
I. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS.

Az intézetet a lefolyt évben ért eseményekre visszapillantván, mind
járt első helyen említem ama veszteségeket, melyek tudományunkat egy- 
átalán, de közvetetlenül intézetünket is érintették.

Még 1893 junius hó 26-án hunyta be hosszabb és súlyos betegség 
után 72-ik életévében örökre szemeit prudniki H antken M iksa magy. kir. 
miniszt. osztálytanácsos, a budapesti kir. tud. egyetem ny. r. tanára.

Midőn Gorove István 1868-ban a magyar korona országainak geoló
giai felvételére a magy. földtani osztályt szervezte, ennek élére az immár 
boldogultat állítá, a ki egyidejűleg a Magyar Nemzeti Múzeum ásványtani 
osztályának őre volt.

A következő évben a magy. kir. földtani intézet állíttatván fel, ennek 
első igazgatója prudniki H antken Miksa volt, még pedig 1882 január haváig, 
mely időpontban a budapesti tudomány egyetemen ujonan felállított paleon- 
tologiai tanszékre neveztetett ki ny. r. tanárrá, melyen tehát —- szintén 
mint első működött, még pedig élte végéig.

A boldogult hazánk geológiai terén ritka szorgalommal és kitartással, 
de egyszersmind szép sikerrel is működött s nevezetesen a harmadkori 
lerakodások bírtak reá különös vonzó erővel. Életének javarészét ezek 
tanulmányozásának szentelő s ezeknek alapos ismerője volt.

Az esztergomi barnaszénmedencze, hol egykorúban mint bányász 
működött, tanulmányainak kitűnő alapot nyújtott, s 0  nem is mulasztotta 
el az alkalmat, az ottani viszonyokat teljes részletességgel tanulmányozni, 
a mennyiben, mint 1871-ben maga mondá, az esztergomi barnaszén
medencze geológiai viszonyait 1852 óta tanulmányozta.

Rendkívüli előszeretettel és valóban bámulandó kitartással is a 
foraminiferák megvizsgálásával foglalkozott, ez irányban való tanulmá
nyaira mindenkor rendkívüli súlyt fektetett, hisz, hogy saját szavaival éljek, 
az esztergomi barnaszénterületet tárgyaló művében oda nyilatkozik, hogy 
«Ugyanis kutatásaim legfontosabb eredményeit csakis a kőzetek iszapolási 
maradékainak górcső segélyével való megvizsgálásának köszönhetem#.
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A Szt. István korona országai számos helyén foganatosított geologiai- 
paleontologiai vizsgálatokat, a mint különösen a hazai geológiai irodalmat 
számos és nagybecsű dolgozatokkal gazdagítá, miért is neve a hazai 
geológiai ismeretek fejlődésének történetével örökké egybe lesz fűzve. Számos 
munkái közül különösen kiemelhetők az 1871-ben a magyar, kir. földtani 
intézet évkönyve I. kötetében megjelent «Az esztergomi barna szénterület 
földtani viszonyai» czímű, mely sok évi tapasztalatok és tanulmányok ered
ményének gazdag tárházát képezi, valamint«A Magyar korona országainak 
széntelepei és szénbányászata» czímű mű, mely 1878-ban külön kiadvány
ként jelent meg úgy magyar, mint német kiadásban, s melyet a szerző a 
földmívelós-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztérium megbízásából 
írt meg. H antken Miksa ez utóbbi műve is kellőképen illusztrálja azon 
fogékonyságot, melyet 0  a gyakorlati élet követelményei iránt tudományos 
működése közben sokszor tanúsított, még pedig nevezetesen hazánk ásvány
szén lerakodásai tekintetében.

A geológiai irányú kartográfiái téren a megboldogult azonban 
kevésbbé mozgott, s nevezetesen a részletes térképezés mezejét nem vonta 
tevékeny élete munkakörébe.

Prudniki H antken Miksa szorgalmas és megbizhatóan megfigyelő 
búvárnak bizonyult, a ki igen jól tudta, hogy, mint az esztergomi barna
szénterületre vonatkozó munkájában is felhozza, «valamely vidék földtani 
viszonyainak alapos felismerése tetemes időt igényein, és ezért valóban 
kevésbbé érthető, hogy midőn másokkal szemben a kritikus álláspontjára, 
helyezkedett, olykor a méltányosság követeléseit feledé.

A kir. földtani intézet első évei szervezése és berendezése, nevezetesen 
a kezdet természetszerű nehézségei vállaira háramlottak, s 0  új hazájának 
geológiai téren nem csak egy irányban, így legutóbb még mint tanár is, 
oly jeles szolgálatokat tett, hogy emlékezete folyton élni fog. Nyugodjék 
békében!

*

Ha az előbbeni esetben előre haladottabb életkor lezártával állunk 
szemben, valóban mély megilletődéssel kell halottunk másodikára, dr.. 
Primics G-YÖEGY-re gondolnunk, a ki 1893 augusztus hó 9-én egészen várat- 
lanúl fejezte be tevékeny életét biharmegyei Belényesen élete 45-ik évében..

Dr. Primics György 1849 április hó 28-án beregmegyei Davidfalván 
(azelőtt Závidfalva) született, s egyetemi tanulmányainak bevégeztével, nem
különben tanárképesítő oklevelének megszerzése után 1878 szeptember 
havától 1884 szeptember haváig tanársegédi minőségben működött a kolozs
vári tudom, egyetem ásvány-földtani tanszékénél, midőn azután a vallás
áé közoktatási m. k. miniszter által utazási ösztöndíjban részesíttetvén,. 
ugyancsak 1884 őszén, természetrajzi tanulmányainak folytatása czéljából,.
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egy évre a bécsi és heidelbergi tud. egyetemekre ment, ott ásvány- és 
földtani ismereteit bővítvén.

Külföldről való visszatérte után egy időn át hol a m. k. földtani 
intézetnél, hol a nemzeti múzeumnál geológiai vizsgálatokkal foglalkozott, 
de anyagi viszonyai a fővárosban való további tartózkodást már nem 
engedvén, ismét Kolozsvárra ment, hol egykori tanára oldalán végre az 
Erdélyi Múzeum-Egyletnél nyert alkalmazást.

Dr. P bim ics György már addig is széles tevékenységet fejtett ki, 
nevezetesen az erdélyrészi területek megvizsgálása körül s megjelent 
munkái legelőnyösebben ismertették meg nevét a szakkörökben.

A földmívelés-, ipar és kereskedelemügyi m. k. miniszter megbizá- 
sából és a földtani intézet terhére, két Ízben, t. i. 1882 és 1883-ban végzett, 
az akkorában sokszor emlegetett európai térkép ügyében átnézetes felvéte
leket egyrészt a keleti Kárpátoknak az ojtozi szorostól észak felé elterülő 
részében, másrészt a fogarasi havasok területén, az Olt és Sinka patak közt. 
Vizsgálatainak eredménye az utóbbi területre nézve a magyar kir. földtani 
intézet évkönyve Vl-ik kötetében jelentek meg «A fogarasi havasok és 
a szomszédos romániai hegység geológiai viszonyain czím alatt; az első 
helyen mondott felvétel eredménye ellenben a Magy. tudom. Akadémia 
((Értekezések a term. tudom, köréből)) czímű folyóirat 1884. XIV. köt. 
közöltetett «A keleti Kárpátok geológiai viszonyain czímmel.

Intézetünk megbízásából két ízben, t. i. 1889. és 1890. években vett 
részt az országos részletes geológiai felvételekben is, még pedig a Vlegyásza 
vonulata déli része és a Bihar-hegység felvétele körül fáradozván.

Ebbéli működésének folytatása sem a következő évben, sem pedig 
1892-ben pénzbeli fedezet hiányában foganatosítható nem volt, de a föld
tani intézet ajánlata alapján 1891. évben meg lett bízva Eöldmívelésügyi 
m. k. Miniszter Úr 0 Nagyméltósága által az erdélyi részek tőzegtelepei 
többjének megvizsgálásával, s az ekkor elért eredmény «Az erdélyi részek 
tőzegtelepein közlemény czímén jelent meg a földtani intézet évkönyve 
X. kötetében.

1892 deczember 13-án segédgeologussá neveztetett ki a m. k. földtani 
intézethez, mi által óhajainak egyike teljesült, s új állását ugyancsak 1892 
deczember 21-én foglalta el. Az egykor oly életerős, szívós természetű férfi, 
a ki hegyvidéki geológiai kutatásai közben nagy nélkülözéseket és viszon
tagságokat is könnyen és mosolylyal viselt el, mint ezt az intézetünk részére 
felügyelete és vezetése alatt kiásott, s most gyűjteményünk egyik díszét 
képező oncsászai ősmedve-csontváz beszerzésénél is újra bebizonyítá, a 
szolgálatba lépését követő télen ismételten gyengélkedett. 1893 tavaszán 
az intézet által tanczélokra összeállítandó kőzettani gyűjteményekhez szük
ségelt anyag egy részének egybegyűjtése még általa foganatosíttatott, mi
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őzéiből több helyen fordult meg az országban, a mint azután Földmívelés- 
ügyi m. k. Miniszter Űr rendelete alapján még a nyár elején Deés és Maros- 
vásárhely városok területét vizsgálta meg az ott lemélyeszteni szándékolt 
artézi kutak ügyében. Az ez utóbbi vizsgálatokra vonatkozó jelentés az 
utolsó munka, mely szeretett kartársunk tollából folyt, mert ennek lezár
tával és előterjesztése után julius elején azonnal felvételi területére, Bihar 
megyébe sietett, hogy ott a Bihar-hegységnek az 1891— 1892-iki félbesza
kadás következtében az illető osztálylapon belül még hátra lévő részei fel
vételét is befejezze, de Belényesen, —  mint mondám, —  az egykor oly 
életerős, szívós természetű férfi szívszélhüdés következtében legnagyobb 
megilletődésünkre váratlanúl elhunyt, s így mélyen gyászolt barátunk és 
kartársunk több évi fáradozásainak már-már megérett gyümölcsét, a Vle- 
gyásza-Bihar vonulat felvételének teljes lezártát, már nem élte meg.

Számos, szorgalmas kutatás eredményét képező munkáin kívül maradt 
reánk emlékül még egy, melynek megírása az 1886-ban a kir. magy. Ter
mészettudományi Társaságtól nyert megbízásban gyökeredzik, s ez a 
Csetrás-hegység aranybánya területének geológiai és a mennyire lehetséges, 
bányageologiai leírásával foglalkozik, s a mondott társulatnál már be lett 
nyújtva. Dr. Pbimics Gyöbgy igen buzgó, lelkiismeretes, szép ismeretekkel 
bíró fiatal tudós volt. Szerény volt fellépése és előzékeny a hozzá fordulók 
iránt. Önerejéből és szorgalma által küzdötte fel magát a bár tiszteletre
méltó, de ismereteihez mérten bizonyára szerényen dotált állásra, melyre 
végre jutott, s igazán szomorú szívvel gondolhatunk vissza ama nékiilözé- 
sekre, melyekből neki életében dúsan kijutott. Szegény volt Ő életében 
anyagilag, de annál rajongóbban csüngött tudományán, a geológián.

Dr. Pbimics Gyöbgy váratlan kidűlte érezhető hézagot hagyott sorunk
ban, és fájdalomtelt szívvel gondolunk szeretett és becsűit barátunk- és 
kartársunkra, a ki immár örök álmát aluszsza Belényesen, a Vlegyásza-Bihar 
hegyvonulat bérczei alján, melyeknek titkait életében oly szorgalmasan 
kutatta. Mint a katona a csatatéren, úgy halt meg Ö is működési területén, 
melynek földje sírjává lett, s habár ott őrködik sírja mellett maga a hatal
mas Vlegyásza-Bihar, gondoskodott a baráti és kartársi szeretet arról, hogy 
ne tűnjék el nyomtalanúl a hant, mely egy szegény, de derék, hazája körül 
geológiai téren érdemeket szerzett magyar geológus földi maradványait 
eltakarja. Áldott legyen mindörökké az Ő emléke, s a mit mi most szere
tettel ápolunk, azt ne felejtsék el és gondozzák majdan egykor az utánunk 
jövő kartársak.*

*

* A magyarhoni földtani társulat 1894 február hó 7-ikén tartott közgyűlésén 
a fent mondott elhunyt kát tagtársról dr. Eoch Antal egyet, tanár úr által emlék
beszéd mondatott.
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Ezek után az élők sorára pillantván, mindenek előtt jelenthetem, 
hogy Földmívelésügyi m. k. Miniszter Úr 0 Nagyméltósága 1893 április 
hó 9-én kelt sz. magas rendeletében tudata az intézettel, hogy előter
jesztése folytán 0  császári és apostoli királyi Felsége, 1893. évimárczius 
23-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával Gesell Sándor bányataná
csos és bányafőgeolognak a főbányatanácsosi czímet és jelleget legkegyel
mesebben díjmentesen adományozni méltóztatott.

