
I. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS,

Intézetünk elmúlt évi működése rendes mederben folyt. A megelőző, 
a kiállítási év utóhullámai is lecsendesedvén, ismét a rendes teendőinkhez 
térhettünk vissza.

Mindenekelőtt intézetünk tagjairól szólva, az ezeknél beállt változá
sokról kell megemlékeznem s említem, hogy pallini InkeyBéla, a ki 1891 
november 13-án kezdette meg szolgálatát mint főgeologus, s a geológiai - 
agronomai felvételeknél működött, magánügyei követelményeire való tekin
tetből 1897. február hó 24-én kelt beadványában 1897. márczius hó végére 
az államszolgálatból való végleges kiléphetését kérte, a mire az engedélyt 
megkapván,* április 14-én az államszolgálatból s így az intézet kötelékéből 
tényleg kilépett. Reményiem azonban, hogy midőn eddigi tevékenységét 
körünkben megszüntette, az intézettől való eltávozása nem jelenti egyúttal 
az ettől való végleges visszavonulást.

Mint további mozzanatot jelenthetem, hogy az 1897. évi állami 
költségvetésről szóló 1897. évi XI. t.-cz. alapján az intézeti tagok sorából 
Adda Kálmán s.-geológus a X. fizetési osztály 1. fokozatába, dr. Pálfy Mób 
s.-geológus ellenben az imént mondott osztály 2. fokozatába léptettetett 
elő.**

Az intézet kötelékéből történt fentebbi kilépéssel megüresedvén az 
egyik főgeologusi állás, erre Földmivelésügyi m. k. miniszter úr 0  Nagy
méltóságának 1897. évi október hó 30-án kelt sz. magas rendeleté
vel H alaváts Gyula osztálygeologus neveztetett ki, a VII. fizetési osztály
3. fokozatába való tartozással; a mint evvel kapcsolatosan és egyidejűleg 
dr. Posewitz Tivadab eddigi segédgeolog, osztálygeologgá, a VIII. fizetési 
osztály 3. fokozatába, Adda Kálmán s.-geol. segédgeologgá, a IX. fiz. oszt.
3. fokozatába, H obusitzky Henbik ösztöndíjas pedig segédgeologgá, a X. 
fizetési osztály 3. fokozatába neveztetett ki. —  dr. Schafabzik F ebencz 
osztálygeolog ellenben a VIII. fiz. oszt. 2. fokozatába, dr. Pálfy Mób segéd-

* 1126/eln. 1897. április 10. m. rendelet.
** 29457/IV. 3. 1897. julius 1. magas rendelet.



BÖCKH JÁNOS6 ( 2 )

geolog a X. fizetési osztály 1. fokozatába, Tbeitz Petek segédgeolog végre 
a X. fizetési osztály 2. fokozatába léptettetett elő.

Eöldmivelésügyi m. k. miniszter úr 0  Nagyméltósága fentídézett 
magas rendeletével egyúttal arról is értesítette az igazgatóságot, bogy a 
geológiai-agronomiai osztály vezetését, eddigi ügykörének érintetlenül 
hagyása mellett, dr. Szontagh Tamás kir. bányatanácsos és osztálygeologusra 
méltóztatott bízni.

Zárul még említhetem, hogy Kalatovits Mihály, az intézetnél ideig
lenes minőségben alkalmazott laboráns, Földművelésügyi m. k. miniszter 
úr 0  Nagyméltóságának 1897. évi január hó 14-én kelt iy sz. magas
rendeletével jelen állásában véglegesíttetett.

■K

Midőn az országos felvételek ügyére térek át, mindenekelőtt 
megjegyzem, hogy a hegyvidéki o r s z á g o s valamint a bányageologiai fel- 
vételek a iy '3 lg97 sz., a geológiai-agronomiai nyári tevékenység ellenben 
a -Iy2f5(j'g9 7  sz. magas rendelettel jóváhagyott programmok alapján fogana
tosíttattak.

A hegyvidéki országos felvételekkel négy felvételi osztály foglalkozott.
Ezek elsejének tagja, dr. Posewitz Tivadak mindenekelőtt Máramaros- 

megyében folytatta működését, hol a f f  J,Ana ÉNy és DNy lapokon dolgo- 
zott, csekélyebb mérvben azonban a szomszédos f f  ■ EK és DK nyugati 
szegélye mentén is megfordult, kelet- és délfelé kapcsolatosan régebb fel
vételeivel. Az első helyen nevezett lapokon déli és nyugati irányban a 
lapszélek érettek el, észak felé pedig az ország határa, míg keleti irányban, 
az utóbb idézett két lapon, a Turbát völgy mentén csatlakozott korábbi 
felvételeihez.

Az ez alkalommal bejárt vidék Német-Mokra, Királymező és Brusz- 
tura környékét képezi'Máramaros megyében.

E feladata bevégeztével szepesmegyei felvételeire tért át, hol a 
xxiii6°ov ÉK eredeti lap területén részletesen felvétetett az e térkép keleti 
és déli széle, nemkülönben észak felé a Hernád, nyugat felé pedig Porács 
délvonala által határolt vidék.

A második felvételi osztály tagjai közül a lefolyt nyár egy részén át 
csak dr. Szontagh Tamás foglalatoskodhatott a felvételekkel, a mennyiben 
az osztály másik tagja, dr. Pethő Gyula, a ki az 1896. deczember havában 
súlyos betegségbe esett, megtámadott egészsége helyreállítása végett az 
elmúlt évben hosszabb szabadsággal Karlsbadba volt kénytelen utazni és 
így a felvételekben kedvezőtlen egészségi viszonyai következtében később 
sem vehetett részt.
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Dr. Szontagh Tamás kir. bányatanácsos és osztálygeologus mindenek
előtt a XXTIzá°0aY ÉNy lapon működött, még pedig ennek délkeleti részében 
részletesen felvette a Harangmező, Almamező, Nyárló bibarmegyei hely
ségektől délre és keletre fekvő vidéket, keleti irányban a lapszélig, minek 
következtében befejeztetett az idézett lap egész területének a felvétele.

Aztán kelet felé fordulván, a x4tir7ov“ ÉNy eredeti felvételi lapon 
Rév környékén, a Sebes-Kőrös mentén, foganatosíthatott még némi tájé
koztató bejárásokat, nevezetesen pedig a néhai dr. H ofmann K áboly régebbi 
felvételeinek nyugat felé való egyöntetű tolytathatása érdekében, de egyéb 
irányit elfoglaltsága következtében ennél tovább már nem jutott.

A harmadik felvétek osztályhoz telegdi B oth L ajos főbányatanácsos 
és főgeolog, nemkülönben dr. Pálfy Móe segédgeologus tartoztak, az élőb
bem egyszersmint mint osztályvezető.

T. Roth Lajos főleg a ÉK nyugati felében működött, keletre,
t. i. Felső-Fügéd és Aranyos- Rákosnál kapcsolatban múlt évi felvételeivel, 
geologiailag részletesen térképezte a Felső-Füged, Csákó, Oláh-Rákos északi 
vége s az ez utóbbit a Székely-kő háromszögelési pontjával összekötő vonal 
közt elterülő vidéket, északnyugati és északi irányban a lap széléig. Azután 
áttérvén a nyugat felé következő XXIX 6°0Y" ÉNy lap északkeleti sarkrészére 
is, ott a Toroczkó északi vége, a Kos-tető, Kaszálás-tető és Gyalu-Plesu 
közt északi és keleti irányban a lapszélig terjedő részt vette fel. Telegdi 
E oth Lajos működési területe Torda-Aranyos és Alsó-Fehér megyéhez 
tartozik.

Az osztály második tagja, dr. Pálfy Móe segédgeologus mindenek
előtt a ÉK lapnak északnyugati végén tavalyi jelentésem szerint
még érintetlenül maradt részt vette fel földtanilag. Azután a szomszédos 
■ XXyÎ P̂oT ÉNy-ra térvén át, nyugati irányban néhai dr. Pkimics Gyöegy 
felvételeinek keleti széle éretett el. Délfelé a múlt évi, a Meleg-Számos 
balpartja mentén foganatosított felvételei munkaterületéhez kapcsolta újabb 
bejárásait, míg végre észak és kelet felé a lapszélek érettek el. Ezután 
működésével délfelé fordulva, ugyancsak a ÉNy lapon még fel
vétetett a Meleg-Szamostól a déli lapszélig lehuzódó hegyvidék, keleti 
irányban szintén a lapszélig, nyugatiban pedig Felső- Gyurkuczán csekély
séggel túlig (a Smida jelölt helyig). A fentebbin kívül térképezésre került 
a - Îvm^roT DNy lapnak ama része is, a mely az Álbák helységet észak
keleti irányban a Vurvu vurvulujjal egybekötő, ez utóbbitól pedig a Dorna, 
tisztáson át keleti irányban a lapszélig terjedő vonaltól nyugat, illetőleg 
pedig északfelé terül el és ezen a laprészen belül csak még a Meleg-Számos 
és Gyalu-Kaluluj, valamint az ettől délre, a Bélespatak és Apa- Kálda 
közötti csekélyebb folt maradt még érintetlenül.

A felvett terület a mondottak szerint Meregyó és Albák helységek,

< 3 )
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valamint a Meleg-Számos felsőbb részére és a Bélespatak vizi területére 
esik és Kolozsmegyéhez tartozik.

A negyedik felvételi osztály tagjai Halaváts Gyula és dr. Schafarzik 
Ferencz osztálygeologusok voltak; a felvételi évad második felében azután, 
a Kárpátokból való visszatértével, Adda Kálmán segédgeologus is ide 
tartozott.

