
I. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS

Szomorú emlékeket kelt bennem az 1891-ik évre való visszapillantás, 
s itt is csak újból konstatálhatom ama veszteség nagyságát, mely a magyar 
kir. Földtani Intézetet dr. H ofmann Károly elhunytával érte, mint megtet
tem ezt még a megelőző Évi Jelentésben rövid életrajza kíséretében.

A kegyelet szép sorai, melyeket egyebütt * elköltözött kartársunk 
emlékének szenteltek, jól estek nekünk, kik hozzá legközelebb állottunk, a 
mint az igaz érdemnek nyújtott szép hódolatot képez ama megemlékezés, 
melyet a magyarhoni Földtani Társulat megbízásából telegdi Róth L ajos 
szentelt a mondott társulat 1891. évi február hó 3-án tartott közgyűlésén 
boldogult dr. H ofmann Károly emlékének.

Csakis kötelességemet teljesítem továbbá, midőn megörökítem e he
lyen amaz igaz részvét sorait, melyeket a szomorú alkalomból a kecskeméti 
m. kir. állami főreáliskola tanári testületé intézett a magyar kir. földtani 
intézet igazgatóságához, s melyek a következők :

Tekintetes Igazgatóság!
A kecskeméti m. kir. áll. főreáliskola tanári testületé mély megilletődéssel 

értesült dr. Hofmann Károly urnák, a magyar kir. földtani intézet első főgeolo- 
gusának, a kir. József műegyetem volt rendes tanárának stb. stb. f. hó 21-én 
történt gyászos elhunytáról.

A boldogultban nemcsak a hazai tudomány, hanem a külföld jeles tudósai 
által is elismert kiváló szakférfiú hunyt el.

A spektrálanalizis terén nevét mindig a nagy fölfedezők: Bunsen és K irch- 
h o ff  nevei mellett, mint ezek buzgó és tehetséges munkatársát fogják emlegetni, 
hazánkban pedig, a gyászjelentés szavai szerint is, a magyar geológiának ((pótol
hatatlan oszlopa# volt, ki számtalan ténynek megfigyelésével és fölfedezéseivel a 
hazai tudományosságban megörökítette nevét.

A veszteség azonban, mely dr. Hofmann Károly elhunytával a hazai és az 
egyetemes tudományt egyaránt érte, első sorban azt az intézetet érinti a legsúlyo
sabban, melynek az elhunyt éveken át dísze és nagynevű munkása volt s ez okból

* Verhandlungen dér k. k. geolog. Keichsanstalt in Wien. Jahrg. 1891. pag. 97. 
Ungarische Montan-Industrie-Zeitung VII. Jahg. 1891. p. 33.
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a kecskeméti magyar kir. állami főreáliskola tanári testületé elhatározta, hogy 
dr. Hofmann Károly elhunyta fölött a m. kir. földtani intézetnek mélyen érzett 
részvétét fejezze ki, s midőn ezt a jelen alkalommal van szerencsénk a tek. Igaz
gatóság becses tudomására hozni, —  maradtunk a kecskeméti magyar kir. állami 
főreáliskola tanári testületé megbízásából

Kecskeméten, 1891 február hó 25-én
kiváló tisztelettel

Hanuss I stván, s. k.
igazgató.

Krécsy Béla, s. k.
r. tanár.

Kétszeresen jól estek a magyar kir. földtani intézetnek a részvét eme 
meleg szavai, mert az intézet tagjai egytől-egyig jó l tudják, hogy dr. H of
mann KÁBOLvban nemesak kiváló tudóst, de valóban önzetlen, nemeslelkű 
búvárt temettek el, a ki szerénységében, egyenes eljárásában egyszersmind 
a becsületesség mintaképe s ügyünknek mindenkor meleg támogatója volt.

Még egy szomorú eseményről kell megemlékeznem, mely az év vége 
felé ért bennünket, midőn Bignió Henrik, magy. kir. miniszteri irodatiszt, 
1891. évi november hó 1-én hosszas szenvedés után életének 64-ik évében 
jobb létre szenderült.

Állami szolgálatba 1869. április 3-án lépett/mint a volt földművelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium távirdai szakosztályának 
irodavezetője, 1871. április 29-én pedig a posta és távirdai szakosztályok 
számára felállított segédhivatalokhoz irattári vezetővé neveztetett ki.

Az állami szolgálatba való belépte előtt 1861-től Pest-Pilis és Solt 
megyénél volt alkalmazva kezdetleg mint Írnok, 1862 végétől fogva pedig 

* mint a pestmegyei központi törvényszék mutatókönyv vezetője.
A szabadságharczban mint honvéd főhadnagy vett részt.
Bignió Henkik, a volt földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. 

minisztériumnak , 1888. számú miniszteri intézkedésével osztatott be
további szolgálattételre az intézethez, hol 1888 február 1-től kezdve a 
könyvtár körül működött.

Az intézet kebelében való hivataloskodása közben szorgalmas, az 
intézet érdekét legjobb tehetségeként szolgáló, előzékeny tisztviselőnek 
ismertük, miért is őszinte megilletődéssel vettük halálának hírét s emlékét 
továbbra is megőrizzük.

Az intézet egyéb ügyeire térvén át, mindenek előtt arról kell meg
emlékeznem, hogy az 1891. évi állami költségvetésről szóló 1890. évi 
XXXIX. törvényczikk alapján az intézeti chemiai laboratóriumnál egy 
laboransi állás rendszeresíttetvén évi 500 frt fizetéssel 60 frt lakpénzzel és
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5Ü frtnyi ruhailletménynyel, erre a szabályszerű pályázat kihirdetése után 
Földmivelési Miniszter Úr 0  Nagyméltóságának 1891 junius 10-én kelt 
iV°fiT sz- magas rendeletével ideiglenes minőségben, korengedély mel
lett, Sedlyár István, eddigi napidíjas ideigl. laboráns, neveztetett ki, a ki 
ez utóbbi minőségében 1887 deczember 3-án lépett be az intézethez. Azóta 
Sedlyár István ugyancsak 0  Excellentiájának 1891 deczember hó 30-án kelt 
ATET 1891. sz. magas rendeletével állásában véglegesíttetett.

Ugyancsak itt kívánok megemlékezni arról, hogy Kalecsinszky 
Sándor intézeti vegyész még 1889. évben folyamodott aziránt, hogy az 
intézeti geologokat megillető ötödéves korpótlékok élvezeti joga reá is 
kiterjesztessék. A nagyméltóságú minisztérium e kérésnek engedve, az 
1890. évi április hó 1-én kelt sz. m. rendelete alapján gondos
kodni lehetett a budgetszei'üleg szükségelt fedezetről is, s így Kalecsinszky 
Sándor intézeti vegyész a nagyméltóságú minisztériumnak 1891 február 
11-én kelt sz. kegyes intézkedése folytán immár tényleg a korpótlé
kok élvezetébe helyeztetett.

A geologiai-agronomiai felvételek és tanulmányozások czéljából a kir. 
földtani intézet keretén belül egy külön osztály szervezésére törekvő első 
lépés még 1890 nyár elején történt meg, midőn a nagyméltóságú minisz
térium az akkorában előkészítésben volt, 1891-re vonatkozó költségvetési 
előú’ányzatba egyelőre 700 írttal javadalmazott ösztöndíjas állást vett fel 
az intézeti budgetbe.

E tervezet a fentebb említett 1890-ik évi XXXIX. t. ez. által szintén 
érvényre emelkedvén, 1891 január hó 21-én Q ■ sz. magas rendelettel 
felszólíttatott az intézet ez új állás betöltése iránt javaslatát megtenni.

Ez intézkedés további folyományaként a m. kir, földtani intézet kebe
lében létesítendő geologiai-agronomiai osztályba a nagyméltóságú föld- 
mívelésügyi m. kir. miniszter 1891 junius hó 10-én kelt  ̂̂  sz. magas 
intézkedésével Tkeitz Pétert, a magyar-óvári gazdasági akadémiai ösztön
díjas gazdasági segédjét, osztotta be ideiglenes minőségben, a ki ennek 
folytán ugyancsak 1891. évi junius hó 16-án további kiképeztetése végett 
a földtani intézet igazgatóságánál jelentkezvén, e czélból azonnal az akkorá
ban már aradmegyei marosmenti felvételi területén tartózkodó dr. Szontagh 
Tamás intézeti tag mellé osztatott be 450 frt úti átalány mellett, a ki e 
végett még a ^  sz. igazgatósági rendelettel lett a szükséges utasítá
sokkal ellátva.

A berendelt ösztöndíjasnak így alkalma nyílt mindjárt kint a hely
színén dr. Szontagh Tamás vezetése mellett a geológiai felvételek és ismere
tek körül minél alaposabb ismeretekre szert tenni.

A mondott geolog oldala mellett mindaddig tartózkodott, míg
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további elméleti kiképeztetése érdekében a tudomány egyetemen a geoló
giával kapcsolatos némely tantárgyra való beirattatása és az előadások 
megkezdése szeptember elején a fővárosba való visszatértét nem követelte, 
a mikor a beiratkozási díjak fedezbetése végett a nagyméltóságú minisz
tériumnak 1891 október 10-én kelt ^ ^  ■ sz. magas rendeletével újabb tá
mogatást nyert 37 frt 80 kr. engedélyezése által.

Midőn így a geologiai-agronomiai felvételek előkészítése érdekében 
megtéve látjuk az egyelőre is szükségesnek mutatkozó lépéseket, ennek to
vábbi magyarázatául szolgáljon, hogy midőn a nagyméltóságú minisztérium 
1891 márczius 13-án kelt sz. magas rendeletével felhívta a földtani
intézet igazgatóságát a geologiai-agronomiai osztály érdekében felállított 
ösztöndíjas állás betöltése czéljából véleményes jelentésre, egyúttal az új 
osztály feladatáról és munkaprogrammjáról is kívánt tüzetes jelentést, mely 
magas meghagyásnak az intézet 1891 márczius 26-án kelt 104. sz. hosszabb 
jelentésével iparkodott eleget tenni, ebben egyebek mellett a következőt 
fejtven ki.

«A ki egy pillantást vet a m. kir. földtani intézetnek még 1870-ben 
jóváhagyott tervezetére, még pedig tüzetesen az intézet működési körét és 
czélját körülíró fejezetre, az mindjárt első helyen találandja, hogy az inté
zet czélja: a) «a magyar korona országainak részletes földtani felvétele és 
e felvétel eredményének a tudomány, a földrnívelés és az ipar igényeinek 
megfelelő módon való megismertetésen, a mint ott áll, második pontként, 
hogy továbbá a felsoroltakon kívül czélja:

b) a magyar államterület általános és részletes földtani térképeinek 
készítése és kiadása.