Az 1893. évi állami költségvetésről szóló 1893. évi VII. t.-cz. által 
a magy. kir. földtani intézet keretében egy újabb főgeologusi állás rend
szeresítése engedélyeztetvén, a főgeologusi állások magasabb járandósá
gaival (1800 forint évi fizetés), erre Földmívelésügyi m. k. Miniszter Úr 
Ő Nagyméltóságának 1893. évi julius hó 7-én kelt IV iô iss.T 8Z- magas 
rendeletével Gesell Sándor bányafőgeolog és czímzetes főbányatanácsos 
léptettetett elé.

Az ekkép megürült utolsó főgeologusi állásra, ugyancsak a fentebbi 
magas rendelettel, dr. Pethő Gyula, eddigi első osztálygeolog, neveztetett 
ki, a kinek eddigi állásába H alaváts Gyula második osztálygeolog kerül
vén, az utóbbinak igy megürült helyére egyúttal dr. Schaearzik Ferencz 
első segédgeologus és czímzetes osztálygeolog neveztetett ki.

Az e kinevezés által üresedésbe jött első segédgeologusi állásra szin
tén a fentebbi szám alatt dr. Posewitz Tivadar második segédgeolog lett 
előléptetve, míg az így megürült 3-ik segédgeologusi állás betöltésére 
vonatkozó javaslat megtételére az intézet igazgatósága egyúttal felhivatott.

Köviden a fent jelzett kinevezések és előléptetések után, melyeknek 
folyományaként dr. Primics György a második segédgeologusi állásra 
jutott, ez utóbbi váratlanul elhúnyván, így nemcsak a harmadik, hanem 
a második segédgeologusi állás is árvaságra jutván, ezek utóbb nevezettjére 
az igazgatóság javaslatához képest Földmívelésügyi m. k. Miniszter Úr 
Ő Nagyméltósága 1893. évi deczember hó 5-én kelt ,v PtTísín sz- magas 
rendeletével Adda Kálmán-í , a selmeczbányai m. k. bányászati és erdészeti 
akadémia tanársegédét méltóztatott kinevezni, a ki még 1886-ban lépett 
a selmeczbányai m. k. bányaigazgatóságnál szolgálatba, tehát már több 
éven át szolgálja az államot. A dda Kálmán 1893 deczember 15-én foglalta 
el állását az intézetnél, e napon hivatalos esküjét letevőn.

Az üresedésben volt harmadik segédgeologusi állásra Földmívelés
ügyi m. k. Miniszter Úr 0  Nagymóltóságának ugyancsak 1893 deczember 
5-én kelt sz. egy második rendeletével ideiglenes minőségben
Treitz Péter agronom.-geol. ösztöndíjas neveztetett ki, a ki 1891 junius 
15-én lépett az intézetnél szolgálatba, s új minőségében hivatalos esküjét 
1893 deczember 11-én tette le. Az intézet egyúttal felhatalmaztatott, hogy 
a személyzeti létszámban a tágabb működési kör folytán mutatkozó szűk-
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ségletről egy újabb segédgeologusi állásnak az 1895. évi költségvetési 
tervezetbe való felvétele útján gondoskodjék.

Üdvözlöm mind az itt megnevezetteket e helyen is új minőségükben 
és állásukban.

A geologiai-agronomiai irányú vizsgálatoknak az intézeti programúiba, 
való felvétele által a pedologiai laboratórium berendezése is mindjobban 
haladván, elodázhatatlan szükséggé vált az ott végzendő laboránsi teendők 
ellátására alkalmas egyénről, habár egyelőre ideiglenes módon, gon
doskodni.

Földmívelésügyi m. k. Miniszter Úr 0  Nagyméltósága előterjesztésem 
folytán 1893. február 24-én kelt sz. magas rendeletével a mondott
czélra egy ideiglenes és napibéres szolgának félfogadását engedélyezvén, 
ez K alatovits Mihály személyében, a ki budapesti gyógyszertáraknál már 
több ízben volt alkalmazva részben mint laboráns, 1 frt napibér mellett, 
megtörtént, s ő 1893. évi márczius 16-án az intézetnél tényleg szolgálatba, 
állott.

j l z  o rszá g  OS f e lv é t e l e k  ügyére térvén át, ki kell emelnem,, 
hogy ezek Földmívelésügyi m. k. Miniszter Úr 0  Nagyméltóságának 1893 
junius hó 6-án kelt yf-yy- sz. magas rendeletével jóváhagyott tervezet, 
alapján a lefolyt évben is három irányban végeztettek. Á hegyvidéki fel
vételeknél alkalmazott szakszemélyzet, munkaterületének természetszerű 
helyezkedése szerint, 3 osztályra lett felosztva.

I. Az észak felé leginkább előre tolt első felvételi osztályban, melynek 
vezetése Gesell Sándoe főbányatanácsos és bányafőgeologot illette meg,, 
dr. Posewitz Tivadak segédgeologus dolgozott.

A máramarosmegyei Apsicza völgy alsó része és az Apsicza községét, 
az Apeczka hegygyei összekötő vonal mentén kelet felé kapcsolatosan múlt 
évi felvételeivel, ez alkalommal nyugat felé haladt, a j e l ű  lap 
nyugati szegélye felé, melyet el is ért, s a yyyy^yy^ északkeleti szögleté
ben, a Teresei pataknak még e lapra eső keleti partján elterülő vidéken is 
végezhetett csekélyebb mérvben felvételeket. Egészben véve Dombó és 
Alsó-Apsa vidékét járta be s így kizárólag Máramaros megyében működött.

II. A második felvételi osztály tagjai a Fehér- és Sebes-Körös közötti 
hegységben folytatták a megelőző években megkezdett geológiai térképe
zést. Ez osztály vezetése dr. Pethő Gyula kir. főgeologusra volt bízva, s ez. 
osztályon belül volt hivatva dr. Primics György is működni, a miben azon
ban váratlan halála akadályozta meg.

Dr. Pethő Gyula m. k. főgeologus a xxvifTov Je^  átnézetes lap nyu
gati felében dolgozott, nyugat és északi irányban kapcsolatosan régebb 
felvételeivel.
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Észak felé a még múlt évi jelentésemben említett Moma jelölte víz
választóhoz és a Gyálu-máréhez kötve, ez alkalommal déli irányban a, 
xxvii^rov lm y ere(leti felvételi lap déli szegélye éretett el, míg ellenben 
keleti irányban ugyancsak az imént mondott lap keretében levő Talács, 
Csúcs és Vidra helységek jelölik a pontokat, melyekig keleti irányban 
felvételeivel haladt. Dr. Pethő Gyula felvételei aradmegyei területre 
esnek.

Az osztály második tagja, dr. Szontagh Tamás m. k. osztálygeolog, 
egyéb hivatalos működése mellett, a felvételnek csak korlátoltabb időt 
szentelhetvén, a lefolyt felvételi évadban felvételi működését a JfbTz°na -J XXYI. rov.
jelű lapon belül folytatta.

Észak felé Magyar-Cséke, Dobrest és Felső-Topa helységeknél meg
előző évi felvételi területéhez kötvén, jelen alkalommal a 18. zóna DK ere-XXVI. roT.
deti felvételi lapon déli irányban az imént említett térkép déli széléig 
haladt Robogányig, kelet felé pedig Dobrest és Hegyes községek fekvése 
adja meg a határt, nyugat felé ellenben Jancsesd és Hollód.

A felvett terület a Reu patak környékét alkotja Hollód és Felső-Topa 
közt és Bihar megyéhez tartozik.

III. A harmadik felvételi osztály telegdi Roth L ajos m. k. főgeolo- 
gusra bízatván, ennek tagjai az osztályvezetőn kívül még H alaváts Gyula 
és dr. Schaearzik Ferencz osztálygeologusok voltak, a működési terület 
pedig ismét Krassó-Szörény megyére esett.

Telegdi B oth L ajos főgeologus ez alkalommal visszatérhetett régebb 
felvételei folytatásához, melyek a megelőző évben a Duna menti felvételek 
által félbeszakítást szenvedtek.

A lefolyt nyáron folytatta felvételeit a ÉNy (1 : 25,000) la
pon Krassova, Nermet és Jabolcsa környékén.

Délnyugat és nyugat felé kapcsolatban régebb felvételeivel, itt a 
Bohuj- és Anina-patak közötti vízválasztó képezi a határt északi irányban 
a Strázsa-hegyig. Innen északnyugati irányban az Anina-patakba menve 
le, az erősen észak felé való kanyarulatáig ez utóbbi határolja a felvett 
területet. E kanyarulattól kissé északnyugat felé a fent idézett lap nyugati 
szegélye éretvén el, az észak felé következő Nermet-patakig a lap nyugati 
szegélye szolgál határúi, tovább északnyugati irányban, az északi lapszélig 
pedig a Nermet-patak jobb partja lejtője.

Észak felé a szóban forgó ÉNy térkép északi lapszéle vonja
meg a határt, míg végre kelet felé, nevezetesen a déliebb részben, a Berzava 
és Karas közötti vízválasztó határolja a bejárt vidéket.

Északra az osztályvezetőtől H alaváts Gyula osztálygeolog dolgozott, 
még pedig csaknem kizárólag a x̂ i°"ov DNy jelű eredeti lap déli felében,.
melylyel elkészülvén, áttérhetett ugyan a kelet felé szomszédos 24. zóna 

XXVI. rov.
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DK lapra is, de ezen már csak keskeny, csekély részt térképezett az utóbb 
mondott lap délnyugati szegélyrészében.

Felvett területét nyugat felé a domani völgy alsó szakasza határolja, 
észak felé ellenben a Berzava, még pedig a Petrosza-árok torkolatáig; 
innen tovább északkeleti irányban a Petrosza-árok képezi a határt, még 
pedig a Berzava és Temes közötti vízválasztóig, honnan kelet felé maga 
e vízválasztó, dél felé pedig a lap széle képezi a határt. H alaváts Gyula 
felvételi területe Domán és Székül, nemkülönben az ezektől még jobban 
kelet felé elterülő vidéket öleli fel.

Az osztály harmadik tagja, dr. Schafarzik F erencz osztálygeolog az 
elmúlt felvételi évadban, dél felé kapcsolatosan régebb felvételeivel, a 
xiDi^rov sPe°iális lap ábrá.lta terület déliebb részében működött, a nyugat 
felé szomszédos lapot csak délkeleti szögletében érintette csekély mérvben.

Az elmúlt nyáron felvett terület határát dél felé a fent mondott spe
ciális lap déli szegélye jelzi, kelet felé pedig a Cserna északkeleti irányban 
a Pojána-Szkitig, honnan azután a magyar-román határ mentén észak- 
nyugati irányban a Dobri- Virig húzódik a határló vonal. Ott délnyugat 
felé visszafordulván, ez utóbbi irányban a Cserna és Bela-reka közötti 
vízválasztót követi a Vlaszka-mika nevű hegyig. Ez utóbb mondott ponttól 
a bejárt terület határvonala átalában nyugati irányban a Kor nyárévá és 
Bogoltin községek közötti határral esik össze egészen a Bela-reka jobb 
partján emelkedő Pietra-Iliosováig, honnan azután délnyugati irányban 
lehúzódik Kornya községéig.

Még a fentebbi működése megkezdése előtt bejárta ezenkívül dr. 
Schafarzik Ferencz a Duna-szabályozás vaskapui vonalát, a mennyiben 
a Duna-szorosnak szabályozás alá került egyéb sellők partvonalának meg
figyelése még a megelőző év folyamán történhetett meg, az egész Duna- 
szoros szerb parti részének felvétele pedig, mint a szem előtt lebegett czélra 
nélkülözhető, tekintettel az intézetnek számos egyéb fontos teendőire, Föld- 
mívelésügyi m. k. Miniszter Úrnak egyetértőleg Kereskedelmi m. k. Miniszter 
Úrral fy^oTsárT sz- hozott magas rendelete alapján mellőztetett.

Végre még megjegyezhetem, hogy dr. Schafarzik Ferencz oldala 
mellett egy időn át részt vettek a felvételekben dr. Z imányi K ároly mű
egyetemi és A dda Kálmán bányászakadémiai tanársegéd urak is, mint 
önkénytesek.

A magy. kir. földtani intézet felvételi tevékenységének egy második, 
igen fontos irányát a bánya-geologiai felvétel képezi.

