
I. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS.

A magy. kir. földtani intézet életében az 1900-dik évnél jelentősége- 
sebb óv nem volt.

Két esemény teszi a leforgott évet intézetünk életében nevezetessé, s 
ezek : az új intézeti palotának és múzeumának 1900 május 7-én dr. Darányi 
I gnácz .m. kir. földmívelésügyi miniszter úr 0 Nagyméltóságától személye
sen történt megnyitása és 0 F elsége legkegyelmesebb Urunk es Királyunk
nak május 29-kén ebben való legmagasabb jelenléte.

Az intézeti palotába a beköltözködés, mint tudjuk, még 1899 október 
12-én,befejeztetett s ezt nyomban követte a muzeális anyagnak kicsoma
golása, rendezése és az új helyiségekben való felállítása.

E valóban nem csekély munkával, köszönet intézeti geológusaink 
rendkívüli és kitartó működésének, melynek felemlítésénél különben az 
intézet többi alkalmazottai elismerésre méltó szorgalmáról sem szabad 
megfeledkeznem, az elmúlt év tavaszán annyira haladtunk, hogy múzeu
munknak a nyilvános látogatásra való megnyitásának részünkről mi sem 
állt már útjában, s miután legfőbb főnökünk megbízásából, a számos egyéb 
teendők közt, dr. Szontagh TAMÁssal szövetkezve elkészültem A m. kir. 
Földtani Intézet czímű, az intézet alapításának és fejlődésének történetét, 
az új palotát, valamint a földtani intézet feladatait és működését stb. meg
ismertető füzettel is : miniszter úr 0 Nagyméltósága a megnyitás napjául 
1900 május hó 7-ét tűzte ki, mégpedig a délutáni 4 órát.

A nevezett időpontban nagy számban gyűltek össze a meghívott elő
kelő vendégek. Képviselve volt köztük úgy a kormány több tagja által, mint 
megjelent a főrendi- és képviselőház, úgyszintén a tisztviselői kar számo
sabb tagja. Tudományos- és társadalmi életünk kitűnőségei közül nem csak 
egyet üdvözölhettünk új hajlékunkban, melyben megjelentek ekkor úgy a 
székesfőváros, mint a napisajtó képviselői is, a kikhez még egyéb jóakaróink 
és barátaink hosszú sora csatlakozott; köztük mecénásunk semsei dr. Semsey 
Andor sem hiányzott, a ki fejedelmi adományával szintúgy lényegesen elő
mozdította az új palota megalkotását, mint Budapest székesfőváros közön
sége ritka áldozatkészségével.

Különös örömünkre szolgált, hogy meghívásunknak engedve, a velünk
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mindig barátságos viszonyban volt kiváló szomszéd intézet, a bécsi föld
tani intézet képviseletében ennek érdemekben gazdag tagja i: dr. Stache 
Guidó igazgató és dr. T ietze Emil főbányatanácsos-aligazgató intézetünk 
palotájának ünnepélyes megnyitásánál jelenlétükkel szintén megtiszteltek 
bennünket, a mint megjelent ekkor körünkben egykori kartársunk mátyás
falvi Matyasovszky Jakab is. Fogadják köszönetünket a nevezettek, vala
mint azon intézetek és férfiak is, a kik ez ünnepély alkalmával levélben, 
vagy táviratilag üdvözöltek bennünket.

Az ünnepség fényét különösen emelte ama körülmény, hogyam.kir. 
földtani intézet új épületét puszta-szent-gyöegyi és tetétleni dr. 1)alanyi 
I gnácz m. kir. földmívelésügyi miniszter úr 0 Nagyméltósága, a palota 
megalkotója, 1900. évi május hó 7-én délután, kevéssel 4 óra után szemé
lyesen kegyeskedett megnyitni.

A  fentjelzett díszes körben való megjelenésekor lelkesen fogadtatván, 
mint intézeti igazgató a tisztikar élén a következő szavakat intéztem legfőbb 
főnökünkhöz és a körülötte egybegyült vendégeinkhez.

Nagyméltóságú Miniszter Ú r!

Kegyelmes Uram !
Mélyen tisztelt Vendégek !

Á magyar geológusoknak ma örömünnepük van, hisz beteljesedett az, a 
miért 31 éven át epedeztek.

A hol röviden ezelőtt még kis berek állt, ott emelkedik immár a díszes 
épület, melyet, mint a homlokzat felírása mutatja, magy. kir. földtani intézetnek 
nevezünk.

Hogy voltaképen mi ezen intézet, hogy mi indította néhai Gop.ove I stván 
egykori minisztert ennek felállítására, ezt mondja e füzet, melyet Nagyméltósá
godnak ezennel átnyújtani bátorkodom.

Felséges urunk és királyunk minden szép iránt nyilvánuló pártfogása mel
lett mindenek előtt Nagyméltóságod kegyes jó indulatának, a magyar törvény- 
hozás áldozatkészségének, valamint Budapest székesfőváros és semsei dr. Semsey 
A ndor hathatós támogatásának köszönjük ez épület létesülését, mely hazánk kul
turális törekvéseinek újabb emlékkövét képezi.

A mit geológusaink szorgalma az elmúlt 31 év alatt létesített, az itt most 
összpontosítva látható, s kérem Nagyméltóságodat és a mélyen tisztelt vendé
geinket, hogy ezt megtekinteni és Excellentiád ez intézetet megnyitottnak nyil
vánítani kegyeskedjék.

E szavaimra dr. Darányi I gnácz m. kir. földmivelésügyi miniszter úr 
0 Nagyméltósága a következőképen méltóztatott válaszolni:

Nagyságos Igazgató Ú r!
Tisztelt Uraim!

A törvényhozás áldozatkészsége emelt a földtani intézetnek egy fényes 
palotát. De hálásan kell megemlékeznem Budapest székesfőváros közönségéről, 
a mely e területet, a melyen állunk, ingyen adta rendelkezésemre (Éljenzés) és 
ez által újabb jelét adta annak, a mit régóta tudunk, hogy mindenkor kész áldozni
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kultúrintézményeink fejlesztése és fölvirágoztatása érdekében. És különös hálá
val kell megemlékeznem ezen intézet nagylelkű mecénásáról és tiszteletbeli 
igazgatójáról, Semsev Andor úr 0 Méltóságáról (Lelkes éljenzés), a ki egymaga 
százezer koronával járult ez épület emeléséhez és a ki azonfelül úgy múzeumun
kat, mint annak fölszerelését gazdagon szaporította. (Élénk éljenzés.) Nyerje ő 
jutalmát ezen intézet virágzásában és emelkedésében.

Igazán fölemelő látni azt, hogy vannak férfiak, a kik nemcsak legjobb szel
lemi erejüket szentelik egy ügynek, hanem a kik azt is megmutatják, hogy a 
gondviselés által adott vagyont hogy kell bölcsen, okosan és nemesen fölhasz
nálni. (Élénk tetszés és éljenzés.) De meg kell emlékeznem az építőbizottság, 
nemkülönben a tervező építész és az építőmester úr buzgalmáról és elismerésemet 
kell nyilvánítanom nagyságodnak és a bölcs vezetése alatt álló egész intézeti 
tisztikarnak, a mely igazán nemcsak szakértelemmel, hanem szeretettel és lelke
sedéssel végezte a felügyeletet az építés körül, valamint a fölszerelés munkáját. 
(Éljenzés.)

A földtani intézetnek már a neve is mutatja, hogy az a magyar földdel 
foglalkozik. És azt hiszem, annak idején a törvényhozás bölcsesége azért utalta 
ez intézetet a földmívelési tárcza keretébe, hogy az intézet működésének első 
gyakorlati hasznát a magyar gazda mindenkor megérezze és meglássa. (Tetszés.) 
Ézért, azt hiszem, az intézetnek két oszlopa lehet : az egyik az a tudományos, 
magas színvonal, a melyen ma áll és a melyen, azt hiszem, a jövőben is fog állani, 
a másik pedig az a gyakorlati érzék, a mely az intézetet úgy vezeti, hogy abból 
hazánk gazdaságának mindenkor előnye legyen. (Tetszés, éljenzés.)

De nemcsak a mezőgazdaságot, hanem az ipart is van hivatva ez intézet 
előre vinni; az ipar fejlesztésének, az ipar emelkedésének ez intézet van hivatva 
egyik tényezője lenni. Én azt hiszem, hogy mikor ez intézet az ipart is fogja 
szolgálni, ezáltal a mezőgazdaságnak és a közérdeknek is hasznára válik. 
(Úgy van!)

Tisztelt uraim ! Hogyha a nehéz gazdasági viszonyok közt rendületlen hi
tünk van az ország jövője, az ország jövendő anyagi fejlődése és fölvirágzása 
iránt, ezen hitünknek egyik forrása az, hogy a magyar földben még sok 
kihasználatlan erő van, hogy a magyar földben még sok rejtett kincs van, amely 
emelkedésünknek újabb tényezőjét képezheti. Adja Isten, hogy ezen virágzásnak, 
ezen emelkedésnek ez intézet mindenkor egyik tényezője legyen. Ezen hitben és 
ezen reménynyel az intézetet jelen otthonában megnyitottnak nyilvánítom. 
(Hosszantartó élénk tetszés és éljenzés.)*

Miniszter úr 0 Nagyméltóságának e lelkesen fogadott megnyitó be
széde után beható megtekintésben részesült úgy az új palota egészében, 
valamint a kiterjedt intézeti szakkönyvtár és múzeum; mire megköszönvén 
miniszter úr 0 Nagyméltóságának és vendégeinknek személyes megjelenését 
az intézet nevében, e reánk nézve emlékezetes ünnepély ezzel befejeződött.

Épen 3 héttel később, hogy megtörtént az intézeti új palotának ünne
pélyes megnyitása, t. i. 1900. évi május hó 29-én, kedden d. e. 11 órakor 
nagy kitüntetés érte intézetünket, mert ekkor kegyeskedett 0 császári és 
apostoli királyi F elsége a m. kir. földtani intézet új otthonát legmagasabb 
látogatásával megtisztelni.

* Pesti Hírlap, X X II. évf. 125. (7087.) szám. Budapest, 1900, kedd, május 8.
-3—4. lap.
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Felséges Urunk és Királyunk, a kit megjelenésekor a meghívott elő
kelő vendégek és az intézeti tisztikar élén földmívelési miniszter úr Ő Nagy- 
méltósága, mint legfőbb főnökünk, hódoló tisztelettel üdvözölt, miniszter 
úr 0 Excellentiája és csekély személyem, mint intézeti igazgató, kalauzo
lása mellett kegyeskedett behatóan megtekinteni csendes, a geológiai kuta
tásnak szánt hajlékunkat s az ebben elhelyezett kiterjedt gyűjteményeket. 
Örökké emlékezetes lesz előttünk a legmagasabb látogatás ténye és mélyen 
bevésődtek emlékezetünkbe a kegyteljes elismerő szavak, melyeket ekkor 
Felséges Urunk és Királyunktól a látottak felett hallottunk s melyek a leg
felsőbb látogatás napján megtartott udvari ebédet követte cercle alkalmá
val, a napi sajtó feljegyzései szerint, ugyancsak intézetünkre vonatkozólag 
kifejezésre jutottak.*

E legfelső látogatás ténye nemcsak örök hálára kötelez bennünket, 
hanem további buzdításul fog szolgálni nekünk nehéz feladatunk további 
teljesítésében.

*

A  s z e m é ly z e t  ü g y e i r e  pillantván, mindenek előtt említenem 
kell, hogy tekintettel az intézetnek évről-évre tágult munkakörére és a 
teendők evvel párosult sokaságára, valamint kapcsolatosan az intézetnek 
az eddigivel szemben lényegesen javult elhelyezési viszonyaira, végre a 
személyzet létszámának emelése is lehetővé vált.

