elhalasztania.

Hirsh és Hammel párisi czég tükörüveg-gyárat szándékozván fel
állítani Magyarországon, s e czélból a nevezett czég egyik főnöke, H irsh 
Leó, még július havában Budapestre érkezvén, hogy a neki a mondott 
czélra ajánlott helyeket és ezek viszonyait tanulmányozhassa s e szemle- 
útra egy geologot óhajtván maga mellé, kereskedelmi miniszter úr Ő Nagy
méltóságának e tekintetben földmivelésügyi miniszter úr Ő Excellentiájá- 
hoz intézett megkeresésére e czélra az akkoriban már a krassó-szörény- 
megyei felvételeknél működött dr. Schafarzik Ferencz rendeltetett be táv
iratilag, hogy a fent mondott missziónak eleget tegyen, s mely feladatának 
a mondott geolog m. é. augusztus első tíz napjában felelt meg, beutazván 
a fent nevezett czégfőnökkel Miskolcz és Esztergom vidékét.

A fejérmegyei m. k. építészeti hivatal megkeresésére vizsgálat alá 
vétettek a nadapi, pázmándi és velenczei, az állami közutak kavicsolására 
szánt kőzetek, ezek egyúttal a mondott czél szempontjából viszonlagos 
értékükre nézve is elbíráltatván. A szükséges vizsgálat megejtésével, a 
mennyiben t. i. ez az intézet foglalkozásának keretén belül elvégezhető 
vala, dr. Schafarzik Ferencz intézeti tagot bíztam meg, s az eredményről 
a nevezett építészeti hivatal értesítve lett.

Ugyancsak a m. é. november havában A ndrássy Miklós csendőr 
őrmester Schwartzleitner Hdgó m. k. csendőrségi főhadnagy megbízásából 
azon kéréssel fordúlt az intézethez, miként ez szakszempontból nyilatkoz
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nék azon földnem illetőleg földnemekre nézve, minthogy világosan két 
ilyen forgott kérdésben, melyek azon ásón tapadtak, mely a múlt év 
november havában a fővárost és környékét rémületbe ejtett haraszti gyil
kosság színhelyén talállatott mint azon eszköz, mellyel a gyilkosság elkö
vettetett. A dolog természeténél fogva gyorsan megejtendő petrografiai 
vizsgálat dr. Schafarzik által nyomban foganatosíttatván, az eredményről 
a csendőrség azonnal értesíttetett.

Elég számos más esetben is igénybe vétettek úgy az intézet, mint. 
ennek tagjai, házon belül és kívül, szóbeli úton és írásban, a mint másrészt 
én is konstatálhatom, hogy találkoznak esetek, melyek jobban egy tuda
kozó iroda, mint egy tudományos intézet elé valók.

*

Gyűjteményeink ügyére térvén át jelenthetem, hogy ezek bármelyikét 
tekintjük, az örvendetes szaporodás szintén fölismerhető. Az országos rész
letes geológiai felvételekkel párhuzamosan haladó szaporulaton kívül az 
elmúlt évben sem hiányoztak a becses adakozások, mielőtt azonban ezeket 
említem, meg kell jegyeznem, miként semsei Semsey A ndor irántunk érzett 
jóindulata lehetővé tette azt, hogy dr. S zontagh T amás kartársunknak meg
bízást adhattam arra, hogy még június hó első felében beutazván a duna- 
jobbparti megyék némely területeit, nevezetesen az északi Bakony és Esz
tergom vidékét, az intézet kőzetállományában mutatkozó némely hézag 
kitöltésére ott kőzetgyújtéseket eszközöljön. Dr. S zontagh T amás e feladatá
nak még közvetlenül az országos fölvételek megkezdése előtt szép eredmény
nyel meg is felelt.

Múzeumunkban a rendezési munkák ez alkalommal sem szünetel
tek. Immár boldogult kartársunk, dr. Hofmann Károly, még az őszszel, az 
országos felvételekről való visszatérte után, végezte gyűjteményeinknek a 
dunajobbparti megyék sztratigrafiai-paleontologiai anyagát tartalmazó részé
nek felállítása körül szükségesnek mutatkozott teendőket, s valóban meg
nyugvással fordűlhatott meg még legutoljára is a teremben, melynek tar
talma már egymagában is szépen illusztrálja kitartó hangyaszorgalmát. 
Dr. S zontagh T amás folytatta a dunajobbparti megyék délkeleti része és 
azután a Fruszka-Gora kőzeteinek üveg alá való rendezését és felállítását, 
nemkülönben az új felírásokkal való ellátását. E munkálat immár majdnem 
lezártnak mondható.