Ha az intézet alaptervezetének bár csak e két pontját tekintjük, sze
rény véleményem szerint elfogulatlan ítélet mellett meg kell adni a m. kir. 
földtani intézetnek azt az elégtételt, hogy csekély személyzete és dotácziója, 
nemkülönben a felszerelésében még fenállott hézagok és elhelyezésének 
mostoha viszonyai daczára eddig is hűn és lelkiismeretesen és nem siker 
nélkül szolgálta úgy a tudományos, mint gyakorlati téren hazáját.

Vannak azonban körülmények, melyek a legjobb akarat mellett sem 
engedik meg, hogy egy intézet az eléje állított feladatot mindjárt kezdettől 
fogva minden irányban egyaránt sikeresen oldja m eg; az ez iránt gátló 
körülmények lehetnek különböző oknak, de kételyt nem szenvedhet, hogy 
a m. kir. földtani intézetnek ily gátló körülményekkel még a legutóbbi 
időkig is kelle küzdenie, habár el kell ismernem azt is, hogy a nagyméltó- 
ságú minisztérium jóakaró támogatása mellett fokozatos javulás ez iránt is 
konstatálható és bizonyára még továbbra el lészen érhető.

Hisz, hogy csak egyet említsek, ott volt vegytani laboratóriumunknak 
hiánya, ott volt az előbb megteremtendő szakkönyv- és térképtárunk nagy
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kérdése, melyek nélkül pedig hathatós működés nem is képzelhető ; s így 
még több is.

Hogy a m. kir. földtani intézet szorosan vett geológiai felvételeivel s 
az ezekkel kapcsolatos munkálataival feladata magaslatán áll, ez azt hi
szem, minden elbizakodás nélkül állítható. E tekintetben az országos inté
zet földtani térképei bátran kiállják a bírálatot bármely kultur állam 
hasonló természetű és irányú munkálataival szemben, e téren tehát telje
sen elég van téve az intézet alaptervezete fentidézett b) pontja követelmé
nyeinek. Az sem tagadható, hogy úgy mint a tisztán geológiai térképek 
egyátalán, úgy a hazai intézet ebbeli terményei már egy magukban is 
megbecsülhetetlen, mert szilárd, tudományos alapon álló és a közélet 
művelt elemei által jól használható, adatokat szolgáltatnak nemcsak a 
tudománynak, hanem a gyakorlati élet legkülönbözőbb ágainak ; tanúsítja 
ezt a keresettség, melynek földtani térképeink örvendenek, úgy a bel-, mint 
a külföld tudományos köreiben, mint a gyakorlati életben. A bányászat, az 
ipar, a technika különféle irányainak földtani térképeinkben gazdag tár
háza van már eddig is, mihez még sorakozik a térképek magyarázó szöve
geiben és egyéb közleményeinkben, valamint gyűjteményeinkben nyújtott 
megismertetés. Az sem tagadható, hogy a tudományos műveltségű gazda 
vagy erdész számos becses adatot olvashat ki imént mondott dolgozataink
ból mái1 most is, de ténynek kell elismernünk azt, hogy ha kívántatik, 
miként az agronomiai körök és az erdészet az eddiginél nagyobb hasznot 
húzzon a földtani térképekből, hogy, mondom, akkor szükséges lesz a ma
gyar birodalom azon részeire nézve, melyek e tekintetben különösen fonto
sak és latba esők, az ezek felvételénél nemcsak a geológiai momentumok 
kipuhatolásával megelégedni, hanem szükséges lesz ezek földtani viszonyai
nak megállapításánál, térképezésénél egyúttal oly adatokra is szert tenni, 
a megismertetéseknél közölni, melyek az agronomia ős erdészet szem
pontjából kiválóan fontosak, s midőn ez adatoknak az úgy az agronomia, 
mint okszerű erdészet szempontjából egyaránt fontos földtani viszonyok
kal térképbelileg kombinatorikus feltüntetésével és feldolgozásával fog
lalkozunk, a geologia-agronomiai felvételek és térképek kérdése előtt 
állunk.

E kérdés nálunk még megoldásra vár, de hogy a magyar korona 
országai azok közé tartoznak, melyekre nézve a geologiai-agronomiai fel
vételek és vizsgálatok nagy fontosságúak, azt külön hangsúlyozni talán 
nincs szükség.

Annyi bizonyos, hogy specziális kérdések megoldására specziális vizs
gálatok szükségesek, s midőn annak küszöbén állunk, miként a Szent 
István korona országaiban hazai erőkkel megkezdjük hazánk ama területei
nek, melyek az agronomia és erdészet szenrpo.' ltjából különösen fontosak,



10 BÖCKH JÁNOS. (6)

oly irányban való tanulmányozását és térképezését, hogy az ekkor nyert 
adatok már a módosított eljárás és feldolgozás következtében az agronomia 
és erdészet szempontjából ennek művelt gyakorlati köreire tényleg gyii- 
mölcsözőleg hassanak, akkor ugyan világos, hogy mind ilyen törekvésnek 
alapját kell hogy képezze a geológiai vizsgálat és felvétel, már csak azon 
szoros kapcsolat és kölcsönös befolyás következtében, mely a mondott 
nemzetgazdasági ágak által mívelt legfelső földkéreg és ennek altalaja közt 
nemcsak egy irányban létezik, de világos egyúttal az is, hogy a fent mon
dott irányok kielégítésével számoló vizsgálat és felvétel kell hogy különös 
figyelemben részesítse a felső, a kultúra szempontjából fontos képződmé
nyeket is. Ez irányban a hazai talajt tanulmányozni, s a tudományos 
eljárás szerint készített földtani térképeket és megismertetéseket oly meg
bízható, és szintén tudományos eljárok útján nyert további adatokkal 
ellátni, hogy ezek a művelt földmívesre és erdészre nézve a gyakorlati 
tekintetben is fontos adatok gazdag tárházát képezzék, melyből a talaj- 
mívelés kérdéseinél bizton meríthet, ez képezné szerény felfogásom szerint 
hazámban is egy a magyar Jár. földtani intézet keretében felállítandó 
geológiai-agronomiai osztály méltó feladatát, s míg az intézet eddigi osz
tályai akadály nélkül folytatnák üdvös feladatuk teljesítését ott, hol inkább 
a bányászat és ipar érdekei lépnek előtérbe, a geologiai-agronomiai osz
tály majdan ott lesz hivatva fellépni, a hol megint inkább az agronomia 
és erdészet kapcsolatos érdekeivel találkozunk, megjegyezvén, hogy egy és 
ugyanazon intézet tagjaival lévén majd dolgunk, nincsen kizárva a lehető
sége annak, hogy oly egyik-másik esetben, midőn közös támogatásra áll 
be a szükség, ez is megtörténhessék.

Azt vélem, hogy habár a geologiai-agronomiai felvételek alapját kell 
hogy a földtani térkép, illetőleg vizsgálat képezze, azért mégis a vizsgálatok 
további menetében ezek oly irányba tereltetnek, melyek kevésbbé a tiszta 
szakgeolog körébe valók, mint inkább oly férfiakra bizandók, a kiknek a 
kellő mérvű geológiai előkészület mellett van alapos gazdasági ismeretük 
is. Ez utóbbiak, azt hiszem, fogékonyabbak is lesznek az agronomia és 
erdészet tekintetbe veendő kérdései iránt, a mint már speciális ismereteik 
folytán mindenkor helyesebben fogják ellenőrizhetni, miként igazolja tudo
mányos vizsgálataik végkövetkeztetéseinek helyességét kint a természetben 
maga a gyakorlati élet.

Az előbbeniben kifejtvén az intézet kebelében felállítandó geologia- 
agronomiai osztály czélját, legyen szabad ezennel a kívánt programmra, a 
mennyiben ez jelenleg adható, áttérni#.

Ezek után újból kifejezés adatván az abbeli véleménynek, hogy a 
fentebbi feladatokra az erők teljesen készen nem lesznek megtalálhatók az 
országban, de hogy czéltudatos eljárás mellett korántsem hosszú idő letel
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tével itt is majd iskolázott közegek állanak az új osztály rendelkezésére, a 
jelentés következőképen folytatódik:

«Nem volna ugyan czélirányos elhamarkodva, kellő előkészület nél- 
kiil azonnal hozzá fogni az ország agronomiai-geologiai irányban való fel
vételéhez, s ha szem előtt tartom azon körülményt, hogy az 1873-ban fel
állított porosz földtani intézet milylépésről-lépésre haladva járt el a geologiai- 
agronomiai térképek és vizsgálatok kérdésében, ez irányban többszörösen 
tanácskozva az 1873— 1878. időközben, de aztán valóban szép sikert érvén 
el, akkor csakugyan nincsen ok visszariadni attól, hogy helyzetünkkel 
számolva, először erőnket szervezzük, s ha evvel el is miílna egy-két óv, de 
aztán annál biztosabban foghassunk a czélba vett feladat megoldásához.

Mindenek előtt tehát be volna osztandó a m. kir. földtani intézethez, 
egyelőre mint ideiglenes agronom-geolog, amaz ösztöndíjas, a ki az új 
irányban való működésre kiszemeltetett, s ha bár kételyt nem szenvedhet, 
hogy egy személylyel a feladatot, melyet az előbbeniben kifejtettem, keresz
tül vinni ugyan nem lehet, s azért már a ^ p  számrí jelentésemben a kez
det stádiumában is mintegy 2— 3 személyről szólottám, de elvégre ha ezt 
viszonyaink nem engedték, képezzük ki egyelőre azt az egy személyt jól és 
alaposan, oldala mellett azután majdan könnyebb lesz másokat is a tárgy 
iránt buzdítani, s működésben való részvétre serkenteni és bevezetni.

Minthogy a geologiai-agronomiai vizsgálatok és felvételek, illetőleg a 
készítendő térképek s az ezekhez való magyarázatok alapját és kiindulási 
pontját a geológiai vizsgálat kell hogy képezze, s habár erre az ország szá
mos részeiben már szép alap található, mégis tekintve azt, hogy vannak 
tetemes területek, melyek ez irányban még tanulmányozandók, de külön
ben is az, a ki az országos geologiai-agronomiai felvételek körül sikerrel 
akar működni, geológiai ismereteket, már tekintve a vizsgálatok kiindulási 
alapját, semmiképen nem nélkülözhet, mindenek előtt szükségesnek tar
tom azt, hogy a hozzánk beosztott agronom-geolognak mód adassák a 
geológia és petrografia köréből, a tekintettel jövendő feladatához szükséges 
ismereteket magának minél alaposabban megszerezni, mi czélból, úgy a 
földtani intézeten belül megfelelő bevezetésben részesülne, úgy elméleti, 
mint gyakorlati úton, a mint továbbá kombináczióba veendők akár az 
egyetemen, akár a műegyetemen a geológia körébe vágó rendszeres elő
adások.