Azon változásokon kívül, melyek már a megelőző évi budgetben ki
fejezésre jutottak, a folyó éviben további javulást látunk még pedig úgy a 
munkaerő számát, mint járandóságaikat illetőleg.

Az 1900. évi intézeti költségvetésben mindenek előtt egy újabb, t. i. 
számra a negyedik osztálygeologusi állást látjuk rendszeresítve, m iáltal ez 
állások száma helyesebb arányba jutott a többi állásokéval.

Mint további szaporulat szerepel egy vegyészt állás, még pedig a 
geológiai-agronomiai munkálkodás czéljaira.

Az eddigi segédgeologusi állások nemcsak a czímezésben nyertek 
változást, a mennyiben az önálló működésnek kevésbbé megfelelő jelzés a 
megfelelőbb I -s ő  és II-od  oszt. geológus elnevezéssel lett felcserélve; de 
azonkívül az I-ső oszt. geologusi állások száma egyúttal kettővel emeltetett, 
úgy hogy jelenleg ez utóbbiak száma három, a mi által az előmeneteli v i
szony is javult. A jelenlegi Il-o d  oszt. geológusoknál a régi háromról Ötre

* A Pesti Hírlap feljegyzései szerint Ó Felsége ekkor Berzeviczy A lbert előtt 
szóba kozta a földtani intézetben tett legfelső látogatását, következőképen nyilatkozván: 
Gyönyörű intézet — mondta a király —  nem úgy értem, mintha kívülről volna 
nagyon szép, hanem belső tartalma, gazdagsága, gyűjteményeinek becse engem 
nagyón megörvendeztetett. (Pesti Hírlap XXII. évf. 147. (7109.) szám. Budapest, 
1900, szerda, május 30. 8. 1.).
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emelkedett a szám, a mi által a régi segédgeologusi állásokban elhelyezve 
volt geológusok száma a régi négyről jelenleg nyolczra emeltetett.

Miniszter úr 0 Nagyméltóságának csakis e radikális javításai tették 
lehetővé, hogy az intézet legfiatalabb működési ága, az agrogeologiai mű
ködésre hivatott geológusok száma az előbbeni háromról még az 1900. év 
folyamán ötre volt emelhető, a mint előre jelenthetem, hogy ezek számát 
1901. év folyamán még egygyel lehetett szaporítani, úgy hogy az agrogeo- 
logusok száma immár 6, a mi kétségkívül már igen latba eső, a végzendő 
munkával arányban álló szám.

Lényeges bajt orvosol az 1900. évi intézeti budget, midőn ebben végre 
a térképészt állás is szervezve van s evvel régi szükségletnek felel m eg ; 
a mint végre a szolgaszemélyzeti létszám a régebbi háromról ez évben ötre 
emeltetett.

Megfelelőieg e változásoknak, Ő Excellentiájának kegyes pártfogása 
mellett kedvezőbbre fordult helyzetünk a rendes kiadások fedezésére ren
delkezésre bocsátott összegek révén is, mert a megelőző évi 119,776 koro
nával szemben az 1900. évben e téren már 152,592 kor. volt fedezetül biz
tosítva, a mint az intézet új épületének további felszerelésére költségveté- 
sileg ez évben 28,000 kor. felett rendelkeztünk.

A magy. kir. földtani intézet személyzete és ezek személyi járandó
sága az 1900-ik évben költségvetésileg a következőképen mutatkozik:

A személyi járandóságok részletezése.

... (A szabályszerű, a szakszemélyzetnél hatszor ismétlődő korpótlék nélkül.)

1 Igazgató:
6000 K fizetéssel és 1600 K lakpénzzel.

4- Főgeologus:
2, 4800 K fizetéssel j
1, 4400 « « [és 1200 K lakpénzzel.
1, 4000 « « >

4 Osztálygeologus :

?’ o f  K fizetéssel I 1 természetbeni lakással,
! ’ " j 3 1000 K lakpénzzel. 1 * 3

1 Fővegyész :
3600 K fizetéssel és 1000 K lakpénzzel.

1 Vegyész:
2600 K fizetéssel és 800 K lakpénzzel.

3 I. oszt. geológus :
1, 2600 K fizetéssel 1
1, 2400 « « r és 800 K lakpénzzel.
1, 2200 « « J
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1 Térképész :
2600 K fizetéssel és 800 K lakpénzzel.

5 II. oszt. geológus :
2, 2Ö00 K fizetéssel |
2, 1800 « « 700 K lakpónzzel.
1, 1600 « « I

2 Hivataltiszt:
1, 2000 K fizetéssel és 700 K lakpónzzel
1, 1400 « « « 600 « « és 112 K lakpónzpótlékkal.

1 Kapus:
1000 K fizetéssel és természetbeni lakás.

2 Laboráns:
1000 K fizetéssel, egy term. lakással, egy 240 K lakpónzzel és mindkettő 
100 K ruhailletmónynyel.

1 Gépész :
1000 K fizetéssel és természetbeni lakás.

5 Szolga:
2, 800 K fizetéssel | 1 természetbeni lakással,
2, 700 « « | 4 240 K lakpénzzel és
1, 600 « « 1 5 100 K ruhaátalány nyal.

*

Az előzőben ecsetelt kedvezőbb helyzetből kifolyólag, az év folyamán 
még a következő változások történtek:

Az 1900. évi június 16-án kelt ^ 30 számú magas rendelettel 
Gesell Sándob főbányatanácsos, bányafőgeologus, az intézet legidősebb fő- 
geologusa, a VII. fizetési osztály első fokozatába, telegdi E oth L ajos fő- 
bányatanácsos-főgeologus és dr. Pethő Gyula főgeologus ez osztály második 
fokozatába léptettettek elő.

Dr. Schafabzik Ferencz osztálygeologus, dr. Szontagh Tamás bánya- 
tanácsos-osztálygeologus és dr. Posewitz T ivadab osztálygeologus, valamint 
Kalecsinszky Sándob fővegyész ugyancsak az imént idézett rendelettel, az 
előbbeni a V lII-ik  fiz. oszt. első fokozatába, az utóbbi három ellenben ez 
osztály második fokozatába juttattak, a mint továbbá a szóban forgó ren
delettel A dda K álmán segédgeologus a V lII-ik  fiz. oszt. harmadik fokoza
tába osztály geológussá, dr. Pálfy Mőb, Tbeitz Péteb és H orüsitzky H enrik 
eddigi segédgeologusok pedig a IX-ik fiz. oszt. harmadik fokozatába I-ső 
oszt, geológusokká neveztettek ki.

Timkó Imre ösztöndíjas, a ki az 1900 márczius 21-én kelt 
számú rendelet alapján egy további óv tartamára vétetett fel, nem sokkal
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később, t. i. szintén az 1900 június 16-án kelt ,.In- f ^ _ b és pótlólag 1900 
szeptember 13-án kelt sz. magas intézkedésekkel a X-ik fiz. oszt.
harmadik fokozatába ll-od  oszt. geológussá s e rendeletek elsejével L iffa 
Aurél ugyancsak l l-o d  oszt. geológussá neveztetett ki a X-ik fiz. oszt. har
madik fokozatába. L iffa Aueel, a ki megelőzőleg a budapesti tudom, egye
tem ásvány-kőzettani intézeténél első tanársegéd volt, hivatalos esküjét a 
földtani intézetnél 1900 július hó 9-én tette le, s az 1900 október hó 17-én 
kelt-jy â ’8í|gü0 sz. magas rendelettel LiFFÁnak megengedtetett, hogy tanul
mányainak gazdasági irányban való kiegészítése végett, úgy mint elődje, 2 
szemeszterre a magyar-óvári gazdasági főiskolára mehessen, hová 1900 
november 12-én tényleg eb is utazott és honnan azután csak 1901 június 
15-én tért vissza.

Az 1900 szeptember 21-én kelt sz. rendelettel Emszt K álmán, a 
budapesti tudom, egyetem 2-ik vegytani tanszékének első tanársegéde ne
veztetett ki az új vegyészi állásra, egyelőre ideiglenes minőségben, s mint 
ilyen hivatalos esküjét 1900 szeptember 25-én tette le.

Az 1900 szeptember 28-án kelt 5-  sz. rendelettel Gabrovitz

Kamillo, műszaki rajzoló a m. kir. országos vízépítési igazgatóság vízrajzi 
osztályában, helyeztetett az intézet térképészi állására (IX. fiz. oszt. har
madik fokoz.) ideiglenes minőségben, s mint ilyen hivatalos esküjét 1900 
október 4-én tette le.

Ugyancsak az 1900 szeptember 28-án, elP xv%_iT sz- ismét ki
egészítést nyert a szakszemélyzet, a mennyiben dr. Papp K ároly, a ki kez- 
detleg a budapesti József-műegyetem technikai-geológiai, azután pedig en
nek ásvány-földtani tanszékénél volt tanársegéd és Güll V ilmos tanárjelölt 
a budapesti Y. kér. állami főreáliskolánál, ideiglenes minőségben l í - o d  oszt. 
geológusokká neveztettek ki a X-ik fiz. osztály harmadik fokozatába, mely 
minőségben mind a ketten hivatalos esküjüket 1900. évi október hó 6-án 
tették le.

Az 1900 november 8-án kelt ^ 1^3 _ b magas rendelettel, úgy mint 
LiFFÁnak, Güll ViLMOsnak is megengedtetett, hogy 2 szemeszteren át 
tanulmányait a magyar-óvári gazdasági főiskolán kiegészítse, hová ennek 
következtében 1900 november 20-án utazott és csak 1901 június 15-én tért 
vissza az intézethez.

További örvendetes változást hozott az érdekelteknek az 1900 októ
ber 18-án kelt sz. magas intézkedés, melylyel telegdi K oth L ajos fő
bányatanácsos és főgeologus a VII-ik fiz. oszt. első fokozatába, dr. Szontagh 
Tamás bányatanácsos és osztálygeologus, szintúgy K alecsinszky Sándor fő
vegyész, a Y lII-ik  fiz. oszt. első fokozatába, dr. Pálfy Mór es Treitz Pétbe 
I-ső oszt. geológusok a IX. fiz. oszt. második fokozatába, T imkó I mre ll-od 
osztályú geológus pedig a X-ik fiz. oszt. második fokozatába léptettettek elé.

IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS.



.1 2 (&)

Az intézeti hivataltiszteknél is örvendetes változás konstatálható, mert 
L ehotzky Béla irodatiszt az 1900 május 31 -ki ~  sz. alatt a X-ik fiz. oszt. 
harmadik fokozatába neveztetett ki, Bbück József hivataltiszt pedig az
1.900 május 31-én kelt“^ 2 sz. magas rendelettel a X-ik fiz. oszt. második 
fokozatába léptettetett elé.

Az altiszti és szolgaszemélyzet körében szintén többféle változás állt be.
így az 1900 április 4-én kelt sz. rendelettel Blenk János gé-

pészi állásában, 1900 szeptember 18-án sz. alatt pedig Pető Károly

hivatalszolgái minőségében véglegesítettek.
Ugyancsak ez év június 18-án j v/3_ b- sz. alatt Vajai János hiva

talszolgának a földtani intézet kötelékébe való áthelyezése véglegesíttetett, 
a mint azután az 1900 október 17-ón kelt T̂ 40®- sz. magas intézkedéssel 
Vajai János hivatalszolga a 2-ik fizetési fokozatba léptettetett e lé ; Győri 
József hivatalszolga j>edig ugyancsak az imént nevezett rendelet alapján 
az 1-ső fizetési fokozatbalépett.