Dr. S chafarzik Ferencz összehasonlító gyűjteményeinkben végzett 
felállítási munkálatot, a mennyiben a még júniusban újonan beszerzett 
négy darab üvegtáblás állványos pótszekrénybe tetszetősen helyezte el a 
Goquand-féle gyűjtemény nagyobb, látványos példányait, ezeket a kellő 
felírásokkal is ellátván, valamint előkészítve látható további anyag még két 
ily pótszekrény részére. Nem feledkezhetem meg itt azon jó  szolgálatokról
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sem, melyeket az intézeti laboráns, S edlyár István az által tett az intézet
nek, hogy sajátkezűleg készíté a nagyobb példányoknak a kellő helyzetbe 
való állítbatására szükséges tartókat, mely fáradságos munka körül ernye- 
detlen szorgalommal és nem közönséges ügyességgel fáradozott, ez által 
az intézetnek azonkívül pénzmegtakarítást is szerezvén.

A fentebbin kívül hozzá fogott dr. Schafarzik Ferencz a hazai dinamo- 
geologiai tárgyaknak két, ezekre kijelölt szekrényben való, czélirányosabb 
felállításához.

Osemlős-gyűjteményünkben a már a megelőző évi jelentésemben 
érintett lajstromozási munkálatot az evvel általam megbízott dr. Pethő 
Gyula osztálygeolog ez évben folytatta, a mint a fentebb említett, a Co- 
quand-féle látványos példányoknak szánt pótszekrények beszerezhetése 
következtében további két darab kétosztályú szekrényt engedhettem át 
ősemlős gyűjteményünknek további felállítások számára.

Bányageologiai és technológiai gyűjteményeinkre nézve külön meg
jegyzendőm nincsen, a mennyiben ezek rendezését ezek gondozója, Gesell 
Sándor bányafőgeolog, a rendelkezésére álló helyhez mérten, még a meg
előző évben fejezte be, de midőn a fúrási anyag-mintákat tartalmazó 
gyűjteményünkre pillantok, megelégedéssel emelhetem ki, hogy azon anyag
ból, melyet Z sigmondy Béla a szegedi pályaudvarban foganatosított két 
artézi kút fúrása alkalmával egybegyűjtött és mint ezt a megelőző évi jelen
tésemben említém, intézetünknek ajándékozott, Halaváts Gyula osztály
geolog a lefolyt évben szintoly szép és tanulságos szelvényt állított össze a 
szegedi két artézi kutat illetőleg 1 :2 5 0  arányban, mint annak idején a 
hódmezővásárhelyi két artézi kútra vonatkozólag, a mint elkészítvén az e 
fúrásokat tárgyaló megismertetését is, ez majd legközelebb megjelenend 
az intézeti évkönyvben.

Fitopaleontologiai gyűjteményünk végre az elmúlt évben is dr. S taub 
Mór szorgos gondozásának örvendett, a mint nem szűnt meg gyarapodni 
úgy gondozója szorgalmas gyűjtései által, melyeket ez az elmúlt nyáron a 
pécsvidéki Somogyon, úgyszintén a Székelyföldön, Barőth táján foganato
sított, mint ajándékok útján.

