
I. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS.

Ha visszapillantunk intézeti életünk imént lefolyt évére, mondhatom, 
hogy a tevékenység élénk és tarka képe tárul elénk, hisz amaz időszakkal 
állunk szemben, melyre nemzetünk ezer éves fennállásának megünneplését 
tűzte ki, s melynek egyik kimagasló programmpontját az ezredéves országos 
kiállítás képezte.

Hogy ezen a tudományunk képviselete s így a m. kir. földtani intézet 
sem hiányozhatott, magától értetődik, és örvendetes jelét látom az ez inté
zet fontosságának mind jobban való felismerésének, az iránta való érdeklő
désnek abban, hogy gazdasági életünk sőt két nagy tényezője óhajtotta a 
m. kir. földtani intézetet, illetőleg ennek kiállítási tárgyait, az ezredéves 
kiállításon a szakköröknek és nagyközönségnek csarnokaikban bemutatni, 
úgymint egyrészt a mezőgazdaság, másrészt pedig a magyar bányászat.

Ennek kifolyása volt, hogy a bányászati és kohászati csoport bizott
ságának Földmívelésügyi m. kir. miniszter úr 0  Nagyméltóságánál tett 
lépésére, ez utóbbi még 1893. évi október 18-án kelt-^-föld. m. kiáll. irod. 
sz. magas rendeletével oda intézkedett, miként az országos hegyvidéki és 
bányageolcgiai felvételek s az ezeket illusztráló gyűjtemények, nemkülön
ben a hazai kőbányászattal kapcsolatos gyüjteménybeli tárgyak, a YHIa, 
azaz bányászati csoportban állíttassanak ki, a geológiai felvételek azon ágai 
pedig, melyek, mint a geológiai-agronomiai felvételek és gyűjtemények, a 
földmívelés ügykörét érintik, továbbá azon irányok tárgyai, melyek, mint 
például az artézi kutak ügye, az ásvány- és gyógyforrások védőterületének 
illusztrálása, tőzeggyüjtemények stb. a földmívelési tárcza resszortjában 
összpontosulnak, a Vl-ik, azaz mezőgazdasági csoport geológiai alosztályá
ban állítandók ki. Miniszter úr 0  Nagyméltósága a fent mondott elhatáro
zását tartalmazó, ugyancsak 102/1893. sz. alatt L ukács Béla, akkorában 
m. kir. kereskedelemügyi miniszter úr 0  Nagyméltóságához, mintáz orszá
gos kiállítási bizottság elnökéhez czímzett átiratában, tekintettel az intézet
nek egyáltalán hiányos, czéljának meg nem felelő elhelyezésére azt is kí
vánatosnak jelzé, hogy a földtani intézet becses és tanulságos gyűjteményei 
a kiállítás alkalmából, lehetőleg egy állandó és maradandó épületben, illetve
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külön e czélra építendő pavillonban nyerjenek elhelyezést, erre Ő Nagy- 
méltóságának figyelmét már jó  eleve felhíván. Kétséget nem szenvedhet, 
hogy a földtani intézet kiállítási tárgyai, külön pavillonban összpontosítva, 
a legszebben és legtanulságosabban érvényesültek volna, de ha ez bármely 
körülmények következtében meg nem történhetett, azt hiszem, így sem volt 
okunk akár a szakkörök, akár a nagyközönség ítéletétől félni.

Kiállításunk hű képét örökíti meg ama katalógus, melyet az 1896. évi 
ezredéves országos kiállítás geológiai alcsoportja «A magyar királyi Föld
tani Intézet és ennek kiállítási tárgyai. Az 1896. évi ezredéves országos 
kiállítás alkalmából összeállította B öckh János és Szontagh Tamás. Buda
pest 1896» czím alatt bocsátott ki, s mely a kiállításon ingyen volt kapható, 
s így nincsen szükség, hogy itt a kiállított tárgyakkal, vagy pedig az ezek 
útján demonstrált munkairányokkal tovább foglalkozzam.

Fölséges Urunk és Királyunk kiállítási szemleútjai alkalmával mind 
a két kiállítási csoportunkat kegyeskedett látogatásával szerencséltetni, és 
kegyes tetszés nyilatkozatai a látottak felett további buzdításul fognak szol
gálni intézetünk tagjainak.

Itt látom továbbá helyét hódoló tisztelettel megemlékezni ama kitün- 
tésekről, melyekben 0  császári és apostoli királyi Fölsége kegyességéből 
az ezredéves kiállítás alkalmával hozzánktartozóink többjei részesültek.

Mindjárt első helyen nevezhetem nemes pártfogónkat semsei Semset 
ándoe urat, a kinek 1896. évi június hó 6-án Budapesten kelt legfelső elha
tározással «Magyarország ezredéves fennállásának megünneplése alkalmá
ból)) «a közügyek terén szerzett érdemei elismeréséül)) a Szent István-rend 
középkeresztje adományoztatok;.1

Nem sokkal később, t. i. az 1896 június hó 21-én ugyancsak Buda
pesten kelt legfelső elhatározással Fölséges Urunk és Királyunk semsei 
Semset ANDOKt újabb kitüntetésben részesíté, őt «a magyar földtani intézet 
fejlesztése és gyűjteményeinek gyarapításai körül szerzett kitűnő érdemei 
elismeréséül a magyar földtani intézet tiszteletbeli igazgatója» czímmel ru
házván fel.1 2 3

Ezzel azonban még korántsem látjuk kimerítve az intézetünk tagjait 
ért kitüntetéseket, mert «az ezredéves országos kiállítás szervezése és ren
dezése körül szerzett kiváló érdemeik méltánylásául)) pallini Inkey Béla 
főgeologus8 és Gesell Sándor főbányatanácsos és bányafőgeologus 4 a leg
felső elismerésben részesültek; dr. Szontagh Tamás osztálygeologusnak pe

1 Budapesti Közlöny. 1896 június 9. 136. sz.
2 Budapesti Közlöny. 1896 július 4. 157. sz.
3 Budapesti Közlöny. 1896 október 13. 242. sz.
4 Budapesti Közlöny. 1896 deczember 23. 303. sz.
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dig a bányatanácsosi czím1 adományoztatok s legyen szabad egyúttal 
Ő Fölsége ama kegyességéről is megemlékeznem, melynek a harmadik osz
tályú Vaskoronarend adományozását köszönöm.1 2

Hódoló mély tisztelettel fogadtuk mindnyájan Fölséges Urunk és 
Királyunknak irántunk nyilvánult e kegyességét s az elismerő kitüntetést, 
mely így intézetünket is érte.

Az intézeti tagoknak az országos kiállítás körül kifejtett tevékeny
ségét tanúsítja továbbá amaz örvendetes esemény is, miként dr. Darányi 
Ignácz, földmívelésügyi m. kir. Miniszter Úr 0  Nagyméltósága indíttatva 
érzé magát, az 1896. évi deczember hó 31-én kelt leiratában H ala- 
váts Gyula és dr. Schafarzik F erencz osztálygeologusoknak és Kale- 
csinszky Sándor intézeti vegyésznek, mindegyikének külön-külön, «az 
ezredéves országos kiállítás sikerének biztosítása érdekében kifejtett haza
fias tevékenységéért és szíves közreműködéséért» köszönetét és elismerését 
nyilvánítani.

A személyi ügyekről szólva még jelenthetem, hogy az év folyamán 
Treitz Péter 3 ideiglenes segédgeologus, ez állásán véglegesíttetett, a mint 
hozzá tehetem, hogy H orusitzky Henrik ideigl. minőségű ösztöndíjasnak 
1896. év végével lejáró alkalmaztatása további egy évre, azaz 1897. óv 
végéig meghosszabbíttatott.4

Örvendetes eseményként említhetem végre, hogy az 1896. évi költség- 
vetésről szóló 1896. VI. t.-cz. alapján Földmívelésügyi m. k. miniszter úr 
Ő Nagyméltósága 1896. évi november hó 2-án kelt Î 55|3 sz. magas rende
letével Gesell Sándor főbányatanácsos és bánya-főgeologot a VII. fizetési 
osztály második fizetési fokozatába, H alaváts Gyula osztálygeologot a VIII. 
fizetési' osztály szintén második fokozatába, végül dr. Posewitz Tivadar 
segédgeologot a IX. fizetési osztály második fokozatába előléptetni méltóz- 
tatott.