Minthogy az idő jelenleg már meglehetősen előrehaladott, úgy hogy 
a szisztematikusan keresztül viendő elmeleti oktatást s a vizsgálati mód
szerekbe való bevezetést immár a jövő télre kell hagyni, mégis fontosnak 
tartom, hogy a kiszemelt egyén már most osztassák be az intézethez, hogy 
legalább a nyári, rendszeres országos geológiai felvételek időpontjáig az 
agronom-geolognak alkalom nyíljék az intézetnél meglévő gyűjteményekkel
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és a megfelelő irodalommal megismerkedni. Szükségesnek tartom továbbá, 
miként alkalom nyújtásáéit neki, hogy a jövő nyári felvételek alkalmával, 
a majd kellő időpontban megtörténendő javaslatom szerint, az országos 
geológiai felvételekben az intézet egyik geologja oldalán részt vehessen, a 
mennyiben ez által alkalma lesz gyakorlatilag megismerkedhetni a mód
szerrel, mely a geológiai felvételeknél alkalmaztatik, a mint a geolog ekkor 
számos oly körülményre hívhatja fel figyelmét kint a helyszínén, melyeknek 
majdan később, mint önállólag operáló agronom-geolog, jó hasznát veendi. 
A jövő ősz és tél, mint előbb mondám, a fiatal erőnek a geológia és petro- 
grafia terén való ismereteinek kibővítésére van szánva, s midőn majd beáll 
a jövő év tavasza, bátorkodom a nagyméltóságú minisztériumot arra kérni, 
hogy az agronom-geologot, a ki akkorára, bizton reményiem, nem lesz 
újoncz a geológia terén, a porosz kormánynál tett lépések után Berlinbe 
küldeni kegyeskedjék, a porosz földtani intézethez, hol az országos geologiai- 
agronomiai felvételek alapos latolgatás és jól megfontolt eljárás következ
tében magas fokon állanak, hogy ott a jövő év nyarán aktív részt 
vegyen Poroszország geologiai-agronomiai felvételeiben tapasztalt erő 
oldalán, mi által alkalma lesz nemcsak továbbá kibővíteni geológiai 
ismereteit, hanem a gyakorlatban is megismerkedni ama módszerrel, 
mely ott Beeendt tanár vezetése mellett a geologiai-agronomiai felvéte
leknél és térképesésnél oly kitűnő sikerrel alkalmaztatik s mindazon 
berendezésekkel és eszközökkel is, melyeket a porosz «F1 a c h 1 a n d s - Ab t h e i - 
lung» működésénél használ. Ha a nagyméltóságú minisztérium súlyt 
fektetne rá, rövidebb időre elmehetne agronom-geologunk Belgiumba is, 
hogy szemügyre vegye a geologiai-agronomiai felvételek körül ott divó 
berendezést, de elvégre ez a porosz eljárás ismerete után nem oly égető 
kérdés. A jövő év őszével kiküldöttünk Berlinből hazatérve, benne, azt 
hiszem, majd oly agronom-geologunk lesz, ki feladata magaslatán áll, s 
megtéve szerzett tapasztalataira vonatkozó jelentését, azonnal hozzáfog
ható a hazai földtani intézet keretében tekintettel a geologiai-agronomiai 
felvételek érdekében még szükségesnek mutatkozó beszerzésekhez és 
pótlásokhoz, úgy hogy vagy még 1892 őszén, legkésőbb pedig 1893 
nyarán nyugodt szívvel indíthatná meg a nagyméltóságii minisztérium a 
hazánk érdekében bizonyára nagyfontosságú geologiai-agronomiai fel
vételeket.

Említettem röviden annak idején való beszerzéseket és pótlásokat, s 
erre legyen szabad már egyelőre is megjegyeznem, hogy midőn a geologiai- 
agronomiai felvételek természetszerűleg kell hogy a földmívelós által moz
gatott földkéreg megvizsgálásával behatóan foglalkozzanak, épúgy szük
séges, hogy az ennek alapját képező altalajra is figyelem fordíttassék, a vizi 
viszonyokról meg nem feledkezve, természetes tehát, hogy megfelelő fúró
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eszközökről kell majd gondoskodni, annál is inkább, mert az erdőgazdaság 
szempontjai esetleg sőt 2 méterre való lehatolást is igényelnek.

Szükséges lesz tehát, hogy annak idején majd legalább egy a furászat 
körüli lejárásban jártas egyénről gondoskodás történjék, a ki az agronom- 
geolog vezetése mellett teljesítendi majdan ebbeli feladatát.

Kibővítést fog igényelni a m. ldr. földtani intézet laboratóriuma, már 
tekintettel a geologiai-agronomiai felvételeknél nélkülözhetetlen mechanikai 
és ehemiai elemzésekre, úgy térben és mennyiben erőben, azt majd a tapasz
talat fogja mutatni.

Végre szükséges lesz, hogy a geologiai-agronomiai vizsgálatnál fogana
tosított talajgyüjtésekből is állíttassék össze az országos földtani intézetnél 
az illető vidékekre vonatkozó rendszeres gyűjtemény, mely okmányként 
szolgáland az illető térképekben és megismertetésekben lerakott abbeli 
adatokhoz, és fokról-fokra fejlesztve, majdan egyszer igen instraktiv módon 
fogja bemutatni az agronómia és erdészet művelése szempontjából fontos 
talajnemeket és az ország kultur-rétegeinek alkotását, mint teszik ezt 
egyéb gyűjteményeink a többi irányokban. De természetes, hogy ennek 
nélkülözhetlen kelléke, hogy az intézet térben szaporíttassék.

Ezt bátorkodom egyelőre is jelenteni az intézet kebelében felállítandó 
geologiai-agronomiai osztály czélja és az erre vonatkozó programm fejében, 
mert a felvételek térképei mértékének s az alkalmazandó nomenklatúra 
kérdése ez alkalommal még bátran mellőzhető.# —  A geologiai-agronomiai 
felvételek ügyéről szólva, meg kell emlékeznem arról, miként miniszter úr 
ő excellentiája 1891. május hó 13-án kelt ~ :̂ -sz. magas rendeletével tudatta 
az intézettel, hogy palini Inkey Bélát, a magy. tudom, akadémia levelező 
tagját, az agronom-geologiai felvételek tanulpaányozása végett a német 
birodalomba, különösen Berlinbe és Badenbe tanulmány-útra küldötte ki, 
részére 600 frt átalányt engedélyezvén, a földtani intézet költségadománya 
terhére, egyúttal őt tanulmány útjáról annak idején való részletes jelentés- 
tételre kötelezvén. Inkey Béla e magas megbízásnak még a mirlt év tava
szán iparkodott eleget tenni, május 15-,junius 15-ki időközben felkeresvén 
Berlint, Lipcsét, Heidelberget, Strassburgot, ismét Badent, Zürichet, rövi
den érintvén Bécset s végre Magyar-Ovárt; a mint továbbá úti tapasztala
tainak eredményét jelentésbe foglalva, ezt a kapott megbízáshoz képest, a 
nagyméltóságú minisztérium elé terjesztette, s melybe az intézet a nagy
méltóságú minisztériumnak 1891. évi október 30-án kelt |^~  sz. magas 
rendelete folytán szintén betekintést vehetett. Még a múlt év őszén hozzá 
fogott továbbá Inkey Béla a Budapest melletti Puszta-Szt.-Lőrinczen, mely
nek környéke geológiai szempontból még 1868-ban vétetett fel a m. kir. 
földtani osztály által, egy kisebb területnek geologiai-agronomiai irányban 
próbaként való feldolgozásához, mely működésének eredménye az Intézeti

( « )
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Évkönyvben fog megielenni, a mint nyári utazására vonatkozó, fentemlített 
jelentése, jelen Évi Jelentésben található.

Mielőtt jelentésem egyéb részeire térnék át, meg kell itt emlékeznem 
még arról is, hogy a dr. H ofmann Károly elhunytával megürült intézeti 
első főgeologi állásra miniszter úr ő excellentiájának 1891. november hó 
11-én kelt sz. magas rendeletével palini Inkey Béla neveztetett ki, 
a ki hivatalos esküjét ennek következtében 1891. november 13-án tette le 
az intézetnél. *

Ezek után az országos részletes geológiai felvételek ügyére térvén át, 
megjegyzem, hogy ezek a folyó évben a nagyméltóságú minisztériumnak 
1891. évi május hó 15-én kelt sz. magas rendeletével jóváhagyott ter
vezet értelmében foganatosíttattak. E szerint az országos geológiai felvéte
lek körül működő szakszemélyzet bárom osztályra lett felosztva.

Ezek közül az elsőben dr. Posewitz Tivadar segédgeolog működött, 
s ez osztály vezetésével működési területének jelenlegi helyezkedése mellett 
a bánya-főgeolog lett megbízva. Dr. Posb'witz ez alkalommal folytatta a 
felvételeket Máramaros megyében a ̂ (1 :75,000) térkép ábrálta vidé
ken, szoros kapcsolatban megelőző évi működési területével.

Ez alkalommal Lonkától keletre, a Ivuzi-patak táján csatlakozván a 
már korábban bejárt területhez, tovább nyugatra, a lap széléig, a Tisza 
jobb partján haladt Bocskón át Akna-Szlatináig, észak felé szintén a lap 
szélét érvén el. Bejárta továbbá a Yissó jobb partján Petrova vidékét, a 
Bisztra-patak, valamint a fent mondott térkép keleti és déli szegélye közt 
elterülő részében, a mint végre a kiadhatással párosult lap kisebbítés és 
magyarázó szöveg czéljából tájékoztató bejárásra került a xxxÜot" (1 : 75,000) 
lapnak a Yissó bal partja, az Iza és Mára közt elterülő, dr. H ofmann 
Károly által még annak idején térképezett része.

A második felvételi osztály a Maros táján, valamint a Fehér- és 
Fekete-Körös közti hegyvidéken volt elfoglalva, s ennek vezetése dr. Pethő 
Gyula osztálygeologusra bízatott. ■— Kívüle tagja volt még ez osztálynak 
dr. Szontagh Tamás segédgeolog, s ennek oldala mellett, mint már fentebb 
említém, Treitz Péter ösztöndíjas. Az ez osztályon belül a Fekete-Körös 
felső folyása táján az elmúlt nyáron is folytatni szándékolt felvételek ez 
alkalommal foganatosíthatók nem voltak.

A második felvételi osztály tagjai közül dr. Pethő Gyula osztály- 
geolog a lefolyt felvételi évad folyamán ismét felvette felvételi működésé
nek fonalát a E. K. (1 : 25,000) eredeti felvételi lap északkeleti
szögletében, a Monyászától észak, kelet és délkelet felé elterülő vidékeket 
járván be s ez alkalommal e lapnak geológiai térképezését befejezésre is 
juttatta. Ezen kívül reambulacziói munkálatokat végzett a fentnevezett lap

u
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északnyugati sarkában, Gross környékén, szintúgy a dél felé szomszédos 
eredeti felvételi lap keleti szegélyén, Krokna vidékén.