Ezek közül H alaváts Gyula a ■ DNy és - DK tér-XXVIII. rov.  ̂ XXVIII. rov.
képeken folytatta működését, főleg pedig az utóbb nevezetten. Délnvugat- 
feló, a Sztrigy folyó mentén, a múlt évi felvételeihez csatlakozott, a *?na"—. X X V n i. rov.
DK lapnak déli széle további mentén pedig néhai dr. H ofmann Károly régebb 
felvételeihez.

Az elmúlt nyáron térképezett terület délnyugati határát a Sztrigynek 
Kőalj a-Ohab ától Ponorig terjedő szakasza jelöli, dél és keletfelé ellenben 
ezt a lapszélek képezik. Északi irányban, az Apa re betorkolásáig, ugyan
csak a Sztrigy szabja meg a határt, honnan azután az Apa re torkolatát az 
Csoklovina teleppel összekötő vonal, az utóbbitól pedig délnyugati irány
ban a Kőalja-Ohábáig lehuzódó vízválasztó adja meg a határt.

Halaváts Gyula felvételi területe Hunyadmegyéhez tartozik.
Az ugyancsak ez osztályban működött dr. Schafarzik F erencz, a ki 

nem kedvező egészségi viszonyai követelte 6 heti szabadságáról visszatérve, 
a ÉK és DK, továbbá a x|Vi' rov. ÉNy, ÉK, DNy és DK, valamint
a ÉK eredeti felvételi lapok területén dolgozott.

Nyugat- és délfelé szorosan csatlakozott megelőző felvételeihez és ez 
alkalommal északi irányban haladt tovább.

Délfelé a már múlt évi jelentésemben említett Vurvu Varatica, 
Vurvu Seroni, Funtina cunta és a Szár kő déli csúcsa jelölik meg a munka- 
terület határát.

A xx5VIj°™Ti ÉK lapon felvétetett a térkép északnyugati sarkában a 
Tucsilla hegy és a Triplex confiniumtól észak felé elterülő kis laprész.

Az észak felé szomszédos —S ^ 6na fent említett lapjain a bejárt vidék 
keleti határának menetét a Triplex confiniumtól kezdve Márga faluig 
(Krassó-Szörónymegye) az erdélyi országrész határa jelöli. Az északi határt 
Márgától Kröcsmáig (Krassó-Szörénym.) a lap széle szabja meg, míg 
északnyugat felé végre ezt az imént említett Kröcsmát a Sebes völgyében 
fekvő Bicjen faluval összekötő vonal jelöli meg. Az ekkép körülírt, térképe
zett vidékhez a ÉK és DK lapokon a Bolvasnicza és Sebes völgyek
közt elterülő vidék felvétele is járul, nyugati irányban a Temes folyóig. 
A működési terület Krassó-Szörénym egy éhez tartozik.

Ez osztályban működött a felvételi évad második felében Adda 
Kálmán segédgeolog is, s ekkor folytatta felvételeit Temesmegyében, a 
xkvAkv ÉNy és DNy eredeti lapokon. Ez alkalommal felvétetett a kelet és
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nyugat felé a lapszélek, észak felé Bruckenau és Charlottenburg közt a 
Beregszópatak, tovább pedig a Vale vire, végre délfelé a Bega által hatá
rolt vidék.

Azonkívül bejáratott még egy kisebb terület a ÉK térkép nyu
gati szélén, a Mély-Nádasi fővölgy legfelső ágazatán, a még tavalyi jelen
tésemben említett Királyfalvától északra.

Még a fentebbi, a rendszeres országos geológiai felvételek keretébe 
tartozó működés megkezdése előtt azonban Földmivelésügyi m. k. miniszter 
Úr 0 N a g y m é l t ó s á g á n a k s z .  miniszteri rendelete következtében, a 
magyarországi petroleum-kutatások érdekében, kisebb kiterjedésű részletes 
felvételeket foganatosított Adda a Kárpátok területén is, még pedig először 
Kriva-Olyka környékén, Zemplénmegyében. a x^Y*A°*r ÉNy és DNy lapo
kon, a Kriva-Olyka és Izbugya-Radvány közt egyrészt, és másrészt az 
Olyka patak és Laborcz közt elterülő vidéken.

Azután innen észak felé fordulva, a DK. és -  DNy la-
pokon megvizsgálta a Mikova melletti petroleumnyomokat, egyúttal rész
letesen felvévén a Sztropkó-Polena, Zemplén-Dricsna, Csertész, Kálenó és 
Borró helységek közt elterjedő vidéket is.

Az ez utóbbi vizsgálatok eredményét feltüntető jelentése, mely a 
pénzügyminiszter úr elé terjesztetett, annak idején az intézeti évkönyvben 
közöltetni fog.

Az intézeti bányafőgeologus, Gesell Sándoe főbányatanácsos-nyári 
működésére térvén át, jelenthetem, hogy az utóbbi az ungvári magyar kir. 
főerdőhivatalnak a luhi petróleum előjövetel ügyét tárgyaló jelentése alap
ján az evvel kapcsolatos j - ~ ~ -  ®s fTAsrT sz- maSas rendeletek következ
tében, mindjárt a felvételi évad elején a Lufi vidéki petróleum előfordulást 
tanulmányozta s ekkor a —̂9-Tzrá-a-  DK és ^  aAni> ÉK jelű eredeti felvételi 
lapokon a szükséges geológiai felvételeket is foganatosította, még pedig az 
Ung folyó fővölgyének Sztavna és Voloszánka közötti részén kívül még a 
Lubnya, Streblanszka, Csernipatak, Ticha, Szuha és Verhovina-Bisztra 
völgyek területén, egészben mintegy 15 kilométer hosszú vonalon. Ebbéli 
vizsgálatainak eredményeit már szintén egybeállította, s jelentése meg fog 
jelenni az intézeti évkönyvben.

Fentebbi feladata bevégeztével Verespatakra, Alsó-Fehérmegyébe 
utazott, hol e híres aranybányavidóken az erre vonatkozó történelmi és 
mivelési adatok gyűjtésével vala elfoglalva, mi mellett az ottani kvarcz- 
tartalmú andezitek elterjedését nyomozta.

A mi saját működésemet illeti, megjegyezhetem, hogy Pénzügy- 
miniszter Úr 0  Nagyméltóságának kívánságára és Földmivelésügyi minisz
ter Úr Ő Exczellencziájának sz. magas felhívása alapján, még
május hó végén a Szacsálon folyamatban lévő Deutsch J. JózsEF-féle
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petroleumfúrás megszemlélése és egyúttal újabb fúrólyukak pontjainak 
kijelölése végett Máramaros megyébe, Szacsalra utaztam. Az ott még 1895 
augusztus 31-én megkezdett fúrólyukat 1896 augusztus 18-án tudvalevőleg 
nagy szerencsétlenség érte, a mennyiben ekkor a külső víz nyomása nem
csak pápaszem alakjára korpasztotta be a fúrólyuk mind a két hermeticus 
csövét, de 320 méternél a csövek el is szakadtak, úgy hogy a víz teljes 
erővel öntötte el a fúrólyukat, elfojtván a már is kiszökött petróleum- 
sugarat. E fúrólyuk 456‘47 méterig hatolt le.

Máramaros megyéből hazatérve, junius havában Köbölkúton felkeres
tem az ott működő geológust, H orusitzky ÜENRiKet, bejárván vele Sárkány 
puszta, Gyiva, Kis- Újfalu, Bátorkesz, Madar és Sólymos puszta területeit 
dr. Szontagh T. társaságában, megadván egyúttal a szükséges útmutatá
sokat is.

Julius havában Kis-Szálláson csatlakoztam az ott működő geológus
hoz, ezt már a függőben maradt egyik-másik szakbeli kérdésnek a hely
színén való megbeszélése és elbírálása tette szükségessé.

Ez alkalommal az ott működő Treitz Péter s.-geológussal bejártuk 
a Tereziahalmi major, a Sikáros, Jankovácz, Halas, Császártöltés és Keczel 
vidéki területeket, azonkívül még Kalocsán, nevezetesen a Vajas-foki tégla
vető területét és környékét.

Julius második felében Ungmegyében, az országszéli Kárpátokban 
valék. elfoglalva, a mennyiben az Uzsok-hágó táján és a luhi petróleum- 
vidék területén folyó felvétel tette ezt szükségessé. Ungmegyében a luhi 
kincstári erdőbirtokon mélyesztetik le jelenleg egy kutatási fúrólyuk 
dr. Bantlin vállalkozó által, mely 1897 julius 1-én kezdetett meg, ott
létemkor pedig 52 méterig hatolt volt le. Azóta természetesen mélysége is 
már növekedett, a mint petroleumnyomok sem hiányoztak.