*

Az országos felvételekre térvén át, ezek a hegyvidéki országos 
és bányageologiai felvételeknél a- - - sz., a geologiai-agronomiai tér
képezést illetőleg pedig a py/ép/ggg sz. magas rendelettel jóváhagyott terve
zet alapján foganatosíttattak, a mi tekintettel az intézeti tagok egy1 részé

1 Budapesti Közlöny. 1896 deczember 23. 303. sz.
2 Budapesti Közlöny. 1896 október 13. 242. sz.
' Földmívelésügyi m. kir. miniszter 1896 deczember 24-én kelt 66730/IY. 3. sz. 

magas rendelete.
4 1896. évi deczember hó 11-én kelt 66905/IV. 3. sz. magas rendelet.
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nek az ezredéves országos kiállítás körül több irányban volt elfoglaltsága 
mellett fokozottabb erőmegfeszítést igényelt.

A hegyvidéki országos felvételekkel a lefolyt évben négy 
osztály foglalkozott.

Ezek közül az efeó'-ben dr. Posewitz Tivadar Máramarosmegyében 
folytatta felvételeit, a xxix r̂ov" ^  : 75,000) lap területét ábrázoló lapokon. 
Délkelet felé CJglya és Széles-Lónkénál korábbi felvételeihez csatlakozván, 
befejezte e lapnak a Talabor és Nagy-Ág folyók közt elterülő részét, dél
felé a Tisza jobb partjáig, északi irányban pedig a lap széléig jutván.

Innen jóval déliebb vidéken, a második felvételi osztály működött, 
melynek tagjai dr. Pethő Gvijla kir. főgeologus és dr. Szontagh Tamás 
osztálygeologus voltak.

Ezek közül az első, egyszersmind mint osztályvezető, jelen alkalom
mal is a Fekete- Kőrös vidékén folytatta munkáját. Észak felé dr. Szontagh T. 
korábbi felvételeihez kötvén, a lefolyt nyáron főleg a xxvi ”ov kisebb 
mérvben pedig a ÉNy lapnak nyugati szegélyrészében dolgozott.
Az első helyen említett lapon bevégezte csaknem az egész lap területének 
felvételét, kivévén ama részt, mely egy Urszádnál kezdődő és déli irány
ban a Valea Zerezágidujon a Gyalu Goron tájáig felhuzódó, onnan pedig 
kelet felé a Köveseiig folytatódó és végre hirtelen délre, az Asajas hegy 
felé forduló vonaltól délre esik.

A kelet felé szomszédos xxviiTov ÉNy térképen pedig felvétetett a lap
nyugati széle és Belényes keleti végének délvonala közt elterülő vidék.

A munkaterület fekvése Belényes, Bemete, Robogány és Urszád hely
ségek által jelöltetik meg és Biharmegyéhez tartozik. Dr. Pethő GvuLÁt 
bejárásainál, mint önkéntes, egy időn át ez évben is Czárán Gyula meny
házai földbirtokos kisérte.

Ez osztály második tagja, dr. Szontagh Tamás mindenekelőtt a 
xxvi°’rov ÉNy (1: 25,000) eredeti lapnak nyugati felét járta be, dél és nyugat 
felé a lapszóleket érvén el, észak felé pedig Kis- Ürögdnél, keletre ellenben 
Somogy- Uzsopa és Kardónál korábbi felvételeihez csatlakozott.

Azután dél felé a x^yrz°“pY— DNy jelű lapra térvén át, ennek ugyancsak 
nyugati fele vétetett fel részletesen; délre a Fekete-Kőrösig jutott, keletre 
pedig Tenlce táján, régebb felvételei területét érte el. Munkaterülete szintén 
Biharmegyéhez tartozik.

Ezen kívül foganatosította még a Sepsi-Szt.-György— Csik- Gyimesi 
vasúti vonal geológiai szempontból való 2-ik bejárását is.

A harmadik felvételi osztályban telegdi R oth Lajos főbányatanácsos 
és főgeologus, egyszersmind ez osztály vezetője, és dr. Pálfy Mór s. geoló
gus működtek. Felvételi területük az Erdélyi Érezhegység keleti és északi 
szegély részeire esik.
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Telegdi E oth Lajos ÉK (1:25,000) lapon kezdette meg
működését. Északi irányban a már dr. Koch A.-tói felvett területhez csat
kozván, nyugati irányban Aranyos-Rákos, Felső-Fügéd és Maros-Décse 
éretett el; dél felé a Maros, keletre pedig a lapszéle jelöli a bejárt vidék 
határát. Munkaterülete Torda-Aranyosmegyéhez tartozik s a nevezett hely
ségeken kiviil ezt még Felvincz és Bágyon rögzítik.

Az ez osztályhoz tartozó dr. Pálét Mór először is a ^L9TTz°n-— ÉK la- 
pon dolgozott, észak és kelet felé, a lapszélek mentén, dr. Koch Antal 
régebb felvételeivel kapcsolatosan. E lapnak felvétele, kivévén egy kisebb 
részt ennek északnyugati, nemkülönben délkeleti sarkán, a Hideghavas 
környékén, be is fejeztetett. Ezután áttért a É N y  lap területére, 
ott ennek délkeleti részén, a Meleg-Számos mentén, egy szélesebb szalagot 
vett fel, nyugati irányban dr. Pbimics György korábbi felvételeinek elértéig. 
Egészben tekintve működési területe a nevezett lapokon belül a Meleg
éi Hideg-Számos vidékére, Kolozsmegyére esik és a Meleg-Szamos, 
Lapistya, nemkülönben Bélés fűrésztelep és Rekető fekvése által van meg
jelölve.

A negyedik felvételi osztályhoz tartoztak Halaváts Gtula és dr. Scha- 
eabzik Febencz osztálygeologusok, s ez osztályon belül folytatta galicziai 
tanulmányúinkról való visszatértével Adda Kálmán s. geológus is felvéte
leit. Ez osztály vezetése Gesell Sándor főbányatanácsos és bán.ya- 
főgeologra volt bízva.

Halaváts Gyula osztálygeologus jelen alkalommal kezdette meg mű
ködését lapon Hunyadmegyóben. Dél felé néhai dr. H oemann

K ároly zsilvölgyi felvételeihez kötvén, a x^viii^tot DNy lapon, nemkülön
ben ennek DK térképének délnyugati sarkán a Riul patak és Szlrigy folyó 
közé eső laprészt térképezte, tehát a Hátszegtől délre, a lapszélig elterjedő 
vidéket.

Az osztály második tagjaj, dr. Schaearzik Febencz oszt. geológus, leg
először befejezte a xxvi6rm; ÉK végső északkeleti sarkában, nemkülönben a 
kelet felé szomszédos ÉNy lapnak északi szegélyrészében eddig
még fenmaradt laprészeket. Ezután észak felé haladván, térképezte a 
Yx^y^rD K  lapon a Temes folyótól keletre, alapszélig terjedő részt, északi 
irányban a Bolvasnicza völgyéig.

A szomszédos ~Xxvn°roT ÉNy térképen a nyugati lapszéltől kelet felé 
a Riu-Sebes adja a bejárt terület határát egész a Pojána Strigone tájáig, 
innen pedig a Vurvu Varatica, Vurvu Seroni, Funtina cunta és a Szárkő 
déli csúcsa jelölik meg a térképezett területet, mely Krassó-Szörénymegyé- 
hez tartozik.

Mint harmadik, Adda Kálmán működött ez osztályban, a ki a felvételi 
évad elején és később, Galicziából való visszatérte után, szeptember havában,
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a f t ^  DK lapon foglalatoskodott. Észak felé kapcsolatosan a megelőző 
évi felvételi területével, ott a lapszéle szolgál a bejárt vidék határául. Dél 
felé a Temes folyó éretett el, nyugat felé ugyancsak a lapszél szolgál hatá
rul, kivévén egy csekély részt Király faludtól északra ; kelet felé végre ezt a 
Sziklást Hissziással összekötő vonal képezi.

A térképezett terület fekvését a fentnevezett helységeken kívül még 
Lukarecz községe helyezkedése jelöli meg, és Temesmegyéhez tartozik.