Gyűjteményeink zoopaleontologiai részét ajándékaik útján a követ
kező urak gazdagították: Glosz A rthur, a gömörmegyei csizi jódfürdő 
igazgatója, az ottani új jodvízkútból származó kövületekkel, melyek a 
Schlier szintájának ottan lévő jelenlétét konstatálják; Gregus János, az 
erdővidéki bányaegylet igazgatója Köpeczen, dr. S taub Mór belmunkatár- 
sunk szívessége útján egy, az ottani lignites barnaszénben előfordűlt tek- 
nőcz lenyomatával; H alaváts Gyula osztálygeolog, egy a szt.-lőrinczi 
kavicsbányából való felső állkapocsbeli rhinoceros-foggal és egy kisebb 
emlős baloldali ulnájával; a Holtzspacii ANDRÁs-íéle czég Budapesten, a
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buda-újlaki kőbánya édesvízi lueszéből származó Emis europ., Eleph. 
prímig. alsó állkapcsával, nemkülönben szintén onnan való equus-foggal 
és szarvasagancs töredékkel, s ez adományok iránt S iebert Ferencz úrnak, 
a buda-újlaki gőztéglagyár igazgatójának is tartozunk köszönettel, nem- 
különb i n az Emis europ. megszerzése körül Stoczek Brúnó úr is fárado
zott; Kass Kálmán körjegyző Grebenáczon, egy mammuih-állkapocs töre
dékkel ; Kogutűwicz Manó térképész Budapesten, szepesmegyei Gánóczról 
való medve maradványokkal; dr. Lörenthey Imre egyet, tanársegéd Kolozs
várit, nagy-mányoki pontusi kövületekkel; M iletits Demeter Bozovicsról, 
egy a baniai Banucz árok fiatalabb mediterránjából való mustodon-fog 
töredékével; Nikolics Péter Gsereviczen, ez utóbbi helyen talált elephas- 
foggal; R adig Károly bányamérnök Szarkáson, az ottani oligoczénbeli szén
ből való fogtöredékekkel; R ost Ottó, a pesti kőszénbánya és téglagyár 
társulat felügyelője Rákoson, a Caranx carangopsis Heckel egy, az ottani 
téglavetőből való bordájával; semsei S emsey A ndor Budapesten, nehány a 
gánórzi mésztufából való emlősmarad ványnyal; dr. T hannhofer Lajos tud. 
egyet, tanár Budapesten, nehány Stájerlak környékbeli juraszi és dévény- 
újfalui mediterrán kövülettel; és Zsigmondy Á rpád bányamérnök Bécsben, 
nehány kövülettel és a mannsfeldi réztartalmú pala egy példányával.

Fitopaleontologiai gyűjteményünket a következő urak részesítették 
ajándékukban: Bene Géza bányamérnök Resiczán, onnan való fosszil növé
nyekkel; Bittsánszky Ed;; m. kir. főbányatanácsos és bányaigazgató Nagy- 
Bányán, egy sajátságos, növényféle lenyomattal bíró, Nagybánya vidékéről 
való homokkőlappal; különösen pedig Kocn Ferencz bányabirtokos Pécsett, 
a ki ismételten lepte meg somogyi liaszoeli szép fosszil növényekkel intéze
tünket úgy Geseli, Sándor, mint dr. Staub Móricz útján, s ez utóbbi azon 
kívül átengedte intézetünknek ama gácsországi fosszil növény-suitet is, 
melyet dr. Staub Móricz R atiborski Maryon úrtól kapott; Steiner József 
bányagondnok Pécsett, egy, a pécsi Prick-féle bányából való kövült fatuskó- 
val; Stoczek Miklós főmérnök Szabadkán, a szt.-lőrinczi kavicsbányából 
kikerült nagyobb fatuskóval és dr. T raxler László gyógyszerész Kassán, 
Munkács környékén gyűjtött, szintén fosszil növényekkel.

Fogadják úgy a fentebb, mint itt nevezett adakozók becses ajándé
kukért leghálásabb köszönetünket, Koch Ferencz úr, bányabirtokos Pécsett, 
azonkívül különös köszönetünket azon lekötelező szívességéért, melylyel a 
földtani intézet érdekében Pécs vidékére lerándult belmunkatársunkat, 
dr. Staub Móricz urat, missziója teljesítésében támogatni kegyeskedett.