Egyes kirándulásokkal áttért már ez alkalommal a fent idézett lappal 
kelet felé szomszédos térkép területére is. Dr. Pethő Gyula múlt évi fel
vétele túlnyomólag Aradmegyére esik, csekélyebb részben azonban bihari 
terület is érintetett.

Ez osztály második tagja, dr. Szontagh Tamás segédgeolog, Arad-, 
Krassó-Szörény és Temesmegyében dolgozott s mindenekelőtt a XxVi°°ot 
DK eredeti felvételi lapon Tótvárad és Batucza közt a Maros jobb partján 
eddig még bejáratlanul maradt szegélyrész geológiai térképezését fejezte be, 
azután pedig áttérvén a XXYj°”„v DNy eredeti lapra, ennek Maros balparti 
részét vette fel, még pedig úgy keleti, mint déli és nyugati irányban a lap
szélekig s így itt Dorgos; Zabalcz, Batta és Lalasincz vidékén dolgozott.

E működése által immár befejezést nyert a XXTj 0™, (1 : 75,000) 
speciális lap egész területének felvétele.

Nem mulasztott el dr. Szontagh Tamás ezenkívül semmit, hogy a 
további kiképeztetése végett hozzá beosztva volt ösztöndíjasnak minél 
bővebb alkalmat nyújtson ismereteinek geológia téren való bővítésére, s 
így felhasználván a kínálkozó alkalmat, kirándult vele a szomszédos, a 
geológiai irodalomban hírnévre jutott radmenesti lelőhelyre, valamint 
egyéb alkalmatos szomszédos pontokra is. Csakis őszinte köszönetemnek 
adhatok kifejezést azon fáradozásaiért, melyeket a vele volt ösztöndíjas 
további kiképeztetése érdekében oly önzetlenül kifejtett.

A harmadik felvételi osztályon belül az osztályvezető telegdi B oth 
L ajos kir. főgeologon kívül még H alaváts Gyula osztálygeolog és a nyár 
első felében és őszszel dr. Schafarzik F erencz segédgeolog működtek, a 
mennyiben az utóbbi a nagyméltóságu minisztériumnak 1891. junius 2-án 
kelt iyiFf0 sz. magas engedélye alapján julius 15-től kezdve 6 heti 
szabadságban részesült, hogy a m. kir. földtani intézet mű- és építő-ipari 
tekintetben fontos kőzetanyagok gyűjteménye összehasonlító anyaga részére 
Svéd- és Norvégiában megfelelő minta példányokat szerezzen be, a mit a 
nagyméltóságu minisztérium fentebbi engedélyén kívül semsei Semsey 
Andor úr áldozatkészsége tett lehetővé.

Telegdi R oth L ajos a múlt nyáron a xxvzijl“* ÉK. eredeti felvételi lap 
keleti negyedrészében dolgozott Csudanovecz, Gerlistye és Klokotics kör
nyékén. Déli, keleti és északi irányban a lap szélek érettek el, míg nyugat 
felé a Goruja és Rafnik táján elterülő kristályos palák keleti széle adja meg 
a bejárt terület határát s így ezennel befejezést nyert a xxvz°n0̂  (1 : 75,000) 
speciális lap egész területének a felvétele is, a mennyiben ennek egyéb részei 
részben ugyancsak telegdi R oth Lajos, részben H alaváts Gyula által még 
a korábbi években járattak be. Felvételeket foganatosított továbbá telegdi
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R oth Lajos a kelet felé szomszédos ENy eredeti felvételi lap nyu
gati szegélyrészében is, még pedig főleg az Anina pataktól nyugatra elte
rülő laprészen, valamint a Nermet és Klokotics közt fekvő sarokrészben. 
Mind e bejárt területek Krassó-Szörény megyéhez tartoznak.

Az osztály második tagja, H alaváts Gyula osztálygeolog, a lefolyt 
felvételi évadban mindenekelőtt elvégezte a zon'1 DK eredeti felvételi 
lap délkeleti szögletében Lupák táján még érintetlenül hagyott vidék föld
tani felvételét, működésének főzöme azonban a ÉNy és DNy ere
deti felvételi lapokra esik, hol északnyugat felé kapcsolatban megelőző évi 
felvételeivel, ez alkalommal bejárásra került a Kölnik, Szocsán, Román- 
Resicza, Nagy-Zorlencz és Valeaden közt elterülő vidék, északkeleti irány- 
lián a Poganis patakig, de felvétetett továbbá ez utóbbi jobb partja men
tén is egy keskenyebb, Nagy-Zorlencz és Remete-Poganest közt elter
jedő szegélyrész, melynek északnyugati vége már a x2XYj°"°y DNy eredeti 
felvételi lap délnyugati sarkára esik. Felvett területei Krassó-Szörény megyé
hez tartoznak.

Az osztály harmadik tagja, dr. Schafabzik Fekencz, szintén Krassó- 
Szörény megyében fordult meg. Mindenekelőtt tovább folytatta a 
ÉK (1 : 25,000) felvételét, azután áttért a dél felé szomszédos DK
eredeti lapra, hol a Dubova és Plavisevicza közti Duna balparti hegyvidéket/ / t j *
vette fel, EK és E felé t. i. O-Ogradinánál, továbbá a Kraku-Nyamcz, Kur- 
matura-Krucse, Golecz-mare és Obersia-Stremecz táján megelőző évi fel
vételeihez csatlakozván, ez alkalommal bejáratott az imént mondott határ
pontoktól délre elterülő hegyvidék, nyugati irányban az Obersia-Stremecz 
és Csoka-Stremecz közti gerinczig, délfelé pedig az ez utóbbi pontot Plavi
sevicza északi végével összekötő gerinczig, végre keletre maga a Duna bal
partja szolgál határúi.

Az intézet bánya-geologja Gesell Sándob, a lefolyt év nyarán a 
:ÉüiTLv eredeti felvételi lap keretén belül Nagybányától északkelet és , 
kelet felé dolgozott, még pedig folytatván felvételeit a fernezelyi völgytől 
kezdve Kisbánya és Felsőbánya vidékén, a Szt.-János, vagy kisbányai 
völgy, Zavaros-patak és Limpede-patak közé eső területen. Különösen fog
lalkozott a felsőbányái Nagybánya hegyben rejlő nemes fémtelérek tanul
mányozásával, mi mellett érdekes keresztszelvények és vájatvég-képekre is 
tett szert.

A mi végre személyemet illeti, a lefolyt év nyarán is részt vettem a 
Ill-ik felvételi osztály működésében. Észak és nyugat felé kapcsolatosan 
régebb felvételeimmel. Ez alkalommal folytattam a térképezést a 
ÉNy eredeti lapon a szikeviczai völgy és Berzaszka közt, északi irányban, 
a Dolnja-Ljubkova határában fekvő, Tilvanaltáig; délre Berzaszkáig, a Duna 
adván a határt. Keleti irányban átlépvén a ÉK eredeti felvételi
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lapra, ott a Berzaszka-patak és Schnellersruhe közt fekvő vidék jára
tott be.

A lefolyt évben geologiailag részletesen térképezett terület nagysága 
Í7'3 □  mf =  995'56 O  7Zjm, mihez járul még a bánya-főgeolog által fel
vett 0-3 □  mf. =  17-W  □  1%,.

*

Az országos részletes földtani felvételeken, s az ezekből folyó számos 
teendőn kívül ez alkalommal is még számos egyéb irányban láthattuk az 
intézet tagjait igénybe véve, s nevezetesen a föld kérgében mozgó vizek 
ügye az, mely nem csekély követeléseket emel hivatalos és nem hivatalos 
alakban az intézet iránt.

Az ásványvizek és gyógyforrások megvédése körüli teendők köréből 
említhetem, miként tekintettel a Herkules-fürdő hévforrásainak megvédése 
végett még a múlt évre vonatkozó Évi Jelentés. 29-ik lapján említett intéz
kedésekre, telegdi R oth L ajos f. é. május havában ismét lerándult Krassó- 
Szörénybe, ez alkalommal kidolgozván a kívánt védterületi javaslatot. 
A szintén még a tavalyi Évi Jelentés 21. lapján említett biharmegyei Szt.- 
László gyógyfürdő védőterületének kérdése újabban is foglalkoztatta az 
intézet igazgatóságát, a felmerült nehézségeket ^  sz. jelentésével osz
latván el.

A hontmegyei magyarádi gyógyfürdő, nemkülönben a hont-szántói 
savanyúvíz védőterületei, melyekről a megelőző évi jelentés 21-ik lapjári 
szólottám, ez alkalommal újra jelentés tárgyát képezték az intézet igazga
tósága részéről sz. alatt.

Jelentés tétetett a nagyméltóságu minisztériumnak a Háromszék me
gyében fekvő bodoki ásvány- és gyógyforrásokra védterületet kérvényező 
beadványra, a mint elbírálásra került a földtani intézet igazgatósága részé
ről az Esterházy István gróf tulajdonát képező szolnok-dobokamegyei 
stojkafalvi fürdő égvényes savanyúvízére benyújtott védterületi kérvény, 
melyhez Gesekl Sándor készíté a szükséges szakértői véleményt.

A szliácsi fürdő gyógyforrásaira kért védteriiletnek ügye, melyről az 
1890-re vonatkozó Évi Jelentés 20-ik lapján tétetett említés, ez alkalom
mal az időközben a beszterczebányai m. kir. bányakapitányság által meg
tartott helyszíni szemle és jelentése alapján újból megfordult az intézet
nél, s erre vonatkozólag hosszabb jelentés terjesztetett a nagyméltóságú 
minisztérium elé sz. alatt.

L oser János budapesti lakos, a budaörsi határban fekvő keserűvíz 
forrásaira védterületet kérvén, ebbeli beadványa geológiai szempontból 
elbírálásra került szintúgy, mint a IIoffmann Jakab budapesti lakosnak 
ugyancsak a budaörsi határban fekvő keserűvíz forrásaira kért védterülete, 
melynek javaslatát, úgy mint a fentebbiét, Gesell Sándor készíté.

A  m. kir. földt. int. évi jelentése 1891-ről. 2
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A gróf Ebdődy Feeencz pöstyéni gyógyfürdő tulajdonos által ez utóbbi 
fürdőre nézve benyújtott védterületi tervezetre (Évi Jelentés 1890-re 20.1.) 
időközben megtartatván a helyszíni szemle, melyben részt vett a tervezet 
készítője, telegdi Roth Lajos is, ez alkalommal már a bányakapitánysági 
védterületi indítványnyal foglalkozott az intézet.

Zárul még csak említem, hogy az elmúlt óv tavaszán dr. Szontagh 
Tamás, a Trencsén-Teplicz fürdő részére kérni szándékolt védterületi tervezet 
kidolgozása végett az imént nevezett fürdőhely környékét tanulmányozta 
földtanilag.

Ha a fentebbiben az ásványvizek és gyógyforrások körüli teendőkkel 
foglalkoztam, a következőben a közönséges ivóvizek kérdései körül látjuk 
majd az intézeti tagokat elfoglalva.