A bánya-fó'geologus, Gesell Sándor működésére térvén át, ez déli és 
nyugati irányban folytatólagosan korábbi felvételeivel, ez alkalommal is 
Alsó-Fehérmegy ében a Ny és Ny (1: 28,800) lapokon foga
natosította tanulmányait.

A tőle felvett terület nyugati irányban a Kombiétól délnek, Zalatná- 
hoz lehuzódó vízválasztóig terjed; keletnek a Bibarcz völgye, dél felé az 
Ompoly völgye, északra pedig a Korabiát a Nyegrelásával összekötő gerincz 
és az utóbbiból a Grosun és Vurvu kaprán, nemkülönben a Hirsun át az 
Ompoly völgyéig lehuzódó vízválasztó szabja meg a működési területet, 
melyen belül a bibarczvölgyi fedőpalák előfordulását is tüzetesen tanul
mányozta, a mint azonkívül egy időn át folytatta kutatásait a nagyszebeni 
báró Bruckenthal-íéle könyvtárban.

A mi személyemet illeti, Pénzügyminiszter Úr 0  Nagyméltóságának 
megbízásából és Földmívelésügyi m. k. miniszter Űr hozzájárulásával, a 
nyár folyamán mintegy hat héten át tanulmányutat tettem meg Galiczia 
petroleumterületein a mellém rendelt Adda Kálmán kir. segédgeologus 
társaságában, hogy ott autopsia alapján ismerkedjünk meg a viszonyokkal, 
melyek közt a petróleum Galicziában jelentkezik, a hazai kőolajkutatások 
érdekében.

Tanulmányutamról visszatérve, melyről előzetes jelentésemet még 
1896 november havában terjesztettem Pénzügyminiszter Úr 0 Excellentiája 
elé, azonnal a Királyhágon-túli országrészben folyó felvételekhez utaztam, 
ezeket a helyszínén ellenőrzendő, s ezzel kapcsolatosan a zsüvölgyi nagy 
szénmedenczénket is betekintettem.

A hegyvidéki felvételeknél a lefolyt évben részletesen térképezett 
terület nagysága 33'61 □  mf. =  i934'16 □  /Kfm, a mihez járul még a 
bányaíogeologus által felvett 156  □  mf. =  8907  □

A geoLogiai-agroncmiiai felvételek szintén rendes menetben 
voltak.

Az ezekkel foglalkozó felvételi osztály tagjai közül pallini Inkey Béla 
fogeologus, indítványához képest, a kis magyar medencze keleti szélén a 
AaxAov~-DK (1 •' 25,000) méretű lapon kezdette meg a részletes geologiai- 
agronomiai felvételt, még pedig ennek Duna balparti részén. Nyugat felé 
H oeusitzky Henrik ösztöndíjas felvételeivel szomszédosán, keleti irányban,

(6 )
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Helembáig és Leiedig, észak felesedig a lapszéléig jutott el és csakis a lap 
északkeleti sarkában maradt az Ipoly bal partján lévő vidék érintetlenül. 
Működési területét, mely Esztergom- és Hontmegyékhez tartozik, a már 
fentebb említetteken kívül még Libád, Ebed, Párkány és Bajta rögzítik.

Az intézeti ösztöndíjas, H urusitzky H enrik további gyakorlati ki- 
képeztetése végett egy időn át még a fent mondott főgeologust kisérte fel
vételeinél, később azonban már önállólag is működött, a mennyiben a 
xix r̂ov DNy és I ®  1: 25,000 méretű lapokon Esztergommegyében Muzsla 

és Béla községek határait térképezte részletesen, azonkívül pedig a Muzsla 
puszta és Szt. Györgyhalma puszta határát is felvette; az elsőt a kataszteri 
térkép (1: 2880), az utóbbit egy 1 : 7200 gazdasági térkép nagyságában.

A geológiai-agronomiai osztály harmadik tagja, Treitz Péter segéd- 
geologus, a “ l —— 5— ÉNy lapnak délkeleti, a - ^ ~ “ DNy-nak északkeleti,
ugyancsak ennek ÉK lapjának délnyugati és végre a ..DK észak-
nyugati sarkrészein foganatosította részletes felvételeit Hajós és Nádudvar 
vidékén, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kúnmegyében, hol már megelőzőleg 1895-ben 
az átnézetes felvételt eszközölte volt. Meg kell azonban jegyeznem azt is, 
hogy az első helyen említett lapon való működését a múlt évi vízállások 
igen akadályozták.

A fentebbin kívül felvette Treitz átnézetesen a -  (1 : 75,000)
speeziális lapnak a Duna bal partja és e lap keleti széle közt elterjedő 
területet is, kivévén Kis-Harta északi vidékét, tehát Kalocsa, Duna-Pataj 
és Kis-Kőrös környékét, ugyancsak Pest-Pilis-Solt-Kis-Kúnmegy ében.

A lefolyt évben geologiai-agronomiai irányban részletesen felvéte
tett: 4 42 □  mf. =  254'36 □  7%,, azonkívül átnézetesen : 1271 □  mf. =  
=  731-43 □

*

A fentebbi, az intézetnek voltaképeni sarkalatos feladatát képező 
geológiai teendőkön kívül, melyekhez hozzájárult még tagjainak az ezred
éves országos kiállítás körüli nagy elfoglaltsága, hidrolot/iai kérdések 
1896-ban szintén számos esetben foglalkoztatták az intézetet.

így a hazai ásvány- és gyógyvizek megvédése köréből felemlíthetem, 
miként geológiai szempontból elbíráltattak az intézetnél a jászóvár- és 
nagyvárad-hegyfoki prépostság tulajdonát képező Felix-fürdőt illető, nem
különben Kitter Dragu poznanoveci (Varasdmegye) birtokos és lakosnak 
a Sutinjski-fürdő gyógyforrásaira vonatkozó védőterületi kérvénye. A nagy
bányai m. k. bányakapitányságnak kérésére a biharmegyei Felix-fürdő 
gyógyforrása részére megállapítandó védőterület ügyében tartott helyszíni 
tárgyaláshoz, úgyszintén a zalatnai m. k. bányakapitányságnak megkeresé
sére a vízaknai gyógyfürdő forrásai megvédését czélzó helyszíni eljáráshoz
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az intézet köréből dr. Szontagh Tamás személyében hivatalos szakértő kül
detett ki.

Miniszter Űr 0 Nagyméltóságának felhivására véleményes jelentések 
terjesztettek fel továbbá az oraviczai m. k. bányakapitányságnak a Schot- 
tola Ernő budapesti lakos tulajdonát képező buziási fürdő gyógyforrásaira 
vonatkozó védőterületi javaslatára, szintúgy a beszterczebányai m. kir. 
bányakapitányságnak a gróf Oberndorff H ugó királyfiai birtokos tulaj
donát képező Hont vármegyei Gyügy község határában lévő ásvány- és 
gyógyforrások, nemkülönben a stubnyai és a szliácsi gyógy fürdők védő
területét tárgyaló határozati javaslatokra, valamint a nagybányai bánya- 
kapitányságnak ugyancsak a Félix-fürdő és a budapesti bányakapitányság
nak a Császár-fürdő és a Budapest székesfőváros tulajdonát képező Rudas- 
fürdő gyógyforrásai megvédését czélzó határozati javaslatára.

Újabb tájékoztató jelentés terjesztetett fel a ránk-herlányi gyógy
források megvédése ügyében, a mint végre megjegyezhető, hogy Föld
művelésügyi m. kir. miniszter Úr 0  Nagyméltóságának 1896 november hó 
2-án keIt -2̂ ~ -sz . magas rendeletével L enoir György ÁNDRÁsnak, a tulaj
donát képező szliácsi-fürdő hévforrásaira a kért védőterület megadatott.

A közönséges ivóvizek, és nevezetesen az ártézi kutak ügye, mely, 
sajnos, korántsem mindenhol az országban vitetett czélirányos megoldásra, 
és helyenként káros túltengésre jutott, szintén sokszor foglalkoztatta az 
intézetet.