A  nélkülözhetetlen szolga-szaporulatot végre az 1900. évi szeptember 
26-án kelt sz. rendelet hozta meg, mert ezzel úgy Papp Endbe, a
földmív. minisztérium segédszolgája, mint Bátop,f i V incze csendőrörsvezető, 
egyelőre ideiglenes minőségben, hivatalszolgákká neveztettek ki. Az élőb
bem 1900 szeptember 30-án, az utóbbi 1900 október 1-én tette le az esküt.

Az intézet tagjai közül Adda K álmán, a ki még a megelőző évben volt 
kénytelen súlyos betegsége következtében hosszabb szabadságra menni, 
erről 1900 márczius 20-án visszatért és ismét szolgálatba állott; csak sajr 
nos, hogy a javulás látszólagos volt, mert egészségének ismét gyors hanyat
lása következtében még június 25 én ifjabb hosszabb szabadságért kelle 
folyamodnia, augusztus 11-én pedig 3 havi meghosszabbítást kérni, mely 
utóbbira az engedélyt 1900 augusztus 28-án kelt sz. alatt kapta meg.
Ez sem hozta meg a reményeit javulást s betegsége mindinkább haladt, 
úgy hogy 1900 november 10-ón 14 évi szolgálat után, legnagyobb sajnála
tunkra, ideiglenes nyugdíjaztatását kérte, melynek az 1900 deczember
14-én kelt , • sz. rendelettel adatott hely s Adda KÁLMÁNnak ekkor
az intézet kötelékében teljesített szolgálatáért földmívelési miniszter úr 
Ő Excellencziája részéről elismerés is nyilváníttatott.

Szomorodott szívvel láttuk őt körünkből távozni, a hová, mint a kö
vetkezmények mutatták, soha többé vissza nem térhetett.

Egy második, egészségében szintén hosszabb idő óta megtámadott 
kartársunk, dr. P ethő Gyula főgeologus, a ki ennek következtében még az 
1899 deczember 20-án kelt sz. magas rendelettel 4 havi szabadsá
got nyert, tartós betegsége következtében szabadságának 1900 május 12-ig 
való meghosszabbítását kérte, mire az engedély 1900 április 25-én 
sz. alatt adatott meg.

BÖC'KH JÁNOS.
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Minthogy dr. P ethő  G yu la  főgéologús a lefolyt évi országos geológiai 
felvételekben épen gyengélkedése folytán még nem vehetett részt, a mennyi
ben ezek fáradalmait nem bírta volna ki, de másrészt erejéhez képest részt 
óhajtott venni a működésben, ez iránt július havában benyújtott kérvé
nyéhez képest az 1900 augusztus 4-én kelt sz. magas rendelettel az
ország több pontján foganatosítandó paleontologiai anyag és adatok gyűj
tésével bízatott meg.

Az intézeti fő vegyész, Iyalecsinszky Sándor 1900 július hó 21 -tői 6 heti 
szabadságért folyamodván, erre az engedély az 1900 július 17-én kelt 
sz. rendelettel adatott meg, a mint továbbá dr. PálEy Mór I. oszt. geoló
gusnak egy az erdélyi részek krétabeli lerakodásaira vonatkozólag kiadandó 
munkája, érdekében az ország királyhágóntúli részében foganatosítandó 
további bejárásokra és gyűjtésekre földmívelésügyi m. kir. miniszter úr 
O Nagyméltóságának 1900 október hó 21-én kelt Tv/i-t iómT" sz- ^ k e le t é 
vel a kért 14 napi szabadság és 300 korona útiátalány engedélyeztetett.

Örömömre szolgál ide iktathatni, hogy Pálfy M ór geológus e mun
kájával Borsómező és Alkenyér környékének felső kréta-kori rétegei a 
kir. magyar természettudományi társulat 1900 január 24-iki közgyűlésén 
a 800 kor. Bugát-pályadíjat nyerte él.*

*

A cs. kir. földtani intézet Bécsben, mely tudvalevőleg 1849 november
15-én alapíttatott, 1900 évi június 9-ére tűzte ki fennállása ötvenedik év
fordulójának ünnepélyét, melyre intézetünk is meghivatott.

Tekintve a kiváló érdemeket, melyeket e velünk mindig barátságos 
viszonyban volt kitűnő intézet úgy a geológiai tudomány körül egyáltalán, 
mint az Osztrák-Magyar Monarchia földtani viszonyai felderítése körül 
különösen szerzett: mi sem késtünk a barátságos meghívásnak engedni s 
legfőbb főnökünk, földmívelésügyi miniszter úr Ő Nagyméltóságának 1900 
június 1-én kelt —  f^ s_ b sz. kegyes engedélyével úgy személyem, mint 
telegdi Roth L ajos főbányatanácsos és íőgeologus képviseltük ez alkalom
mal a m. kir. földtani intézetet az ünnepélyen Becsben, de külön felkérésre 
a Magyarhoni földtani társulatot is, a mint csatlakozott hozzánk a kir. 
magyar természettudományi társulat képviseletében dr. Pethő Gyula kar
társunk is. A szép és méltó lefolyású ünnepélyről az intézet két tagja részéről 
külön jelentés is jelent meg,** a mint közöltetett az intézet érdemekben dús

* Természettudományi Közlöny, XXXII. köt. 1900, 138— 141. 1.
-** Dr. E. T i e t z e  & Dr. A. M a t o s c h . Bericht über die Feier des 50-jahrigen 

Jubilanms dér k. k. geologischen Beichsanstalt. Wien, 1900.
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igazgatója részéről egy emlékkönyv, mely a fényes ünnepély bevezető beszéd 
teljes szövegén kívül az intézetre vonatkozó számos, igen érdekes történelmi 
adatot is tartalmaz.*

Ugyancsak az 1900-ik év, de július 1-ére tűzte ki az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület, szintúgy az Országos Erdészeti Egye
sület közgyűlésének a megtartását Selmeczbárnyára, s ezzel kapcsolatosan 
a bányászati akadémia új épületének felavatása 1900 június hó 30-án tar
tatott meg. Hogy e jelentőségteljes időpontban, melyre úgy az egyesület, 
mint az akadémia részéről kaptunk meghívást, mi sem maradhattunk távol 
az ünnepélytől, az könnyen érthető ama testvéri viszony folytán, mely a 
geológiát és bányászatot kezdettől fogva összeköti.

Pöldmívelési miniszter úr 0 Nagyméltósága 1900 június 15-én kelt 
iv/'j—1 ' sz- engedélye alapján ez ünnepélyes, alkalommal intézetünket sze
mélyem és Gesell Sándob főbányatanácsos és bányafőgeologus képviselte, 
a mint képviseltem akkor egyúttal a Magyarhoni földtani társulatot is. 
A  szép ünnepélyről különben már más helyen megemlékeztem,** a mint 
részletesen feljegyezve találhatók e napok eseményei az egyesületi köz
lönyben.***

Az 1900-ik évi 'párisi nemzetközi kiállításon intézetünk szintén részt 
vett mint kiállító, még pedig úgy a bányászati és kohászati, t. i. Xl-ik cso
portban, még pedig ennek 63-ik osztályában, mint a síkvidéki felvételei 
révén az agrikulturának szánt Vll-ik csoport 38-ik osztályában is.

Habár a nemzetek e békés mérkőzésére mi is készültünk, a kezdetleg 
rendelkezésünkre kiszabott kiállítási tér végre annyira kisebbedett, hogy 
első programmunknak csak lényegesen kisebbített részét valósíthat
tuk meg.

Iparkodtunk azonban azzal, a mi Párisban tényleg kiállításra került 
a tőlünk művelt téren tiszteletet szerezni hazánknak.

A bányászati és kohászati csoportban tőlünk a következő tárgyak sze
repeltek :

1. A  krassó-szörényi hegység részletes geológiai térképe az 1877 
1899. évben geologiailag felvették Böckh János, H alaváts Gyula, telegm 
R oth L ajos és dr. Schafabzik F erencz, továbbá Adda K álmán. Budapest, 
1899. 1 : 75,000-hez.

2. Részlet a biharmegyei K irályerdő részletes geológiai fölvételéből.

* Dr. G. S'rACHE. Zur Erinnerung an die Jubiláums-Feier dér k. k. geologisehen 
Reichsanstalt dérén hochgeehrten Gönnern, Freunden u. Correspondenten. Wien, 1900.

** Földtani Közlöny, XXXI. köt. 1—4. fűz. Budapest, 1901. Elnöki megnyitó 
50—52. 1.

***  Bányászati és Kohászati Lapok, X X X III. évfolyam. 1900. Melléklap IV . évi. 
11., 12. és 17. sz.
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A m. kir. földtani intézet eredeti felvétele. Felvette dr. Hofmann Károly 
az 1887., 1888., 1890-ik évben. Mérték 1 : 25,OOO-hez. Budapest, 1899.

3. .1 magyar korona országai területén mívelésben és feltárófélben 
lébő nemesfém, érez, vaskő, ásványszén, kősó és egyéb értékesíthető ásvá
nyok előfordulási helyei. A  m. kir. bányakapitányságoktól nyert hivatalos 
és egyéb adatok nyomán bányakapitánysági kerületek szerint összeállítot
ták Böckh János és Gesell Sándor. Budapest, 1898.

E térképeinkkel kapcsolatosan állította ki a Magyarhoni Földtani Tár
sulat Magyarország geológiai térképét 1 : 1.000,000 méretben.

Az agrikulturának szánt V ll-ik  csoportban a következő tárgyaink vol
tak kiállítva:

1. Az Ipoly- és Garamvölgy Szalka, Vámos-Mikola, Csata, Kérném1 
községek környékére eső szakaszának agrogeologiai térképe. Felvették 
H orüsitzky H enrik és T imkó Imre. 1898. 1 : 25,000.

2. Magyar-Szölgyén és Párkány-Nána környékének agrogeologiai 
térképe. Felvették H orüsitzky H enrik, pallini Inkey Béla és T imkó Imre.
1896— 1899. 1 : 75,000.

3. Szeged szab. kir. város környékének talajtérképe. Készítette Treitz 
Péter. 1 : 75,000 s e térképekhez három táblán be volt mutatva iszapolt min
tákban : búzatalaj Zsombolyáról (Torontálmegye), dohánytalaj Verpelétről 
(Hevesmegye) és szőlőtalaj Balatonfüredről (Zalamegye).

A bányászati csoportnak szánt kiállítási tárgyaink 1628 kor. 08 fillér 
költséget igényeltek, az agrikultura csoportjába áhítottakra pedig 2383 kor. 
40 fillért költöttünk.

Az 1900. évi párisi nemzetközi kiállítás XI/1. alcsoportjának ügyeire 
még annak idején megalakult bizottság, mely elnökletem alatt Gesell Sán
dor, TELEGDI RoTH L aJOS, H aLAVÁTS GyüLA, dr. ScHAFABZIK F.ERENCZ, KaLE- 
csinszky Sándor bizottsági tagok és dr. Szontagh Tamás bizottsági tag, 
egyszersmind az alcsoport előadójából állott, munkálatait befejezvén, 1900. 
évi márczius 12-én tartotta záró ülését és ekkor feloszlását is kimon
dotta.

Örömömre szolgál mindazokkal közölhetni, a kik kiállításunk körül 
fáradoztak és érdeklődtek, hogy a magyar kir. földtani intézet a Xl-ik cso
portban a díszoklevéllel (G ra n d -p rix -ve l) lett kitüntetve.

Ismeretes, miként az 1900. évi párisi nemzetközi kiállítás ide
jére igen számos kongresszusnak Párisban való megtartása is tervez
tetett s ezek közt szerepelt a V III -  ik nemzetközi geológiai kongresszus 
is, mely azután az 1900 augusztus 16— 27-iki időközben tényleg meg
tartatott.