Ennek művelője, Gesell Sándor főbányatanácsos és bányafőgeolog, 
a lefolyt év nyarán folytatta bánya-geologiai felvételeit Kapnikb árnyától 
kelet felé, még pedig ez alkalommal a ^ xz°"j- ÉNv jelű eredeti lap dél
keleti szegély-részében, valamint az evvel dél felé kapcsolatos  ̂ Ny
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(1 : 28,800) méretű lap északi szegélyén, Szolnok-Doboka megye területén, 
a horgospataki (sztrimhulyi), oláh-láposbányai és rákosfalvi (batiz- 
polyánai) völgyeknek Horgospataktól északra fekvő ágazatai területén, nem
különben csekélyebb mérvben Máramaros megyében, a tótosi és zserapói 
fémbányák közvetlen vidékén.

Gesell Sándor e működésével befejezést nyert a nagy-bányai, felső
bányái és kapniki bányavidék bánya-geologiai felvétele és tanulmányozása, 
mely az 1889. évben e fontos bányakerületekben megindíttatván, az elmúlt 
évig szakadatlanúl folyt és szerencsésen befejeztetett.

Épen ez utóbbi körülményre való tekintet tette szükségessé a bánya- 
geologiai felvételeknek a jövő évekre új működési teret jó eleve kiszemelni 
és előkészíteni. Alig mutatkozott ez irányban üdvösebb tér, mint az úgy
nevezett Erdélyi Érczhegység, melyben jelenleg élénkebb bányászati tevé
kenység kapott lábra, melynek feltárásai tehát a bánya-geologiai felvételek 
révén mielőbb felhasználandók s a tudomány és gyakorlat mezején érté
kesítendők.

Evvel meg volt jelölve nyári feladataim egyike, minek folytán min
denek előtt tájékozást szerzendő magamnak, az Erdélyi Érczhegység első 
ízben tekintetbe jövő viszonyairól a helyszínén, ott egyúttal a jövő év 
munka-programmja czélirányos és sikeres egybeállíthatása végett szemé
lyesen érintkezésbe léptem az ottani bányahatóságokkal.

Egy további feladat, mely Miniszterelnök Úr 0  Nagyméltóságának 
megtisztelő bizalma folytán szintén nekem jutott osztályrészül, a mára- 
marosmegyei Tza völgye felső szakaszában előforduló petróleum tartalmú 
lerakodásoknak megvizsgálása volt.

Miután legfőbb főnököm, Bethlen András gróf, Földmívelésügyi m. k. 
Miniszter Úr 0  Nagyméltósága az imént jelzett czélra szükségelt időt ren
delkezésemre bocsátani kegyeskedett, a nyár második felében e feladat 
keresztülviteléhez is haladék nélkül hozzáfogtam. E vizsgálatok eredménye 
megjelent immár az intézetnek évkönyve Xl-ik kötetében és így bárkire 
nézve hozzáférhető.

Az elmúlt év nyarán a hegyvidéki felvételek által geologiailag részle
tesen térképezett terület nagysága, betudva az általam az Iza völgye felső 
szakaszában az 1 : 25,000 méretű eredeti lapokon szintén részletesen tér
képezett 1‘7 □ m f= 97 ,88 □■/%, nagyságú területet, 18'50^mí — i064'63^Ef)n, 
a mihez járul még a bányafőgeolog által felvett í'4 2  Dmf =  81'72

*
Vissza van még, hogy a felvételi működés harmadik irányáról, a 

geológiai-agronomiai felvételekről szóljak.
Az ezek végzésére hivatott felvételi osztályon belül az osztályvezető,. 

Inkey Béla főgeolog, kapcsolatosan a megelőző évi működési területével,



(1 0 )

a Körös és Maros folyók között a Tiszáig elterülő vidéken dolgozott Arad, 
Csanád, Békés és Csongrád megyék területén.

Mindenek előtt a még 1892-ben megkezdett tájékoztató bejárásait az 
Alföldön a lefolyt évben is folytatta, mi mellett részt vett az aradi kultur- 
mérnökségnek a Makó tájékán a Szárazér-csatornában beállt talajmozgások 
megvizsgálása végett foganatosított bejárásában, a mint továbbá az arad- 
csanádi öntöző csatorna mentén a tányérfúró segítségével talajkutatásokat 
is végzett. Julius hó közepén Battonyára költözött, hogy Mezőhegyes köze
lében múlt évi részletes felvételeit folytassa.

Mindenek előtt teljesen befejezte a DNy jelű lap felvételét és
ehhez még a s3°x̂ 01̂ — ÉNy lapon Mező-Kovácsháza határának jó részét 
is csatolhatta. Kirándulásai középpontjai voltak először Baltonya, majd 
Kovácsháza és végre Tompa puszta.

Földmívelésügyi Miniszter Úr - - számú magas rendelete alapján 
szeptember havában Tbeitz Péter úr kíséretében Hódmező- Vásárhely 
kérelme folytán a város népkertjének székestalaját vizsgálta meg, mely 
vizsgálata eredménye Miniszter Űr 0  Excellencziájához terjesztetett fel.

Ugyancsak Földmívelésügyi Miniszter Úr 0 Nagyméltósága egy 
további rendeletéhez képest részt vett szeptember havában a borászati és 
szőlészeti felső tanfolyamnak a Balaton környékére tett kirándulásában 
is, hogy a hallgatókat a talajismeretbe gyakorlatilag is bevezesse.

A geologiai-agronomiai felvételi osztály második tagja, Treitz Péter 
ösztöndíjas a lefolyt évben mindenek előtt folytatta felvételeit Magyar- Ovár 
határában s a gazdasági akadémia birtokán, a ÉK és DK jelű eredeti
lapokon, D5 dmf =  86-32 □'35  ̂ területen, melynek felvételét még a meg
előző évben kezdette meg, de csak ez alkalommal fejezhette be teljesen.

Yoltaképeni felvételi munkálkodásának megkezdése előtt nehány tájé
koztató utat tett Hamburg, Parndorf és Magyar-Ovár közt az ottani geoló
giai viszonyokkal való megismerkedés végett.

Fentebbi működésének bevégeztével a székestalajok tanulmányozása 
végett azután Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyében is tett kirándulást, meg 
pedig Úszódtól kiindulva Kis-Kőrösön át Vadkertig haladt.

Augusztus hó elején Szegeden kezdette meg részletes felvételeit a 
skü r̂oy- DK jelű eredeti felvételi lapon, s ennek 4-64 Umf =  267-02 □'X̂ Ci 
területének geologiai-agronomiai irányban való felvételeit jelentése szerint 
be is fejezte.

A geologiai-agronomiai felvételeket végzendő két szakközegnek volt 
azonban alkalma Földmívelésügyi m. k. Miniszter Ur 0  Nagyméltóságának 
külön megbízása alapján más irányban is működni.

A hazai székesterületek fontos kérdése már régebben felkeltette az 
illető körök figyelmét, s így természetes, hogy HmGARD tanárnak az amerikai

1 4  EÖCEH JÁNOS.
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Egyesült-Államok nyugati részében az ottani alkali-földek megvizsgálása 
és a székestalaj-képződés természetének felderítésére irányult vizsgálatai és 
e földeknek a mezőgazdasági mívelésre alkalmassá való tételére irányuló 
javaslatai nagy mérvben felkeltették agro-geologusaink érdeklődését és 
figyelmét.

Földmívelésügyi Miniszter Úr 0  Nagyméltósága fent mondott meg
bízása alapján tehát Inkey Béla főgeologus Treitz Péter ösztöndíjas kísé
retében még márczius hó 10-én Szegedre utazott, hogy a város határához 
tartozó fehértói székesterületen alkalmas helyet jelöljenek ki a magyar - 
országi székestalajokon foganatosítandó javítási kísérletekre. Onnan Tomka 
Emil m. k. kultúrmérnök nagylaki birtokára mentek, hol a birtokos az 
öntözésre berendezett székes földjeit ajánlgatta fel kísérletre, végre mint 
harmadik pont gróf W enckheim F rigyes ó-kigyósi (Békés megye) birtokát 
kereste fel Inkey, hol a gróf úr beleegyezésével és támogatásával szintén 
alkalmas fekvésű székföldet keresett ki kísérletezésre.

Mind a három helyen talajvizsgálatokat végeztek, talajpróbákat gyűj
töttek és kijelölték a kísérletre szolgálandó parczellákat.

A H ilgard által javasolt javítási eljárások közül egyelőre csak a 
chemiai eljárás útját kívánták alkalmazni, ez alkalommal tehát gipsz és 
részben tiszta hígított kénsavval tévén kísérleteket:

1. a szegedi kísérleti telepen,
2. Nagy-Lakon, Tomka Emil m. k. kultúrmérnök öntözött földjén,
3. O-Kigyóson.
A kísérletezésről s az eddig elért eredményről Inkey Béla főgeolog 

külön jelentést szerkesztvén, ez a sz. intézeti jelentéssel terjesztetett 
fel Földmívelésügyi Miniszter Úrhoz, a ki a kísérletek szükségleteinek fede
zésére még 1893. évi márczius hó 27-én kelt ^  ™ sz. magas rendeletével 
1500 forintot engedélyezett.

Az elmúlt évben geologiai-agronomiai irányban részletesen felvett 
terület nagysága: 6'73 Qmf =  387'W  .

#

Mint az elmúlt közelebbi években, úgy most is nem csekély mérvben 
vétetett igénybe az intézet a hidrológiai kérdések körül, és nevezetesen az 
ivóvizek kérdéseinél vétetnek az intézeti tagok az érdekeltek részéről a 
szükségesnél talán nagyobb mérvben igénybe.

Az ásvány- és gyógyvizek megvédése körül való közreműködésre 
tekintvén, említhetem, hogy még az év elején véleményezés tárgyát képezte 
az intézetnél Szent-Iványi Gyula apai lakosnak beadványa, melyben a tulaj
donát képező Bikszád (Szatmár megye) fürdőtelep ásványos vizű forrásai 
részére védőterületéit fordult a nagyméltóságú minisztériumhoz.
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Ez ügyben a helyszíni tárgyalás az eljáró nagybanyai m. k. bánya- 
kapitányság részéről 1893 május hó 16-ára tűzetvén ki, az utóbbi kívánal
mához képest ebben dr. Szontagh Tamás osztálygeolog működött közre 
mint hatósági szakértő. Időközben megfordulván az intézetnél a védőterü
letre vonatkozó bányakapitánysági javaslat is, ez utóbbit illetőleg megtörtént 
a kellő felterjesztés, a mint továbbá 1893 deczember 22-én kelt sz. 
miniszt. rendelettel e fürdő ásványos vizű forrásaira a védőterület engedé
lyezése is kiadatott.

A szliácsi fürdő gyógyforrásaira kórt védőterületének ügye, melyről 
az 1891. évi jelentés 17. 1. is szólottám, a lefolyt évben ismét megfordult 
az intézetnél, a mennyiben ^  sz. igazgatósági jelentéssel véleménye
zésre került a beszterczei m. k. bányakapitányságnak a szliácsi gyógy
források megvédése ügyében hozott határozati javaslata és az erre vonat
kozólag benyújtott felszólamló észrevételek.

A szintén még 1892. évi jelentésem 17. 1. felemlített harkányi fürdő 
gyógyforrásainak megvédési ügyében Földművelésügyi m. k. Miniszter Űr 
Ő Nagyméltósága sz. magas rendeletével oda intézkedvén, miként
a szabályszerű tárgyalás megtartassák, s erre a budapesti m. k. bánya- 
kapitányság a helyszíni tárgyalást 1893. szeptember hó 23-ára tűzvén ki, 
ebben az imént mondott kir. bányakapitányság meghívásához képest 
dr. Szontagh Tamás osztálygeolog mint hatósági szakértő vett részt, mely 
közreműködés, tekintettel a tárgyalást megelőzőleg végzendő előtanulmá
nyozásokra és az utóbbinak hosszabb tartamára, szintén hosszabb munkál
kodást tett szükségessé.

Zimonyi Schwabz Ármin és fia budapesti czég az általa bérben bírt 
Bártfa gyógyfürdő ásványvíz-forrásaira védőterületet kérvén, a Gesell 
Sándor főbányatanácsos és bányafőgeolog, mint kérvényező szakértője, 
által készített véleménynyel felszerelt védőterület iránti beadvány hivatalos 
elbírálásra került az intézetnél. Az ez ügyben eljárni hivatott szepes-iglói 
m. k. bányakapitányság a helyszíni tárgyalásnál hatósági geolog szakértőt 
óhajtván, s a helyszíni tárgyalás 1893 október hó 3-ára tűzetvén ki, ezen 
mint hatósági szakértő telegdi E oth Lajos működött.