De még egyéb adakozókról is meg kell emlékeznem.
így petrografiai gyűjteményünket R. H andmann úr Máriásét] einban 

(Csehországban) gazdagílá H alaváts Gyula útján különféle, csehországi 
kőzetekkel, a mi pedig bánya-geologiai és technológiai gyűjteményeinket
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illeti, itt a következő urak és adományok jegyzendők fe l: Hofmann R afael 
bányaigazgató Béesben, a ki a macedóniai Allcharról való auripigment- 
tel; dr. Szontagh T amás intézeti geolog, a ki budai svábhegyi, nemkü
lönben kotterbacbi szép kalcitokkal; W ilhelmb Ede m. kir. bányahivatali 
főnök Nagybányán, a ki ottani termés aranynyal és pirargirittel gazdagító 
az intézeti gyűjteményeket; mihez járul még a Húsz Samu úr által Pomáz 
község határában gyűjtött, általunk is már régebben ismert agyagféle
ség, nemkülönben a dr. Schafarzik Ferencz intézeti tag által a vise
grádi Malom völgyből beszerzett, biotit-amfibol-andezit kőzetkoczka, és az 
utóbbi közbenjárása folytán a diósgyőri m. k. vas- és aczélgyár művezető
sége által beküldött, tűzmentes agyagból s ezekből készült tárgyakból álló 
ajándék.

A fúrási anyagminták gyűjteményét illetőleg meg kell jegyeznem, 
hogy itt Kotz József osztálymérnök úrnak Gurahonczon az aradmegyei 
Bonczesdről való fúrópróbákat köszönünk, régi támogatónknak, Zsigmondy 
Béla mérnök úrnak pedig a Békés-Gsabán és Mezőtúron foganatosított 
fúrások anyagát.

Végre még fölemlíthetem, hogy Kukük Szilárd úr, üzemvezető Vas
kőn, nehány rézkarpereczet és egy kis sarlót küldött be az intézetnek, 
mely tárgyak a vaskői Jidiana nevű külfejtésben találtattak, általunk azon
ban a Nemzeti Múzeum régiségtárának, mint erre legillőbb helynek -jfgjj— 
szám alatt engedtettek át.

Fogadják mind az imént megnevezett adakozók is legőszintébb köszö- 
netünket.

*
Petrografiai gyűjtemények átengedése végett a lefolyt évben is meg

kerestetvén, átengedtünk:

1. A budapesti ágost. hitv. evang. polgári leány
iskolának ___ _ _ - ...................... ..........  110 kőzetdarabot

2. A pécsi r. k. főgimnáziumnak ...................  173 «
3. A székely-udvarhelyi m. kir. állami főreál

iskolának ...  ...  ........... ... _ ___ ... 176 «
*

Chemiai laboratóriumunkra térvén át, mindenekelőtt azon szomorú 
tényről kell megemlékeznem, hogy az intézeti vegyész, Kalecsinszky Sándor, 
mindjárt az év első negyede után, t. i. m. é. április 4-én oly súlyosan bete
gedett meg, hogy minden munkával fel kellett hagynia, sőt orvosa taná
csára még május elején kénytelen volt 1890 október hó 1-ig terjedő sza
badságért folyamodni, hogy ez időt egészséges éghajlatú helyen tölthesse, 
mire az engedély a nagyméltóságú minisztériumnak 1890 junius 11-én kelt

3A m. kir. földtani intézet évi jelentése. 1890.



23185 sz. magas rendelettel adatott meg. Természetes, hogy ily viszonyok 
közt a laboratóriumi munkálatok csak az év egy részén át folyhattak, de 
azért végeztetett többféle vizsgálat részben szabályszerű díjak lefizetése mel
lett magán feleknek is. Az intézeti vegyész azonkívül szerkesztett egy, a faj
súly meghatározására szolgáló volumenometert, mely készülékkel a sziláid 
halmazállapotú testeknek, különösen pedig a vízben vagy más folyadékokban 
oldható, esetleg bomlékony, továbbá likacsos, poralakú, vagy víznél köny- 
nyebb testeknek a fajsúlyát, illetőleg térfogatát pontosan lehet meghatá
rozni. Ezen készülékkel számos faj súlymeghatározást is eszközölt s ezt 
bemutatta a Magyarhoni földtani társulat 1890. évi november hó 5-én 
tartott szakülésén.

Nem mulaszthatom el itt is kifejezést adni hálás érzelmeinknek 
semsei Semsey A ndor úr iránt, a ki a laboratóriumi mikroszkóp további föl
szereléséhez 70 frt adománynyal járúlt, további 80 frt 92 krt az intézet for
dított laboratóriumi szükségletekre.