A fentebbiek után legfőbb főnököm, Földmivelésügyi m. k. miniszter 
Úr Ő Nagyméltósága 1897. évi julius hó 16-án kelt 4-2603/IV. 3. sz. magas 
elhatározásával engem avval méltóztatott megbízni, miszerint kellő időben 
Szí-Péter várra utazzam, s ott az 1897. augusztus hó 29-én megnyíló 
nemzetközi geológiai kongresszuson s az evvel kapcsolatos eseményeknél, 
mely utóbbi még az 1891-ben Washingtonban megtartott V. internationalis 
geológiai kongresszuson 0  Felsége II. Miklós orosz császár nevében VII. 
egybejövetelére Szt.-Pétervárra meghivatott, a m. kir. földtani intézet 
részéről vegyek részt. 0  Excellencziája e kitüntető megbízásának kellő idő
ben megfeleltem, a mint azután részt vettem a kongresszus bezártát követő 
nagy geológiai kirundulásban a Volgán le Zarizinig, onnan pedig nyugati 
irányban a Don kozákok földjén át az Azovi tengerhez s azután tovább déli 
irányban le Wladikawkazig. Wladikawkazból folytattuk utunkat át a 
Kaukázuson TifUszig, honnan a Kaszpi-tó melletti Baku-t kerestük fel.
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Innen nyugat felé fordulva, Batúm kikötőjébe utaztunk, s innen átkelvén 
a Fekete-Tengeren Kertsre, a Krím több pontját tekintettük meg, így 
Szudák, Jalta stb. vidékét, s zárul Szebasztopol híres területét és Odesszát 
kerestük fel, hol a kongresszusi kirándulás befejezést nyert s a résztvevők 
a szélrózsa minden irányában hazafelé utaztak.

A szentpétervári kongresszusról és eredményeiről szóló jelentésem a 
jelen évi jelentés végén közöltetvén, erről itt bővebben szólani nincs szük
ség, s reményiem, hogy utazási egyéb jegyzeteimről is lesz még alkalmam 
szólhatni.

A hegyvidéki felvételeknél az elmúlt évben részletesen felvétetett: 
S8'8i □  mf. =  *223341 □  Kjm, s ebből a petróleum-területekre esik:

Luh vidékére ._ .... 1*10 CH mf. =  63‘30 CD K{m
Mikova vidékére . l -03 « =  59'27 «
Iíriva-Olyka vidékére 0 -48 « =  27'62 «

Összesen 2 61 □  mf. =  15019  □

A geológiai-agronomiai felvételek tekintetében a következő je 
lenthető :

Az ezek körül fáradozó két személy közül az egyik, névleg Tbeitz 
Pétbe s.-geologus, a lefolyt nyáron a Duna-Tisza közén Szeged, Halas, 
Hajós, Kalocsa és Kis-Harta vidékén, a I0, z°°* -—  és a A3- zo°a gpe.

0 7 XX,, XXI., XXII. rov. XX. rov. x
ciális lapok ábrálta területen, melynek részben átnézetes, részben részletes 
geologiai-agronomiai felvételét a megelőző években foganatosította, végzett 
reambulaczionalis bejárásokat a munka kiegészítése és egyöntetűsége 
végett, s ez alkalommal egyszersmind átnézetesen felvette a jelű la
pon Kis-Harta északi vidékét is a Duna, Nagy-Er és Kis-Harta közt 
(077  □  mf. =  44'31 □  >(,„). melynek térképezése még függőben volt.

Az észak felé szomszédos speciális lapon tájékoztató bejárások
foganatosíttattak a Fülöpszállás és Kim-Szent-Miklós közötti területen, a 
mint továbbá a ^  z“o“a DK. lap északnyugati negyedében részletes felvételi 
kiegészítések is végeztettek a Hajós és Hűd Ersekhalomi puszta vidékén, 
0B8 □  mf. =  39'13 7f/m területen, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun megyében.

A fentebbi munka befejeztével felvette Tbeitz Pétbe a keszthelyi 
m. k. gazdasági tanintézet egy beadványa és miniszter Ur Ő Nagyméltó- 
ságának IV 2|5jg97 sz- magas rendelete alapján még a DK térképen,
Keszthely vidékén, részletesen a keszthelyi m. kír. gazdasági tanintézet 
birtokát, az ottani kísérleti tér megfelelőbb elhelyezése érdekében, ennek 
gazdasági térképe alapján, még pedig 0'07 Q  mf. =  4'03 □  területet, 
a mint ezen kívül az I V ° 3  jg96 sz. magas rendelet szerint eljárva, bejárta 
Égető I stván tázlári birtokos területét, s megadta neki a székes részek 
miként való javítására a szükséges útbaigazítást.
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Végül október havában a székes talajon lévő kísérleti telepeket, vala
mint a székes belvizek eredetét és lefolyását tanulmányozta, a mire Föld- 
mivelésügyi miniszter Úr Ő Excellencziája részéről és tekintettel a fent- 
mondott tázlári működésre, külön támogatásban részesült sz. ma
gas rendelet).

Ez alkalommal Békés-Csabán megtekintette az ottani kisérleti telepet 
is, nemkülönben a Kőrös-Tisza-Marosszögi ármentesítő-társulat székes 
talajú ültetvényeit, végre a Szeged környékén lévő székes belvizek eredetét 
és folyását kutatta Halas és Vadkertig.

H orusitzkt H enrik a DNjr lapon folytatta a geologiai-agrono-
miai részletes felvételt.

Kelet felé a múlt évben a Szt.- György halma és Muzslapuszta hatá
raiban foganatosított működéséhez kötvén, most felvette az 1 :25,000 
méretű fentmondott eredeti lap többi részét, kelet, észak és nyugati irány
ban a lapszélekig, dél felé ellenben a Duna bal partjáig; működési területe 
tehát Duna-Mócs, Bátorkesz és Köbölkút esztergommegyei, valamint 
Madar komárommegyei községek vidékére terjed ki (3-67 □  mf. =  
211-20 Tjm).

Ezen felül még a május-juniusi időközben részletesen felvette a 
~kx.Z'roT ^ ^ y  térkép ábrálta vidéken Budapest székesfőváros III. kerülete 
területének bizonyos részét, 0 5  □  mf. =  28'77 □  KlmJ a rendelkezésére 
bocsátott 1 :5000 méretű parczellás térképen, a mennyiben a budapesti
III. kerületi szőllőművesek egyesülete beadványa alapján a szőllőfölújítás 
érdekében az ottani szőllőhegyek talajminőségének megvizsgálásával Föld- 
mivelésügyi m. k. miniszter Úr Ő Nagyméltóságának gz. magas ren
deleté értelmében H orusitzkt H enrik lett megbízva, a kinek ebbeli mun
kálkodásának eredménye felsőbb helyre már fel is terjesztetett.

Az elmúlt évben geologiai-agronomiai tekintetben részletesen fel
vétetett: 4'92 U  mf. =  283'13 d  KJm, továbbá átnézetesen : 0'77 □  mf. =  
44-31 U  KJm.

*

Hidrológiai kérdésekkel a lefolyt évben is számosabb esetben 
foglalkozott a geológiai intézet.

Az ásvány- és gyógyvizek közül a következő esetekben:
Mindenekelőtt elbírálásra került a dr. Ormay József és társainak a 

koritniczai fürdő ásvány- és gyógyforrásai részére védőterületet kérvényező 
újabb beadványa és azután a beszterczebányai m. kir. bányakapitányság
nak ez ügyben hozott határozati javaslata.

A kincstár tulajdonát képező abauj-tornamegyei ránk-herlányi fürdő 
szénsavas vasas vizű ártézi-kút védőterülete kérdésében újabb jelentés
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tétetett, a mint továbbá az ez ügyben illetékes szepes-iglói m. kir. bánya- 
kapitányság kívánalmához képest a helyszíni tárgyalásra dr. Szontagh 
személyében az intézet köréből szakértő küldetett ki s azóta megtörtént a 
hivatalos nyilatkozat a bányakapitánysági határozati javaslat tekinte
tében is.

Jelentés terjesztetett felsőbb hatóságunk elé a zalatnai m. kir. bánya- 
kapitányságnak az alsó-fehérmegyei vízaknai gyógyfürdő forrásai és vizei 
megvédése érdekében hozott határozati javaslatára.

A már a tavalyi évi jelentésben említett buziási fürdő gyógyforrásai, 
úgyszintén a gróf Oberndorf H ugó tulajdonát képező hontmegyei gyűgyi 
ásványos vizű források megvédése ügyében Földmivelésügyi m. k. miniszter 
Úr 0  Excellencziája meghagyására dr. Szontagh Tamás a helyszínén 
is eljárt.

Véleményes jelentés terjesztetett fel dr. H einrich KÁLMÁNnak a 
Rudas-fürdő és a fővárosi közmunkák tanácsának a Sáros-fürdő hév
forrásai megvédése' iránt benyújtott kérvényük ügyében.

A szintén még a múlt évi jelentésemben felemlített gróf Schönborn- 
Buchheim E rwin munkácsi és szent-miklósi uradalmaihoz tartozó bereg- 
megyei ásványforrások megvédését czélzó helyszíni szemléhez és tárgya
láshoz a nagy-bányai m. k. bányakapitányságtól hivatalos geolog-szakértő 
kéretvén, az intézet részéről dr. Sontagh Tamásí küldöttem ki, nemkülön
ben a szepes-iglói kir. bányakapitányság megkeresésére a sárosmegyei 
czigelkai Lajos- és István-gyógyforrások védőterületi helyszíni tárgyalásá
hoz is; a mint később nyilatkozott az intézet az iglói bányakapitányságnak 
a néhai gróf Erdődy István örökösei tulajdonát képező, fentnevezett czi
gelkai gyógyforrásokat illető védőterületi javaslata tekintetében.

Vélemény nyilváníttatott a Budapest székesfővárosnak a Rudas
fürdő mellett lévő régi ásványforrás, illetőleg fúrt kút szabad használását 
czélzó kérvényére.

A trencsénmegyei Rajecz-fürdő részvény-társaságnak az utóbbi 
gyógyforrásai megvédését kérő beadvánj^a szintén elbíráltatott.