Jelentés adatott a Földmívelésiigyi m. k. Miniszter Úrnak gróe Obern- 
dorfp H ugó aranyos-maróti lakosnak a Hont vármegyei Gyügy község 
határában fekvő ásvány- és gyógyforrás megvédése iránt benyújtott kérvé
nyére ; úgyszintén dr. Ormai József korytniczai, Preisich Z sigmond és 
Spitz H enrik beszterczebányai lakosoknak a tulajdonukat képező Koryt- 
nicza fürdő ásvány- és gyógyforrásai számára kért védőterület iránti beadvá
nyukra; a mint továbbá véleményes jelentés tétetett a zágrábi kir. bánya- 
kapitányságnak a krapina-tepliczi gyógyfürdő gyógyvizeire vonatkozólag 
felterjesztett védőterületi javaslatára.
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A zalatnai m. k. bányakapitányságnak a kászon-jakabfalvi fürdő 
gyógyforrásai megvédésére adandó védőterületi indítványára szintén nyilat
kozott az intézet.

Végre még csak megjegyzem, hogy a Budaörs határában levő keserű- 
víz-kutakra, melyeknek védőterületi ügye a korábbi jelentéseimben szerepel, 
Földmívelésügyi m. k. Miniszter Úr 0  Nagyméltósága a lefolyt évben a 
védőterületi oklevelet is kiadta.

Rendkívüli hosszú sorával találkozunk azon folyamodóknak, a kik 
Földmívelésügyi m. kir. Miniszter Úrhoz az ivóvizek, s itt első sorban 
artézi kutak létesítése ügyében fordultak. Az intézet természetszerűleg csak 
a geológiai momentumok megvilágítására lehetett hivatva.

A megkeresések egy részénél helyszíni szemle vált szükségessé és 
lett elrendelve, a többinél azonban meg volt adható a kellő és nyújtható 
felvilágosítás a meglévő adatok nyomán is.

Az elmúlt év folyamán Földmívelésügyi m. k. Miniszter Úr Ő Nagy
méltósága intézkedései alapján ártézi kutak ügyében a következő kérvé
nyezőknek adatott meg a szakvélemény :

I. Helyszíni szemle mellett.

1. Baja t. v. (Bács-Bodrog m.) ... __ ...
2. Bég a-Szent-György n. k. (Torontál m.)
3. Békés-Gyula r. t. v. (Békés m .)... __ ... _
4. Beodra n. k. (Torontál m.) __ ... ... ...
5. Bereg- Újfalu k. k. (Bereg m.) .... _ _ _
6. Binis k. k. (Krassó-Szörény m .) _ _ __
7. Csongrád n. k. (Csongrád m.) ... _ ...
8. Csurgó n. k. (Somogy m.) _ __ ... __
9. Daruvár n. k. (Krassó-Szörény m.) _

10. Deés r. t. v. (Szolnok-Doboka m .)... _ _
11. Dokiin k. k. (Krassó-Szörény m.)
12. Egres n. k. (Torontál m.)__.
18. Fás (Puszta-, Békés m.), gróf Hoyos-Wenckheim 

hitbizományi uradalma .......................... . _ .
14. Gajdobra n. k. (Bács-Bodrog m.), Becker József

és társai ottani lakosok kérése _ ... __
15. Gyoma n. k. (Békés m.) ... ... ... ... _
16. Hajdú-Szoboszló r. t. v. és környéke (Hajdú m.)
17. Jabuka k. k. (Temes m.) __ __
18. Jász-Berény r. t. v. (Jász-Nagykun-Szolnok m.)
19. Jász-Kis-Ér n. k. (Jász-Nagykun-Szolnok m .)_
20. Jozefova n. k. (Torontál m.) _ __ _

. vélem. H alaváts Gy .

dr. Posewitz T. 
H alaváts Gy.

« «
T. R oth L. 
Halaváts Gy. 
dr. Pbimios Gy. 
H alaváts Gy.

dr. Szontagh T. 
H alaváts Gy.

(I 0
« «
« «

A m. k. földtani int. ötí jelentése 1893-ról.
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21. Kapuvár n. k. (Sopron m.) ... _ ... __
22. Kecskemét t. v. (Pest-Pilis-Solt-Kiskun m.)
23. Királykegye n. k. (Iírassó-Szörény m.)__.
24. Kis-Győr n. k. (Borsod m.)___ __ _ ... _
25. Kis-Kun-Dorozsma (Csongrád na.) ... ...
26. Kis-Zombori uradalom (Torontál m.), zombori

Bónay Ernő kérése ... _ __ _ ... _
27. Körös-Tarosa n. k. (Békés m.) ... ... __
28. Lippa n. k. (Temes m.) ... ... ... _ _
29. Makó r. t. y . (Csanád m.) a 3. és 4-ik artézi kút

ügyében
30. Marczali n. k. (Somogy m.), gróf Széchenyi

Gyula uradalma... ... ... __ _ . _
31. Maros-Vásárhely sz. k. v. (Maros-Torda m.) _
32. Melencze n. k. (Torontál m.) ... _ ... _
33. Merczifalva-zsadányi uradalom (Temes m.), Fé-

ger Ferencz kérése ... __
34. Meszics k. k. (Temes m .)... ... _ _ ...
35. Mikó- Újfalu k. k. (Háromszék m.) ... _ ...
36. Moriczföld n. k. (Temes m.) ... ... ... __
37. Nagy-Ólved n. k. (Esztergom m.) ... ... _
38. Nyitva r. t. v. (Nyitra m.) ... ... ... __
39. Ó-Becse n. k. (Bács-Bodrog m .)... _ __ ...
40. Orlovát n. k. (Torontál m.) ... _ ... __
41. Pécs sz. k. v. (Baranya m.), hovéd-sátortábor ...
42. Ság n. k. (Temes m.) _ ... ... _ ...
43. Sepsi-Szent-György r. t. v. (Háromszék m.) _
44. Szabadka sz. k. v. (Bács-Bodrog m.) ... _
45. Szász-Régen r. t. v. (Maros-Torda m.) ... ...
46. Szigetvár n. k. (Somogy m.) ... __ ... _
47. Szomolányi uradalom (Pozsony m.) erdődi gróf

Pálffy József kérése _ _ _ ... __ _
48. Tardoskedd n. k. (Nyitra m .).... ... ... _
49. Tasnád vidéki gazdakör, Zölcze telep (Szi

lágy m.) ... ... ... ... ... ... ... ...

vélem. t. E oth L.
« H alaváts Gy.
« « «
« dr. Szontagh T.
« H alaváts Gy.

(i « «
« (( <(
a dr. Pethő Gy.

« H alayáts Gy .

(i t . E oth L.
« dr. Pbimics Gy.
« H alaváts Gy .

« « «
« « (i
« t . E oth L.
« dr. Szontagh T.
« Gesell S.
« dr. Szontagh T.
« H alaváts Gy.
« « «
« t . E oth L.
« H alayáts Gy.
« t . E oth L.
« H alaváts Gy.
« dr. Pbimics Gy.
« t. E oth L.

« dr. Szontagh T.
« « « ti

ti dr. Pethő Gy .
50. Tisza-Földvár (Bács-Földvár) n. k. (Bács-Bod

rog m.) ... ... ... ... _ ... ... _ «
51. Tisza-Földvár n. k. (Jász-Nagykun-Szolnok m.) «
52. Tomasovácz n. k. (Torontál m.)... __ ... _ «
53. Torda r. t. v. (Torda-Aranyos m.)_ _ __ «
54. Turkeve r. t. v. (Jász-Nagykun-Szolnok m.) _ «

H alaváts Gy.
(( «
« «

dr. Primics Gy. 
H alaváts Gy.
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55. Ürmény n. k. (Nyílra m.) ... __ _ ... vélem. dr. Szontagh T.
56. Varjas n. k. (Temes m.) _ _ _ ___ _ « dr. Szontagh T.
57. Vecseháza k. k. (Iirassó-Szörény m .)_ __ « dr. Schafarzik F.
58. Zilah r. t. v. közkórház czéljaira terv. ártézi

kút (Szilágy m.) ... __ ___ ___ ... ... « dr. P e t h ő  Gt.

— vélem. H alaváts Gt.

t. Roth L.

« « 
H alaváts Gt.

II. Helyszíni szemle nélkül.
1. Báránd n. k. (Bihar m.) ... ... ...
2. Békés n. k. (Békés m.) __ ... ... _ __
3. Bolhó k. k. (Somogy m.) _ ... ... — —
4. DeliUát n. k. (Temes m.) — ... ... ...
5. Delta n. k. (Temes m.), Jáger Róbert ottani

lakos kérése
6. Elek n. k. (Arad m.) ... ... ... ... _
7. Fegyvernek n. k. (Jász-Nagykun-Szolnok m.)___
8. Felső-Alap puszta (Fehér m.), Arany László

kérése
9. Fok-Szabadi k. k. (Veszprém m.)_.. — _

10. Gája n. k. (Temes m.) _ _ _ ... _ « « «
11. Hencse k. k. (Somogy m.), Márffy Béla ottani

birtokos kérése.__ ... ... .... ...   ... « Böokh János.
12. Kaposvár r. t. v. (Somogy m.) __ _ ... jelent. « «
13. Kunhegyes r. t. v. (Jász-Nagykun-Szolnok m.) vélem. dr. Posewitz T.
14. Lábodi uradalom (Somogy m.), grf. Széchenyi

Pál kérése...  .................. ...  ...  ...  ...
15. Nagy-Becskerek r. t. v. (Torontál m .).„ _
16. Öcsöd. n. k. (Békés m.) ...   ... ... ...
17. Pápa r. t. v. (Veszprém m.) ... ... ... ...
18. Bittberg n. k. (Temes m.) ... ... ... ... ...
19. Siómaros k. k. (Veszprém m.) __ ...
20. Sipet n. k. (Temes m.) ... ... ... _ _
21. Szakálháza n. k. (Temes m.) ... ... _
22. Tárná- Mér a n. k. {Fog ács puszta, Heves m.),

Ledniczky István ottani birtokos kérése 
"23. Tisza-Földvár n. k. (Jász-Nagykun-Szolnok m.)

belügyminiszter kívánsága alapján ... ...
24. Torontál megye közönségének, a megye déli 

részében (pancsovai járásban) létesítendő ár
tézi kutak ügyében...
De e hosszú sorral sem látjuk kimerítve az intézetnek a vízügyek 

terén való működését.

t. Roth L. 
H alaváts Gt.

« «
t. Roth L. 
H alaváts Gt.

« «
« «

dr. Posewitz T.

dr. Szontagh T.

H alaváts Gt.
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A f. m. sz. magas rendelet alapján jelentés tétetett a Deés
r. t. v. által létesíteni szándékolt vízvezetéki tervezet ügyében, minek kö
vetkeztében a fentebbi kiküldetés történt meg.

A |-n'g f. m. sz. m. rendelet folytán telegdi E oth L. főgeologus 
Veszprém városába küldetett Barcza K ároly műszaki tanácsos és F arkass 
Kálmán kultur főmérnök urakkal, az ott létesítendő vízvezeték ügyében, 
nevezetesen a víznek legalkalmasabban honnan való beszerzése forgott 
kérdésben. Az illető jelentés 18“g- lg. sz. terjesztetett fel.

Igló város tanácsának kérelmére f. m. sz. m. rendelete alapján
dr. Posewitz Tivadar s. geológus küldetett ki az ottani vízi és geológiai 
viszonyok tanulmányozására. Jelentése Földmívelésiigyi m. kir. Miniszter 
Úr Ő Nagyméltóságához terjesztetett fel.

Az - 6' ■■ f. m. sz. m. rendelet alapján Szabolcs vármegye alispánjá
nak abbeli felterjesztésére, hogy a vármegye területén közkutak létesítése 
czéljából szakértő rendeltessék ki, dr. Posewitz Tivadar a helyszínére 
utazott, de helyesen utalt jelentésében arra, hogy hiányosabb feltárások 
mellett csakis kisebb területre szabad átalánosságban következtetése
ket vonni.

Honvédelmi m. k. Miniszter Úr 0 Nagyméltóságának megkeresésére 
s a v íF l 593" m- sz- m- ren<ielet értelmében megvizsgáltattak telegdi 
Eoth L. főgeolog által a pécsi hovéd-sátortáborban lemélyesztésben lévő 
ártézi kút futópróbái s a tervezett ártézi kútnak folytatása ügyében jelentés 
tétetett.