Az elmúlt év folyamán a következő esetekben adatott meg a szak- 
vélemény :

I. Helyszíni szemle mellett:
1. Rács-Szent-Tamás n. k. (Bács-Bodrogm.) vélem, dr Pálfy M ór.
2. Cseri (Cseróvó) k. k. (Hontm.) .............  « « « «
3. Csurgói uradalom, (Fejérm.) (kiskorú

gr. Károlyi József vagyongondnoksága 
kérésére).. ....................... ...............

4. Hont-Somos (Drienovo) k. k. (Hontmegye)
5. Högyész n. k. (Tolnám.) ... .... ....... . ....
6. Királyhalmi erdőőri szakiskola (Csongrád-

megye)
7. Kötegyán n. k. (Biharmegye) ... ....
8. Kun-Szent-Márton r. t. v. (Jász-Nagy-

H alaváts Gyula. 
dr. Pálfy Mór.

« « « 
dr. Szontagh Tamás.

Kun-Szolnokmegye)...............  .... ... __
9. Losoncz r. t. v. (Nográdmegye)...............

10. Mező-Túr r. t. v. (Jász-Nagy-Kun-Szolnok- 
megye) .... . .

« H alaváts Gyula. 
« A dda K álmán.

<i H alaváts Gyula.
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11. Monor n. k. (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunm.) vélem. Adda K álmán.
12. Petromány k. k. (Temesmegye) ....... . ... « dr. Pálfy Mób.
13. Vingar. t. v. (Temesmegye) .... ... .... « H alaváts Gyula.

II. Helyszíni szemle nélkül:
1. Eger r. t. v. (Hevesmegye) ._ ... .... .... vélem. H alaváts Gyula.
2. Ottlaka n. k. (Aradmegye) .„ .... ... « dr. Szontagh Tamás.
3. Ukk vasúti állomás (Zalamegye), (a m. kir.

államvasutak üzletvezetősége Szombat
helyen) .........  ... ... . . _  .... .... .... (i B öckh János.

A fentebbieken kívül Földmívelésügyi m. kir. miniszter Úr 0  Nagy
méltóságának meghagyására, megvizsgálta az intézeti szakközegek egyike, 
névleg Halaváts Gyula osztálygeolog, az egri honvédségi várlaktanyában 
ivóvíznyerés czéljából lemélyített kútat, vízszaporítás czéljából; továbbá 
Komárom sz. kir. városában a létesítendő vízvezetéknek vízzel való ellátása 
végett készített kutat, melynek vize a kívánt czélra nem találtatott meg
felelőnek.

Ugyancsak miniszter Űr 0  Nagyméltóságának sürgős meghagyására, 
még az 1896 február 22— 24-iki időközben foglalkozott dr. Szontagh Tamás 
osztálygeologus együttesen Farkass Kálmán kir. főmérnökkel a Császár- 
fürdő forrásai vizének akkorában mutatkozott teljes elapadása (mint p. o. 
a Török forrás és a Kápolna-, vagyis más néven Szent István forrásnál) 
vagy apadása okaival, e tüneményt az ugyanazon időtájban a Szt. Lukács- 
fürdői vagyis Malomtó beboltozási munkáival kapcsolatosan a tóvíz színé
nek 1375 mfm-& 1 történt sülyesztésére vezethetvén vissza.

Minthogy belügyminiszter Úr 0  Nagyméltósága egy későbbi átiratá
ban azon kivánatának adott kifejezést, hogy a császárfürdői források elapa
dásának oka megállapítása czéljából helyszíni szemle és beható vizsgálat 
ejtessék meg, a fentebbieken kívül földmívelésügyi m. kir. miniszter Úr 
Ő Nagyméltósága 1896 márczius hó 3-án k e lt-^ J -sz . m. rendeletével oda 
intézkedni méltóztatott, hogy 1896 márczius hó 4-én a helyszínén újabb 
szakszerű vizsgálat tartassák meg, s hogy ez újabb helyszíni vizsgálatot 
mint elnök vezessem, az intézet köréből azonkívül az ez ügyben egy ízben 
már eljárt dr. Szontagh Tamás osztálygeologust is kirendelvén.

Ez újabb helyszíni eljárásban részt vettek továbbá Gretzmacher 
Gyula főbányatanácsos, selmeczbányai bányászati és erdészeti akadémiai 
rendes tanár, mint a belügyminiszter úr által felkért szakértő, továbbá a 
fő- és székváros tanácsának, valamint a közmunka tanácsának, úgyszintén 
a margitszigeti fürdő, a Lukács-fürdő és a Király-fürdő igazgatóságának, 
továbbá a császárfürdői alapítványi igazgatóságnak kiküldöttei, végül pedig
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Fakkass K álmán kir. főmérnök és a budapesti m. k. bányakapitányságnak 
kiküldöttje. Ez újabb beható vizsgálat is minden kételyt kizáró módon 
-konstatálhatta azt, hogy nem a Lukács-fürdő előtti téren foganatosított, 
különben is csekélyebb ásások és fúrások képezték a császárfürdő hévvizei 
elmaradásának, illetőleg apadásának okát, hanem a lukácsfürdői, vagyis 
régi nevén Malomtó víztükrének a beboltozási munkálatok következtében 
foganatosított leapasztása. A beboltozási munkálatok befejeztével a Malomtó 
víztükre régi szintájára emelkedvén, a császárfürdői források vízmennyisége 
is helyreállt.

Ezzel kapcsolatosan említhetem, miként a fent mondott események 
folytán is mindjobban előtérbe jutott a székesfőváros összes thermális vizei
nek, melyek genetikailag egymással kapcsolatban állanak, alapos szakszerű 
geológiai és hidrológiai irányban való megvizsgálásának és tanulmányo
zásának szüksége.

Az intézet részéről e czélból tett előterjesztésre, Földmívelésügyi 
m. k. miniszter Úr Ő Nagyméltósága 1896 márczius hó 12-én kelt 1 sz. 
magas rendeletével a szóban forgó megfigyelések és vizsgálatok foganatosí
tására az intézet köréből dr. Szontagh Tamás osztálygeologot küldötte ki, e 
működésben való részvételre egyidejűleg Fakkass Kálmán, kir. főmérnököt is 
utasítván, a mint végre a székesfőváros közönségét is felhívni méltóztatott, 
hogy e vizsgálatok és tanulmányok teljesítésénél egyik szakközegével szin
tén részt vegyen s a netalán szükséges adatokat a vizsgálók rendelkezésére 
bocsássa.

Az intézet sem késett a székesfőváros tekintetes polgármesteri hiva
talát a vizsgálatok támogatása végett a maga részéről is megkeresni, neve
zetesen pedig arra kérni, hogy a székesfőváros területén lévő összes hév- 
vízforrás tulajdonosokat felhívni kegyeskedjék, miszerint ezek e fontos 
vizsgálatokat saját jól megfontolt érdekükben, minden tőlök telhető módon ' 
támogatni és elősegíteni szíveskedjenek.

Budapest székesfőváros polgármestere, mint ezt 1896 április 13-án 
kelt 10820. sz. átirata tanúsítja, nem is késett a fentebbi kérésnek eleget 
tenni, egyúttal az intézetet arról is értesítvén, hogy a szóban forgó vizsgá
latokban való részvétellel a székesfőváros képviseletében Devecis F ebencz 
műszaki tanácsost és M achan Ottó bányamérnök urakat bízta meg.

Midőn így e fontos vizsgálatok érdekében az első lépéseket megtéve 
látjuk, s midőn ehhez még hozzátehetem, hogy van tudomásom arról is, 
miszerint a megbízottak vizsgálataikat még annak idején megkezdették, 
legyen szabad csak még azon óhajomnak kifejezést adhatni, hogy fárado
zásaikat mielőbb a legszebb siker koronázza úgy a tudomány, mint a gya
korlat érdekében egyaránt.

Tapasztalataik közlését élénk érdekkel várjuk.
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E jelentés fonalán említhetem továbbá, miként Budapest székes
főváros polgármesterének hivatalos megkeresésére szakvélemény adatott a 
Z sigmondy Béla helybeli lakos és mérnök-vállalkozó által a kőbányai 
Dréher Antal-féle serfőzőnél fúrni szándékolt kút ügyében dr. Szontagh 
Tamás jelentése alapján, a ki azután az ez ügyben megtartott helyszíni 
tárgyalásban is részt vett.