A Császár-fürdő gyógyforrásai részére kérelmezett védőterület meg
állapítása iránt készített bányakapitánysági javaslat felett való döntés előtt 
az érdekeltek közbejöttével az V. főosztály főnökének elnöklete alatt vegyes 
bizottsági tárgyalás megtartása rendeltetvén el, ebben miniszter Űr 0  Nagy
méltóságának ez iránti rendeletéhez képest az intézet kiküldöttei, úgy mint 
személyem és dr. Szontagh Tamás is résztvettek.

Tekintettel a Császár-fürdő részére tervezett védőterületre, de más
részt a Lukács-fürdő által használt, s a tervezett védőterületbe eső ponto
kon ásott iszap szabadabb nyerhetésére, további intézkedések s ezeket 
megelőzőleg próbafúrások válván szükségessé, ezek pontjainak kijelölése
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ügyében a budapesti Mr. bányakapitányság által hirdetett helyszíni tárgya
lásnál, valamint a fúrások ellenőrzése körül az intézet kebeléből kezdetleg 
dr. Szontagh Tamás, később pedig dr. Pálfy Mór intézeti tagok jártak el.

Az előbbeniek kapcsán még felemlíthetem, hogy az 1897. év folyamán 
a biharmegyei Pecze-Szent-Márton község határában fekvő Felix-gyógy- 
fürdő hévforrásai részére az 1897. évi április hó 5-én kelt sz.; Kör
möt ez szab. k. és főbányaváros közönségének a Stubnyafürdő község hatá
rában fekvő hasonló nevű gyógyfürdő hévforrásaira az 1897. évi junius hó 
4-én kelt y t w f  sz- ’ a Budapest székesfőváros területén lévő Császár
fürdő hévforrásai részére az 1897. évi augusztus hó 11-én kelt ^-^H^-sz.; 
a gróf Oberndorf H ugó tulajdonát képező s a hontmegyei Gyíígy község 
határában lévő ásványos vizű gyógyforrások részére az 1897. évi szeptem
ber hó 24-én kelt Y ^ g 9j- sz. magas rendelettel a védőterület engedélyez
tetett.

A közönséges ivóvizek és így különösen az ártézi hidak kérdéseinek 
megoldásánál szintén számosb esetekben segédkezett az intézet.

Megadatott a szakvélemény:

1. Helyszíni szemle mellett:

1. Battonya n. k. (Csanádm.).............. . .... ...
2. Bánlak n. k. (Torontálm.) gr. Kabátsonyi

Jenő kérése.... ... ._ ... „. .... ....
3. Eger r. t. v. (Hevesm.) .... .... .... .„ .... ....
4. Fehértemplom r. t. v. (Temesm.)._. ....... ...
5. Gyulai honvédhuszár laktanya (Békésm.) 

honvédelmi m. k. miniszter kívánalmára ....
6. Kolozsi m. k. gulyatelep (Kolozsm.)._ ....
7. Magyar-Igen n. k. (Alsó-Eehérm.) Balogh

Dezső ottani birtokos kérése ... .... „. ._
8. Poprád- Virágvölgy (Szepesm.)ásványosvizre
9. Siófok n. k., Siómaros k. k. és Fok-Szabadi

k. k. (Veszprémin.).... .... .... ..... .... ._. ._
10. Szeged szab. kir. város további ártézi kutak

engedélyezésének esetleges káros hatása 
ügyében... .... .. .„ __ .... .... ....... .

11. Székely-Udvarhely r. t. v. (Udvarhelym.) .._
12. Varasdmegyei Jalkovecz birtok. Josipovich

Imre 0  Exc. megkeresése .„ .„ _.

vélem. Halaváts Gyula.

(( (( ((
« « «
« « <(

« dr. Pálfy Mór.
« « « (i

<( « « «
« dr. Szontagh Tamás.

« (i « «

« H alaváts Gyula.
« dr. Pálfy Mór.

« dr. Szontagh Tamás*
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II. Helyszíni szemle nélkül:

1. Budapest székesfőváros a m. kir. állam
vasutak által a X. kerületben létesíteni
szándékolt ártézikút engedélyezése ügyében, vélem. dr. Szontagh Tamás.

2. Tót-Keresztár k. k. (Vasm.) _  .... ... _  « « « «
3. Zilah r. t. v. (Szilágym.) a városi laktanya

előtti ártézi kút ügyében .................  ... « Pethő Gyula.

A felsorolt esetekben az ártézi kutak körüli kérdésekkel állíttattunk 
szembe, de nem hiányoztak olyanok sem, melyek közönséges kutakat illet
tek. Ez utóbbi irányban megvizsgáltatott a helyszínén :

1. Czelna k. k.-ben (Alsó-Fehérm.) a gróf Teleki
Sándor örökösei gazdasági udvarának kútja, vélem. dr. Pálfy Mók.

2. Somogyvári uradalom (Somogym.). Lőrinczy-
tanya kútja. Gróf Széchenyi Imre nagybirt.
kérése .... .... .... .. . .... .... .... .... .... « dr. Szontagh Tamás.

A hidrológia terén azonban még egyéb esetekben is eljártunk; így:
Pécs sz. kir. város kérésére a  ̂ sz. magas rendelettel a városi

vízvezeték kibővítése érdekében a közegészségügyi mérnöki szolgálat egyik- 
közegével egy intézeti geológus, névleg dr. Szontagh Tamás is kiküldetett, 
de minthogy a város szakközegei által végzendő előtanulmányok befejezést 
még nem nyertek, a -  g67̂  sz. magas rendelettel meghagyott újabb hely
színi szemle egyelőre még függőben van.

Arad sz. kir. város vízvezetéki kútja védőterülete iránt fordulván az 
intézethez, megadatott a kellő felvilágosítás; szintúgy mint a magyar kir. 
dohányjövedéki központi igazgatóságnak az egri m. k. dohánygyár telepe 
kutjaira vonatkozólag.

Lókút veszprémmegyei község vízhiányának orvoslása végett ugyan
csak a közegészségügyi mérnöki szolgálat kiküldöttjével az intézet köréből 
telegdi E óth L ajos főbányatanácsos és főgeologus járt el.

Budapest székesfőváros a budapesti IX. kér. kitérő állomáson a 
petroleumhordók kezeléséből a Dunaág vizének állítólagos fertőzéséből 
támadt pörös ügyből kifolyólag kérvén az intézet véleményét, ez meg is 
adatott. *

Dernbach J. és Társai baranyamegyei szabolcsi lakósok vízelvonási 
panaszt emelvén, Földmivelési m. k. miniszter Úr 0  Nagyméltóságának 
y 8g2 sz. m. rendelete alapján az ez ügyben való helyszíni tárgyaláshoz 

Adda Kálmán s.-geologot küldöttem ki mint geolog szakértőt.



16 BÖCKH JÁNOS ( 1 2 )

A herculesfürdői Hercules-forrás helyesebb foglalása válván szüksé
gessé, e czélból a sz. m. rendelet alapján az eljáró mérnöki közeg
nek geológiai téren való támogatása végett az intézeti tagok közüL 
dr. Schafaezik Febencz járt el a helyszínén.

Midőn a vízi ügyekről szólok, nem mellőzhetem hallgatag, hogy Buda
pest székesfőváros polgármestere, midőn a Kőszénbánya és téglagyár 
Pesten czégtől a X. kerületben létesíteni szándékolt ártézi kútra 1897. évi 
34075 eln. sz. alatt kiadta az engedélyt, ennek 5. §-ában elrendelte, hogy 
az «Artézi kút fúrásának befejezése után köteles engedélyes a fúrás pontos 
jegyzőkönyvének másolatát és a. fúrási próbákat a székesfővárosi mérnöki 
hivatalnak és a m. kir. földtani intézetnek beszolgáltatni, úgyszintén a 
nyert víz mennyiségét, hőfokát és összetételét ugyanott bejelenteni!) •—  és 
ezen intézkedés csakis köszönetünkre tarthat, igényt.*

Végül még felemlíthetem, hogy midőn Temes vármegye közgazdasági 
előadója miniszter Úr 0  Excellencziájához benyújtott előterjesztésében 
reá utalt ama sajnos tapasztalatokra, melyek az alföldi ártézi kutak rend- 
szertelen fúrása következtében itt-ott már-már mutatkoznak, alkalma volt 
az intézetnek is sz. jelentésében e fontos tárgyra vonatkozólag intő 
szavát újból felemelni.

A mint az előadattokból látható, a m. kir.-földtani intézet idejének 
épen nem csekély részét vízi ügyekben való eljárásra is kénytelen 
fordítani.

Az előbbiben a víziügyekről szólva, áttérhetek most oly irányokra, 
melyek a bányászati vagy evvel kapcsolatos térre vezetnek.

A Bihar-Szilágyi olajipar részvénytársaságnak a Szamosudvarhely 
és Zsibó között fekvő Ny áras dűlőben megindított 3-ik fúrólyukjáról már 
tavalyi jelentésemben emlékeztem meg. Minthogy pedig a társaság, a 
telegm R oth L ajos főbányatanácsos és főgeologustól annak idején kijelölt 
ponton a 600 métert túlhaladó mélységbe is iekivánt hatolni s erre szintén 
állami szubvencziót kért, pénzügyminiszter Úr 0  Nagyméltósága e mélyebb 
fúrás indokoltsága iránt előbb az intézet szakvéleményét kívánta be, mely 
utóbbi az annak idején a helyszínén eljárt fentnevezett főgeologus jelentése 
alapján megadatott, a mint megadatott a szóban forgó fúrást illetőleg 
pénzügyminiszter Úr 0  Nagymóltóságától hozzánk másodízben is intézett 
kérdésére a kellő felvilágosítás. A fúrás 806-2 méter mélységig hatolt, s 
minthogy 750 méter körül az alaphegységet képező csillámpalát érte el, 
végképen beállíttatott.