A még az 1892. évi jelentésem 20-ik lapján felemlített Böszörményi- 
Dreher-íéle vízelvonási panasz ügyében való szakértői eljárás, mely akkor 
a beállt zord idő végett félbeszakadást szenvedett, a lefolyt évben dr. Szontagh 
Tamás osztálygeolog által ismét felvétetett. Többszörös, ez ügyre vonatkozó 
levelezés és pótintézkedés után az eljárt szakértő e bonyodalmas ügyben 
végre is befejezhette szakjelentését, mely 1893. julius havában Budapest 
fő- és székvárosa X. kerülete elöljáróságának nyomban meg is küldetett. 
1893. őszén ez ügyben póttárgyalás is tartatott meg, melyre a fent mon
dott intézeti tag, mint szakértő, a fő- és székvárosi X. kerület elöljárósága 
által újból meghivatott, de hirtelen megbetegedés folytán e tárgyaláson, 
már nem lehetvén jelen, a felmerült kérdés így is megoldható volt.

A budapesti Szent Lukács fürdő igazgatósága által e fürdő területén 
furatai szándékolt ártézi kútnak kérdése két ízben fordult meg az intézetnél 
és képezte véleményezés tárgyát, még pedig első ízben a Marczibányi-íéle 
császár-fürdői alapítvány felügyelő bizottsága elnökének Belügyminiszter 
Úrhoz intézett jelentése alapján, másod ízben pedig Budapest fő- és szék
város polgármesteri hivatalának ugyancsak ez ügyre vonatkozó átirata 
folytán.
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Baranya vármegye alispánjának a Siklós nagyközségben fúrandó 
artézi kút engedélyezése ügyével is foglalkozott a földtani intézet, megtévén 
.szakjelentését az ügy tanulmányozásával megbízva volt intézeti szakközeg, 
dr. Szontagh Tamás jelentése alapján, a ki e kérdést a harkányi gyógy
források védőterületének megállapítása alkalmával kint a helyszínén is 
mérlegelhette.

"Veteményes jelentésre leküldetett a magyar szent korona országai 
balneologiai egyesülete elnökének beadványa, melyben intézkedés kéretik 
oly irányban, hogy a védőterületek kijelölése alkalmával a védendő ásvá
nyos vizű forrásokra károsnak bizonyuló kutak, gödrök, vízállások és effélék 
beszüntettessenek, valamint hogy a vízjogi törvény revíziója alkalmával 
a szaktanácskozásokba egy balneologus és geológus is meghivassék.

Magasabb helyről vett felhívás következtél)en tanulmány és geológiai 
szempontból bírálat tárgyává tétetett az új vízjogi törvényjavaslat előmun
kálatai czímű dolgozatnak az előadói javaslatot tartalmazó I. kötete; s a 
szükségesnek vélt megjegyzések fel is terjesztettek; a mint továbbá Föld- 
mívelésügyi m. k. Miniszter Ur 0 Nagyméltósága meghagyására egybe- 
állíttatott az intézetnél a meghagyott mértékben egy kisebb átnézeti térkép, 
mely a magyar szent korona országaiban eddig létesített és ismeretes 
ártézi kutakat tünteti fel mélységi viszonyaikkal.

Nevezhetnék azonban még ennél is több esetet, hol az intézet akár 
artézi kutak, akár egyéb vízi ügyek kérdéseivel foglalkozott és tanácsért 
kerestetett meg, de csak még felemlítem, miként Tusnád fürdő birtokosai 
szövetkezetének kérelme a Tusnád fürdő gyógyforrásai geológiai és hidro
lógiai viszonyainak tanulmányozása és esetleg ártézi kutak furatása ügyé
ben, leadatott ugyan még az elmúlt óv őszén az intézethez, de az ügy 
tanulmányozásával megbízva volt dr. P e t h ő  Gyula főgeologus a zord idő
járás folytán már csak a következő év tavaszán felelhetett meg feladatának.

Sajnálom végre, hogy az 1893 junius közepén a beérkezett sürgönyök 
szerint Titelen, ártézi víz nyerését czélzó fúrás alkalmával, 108 méter mély
ségben megfakasztott gáz, mely hevesen tódult fel, az érdekeltek részéről 
chemiai megvizsgálás alá nem vétetett, mint ez részünkről a beérkezett sür
gönyökre még annak idején ajánlva lett.

A fentebbieken kívül egyéb irányokban is foglalkoztak az intézet és 
ennek tagjai vizsgálatokkal és véleményadással.

A fiumei és magyar-horvát tengerparti m. k. kormányzó úr által a 
még 1885-ben beállt grohovoi nagyobb hegycsuszamlás okainak kipuhato- 
lására szakközeg kiküldetése ohajtatván, Földművelésügyi m. k. Miniszter 
Űr 0  Nagyméltóságának erre vonatkozólag adott magas rendelete alapján 
dr. Szontagh Tamás még a múlt év tavaszán a helyszínére utazott, ott 
tanulmányozandó a valóban nagyobb mérvű és fenyegető csuszamlás okait,
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hogy megjelölje az esetleg szükséges óvintézkedéseket ezek ismétlésének 
elhárítása végett, mi mellett a fenyegető újabb földcsuszamlások mily 
módon és mily költséggel leendő elhárításának megállapításával Kereske
delemügyi m. k. Miniszter Úr 0  Nagyméltósága által egyidejűleg a fiumei 
m. k. tengerészeti hatóság műszaki osztályába beosztott Huszáb -József m. k. 
főmérnök bízatott meg.

E kiküldetés további folyományaként tanulmány tárgyává tette kikül
döttünk a Recina patak szabályozására vonatkozó, neki rendelkezésére 
bocsátott igen terjedelmes ügyirat-halmazt, s az e kiküldetés és tanulmány 
eredményéül szereplő szakjelentés - sz. itteni jelentéssel terjesztetett 
fel felsőbb hatóságunkhoz 1894. február 16-án.

A lefolyt év november második felében ismét nagyobb csuszamlás 
mutatkozván a Recina-patak partján, mely Grohovot újból veszélylyel 
fenyegető, kormányzó iír siirgönyileg kifejezett óhajára és Miniszter Úr 
0  Nagyméltóságának parancsára dr. Szontagh Tamás osztálygeolog nyom
ban ismét a helyszínére küldetett ki a vizsgálat megejtése végett.

Az ásványszenek körüli ügyekkel többszörösen foglalkozott az intézet, 
így véleményes jelentés tétetett a Dibacca Mária és Bdoncompagni Mária 
fiumei lakosnők által beadott és a fiumei kormányzó által felterjesztett 
kérvényre, mellyel a fiumei területen mutatkozó szénnyomokra teendő 
kutatásokhoz segélyt kértek.

Eöldmívelésügyi m. li. Miniszter Úr 0  Nagyméltósága megbízásából 
kiküldetett a helyszínén teljesítendő vizsgálatok végett ugyancsak az ásvány
szenek ügyében Gesell Sándor bányafőgeolog, első ízben a Zsil völgyébe, 
később pedig Felső-Vaclászra, illetőleg Rakaczára a gróf Yay Tihamér 
szénbányái megvizsgálására, később pedig a Mátra vidéki Csehi, Szűcsi, 
Lelesz és Szent-Domonkos vidékén mutatkozó szénelőjövetelek érdekében.

Megvizsgáltatott továbbá dr. Schafarzik F. által és jelentés tétetett 
a Gyergyó- Újfaluról (Csik megye) való, fehér márvány darabja, mely első 
rangú anyagnak tartható ; később pedig a F ehér János, lárályhágóntúli 
lakos által bemutatott anyag előfordulásának s egyéb viszonyoknak a hely
színén való megvizsgálása végett magasabb meghagyás folytán dr. Szontagh 
Tamás osztálygeolog küldetett ki s ez ügyben való jelentése Földmívelés- 
ügyi m. k. Miniszter Úr 0  Nagyméltóságához terjesztetett fel.

Jelentések terjesztettek fel felsőbb hatóságunkhoz : 1. Kereskedelem
ügyi m. k. Miniszter Úr 0  Nagyméltóságának egy átirata tárgyában, mely 
Maros-Torda, Udvarhely, Csik és Háromszék megyék geológiai felvétele 
tárgyával foglalkozott; 2. a Zalatnán felállítandó kőfaragó-iskola részére 
a nyers kőanyagok lelőhelyeinek megjelölése és beszerzése ügyében.

Felvilágosítás nyujtatott Magyaríts Á gost m. kir. iparfelügyelő úrnak 
hozzánk intézett átiratára a magyarországi asbest előfordulások iránt,

(18).’



(19) IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS.

nyomban utána pedig Szterényi József iparfelügyelő úrnak a csiszolásra 
alkalmas hazai kőzetek ügyében.

A lippai főerdőhivatalnak a berzovai gránit értékesítése iránt való 
jelentésére az ottani gránit használhatósága tekintetében szintén megadatott 
a jelentés felsőbb hatóságunknak; úgyszintén a W eisz Salamon budapesti 
lakos által bemutatott barsmegyei Pálos-Nagy mezőről való palára nézve; 
a mint megadtuk a kivánt felvilágosítást a pest-pilis-solt-kis-kunmegyei 
m. k. államépítészeti hivatalnak a bemutatott amfiboltrachit két példányára 
nézve, a meddig a felvetett kérdések a geológiai intézet elé tartoztak.

Pénzügyminiszter Úr 0  Nagyméltóságának felsőbb hatóságunkhoz 
intézett átirata alapján nyilatkozott az intézet W eisz M árkus budapesti 
kereskedőnek a recski petróleum kutatásai érdekében benyújtott kérvé
nyére; a mint útbaigazítás adatott a sopronyi kerületi kereskedelmi és 
iparkamarának, Riegel ÁNTAi-nak, a nagy-mányoki bánya-társaság műve
zetőjének, de még több másnak is a hozzánk intézett kérdésekre.

Pöldmivelésügyi m. k. Miniszter Úr 0  Nagyméltóságának felhívása 
folytán jelentés tétetett a Duna szabályozása Baja és Vukovár közti szaka
szánál szükségelt kőanyag érdekében, vonatkozással a tekintetbe jöhető 
baranyai anyagokra; a mint végre I n k e y  Béla által véleményes jelentés 
tétetett egy oldalról talajminták vegyelemzése iránt beérkezett tervezet 
felett.

Azt hiszem, az itt előadottak elég tarka képét adják a teendőknek, 
melyekkel az intézetnek a lefolyt évben meg kelle küzdenie.

*
G y ű jte m é n y  e in k r e  pillantván, örvendetes mozzanatok konsta- 

tálása mellett nem titkolhatom el az e téren való működésben a múlttal 
szemben beállt pangást, a minek oka a nagy mérvben egyéb irányokban 
mutatkozó igénybevétel és a hely szűkében keresendő, pedig a ki tudja, 
mily hatalmas tényezőt képeznek a gyűjtemények az ország geológiai 
viszonyai és ásványkincsekben való gazdagsága felderítése és bemutatása 
körül való működésben, az csakis melegen óhajthatja ez irányban a mielőbbi 
isméti javulást.

Gyűjteményeink zoopaleontologiai részét a következő urak, intézetek 
vagy testületek gazdagították ajándékaikkal:

Az athéni egyetem természettud. múzeuma, Pikermiről való emlős 
maradványokkal (dr. Mitzopulos Constantin egyet, tanár úr útján); D rágany 
Sándor körjegyző Vaskohn, ottani kövületekkel; Greguss János az erdő
vidéki bányaegylet igazgatója Köpeczen, az ottani Bánffy-tárnából való 
mastodon-fog és bordatöredékkel, nemkülönben a Zeyk-tárnában talált hal
maradványokkal; H aviár Lajos m. kir. mérnök Békés-Gyulán, Bison prisaus 
maradványokkal; H alaváts Gyula osztálygeolog, különösen pedig lóczi
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Lóczy L ajos egyet, tanár, a miskolczi gömöri pálya udvarában talált Elephas 
prímigenius, Rhinoceros tichor. stb. maradványokkal, az utóbbi egyszers
mind a péterváradi alagút elejénél talált felső állkapocscsal a bennülő két 
foggal (Rhin. tichor.); (a miskolczi leletekért a magyar államvasutak ottani 
osztálymérnökségének is köszönettel tartozunk); O-Recse nagyközség elöl
járósága egy Rison prácMS-koponyával; Rohoska Mihály főszolgabíró 
Gyomán, a Körösből kihalászott fosszil elepfoas-koponyával; Semsey Andok 
a felső-csongrádi 88. sz. tiszai átvágásból kihalászott szarvas agancscsal, 
melynek beszerzését H alaváts Gyula közvetítő; dr. Staub M ók tanár Buda
pesten, nehány gánoczi fosszil emlős maradványnyal és molluszkával; az 
ungvári kir. kát. főgimnázium igazgatósága igen szép Rhinoceros tichorhi- 
niAS-koponyával, melynek átengedése körül K alecsinszky Sándor kir. vegyész 
és csebi Pogány Gyula tanár urak fáradoztak: Varga Perencz főgimnáziumi 
tanár Kaposvárott, Cervus elaphus agancs töredékével; dr. W artha V incze 
műegyetemi tanár Budapesten, a Derna vagy Tataros vidéki asphalt telep
ből való emlős csontmaradványnyal.