A mint az előadottakból látható, valóban nem csekély feladat jutott 
az intézetnek a vizi ügyek terén, nevezetesen ha meggondoljuk, hogy mind
ezt a kétségkívül minden földtani intézetnek főfeladatát képező országos 
geológiai felvételek körüli teendők mellett kelle elvégeznie.

De még más irányokban is eleget tett az intézet a reá bízott teendők
nek és megkereséseknek.

így telegdi B oth L ajos főbányatanácsos és bányafőgeologtól pénzügy- 
miniszter tír 0  Nagyméltóságához jelentés nyujtatott be a zsibói Valea 
Bursa bal lejtőjén 1895 deczember 18-án megkezdett második, petróleumra 
kutató fúrás tekintetében. E fúrólyuk, jelentése szerint, 200 m/ mélységig 
vörös agyagon és vastagabb homokkövön hatolt át, mely rétegcsoportban 
szerinte ismételten kátrányos, aszfaltos és ozokerit nyomok mutatkoztak, 
föO ^ -n é l pedig erős gázkiömlés is jelentkezett. 200’20 mélységben 
azonban váratlanul a kristályos palák (pirites, gránátos és földpátos csillám
pala) képezte alaphegység éretett el, s így e fúrólyukat, melylyel 1896 
február 29-ig 216 mj  - re hatoltak le, egész helyesen beszüntetendőnek nyil
vánította, egyúttal a Szamos völgyében proponált harmadik fúrólyuknak a 
megkezdését ajánlván.

Ennek további folyományaként telegdi Both L ajos főbányatanácsos 
és főgeologus pénzügyminiszter tír kívánságára múlt évi április havában 
ismét Zsibó vidékére utazott, hogy ott a Bihar-Szilágyi olajipar részvény- 
társaság által állami segély mellett lefúrandó, telegdi Both Lajos részéről 
ajánlott harmadik fúrólyuk helyét az imént mondott vállalat megbízottja 
jelenlétében a helyszínén kitűzze és a lefurandó mélységet is megállapítsa.

Legfőbb főnökünk meghagyására és Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vár
megye közigazgatási bizottságának kérésére a nógrádmegyei helyi érdekű 
vasúthoz szükségelt kavics ügyében Ácsán megtartott tárgyaláson az intézet 
köréből Gesell Sándob főbányatanácsos vett részt, a mint egy későbbi idő
pontban, ugyancsak felső meghagyásra, megvizsgálta a zalatnaim. k. erdő
gondnokság kezeléséhez tartozó, a Hirsu fődülőben, Preszáka határában, 
kincstári erdőterületen lévő palákat, minthogy ezekre iparilag való kihasz
nálásra palabánya óhajtatott nyittatni.

Pénzügyminiszter tír O Nagyméltóságának kívánságára Adda Kálmán 
s. geológussal együtt Galiczia petróleum területein megtett tanulmány- 
utunkról már fentebb emlékeztem meg, a mint továbbá jelentések tétettek
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felsőbb hatóságunkhoz úgy Bornemisza Lajos országgyűlési képviselő úrnak 
egy beadványára, hogy iparfejlesztés végett földtani vizsgálat foganatosíttas
sák nevezetesen Szepes- Váralja, Héthárs-Kapi és Hanusfalva vidékén, 
tehát Szepes és Sáros vármegyei területeken, nemkülönben Thoroczkay 
Viktor báró úr 0  Méltóságának horvátországi, belovár-kőrösmegyei Poga- 
nacveliki község határában lévő petróleum előj övetel megvizsgálása végett.

Beszterczebánya szab. kir. város területén a Szt. János nevű vasúti 
állomás táján történt sziklaomlás következtében Zólyom vármegye közigaz
gatási bizottsága a szükséges óvintézkedések megtétele végett kitűzött hely
színi tárgyalásra geológus kiküldetését kérvén, erre dr. Szontagh Tamás 
bányatanácsos és oszt. geol. küldetett ki. Bornemissza Károly br. Szolnok- 
Doboka vármegye főispánjának megkeresésére az 1896. évi ezredéves 
ünnepélyek alkalmából kiadásra tervezett, a megye területét felölelő ismer
tetéshez a geológiai megismertetés egybeállítását Adda Kálmán intézeti tag 
vállalta el.

Még számos eset forog fenn, melyben a m. kir. földtani intézettől 
magánosok, testületek és hatóságok felvilágosítást és útbaigazítást szóval 
vagy írásban kértek, s ha szem előtt tartjuk a geologkar aránylag csekély 
számát, nem minden aggodalom nélkül tekinthetjük az országos felvételek
ben s az ezzel kapcsolatos munkákban úgyis elég nehéz feladata mellett 
munkakörének évről-évre való növekedését, igénybevételének rohamos 
emelkedését.

*

Mielőtt gyűjteményeinkre térek át, röviden jelezni kívánom még azon 
ügy tovább fejlődését és jelenlegi állását, mely bennünket könnyen érthető- 
leg annyira érdekel; értem az intézet állandó elhelyezésére emelendő épület 
kérdését.

Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának az 1896. évi 
április 15-én megtartott közgyűlésen a földtani intézet czéljaira & Stefániá
idon kért telek átengedése ügyében hozott nagylelkű határozatáról még a 
megelőző évi jelentésemben emlékeztem meg.

Ezek után miniszter Úr 0  Nagy méltóságának felhívására Z iegler 
Győző műegyetemi tanár úrtól még a lefolyt év május havában mindenek 
előtt költségelőirányzat készíttetett, az intézet igazgatóságától kimutatott 
részletes térbeli szükséglet alapján, az építkezéssel járó összegekről, minek 
további folyományaként dr. Darányi I gnácz, Földmívelésügyi m. kir. 
miniszter Űr 0 Nagyméltósága az emelendő épület költségeinek fedezésére 
az 1897-re vonatkozó állami költségvetési előirányzatban, tárczája kereté
ben 400,000 írt beállításáról kegyeskedett gondoskodni.

Minthogy miniszter Úr 0  Excellentiája az új intézeti épület tervrajzát
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nyilvános pályázat útján kívánta elkészíttetni, 1896. évi augusztus hó 2-án 
f73Sf -  sz. alatt a pályázati hirdetést közzé is tétette, melyben csak hazai

JL V/ D lő t /D ,

építészek vehettek részt, a tervek benyújtásának határnapjául 1896 novem
ber hó 1-ének délutáni 2 óráját tűzvén ki.

Ez utóbbi időpontig 14 pályamű érkezett be jeligés zárt leveleik kísé
retében, s a pályaművek november 20-án a Magyar Mérnök- és Építész- 
Egylethez küldettek át, minthogy az ezek feletti elbírálásra miniszter Úr 
0  Nagyméltósága ez egyletet kérte fel, ki azt bíráló bizottság révén teljesí
tette; megkell azonban jegyezni, miként az emelendő épület foganatosításá
val és a részletes tervek kidolgozásával való megbízás iránti elhatározást 
miniszter Úr 0  Nagyméltósága az ügy érdekében feltétlenül magának tar
totta fenn.

Az imént említett bíráló bizottság bírálatával elkészülvén, az ezt tartal
mazó jegyzőkönyvet a fent mondott egyesület, a pályaművek visszaküldése 
mellett, miniszter Úr 0  Nagyméltóságához terjesztette fel jelentése kíséreté
ben, hová a pályaművek 1897 január 14-én érkeztek vissza. A bíráló bizott
ság bírálatának szövege különben a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet heti 
értesítője XVI. évfolyama (1897) 3. számának 11. lapján bárki által fel
található.

Még csak azt kívánom előre is ide iktatni, miként 1897 január 19-én 
délelőtt a földmívelósügyi m. k. minisztériumban a három pályanyertes 
jeligés levelei felbontatván, ezekből, mint a Magyar Mérnök- és Építész- 
Egylet tervbiráló bizottságától a pályadíjak elsejére ajánlott, Lechnee Ödön 
budapesti műépítész neve tűnt ki.