A  geológiai kongresszus lefolyásáról a Magyarhoni Földtani Társu

( ü )



lat még 1901. évi februárius hó 6-án tartott közgyűlésén szólottám, miért 
is itt egyenesen az ott mondottakra hivatkozhatom.*

Dr. Darányi I önácz' m. kir. földmívelésügyi miniszter úr 0  Excellen- 
cziája kegyességének köszönjük, hogy a m. kir. földtani intézet keretéből 
négyen jelenhettünk meg a kiállítás idejében Párisban tanulmányaink és 
tapasztalataink kibővítése végett, t. i. személyemen- kívül Geseli, Sándor 
főbányatanácsos és bányafőgeologus, dr. Schafarzik F erencz osztálygeolo- 
gus és dr. Szontagh Tamás bányatanácsos és osztálygeologus.

Az 1900. évi május hó 13-án kelt sz. ide vonatkozó magas
intézkedés szerint személyem feladatát képezte a m. kir. földtani intézetet 
a párisi geológiai kongresszuson képviselni, mig Gesell Sándor, dr. Szon
tagh Tamás és dr. Schafarzik FERENeznek a kiállítás tanulmányozása tűze
tett ki czólul, az utóbbinak azonkívül lehetővé tétetvén, a kongresszusi ki
rándulások egynémelyikén is résztvehetni, a mi nekem is lehetővé vált;

0 Excellencziájának irántunk tanúsított e kegyességéért bátorkodunk 
legmélyebb hálánkat e helyt is kifejezésre hozni.

*

A fentebbi mozgalmas napok daczára az o rs z á g o s  C je o lo g ú t i f  e l 
v é te le k  rendes folyamatban voltak s az 1900 június 15-én sz. alatt
jóváhagyott tervezet alapján foganatosíttattak.

A hegyvidéki felvételi osztályok elsejében dr. P osewjtz T ivadar min
denekelőtt a V ÉK és DK lapokon dolgozott s ezek egész területét 
vette fel, kivéve nyugaton azt a kis részt, mely a N agy-A g  és a Bocsárszki 
vrh vízválasztó közt Alsó-Bisztr ától az észak felé levő Pohár patakig ter
jed el. Munkaterületét a Szinevér és KöVestig ettől keletre, a lapszélig el
terülő hegyvidék képezte Mármarosmegyében.

Június második felében Szepesmegyében folytatta felvételeit a 
xxákTToJ DK lapon, a Gölnicz folyó mentén Svedlér és Szepes-Bemele közt, 
még pedig észak és keletre a lapszélig; nyugat felé Svedlér déli vonalán 
valamivel túl lépett, délfelé végre a Landstrassenbachig jutott.

A  második felvételi osztály tagjai közül dr. Pethő Gyula ez évben, a 
fentebb mondott körülmények folytán az ország különböző részein fogana
tosítandó gyűjtésekkel volt megbízva; ez osztály második tagja pedig ez 
alkalommal is számos más természetű hivatalos teendőkkel volt elfoglalva.

A harmadik felvételi osztályban telegdi R oth L ajos főbányataná
csos és főgeologus, egyszersmind Osztályvezető, mindenekelőtt felvette a 
múlt évből Toroczkó-Szt.- Györgynél és Gyertyánosnál még visszamaradt
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*  Földtani Közlöny, XXXI. köt. 1—4. füzet. Budapest, 1901. Böckh J. — Elnöki 
megnyitó, 54—60. 1. " . ■ -



(13 ) IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS. 17

részt; azután dél felé fordulván, a DNy lapon dolgozott Ponor és
Remete környékén, déli irányban a K is - Gyógypatak és Monasztirea völ
gyekig; a szomszédos ^ T'-z-”av- - DK térképén végre Nyirm ező vidékét járta 
be. Felvételei e szerint torda-aranyos- és alsó-fehérmegyei részekre ter
jedtek ki.

Ez osztály másik tagja, dr. Pálfy Mób geológus folytatta geológiai 
felvételeit a ÉK jelű lapon észak, kelet és nyugat felé a laphatá
rig, délre pedig az Aranyos folyó balpartjáig. Bejárta tehát a Bisztra, Valea 
Lupsa és Offenbányától északra elterülő hegyvidéket Torda-Aranyos- 
megyóben.

A  negyedik felvételi osztályban Halaváts Gyula főgeologus a x^^ 6na 
lapon az eddig még fel nem vett részt térképezte, főleg Katán, Szilvás, 
Telek és Vajda-Hunyad vidékét Hunyadmegyében.

A  szintén ez osztályhoz tartozott dr. Schafabzik Febencz osztály- 
geologus a XXVIzA°0ar ÉNy és ÉK, továbbá a - jp ^ ^ -D N y  lapok területén vé
gezte feladatát.

Az előbbeni két lapon felvette a Lúgos és Furdia  közt észak felé a 
lapok széléig terjedő vidéket, azaz a Lúgos, Nagy-Kostély, Szárazány ég' 
Furdia  rögzítette területet. Azután észak felé fordulván, a zóna— DNv 
lapon működött, hol a lap déli szegélyétől kezdve észak felé a Bégéig, kelet 
és nyugat felé pedig szintén a laphatárokig jutott. Szapáry falva és Bozsur 
fekvése jelöli a bejárt vidéket. Dr. Schafabzik F ebencz felvételi területe 
Krassó-Szörénymegyéhez tartozik.

A  bányageologiai felvételek a xxvnfTov' ÉK és DK térképeken foga
natosíttattak Gesell Sándor főbányatanácsos és bányafőgeologustól, még 
pedig Offmbánya vidékén ; déli irányban n, Pojenicza hegyig, kelet felé a 
lapok széléig, északra az Aranyosig jutott, mig nyugat felé Muneselu hely
sége éretett el. A  bejárt vidék Offenbánya bányaterületét öleli fel.

A  mi személyemet illeti, a folyó évben reáin háramlott számos egyéb- 
természetű teendőim mellett az országos geológiai felvételek színhelyén 
többszörösen személyesen jelentem meg és vettem részt ezekben.

Még a nyár elején két intézeti tag, úgymint dr. Schafabzik F ebencz; 
és dr. Szontagh Tamás kíséretében és Machan Ottó fővárosi mérnök úr 
szives kalauzolása mellett, megtekintettük a székesfővárosi vízvezeték ki
bővítése végett Dunakeszi határában, a Duna alatt hajtott alagutat az e 
feltárás nyújtotta adatok begyűjtése végett, mely alkalommal egy érdekes 
palaeomerix állkapcsot a bennülő fogacskákkal és egy mastodon kis molá
risát hozhattuk haza ajándékkép gyűjteményeink számára, melyek az ottani 
munkálatok alkalmával kerültek napfényre a harántolt fiatalabb mediterrán 
rétegekből.

Június elején a bécsi földtani intézet jubileuma és június végén Sel-
2A m . k ir. földtani intézet évi jelentése. Í900.
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meczbányán, az akadémiai épület ünnepélyes megnyitása alkalmából tel
jesített feladatomról már fentebb emlékeztem meg. Budapestre visszatérve, 
július 18-án Bábolnára utaztam, minthogy az intézet egyik tagja ott foga
natosította a felvételeket s a következő napokon szemügyre vettem Honu- 
sitzk y  H eneik kíséretében ennek felvételi munkálatát.

Augusztus első felében Érsekújvárra siettem, az ott dolgozó két inté
zeti taghoz, ezekkel bejárván az Érsekújvár és O -G ya lla  közötti működési 
területüket.

Minthogy földmívelésügyi miniszter úr 0 Nagyméltósága a magyar 
királyi földtani intézetnek az 1900 augusztus 16— 27. időközben Párisban 
megtartott VIII-ik nemzetközi geológiai kongresszuson való képviseletét 
reám bízni kegyeskedett, augusztus hó 13-án útnak indultam s így augusz
tus 16-án délután és a következő napokon feladatomnak már megfeleltem, 
a mint ezt megelőzőleg az imént említett ünnepélyes megnyitás napján dél
előtt résztvettem az A. Gaudby elnöklete alatt megtartott conseil ülésében.

A  kongresszus működése közben a lehetőséghez mérten nem feled
keztem meg a szakomba vágó, a kiállításon volt tárgyaknak tanulmányo
zásáról sem s a benyomás, melyet ekkor nyertem, azon meggyőződésre 
vezetett, hogy a magyar királyi földtani intézettől a nemzetközi tárlaton 
bemutatott tárgyak minden tekintetben kiállották a versenyt az egyéb ki
állítóktól származó hasontermészetű tárgyakkal.

A párisi nemzetközi geológiai kongresszus, úgy mint elődje, szintén 
kisebb-nagyobb geológiai kirándulásokkal lévén kapcsolatba hozva, s én a 
Pireneusokba szervezettre jelentkezvén, augusztus 29-én este Párisból 
Baxfonnebe utaztam, hol a következő napon délben volt a kirándulóklégyottja 
a pályaudvaron. Onnan egyenesen Biarritzbe tartva, ott mindjárt augusztus 
30-án délután kezdettük meg a geológiai kirándulásokat L. Cakez vezetése 
mellett, még pedig az Atlanti oczeán partján feltárt, az irodalomban sze
repet játszó ó-harmadkori és felső-krétabeli lerakodások tanulmányozásával.

Szeptember 1-én délután Biarritzet elhagytuk és a következő napo
kon át sorra tekintettük meg Lourdes, Bagnéres de Bigorre, Montrejeau, 
Fo ix  vidékének geológiai viszonyait.

Foixból a Vale Douktouire-be mentünk, megtekintendő az ottani 
alsó-eoczénbeli és az ezek alatti garumnien lerakodásokat, onnan pedig 
Lavelo.net-en át Qiiillanba (Dep. Aude)  tartottunk, honnan azután Rennes- 
les-Bainsbe vezetett az utunk, útközben különféle eoczénbeli rétegeken kívül 
megtekintettük a Couisa vidékén lévő, a garumnien konglomerát alatt sze
replő gipszelőjövetelt is.

Rennes-les-Bainst szeptember 7-én hagytuk el s Bougarach felé vet
tük utunkat, mi mellett Sougraigne táján a felső krétabeli lerakodásokat 
(cenoman, túron, senon) szemlélhettük számos kövülettel, a mint a lehe
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tőséghez képest mindig iparkodtam gyűjteményeinkről is gondoskodni. 
Képviselve volt itt még az urgon és karbon is, a szintén jelen levő triász 
területén pedig erős konyhasótartalmú forrás (Fontaine sálé) mutat
kozik.

A  következő tartózkodási helyünk Szt. Paul de Fenouillet volt a keleti 
Pireneusokban, hol egyszersmind az eddig együtt utazott társaság felosz
lott s többed magammal végre a még jobban kelet felé, már közel a Közép
tenger nyugati partjához fekvő Perpignánban a lyon-barczelonai vasútat 
értük el.

Haza felé való utambanLyon, Genf, Zürich és Innsbruckot érintettem, 
hol mindenhol iparkodtam magamnak áttekintést szerezni az ottani geo
lógiai és paleontologiai gyűjtemények állapotáról.

Budapestre visszatérve, hírét vettem annak, hogy ugyancsak Duna
keszinél, de közvetlen a falu mellett, a székesfőváros a vízvezeték érdeké
ben egy második alagutat is foganatba vétetett a Duna  medre alatt. Ennek 
következtében ugyancsak dr. Schafarzik F ebencz és dr. Szontagjs Tamás 
intézeti tagok és Machan Ottó fővárosi mérnök urakkal még november 
közepén újra a helyszínére siettünk, megvizsgálandó az akkorában még 
nem lyukasztott alagút által feltárt rétegeket.