Fitopaleontologiai gyűjteményünkről Bene Géza bányagondnok úr 
Resiczán ez évben sem feledkezett meg, ezt dománi növényekkel gazdagít
ván. Bővebbet ez érdekes, a Perencz -József altámából kikerült növény
leletről a fitopaleontologiai gyűjtemény gondozójától talán közelebb vár
hatunk.

Ráng a-geológiai gyűjteményünket a következő urak gazdagították: 
Adda K álmán tanársegéd Selmeczbányán, hodrusbányai Steplianittel; dr. 
Schaearzik Perencz osztálygeolog Budapesten, ugyancsak hodrusbányai, 
Schöpfer tárnái Stephanittel és duna-bogdáni Csódi hegyről való Chabasit- 
tel; semsei Semsey Andor majdánpeki és avalai (szerbiai) igen szép és érté
kes ásványokkal.

Gianone V irgil bányamérnök úr Pécsett, hajalakú kokszképződmé
nyeket engedett át gyűjteményünknek.

Fogadják mind ez adakozók e helyen is legőszintébb kösz önetünket.
A lefolyt évben azonban még egyéb adakozások sem hiányoztak. 

A m. kir. földtani intézet a magyar korona országainak ásványszénben 
való gazdagságát gyűjteményeiben lehető hű képben óhajtván összeállítani 
és az érdeklődőknek bemutatni, azon kéréssel fordult a hazai szénbánya
tulajdonosok és művelőkhöz, hogy bányaműveleteiknek akár jelenleg már 
lefejtésben lévő, akár még üzembe nem vett kőszén, barnaszén, vagy lignit 
telepeikből szénmintákat az intézethez beküldeni szíveskedjenek. A fentebbi 
czélon kívül az is lebegvén az intézet szeme előtt, hogy a beküldött anya
gok az intézeti chemiai laboratóriumban több irányban vizsgálat tárgyává 
tétessenek, a minták megválasztásánál czélirányos és gondosabb eljárás 
vala szükséges, mely irányban kérelmünk ki is fejeztetett.
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A kísérletek befejeztével a szenek katalogizálása és úgy a kísérleti, 
mint egyéb adatok közlése is czéloztatván, a beküldendő szénmintákhoz 
általunk megállapított kérdőívek is voltak csatolandók az illető beküldők 
által kitöltve.

Kérésünknek eddig a következő urak és társaságok szíveskedtek be
küldések által megfelelni:

1. Balra Miklós Orsován, ó-sopoti barnaszenet;
2. Délmagyarorszáyi Szénbánya Részvénytársaság üzemvezetősége Ver-

csorován, ottani, valamint bolvasniczai és mehádiai szenet;
3. Első Bozovicsi barnaszén társulat vezetősége;
4. Erdővidéki Bányaegylet műigazgatósága Köpeczen ;
5. Fenyő-Kosztolányi szénbánya gondnoksága;
6. Greguss János, bányatulajdonos Köpeczen, szenet a háromszékmegyei

Csiklan bányából;
7. Gtjttman J. csereviczi kőbányatulajdonos, kőbánya-újliegyi szenet;
8. H ubay D öme Szuha-Kállón (Borsod m .);
9. Isten áldás altárnai kőszénbánya igazgatósága Nagy-Kürtösön ;

10. Kohlén-Industrie Véréin bányagondnoksága Ajkán;
11. Kőszénbánya és Téglagyár Társulat Budapesten, szászvári szenet;
12. Lajta-Új falui bányabivatal;
13. Leden Adolf Buzsákon (Somogy m.), belovári szenet;
14. Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársaság bányaigazgatósága

Putnokon;
15. Magyar kir. Államvasutak gépgyárának és a diósgyőri m. k. vas- és

aczélgyárnak igazgatósága Budapesten, diósgyőri szenet ;
16. Maria Boncompagni szénbánya társulat Fiumében, szt.-catarinai

lignitet;
17. Nagy-Mányoki Bánya-Társulat művezetősége;
18. Pejacsevich János gróf <(Corvin» szénbányája Vórtes-Somlyón;
19. Rimamurány-Sálgó-Tarjáni Vasmű-Részv.-Társ. műszaki vezetősége;
20. Salgó- Tarjám Kőszénbánya-Részvémg-Társulat bányaigazgatósága

Salgó-Tarjánban;
21. Sárkány K ornél kőszénbánya-tulajdonos Barczikán (Borsod m.), ottani

szenet;
22. Szabadalmazott Osztrák-Magyar Államvasút-Társaság magyar bá

nyái, butái és uradalmainak igazgatósága Budapesten, dománi és 
szekuli szenet;

23. Sztáray Antal gróf várpalotai barnaszén bányájának gondnoksága
ottani szenet;

24. Trifailer Kohlenwerks- Gesellschaft Bécsben, krapinai szenet;
25. Urikány-Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya Részvény -  Társaság;
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, 26. Vattai Bertalan ügyvéd Sajó-Szent-Péteren, az ottani ((Erzsébet# 
barnaszénbánya szenét;

27. « Vidoria» kőszénbánya és kokszgyár részv.-társaság Tolna-Váralján;
28. Vrdniki szénbánya gondnoksága.

A fentebbieken kívül a kibocsátott kérdőíveket beküldötték ugyan 
kitöltve, de eddigeló szénminták nélkül:

29. Géczy Béla berczeli körjegyző, a becskei szénbányát illetőleg;
30. Hidasdi szén- és ipartársulat Pécsett;
31. Inkey Nándor br. jószágigazgatósága Baszinjén;
32. Sohmidt, Marich & W oschnagg bányatársulat Gyanaíalván;
33. Sonnenberg József üveggyár és szénbánya tulajdonos Strazá-n (Bo-

hitscli mellett), a varasdmegyei hűm-i szénre nézve.

Fogadják mind a nevezettek legőszintébb köszönetiinket, valamint 
a zágrábi m. k. bányakapitányság azon készségéért, mellyel felhívásunk 
és kérdőíveink szétküldését kerületére nézve magára vállalni szíveskedett.

Kiadásaink, melyek e beszerzéssel eddigelé jártak, valóban összetör- 
pülők, a mennyiben a beküldők kegyeskedtek a beküldési költségek java 
részét fedezni, úgy, hogy pénztárunkra összesen csak 20 frt 64 kr. a szállí
tások, 36 frt pedig a kérdő ívek nyomtatása révén esett.

Petrograflai, de nevezetesen technológiai gyűjteményeink a lefolyt 
évben is szépen gyarapodtak, s nevezetesen meg kell emlékeznem ama 
nagylelkű adományról, mellyel semsei Semsey Andor úr lehetővé tette az 
elmúlt évben is, hogy összehasonlító gyűjtemény anyagunk szaporítására, 
tüzetesen pedig az ipari vagy műipari tekintetben fontos kőzetanyagoknak 
beszerzésére s a viszonyoknak a helyszínén való tanulmányozására a lefolyt 
év őszén is két geológust küldhettünk külföldre, még pedig dr. Schafarzik 
Ferencz osztálygeologust Görögországba, dr. Szontagh Tamás osztály geoló
gust pedig.Csehországba, északkeleti Bajorországba, Szászországba, Porosz- 
Sziléziába és Morvaországba. Mind a két kiküldött, Földmívelésügyi m. k. 
Miniszter Úr Ö Nagyméltóságának ajánló levelével ellátva, legbuzgóbban 
látott hozzá feladata teljesítéséhez s ezt legélénkebben illusztrálja az inté
zethez nagyobbára már is beérkezett szebbnél szebb anyag, Működésükről 
tüzetes jelentésük számolván be, itt röviden a következő legyen közölve 
hozzám benyújtott jelentésük alapján.

Kiküldöttjeink egyike, dr. Sohafarzik Ferencz, minthogy a tavalyi 
kolera miatt Görögországban is el volt rendelve az 5 napi quarantaine, csak 
némi időveszteséggel érkezett október 4-ikén Athénbe, hol báró Kosjek 
Gusztáv cs. és k. nagykövetünk hathatós támogatásban részesíté. 0  ugyanis 
oly szíves volt a görög kir. belügyminisztériumnál kiküldöttünk részére 
nyilt ajánló leveleket kieszközölni mindazon helyekre, a hová Görögország-
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bán való tartózkodása alatt eljutott. Ennek a kiváló pártfogásnak köszön- 
heté főleg, hogy az előtte teljesen idegen viszonyok között mégis mindenütt 
a megyei vagy városi elöljáróságok oltalmát és útbaigazítását élvezte. Említi 
továbbá kiküldöttünk, hogy köszönettel tartozik F ödök István úrnak, honfi
társunknak, a ki Athénben az ottani eleetromos vállalatnál az igazgatói 
állást tölti be, továbbá dr. M itzopoulos Constantin egyetemi tanár úrnak,, 
de még másoknak is, a kik szíves ajánlataikkal és útbaigazításaikkal szintén 
hozzájárultak a kitűzött czél eléréséhez.

Athénből dr. Schafarzik Ferencz mindenek előtt nehány kisebb kirán
dulást tett, miután előbb úgy az egyetemi ásvány-földtani tanszék gyűjte
ményeit átnézte, mind pedig a német archeológiái intézet könyvtárában 

^még némely irodalmi adatot megszerezett.
Kirándulásokat tett azután a Pentelicon és a Hymettos régi, híres 

márvány kőbányáiba; megtekintette a pireusi mészkőbányákat és ellátoga
tott Eleusisbe, a setétszürke mészkövek keresésére.

Pikermi híres csont lelőhelyét szintén nem mellőzte, a hová a tulaj - 
donosnak, Alekko Seouzés úrnak szíves ajánlatával ellátva ment, de ott 
daczára annak, hogy három munkással megfeszített erővel végezte az ása
tást, hasznavehetetlen csonttöredékeken kívül épebb darabot nem talált.

Sikerült azonban kiküldöttünknek később, dr. Mitzopoulos Constantin 
tanár úr szíves előzékenysége folytán, csere útján csinos kis suitet 
ezen hírneves lelőhely emlőseiből intézetünk gyűjteménye számára köz
vetíteni.

Ezek után a Peloponnes félszigetére sietvén, ott a korinthusi csatornát 
és Korinthus környékét tanulmányozta geologiai-paleontologiai és kőzet
technikai gyűjtéseket eszközölvén. —  Tripolis környékén Doliana régi 
márvány kőbányáit szemlélte meg. Sparta vidékén Levetsovára tett kirán
dulást, hol a régiek által nagyrabecsült, jelenleg azonban figyelmen kívül 
hagyott diabázporfirit-bányákat járta be.

Gythionból még egy kisebb geológiai kirándulást tett, mielőtt hajóra 
szállva újra visszatért a Pireusba, illetőleg Athénbe.

Ekkor Z iller Ernő műépítészszel ismerkedvén meg, tőle fontos athéni 
kőzetanyagokat kapott, az önköltségek fejében. Rövid pihenő után a Szige
tekre rándult kiküldöttünk, nevezetesen Syra, Páros és Naxosra. Az elsőn 
petrografiai gyűjtéseket eszközölt és bőven hozott a szép és ritka glau- 
kofán palákból. Páros szigetén a régi görög márvány-bányákat, Naxos 
szigetén pedig a szintén hírneves smirgel-bányákat tekintette meg.

Athénbe újból visszatérve, még a Lauriumba ment, megtekintendő az 
ottani híres, részben antique-bányákat. Az érczet részint ezüsttartalmú 
galenit, részint pedig az ókori salakdombok szolgáltatják, a mennyiben ez 
utóbbiak a régiek által csak fogyatékosán lettek kiolvasztva. Végre innen
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még a Cap Sunionhoz is tett kirándulást. Ez utóbbi útjaiban főleg Cor- 
d e l l a s  lauriumi bányaigazgató úr segítette lényegesen.

Haza felé való utaztában még Patras körül és Corfou szigetén volt 
-alkalma gyűjteményeink számára nehány tárgyat beszerezni.