K  petróleum-kutatásokkal az intézet most egyáltalán szaporábban 
foglalkozik, mint ez a fentebbiből és az országos felvételek alkalmával

* Földtani int. 478/1897. sz.
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közöltéiből is kiviláglik s az elmondottakhoz még hozzá tehetem, hogy 
további véleményes jelentéseket terjesztett fel az intézet a czigelkai birtok
nak petróleum előfordulása irányában kórt megvizsgáltatása ügyében, szint
úgy a Felső-Bajom, (Kis-Küküllőmegye) melletti (/azkiömlósekre Paul V il
mos brassói gyárostól kért vizsgálat tárgyában. Gáz iránt különben, mely 
Bács-Petrovoszellón az 1897. évben lemélyesztett, és perczenként 40—42 üt. 
vizet adó ártézi kútból száll fel és sárgás lánggal ég, a nevezett község 
szintén óhajtott útbaigazítást, s a kérésnek tőlünk telhetőleg megfeleltünk, 
habár a gázoknak miként való használatba vétele már nem a mi szak
körünkbe tartozik.

Felsőbb meghagyásra helyszíni vizsgálatot foganatosított br. Apob 
Gábob bálványos-füredi birtokán (Háromszékm.) a szénsav nyerés végett 
lemélyesztendő fúrólyuk érdekében dr. Schafabzik F ebeucz intézeti geo
lógus, a mint útbaigazítólag nyilatkoztunk a soóvári erdőhivatal területén 
lévő kis-győri (Borsodmegye) palabánya szakszerű kezelése iránt hozzánk 
intézett kérdésre.

Ha az előbbeniben elmondottak s a rendes országos felvételek teen
dőin kívül elvégzettek, a tevékenység elég tarka kópét nyújtják, mely magára 
a voltaképeni geológiai működésre nyomasztólag hat, marad még mindig 
elég számos eset, melyben az intézet a hozzá fordulókat egyik vagy másik 
irányban támogatta és útbaigazította.

így felsőbb hatóságunknak a szegedi folyammérnöki hivatal által hasz
nálatba venni óhajtott kőanyagra vonatkozólag két ízben adatott meg a 
bekivánt véleményezés. Az Országos ipar egyesület az 1896. évben meg
tartott iparos kongresszus jegyzőkönyvét küldötte be hozzánk azon kéréssel, 
hogy az ennek 21. lapján foglalt GuNSZi-fóle indítványra, mely a hazai 
kőbányatermékek szakszerű megvizsgálására vonatkozik, valamint a 22. la
pon található ScHWABCz-féle előterjesztésre, mely a hazai kvarczhomokok 
felkutatását czélozza, a kívánatos tájékoztatást megadjuk. Ez részünkről 
tényleg meg is történt, de kifejezést kelle adnunk annak is, hogy szerin
tünk sem szenved ugyan kétséget, hogy az országos iparos kongresszus 
Ill-ik  csoportjában érintett kőbányaügy, valamint az üvegelőállításra szol
gáló kvarcz kérdése nagyfontosságú, a minek a m. kir. földtani intézet szin
tén már régóta teljes tudatában van, de meg kelle jegyeznünk azt is, hogy 
a m. kir. földtani intézet a felvetett irányokban már szintén régóta teljesíti 
feladatát, a meddig ez geológiai téren mozog, s így ennek tagjait mulasztás 
nem terheli, mert hisz a felvételek közben, valamint más egyéb alkalom
mal is, mindig figyelemmel voltak tagjaink az ipari szempontból értékesít
hető anyagokra, sőt hozzátehetjük azt is, hogy az adott tanácsok alapján 
hazánkban már nem egy iparvállalat szülemlett meg. Ha azonban az iparos 
kongresszus Ill-ik  csoportja működésünkről egy árva szóval nem vett tu-

• 2A m. k. földtani int. évi jelentése 1897-ről.
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domást, annak bizonyára nem a m. Mr. földtani intézet az oka. A ki csak 
némileg körülnézett az ezredéves kiállításon tőlünk bemutatott tárgyak 
közt, bizonyára már ott hamar eligazodhatott, hogy a kőbányatermékek 
szakszerű megvizsgálása a kellő mederben mozog, sőt hogy mindaz, a 
mit a javaslatot tevő contemplált, már vagy megtörtént, vagy pedig a meg
valósulás stádiumában van, s hivatkozhatunk erre, legalább a mennyire a 
kérdés bennünket illet, a ScHWABCz-féle indítványnyal szemben is. Az inté
zetnek volt különben alkalma a hazai üveggyárosoktól válságos helyzetük 
ügyében benyújtott, s kereskedelemügyi m. kir. miniszter Úr 0  Exczellen- 
cziája részéről legfőbb főnökünkkel is közölt emlékiratba betekinteni s erre 
jelentést terjeszteni fel.

Még sok más esetben, melyeket külön felsorolni nincsen szükség, 
szintén eljárt az intézet és tagjai, megadván a kívánt útbaigazításokat szó
val és írásban.

-x

Mielőtt jelentésem fonalán gyűjteményeinkről szólok, előbb meg 
akarok emlékezni néhány szóval amaz ügy állásáról, mely könnyen ért- 
hetőleg szélesb körök figyelmét is leköti, s ez a magy. kir. földtani intézet 
épülete építkezési ügyének a tovább fejlődése.

A múlt évi jelentésemben foglaltakhoz most már a következőket fűz
hetem hozzá.

A Magyar Mérnök- és Építész-Egylettől elbírálásuk után ismét vissza
érkezett pályaművek 1897 február 11-én, saját szempontjából való nyilat- 
kozhatás végett, a földtani intézethez küldettek le, s az intézet a vett magas 
felhívásnak 18S7 márczius 3-án kelt terjedelmes jelentésében felelt meg, 
de egyútal még február 22-én átadta a pályaműveket további eljárás végett 
a gazdasági műszaki hivatalnak.

1897 márczius 13-án döntött a Földmívelésügyi miniszter Úr 0  Nagy
méltósága az akkorában már ismét előtte fekvő pályaművek felett, ekkor a 
Magyar Mérnök- és Epűész-Egylet tervbiráló bizottságától a pályadíjak 
elsejére ajánlott L echner Ödön műépítészt bízván meg egy, a kapott út
mutatásokat szem előtt tartó módosított terv benyújtásával, mely feladatá
nak a nevezett megfelelt, s átdolgozott tervét 1897 május 3-án be is nyúj
totta, s ennek alapján miniszter Úr Ő Nagyméltósága ugyancsak még május 
havában méltóztatott Lechner Ödön műépítészt a m. kir. földtani intézet 
végleges elhelyezésére szolgáló épület részletes tervei elkészítésével és az 
építkezés vezetésével megbízni.

Miniszter Úr Ő Nagyméltóságának 1897 márczius 18-án kelt -̂ --g-sz. 
magas rendelete következtében még márczius havában foglalkozott az 
intézet saját szempontjából a székes fővárostól az intézet részére emelendő
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•épület czéljaira átengedett telek átvételére vonatkozó használati szerződés 
tervezetével, mely egyúttal a kincstári jogügyi igazgatóságtól adott véle
mény es jelentéssel volt ellátva, s ide vágó jelentését 1897 márczius 26-án 
terjesztette fel. Április 10-én kelt iy~3 g97 sz. magas rendeletével miniszter 
Úr 0  Nagyméltósága a használati szerződés végleges szövegezése iránt nyi
latkozott, egyúttal közölvén Budapest székesfőváros tanácsával, hogy a meg
állapított szerződési tervezetnek az államkincstár nevében való aláírásával, 
utólagos jóváhagyásának fentartartása mellett, a földtani intézet igazgatóját 
bízta meg.

Készemről tehát az aláírás 1897 május 7-én meg is történt s a székes- 
főváros nevében az alpolgármester által foganatosított jegyzés után a szer
ződés 1897 junius 4-én miniszter Úr 0  Nagyméltósága aláírásával is el
láttatott, a mint egyúttal a székesfőváros a kérdéses teleknek a m. kir. föld
tani intézet részére a helyszínén leendő mielőbbi tényleges átadása iránt 
való intézkedésre is íelkóretett, s az átvétel foganatosítása a m. kir. föld
tani intézet igazgatójára és L ovas Sándob műszaki tanácsosra ruháztatott. 
A telekátvétel az imént nevezettek részéről a székesfőváros kiküldöttei, 
nóvleg Petkovits Mihály székesíőv. mérnök, a VII. kér. elöljáróság részéről 
Thibbing K áboly kerületi mérnök urak, mint átadók jelenlétében 1897 jú
lius 7-én történt meg.

Minthogy a fentmondott szerződésnek a földtani intézet történetében 
oly lényeges szerepe van, szabadjon ezt könnyebb hozzáférhetós végett 
ide is iktatni.

32658
1897. számhoz.

Másolat.

50 l<r. 
bélyeg

Használati szerződés.

Mely egyrészről Budapest székesfőváros közönsége mint használatba adó, 
másrészt a m. kir. államkincstár, mint használatba vevő között a székesfó'város 
törvényhatósági bizottság 1896. évi ápril hó 15 és 16-án 469 kgy. sz. a. hozott
határozata és a székes fővárosi tanács ĝ9gÚyl számú határozata folytán követ
kező feltételek mellett megköttetett.