Az alagút zöldesszürke márgás agyagot harántolt, mely helyenként 
keskeny édesvízi mészrétegekkel váltakozik és homokos részeket is tartal
maz. Némely részeiben igen sok kövületet mutatott, úgy mint többek közt 
A rca  diluvii, Turritella turris, Aporrhais c.fr. pes pelecani, Lucina sp. etc. 
s így nem lehet kételkedni, hogy itt a fiatalabb mediterránhoz tartozó kép
ződéssel van dolgunk. A Duna balparti oldalán a márgás agyag egyik
másik darabja tömegesen tartalmazott ostrakodákat.

Az 1900. évi hegyvidéki felvételekkel részletesen térképeztetett 
27.94 □  mf. --= 1607.86 □  km., mihez járul még a banyageologiailag fel
vett 0.58 □  mf. — 33.37 □  km.

Ezek után az agrogeologiai felvételekhez, fordulván, mindenek előtt 
megjegyzem, hogy H orusitzky H enrik segédgeologus a még tavalyi jelen
tésemben említett németországi tanúimányutjáról 1900 február hó 23-án 
visszatért s így a következő nyár felvételeiben már akadálytalanul közre
működött.

Még a rendszeres felvételek megkezdése előtt a bábolnai ménesbirtok 
agrogeologiai felvétele vétetett foganatba, minthogy az ottani igazgató, 
Buisz Gyula úr kérésére miniszter úr Ő Nagyméltósága ezt sz. alatt 
rendelte el.

H orusitzky H enrik agrogeologus e feladatát a ÉNy és DNy
lapokon teljesítette ajúnius 21—július 21-igtartó időközben071 □  mf. =  
A0'86 □  km. területen.

2 *
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Működésének ez eredménye az intézeti évkönyv X III. köt. 5. füzete
ként fog megjelenni.

E feladatának befejeztével azonnal hozzáfogott agrogeologiai rend
szeres részletes felvételeihez a magyar kis medenozóben, hol kapcsolato
san megelőző évi munkaterületével, ez alkalommal a *3'™m DK lapot 
vette fel egészben és északon, a xvn[z ÉK lapon, a Zsitua folyótól keletre 
a lapszélig terjedő részt; azonkívül ugyancsak az utóbb mondott lap déli 
szegélyén a Kis-Mánya és Romját közötti vidéket. Működési területét 
Kis-Mánija, Romját, Verebély és Nagy-Surány jelölik meg és Nyitra, 
valamint Barsmegyéhez tartozik.

Szomszédja T imkó I mre agrogeologus volt, a ki a ÉK-en
dolgozott. E lap keleti szélétől kezdve nyugati irányban a Nyitra folyóig 
jutott, míg észak és déli irányban ez eredeti felvételi lap szélei érettek el. 
Érsek-Újvár, Perbete, Udvard és Imely községek rögzítik a bejárt terüle
tet, mely Nyitra- és Komárommegyéhez tartozik.

Minthogy időközben, mint a megelőzőből tudjuk, az agrogeologusok 
száma ismét szaporodott, ezek közül L iffa Aurél M agyar-Ovárra  való 
elutazása előtt szeptember második félében, miután a katonai gyakorlatok
ról visszatért, H orusitzky H enrik-hez csatlakozott és ennél október 4-ig 
nyert bevezetést az agrogeologiai felvételbe, azután T imkó iMRÉ-hez ment, 
a kinél október 8-tól— 18-ig tartózkodott, szintén az agrogeologiai fel
vétellel foglalkozván, s így ismételten volt alkalma az agrogeologiai fel
vételek körüli eljárásba betekintést nyerni.

A magyar nagy medenczében Treitz P éter agrogeologus folytatta a 
részletes felvételt, hol a 2̂ ya ÉK lap egész területét vette fel, nevezete
sen tehát a Szabadszállástól északra elterülő vidéken dolgozott, északi 
irányban alap északi határáig; azonkívül a - ÉK térképen ream-
bulálta Hód-Mező- Vásárhely határát.

E rendes feladatán kívül a az. rendelet következtében 1900.
június 16—21-ig a m. k. szőlészeti központi állomás igazgatóságának kikül
döttjével vizsgálatokat foganatosított a gyönki állami amerikai szőlőtelepen, 
azután pedig talajvizsgálati szempontból bejárásokat végzett Treitz Péter a. 
rv '̂moo. számú rendelet alapján július 12— 30-ig Ris-M arton és a 

^ 3’7Í0- sz. rendelet szerint az október 22— november 8. időközben Szeg-
v ili. ■>. jyuu. gg 11*-} *
zárd szőlőtelepein. Augusztus 20 án az ’ J90;)- sz. meghagyásához képest 
a felső szőlészeti és borászati tanfolyam hallgatóival tanulmányútra kelt a 
Tokaj-Hegyaljába és Egér-Gyöngyös vidékére, honnan csak augusztus 
végén érkezett vissza felvételi területére, Szabadszállásra. Végül pedig fel
említhetem, miként a sz. rendelet szerint még az országos rend
szeres felvételek megkezdése előtt Treitz Péter agrogeologus a sepsi-szent-
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gijörgyi méntelep megfelelőbb elhelyezésére felajánlott területek talaj
viszonyait vizsgálta meg.

Az 1900. évben agrogeologiailag részletesen felvett terület 1502  □  
mf. — 864 36 □  km.

*

Hidrológiai kérdésekkel számos esetben foglalkozott az intézet.
Az ásvány- és gyógyvizeket illetőleg említhetem, miként a dr. H einrich 

Kálmán és társai tulajdonát képező Rácz- fürdő gyógyforrásai védelmére az 
1900. évi július hó 15-én kelt-^-^-g^-sz. alatt a védőterület megadatott. 
Ugyancsak e szám alatt a m. kir. földmívelésügyi miniszter úr 0  Nagy
méltósága a székesfőváros területén levő termális források biztonsága 
érdekében elrendelte, hogy fúrások engedélyezésénél feltétel gyanánt 
kötendő ki, hogy Budapest székesfőváros balparti területén a termális 
vizetzáró kis-czelli agyag átásása meg nem engedtetik; továbbá, hogy ha a 
kis-czelli agyag felső részében véletlenül 20 C° víz találtatnék, a munka 
beszüntetendő és a kerületi kultúrmérnöki hivatalnak, valamint a székes
fővárosi mérnöki hivatalnak a forrás eltömése végett azonnal jelentés 
teendő.

A  székesfővárosi Rudas-fürdő vízmennyiségének kérdése ismét fog
lalkoztatta az intézetet. Az e tárgybani megfigyelésekhez az intézet köréből 
dr. Szontagh Tamás bányatanácsos és osztálygeologus volt kikiildve és ő 
írta alá az 1899. évi október hó 11-én a kiküldve volt bizottság jelenlétében 
felvett jegyzőkönyvet, melynek egy példánya nálunk ~  sz. alatt őriz
tetik.

Az eskütéri hídépítési munkálatok közben felfakadt hőforrás eltömése 
és az eltömés hatásának megállapítása tárgyában a kereskedelemügyi m. 
kir. miniszter úr részéről a m. kir. földmívelésügyi miniszter úrhoz intézett 
átiratára, s ennek 1900 évi márczius 8-án kelt sz. magas felhí
vására, véleményes jelentés tétetett, vájjon a Rudas-fürdő forrásvizeiben 
az eskütéri hídépítés megkezdése előtti állapot már visszaállítottnak tekint
hető-e vagy nem ?

A Rudas-fürdő hidrológiai viszonyaival az eskütéri liidépítkezésekből 
kifolyólag egyáltalán még néhányszor volt dolga az intézetnek. így az eskü
téri hídfeljáró munkálatokkal karöltve járó források lejebb helyezése és 
a forráscsatorna áthelyezésnél a Rudas-fürdő belső védőterületében meleg 
forrás mutatkozván, ebből kifolyólag a budapesti kir. bányakapitányság
tól május 23-ára kitűzött helyszíni vizsgálatra és tárgyalásra az utóbbi
tól kívánt szakértőnek dr. Szontagh Tamás bányatanácsos-osztálygeologust 
küldöttem ki, a kit felsőbb hatóságunknak május hó 21-én kelt 44,404. sz. 
utasítására, a fentebbivel csaknem egyidejűleg, a dr. H einrioh Kálmán 
beadványa szerint a budai Rácz-fürdő forrásainál mutatkozó megcsappa
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nás megfigyelésére is felhívtam; s a ki ennek következtében május hó 
23-án, 25-én, 29-én, 30-án hosszabb időn át a helyszínén működött, 
szakértői véleményét pedig a május 29-én és 30-án megtartott helyszíni tár
gyalás második napján a budapesti m. kir. hányakapitányság kiküldöttjé
nek he is adta; de június 5-én és 12-én még a vízmérések és a forrás ki
törési pontok szinlőjének hivatalos felmérésénél is jelen volt, melylyel az 
1900 május 30-án kelt 45,555. sz. földmívelési miniszteri rendelettel 
Fabkass K álmán műszaki tanácsos volt megbízva, s mely mérések eredmé
nyeit az intézet a budapesti bányakapitányság részéről szintén bírja.

sz-)- felemlített tárgyban június 2-án hozott bányakapi
tánysági határozat dr. Heineich IvÁLMÁNtól megfelebbeztetvén, a határozat 
némi kiegészítéssel helyben hagyatott, mely kiegészítés által az eskütéri 
hid budai feljárójának munkálatainál fakasztott meleg vizek elszigetelése 
és a további csatornázással kapcsolatos mélyítési munkálatok a m. kir. 
földmívelésügyi miniszter úrnak 1900. június 27-én kelt 49,188. sz. magas 
rendeletével a Rudas- és Rácz-fürdő hévforrásai védelme érdekében egy 
szakértő geológus állandó felügyelete alá helyeztettek.

Az eskűtéri hid budai oldalán létesített feljáró munkáinak végre
hajtása alkalmával a déli feljáró területén talált termális vizek ügyében 
a fővárosi közmunkák tanácsa részéről is helyszíni eljárás kéretvén, s ez 
az illetékes budai m. k. bányakapitányságtól augusztus 4-re s folytatóla
gosan augusztus 13-ára tűzetvén ki, az utóbbinak kívánságához képest az 
intézet köréből ekkor is dr. Szontagh Tamás-t bíztam meg a szakértői 
teendőkkel.

Dr. W osinszky I stván cs. és kir. ezredorvosnak a tulajdonát képező 
sopronmegyei Ralf-fürdő  gyógyforrásai megvédését czélzó ügye újból meg
fordult az intézetnél, a mennyiben felsőbb hatóságunk v7y i^00 sz. rendele
tére most már a budapesti m. kir. bányakapitányság védőterületi határozati 
javaslatával foglalkoztunk. Az e tárgyban még 1900 május 14-én megtartott 
helyszíni tárgyaláson dr. Szontagh Tamás képviselte az intézetet mint ható
sági szakértő.

Nyilatkozott az intézet geológiai szempontból a Selmecz-Rélabánya 
szab. kir. város közönsége részéről benyújtott kérvénye tárgyában, mely a 
tulajdonát képező vihnyei gyógyfürdő forrásai számára védőterületet kér, 
a mint ugyancsak elbíráltuk felsőbb hatóságunk meghagyására a fővárosi 
közmunkák tanácsának a sárosfürdői gyógyforrások védőterületének meg
állapítása végett benyújtott kérvényét, úgyszintén foglalkoztunk a beszter- 
czebányai m. kir. bányakapitányságnak a gróf d’HAítcouRT szül. báró Sina 
Iphigenia párizsi lakos tulajdonát képező trencsén-tepliczi gyógyfürdő for
rásai védőterülete ügyében készített határozati javaslatával.