Kiküldötteink másodika, dr. Szontagh Tamás, október lió 9-ikén indúlt 
küldföldi útjára. Rövid bécsi tartózkodása után Csehországba, Budweisba 
utazott, a hol a csinos városi múzeumot nézte meg s a környék hasznosít
ható kőzeteiből rendelt mintakoczkákat. Budweis környékére is kirándúlt. 
Budweisból Pribramba utazott, a hol Pirnet bányanagy rendkívüli szives 
és tanúságos kalauzolása mellett a «Birkenbergi» ezüstbányászást nézte 
meg. Legközelebbi állomása Prága volt. Prágában dr. K arl Vrba, cseh kir. 
egyetemi tanár és aMuseum kr. Ceského (Cseh k. nemzeti Múzeum) ásvány
tani őre, támogatta a legnagyobb előzékenységgel és szívességgel. Dr. Anto- 
nin F ric és dr. II. V rba urak kalauzolták a becses és tanúlságos anyaggal 
megtelt Múzeumban s a csehországi építő kövek mintáinak beszerzésénél 
is V rba tanár szíveskedett hathatósan közreműködni. Szontagh tanulmá
nyozta még az érdekes, haladó és szép cseh főváros kövezetét is. Ezután 
Pilsent látogatta meg, a hol a Cingros-iéle nagyszabású kőipartelepen 
mintakőkoczkákat rendelt s megnézte a kis városi múzeumot is.

Nürnbergben az építő kőzetanyagok tanúlmányozása után, megnézte 
az ügyesen berendezett vízvezetéket s kirándúlt a várostól K-re fekvő 
Altdorf és Leinburg közötti «Ursprung» kutakhoz.

Bajorországban folytatván útját, a Fichtel-hegység K-i szélén fekvő 
Wunsiedelben állapodott meg. Innét kirándúlt a Fichtel-hegységbe s meg
nézte a Habersteini gránitkőfejtőket. Wunsiedelben beszerezte a minta
kőkoczkákat s megnézte a kis városka eleven, sok oldalú iparát.

Bajorországból ismét Csehországba utazott s meglátogatta Éger váro
sát, Franzensbad, Karlsbad és Gieshübel-Puchstein fürdőhelyeket, a hol 
a kőzetkoczkák gyűjtése mellett, a vízügyeket is tanulmányozta. Karls- 
badban, dr. Sipőcz L ajos városi vegyész és hazánkfia a legnagyobb 
előzékenységgel és szívességgel segítette dr. SzoNTAGH-ot feladatának telje
sítésében.

Október utolsó napjaiban elhagyta a Cseh királyságot és az Érczhegy- 
ségen át Szászországba utazott. Először is Zőblitzben nézte meg a nagy 
szerpentin-bányákat és a szerpentin gyárat. A feldolgozott szerpentin kőzet
ből egész sorozat mintakoczkát rendelt meg, a melyek már gyűjtemé
nyünket díszítik. Chemnitzben is időzött rövid ideig s innét Lipcsébe ment, 
a hol a szász kir. földtani intézetet látogatta meg. A városi építkezések és 
vízvezetés tanulmányozása után, H. Credner, egyetemi tanár és a kir. 
geológiai intézet igazgatójának szíves figyelmeztetésére Beuchába rándúlt 
ki s itten megnézte a terjedelmes granit-porpfir kőfejtőket. Lipcse körnvé-
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kének iparilag értékesíthető kőzeteiből mintakoczkákat szerzett. Legköze
lebbi állomása Dresda volt.

Dresdában, a gyűjtemények megszemlélése után, a városi építkezé
seknél használt kőzetekkel foglalkozott s az idő rövidségéhez mérten tanúl- 
mányozta a város vízellátását. Kirándult Meissenbe is. Dresdában Geinitz 
udvari tanácsos és az udvari mineralogiai és geológiai gyűjtemények igaz
gatója lekötelező szívességgel adott SzoNTAGH-nak útbaigazításokat. Kelet- 
Szászországban Bautzen várost is felkereste s innét kirándult a «Protero- 
bas» (Diorit-féle kőzet) kőbányába.

Szászországot elhagyván, Boroszlóba utazott. Boroszlóban H intze. 
egyetemi tanár, Eeech rdk. tanár és Milch m. tanár, nagy szívességgel 
támogatták a mintakőzetkoczkák megszerzésénél és H intze tanár megis
mertette a boroszlói egyetemnek kitünően vezetett mineralogiai-geologiai 
intézetével.

November hó 8-ikán köszöntött be már a tél. Ettől az időtől kezdve 
hó kísérte utazásán. Sietve ment le Osztrák-Silezia fővárosába, Troppauba, 
majd innét Morvaországba, Brünnbe. Mind a két helyen beszerezte az ipari 
czélokra használt kőzetek mintakoczkáit.

Utazását november hó 14-ikén végezte be.
A legnagyobb hálára kötelezett bennünket semsei Semsey Andoe úr 

irántunk és nemes ügyünk iránt már annyiszor tanúsított jó  indulatának 
ez újabb fényes jele által. Egyedül páratlan bőkezűsége, mely a fentebbi 
kiküldetések foganatosíthatására ez alkalommal 1200 írt útiköltség fede
zetet állított az intézet rendelkezésére, nem is szólva itt az alantabb meg
említendő összegekről, tette lehetővé, hogy összehasonlító gyűjteményeink
nek a legmegbízhatóbb forrásokból merítő s immár számottevő állománya 
a lefolyt évben is rendkívüli becses és tanulságos anyaggal gazdagodott, a 
kiküldött geolog tapasztalatainak gyarapodása pedig megbecsülhetetlen 
értékű. Midőn a kiküldve volt két intézeti tagnak fáradozásaikért e helyen 
is őszinte köszönetemet és elismerésemet fejezem ki, mindenek előtt jelent
hetem, hogy az elmúlt évi kiküldetés egyik eredményeként már az 1893. év 
végéig 109 kőzetkoczka érkezett be az intézethez. Ugyancsak a múlt évben 
beérkezett azonkívül 445 darab kőzetkoczka, mely még az 1892-ik évi kikül
detés eredményeként könyvelendő, az 1893 folyamában külföldről beér
kezett itt szóban lévő kőzetállomány 254 db. koczkát képvisel. Ez anyag 
beszerzésére nemes pártfogónk a fentebbi utazási költségeken kívül további 
514 frt 48 kr. kikészítési és csomagolási illeték fejében fedezett, 59 frt 
43 kr. szállítási költséget pedig az intézet egyenlített ki. Nemes pártfogónkon, 
semsei Semsey A ndob úron kívül, különös köszönet illeti meg továbbá még 
a következő urakat és társulatokat is, a kik szép és tanulságos kőzetminta 
sorozatokkal ajándékkép járultak gyűjteményünk gyarapításához, ezek:
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Beltbami L uca, a milánói dóm műépítésze és az olasz parlament 
tagja, a ki a lefolyt évben, egy a milánói dómnál felhasznált fehér és vörös 
márványkoczkát ajándékozott intézetünknek.

J. W. Biebeb építőmester Nürnbergben, a ki bajorországi, közép- 
frank kerületi kőzeteket adományozott.

M ax E hmig, kőfaragó mester Lipcse-Beudnitzben, a ki szászországi 
kőzeteket ajándékozott. A «Kiefero márványipartársaság Oberalmban 
(Hallein mellett), mely adnethi és nntersbergi szép kőzetkoczkákat adott.

C. A. Láng, kőbánya és kőipargyár tulajdonos Kehikeimben, a kinek 
fehér oolitos jurameszet és ottani padlólemezt köszönünk.

J. A. Schindbl, kőbánya és kőipargyár tulajdonos Solnhofenben, a ki 
különféle ottani lithografiai és padlólemez kőzetekkel kedveskedett intéze
tünknek.

Fel kell azonban még említenem Zaccagna i ). mérnök urat Carrará- 
ban, a ki az ottani kőzet suite egybeállítása körül fáradozott, valamint 
Feankl E dm. főconsul urat Stockholmban, a ki legerélyesebben és hatha
tósan támogatta az elfdaleni porfir beszerzésére irányított törekvésünket. 
Fogadják mind a nevezettek hálás köszönetünket e helyt is, valamint 
J. A. Melkebson úr az elfdaleni porfiron kívül azon szép Cervus alces 
koponyáért is, melyet hazájából számunkra megküldött.

Még az 1892. évi jelentésemben szóltam ama gyűjteményről, melyet 
semsei Semsey Andob úr, akkori kiküldöttünk, dr. Schafabzik F. oszt. geol. 
útján rendelt meg Ulisses BELLUcci-nál Rómában.

E valóban páratlan szép, remek gyűjtemény, mely a régi Rómában 
egykor használt dekoratív kőzeteket mutatja be, immár teljességben szerepel 
az intézetben mint semsei Semsey Andob úr ajándéka és valóban méltóbb 
helyet igényelhetne, mint a melyet szerény hajlékbeli viszonyaink mellett 
ez idő szerint mi neki nyújthatunk, 213 kőzetpéldányt ölel fel e kultur- 
historiai értékű antique kőzetgyűjtemény, melynek beszerzésére a nemes 
adakozó 2801 '50 lilát áldozott, további 46 frt 98 krt pedig szállítási költ
ségek fejében fedeztünk. Midőn az értékes és gyönyörű ajándékért itt is 
hálás köszönetiinknek adok kifejezést, még csak azt jegyzem meg, hogy a 
külföldi kőzetanyagokat feltüntető összehasonlító gyűjteményünk az imént 
említett antique kőzet-suitétől eltekintve, 1893. óv végével már 370 jobbára 
koczkaalakú mintára emelkedett, a hazai ebbeli anyagokat feltüntető gyűj
temény aránylag rövid fennállása daczára, ugyanekkor 869 kőzetkoczkát 
tartalmazott.

Magától értetődik, hogy petrograíiai gyűjteményünk egyéb ágai sem 
hanyagoltattak el kiküldötteink által, a mint továbbá dr. Szontagh Tamás 
osztálygeologusnak nehány még az 1873-ki bécsi kiállításnál megszerzett 
•érez- és kőzetpéldányt köszönünk.
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A fúrási anyagminták gyűjteményét mindenek előtt Z sigmqndy Béla 
mérnök úr szíveskedett nagyobb próbaküldeménynyel gazdagítani, mely 
számos, általa az 1890— 1893. évi időközben végzett fúrásra vonatkozik 

iJ!̂ - sz-)) a mint nyomban ezután átengedte az intézetnek az alantabb 
következő jegyzéket,* mely a Zsigmondy-czég által 1865 óta létesített hazai 
fúrásokra és mélységekre vonatkozik; a Szab. Osztrák-Magyar Allamvasút- 
Társaság magyar bányái, hutái és uradalmai igazgatóságának pedig a resi- 
czai hengerkohó udvarán lemélyesztett fúrólyuk szelvényét köszönjük 
rajzban.

*
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* Szökő kutak.
Folyó - 
szám

Mélység
mtr.

Folyó
szám

Mélység
mtr.

1. Harkány I. . . . __  __ 3477 16. Kismarton ___ .. . 153-50
2. « II. .. .  . __ 37-77 17. Püspökladány II__  .. .  .. . 277-40
3. Margitsziget ___ ___ 118-53 18. Harkány III. ___ . . .  .. . 47-74
4. Alesúth . . .  . . .  _ __ 184-38 19. Zombor... .. . 393-37
5. Lipik .. . __ 234-78 20. Szeged városi . . .  ... — 253-00
6. Budapest városliget.— 970-48 21. Szeged-M. á. v. . . .  ___ ___ 216-79
7. Rank-Herlány ---- ---- 404-05 22. Török-Sz.-Miklós . . 411-74
8. Gánócz ___ 181-77 23. Csaba városi. . . . .  __ ... 300-74
9. Püspökladány I. . . . __  __ 209-51 24. Pécs sertéshizlalda . . .  . . . 149-57

10. Hódmező-Vásárkely I. ___ 197-84 25. Szalonta . . .  ___ _ 248-75
11. Vihnye.. .  . . .  .. . . . .  ___ 55-89 26. Szarvas ___ ___ ___ 290-75
12. Herkulesfürdő . . .  - __ 274-53 27. Mezőtúr . . .  . . .  . . . 441-89
13. Hódmező-Vásárkely II. ___ 252-60 28. Kisújszállás .. . . . .  . . . 470-94
14 Szentes .. . . . .  _„  — 313-86 29. Karczag ___ . . .  __ . . . 400-59
15. Felixfürdő . . .  . . . — — 47-14 30. Nagy-Káta . . .  ___ . . . 198-00

Szivattyús kutak.
Folyó - 
szám

Mélység
mtr.

Folyó-
szám

Mélység
mtr.