1. Budapest székesfó'város közönsége a m. kir. földtani intézet részére eme
lendő állandó épület czéljára használatúi átengedi a m. kir. államkincstárnak, és 
ez utóbbi használatúi átveszi a Budapest székesfőváros YH. kerületében a Ste- 
fánia-út jobboldalán fekvő Budapest főváros pesti részének 13554. számú betété
ben ~ ~ -/1 9  helyrajzi sz. a. felvett és a székesfőváros tulajdonátképező 2000 [j]öl 
kiterjedésű telket mindaddig, míg ezen telek a m. kir. földtani intézet czéljaira 
használtatni fog.

2. Az átengedett telek a székesfőváros közönségének beleegyezése nélkül 
másra, mint a földtani intézet és az ennek keretébe tartozó épületek czéljaira

2*
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nem használható és a mennyiben az átengedett telek a székesfőváros beleegye
zése nélkül más czélra fordíttatnék vagy használtatnék, vagy a m. kir. földtani 
intézet megszűnnék, vagy pedig a földtani intézet a 3. pontban kikötött határ
időn belül fel nem építtetnék, az átengedett telek a rajta levő épületekkel és azok 
tartozékaival, vagy egyéb beruházásokkal minden megváltási és kártérítési köte
lezettség nélkül a székesfőváros birtokába és használatába és korlátlan tulajdo
nába visszaszáll és köteles leend a m. kir. államkincstár az esetben az átengedett 
telket a székesfővárosi tanács által megállapítandó időn belül a székesfővárosi 
közönség birtokába, illetve korlátlan tulajdonába visszaadnia nélkül, hogy ezekért 
bármely czímen kártérítést, vagy megváltást követelni jogosítva lenne.

3. Köteles a m. kir. államkincstár az átengedett telken a m. kir. földtani 
intézetet a székesfővároshoz, és pedig nemcsak mint építésrendőri hatósághoz, 
hanem mint a telek tulajdonosához is előzetesen bemutatandó és általa jóvá
hagyandó tervek szerint a jelen szerződésnek a m. kir. államkincstár nevében a 
földmívelésügyi m. kir. minister úr részéről eszközlendő aláirása, illetve jóvá
hagyása napjától számított 3 (három) év alatt felépíteni.

4. Kiköttetik, hogy a földtani intézet gyűjteménytára a használati idő egész 
tartama alatt a nagy közönség által minden belépti, vagy egyéb díj nélkül meg
tekinthető.

5. Kötelezi magát a m. kir. államkincstár az intézet gyűjteményeiről, a kö
zönség használatára lehetőleg mérsékelt áron megszerezhető népszerű katalógust 
készíttetni.

6. Kötelezi magát a m. kir. államkincstár, illetve a földtani intézet, hogy a 
székesfőváros iskoláit a földtani intézet igazgatóságához esetről-esetre intézendő 
megkeresés alapján a megfelelő, vagyis az illető iskolában a kőzettannak taní
tására előírt terjedelemhez mért, azonban csak kizárólag hazai kőzetek kézi pél
dányaiból álló gyűjteményekkel ingyen fogja ellátni.

7. A szerződés tartama alatt a használatúi átengedett telek és azon eme
lendő épületek után járó, mindennemű adók és egyéb közterhek, mint csatorná
zási, kövezési díjak és költségek és mindazon kiadások, melyek rendszerint az 
ingatlan tulajdonosát terhelik, kizárólag a m. kir. államkincstár által viselendők.

8. Jelen használati szerződés kötésével járó minden költséget, az ezután 
esetleg kivetendő illetékeket és bélyegköltséget a m. kir. államkincstár köteles 
viselni.

9. Budapest székes főváros közönsége részéről megadatik az engedély, hogy 
a Budapest főváros VII. kér. Stefánia-úton fekvő és a Budapest főváros pesti ré
szének 13554. számú betétében /19 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanra a 
m. kir. államkincstár költségén telekkönyvileg bekebeleztessék, hogy a m. kir. 
államkincstárt, illetve a m. kir. földtani intézetet ezen intézet fennállásáig tartó 
használati jog illeti meg, oly korlátozással azonban, hogy az átengedett terület 
kizárólag csak a m. kir. földtani intézet és az ennek keretébe tartozó épületek 
czéljaira használható, a székes főváros közönségének beleegyezése nélkül más 
czélra nem fordítható és az esetben, ha a m. kir. földtani intézet megszűnik, vagy 
a telek, illetve az egész épület a székesfőváros hozzájárulása nélkül más czélra
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fordíttatnék, vagy a m. kir. államkincstár a 3. pontban elvállalt építési kötelezett
ségének az ott kitett határidőn belül eleget nem tenne, a m. kir. államkincstár 
használati joga megszűnik és köteles leend a használatba adott telket a rajta lévő 
épületekkel és egyéb beruházásokkal a székesfőváros tanácsa által megállapítandó 
határidőn belül minden kártérítési vagy megváltási igény nélkül a székesfőváros 
birtokába vissza-, illetve korlátlan tulajdonába átengedni, mely esetben egyszer
smind jogosítva lesz a székesfőváros közönsége a használati jogot a telekkönyv- 
ből töröltetni.

10. Netaláni per esetére a mindenkori felperes által szabadon választandó 
budapesti kir. biróság illetékessége és a sommás eljárás kiköttetik.

11. Ezen használati szerződés mindkét szerződő félre nézve csak a m. kir. 
államkincstár nevében a földmívelésügyi m. kir. minister úr által eszközlendő 
aláírás, illetve jóváhagyás napjától kötelező.

Minek hiteléül ezen szerződés két egyenlő eredeti példányban kiállíttatott.
Eelt Budapesten, 1897. évi május hó 7-én.

Előttünk:
Jaeger Béla s. k. Böckh János s. k.
Bétliy Pál s. k. mint a m. kir. földtani intézet igazgatója,

mint tanuk.

21240

Budapest székes főváros közönsége nevében jóváhagyatik és aláirafik. 
Budapest, 1897. május 14-én

a székes főváros tanácsa :
(P. H.) Haberhauer s. k.

alpolgármester.

32658
T w i :  szam‘

Ezen szerződést jóváhagyom.
Eelt Budapesten, 1897. évi junius hó 4.

(P. H.) Darányi s. k.

Az ügynek ennyire való fejlődése mellett miniszter Úr 0  Nagyméltó
sága indíttatva érezte magát még 1897 május 15-én az építkezési bizottságot 
is megalakítani, s ez utóbbiba eeicheneggi Malcomes Jebomos br. miniszt. 
osztálytanácsost mint elnököt, további tagokként pedig semsei dr. Semsey 
ÁNDOBt, Z ieglee Győző műegyetemi tanárt, Ebeesz Káeoly központi szám
vevőségi főnököt, L ovas Sánbob műszaki tanácsost, L echneb Ödön mű
építészt, K olbenheyek V iktob kir. főmérnököt és személyemet nevezte ki, 
a jegyzői teendők Eszteehay Jenő miniszt. segédfogalmazóra bízatván.

Az így egybeállított építkezési bizottság még 1897 május 26-án kez
dette meg működését, ekkor tartván meg első ülését s azóta mai napig



végzi teendőit időről-időre egybehívott tanácskozásai révén, 1897-ben egész
ben 9 ülést tartván.

így fokra-fokra mindjobban megtörténvén a kivitelre való előkészí
tések, időközben közöltetett az árlejtési hirdetés a tervezett építkezés tény
leges kivitele ügyében, s ez irányban 1897 október 24-ig déli 12 óráig 
71 ajánlat érkezett be, melyek október 30-án az építkezési bizottság délután 
5 órakor megtartott 6-ik ülésében bontattak fel.

Beható tanácskozás és a szükséges összehasonlító egybeállítás foga
natosítása után a beérkezett ajánlatok közül Hausmann S. építkezési vállal
kozó ajánlata mutatkozott legajánlatosabbnak, a ki különben késznek nyi
latkozott megtett ajánlatai alapján akár egységárak szerint, akár átalány- 
összeg mellett a tervezett építkezést foganatosítani.

A további fejlemények tekintetében közölhetem, hogy miniszter úr 
0 Nagyméltósága az előtte fekvő adatok alapján H ausmann Sándok vállal
kozót bízta meg az intézeti épület emelésével, még pedig a megállapított 
384,500 írt átalányösszeg elfogadása mellett, minek következtében az épít
kezési bizottság 1897 deczember 2-án megtartott, ez évben utolsó ülésében, 
a szerződési szöveg elkészítésével Kolbenheyeb Viktoe kir. főmérnök és a 
tervező Lechneb Ödön műépítészt bízta meg, a kik e megbízatásnak eleget 
téve, az 1898 január 10-én megtartott építkezési bizottsági ülésen a H aus
mann. Sándob vállalkozóval kötendő szerződés szövegét mellékleteivel együtt 
bemutatták, a melyet azután 1898 február 6. miniszer úr Ö Excellentiája 
elfogadni és aláírni méltóztatott. így fejlődött az építkezési ügy utolsó évi 
jelentésem óta 1897 folyamán.

Lépésről-lépésre haladtunk a kitűzött czél felé, s habár a beállt téli 
idő az épület tényleges kivitelét az 1898. évre halasztotta, megtörtént, mint 
látható, minden előkészület arra, hogy az alkalmas idő beálltával az eszme 
megtestesülése is megtörténhessék, a mint zárul hozzá tehetem, hogy 1898 
február 9-én az építkezés meg is kezdetett, s azóta teljes erővel foly, mind
jobban kidomborítván amaz alkotást, melyet a hazai geológia mindenek
előtt dr. Darányi Ignácz földmívelésügyi m. kir. miniszter Űr Ő Excellen- 
cziája fenkölt szellemének, kegyes pártfogásának és Budapest székesfőváros 
közönsége, valamint semsei dr. Semsey Andob hathatós támogatásának 
köszön.