*
Könyv- és térképtárainkra pillantván kiemelhetem, hogy a múlt 

évben 179 új mú jutott könyvtárunkba, darabszám szerint pedig 550 kötet 
vagy füzet, minek következtében szakkönyvtárunk állománya 1890 deczem- 
ber végén 4059 külön művet 9897 darabbal tüntet föl, leltári értéke pedig 
64,097 frt 51 krra rúg. A múlt évi szerzeményből vétel útján 109 darab 
1280 frt 91 kr. értékkel, —- 441 darab 2230 frt 20 kr. értékkel ellenben 
csere és ajándék útján került az intézethez. Az általános térképtár 11 külön 
művel szaporodott, összesen pedig 134 lappal, s így e tár 1890 deczember 
végen 377 külön műre eloszló 2163 lappal birt.

Ebből a múlt évi vételre esik 78 lap 48 frt 65 kr. értékkel, 56 lap 
179 frt 95 kr. értékkel itt is csere és ajándékra esik. A vezérkari lapok tér
képtára a lefolyt év végén 1678 lappal bírt, s így a két térképtár állománya 
1890 deczember végén 3841 lapra emelkedett 10,215 frt 92 kr. értékkel.

A rendes vétel és csereviszonyból folyó szaporulaton kívül itt is szá
mos adakozónak tartozunk köszönettel, s habár ezeket itt egyenkint ismét 
felsorolni bajos, meg vannak ezek örökítye nevükkel és adományukkal már 
más helyen, de azért a sok közül külön meg kell emlékeznem semsei Semsey 
A ndor úrról itt is, a ki az elmúlt évben 302 frt 38 kr. összeget fordított az 
igazgatóság útján könyvtárunkra, ennek nevezetesen a folyóiratok sorozata 
régebb évfolyamaiban mutatkozó hézagok kitöltésére, a mint különben még 
ezen felül is 233 frt 05 krt áldozott további könyvbeszerzésekre s ez utób
biak megszerzése körül dr. Pethő Gyula fáradozott. Neveznem kell a Ma
gyarhoni földtani társulatot, mely könyvszerzeményét az elmúlt évben is 
intézetünknek ajánlá fel, továbbá ama szép művet, mely «Bilder von den 
Kupferkies-Lagerstátten bei Kitzbühel und den Schvvefel-Lagerstátten bei
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Swoszowice# czím alatt jelent meg a cs. k. földmivelési miniszter rende
letére, lovag Friese F. M. miniszteri tanácsos úr szerkesztése mellett, s 
melyet a cs. k. földmivelési minisztérium kegyességének köszönünk; emlí
tenem kell dr. Schmidt Sándor úr egyet. r. tanár ajándékát, melyet becses 
műve «A drágakövek# 1. és 2. kötetének átengedése által juttatott könyv
tárunkba, nemkülönben Szumrák Ernő urat, üveggyárigazgató Herencs- 
völgyön, a ki Szumrák Pál osztálytanácsos úr szíves közbenjárásával a 
Róbert Towson-féle Travels in Hungary. London 1797 czímű művet 
engedé át ajándékkép intézetünknek.

Fogadják úgy az imént nevezettek, mint mindazok, a kik könyv- és 
térképtárainkat adományaikkal gazdagítani szíveskedtek, e helyt is legőszin
tébb köszönetünket.

Csereviszonyunkat a múlt évben is fejlesztettük, s ezt megkötöttük:
1. A Deutscher Wissenschaftlicher Verein-nal Santiago de Chilében
2. A Dirección General de Estadística La

Platá-val ......................... «. ... ... _ Buenos Airesben
3. A Geologiska Föreningen-nel ... _ ... Stockholmban
4. A Magyarországi Kárpát- Egyesület Budapesti

Osztályával ... ... _ ... ... _ Budapesten
5. A Section für Naturkunde des österr. Tou-

risten-Club-bal ... _ _ _ __ _ Pécsben
6. A Zemaljski Muzej u Bosni i LIercegovini-vel Sarajevoban 

ezenkívül megküldettek kiadványaink kilencz bányahatóságnak, a Magyar 
Iparegyesületnek Budapesten és a m. kir. pénzügyminisztériumnak (két 
példányban) úgy, hogy a m. k. földtani intézet kiadványai 84 belföldi és 
118 külföldi testületnek s ezek közül 12 belföldi és 114 külföldi testületnek 
csereviszony fejében küldettek meg; ezenkívül 11 kereskedelmi és ipar
kamara az Évi jelentést kapta meg.