Az előpataki gyógyfürdő birtokosai szövetkezete kérésére földmíve-
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lésügyi miniszter úr 1900 szeptember 25-én —v’ ' sz. alatt elrendelvén az 
ottani Diána-forrás és Svájczi-kút újból való foglalása érdekében ezek 
megvizsgálását, e missziót a közegészségügyi osztály kiküldöttjével közösen 
hidrogeológiai szempontból dr. Papp K ákoly geológus foganatosította.

Választ és útbaigazítást nyújtottunk hozzánk intézett kérdésekben a 
Lajos-forrás gyógyfürdő gondnokságának Kassa mellett (u. p. Abauj- 
Tihany), valamint az abauj-tornamegyei Stoósz gyógyfürdőt illető főszolga- 
birói levélre.

A székesfőváros termális forrásai folyamatban levő megvizsgálásá
ról még a korábbi évi jelentéseimben szólottám; minthogy az ezzel foglal
kozó intézeti geológus, dr. Szontagh Tamás, e vizsgálatokhoz chemiai téren 
való közreműködésre az intézeti fővegyész, Kalecsinszky Sándoe kikülde
tését és meteorologiai adatok begyűjtése végett az Országos meteorologiai 
és földniágnességi központi intézet támogatását is kérte, az eziránti felter
jesztésemre földmivelésügyi miniszter úr Ő Nagyméltósága sz. alatt
kegyeskedett intézkedni.

Kívánom, hogy a bizonyára fontos és közhasznú működés gyümöl
csét a budapesti termális vizeink érdekében minél előbb élvezhessük.

Végre még megjegyezhetem, hogy intézetünk tagja, dr. Szontagh 
Tamás bányatanácsos és osztálygeologus a m. kir. belügyminisztériumot 
vezető miniszterelnök úr Ő Nagyméltóságának 1900 június 1-én kelt 
számú magas rendeletével a forrás- és fürdőügyi országos bizottság tagjává 
neveztetett ki.

A közönséges ivóvizek körül forgó kérdések megoldásánál szintén 
sokszor vétetett igénybe tanácsunk.

Szakvélemény ada tott:

1. Artézi kutakat illető kérdésekben:

a) Helyszíni szemle m ellett:

1. Arad. Arad vármegye kérése, lovassági lak
tanya .... .... „. .... .... .... .... ... vélem.

2. Aurelháza kincstári telepes közs. (Torontál-
megve) __ .... .... ......... .... .... .... vélem.

3. Belényes n. k. (Biharm.) .... .... .... vélem.
4. Cséffa k. k. (Biharm.) .. .... ........  vélem.
5. Duka k. k. (Pest-Pilis-Solt-Kiskunm.) özv. Ro-

bitsek Józsefné és a község.... .... .... vélem.
6. Esztergom sz. k. v. (Esztergomm.) vélem.

H alaváts G yxjla.

Halaváts Gyula. 
dr. Pethő Gyula. 
dr. Pethő Gyula.

dr. Szontagh Tamás. 
dr. SchafakzikF eeencz.
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7. Forray-Nagy-Iratos (Aradm.)NÁDASDYFerencz

gróf birtoka... .... .... ... .... .... vélem.
8. H alm ik . k. (Ugoesam.) ... ... ... vélem.
9. Kílbekháza n. k. (Torontálm.) ... .... vélem.

10. Lazony k. k. (Zemplénin.) ... „  vélem.
11. Miskolcz r. t. v. (Borsodm.); fúrási pont ki

jelölés ... .... _  ........  ... .... vélem.
12. Nagy-B ábé n. k. (Biharm.) ... „  vélem. 
18. N a gy -Sa jó  n. k. (Besztercze-Naszódm.) vélem.
14. Sipet n. k. (Temesm.) .... .... .... .„ vélem.
15. Szegzárd n. k. (Tolnám.) ... .„ .._ vélem.
16. U j-B arok  k. k. (Fehérm.) ........  vélem.

b) Helyszíni szemle nélkül: 

1. Bács-Almás n. k. (Bács-Bodrogm.)_„ vélem.
2. Bihar-Püspöki. Sípos I stván kát. mérnök, vél.
3. Osonta n. k. (Sopronm.). Herczeg Esterházy 

Miklós dr. bérlője Sugár Sándor kérése, vél.
4. É r-M ih á ly fa lv a  n. k. (Biharm.)_ vélem.
5. Ér-M indszent k. k. (Szilágym.) vélem.
(i. Füss k. k. (Barsm.). Elbogen Károly ura

dalma .... _  _.. .... .... _.. ... vélem.
7. Jezvin n. k. (Temesm.). Ottlik P éter állami

birtokbérlő ........ . .... .... .............. . vélem.
8. Kustély n. k. (Temesm.) ...............  vélem.
9. Magyar-Ovár n. k. (Mosonm.) ........  vélem.

10. Pécs sz. k. v. (Baranyam.). R esch János fúrása
ügyében . .... ....... „  .. .... . vélem.

11. Pécs sz. k. v. (Baranyam.), a villamos és köz
lekedési vállalatok részvénytársaság artézi 
kútja ügyében _ .... ... ... . vélem.

dr. Pálfy Mór. 
dr. Pethő Gyula. 
Halaváts Gyula. 
dr. Papp Károly.

Halaváts Gyula. 
H alaváts Gyula. 
dr. Pálfy Mór. 
Halaváts Gyula. 
dr. SchafarzikF erencz.. 
dr. Szontagh Tamás.

dr. Szontagh Tamás. 
dr. Szontagh Tamás.

TELEGDI RoTH L aJOS.
dr. Szontagh Tamás. 
dr. Szontagh Tamás.

dr. Szontagh Tamás.

dr. Szontagh Tamás. 
H alaváts Gyula. 
Treitz Péter.

dr. Szontagh Tamás.

dr. Szontagh Tamás.

II. Közönséges és úgynevezett fúrt kutakat illetőleg, 

a) Helyszíni szemle mellett:

1. Balatonfő-Kajár n. k. (Veszprémin.) vélem, telegdi Roth L ajos.
2. Budapest székesfőváros, a IX-ik kér. alsó bika

réti közvágóhíd és sertésvásár kútja, vélem. dr. Szontagh Tamás.
3. Budapest székesfőváros a X-ik kér. Dréher

A.NTAL-1'éle két kútfúrás a Füzér-utczában (hely
színi tárgyalás) ... .... ... ......... ... vélem. dr. Szontagh Tamás.
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4. Ér-Semjén n. k, (Biharm.) .... ._ velem.
5. Gyöngyös r. t. v. (Hevesm.)... .... _  vélem.
6. Jákó k. k. (Veszprémin.) ._ .... vélem.
7. Örkény (Pest-Pilis-Solt-Kiskúnm.), katonai

baraktábor ..„ .... ... .... ....... vélem.
8. Szár n. k. (Fehérm .)...... .............. vélem.

H alaváts Gyula. 
dr. Pálfy Mók. 
H alaváts Gyula.fc

dr. SchafarzikF erencz. 
dr. Szontagh Tamás.

A fentebbiekhez még egyéb esetek is sorakoznak, melyekben Írásban 
vagy élő szóval kerestetett meg az intézet ivóvíz nyerését czélzó ügyekben, 
a mint felsőbb meghagyásra közegeink egyike, névleg Halaváts Gyula 
főgeologus június 30-án a közegészségügyi mérnöki osztály kiküldöttjével 
közösen vette szemügyre Vácz r. t. v. és környéke földtani viszonyait a 
városnak ivóvízzel való ellátása végett; ezt megelőzőleg pedig, az y-g-jgQQ- sz. 
magas rendeletből kifolyólag újból foglalkozott Komárom  sz. k. v. vízellá
tásának kérdésével, nevezetesen a tervbe vett ártézi kút fúrásával.

Minthogy a Fiume város lakosságának ivóvizét szolgáltató Zvir-förrás  
netaláni megfertőztetése kérdésének elbírálását földművelésügyi miniszter 
úr a ^ — sz. rendeletével,^|®- sz. intézkedésével pedig a Fiume mel
letti Recsina szabályozása s a völgyében raktározandó víz netaláni elszivár
gása tárgyában való geológiai vizsgálatot hagyta meg az intézetnek, ez 
utóbbi keretéből mind a két felhívásnak július hó második felében dr. Szon
tagh  Tamás bányatanácsos-osztálygeologus tett eleget.

A kőbányászati termények helyszíni megvizsgálása, melyről még a 
megelőző évi jelentésemben emlékeztem meg, a folyó évben is folytatódott.

Földmivelési miniszter úr Ő Nagyméltóságának sz. megha
gyására, mely a pozsonyi és komáromi m. kir. folyammérnöki hivatalok 
szakaszán levő kőbányák termékeinek megvizsgálását tűzte ki czélul, a 
duna-bogdányi és visegrádi m. k. kincstári kőbányák kezelőségének főnö
kével együtt az intézet részéről ez alkalommal is dr. Pálfy Mqr geológus 
járt el a május 21— 26. időközben. Ugyancsak dr. Pálfy Mór vizsgálta 
meg június vége felé a Blau B ezső mohácsi lakos tulajdonát képező sza- 
bari és villányi kőbányák anyagát kint a helyszínén, mely eljárásra az 
intézet a ^~90'-  sz. alatt kapta meg a felhívást. Felsőbb hatóságunk ̂ j£ 1900 
számú felhívására jelentést terjesztettem fel a Spitzer Mór pilis-mar óthi 
lakos sashegyi és szt-györgymezei kőbányák ügyében beadott felszólamlá
sára; a s z .  magas rendelet következtében pedig még október 24-én 
bizottságilag megvizsgálta 'dr. Pálfy Mór geológus a Taussig és K lingep, 
építési vállalkozók Baranyamegyében fekvő Kövesd melletti kőbányájuk 
termékeit a helyszínén, a m intáz 1900 november 22-én kelt 86,461. sz. 
magas rendelettel feltételesen az esztergomi helyi gőzhajó-részvénytársa
ság tulajdonát képező kőbányák megvizsgálására is felhivattunk.
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Kereskedelmi miniszter úr Ö Nagyméltóságának átiratára véleményes 
jelentés kivántatván a sz. rendelettel a beregmegyei Tövisfalvá-
tól Roszosig fellépő mészkövekre, e. meghagyásnak is eleget tettünk, a 
mint megfeleltünk egy későbbi, ugyancsak a kereskedelemügyi miniszté
rium keretéből hozzánk intézett felhívásnak hídépítésre felajánlott két 
építőkő petrografiai megvizsgálása tekintetében; a Nagy-Tapolcsány-Bos- 
sány-Trencséni H. É. Vasút Részvénytársaság kérésére pedig dr. Shafar- 
z ik  F. habarcs készítéséhez felhasználni szándékozott két dolomitpróba 
petrografiai megvizsgálását foganatosította.

E helyen említhetem továbbá, hogy a Budapest székesfőváros mér
nöki hivatalának meghívására a gellérthegyi sziklarendezés ügyében 1900 
július 25-én megtartott bizottsági eljárásban intézetünket dr. Pethő Gyula 
főgeologus képviselte, szintúgy mint a július 28-án a budapesti kir. bánya- 
kapitányságtól a veszélyes sziklák eltávolítása ügyében megtartott hely
színi szemlén is; a székesfővárosi tanács egy későbbi, október 20-án hoz
zánk intézett kérésére, a Gellért-hegyen tervezett még további sziklabon
tások végett azután telegdi Roth L ajos főgeologus és dr. Szontagh Tamás 
bányatanácsos és osztálygeologus jártak el mint szakértők.

De nemcsak a kőbányászat körüli kérdések foglalkoztatták az inté
zetet többszörösen, hanem egyenesen a bányászat terére átvezetők vagy 
tartozók is szaporán kerültek az intézet fóruma elé.