*

Gyűjtemény einkre pillantva, ezek továbbfejlesztésére most is 
megtörtént minden, de a gátló térhiánynak csakis az új épületbe való át- 
költözködés fog véget vethetni.

A gyűjtemények zoopaleontologiai részét a következők fejlesztették 
adományaikkal: Böckh H ugó műegyet. tanársegéd Budapesten, rhinoceros-

2 2  BÖCKH JÁNOS ( 1 8 )



( 1 9 ) IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS. 2 3

foggal a nógrádmegyei Szakáiról; Brejcha J. Y. fúrási vállalkozó szarmata 
kövületekkel a Puszta-Zemerden, Aradmegyében lemólyített fúrólyukból; 
Czárán Gyula földbirtokos Borossebesen, dr. Pethő Gy . szerint jobbára 
(Jrsus spelaeus, valamint Cervus elaphus és Cerv. capreolus-iól való csont
maradványokkal, melyeket az Oncsásza és Cuciulata közötti barlangüreg
ben, továbbá a Boga egyik barlangüregében és a Ylegyászában, a retyiczeli 
vízesés közelében nyíló barlangban (Kolozsm.) gyűjtött; az Ecsedi láp le
csapoló és a Szamos balparti ármentesítő és belvízszabályozó társulat mű
szaki igazgatósága Nagy-Károlyon, a Kraszú a-csatorna domahidi szaka
szának kiásása alkalmával talált maTOrmtíű-maradványokkal (nevezetesen 
két szép agyar), melyeknek átengedését mindenekelőtt Földmívelésügyi 
m. Jár. miniszter Úr 0  Exczellencziája kegyes közbelépésének és intézke
déseinek köszönünk, valamint a mér ki vadaskert mögött elhúzódó csatorna 
szakaszában talált cervus, equus, rhinoceros, Castor fiber és hyaena fogak
kal és egyéb csontmaradványokkal, melyeket a kiküldve volt Halaváts Gyula 
intézeti tag közvetített részünkre (az ugyancsak Domahidán talált bronz
eszközöket, úgymint 10 tokos vésőt, 1 karimás vésőt, 1- lándzsát, 21 sarlót, 
3 karpereczet és 2 sodronyt a Magyar Nemzeti Múzeumnak adtuk át); az 
Eger mellett (Hevesmegye), a várostól DNy-ra, a szalóki út melletti leásás- 
ban talált Elephas primigenius agyarral, melyet kiküldöttünk, H alaváts 
Gyula szerzett meg dr. Semsey Andor és Zaláé József alispán úr támoga
tásával ; P ialka Miksa, m. kir. államvasuti főmérnök Munkácson, dr. Szon- 
tagh T. közvetítése mellett, a Tokaj melletti Tisza medréből való Cervus 
euryceros agancstöredékével; P uchs Ármin földbirtokos Bákos-Keresztúron 
az ottani kavicsbányájában talált Mustodon arvernensis zápfogával és né
hány puszta-szt.-mihályi mediterránkorbeli kövülettel; Gerber F rigyes, 
a salgó-tarjáni kőszónbánya részvény-társulat bányaigazgatója Salgó-Tar- 
jánon, a nógrádmegyei Felső-Pálfalva község melletti bánj-atelep közelében 
a. mediterrán homokkőben talált krokodil fogsorozattal; H ugmayer József 
Budapesten, a veszprémmegyei Urkútról való két ammonittel; Mátyás 
Aurél bányaművezető Solymár-Yörösváron, az ottani Mátyáshegyen 
(Schlossberg) lévő kőbányából való kövületekkel; Mucx József főmérnök 
Boryslawban, az ottani miocénben fellépő ozokerittellérben, 110 m]  mély
ségben talált mustodon agyartöredékkel; Páley Mór dr., intézeti tag, a 
hivatalos meghagyás következtében az ó-budai Mátyás-hegyen lévő tégla
vetőben az édesvízi mészkőre települt löszből gyűjtött, túlnyomólag szarvas 
(és, dr. Pethő szerint, részben bos-tól is eredő) csontmaradványokkal, me
lyekre Böciíh H ugó figyelmeztetett bennünket, onnan néhány darabot is 
adván át; dr. Schafarzik Ferencz Budapesten, bakonyi inoceramusokkal 
és felső krétabeli íoraminiferás meszekkel Tapolczafőről (Veszprémin.); 
dr. semsei Semsey Andor Budapesten, dakotai emlősökkel (Titanotherium
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Proutii és Oreodon gracilis), melyeket 136 mark 80 fii. lefizetése mellett 
szerzett meg, továbbá mamnmf/i-maradványokkal (köztük egy szép bal 
czombcsont), melyek Szolnokon a Tiszából kerültek ki és Tóth Mór 
kir. ügyész úr szives közvetítésével szereztettek b e ; ugyancsak dr. semsei 
Semsei A ndor, dr. Schafarzik F erencz közvetítése révén Baden és Yöslau 
vidékén vásárolt mediterrán kövületekkel és gundramsdorfi pontusi mela- 
nopsisekkel; W iesner Rajmár bányaigazgató Pécsett, az ottani András- 
akna déli szárnya 7-ik számit széntelepében talált saurius maradványokkal. 
Végül megjegyzem, hogy dr. semsei Semseí Andor úr az intézet össze
hasonlító osteologiai gyűjteményének szintén több tárgyat ajándékozott 
(úgymint lemming, farkas, Gulo borealis, havasi nyúl, zerge csontvázát és 
Ursus beringhensis koponyát), a melyekért a 192 frt 89 kr. vételárt sajátjá
ból fedezte.

Azonban gyűjteményeink többi ágai részére sem hiányoztak adomá- 
mányok; így a bánya-geológiai és petrografiai gyűjteményeinket a követ
kezők gazdagították :■ dr. L. Mrazec bukaresti tanár két darab ozokerittel 
Mosoriról Moldvában; dr. Schafaezik Ferencz Budapesten, sajátságos sep- 
táriával kárpáti homokkőből, a háromszékmegyei gyulafalvai erdőnek egy 
sziklájáról, továbbá krassó-szörénymegyei örmónyesi barnaszénnel, vala
mint karlsbadi borsókövekkel és aragonitekkel, mely utóbbiakat dr. semsei 
Semsev Andor megbízásából szerzett be 25 frt 30 kr. vételár fejében; 
dr. Schmidt Sándor műegyetemi tanár Budapesten, vasmegyei szalonoki 
ásványokkal (antimonit, stilbit és gipsz); dr. semsei Semsev Andor 17 drb 
magyarországi ásványnyal, melyeket Themák Ede tanártól szerzett meg 
109 írtért.

Technológiai gyűjteményünket a következők gyarapították: A m. 
kir. állami kő- és agyagipari szakiskola Székely-Udvarhelyen, jánosfalvai és 
városfalvai homokkő koczkákkal; G-áll József nagybirtokos és főrendiházi 
tag lukareczi birtokán előforduló bazalttal; dr. Schafarzik Ferencz Buda
pesten, felső krétabeli mészkővel veszprémmegyei Tapolczafőről, mely 
Pápán épületkőnek és kövezésre használtatik és pontusi korú tűzálló agyag
gal Yároslődről, Veszprémmegyében, melyet Schlesinger Ferencz pápai 
lakos pipákra dolgoz fel.

Azonkívül dr. Szontagh Tamás előkészítő lépései folytán a Museum 
Francisco-Carolinum-iól Linzben 51 darab koezkafaragásra alkalmas felső
ausztriai kőzet-tömböt kaptunk csere fejében, s ezek további kikészítésére 
dr. semsei Semsev A ndor 139 irtot áldozott. A mi részünkről e küldeményt 
egy 131 darab hazai kőzetfajt és 79 neogénbeli magyarországi kövületfajt 
felölelő sorozattal viszonoztuk.

Végül itt kívánom megjegyezni azt is, hogy Budapest székesfőváros 
tanácsa szívességének a székesfőváros területén lévő kőbányák helyszín
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rajzát és tulajdonosaik jegyzékét köszönjük. Fogadják mind az előbbeniben 
megnevezett adakozók becses ajándékaikért legőszintébb köszönetünket.

A fúrási anyagminták gyűjteménye is gazdagodott, mert a m. kir. 
közegészségügyi mérnöki szolgálat főnöke, F arkass Kálmán kir. főmérnök 
Budapesten, a Szatmár-Németiben a séta-kertben, továbbá Rétszilason 
(Fehérmegye) és Zilahon foganatosított ártézi kútfúrások próbáit és rajzait; 
Czbeelius Atjbél min. osztálytanácsos és a Dunahíd építési hivatal főnöke 
Budapesten pedig a budapesti Ferencz József-híd építésénél nyert fúró
próbákat az illető szelvényrajzokkal; J. V. Brejhha fúrási vállalkozó, a 
szászvárosi és breznóbányai kutató fúrásokra vonatkozó szelvényeket, végre 
a Kőbányai Király-Sörfőző Részvénytársaság a gyártelepükön létesített 
fúrt kútra vonatkozó fúrási napló másolatát (fúrási próbák nélkül) szíves
kedtek intézetünknek átengedni, miért fogadják ezek is hálás köszöne
tünket.