*

Intézetünk gyűjteményei soo p a leo n to lo q ia i  részét a következők 
szaporították ajándékaikkal:

Condula Miksa, a pesti kőszénbánya és téglagyári társulat tégla
gyárának inspectora Rákoson, az ottani pontusi rétegekből való hallenyoma
tokkal ; Ebeczky Elek földbirtokos Ajnácskőn, Lóczv L ajos egyetemi tanár 
útján ott talált egyéb csonttöredékeken kívül Tapirus priscus molárral: 
dr. Gbossmann M ób járási orvos Beélen, dr. Pethő Gyula főgeologus útján 
és ez utóbbi szerint Szakács (Biharmegye) község határából való Elephas 
primigenius zápfoggal; H ollandeb Beenát, a kőbányai gőztéglagyár tár
sulat gyári gondnoka Kőbányán, H alaváts Gy . oszt. geolog útján a rákosi 
téglagyár pontusi agyagjában talált halmaradványokkal; dr. Kovács 
Jenő, a «Hazai Aszfalt-Ipar részvénytársaság# műszaki igazgatója Mező- 
Telegden, H alaváts Gyula oszt. geol. útján néhány, a tatarosi aszfalt
homokban talált csontmaradványnyal; lóczi L óczy L ajos egyetemi tanár 
Budapesten, Elephas primigenius és Bison priscus csontmarad ványaival,

2A m. k. földtani int. évi jelentése 1896*x*61.
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melyek Zircz közelében, a Czuha völgyi löszben találtattak; Milde K leofas 
Kapisson, a Glenodyctium carpaticumnak az ottani hieroglyphás rétegek
ben talált egy példányával; Nagy Dezső műegyetemi tanár Budapesten, 
dr. Schafabzik Febencz oszt. geol. útján Elephas primigenius fog töredé
kekkel a beocsini völgy torkolata nyugati oldalán lévő kavicsgödörből; 
Obeendobf Hugó gr. királyfiai birtokos, a gyügyi (Hontmegye) mésztufá
ból való emlős állkapocscsal; báró Badvánszky Béla val. belső titkos 
tanácsos és koronaőr Sajó-Kazán, Cseh L ajos útján az ottani barnaszén- 
telepben talált mastodon foggal; semsei Semsey A ndoe, a m. k. földi int. 
tiszt, igazgatója Budapesten, az Ichthyosaurus quadriscissus egy gyönyörű, 
a württembergi s liaszból való példányával, melyet A. Hauff-tól Holz- 
madenben vett meg (1900 márka); azonkívül több, dr. Pethő Gy . szerint 
Elephas prímig., Bisön priscus, Cervus elaphus és alcestől való marad
ványokkal, melyek a Tiszából halásztattak ki Köteleken (Jász-Nagy-Kun- 
Szolnokmegyében); szintúgy mammuth állkapcsokkal a bennálló fogakkal 
és lapoczka-töredékkel, melyek ugyancsak a Tiszából valók és Tóth Mób 
szolnoki ügyész úrtól küldettek be ; ugyancsak semsei Semsey Andob külön
féle Piszke vidéki kövületekkel, melyeket dr. Szontagh Tamás útján Smola 
MÁBiÁtól vett meg (60 írt), és végre a dakotai miocénből való emlős marad
ványokkal, és a dakotai krétából való kövületekkel (túlnyomólag cephalo- 
podák), melyeket dr. Heinbich MoNKÉ-től Görlitzben szerzett be (395-20 
márka); Z sigmondy Aepád bányamérnök Budapesten, Mehádia környékbeli 
liaszi Urnával; a mihez járul még ama rendkívüli becses és tanulságos 
neogénbeli kövület-gyüjtemény, melyet Spibidion Bbusina zágrábi egyetemi 
tanár és az ottani zoológiái nemzeti múzeum igazgatója, a horvátországi 
kormány hozzájárulásával adományozott intézetünknek, s mely gyűjteményt 
a zágrábi nemzeti múzeum az ezredéves kiállításon a horvátországi kiállí
tási csarnokban mutatott volt be.

A fitop á leon to log ia i  gyűjteményt ez évben is Bene Géza fő 
mérnök úr Aninán szíveskedett gazdagítani ottani igen érdekes liaszbeli 
növénylenyomatokkal, melyeket e gyüjteményág gondozója, dr. Staub Mób 
tanár úr tanulmányozásra át is vett; dr. Boehy László úrtól Gyöngyösön 
pedig az ezredéves kiállítás hevesmegyei gazdasági pavillonban kiállított 
fosszil fatörzsöt Istenmezőről (Hevesmegye) mediterránból; dr. Schafabzik 
Febencz oszt. geologtól Budapesten lignites fatörzsöt a felső mediterrán
korú vercseróvai barnaszénbányából (Krassó-Szörénymegyében); és a róna
széki m. kir. sóbányahivataltól lignites fatörzsöt a rónaszéki sótestből 
kaptunk ajándékba.

H á n ya -geo log iá i és petrograficii gyűjteményeink részére a 
következő urak és társulatok ajándékoztak tárgyakat:

AHosniabányatársulatBécsben, boszniai kőzeteket és érczeket; H ala-
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váts Gyula osztálygeol. Budapesten, téttur rudacskát; H ofmann B afael 
kir. bányatanácsos Bécsben, tetraedritet a Zalatna melletti Botes bányából ; 
a Magyarországi Kárpátegyesület Keleti Kárpátok osztálya aggteleki csep- 
köveket, nemkülönben ugyancsak ez egyesület szepes-bélai (barlangligeti) 
csepköveket; dr. Schmidt Sándor műegyet. tanár Budapesten, a csizi 
(Gömörmegye) schlirből származó kövületeket, melyeket a kiállításon 
szerzett meg; Schröckenstein F erencz bányamérnök Szekulon, corrodált 
calcitjegecz-csoportot, az adakozó szerint előfordult fele úton Stájerlakról 
Bozontosra, a Coronini forrástól mintegy 6 északnyugatra; semsei 
Semsey Andok 22 darab magyarországi különféle ásványt, melyek megvé
telére 82 írt 90 kr. áldozott; a witkowitzi bánya- és vaskohómű társulat 
igazgatósága Kotterpatakon, az ezredéves országos kiállítás igazgatósága 
révén 16 darab ottani vas- és rézérczet, melyek az ezredéves országos 
kiállítás bányászati és kohászati csarnokában voltak bemutatva; Z sigmondy 
Árpád bányamérnök Budapesten, chalcedonos szenet Mehádia kör
nyékéről.

Ásvány szeneket köszönünk továbbá :
Csikmegye alispáni hivatalának ditrói és gyergyó-borszéki szenet; 

Knoblauch E ichárd miskolczi lakosnak szenet Szápárról; dr. Schafarzik 
Ferencz osztálygeol. Budapesten lignites barnaszenet Vercserováról 
(Krassó-Szörénymegye), mihez járulnak még tőzegminták a következő 
helyekről:

. Potvocski tőzegtelep, Jamnik község határában (Liptó vármegye); 
2. Lázi mocsár, Pribilina község határában (Liptó várm.); 3. Za Mlinom 
mocsár, Vavrisó község határában (Liptó várm.); 4. Mertyuki láp Yavrisó 
és Szt. Péter községek között (Liptó várm.); 5. Pod Polik tőzegtelep Szt. 
Péter község határában (Liptó várm.). Ez utóbbi mintáknak Tomasovszky 
Imre m. k. erdőgyakornok úr útján való begyűjtését, a hozzá való bővebb 
adatokkal, azonkívül a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal főnökének, Gar - 
lathy Kálmán erdőigazgató úrnak is köszönjük. Az ecsedi láp lecsapoló és 
szamosbalparti ármentesítő és belvízszabályozó társulat a mérk-ecsedi szé
len a lápból vett tőzegmintát küldött be kérésünkre, gr. Hunyady Imre 
0  Nagyméltósága pedig általa kiállítva volt héthelyi (Somogymegye) tőzeg- 
mintákat.