Mindenekelőtt azonban megjegyezhetem, miként mintegy 27 esetben 
keresték meg irásbelileg magánosok, iparvállalatok és intézmények az 
intézetet különféle ásvány- vagy kőzetbeli anyagok előfordulási helyei köz
lése végett,, vagy e tárgybeli vizsgálatok ügyében s ezek közt a magy. kir. 
kereskedelmi múzeummal is többszörösen találkoztunk. Ezeknek szintúgy 
megadatott a nyújtható felvilágosítás, mint a számos, hozzánk rövid úton 
fordultaknak, habár ez irányban olykor egy tudakozó iroda inkább helyén 
lett volna.

Ásvány- és szén-mintákra vonatkozólag, melyek Maros- Torda- és Csik- 
megyéből származtak, a IV ^ 2i9öö~ sz- rendelet folytán nyilatkozott az 
intézet, a mint a IT sz- felhívásra Czebe község ásványvizének ügyé
ben is terjesztettünk fel jelentést.

Felsőbb hatóságunk felhívására két jelentést adtunk úgy a magyar- 
országi tőzegterületekre, mint ezek kiaknázása ügyében; a 8Z-
meghagyás folytán pedig Bihar vármegye alispánjának kezdeményezésére 
a vaskohi barnaszén, márvány és vasérczről terjesztettünk föl jelentést.

Útbaigazítást nyújtottunk a magy. kir. államvasutak igazgatóságá
nak a magyarországi ásványszeneket illető, hozzánk intézett kérdésére.

Földmivelésügyi miniszter úr 0 Nagyméltóságának 1900 augusztus 
28-án kelt sz. meghagyására dr. Pálfy Mór a Smiel Dávid tulaj
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donát képező, Torda város környékét övező hegyek gipsz telepeinek meg
vizsgálását foganatosította; a mint továbbá a -r-y8’*9®—()- sz. rendeletre 
Gesell Sándor főbányatanácsos és bányafőgeologus József Á gost főher- 
czeg ő királyi fenségének kis-tapolcsányi uradalma Victoria szénbányáját 
vizsgálta meg.

A petroleumkutatások körüli kérdésekkel gyakrabban foglalkozott a 
geológiai intézet ez évben is.

Még az év elején a pénz sz- felhívásra megvizsgálta Gesell

Sándor a luhi «Gróí Török» nevű fúrólyukból, a 662'29— 663’8 m mély
ségből kikerült fúrási próbákat, s szerinte a fúrólyuk ekkor még mindig 
a petroleumtartalmú rétegekben volt, s ez volt az eset a 705 m mély
ségnél is.

Május első felében Gesell Sándor főbányatanácsos a 26’.4’33,„^  ésJ J pénz. mm. 1900.
mi.— rendeletek folytán Luh  vidékére utazott, hogy ott Stavnn 

község környékén a petroleumkutatásra újabb fúrási pontot jelöljön ki.
Benkő Sándor budapesti és Molnár József Csíkszeredái lakosok a 

háromszékmegyei Gelencze, illetve a esikmegyei Gyimes határában tervbe 
vett petroleumkutatásaikhoz állami, segélyt kérvén, pénzügyminiszter úr 
0 Nagyméltóságának 1900. évi április 12-én kelt 29,067. sz. felhívására az 
utóbbi hely megvizsgálásával telegdi Both L ajos főbányatanácsos és fő- 
geologust, a gélmezei vizsgálattal ellenben dr. P osewitz Tivadar osztály- 
geologust bíztam meg, a kiknek idevonatkozó jelentéseiket azután 1900 
junius 15-én 436. sz. alatt pénzügyminiszter úr O Nagyméltósága elé 
terjesztettem.

Izbugya-Radvány környékét Zemplénmegyében, ugyancsak az ott 
folyó petroleumkutatás szempontjából Szeghy Elemér földbirtokos lépé
seire és felsőbb rendelet következtében telegdi Both L ajos kereste fel, 
megtekintvén mindenek előtt az Adda Kálmán felvétele nyomán ott már 
is telepített fúrólyukat, mely petroleumnyomok és gáznak többszörösen 
adta jelét és telegdi B oth L ajos főbányatanácsos szerint ottlétekor 285'60m 
mély volt.

A magyar naphtatermelési bányatársaság folyamodványára pénz
ügyminiszter úr Ő Nagyméltósága és sz. alatt a trencsénmegyei 
Turzófalu határában folyamatban levő petroleumfurást illetőleg kívánván 
szakbeli tájékoztatást, nevezetesen tekintettel a kért állami támogatásra 
aziránt, vájjon a 300 m túl való fúrás is még indokolt-e ? Dr. P osewitz 
T ivadar osztálygeologus ennek következtében a nyár folyamán kirándult 
Turzófalu vidékére, hol a felsőbb rétegekben kevés olajra már bukkantak 
volt s a fúrás folytatását ajánlotta.

A sárosmegyei Kom ám ik  vidékén tervezett petroleumkutatások érde
kében még 1898-ban tanulmányozta néhai A dda K álmán e területet. Mint
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hogy továbbá a Részvénytársaság kőolajkutatásra állami támogatás mellett 
azóta a mélyfúrást Felső-Romáraikon  meg is kezdette, s a fúrás a 600 m 
mélységhez közeledett, pénzügyminiszter úr 0 Nagy méltósága 1900 augusz
tus hó 6-án kelt 61,774. sz. magas rendeletével, több kérdés eldöntése 
végett, újból egy geológusnak Komarnikra való kiküldetését óhajtotta. 
Közben azonban a petroleumkutató vállalat főmérnökétől augusztus hó 
11-én sürgönyileg értesíttettünk, hogy a megelőző napon, tehát 1900 
augusztus 10-én a fúrólyukban 554 m mélység mellett erős olajkitörést 
kaptak, mely azután egyideig el is tartott. Ennek alapján a kivánt kikül
detés csak később, t. i. a november hó 6-án kelt 87,145. sz. pénzügy- 
miniszteri felszólítás és a részvénytársaságnak 1900 október 29-én 876. 
szám alatt hozzánk érkezett értesítése következtében foganatosíttatott, 
midőn dr. P osewitz T ivadar osztálygeologus még november hó 10-én a 
helyszínére utazott. Dr. P osewitz jelentése szerint ottlétekor a fúrólyuk 
591'56 m mély volt s véleménye szerint a fúrásnak esetleg 700 méterig 
való folytatását javasolta.

A  petroleumkutatások, vagy helyesebben mondva, esetleges ebbeli 
műveletek érdekében teljesített bejárások közül végre még említhetem, 
miként földmivelésügyi miniszter úr Ő Nagyméltóságának -yP ltM  sz- ren' 
deleiére telegdi E oth L ajos főbányatanácsos és főgeologus 1900 október 
hó 2-án gróf H adik-Barkóczy Endre zemplénmegyei viravai birtokára uta
zott, megvizsgálandó az ottani földtani viszonyokat s két ponton fúrást is 
Ajánlott eoczénnek mondott rétegekben.

Az előbbenieken kívül azonban még egyéb irányban is teljesítettünk 
vizsgálatokat.

Pénzügyminiszter úr O Nagyméltósága 1900 november hó 6-án 
87,097. sz. alatt közölte az intézettel, hogy arról értesült, miszerint a hor
vátországi, pozsegavármegyei Czernik határában kősótörmelékeket talál
tak, minek következtében az ottani geológiai viszonyokról, nevezetesen 
esetleg kősótelepek előfordulása iránt kivánt tájékozást. Ez egyelőre meg
adatván, a helyszíni vizsgálatnak a jobb tavaszi idő beálltával való fogana
tosítására Gesell Sándor főbányatanácsos és bányafőgeologus ajánltatott.

A kalisóknak a magyar korona országaiban netalán való előfordulá
sának kérdését, melylyel különben már régebben is foglalkoztak, pénz
ügyminiszter úr O Nagyméltósága tudtommal 1899-ben karolta fel, ekkor 
intézvén hozzám e tárgybeli, 1899 június hó 2-án kelt 44,666. sz. felhívá
sát, melyre ugyancsak még 1899 augusztus hó 24-én kelt jelentésemben 
adtam meg megvilágosító válaszomat, kiemelvén, miként a kérdés eldön
tésénél jelenleg még kevésbbé a geológus, mint inkább a chemikus közbe
lépésére van a szükség, egyúttal reámutatván Kőhalom  vidékére is, hon
nan az irodalom feltűnőbb kalisótartalmú vizeket említett, habár a későbbi
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vizsgálat az irodalom adatait nem igazolta. 0 Excellentiájának ugyancsak 
e tárgyban 1900. évi február hó 6-án kelt 107,552. sz., hozzám intézett 
átiratának folyományaként ^  földt. int. szám alatt újabhan nyilatkoz
tam s ekkor a szóban forgó, chemiai szempontból megejtendő helyszíni 
és a következő laboratóriumi vizsgálatokra Kalecsinszky Sándor intézeti 
fővegyészt hoztam javaslatba, a kit pénzügyminiszter úr 0 Nagyméltósága 
az első rendben Kőhalom vidékén teljesítendő vizsgálatokkal, az 1900 
augusztus hó 6-án kelt 61,751. sz. és 1900 augusztus 27-én kelt 70,330. sz. 
rendeletekkel meg is bízott, honnan azután ezek konyhasótartalmú terü
leteinken tervszerűleg lesznek folytatandók.

Ennek következtében K alecsinszky Sándor fővegyész itt érintett nyo
mozó vizsgálatait 1900 szeptember hó 10-én Kőhalom  vidékén tényleg 
meg is kezdette és az e vizsgálatokra vonatkozó előzetes jelentését sz. 
alatt terjesztettem fel pénzügyminiszter úr 0 Nagyméltóságához.

A fentebbiben elsoroltakon kívül még jelentés tétetett földmívelés- 
ügyi m. kir miniszter úr Ő Excellencziájának itteni számmal az Or
szágos magyar bányászati és kohászati-egyesület borsod-gömöri osztályának 
abbeli folyamodványára, miként a két vármegye bányageologiai térképének 
elkészítése és ezt megelőzőleg a szükséges felvételek foganatosítása végett 
az intézet köréből egy bányageologus bocsáttassék rendelkezésére, mely 
kérésével eredetileg pénzügyminiszter úr 0 Nagyméltóságához fordult.

S itt szabad talán arra is visszaemlékeztetni, hogy a múlt évben az. 
Országos magyar bányászati és kohászati egyesület hasonló ily óhajáról, 
tettem említést Szepes vármegyét illetőleg.* A mit az intézet a korántsem 
kis terjedelmű munkát czélzó kérésekkel szemben tehet, azt jelentéseiben 
kiemelte.