'  *

A közoktatás előmozdítása érdekében a lefolyt évben a kö
vetkezőknek adtunk ki megfelelő kőzettani gyűjteményeket:

1. A beszterczebányai ág. h. ev. algimnáziumnak _  94 kőzetdarabot
2. A « városi polgári fiúiskolának.... 87 «
3. A budapesti VIII. kér. állami főgimnáziumnak .. 123 «
4. A « országos nőképző-egyesület leánygim

náziumának .... .... „  .... .... .... .„ .... ... 127 «
5. Az egri állami főreáliskolának ... .... „. .... .... 123 «
6. A. jászberényi m. kir. földmíves iskolának .... .... 91 «
7. A keszthelyi kath. főgimnáziumnak... ... .... .... 123 «
8. A kolozsvári polgári fiúiskolának. .... ... .... .... 94 «
9. A losonczi állami főgimnáziumnak... ... ......... 123 «

10. szolnoki állami főgimnáziumnak... .... .„ .... .... 123 «
11. A toroczkói államilag segélyzett községi iskolának 52 «
12. A verespalaki m. kir. bányaiskolának . _  „  _  102 «

Összesen.. .... ... 1262 kőzetpéldány.

A Museo Francisco-Carolinumnak csereviszony fejében átengedett 
sorozatról már fentebb, az építőanyagoknál emlékeztem meg.

*

Az intézeti laboratoriwnokban rendes folyamatban volt a 
munka.
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A chemiai laboratóriumban az országos felvételi működésből folyó 
vizsgálatok mellett nevezetesen a hazai agyagok és ásványszenek rend
szeres megvizsgálása folytattatott, de e mellett még foganatosíttattak elem
zések magánosok részére is 95 frt szabályszerű díjak lefizetése mellett. 
E laboratórium további felszerelésére és pótlására az elmúlt évben 270 frt. 
fordítottunk, amint dr. semsei Semsey Andok szívességének 88 frt 84 krnyi 
ajándékot (platinégetőrész a kalorimeterhez és angol aneroidet) e téren is 
köszönünk.

A pedologiai laboratóriumban szintén serényen végeztettek a fel
adatát képező vizsgálatok, s az agro-geologiai vizsgálatoknál szükségelt 
fúróeszközök javítására és pótlására 23 frt 80 kr. fedezet vált szükségessé, 
de további felszerelésekre a kért 578 írtra is megkaptuk az engedélyt.

*

Könyv- és térképtárunkról szólva, jelenthető, hogy:
az 1897. évben 690 új mű került a szakkönyvtárba, darabszám sze

rint 1183 kötet és füzet, s így szakkönyvtárunk állománya 1897 deczember 
végén 6159 külön mfivel, 14,848 darabbal bírt, melynek leltári értéke 
87,575 frt 62 kr.

A tavalyi szerzeményből vételre esik 144 darab 1339 frt 02 kr. érték
kel, ellenben 1039 darab 2250 frt 75 kr. értékkel mint csere és ajándék 
folyt be.

Az általános térképtár 90 külön művel gyarapodott, összesen 303 lap
pal s így e tár 1897 deczember végén 576 külön műre eloszló 3519 lappal 
bírt, leltári értéke pedig 11,111 frt 29 kr.

Ebből az elmúlt évben vétel 151 lap 2827 frt 87 kr. értékkel, 152 lap 
325 frt 30 kr. értékkel csere és ajándék.

A vezérkari térképek tárának állománya 1897. év végén 2212 lap volt 
4907 frt 43 kr. leltári értékkel, az intézet két térképtára tehát 1897. év 
végével 5731 lapra rúgott 16,018 frt 72 kr. értékkel.

Az imént említett tárak is számosabb ajándékban részesültek, s ha 
nem is sorolhatok fel itt is egyenkint minden adakozót és adományt, a mi 
megtörtént különben már más helyt, mégis külön kell kiemelnem a Magyar
honi Földtani Társulatot, mely régi eljárását követve, jelenleg is ren
delkezésünkre bocsátotta összes múlt évi könyvszerzeményét, valamint 
dr. semsei Semsey Andok!, az intézet tiszteletbeli igazgatóját, a ki ritka 
bőkezűséggel gazdagította ez alkalommal is úgy könyv-, mint térképtárun
kat egészben 333 frt 36 kr. értékű adományt juttatván ezeknek, s a neve
zettek körül csoportosulnak azután még kisebb-nagyobb ajándékokkal 
nevezetesen a <cBosnia» bányatársulat Bécsben és a cs. és k. közös minisz-
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terium boszniai osztálya, a M. kir. Államvasutak Igazgatósága Budapesten, 
Budapest székesfőváros tanácsa, a Németalföldi gyarmatok minisztere és 
dr. Sipőoz L ajos Karlsbadban. Fogadják ezek is legőszintébb köszönetünket.

Mi sem maradtunk azonban szűkkeblűek mások irányában, mert az 
illetők megkeresésére kiszolgáltattuk az Országos Gazdasági Múzeumnak 
Budapesten és az Országos Nőképző-Egyesület leánygimnáziuma tanári 
könyvtárának a közleményeinkből még rendelkezésünkre álló példányok 
egy-egy sorozatát, a mint továbbá Földművelésügyi m. kir. miniszter úr ke
gyessége folytán átadhattuk a Magyarhoni Földtani társulatnak a H alaváts- 
féle «A magyarországi Artézi kutak története, terület szerinti elosztása stb.», 
valamint az intézeti könyv- és térképtárának IY. pótczímjegyzéke közlemé
nyekből a tágjai számára szükségelt 300, illetőleg pedig 425 példányt, miért 
is a mondott társulat köszönetének miniszter Úr 0  Nagyméltósága előtt 
való tolmácsolására kórt fel.

A lefolyt évben csereviszonyba léptünk: 
a Museo National-lal Buenos-Aires-ben,
a Naturhistorisches Landes-Museumvon Kárnten-n el Klagenfurtban, 
a Société des Naturalistes de la Nouvelle Russie-vel Odesszában, 
az University o f Kansas-sál Lawrence- ben,
a Westfálischer Provinciái- Véréin für Wissenschaft und Kunst-tál 

Münsterben.
Az intézeti kiadványok az elmúlt évben megküldettek: kilencz bánya- 

kapitányságnak (és b. biztosságnak), a Magyar Iparegyesületnek Buda
pesten, a m. kir. Pénzügyminisztériumnak (2 példányban), a Kereskedelem
ügyi m. kir. Minisztériumnak, a Vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minisz
tériumnak, továbbá a Földművelésügyi m. kir. Minisztériumban az Országos
m. kir. vízépítészeti és talajjavítási hivatalnak, a kebelbeli IV/3. ügyosztály
nak, az I-ső főosztálynak, a kebelbeli miniszteri könyvtárnak úgy, hogy az 
intézet kiadványai a lefolyt évben 98 belföldi és 138 külföldi testületnek 
küldettek meg, s ezek közül 15 belföldi és 134 külföldi testületnek csere- 
viszony fejében; ezenkívül 11 kereskedelmi és iparkamara az Évi jelentést 
kapta meg.

*

A m. kir. Földtani intézet a lefolyt évben a következő közleményeket 
bocsátotta ki:

Az évkönyvnek a külföldi csereviszonyra szánt fordításában
I. A nMittheilungen a. d, Jahrbuche d. kön. ung. geol. Anstalto-bán: 
Johann Böceh : Daten zűr Kenntniss dér geologischen Verháltnisse 

im oberen Abschnitte des Iza-Thales mit besonderer Berücksichtigung dér 
dortigen Petroleum führenden Ablagerungen. (XI. Bánd, 1 Heft.)

(2 3 )
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Béla v. Inkey: Bodenverháltnisse des Gutes Pallagder kgl.ung. land- 
wirthschaftlichen Lehranstalt in Debreczen. (XI. Bd., 2 H.)

Julitjs H alaváts: Die geologisehen Verháltnisse des Alföld (Tief- 
landes) zwischen Donau u. Theiss. (XI. Bd., 3 H.)

Alexander Gesell : Die geologisehen Yerhaltnisse des Kremnitzer 
Bergbaugebietes von montangeologischem Standpunkte. (XI. Bd., 4 H.)

L udwig R oth v. Telegd : Studien in Erdői führenden Ablagerungen 
Ungarns. I. Die Umgebung von Zsibó im Comitate Szilágy. (XI. Bd., 5 H.)

Dr. Theodor Posewitz : Das Petroleumgebiet von Kőrösmező (Mar
maros). (XI. Bd,, 6 H.)

II. A m. kir. Földtani Intézet Évi Jelentése 1896-ról.
III. A «K ia d v á n y  ok* sorozatában:
1. Mutató a m. kir. Földtani Intézet évkönyve I— X. kötetéhez. Össze

állította H alaváts Gyula.
2. A m. kir. Földtani Intézet Könyv- és Térképtárának IV. Pót- 

Czímjegyzéke. 1892— 1896. Összeállította Bruck József.
A közleményeink szerkesztése körül most is telegdi B oth L ajos fő- 

bányatanáesos és főgeolog, valamint H alaváts Gyula főgeologus urak fára
doztak, az előbbeni a német, az utóbbi a magyar nyelvűek körüli teendőket 
végezte, amint dr. Posewitz Tivadar osztálygeologus úr ezek pontos szét
küldéséről gondoskodott.

Végül köszönetét mondok mindazoknak, a kik az intézet közhasznú 
működését bármely irányban támogatni szíveskedtek és itt külön akarok 
még megemlékezni, hogy özv. Szabó Józsefné úrnő ő Nagysága boldogult 
férjének, dr. Szabó JózsEFnek bronceozott gipszmintáját ajándékozta az 
intézetnek, melynek az új intézeti épület elkészültéig műtermében való 
megőrzését Szűcsi Antal akad. szobrász szíveskedett magára vállalni, miért 
is köszönettel tartozunk.

Budapest, 1897 május havában.

A m. kir. Földtani Intézet Igazgatósága, 
Böckh János.