Említenem kell itt még, miként legfőbb főnökünk közbenjárására 
pénzügyminiszter Úr 0  Nagyméltóságának ama bányatörténelmi értékkel 
biró tárgyakat köszönjük, melyek a rónaszéki régi sóbányászatra vonat
koznak és az ezredéves országos kiállítás bányászati csarnokában voltak 
láthatók. Ugyancsak pénzügyminiszter Úr kegyességének azonban intéze
tünk az ezredéves országos kiállítás bezártával még egyéb adományokat is 
köszön, úgymint czementvíz által gyengén festett recent mészlerakodást
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bányaácsolaton Urvölgyről, Jamesonit-et Aranyidkáról, és telérmutatványo- 
kat úgy a selmeczbányai, mint & nagybányai bányákból. Az Urikány-Zsil- 
völgyi Magyar Kőszénbánya Részvénytársaság pedig ama szép, a zsil- 
völgyi bányabirtokát ábrázoló domborművet engedte át ajándékkép, melyet 
ugyancsak az ezredéves országos kiállításra készíttetett Párisban s melynek 
közvetítéséért H ofmann Rafael kir. bányatanácsos úrnak is elismeréssel 
tartozunk; a Rima-Murány-Salgó- Tarjáni Vasmű-Részvény- Társaság 
pedig nagy limonit tuskókkal, gömörmegyei Rákosról, a Salgó- Tarjáni 
Kőszénbánya Részvény-Társulat Salgó-Tarján vidéki bazalt oszlopokkal 
és tuskókkal; Korniss vállalkozó úr medvesi bazalt lemezzel, és a koronái 
(Udvarhely várm.) gyógyfürdő gondnoksága ottani aragonittal szaporították 
gyűjteményeinket.

Talajgyüjteményünk részére végre a gazdasági egyesület Selmecz- 
bányán engedett át egy térkép kíséretében ottani kőzeteket és földnemeket.

Fogadják mind az előbb nevezettek ajándékaikért hálás köszöne- 
tünket.

T ech n o lóg ia i  gyűjteményeink gyarapításához hozzájárultak: 
semsei Semsey Andok úr Budapesten, a kinek az idári kőzetcsiszolóban 
feldolgozásra kerülő különféle ásványok és kőzetekből 17 kikészített darabot 
köszönünk, ezekért sajátjából 113*50 márkát áldozván.

Kőzetkoczka-gyűjteményünk révén pedig a következő adományokat 
kaptuk: Az aldunai vaskapuszabályozási m. kir. művezetőség tői Orsován, 
9 darab kőzetkoczkát; Baeth MátyásíóI Aachenben, 23 darab ottani kőzet- 
koczkát, (ezek kikészítésére semsei Semsey Andok úr 72 márkát egyenlítvén 
ki); a Reocsini Cementgyári Uniótól. Redlich, Ohrenstein és Spitzer 6 drb 
lédinczei (Szerémmegye) szerpentinkoczkát; dr. J. v. Beyeb tanártól Uhu
ban, az ottani templom építésénél használt 10 drb koczkát (és 2 drb farag- 
ványt); dr. Gall József nagybirtokos és főrendiházi tagtól Lukareczen, 
ottani bazaltkoczkát; H ekz Miksa beytől, az arabs műépítmónyek mű
építészétől Kairóban, dr. Szadeczky Gyula tanár közvetítésével 14 drb ottan 
használt mintát; a kir. József-műegyetem műszaki mechanikai laborató
riumával kapcsolatos Kísérleti Állomástól Nagy Dezső műegyetemi tanártól 
és kísérleti állomás főnökétől 93 drb koczkát:* KissELEKtől Sárospatakon, 
a sárospataki megyeri bányából való 3 hidrokvarczit koczkát; dr. Schafar-

* Megjegyezni kívánom, hogy íöldmívelésiigyi in. kir. miniszter úr Ő Nagy
méltóságának 1896. évi márczius hó 18-án kelt 99284/IY. 3. 1895. sz. magas rende
leté értelmében az imént említett kísérleti állomástól szilárdságilag megvizsgált 
természetes építő kőzetek egy sorozata évenkint egyszer a földtani intézetnek kül
detik be, hol ezeken a petrografia megvizsgálás minden további díjazás nélkül foga- 
natosíttatik.
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zik Ferencz oszt. geológustól Budapesten, 2 drb édesvízikvarcz-koczkát 
Duble és Orlovátz községek határából Szerbiában, nemkülönben egy gráni- 
tos szövetű gneiszét a temes-szlatinai Valea Satuimból; semsei Semsey 
Andok a geológiai intézet tiszt, igazgatójától Budapesten, 27 drb görög- 
országi kőzetkoczkát; Torcla-Aranyos várm. m. k. államépítészeti hivatalá
tól Tordán, ottan használt 2 drb épületkő koczkát; Yelcsey Antal, plébános
tól Zubákon (Trencsénmegye), ottani vörös meszet; Z sigmondy és Gartner 
építő vállalkozóktól Budapesten, 5 darab mauthauseni és neuhausvidóki 
granitkoczkát.

Még a megelőző évi jelentésem végén emlékeztem meg a magyar- 
országi mű- és építőipari szempontból fontos kőzetanyagoknak begyűjtése 
körül a geológiai intézet által a törvényhatóságok segítségével megindított 
lépésekről. Ez anyagot, melynek feldolgozásával és az előjövetelek térkép
beli feltüntetésével dr. Schaearzik Perenoz osztálygeologus van megbízva, 
a lezajlott ezredéves kiállításra az anyag nagy terjedelménél fogva feldol
gozni ugyan nem lehetett, de most, midőn az adatok pótbegyüjtések révén 
kiegészíttettek, bizton várható a munka mielőbbi elkészülte is, s így csak 
még köszönetünket kívánom kifejezésre hozni azon számos hatósággal 
szemben, melyek az utóbb mondott anyag begyűjtésénél támogatni szíves
kedtek, de fogadják hálánkat egyáltalán mind a fentebb nevezett adakozók 
is, a kik technológiai gyűjteményeink egyik vagy másik ágát gazdagítani 
kegyeskedtek, úgyszintén azok is, a kik a fúrási anyagmintáink és az ide 
vágó rajzok gyűjteményét szaporították ajándékaikkal; ezek a következő 
urak: Abrahám Sándor kútfúrómester Tardoskedden (Nyitram.), az ottani, 
nemkülönben a csongrádi 313 ^  mély fúrt kútból való mintákkal; F arkass 
Kálmán kir. főmérnök a Nagy-Olbön (Vasvármegye) gr. Festetits Andor 
birtokán fúrt kút mintáival; Z soldos Ferencz gőzmalomtulajdonos Szen
tesen, az ezredéves országos kiállításon bemutatva volt ottani fúróminták
kal; Zsigmondy Béla mérnök-vállalkozó Budapesten, a ki a következő 
fúrásainak próbáit engedte á t :

Nyíregyháza ............... .... 1890 Tolna (Fáczánkert) .... __ 1894
Pécs ..................... . ........ 1894 Turkeve ................ .„ 1893
Kőbánya (Király serfőző) .... 1894 0 -Kígyós ....... . ... .... 1894

« ( « * ). 1894 Csongrád-Böldi-rév 1892
« (Részvény serfőző) 1894 Mohács I. II. 1894

Békés-Csaba laktanya . .„ 1893

Végre említenem kell Klemm I stván vízmüfőfelügyelő urat Szegeden, 
a kinek a nyitrai fúrásra (Back E rnő úr «Árpád» gőzmalmánál) vonatkozó
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szép szelvényt; W ünsch R óbert czement-te.chnikus urat Budapesten, a 
kinek a káposztás-megyeri alagút és végágainak szelvényét köszönjük.

*

A hazai k özok ta tá s  előmozdítására az elmúlt évben a következő 
gyűjteményeket adtuk k i:

1. A budapesti VI. kér. állami főreáliskolának 123 kőzetdarabot.
2. A budapesti József-műegyetem ásvány-földtani

tanszékének 120 ((
3. A budapesti tudományegyetem geológiai paleon-

tologiai tanszékének 122 «
4. A csongrádi áll. segélyzett polgári fiúiskolának 94 «
5. A hódmezővásárhelyi ev. reform, főgimnázium-

nak ......... ... . . . . . . 107 «
6. A pápai ev. ref. főiskolának „ 122 ((
7. A sárospataki ev. ref. főgimnáziumnak 130 ((
8. A szatmári kir. kath. tanítóképzőnek 73 «
9. A szatmári kir. kath. tanítónőképzőnek.. ......... 58 «

10. A szegedi Somogyi könyvtár új múzeumának 121 «
11. A székely udvarhelyi állami kő- és agyag-ipari

szakiskolának ... ......... ............. . .... 54 ((
12. A zalatnai kőfaragó és kőcsiszoló ipari szakiskolá-

nak 77 «
13. A trencséni kir. kath. főgimnáziumnak 101 «

Összesen... 1 302 kőzetpéldány.