így a m. kir. belügyminisztérium kezdeményezése folytán véleményes 
jelentés terjesztetett fel a nagyméltóságú földmivelési minisztériumhoz a 
torontálmegyei Masztort községben lemélyeszteni szándékolt, ivóvíz nyeré
sét czélzó ártézi kút ügyében H alaváts Gyola intézeti tag jelentése alapján.

Szakszempontból való megvilágításra került az intézet igazgatósága 
részéről a pécsi sertéshizlaló részvénytársaság által Pécsett lemélyesztett 
ártézi kút felett kifejlődött pörös kérdés, a mint ebből folyólag a nagymél
tóságú minisztérium egy geolognak a helyszínére való kiküldetését rendel
vén el, a szükségesnek mutatkozott további lépések és tanulmányok meg- 
ejtésével Gesell Sándor intézeti tag bízatott meg, s az e kiküldetés ered
ményeit feltüntető jelentés a nagymóltóságú minisztériumhoz terjesz
tetett fel.

A nagyméltóságú földmivelésiigyi m. k. minisztérium intézkedése 
folytán telegdi R oth Lajos főgeolog és Halaváts Gyüla osztálygeolog 
még a nyári felvételek alatt, augusztus első napjaiban, rándultak ki a deli- 
blati homokterületre, véleményt mondandó az ottani telepítések érdeké
ben 69 méterre lemélyesztett kút ügyében.

A magy. kir. államvasutak igazgatósága tekintve azt, hogy a buda- 
pest— pécsi vasútvonal Ercsi vízállomásán lévő vízállomási kút a mozdo
nyok táplálására szükségelt vízmennyiséget szolgáltatni nem képes, az iránt 
kívánt tájékozást szerezni, váljon nem lehetne-e a vízszükségleten ott egy 
ártézi-kút útján segíteni; úgy ezen, mint az evvel kapcsolatosan emelt 
kérdések következtében az ügynek a helyszínén való megvizsgálásával 
H alaváts Gyula osztálygeologot bíztam meg, s az eredményről a fent 
mondott igazgatóság értesítve lett.

Siklós nagyközsége az általa épített közfürdőben sajnosán tapasztal
ván az építés idejében <2m]  magasságú vízoszlopnak évről-évre való csökke
nése következtében immár csak 120 (jm -nyi voltát, nemkülönben a kevés 
ivóvízre való tekintettel közkutak létesítését óhajtván, a mindkét irányban
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szükséges szakszerű tanács végett ajánlatomra telegdi Roth L ajos főgeolo- 
got kereste meg, szintúgy mint Miskolcz városának polgármestere, az ott 
szükségelt ivóvíznek miként való megszerzése érdekében. A nevezett főgeolog 
e megkereséseknek részben az országos felvételek megkezdése előtt, mint 
azoknak őszszel való befejezte után, tett eleget.

Az év vége felé Nagyszombat sz. kir. város polgármesteri hivatala 
annak következtében, hogy a város egészséges ivóvíz szükségletét esetleg 
egy artézi kút létesítése útján óhajtja fedezni, a helyszínén szükséges tanul
mányok és előmunkálatok megejtése végett tanácsomra szintén telegdi 
Roth Lvjost kereste meg, a ki erre hajlandónak is nyilatkozott, de az ebbeli 
foganatosítást, minthogy a megkeresés már oly késő évszakra esett, melyben 
effelé bejárásokat végezni nem lehet, a jövő tavaszi időre kelle halasztani.

Midőn itt a vizi üg3rek terén az intézet iránt támasztott kívánalmak
kal foglalkozom, egyúttal megemlékezhetem arról is, miként a nagyméltó
ságú minisztériumnak intézkedése folytán nyilatkozhatott az intézet a 
magyar szt. korona országai balneologiai egyesületének 1891 október hó 
8-án kelt abbeli beadványa iránt is, melyben, kiemelvén a hazai fürdők és 
ásványvizek nemzetgazdasági fontosságát, ezek fejlesztése érdekében szak
értőkből álló osztály felállítását kéri.

Hosszú megokolásra bizonyára nem szorul ama rendkívüli fontosság, 
melylyel az ásvány- és gyógyforrások közgazdasági tekintetben egyátalán 
vannak, különösen pedig oly országban, mely mint hazánk, az e tekintet
ben való gazdagsága folytán első sorban foglal állást. Helyes eljárás mellett 
milliók lesznek az országnak gyógyforrásai kellő felhasználása s az evvel kap
csolatos kérdéseknek helyes megoldása mellett megtarthatók, a mint további 
igen tetemes összegek a hazai ásványvizekben a természet által nyújtott 
kincseknek kellő kiaknázása által nemzetünknek megszerezhetők, s midőn 
a hazai fürdők és ásványvizek ügyének felkarolására a balneologiai egyesü
letet látjuk megalakulva, e felett a m. kir. földtani intézet is csak örö
mének adhat kifejezést.

Bizonyára igen helyes úton haladt a balneologiai társulat, midőn 
szemelőtt tartva az alapszabályaiban körülírt czél elérését, mindjárt első 
helyen utalt az ásvány- és gyógyforrások valóban létalapjára, ezek helyes 
megvédésének kérdésére s tudjuk, hogy ennél a geológiának vezérszerep 
jutott.

Miniszter úr ŐExcellentiája körültekintő kegyes intézkedésének köszön
hető, hogy még jóval a balneologiai egyesület fentjelzett lépésének megté
tele előtt, beállíttatott a földtani intézet 18 92-re vonatkozó budgetjének 
keretébe egy újabb geologi állást, melynek feladatai közé tartozik, az ásvány- 
és gyógyforrások megvédése és az evvel kapcsolatos, geológiai téren mozgó 
kérdések körül való szakbeli működés, valamint ama számos kérdésben
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való eljárás és segédkéznyujtás, melyek, akár a körültekintő folyamszabályo
zást, akár a vasutak építése körüli munkálatokat a geológia terére vezetik.

Ez üdvös intézkedés következtében eléretik majd az, hogy mindenkor 
szakavatott erő szolgálhatja teljes tájékozottsággal és odaadással az imént 
röviden jelzett fontos ügykört a nélkül, hogy ezáltal másrészt az országos 
részletes geológiai felvételek körüli fontos teendők munkaerő elvonása 
következtében csorbát szenvednének. Ezek után áttérhetek más irányok 
felemlítésére, melyekben geologjaink segítsége igénybe vétetett.

így dr. Szontagh Tamás még az országos felvételek megkezdése előtt, 
tavaszszal megtekintette br. Nyárt Jenő nógrádmegyei Pilinynól lévő ásvány
szén kutatásait, őszszel pedig a nagyméltóságú minisztérium rendelete foly
tán megvizsgálta Ürményi Pál petrisi birtokosnak, felvételi területével 
szomszédos birtokát, ott netalán előforduló, bányászati szempontból figyel
met érdemlő érez- vagy egyéb ásványelőjövetelekre nézve, vizsgálatai ered
ményéről jelentést tévén.

Gesell Sándor bánya-főgeolog szintén még a múlt évi tavaszszal 
megvizsgálta a Bilóhegység mentén, a Belovár-Kőrösmegye és Verőcze 
megye területén Sedlarica és Turnasica környékén előforduló lignit- és 
barnaszénelőjöveteleket, a mint őszszel Árva megyébe, Namesztó vidékére, 
rándult ki, az ottani lignitelőfordulás tanulmányozása végett. E vizsgálatok 
magánkörökből hozzá intézett megkeresések folytán foganatosíttattak.

Véleményes jelentés tétetett a nagyméltóságú földmivelési miniszté
riumnak, Kalecsinszky Sándor intézeti vegyész egybeállítása alapján, a rioli- 
tok lelőhelyeire és a porczellángyártásra való alkalmas voltukra nézve, a 
mennyiben ez a kereskedelemügyi m. kir. miniszter Úr megkeresésére egy 
Zemplén megyében felállítandó porczellángyár érdekében kivántatott.

A zólyommegyei Malakó község határában még a múlt évben nagyobb 
földcsuszamlás történvén, a nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir. minisz
tériumnak a m. k. belügyminisztérium megkeresésére folyt intézkedése 
folytán a tüneménynek a helyszínén való szakszerű megvizsgálásával és 
okainak megállapításával telegdi B oth Lajos főgeolog bízatott meg, s az e 
kiküldetésre vonatkozó jelentése a nagyméltóságú minisztérium elé terjesz
tetett szintúgy, mint dr. Posewitz TiVADARnak Szászváros táján előforduló 
gipszelőjövetelekre vonatkozó jelentése. Ugyancsak a földmivelésügyi 
m. k. minisztériumnak rendelete folytán dr. Schafarzik F erencz részéről 
vizsgálat tárgyává tétettek a dunabogdányi és visegrádi m. k. korona-ura
dalmi kőbányák, a mint továbbá a kereskedelmi m. k. minisztérium kéré
sére a földmivelésügyi m. k. minisztérium részéről történt intézkedés alap
ján dr. Szontagh Tamás részéről a beregszászi ú. n. Nagyhegyen mutatkozó 
kaolin előjövetel tétetett vizsgálat tárgyává.

A nagyméltóságú földmivelésügyi m. k. minisztérium a Királyhágón
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túli tőzegelőjövetekre vonatkozólag még 1891 január havában kívánván 
jelentést az intézettől, ez sz. alatt megadatott, a mint azután a nagy
méltóságú minisztériumnak evvel kapcsolatos további intézkedése folytán a 
Királyhágón túli tőzegtelepek többjeinek terjedelme, a tőzegmennyiségnek 
hozzávetőleg való megállapításával s egyéb evvel kapcsolatos kérdések 
megfejtésével a földtani intézet javaslatára dr. Primics György, erdélyi 
múzeumi segódőr lett megbízva, a ki ebbeli megbízatásában a nyár folya
mán eljárva, jelentését és a gyűjtött tőzegmintákat őszszel beterjesztvén, 
az előbbeni az intézeti Évkönyv X. köt. 1. füzeteként kinyomatott.

Ugyancsak a földmivelésügyi m. k. minisztériumnak felhívására, 
melyet ez iránt a kereskedelemügyi m. kir. minisztérium keresett meg, 
dr. Schafabzik F erencz egybeállítása alapján részletes jelentés adatott a 
svéd és magyar gránitok iránt, s akkor egyidejűleg az «Attila első magyar 
svédgranit ipar betéti társaság», melylyel a jelentés szintén közöltetett, 
egyúttal a grániton kívül egyéb honi kőzetfajokra is figyelmeztettetett, melyek 
díszkövekül szintén igen becses szolgálatokat tehetnének.

Az itt felsoroltakon kívül sorolhatnék fel még számos egyéb esetet, 
melyben az intézet útbaigazítása és tanácsa kikéretett, de mielőtt tovább 
megyek, még a következőről akarok szólani.