1. Jász-Apátky. . .  .. . __ 37-51 14. Okát. . .  ... i ._  . . . 39-82
2. Buziás I. . . .  . . .  _ __ 14-43 15. Szerencs, 48 kis fúrás együtt
3. « II. . . . __ 13-14 véve . . .  ___ . . .  . . .  . . . 282-00
4. « III. . . .  _ 14-43 16. Kassa . . .  . . .  . . .  __. 59-13
ő . Káva, Pestmegye . . . __  __ 43-58 17. Kőbánya, polgári serfőző . . . 100-48
6. Herczegkalma . . . __ 251-70 18. « Hungária téglagyár 71-21
7. Szabadka . . .  . . . __ 600-94 19. Bicske ___ . . .  . . .  ___ . . . 290-07
8. Arad __ 25-80 20. Szotyor I__  . . .  . . .  .... 4-80
9. Sándorkalma (Léva) __  __ 46-62 21. « II. . . .  . . .  . . .  . . . 3-85

10. Örkény . . .  . . . __ 50-73 22. Saxlekner keserű források Bp.
11. Lajos-Mizse . . .  . . . __  __ 23-64 56 kis fúrás együttesen... 300-16
12. Kőbánya, Hungária téglagyár 50-04 23. Drág-Cséke . . .  . . .  . . . 44-09
13. Balassa-G-yarmat... ___ 18-65
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A hazai közoktatás ügye érdekében megfelelő petrografiai gyűjtemé
nyekben az elmúlt évben kiszolgáltattunk:

1. A budapest-kőbányai X. kerületi polgári leány
iskolának _ ... __ _ ... _ ... ... ... ... 82 kőzetdarabot.

2. A dévai állami elemi- és felső leányiskolának 85 «
3. Az erzsébetvárosi áll. gimnáziumnak... ... ... 140 «
4. A hajdu-nánási ev. ref. gimnáziumnak... ... 161 «
5. A homonnai áll. seg. polgári és közép kereske

delmi iskolának_ __ __ ... _ _ ... _ _ 112 «
6. A kis-újszállási ev. ref. gimnáziumnak ........... 154 «
Ezen kivül a mű- és építőipari tekintetben fontos kőzetanyagok

koczka gyűjteményünk nélkülözhetett másod példányaiból kiadtunk:
1. A  budapesti m.k. József-műegyetem geológia tan

székének _ ... ... _ ... _ ... _ ... _ ... 23 kőzetmintát
2. A  budapesti állami középipartanodának — 71 «
3. A kassai m. k. gépészeti középiskolának ... ... 67 «
Minthogy Földmívelósügyi m. k. Miniszter Úr 0  Nagyméltósága meg

engedni méltóztatott, hogy a hazai közoktatásnak szánt kőzetgyűjtemények 
egybeállítására szükségelt anyag már is erősen leapadt állományának újabb 
gyűjtések útján való pótolhatására az 1893-ik évre vonatkozó intézeti bud- 
getben megfelelő összegről gondoskodás történjék, ez egy az átmeneti 
kiadásokban szereplő 650 frtnyi összegben mégis történt.

A pénzbeli szükséglet fedezetéről így gondoskodva lévén, dr. Schafar- 
zie Eerencz és immár Istenben nyugvó kartársnnk dr. Primios György még 
a nyár elején bízattak meg, hogy a petrografiai gyűjtemények egybeállítá
sához szükséges kőzetanyag begyűjtése végett az előre megállapított terv 
szerint útnak induljanak, a mi czélból az elsőnek 310 frt, az utóbbinak 
230 frt lett a sz. m. rendelettel átalányként kiutalványozva úgy
az útiköltségek, mint az anyag elcsomaglásával és elszállításával járó költ
ségek fedezésére.

A begyűjtések tervszerűleg keresztül is vitettek, s jelenleg a gyűjte
mények egybeállítása lévén foganatban, az elért eredményt csak később 
jelezhetem. A szükségelt kőzetanyag némely része azonban geologjaink 
által az országos felvételek alkalmával lett beszerezve, a mint Brzorad 
Eezső úr, a sárospataki kovamalomkőgyár-egylet műigazgatója oly szíves 
volt dr. Primics György kérése alapján az ottani malomkő anyagból a szük
ségelt kőzetpéldányokat nekünk adományozni, Przyborski Mór bánya
mérnök úr Vaskőn ellenben az ottani vasérczekből bocsátotta a szükségelt 
mennyiséget rendelkezésünkre, miért is fogadják mind a ketten köszöne- 
tünket.
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Ghemiai laboratórium unkban  az óv második felében se
rényen folyt a munka, mint ez a jelen évi jelentés utolsó szakaszában 
található vegyészi jelentés is mutatja. Az országos geológiai vizsgálatokkal 
kapcsolatos munkálatokon kívül végeztettek ilyenek a lehetőséghez mérten 
magán felek részére is 210 frt szabályszerű díj lefizetése mellett. A labora
tóriumban szükségelt beszerzésekre és pótlásokra Miniszter Ur 0  Nagymél
tósága engedélyével a lefolyt évben is 200 frt. fordíthattunk, további 27 frt 
58 krnyi kisebb szükséglet, valamint a kémszerszükséglet az intézeti kézi 
pénztárból fedeztetett.

De tartozók köszönettel semsei Semsey Andok úrnak e téren 278 frt 
56 krnyi ajándékokért, melyekkel laboratóriumunk állományát bővíté.

Pedologicd laboratóriumunkban a lefolyt évben szintén serényen 
folyt a munka, minthogy felszerelése is mind jobban haladt.

Még a megelőző évi jelentésemben felemlített helyiség bővítés min
denek előtt szükségessé tette a víz- és gázbevezetés kiterjesztését, a mit 
47 frt 54 kr. költséggel keresztül is vittünk. További 556 frt 58 kft 
Miniszter Úr 0  Nagyméltósága felszerelések beszerzésére kegyeskedett 
engedélyezni és folyósítani, mely utóbbi összegből 383 frt 73 kr. a szorosan 
vett pedologiai laboratóriumi tárgyakra (platincsésze, Bunsen-féle állvá
nyok stb.) esett, 172 frt 85 kr. pedig a geologiai-agronomiai felvételekhez 
F ischee V. helybeli czégnél megrendelt földfurókat terheli. Ezen kívül még 
az intézeti kézi pénztár nyújtott 83 frt 26 krnyi fedezetet kisebb házbeli 
és pedol. laboratóriumi beszerzésekre, még pedig ebből 56 frt 73 kr. külön
féle tárgyakra (zacskók, furótartó stb.), 26 fid 53 kr. ellenben a furószállí- 
tásokra s effélékre esett.

Könyv- és térképtárunkra  térvén át, megjegyzem, hogy az 
elmúlt évben 129 új mű került szakkönyvtárunkba, darabszámszerint 514 
kötet és füzet, s így szakkönyvtárunk állománya, betudva az időközi cse
kély változást, 1893 deczember végén 5023 külön művet 12096 darabbal 
tüntet fel, melynek leltári értéke 74541 frt 78 kr. A múlt évi szerzeményből 
vételre esik 115 darab 1153 frt 82 kr. értékkel, —  ellenben 399 darab 
2207 frt 06 kr. értékkel csere és ajándék révén jött be hozzánk.

Általános térképtárunk 20 külön művel gyarapodott, összesen 149 
lappal, minek következtében e tár 1893 deczember végén 430 külön műre 
eloszló 2541 lappal bírt, melyeknek leltári értéke 7034 frt 48 kr. Ebből a 
lefolyt évi vételre esik 15 lap 21 frt 28 kr. értékkel, 134 lap 272 frt 40 kr. 
értékkel itt is csere és ajándékra esik.

A vezérkari térképek tárának állománya 1893. év végén 1871 lapot 
mutat fel 4165 frt 22 kr. leltári értékkel, s így az intézeti két térképtár 
1893. év végén 4412 lappal birt 11199 frt. 70 kr. leltári értékkel.

A m. k. földtani int. évi jelentése 1893-ról.
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Könyv- és térképtáraink a lefolyt évben is számos, becses ajándékban 
részesültek.

A Magyarhoni Földtani Társulat, eddigi eljárásához híven, ez évben 
is felajánlotta összes beérkezett könyvállományát intézetünknek, azonkívül 
boldogult dr. Melchiok Neumavr gipsz-mellszobrát, mely utóbbit gyűjte
mény-termünkben állítottunk fel.

Semsei Semset A ndor úrnak a múlt évben is gazdag sorozatát köszön
jük a legértékesebb könyv- és térképeknek, melyeknek beszerzésére saját
jából összesen 828 frt 52 krt áldozott fel a földtani intézet érdekében. 
Adományai közül külön felemlítendők az Annales des Mines VI. Série. 
(Mémoires. Törne I— XX. és a «Partie Administrative» Tome 1— 10) és az 
Observations on the Genus Unió by Isaac Lea nagy munka, valamint ama 
kárpátmenti, geologiailag színezett lapok sorozata, melyeket a bécsi föld
tani intézetnél rendelt meg számunkra. Lóczi Lóozv L ajos egyet, tanár úr 
szívességének hazánk különféle vidékein foganatosított potografiai felvé
telek képsorozatát köszönjük.

Fogadják úgy az itt külön felemlítettek, de egyáltalán a kik szóban 
forgó tárainkat adományukkal gazdagították, legőszintébb köszönetünket. 

Csereviszonyt az elmúlt évben a következőkkel kötöttünk: 1

1. A Faculté des sciences-sel (laboratoire degéologie) Caénben (Normandie).
2. A Ferencz-József-Akadémiával ... _ ___ _ Prágában.
3. A Geological faculty of the University-vel _ Chicagóban.
4. A Geological institution of the University-vel ... Upsalában.
5. A szerb kir. kereskedelmi minisztérium bányá

szati osztályával— — — __ _ __ _ Belgrádban.
6. A ((Zeitschrift für praktische Geologie# szerkesz

tőségével __ __ __ __ __ __ __ __ Wetzlárban.

Ezeken kívül kiadványaink megküldettek kilencz bányahatóságnak, 
a Magyar Iparegyesületnek Budapesten, a m. kir. Miniszterelnökségnek, 
a m. k. pénzügyminisztériumnak (2 példányban), a kereskedelemügyi 
m. k. minisztériumnak, a vallás- és közoktatási m. k. minisztériumnak, 
továbbá a földmívelósügyi m. k. minisztériumban az országos m. k. vízépí
tészeti és talajjavítási hivatalnak, a kebelbeli IV/10. ü.-osztálynak, az I-ső 
főosztálynak, a kebelbeli miniszt. könyvtárnak, úgy hogy a m. kir. földtani 
intézet kiadványai a múlt év folyamán 94 belföldi és 137 külföldi testület
nek küldettek meg, s ezek közül 14 belföldi és 123 külföldi testületnek 
csereviszony fejében, a mint ezenkívül 11 kereskedelmi és ipar kamara az 
Évi jelentést kapta meg.

A m. kir. földtani intézet az elmúlt évben a következő közleményeket 
adta k i: •
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I. A m. kir. földtani intézet Évkönyvében:
Dr. Lörenthey Imre : A szegzárcli, nagy-mányoki, és árpádi felső pontusi 

lerakodások és faunájok. (X. köt. 4. füzet.)
F uchs Tivadar. Harmadkori kövületek Krapina és Badoboj környékének 

széntartalmú mioczén-képződményeiből és az úgynevezett «Aquitani 
Emeleti) geológiai helyzetéről. (X. köt. 5. füzet.)

II. A m. kir. földtani intézet Évi Jelentése 1892-ről.
III. Jahresbericht dér königl. ungar. geologischen A nsla.lt für 1891.
IV. A Magyarázatok a magyar korona országainak részletes földtani

térképéhez czímű füzetekből.
Dr. Posewitz Tivadar: Máramaros-Sziget vidéke ---Ív--—1---°  XXX. rovat.

V. Az nErláuterungen zűr geolog. Specialkarte dér Lánder d. 
ungar. Krone»-bői:

Dr. Theodor Posewitz: Umgebungen von Kőrösmező und Bogdán (Zone 12 
und 13, Col. XXXI.)

Dr. Thomas Szontagh : Umgebungen von Nagy-Károly und Ákos (Zone 15, 
Col. XXVII.) und von Tasnád-Széplak (Zone 16, Col. XXVII.)

VI. Térképeink közül:
xxxyrovat Máramaros-Sziget vidéke (föld. felvette dr. H ofmann K ároly és 

Dr. Posewitz Tivadar).

A nyomtatványaink körül való szerkesztői teendőkkel az elmúlt évben 
is telegdi B oth L ajos kir. főgeologus és H alaváts Gyula osztálygeologus 
urak foglalkoztak, még pedig az előbbeni a német, az utóbbi a magyar 
szövegűek körül működött, míg kiadványaink pontos szétküldésével dr. 
Posewitz Tivadar kartársunk fáradozott.

Fogadják végre e helyt is őszinte köszönetünket mindazok, a kik 
intézetünket és ennek tagjait közhasznú működésükben támogatni kegyes
kedtek.

Budapest, 1894 május havában.
A magy. kir. földtani intézet igazgatósága:

Böckh János.
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