A fentebbi szükséglet fedezésére az intézet részéről minden lehető 
megtörtént (32/1896 int. sz.), de másrészt meg kell említenem, hogy itt is 
létezik határ, melyen túl az intézet saját czéljai szem előtt tévesztése nél
kül nem mehet.

y

Az intézeti la b o ra to rh m io k b a n  is serényen folyt a munka.
A ('kémiai laboratóriumban a hazai agyagok és szenek megvizsgálása 

rendes folyamatban volt, mint ezt az ezredéves országos kiállításon bemu
tatott ebbeli tárgyaink is tanúsították. Az országos geológiai felvételekből 
folyó vizsgálatokon kívül nyílt alkalom magánosok részére is teljesíteni 
szakunkba vágó elemzéseket, még pedig összesen 259 frt szabályszerű díj 
lefizetése mellett.
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A pedologiai laboratóriumban az agro-geologiai felvételek anyaga 
képezte a megvizsgálás tárgyát, a mint laboratoriumjaink e fiatalabb ágá
nak további felszerelésére és pótlásokra az elmúlt évben 186 frt 48 kr. en
gedélyeztetett, további 38 frt 04 kr. szükséglet igazgatósági úton fedeztet
vén, úgy hogy e laboratórium a vegyi szereken kívül összesen 224 frt 
52 krt fordíthatott szükségletei fedezésére.

*

K ö n y v -  és térk ép tá ru n k ró l  megemlékezve a következő közöl
hető :

Az 1896. év folyamán 166 új mű került szakkönyvtárunkba, darab
szám szerint 512 kötet és füzet, minek következtében szakkönyvtárunk 
állománya 1896 deczember végén 5469 külön művet 13,665 darabbal bírt, 
melynek leltári értéke 83,985 frt 85 kr.

A múlt évi szerzeményből vételre esik 115 drb 987 frt 89 kr. értékkel, 
ellenben 397 darab 1815 frt 52 kr. értékkel csere és ajándékra esik.

Az általános térképtár 18 külön művel gazdagodott összesen 292 lap
pal s így e tár 1896 deczember végén 486 külön műre eloszló 3216 lappal 
bírt, s ezek leltári értéke 7958 frt 12 kr.

Ebből a lefolyt évben vétel 29 lap 26 frt értékkel, 263 lap 350 frt 
60 kr. értékkel csere és ajándék.

A vezérkari térképektárának állománya 1896. év végén 2134 lapot 
mutat 4721 frt 23 kr. leltári értékkel, az intézet két térképtára tehát 1896. 
év végén 5350 lappal bírt 12,679 frt 35 kr. értékkel.

Számos adakozó járult a könyvtár szaporításához ez alkalommal is, 
külön kell azonban megemlékeznem a Magyarhoni Földtani Társulatról, 
úgyszintén semsei Semsey Andoe úrról, melyeknek elseje múlt évi könyv
szerzeményét bocsátotta rendelkezésünkre, az utóbbi pedig 145 frt 84 kr. 
vételár fejében többszörösen értékes szakművekkel járult az intézeti könyv
tár kiegészítéséhez és gazdagításához; nemkülönben a «Bosnia» bánya
társulatot Becsben és a Sajókazai szénbánya társaságot, a kik a múlt évi 
kiállításon bemutatva volt bányaszelvényeket és rajzokat engedték át. Fo
gadják a nevezettek, valamint a többi adakozók is őszinte köszönetünket.

Az elmúlt évben csereviszonyt kötöttünk: 
a K. Universitatsbibliothek-íel Tübingenben, 
a Maryland Geological Survey-e 1 Baltimoreben, 
a Bedaction des Jahrbuches für Geologie und Mineralogie Buss- 
lands-al Új- Alexandriában (Lublini kormányzóság), 

ellenben átalakulás következtében megszűnt a csereviszony a l’Annuaire 
géologique-vel Párisban.
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Átengedtünk továbbá nyomtatványainkból a múltra nézve egy soro
zatot azokból, melyek ez idő szerint még rendelkezésünkre állottak, úgy a 
budapesti tudományegyetem geol. paleontologai tanszékének, mint a nagy
szebeni br. Bruckenthal-íéle múzeum könyvtárának, mind a kettőt a jövőre 
nézve is előjegyzésbe vévén.

Kiadványaink az elmúlt évben megküldettek: kilencz bányakapitány
ságnak (és b. biztosságnak), a Magyar Iparegyesületnek Budapesten, a 
m. kir. Pénzügyminisztériumnak (2 példányban), a Kereskedelemügyi m. 
kir. Minisztériumnak, a Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Minisztériumnak, 
továbbá a Földmívelésügyi m. kir. Minisztériumban az Országos m. kir. 
vízépítészeti és talajjavítási hivatalnak, a kebelbeli IV/3 ügyosztálynak, az 
I-ső főosztálynak, a kebelbeli miniszteri könyvtárnak úgy, hogy az intézet 
kiadványai az elmúlt évben 97 belföldi és 133 külföldi testületnek küldet
tek meg, s ezek közül 15 belföldi és 129 külföldi testületnek csereviszony 
fejében; ezenkívül 11 kereskedelmi és iparkamara az Évi jelentést kapta meg.

*

A magy. kir. Földtani intézet részéről az elmúlt évben a következő 
közlemények jelentek meg:

I. A m. kir. Földtani Intézet Évkönyvében:
Treitz Péter : Magyar-Ovár környékének talajtérképe (XI. kötet, 

7. füzet).
Inkey Béla : Mezőhegyes és vidéke agronom-geologiai szempontból 

(XI. köt. 8 (záró) füzet).
ü . A m. kir. Földtani Intézet Évi Jelentése 1895- ről.

III. A  «Kiadványok» sorozatában:
Dr. Schafarzik F erencz : A Magyar Kir. Földtani Intézet Minta-Kőzet- 

Gyüjteménye magyarországi kőzetekből középiskolák számára (II. sorozat). 
Itt nevezhetem továbbá ama közleményeket is, melyek költségei bál- nem 
az intézet pénzalapjából fedeztettek, de ennek tagjai munkásságának ered
ményei, úgy m int:

IV. Böckh János és Szontagh Tamás: A Magyar Királyi Földtani Intézet 
és ennek kiállítási tárgyai. (Az 1896. évi ezredéves országos kiállítás alkal
mából összeállítva).

V. H alaváts Gyula : A Magyarországi Artézi Kutak története, terület 
szerinti elosztása, mélységük, vizök bőségének és hőfokának ismertetése. 
(Az 1896. évi ezredéves kiállítás alkálinkból írva) s melyeknek kinyomatásá- 
hoz az 1896. évi ezredéves országos kiállítás geológiai alcsoportja nyúj
totta a szükséges pénzbeli fedezetet. Nem említvén itt külön ama számos 
kiállítási kartográfiai munkát, mely mint az intézeti tagok tevékenységének
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gyümölcse, az 1896. évi ezredéves kiállítás mezőgazdasági és bányászati 
csarnokaiban volt bemutatva, az önállóan megjelent munkák sorából csak 
legyen szabad e helyt még reámutatnom ama műre, mely «Magyarország 
Geológiai Térképe, kiadja a Magyarhoni Geológiai Társulat a m. kir. 
Geológiai intézet és semsei Semsey Andok közreműködésével. Budapest 
1896.» czím alatt jelent meg, s melynek megalkotásánál intézetünknek úgy 
szellemi, mint pénzbeli téren igen hathatós szerep jutott.

A közleményeink szerkesztésével járó teendőket az elmúlt évben is 
telegdi Both Lajos főbányatanácsos és Halaváts Gyula osztálygeologus 
urak teljesítették, az első a német, az utóbbi a magyar szövegűekkel foglal
kozott, míg a pontos szétküldés dr. Posewitz Tivadar s. geológus úrnak 
köszönhető.

Zárul fogadják köszönetünket mindazok, a kik geológusaink köz
hasznú működését bármely irányban támogatni szíveskedtek.

Budapest, 1896 május havában.

A m. kir. Földtani Intézet Igazgatósága, 

Böckh János.