Az 1891. évi temesvári kiállítás végrehajtó bizottsága még a 
megelőző év őszén kereste meg a földtani intézetet az iránt, hogy a bellusi 
Baross Gábor kereskedelemügyi m. k. miniszter úr Ö Nagyméltósága védnök
sége alatt álló 1891. évi dólmagyarországi ipar- és mezőgazdasági kiállítá
son Temes, Torontál és Krassó-Szörény megyék eddig felvett részeinek 
geológiai térképével részt vegyen.

A magy. k. földtani intézet csakis örömmel fogadhatta az annyira 
fontos országos geológiai felvételek iránt mutatkozott amaz érdeklődést, 
melyre a temesvári kiállítás végrehajtó bizottsága megkereső átirata val
lott, s a kérésnek annál könnyebben engedhetett, minthogy úgy a fentmon- 
dott kérés teljesítése, valamint a foganatosíthatásálioz szükséges összeg a 
nagyméltóságú minisztérium részéről engedélyeztetett. Az intézet ennek 
következtében két térképcsoporttal jelent meg a temesvári kiállításon :

1. Anina-— Bozovics—Mehádia környékének részletes geológiai tér
képe ( 1 : 75/MO).

2. Moldova— Oravicza— Bogsán—■ Versecz—Pancsova környékének 
részletes geológiai térképe ( 1 :75,000).

mely térképtableauk, mint a m. k. földtani intézet országos részletes geoló
giai felvételeinek egyik eredménye, szerepeltek ott.

A temesvári 1891-iki kiállítás végrehajtó bizottságának ((Hivatalos 
Közlönyén 21. és 22. sz. 3-ik lapján közlött kimutatás szerint a magy. kir. 
földtani intézetnek a jury-tanács által a dísz-okmány ítéltetett oda,
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Ugyancsak a múlt évben részt vett az intézet a nagyméltóságú fölcl- 
mivelésügyi m. k. minisztériumtól nyert felhatalmazás folytán egy második 
kiállításon is, t. i. a kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr intézkedése 
következtében a budapesti kereskedelmi múzeum által Budapesten rende
zett időleges agyag, czement, aszfalt és kőipar kiállításon, mely Baross 
Gábor kereskedelemügyi m. k. miniszter 0  Nagymóltósága által 1891. évi 
május hó 23-án nyittatott meg.

E kiállításon az intézet a mű- és építőipari tekintetben fontosabb 
magyarországi kőzetekből 747 kőzetkoczkával, az agyagiparra fontos magyar- 
országi agyagokból pedig 364 mintával szerepelt, melyeket gyűjteményei 
állományából választott ki e czélra, a mint evvel kapcsolatban láthatók vol
tak az e gyűjtemények egy részére adatokat nyújtó, az intézet által közölt 
katalógusok, valamint a magyar korona országainak megvizsgált agyagai 
lelőhelyeit feltüntető térkép, az utóbbi Kalecsinszky Sándor intézeti vegyész 
által egybeállítva.

A kiállítási tárgyak rendszeres felállítása körül dr. Schafarzik Fbrencz, 
K alecsinszky Sándor és dr. Posewitz Tivadar fáradoztak a kellő segédsze
mélyzettel, a szükséges jelzőczédulákról pedig Gesell Sándor b.-főgeolog 
gondoskodott. Külön említenem kell azonban a szorgalmat, melyet az inté
zeti vegyész, Kalecsinszky Sándor, a kiállítva volt agyagminták egy tete
mes részének megvizsgálása körül a kiállítást megelőző időben kifejtett.

Valóban megelégedéssel fogadhatták az intézeti tagok azt az elisme
rést, melylyel az e gyűjtemények megalkotása körüli fáradozásaik úgy 
ügyünk legfőbb intézője, Bethlen András gróf, földmivelési miniszter úr 
0  Excellentiája részéről találkoztak, midőn az intézet kiállítása feletti tet
szését és megelégedését előttem kifejezésre hozni kegyeskedett, valamint 
szintén további buzdításul szolgálhat azon elismerés, melyben a kiállítás 
alkalmából Baross Gábor kereskedelmi m. kir. minisztér úr 0  Nagyméltó
sága a földtani intézetet részesíté. Az okmány, mely ez iránt kiállíttatott, s 
az intézetnél őriztetik, a következőképen hangzik:
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter az 1891 -ik évi agyag-, aszfalt-, czement- és

kó'iparkiállítás alkalmából 
a magyar királyi földtani intézetnek 

Budapesten
a hazai kőzetek és nyers anyagok szakszerű gyűjtése, tudományos feldolgozása és 

megismertetése körül szerzett kiváló érdemeiért elismerését nyilvánítja.
Kelt Budapesten, 1891. évi november hó 1-én.

Baross Gábor,
kereskedelemügyi m. kir. miniszter.*

Midőn jelentésem során gyűjteményeink ügyére térek át, kiemelhetem, 
hogy ezek az elmúlt évben is örvendetesen gyarapodtak úgy az intézeti
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tagok gyűjtései, mint adakozások útján, de e tárgyról szólva mindjárt első 
helyen említem ama bőkezű támogatást, melyben régi pártfogónk, semsei 
Semsey Andok úr gyűjteményeinket részesítő az által, hogy összehasonlító 
gyűjteményeink technológiai részének fejlesztésére, nevezetesen a híres 
svéd- és norvégiai kőbányák anyagának a helyszínén való. begyűjtése és 
tanulmányozására 500 frtot ajánlott fel az intézetnek, minek alapján annál 
inkább lehetővé vált dr. Schafarzik F erencz intézeti tagnak a mondott 
czélból a nevezett országokba való kiküldetése, minthogy földmivelési 
miniszter úr 0  Nagyméltósága az intézeti kiküldöttnek nemcsak múlt évi 
julius 15-től hat heti szabadságot engedélyezett, de őt útjára nyílt ajánló
levéllel is ellátni kegyeskedett, egyúttal semsei Semsey Andor úrnak, a 
magy. tud. akadem. igazgató tanácsa tagjának, ez újabb áldozatkészségéért 
külön levélben köszönetét nyilvánítván.

Dr. Schafarzik Ferencz az előadottak következtében jiilius közepe 
táján az országos földtani felvételekről visszatérve, azonnal a kitűzött czél 
elérése végett útra kelt s a dolog természetében fekszik, hogy a mennyire 
feladata engedé, egyéb, szakunkra fontos és könnyen útbaejtő pontokat is 
meglátogatott úgy tapasztalatok szerzése, mint gyűjteményeink többi ágai
nak gyarapíthatása végett. Déli Svédországban, Lundban, Lundgren tanár 
vezetése mellett meglátogatta a város előtti alapmorénát.

Karlshamnban és Karlskronában a gránit-kőbányákat kereste fel, 
honnan Oskarshamnba vette útját, a hol Svédország legszebb és legtartó
sabb gránitjait fejtik. Westenuig mellett szép diorit-bányákat látott. Graf- 
versfors (Norrköping mellett) vasúti állomás közelében sötétkék és tégla- 
veres gránitot bányásznak. Stockholmban az intézetek tanúlmányozásával 
és a város előtti granitbányák megszemlélésével foglalkozott.

Upsalában az ottani kékesszürke gránit bányáit tekintette meg, 
Salában pedig az ezüstbányában volt és geol. kirándulást tett a környé
ken, Fahlunban ellenben a rézbánya viszonyaival és környékének geoló
giájával ismerkedett meg.

Falúimból Elfdalenbe rándúlt ki, a világhírű porfir vidékére, s azután 
Irontjemen át Christianiába sietett, hol mindenek előtt a helybeli szie- 
nitbányákat tanulmányozta, majd pedig Skietiben a norvég kiállítást az ott 
látható kőipar-czikkekkel tekintette meg, onnan pedig Laurvigbe, illetőleg 
Frieclrichswárnbe ment, azután pedig Tjöllingbe, a színes földpátú szie- 
nitek tanulmányozása végett.

Christianiából való visszatértével ismét Svédországban, Lysekil 
városka bányászatát vette szemügyre, azután Gothenburgban tanulmá
nyozta az ottani országos kiállításon látható volt svéd kőbánya-ipart s végre 
megtekintette a ritka szép zöldszinű piroxengneisz kőbányáit Warbergben, 
honnan azután hazatért,
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Dr, Schafaezik F ebencz utazásának eredményére nézve egyelőre 
annyit jelezhetek, liogy már ma mintegy 30 darab szebbnél szebb svéd és 
norvégiai, jobbára kivitel tárgyát is képező kőzet díszíti összehasonlító 
gyűjteményeink állományát, a mint a további beszerzésekről ezek kicsoma- 
goltatása után lehet majd szólani. Utazásának fentebbi rövid vázlata szin
tén csak előzetes hirdetője a jelen Évi Jelentéshez csatolt részletesb 
jelentésének.

Ismeretes, hogy a m. kir. földtani intézet évek során át fáradozik 
azon, miként hazánk mű- és építőipari tekintetben, valamint evvel kapcso
latos h'ányban fontos és figyelmet érdemlő kőzetanyagát egybegyűjtse, szak
májába vágólag kellőleg megvizsgálja és rendszeres gyűjteményben egybe
állítva, útbaigazító adatokkal ellátva, az érdekelt köröknek bemutassa. Hogy 
mi éretett el ez úton csendes, zajtalan munkálkodás mellett, annak lehet 
talán szószólója amaz elismerés, melyet a kereskedelmi miniszter úr 0  Nagy
méltósága kegyességének köszönünk s melyre fentebb utalhattam.

Nem férhet kétely ahhoz, hogy a Szt. István korona országai kőzet- 
anyagukban megbecsülhetetlen kincsesei rendelkeznek s minden lépés, 
mely annak emelésére, hasznosítására megtétetik, a nemzet vagyonosodá- 
sát mozdítja elé.

Hogy az ország kő- és agyagipara, mely újabban tagadhatatlan fejlő
désnek indult, ez utóbbinak tetőpontját még korántsem érte el, az bizonyos 
és ezért óhajtanunk kell azt, hogy a fokozatos fejlődés méltó legyen és 
arányban álljon az e téren az országban rendelkezésre álló nyersanyag 
gazdagságához és ez utóbbinak figyelmet érdemlő voltához.

Szép és hasznos szerep jutott e téren is a magy. kir. földtani intézet
nek, mely a maga részéről, mint a fentebbi mutatja, nem is mulasztotta el 
az érdekelt köröknek segédkezet nyújtani, mert kő- és agyagiparunknak 
akár bel-, akár külföldi tőkével való fejlesztésénei mindig első kérdés lészen 
az, miféle és mennyi itt latba eső nyersanyaggal rendelkezik az Ország. 
Korántsem mellékes kérdés azonban az ország nyersanyagát feltüntető 
rendszeres kőzetgyüjtemények mellett oly sorozatok felett is rendelkezni, 
melyek a fontosabb külföldi anyagokat képviselik, mert először közvetlen 
összehasonlítást engednek a hazai illető anyaggal, de nem egyszer épen az 
összehasonlító anyag révén lehet bizalmat önteni az érdekelt körökbe, hogy 
az egyik-másik annyira magasztalt, mert talán kevésbbé ismert külföldi 
anyag helyett az olcsóbban beszerezhető és talán szebb és jobb belföldi 
anyagot karolják fel és vezessék győzelemre.