Most sem hagyhatom fölemlítés nélkül, hogy könyv- és átalános tér
képtárunk kezelése és gondozása körül Bignio Henrik miniszt. irodatiszt 
buzgólkodott, s e tárak felügyelete és fejlesztése körül Halaváts Gyula 
kitartó támogatásának örvendek.

A m. kir. földtani intézet által a lefolyt évben közöltetett:
I. A m. kir. földtani intézet Évkönyvében:
Dr. Jankó János : A Nílus deltája (VIII. kötet, 9. [záró] füzet).
Martiny István : A szentháromság-aknai melynnvelés Vihnyén (IX. köt. 

1. füzetben).
Botár Gyula : Az ó-antaltárnai Ede-reményvágat geológiai szerkezete 

(IX. köt. 1. füzetben).
Pelachy Ferencz : Nándor koronaherczeg-tárna geológiai szelvényéhez 

(IX. köt. 1. füzet).
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Lörenthey Imre : A nagy-mányoki (Tolnám.) pontusi emelet és faunája 
(IX. köt. 2. füzet).

II. A «Műtheilungen a. cl. Jahrbuchecl. kön. míg. geolog. Anstalt»-bán: 
Dr. Johann Jankó : Das Delta des Nil (VIII. Bd. 9. [Sehluss] Heft). 
Stefan Martint : Dér Tiefbau am Dreifaltigkeits-Schacht in Vihnye.

(lm IX. Bd. 1. Hft.)
Jdlius Botár : Geologischer Bau des Alt-Antoni-Stollner Eduard- 

Hoffnungssclilages. (lm IX. Bd. 1. Hft.)
Franz Pelaghy: Geologische Aufnahme des Kronprinz Ferdinand- 

Erbstollens. (lm IX. Bd. 1. Hft.)
Emerich Lörenthey: Die pontische Stufe und dérén Fauna bei Nagy- 

Mányok im Comitate Tolna. (IX. Bd. 2. Hft.)
III. A. magy. Mr. földtani intézet Évi Jelentése 1889-ről.
IV. Jahresbericht cl. königl. ungar. geol. Anstalt fúr 1888.
V. A Magyarázatok a magyar korona országainak részletes földtani 

térképéhez czíniű füzetekből:
Dr. Koch A ntal : Torda vidéke (19. zóna XXIX. rovat).
VI. Az «Erláiiterungen zűr geolog. Specialkarte dér Lánder ti. 

ungar. Krone» -bői .-
Dr. A nton Koch : Umgebungen von Alparét (Zone 17, Col. XXIX.).

« « Umgebungen von Torda (Zone 19, Col. XXIX.).
VII. Térképeink közül:
xklírTovat =  Nagy-Károly és Ákos vidéke (földt. fölvette : Matya- 

sovszky Jakab és dr. Szontagh T amás).
xxvM~°rov =  Zilah vidéke (földt. fölvette: dr. Hofmann Károly és 

kisebb mérvben Matyasovszky Jakab).
"xilirHKir =  Torda vidéke (földt. fölvette: dr. Koch A ntal).
Nyomtatványaink szerkesztése körül a lefolyt évben szintén telf.gdi 

R oth Lajos és Halaváts Gyula kartársaink fáradoztak, még pedig az előb- 
beni a német, az utóbbi a magyar szövegétek körül, ez egyúttal kiadványaink 
pontos szétküldéséről is gondoskodván.

Ezek után még csak kifejezést óhajtok adni ama hálás köszönetünk- 
nek, melyet az intézet tagjai közhasznú működésük szíves támogatásáért 
úgy az I. cs. és k. szabad. Dunagőzhajózási Társaság, mint a Szab. 
Osztrák-Magyar All címvasút- Társaság iránt éreznek, egyáltalán mindazok 
iránt, a kik feladatunk teljesítésénél az elmúlt évben is támogatást nyújtani 
kegyeskedtek.

Budapest, 1891 márczius havában.
A m. k. földtani intézet igazgatósága

Böchh János.