A közel múltban a nagyméltóságú kereskedelemügyi m. k. miniszté
rium által a nagyméltóságú földmivelésiigyi m. k. minisztérium révén a 
m. k. geológiai intézethez juttatott kérdések gyakorlatilag illusztrálják, mily 
fontosak az összehasonlító gyűjtemények, s habár itt sem érhető el egy
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ugrással a teljes siker, nevezetesen már a latba eső pénzbeli kérdés folytán; 
mégis elérhető ez legalább idővel.

Azon óhaj által vezéreltetve, hogy majdan e téren is jól rendezett, 
tanúlságos gyűjteményt állíthassunk hazánk érdekelt köreinek rendelkezé
sére, ösztönözött bennünket a követett eljárásra.

Svéd és Norvégia híres kőzetei mintapéldányai s az ezekre és kőbá
nyáikra vonatkozó, szakférfi által gyűjtött adatok igen becses segédforrást 
fognak nyújtani saját anyagunk és helyzetünk mérlegelésénél s azért a 
legnagyobb hálával tartozunk semsei Semsey Andor úrnak, hogy áldozat- 
készségével a fent mondott gyűjtéseket lehetővé tette, a mint továbbá nem 
csekély áldozatokat hozott a mintáúl szolgáló kőzetkoczkák kifogástalan 
kidolgozása és a távolvidékről ide való szállítása körül.

Gyűjteményeink zoopaleontologiai részét a következő urak gazda
gították ajándékaikkal:

Ferenczi Endre kir. mérnök Deésen, Cervus elaphus agancstöredék
kel, nemkülönben két kisebb ökör szarvcsap-töredékkel; Gonda Béla 
műszaki tanácsos Budapesten, a grebeni szirtből való felső doggerbeli 
ammonitesekkel; Gregus János bányaigazgató Köpeczen, az ottani Samu- 
tárna szenéből való emlős csonttöredékekkel; Kuliffay Adolf urad. szám
tartó Ercsin, H alaváts Gyula intézeti tag útján az ottani kavics gödrökben 
találtElephas meridionalis maradványokkal; L ujanovits István, az orsovai 
takarékpénztár igazgatója, a Grebenről való jurabeli ammonitekkel; Panto- 
csek József t. főorvos Tavarnokon, nyitramegyei Závada és Szádokról való 
ősemlős maradványokkal (köztük egy Mustodon arvernensis-fog); Siebert 
Ferencz, a büda-újlaki Holtzspach-féle gőztéglagyár igazgatója, ottani ó-al- 
luvialis ökörszarvcsappal és a kis-czelli agyagból származó kövületekkel; 
Siegmeth Károly m. k. államvasúti felügyelő Debreczenben, Alsó-Mislyéről 
(Abauj-Torna m.) való szármáta kövületekkel; Steingasner Kálmán társ. 
főmérnök Török-Becsén, ott talált ó-alluvialis és diluvialis emlős maradvá
nyokkal ; Tallatschek Ferenoz bányaigazgató PetrozsénybeU, az ottani 
nyugati mívelési hely Y-ik telepének fedőjéből való Anthracotherium mag
mám, 3-ik molárjával és egyéb csontrészekkel; és Zsigmondy Béla mérnök 
Budapesten, a kis-újszállási fúrlyukból kikerült paleontologiai maradvá
nyokkal (unio-cserepek, emlős felkar alsó vége.)

Fűopaleontologiai gyűjteményünkre vonatkozólag megjegyezhetem, 
hogy semsei Semsey Andor úr e téren is mutatkozott anyagi támogatása 
folytán gyűjteményeink ez ágát is gazdagíthattuk, a mennyiben megszerez
hettünk egy fossil növénysuitet Báród vidékéről, szorgalmas gondozója 
pedig a múlt évi augusztus hó első felében Resicza és Anina vidékét keres
hette fel a czélból, hogy a m. kir. földtani intézet fitopaleontologiai gyűjte
ménye részére fosszil növényeket szerezzen be, a mi neki szép eredmény
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nyel sikerült is, az ez irányban hozzám intézett levelében hangsúlyozván, 
hogy kiküldetésének szép sikerét különösen Kalusay F rigyes főtiszttartó 
úr és Bene Géza bányamérnök úr lekötelező szivességének köszöni, s az 
utóbbi, mint egy, a földtani intézet igazgatóságához ezímzett leveléből látom, 
dr. Staub M ór felkérésére különösen • a Csudanovecz környékén fellépő 
diaszban gyűjtött, mely munkában a lelőhelyek megnevezése és szolgájának 
rendelkezésre bocsátása útján telegdi R oth Lajos intézeti főgeolog által 
támogattatott. Említenem kell még grf. Pejacsevich János urat, a ki H ala- 
váts Gyula útján a zsemlyéi oligocenből való növénylenyomatokat ajándé
kozott intézetünknek; továbbá ama liaszbeli berzaszkai növénylenyomatot, 
melyet H appach E. B. bányagondnok úrnak köszönünk.

Fogadják úgy az itt nevezett, mint már fentebb említett urak hálás 
köszönetünket.

Petrografiai gyűjteményünk dr. Schafarzik F erencz közvetítésével 
H erz H ugó úr, a «Poldi Hütte» képviselője, által 40 darab zöblitzi csiszolt 
szerpentinnel gazdagíttatott.

Bánya-geológiai és technológiai gyűjteményeinket a következő urak 
gazdagították:

H ofmann Rafael bányaígazgató Bécsben, ismételten a macedóniai 
Allcharról való antimonittel és auripigmenttel; Kondor Sándor m. kir. 
bányatiszt Rézbányán, onnan való ásványokkal; Mészáros Gyula m. kir. 
bányatiszt Verespatakon, a verespatak-orlai m. kir. és társ. Szt. Kereszt 
altárna egyik vágatában talált szferolitos kalcit-kiválásokkal; Teschler 
György főreáliskolai tanár Körmöczbányán, jaszpiszszel és agalmatliolitet 
antimonittel tartalmazó trachitbrecscsiával az ottani II. sz. aknából, nem
különben zólyommegyei Dubraviczáról való diatomocea földdel, s ezekhez 
sorakoznak:

A fehértemplomi m. kir. erdőgondnokság a múlt évi temesvári kiállí
táson szerepelt lyuborasdjei granitittel; H auszmann Sándor építő- és kőfa
ragó mester Budapesten, a budapesti 1891. évi kőipar kiállításon bemutatva 
volt 8 darab kőzetkoczkával; H udetz József kőbánya-tulajdonos és kőfaragó 
mester Kaposvárott, ugyancsak a budapesti kő- és agyagipar kiállításon 
bemutatva volt baranyai, nagyobb, kicsiszolt mészdarabbal; Sztáray 
Antal gróf, az uradalmai részéről szintén a budapesti kiállításon bemutatva 
volt agyagokkal. —  Itt is csak az adakozók iránt érzett legőszintébb köszö- 
netünknek adhatok kifejezést, a mint köszönettel emlékezem meg ama, 
szepesmegyei Gánoszról való, sajátságos jelenségeket mutató édesvízi mósz- 
ről, mely dinamogeologiai gyűjteményünk tárgyaihoz sorakozik, s melyet 
szintén Teschler György ur szívességének köszönünk, a mint Paulovics 
Miklós főszolgabíró úr Orsován, egy herkules fürdői vörösfenyő. csövet 
mészkitöltéssel engedett át nekünk, mig végre az 1882 február 3-án ltolozs-
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megyei Báré határában esett meteorkövek egy példánya néhai dr. H ofmann 
Károly hagyatékából származott ránk.

A fúrási anyagminták gyűjteményeire pillantván, kiemelhetem, hogy 
az ennek körén belül lévő szelvények H alaváts Gyula intézeti tag fárado
zása folytán ismét kettővel szaporodtak, a mennyiben elkészité:

1. a herczeghalmi ártézi kút földtani szelvényét 1 :250 és
2. a püspök-iadányi Ill-ik  fúrólyuk földtani szelvényét 1 :250.
Kiskú/n-Félegyháza tekintetes polgármesterének és főjegyzőjének

pedig, Kalecsinsziíy Sándor intézeti vegyészünk útján, az ottani vasúti 
állomás mellett fekvő új kaszárnya udvarán 75 mj  lemólyesztett kút 
szelvényét rajzban és mintában köszönjük.

Gyűjteményeink kezelésében és gondozásában annyiban állt be vál
tozás, hogy az elmúlt év őszén telegdi Iíoth Lajos főgeolog átvévén a 
dr. H ofmann Károly elhúnytával árván maradt, múzeumunkban felállított, 
sztratigrafiai-paleontologiai gyűjtemények kezelését és gondozását, ennek 
fejében a fiirási anyagminták gyűjteményének további kezelése és gondo
zása egyúttal az ő kezéből H alaváts Gyula osztálygeologra rub áztatott.

*

A közoktatás ügyének petrografiai gyűjtemények átengedése által való 
támogatásáról a lefolyt évben sem feledkeztünk meg, s az ez irányban hoz
zánk érkezett megkeresésekre átengedtünk:

1. Az aszódi gimnáziumnak_ ... __ ... ... 83 kőzetdarabot
2. A brassói róm. kath. főgimnáziumnak ... ... 163 «
3. A budapesti IV. kerületi közs. főreáliskolának 156 «
4. A budapesti IX. kér. községi polg. és keresk. kö

zépiskolának ... ...........  ...  .......... . ... ... 113 «
5. A fel lér templomi (  Temes m.) községi elemi népis

kolának _ __ ... __ _ ... ...   101 «
6. A kunszentmiklósi ev. ref. gimnáziumnak_ ... 163 «
7. A selmeczbányai m. kir bányászati és erdészeti

akadémiának ... ... ... .... ... ... ... 170 «
8. A székely -udvarhelyi róm. kath. főgimnáziumnak 165 «
9. A székely-udvarhelyi ev. ref. kollégiumnak_ 170 «

azonkívül kiadatott:
10. A kassai m. kir. gépészeti középiskolának kő- és 

építő-ipari tekintetben fontosabb hazai petro- 
grafiai anyagokból... ... _ ... — ... — 49 «

A fentebbiből látható, hogy a magyar kir. földtani intézet iskoláink 
támogatásánál a lefolyt évben sem maradt vissza, s csakis további buzdításul
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szolgálhat az intézetnek amaz «elismerő köszönet», melyet a vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter úr 0  excellentiája, Csáky Albin gróf, f. é. feb
ruár hó 12-én kelt 3622. sz. alatt a m. kir. földtani intézethez irányított a 
brassói r. katli. főgimnáziumnak átengedett gyűjtemény alkalmából, de 
nem mellőzhetem hallgatag ama meleghangú köszönő sorokat sem, melye
ket ép ily alkalomból a székely-udvarhelyi rom. katli. főgimnázium tanári 
testületé intézett hozzánk, s melyek egybeken kívül a következők:

«Midőn e nagybecsű gyűjteményért legó'szintébb köszönetünket nyilvánít
juk, azon szívből jövő óhajunkat fejezzük ki, hogy a Magyar Földtani Intézet, 
mely Magyarország földtanának tudományos kutatását tűzte ki feladatául — se 
mellett fáradságos és költséges munkájának gyümölcsében még ajándékképen is 
kész az intézeteket részesíteni — e közhasznú és nagy fontosságú működésében, 
hazánk javára örökké virágozzék.#

Székelyudvarhelytt, 1892 márczius 11.
A r. k. főgymn. tanári testület nevében

K ókódy E ndke, s. k. T amás A lbert, s. k.
igazgató. jegyző.*

Chemiai laboratóriumunk a lefolyt évben serenyen működött, s külö
nösen megemlékezhetem ama számos agyag-vizsgálatról, melyet vegyészünk 
a hazai agyagoknak, nevezetesen tűzállósági fokozatuknak és viselkedésük
nek megállapítása szempontjából foganatosított.

Magánfelek részére szintén többszörösen végeztettek vizsgálatok 
különböző irányokban, úgy hogy e téren az elmúlt év folyamán vizsgálati 
díjak fejében 367 frt folyt be.

Pártfogónknak, semsei Semsey Andok úrnak, e téren is köszönettel 
tartozunk, a mennyiben bőkezűségének égy Ducretet-iéle píroméiért és 
angol aneroidet köszön a chemiai laboratórium, melyek beszerzésére saját
jából 110 frt 50 krt fordított. Eltekintve a kémszerek révén mutatkozott 
szükséglettől, további 280 frt 6 krt. az intézet fedezett egyéb pótlások és 
beszerzések révén.

A geológiai-agronomiai felvételek érdekében megtett, már előbb 
felemlített intézkedésekkel kapcsolatosan, a nagyméltóságú minisztérium
nak 1891 november hó 2-án kelt sz. magas intézkedésével rendel
kezésére bocsáttatott az intézetnek a berendezendő pedologiai labo
ratórium számára egy szoba a földmívelési minisztériumi palotában. 
Ennek felszerelése tárgyában megtétetvón a földtani intézet igazgatósága 
részéről az előterjesztés még a múlt év november havában, a nagymóltó- 
ságú minisztériumnak 1891 deczember 30-án kelt y fyy - sz, magas ren
deletével az intézetnek még ez év költségvetésileg megállapított hiteléhez 
mórt engedélye alapján azonnal foganatosíttattak a szükségesnek mutat
kozott laboratóriumi, nevezetesen víz- és gázvezetéki munkálatok, melyek
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270 frt 21 lírt igényeltek, további 301 frt 30 kr. asztalos munkabeli felszere
lésekre (fülke, nagy dolgozó asztal) esett. E munkálatok még a múlt év 
pótkezelési időszakának letelte előtt bonyolíttatván le, így még az intézet 
1891-iki évi liitelterhére voltak utalványozhatok; ha ebhez még megjegy
zem, hogy a fentebbieken kívül ugyancsak még a múlt évben 143 frt 85 kr. 
a pedologiai laboratórium vagy egyátalán a geologiai-agronomiai felvéte
lek érdekében való beszerzésekre (mint földfúrók stb.) fordíttatott, összesen 
715 frt 36 krra rúg az összeg, melyet a magyar kir. földtani intézet még az 
1891. évre szóló hiteléből a geologiai-agronomiai felvételek érdekében 
beruházott.

*

Könyv és térképtárainkra térvén át, jelenthetem, hogy a múlt évben 
698 új mű jutott könyvtárunkba, darabszám szerint pedig 1173 kötet vagy 
füzet, minek következtében szakkönyvtárunk állománya 1891 deezember 
végén 4757 külön müvet 17,070 darabbal tüntet fel, leltári értéke pedig 
68,091 frt 83 krra rúg. A múlt évi szerzeményből vétel útján 94 darab 
897 frt 31 kr. értékkel, —  1079 darab 3097 frt 01 kr. értékkel ellenben 
csere és ajándék útján került az intézethez.

Az átalános térképtár 24 külön művel szaporodott, összesen pedig 
87 lappal, s így e tár 1891 deezember végén 401 külön műre eloszló 2350 
lappal bírt, mely utóbbiaknak leltári értéke 6541 frt 20 kr. Ebből a múlt 
évi vételre esik 9 lap 15 frt értékkel, 78 lap 153 frt 45 kr. értékkel, itt is 
csere és ajándékra esik.

A vezérkari lapok térképtára a lefolyt év végén 1731 lappal bírt, s 
így a két térképtár állománya 1891 deezember végén 3981 lapra emelke
dett 10,489 frt 72 kr. értékkel. Számos adakozóval találkozunk e téren is, 
különös hálával kell megemlékeznem itt is semsei Semsey Andor úrról, a ki 
igen tetemes áldozatokat hozott az itt szóban forgó táraink fejlesztése érde
kében, a mennyiben az ő jóindulatának köszönjük a Mémoires de la société 
des scien. phys. et nat. de Bordeaux. 1. Sér. I— X. & Eegist. sorozatot, 
továbbá a Berg und, Hüttenmannisches Jahrbuch I— XXXIII. évfolyam, 
valamint a Dr. Const. v. Wurzbach-féle Biographisches Lexieon 1— 59 
részét, mely három mű beszerzésére egyedül 510 irtot áldozott, a mint 
ezenkívül még egy hosszú könyv és térkép sorozattal találkozunk, melyet 
néhai dr. H ofmann Károly hagyatékából szerzett meg 602 frt 65 kr. fejében 
és engedett át ajándékkép intézetünknek.

Külön meg kell emlékeznem a Selmecz környékének geológiai leírása 
czímű becses műről, melyet érdemdús szerzője, dr. Szabó József ajándéko
zott könyvtárunknak, továbbá a földmivelésügyi m. k. minisztérium víz
rajzi osztálya becses közleményeiről, melyeket úgy az utóbbi, valamint a 
nagyméltóságú minisztérium engedélyezésének köszönünk, végre említenem
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kell ama nagybecsű könyvsorozatot is, melyet a Magyarhoni Földtani Tár
sulat juttatott szerzeményeiből könyvtárunkba.

Fogadja valamennyi adakozó hálás köszönetünk nyilvánítását.
A múlt évben a következőkkel kötöttünk csereviszonyt:
1. A Club alpin de Crimée-yel ... .... ... ... Odessában.
2. Az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület-tel _ Kolozsvárit.
3. A Geogmphisches Institut dér k. k. Universi-

tát-te l...   .......... . ...  ...   ... ... Béesben.
4. A magy. Mr. tudomány-égyetem földrajzi

tanszékével ... ...  .................__ __ ... Budapesten.
5. A Naturwissenschaftl. Véréin-n el.................. . Frankfurt a/O-ban.
6. A Société de géographie de Finlande-vel... Helsingforsban.
7. A Wissenschaftlicher Club-bal __ ...   Béesben.

Ezenkívül megküldettek kiadványaink kilencz bányahatóságnak, a Magyar 
Iparegyesületnek Budapesten és a m. k. pénzügyminisztériumnak (két pél
dányban) úgy, hogy a m. k. földtani intézet kiadványai 86 belföldi és 
123 külföldi testületnek s ezek közül 14 belföldi és 119 külföldi testület
nek cserében küldettek m eg ; ezenkívül 11 kereskedelmi és iparkamara az 
Évi jelentést kapta meg.

Könyv- és általános térképtárunk kezelése és gondozása körül Bignio 
H enrik miniszt. irodatiszt múlt évi hosszú betegsége alatt az ügy érdeké
ben H alaváts Gyula intézeti tag fáradozott, elismerésre méltó módon.

A m. kü'. földtani intézet által a lefolyt évben közöltetett :
I. A m. kir. földtani intézet Évkönyvében.
Miczynski Kázmér: Egynéhány Radácson, Eperjes mellett, gyűjtött 

fosszil növénymaradvány. (IX. köt. 3. füzet.)
Dr. Staub Mór : A radácsi növényekről. (IX. köt. 4. füzet.)
H alaváts Gyula : A szegedi két artézi kút. (IX. köt. 5. füzet.)
W e isz  Tádé: Az erdélyrészi bányászat rövid ismertetése (IX. köt. 

6. füzet.)
II. A «Mittheilungm a. d. Jahrbuche d. kön. ung. geol. Anstalt»-bán :
Kazimir Miczynski : Ueber einige Pflanzenreste von Radács bei Eper

jes, Comitat Sáros. (lm IX. Bd. 3 Heft.)
Dr. M. Staub : Etwas über die Pflanzen von Radács bei Eperjes. (lm 

IX. Bd. 4 Heft,)
Julius Halaváts: Die zwoi artesischen Brunnen von Szeged. (lm 

IX. Bd. 5 Heft.)
T. Weisz : Dér Bergbau in den siebenbürgischen Landestheilen. (jm 

IX. Bd. 6 Heft.)
IH. A magy. kir. földtani intézet Évi Jelentése 1890-ről.
IV. Jahresbericht d. königl. ung. geol. Anstalt für 1889.
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V. Térképeink közül:
— Tasnácl és Szépiák vidéke (földt. felvette : Matyasovszky

AAVil. IUYU.I/.

Jakab és dr. Szontagh Tamás).
Nyomtatványaink szerkesztése körül az elmúlt évben is telegdi Roth 

L ajos és H alaváts Gyula intézeti tagok fáradoztak, még pedig az előbbeni 
a német, az utóbbi a magyar szövegbeli körül. Kiadványaink pontos szét
küldéséről ősz óta dr. Posewitz Ti vadak kartársunk gondoskodik.

Visszamaradt csak még, hogy hálás köszönetünknek adjak kifejezést 
mind azok irányában, a kik az intézeti tagok közhasznú működését szives 
támogatásukban részesíteni kegyeskedtek, így nevezetesen meg kell emlé
keznem az I. cs. és k. szabad. Dunagőzhajózási Társaságról, a mint külön 
fel kell említenem ama szives támogatást is, melyben a Berzaszka vidékén 
teljesített feladatom közben H uber János úr, ottani bányabirtokos és 
H appach E. B. bányagondnok úr, nemkülönben Szarvassy Alajos főerdész 
úr által részesíttettem. Fogadják mind ezek őszinte köszönetiinket.

Budapest, 1892 április havában.
A magy. kir. földtani intézet igazgatósága

Böclch János.