Ugyancsak még az 1898-ról szóló Évi jelentés 20-ik lapján említettem 
ama tervet, hogy fiatal bányászok a földtani intézetnél további kiképezte- 
tést nyerjenek a geológiában. Dr. L ukács L ászló m. kir. pénzügyminiszter 
úr 0  Nagyméltóságának a terv megvalósítása érdekében tett további lépé
seire, dr. Darányi I gnácz m. kir. földmívelésügyi miniszter úr 0 Nagymél
tósága 1900. június hó 14-én kelt 15Î ' sz. átiratában pénzügyminisz
ter úr 0 Excellencziája szándékát a maga részéről szintén melegen támo
gatván, a m. kir. földtani intézethez való behívások feltételei közösen 
következőképen állapíttattak meg :

1. hogy oda ideiglenesen két, lehetőleg államvizsgázott tisztjelölt, 
segédmérnök vagy mérnök, esetleg magánszolgálatban alkalmazott egyén, 
két évi időtartamra beosztassék ;

29

* A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1898-ról. Igazgatósági jelentés, 19. 1.
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2. hogy az állások pályázat útján pénzügyminiszter úr által töltesse
nek b e ;

3. szabályszerű illetményeiken felül pénzügyminiszter úr tárczájának 
terhére egyenként egyezerkettőszáz (1200) korona utazási és szolgatartási 
és hatszáz (600) korona tanulmányozási átalányban részesíttessenek ;

4. feladatuk legyen a téli és nyári félévben, tehát oly időben, midőn 
az intézetben elfoglalva nincsenek, a tudomány- vagy műegyetemen az 
igazgató utasítása szerint egyes tantárgyakat hallgatni, a három nyári 
hónapon át pedig bányageologiai felvételek végett a vidéken foglalatoskodni;

5. kellő kiképeztetésükről az intézet igazgatója gondoskodik;
6. fegyelmi ügyekben ott alkalmaztatásuk ideje alatt az intézet igaz

gatója alá tartoznak;
7. az intézetben, egyetemeken, vagy külső szolgálatban végzett mun

kálataikról kötelesek az igazgatónak heti foglalkozási jelentéseket beadni, 
melyekről azután kivonatosan félévenkint az igazgató tesz jelentést a pénz
ügyminiszternek ;

8. meg nem felelés esetén onnan az igazgató jelentése alapján bár
mikor kihelyezhetők ;

9. az intézetből való kilépésük alkalmával az igazgatótól szolgálati és 
minősítési bizonyítványt nyernek, melyben a tőlük végzett külső és belső 
munkálatok fel lesznek sorolva.

Ennek kapcsán földmivelésügyi m. k. miniszter úr 0  Nagyméltósága 
1900. évi november hó 13-án kelt sz. magas rendeletével érte
sítette az igazgatóságot, hogy m. kir. pénzügyminiszter úr folyó évi október 
29-én 75,820. sz. alatt kelt átiratával a fentebbiek értelmében a földtani 
intézethez további kiképeztetésre Illés V ilmos m. kir. bányasegédmérnököt 
osztotta be, a ki 1900. november 27-én az intézet igazgatóságánál tényleg 
jelentkezett is.

Ugyancsak földmivelésügyi m. kir. miniszter úr 0 Nagyméltóságának 
1900. szeptember 3-án kelt —jv ' sz- magas felhívására pártoló jelentést 
terjesztett fel az intézet Bencze Gergely selmeczbányai erdészeti akadémiai 
tanár abbeli kérvényére, hogy az agrogeologiai felvételek és vizsgálatok 
elsajátítása végett a nyári szünidők alatt az intézethez csatlakozhassák; 
a mint végre földmivelésügyi miniszter úr 0 Nagyméltóságának külön meg
hagyására jg®' - sz. alatt előterjesztés tétetett az új intézeti múzeum gya
rapítása érdekében.

*

Az intézeti ú j épület felszerelését és belső berendezését ez évben 
is folytattuk, a mire, mint fentebb már említettem, az átmeneti kiadások 
révén budgetszerűleg 28,000 korona állt rendelkezésünkre.

Az év elejétől a palota megnyitásáig még rendelkezésünkre állott
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rövid időt jó l fel kellett használni, hogy múzeumunk immár rengeteg 
anyagát az új helyiségekben kellőleg elhelyezhessük és felállítsuk.

Csakis elismeréssel emlékezhetem meg itt újra ama feláldozó tevé
kenységről, melyet e munkálatok körül az intézet szakszemélyzete kifejtett, 
búzgón támogatva az akkor még csekély számú szolgaszemélyzet által és 
csakis e körülménynek köszönhető, hogy a gyűjteményeink nagy állománya 
a megnyitás napján, t. i. 1900. május 7-én már bemutatható állapotban 
volt. Fogadják elismerésem nyilvánítása mellett legőszintébb köszöne- 
temet.

Lényeges könnyítést és szabadabb mozgást hozott meg az intézetnek 
ez évben az 1900. évi január 7-én kelt sz- magas rendelet,
mely a budgetben megállapított ügyviteli költséget ezentúl az intézet igaz
gatóságának rendelkezési körébe bocsátotta, mi által az ügyvitelen az eddi
givel szemben lényegesen könnyebbíttetett, miért is miniszter úr 0 Nagymél
tóságának mély hálával tartozunk; a mint köszönettel vagyunk 0 Excellen- 
cziájának ama kegyességéért, melylyel az 1900. évi január 26-án kelt

' sz- magas intézkedésével az intézeti benlakókat, tekintettel a 
palota körüli szolgálatukra, ezeket a szabad fűtés és világítás élvezetében 
részesíti. A vasárnapokon, továbbá sátoros ünnepeken és országos ünne
peken beálló szolgálati könnyebbítést, melyet az intézeti alkalmazottak 
most élveznek, az 1900. évi junius 4-én kelt sz. magas rende
let hozta meg.

Az intézeti palotát tudvalevőleg kert környezi, melynek létesítését még 
1899-ben késő őszszel kezdettük meg; az akkoriban visszamaradt munkák 
a folyó év tavaszán nyertek ugyancsak Bade K áboly főkertész vezetése 
mellett befejezést s ez utómunkálatokra miniszter úr O Nagyméltósága 
engedélyével 1100 koronát fordítottunk.

Az így létesült kert további gondozásra és fentartásra, pályázat alap
ján, 1900. évi augusztus hó 15-től évi 670 koronáért, az 1900. évi november 
15-én kelt sz. a. jóváhagyott szerződés révén, H ein János budapesti
műkertésznek adatott át.

A Szabó József-utcza intézet előtti szakaszának jó karba való helye
zése, mely végett még a múlt évben kerestem meg a székesfőváros polgár- 
mesterét, ez évben megtörtént. Az ennek csatornapítéseért járó illeték 
1087 IÁ 02 fül. rúgott, melyet felsőbb hatóságunknak 1900 augusztus 13-án 
kelt sz. rendeletet értelmében törlesztettünk. Az intézet egyik múlt
évi átiratára a székesfőváros tekintetes tanácsa részéről 1900. április 12-én 
í 9óo96if  számmal oda értesíttettünk, hogy a Szabó József-utcza szóban forgó 
szakaszának makadamszerű rendezése, vízvezetékkel való ellátása és lég- 
szeszszel való világítása rendeltetett el, a mi időközben el is végeztetett, 
miért köszönettel tartozunk.
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A goolT 8Z- a székesfővárosi tanácstól továbbá oda értesítet
tünk, hogy az intézet előtti út kikavicsolása is elrendeltetett.

Szükségesnek bizonyulván továbbá, miként a földtani intézet és 
múzeuma látogatóinak a közúti vasút-társaság zuglói vonalán, a Stefánia-út 
keresztezésénél, az eddiginél kedvezőbb megállóhely nyittassák, még pedig 
egy alkalmas kis várócsarnokkal párosulva, eziránti kérésünkkel a ^  sz. 
intézeti beadványnyal az illetékes faktorokhoz fordultunk, s köszönettel 
említhetem, hogy, mint a tény mutatja, nem eredménytelenül.

Felemlítem továbbá, hogy az intézet építési és berendezési munkálatai 
iránt kötött szerződések szerint utófelülvizsgálat alá eső munkálatok 
utó felülvizsgálatát földmívelésügyi miniszter úr 0 Nagyméltósága 1900 
deczember 9-én _  sz. alatt rendelte e l ; a mint továbbá tekintettel

IV. ó. b/1900. 7
arra, hogy múzeumunk helyiségei a hetenkint kétszer a közönségnek 
ingyenlátogatásra megnyitott napokon, úgymint vasárnap és csütörtökön, 
őrizet nélkül nem hagyathatnak, a szükséges felügyelő-személyzet meg
szerzése végett a - itteni szám alatt a honvéd-menház parancsnoksá
gához fordultam, mely erre késznek is nyilatkozott.

Nem hagyhatom el e fejezetet, hogy fel ne jegyezzem e helyen is 
se msei dr. Semsey Andor tiszteletbeli igazgatónk ama nagylelkűségét, mely
nek új épületünk és múzeumunk beruházása körül további 2348 kor 21 fill. 
köszönünk.

Végre még feljegyzem, hogy intézetünk múzeumát a megnyitás nap
jától, tehát 1900. május 7-től ez év végéig 5166 személy tekintette meg, 
ezek közül 43 személy az egykoronás belépővel, 5123 pedig a rendes meg
nyitási napokon.

*

G y ű jt e m é n y e in k k é z  fordulván, mindenekelőtt megörökítendő- 
nek tartom e helyt is Felséges Urunk és K irályunk minden szép és jót 
érdem szerint méltányoló kiváló kegyességét, mely ez alkalommal bennün
ket is közel érint, s melyből kifolyólag Prost János borbolyai birtokosnak, 
a magyar földtani intézet múzeumának gyarapítása körül szerzett érdemei 
elismeréséül a koronás arany érdemkeresztet adományozni kegyeskedett.*

Prost János úrnak a földtani intézet körül szerzett kiváló érdemeiről 
még a megelőző évi jelentésem 21. lapján szólottám s kiváló örömünkre 
szolgál az őt ért legfelső elismerés.

Az intézet paleontologiai gyűjteményét ez évben a következő ható
ságok és urak gazdagították : Andretti kőbányatulajdonos Sóskuton, dr. 
Páley Mór útján az ottani szármáta mészből való rhinoceros állkapocs- és

* Budapesti Közlöny. Budapest, 1900. Kedd, julius 17. 162. szám, 1. 1.
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fogtöredékkel; Déchy Móe magánzó Odesszában, az 1886-iki és 1898-iki 
kaukázusi expedieziója alkalmával kísérői, dr. Schaearzik F ebencz, illető
leg pedig dr. Papi* Károly-tói gyűjtött paléontologiai anyaggal (139 db.); 
Egyesült tégla- és czementyyár-részvénytársaság Budapesten, dr. P álfy 
Móe útján a szépvölgyi téglavetőjéből és a pálvölgyi kőbányájából való 
kövületekkel; Gedlicska A ntal vasúti igazgatósági tag Budapesten, mas- 
todon agyartöredékkel, mely a Yág folyó galgóczi bid alapozása alkalmával 
6 mét. a felszín alatt találtatott; H oeemann Bichaed bányagondnok Felső- 
Pálfalván, mustodon tej foggal az etesi akna széntelepe duzzadó agyagjából; 
H oldampf Sándob utódai: Apbily testvérek; Pachl és W ilsch primási ura
dalmi kőbányabérlők Süttőn, az ottani és a duna-almási édesvízi mészkő
ből való emlős-maradványokkal; Kazinczi kó'szénbánya-r észvény társaság 
igazgatósága Budapesten, Elephas primigenius zápfog-maradékkal a sajó- 
kazinczi határban lévő kavicsbányából; K odolányi Antal Budapesten, 
elephas fogtöredékkel, mely a budapesti Duna kotrásból való és a rügeni 
krétából származó belemnites darabokkal; lóczi L óczy L ajos egyetemi tanár 
Budapesten, néhány külföldi gipszöntvénynyel, szintúgy néhány a gellért
hegyi budai márgából való kövülettel, melyeket tanítványai: A ltschul 
Sándob és Endbey Elemée egyetemi hallgatók gyűjtöttek; L ukacsek I stván 
ev. k. tanító Felső-Esztergályon (Nógrádm.) czápafogakkal és bordatöredé
kekkel ; Molnár K ároly reáliskolai tanár Székely-Udvarhelyen, a homoród- 
almási (Udvarhelym.) barlangból való Ursus spelaeus fogakkal; Rábasza- 
bályózó- Társulat választmánya Győrben, dr. Pethő Gyula főgeologustól 
kiválasztott fosszil emlős maradványokkal; Steindl Imre műegyetemi tanár 
Budapesten (lóczi dr. L óczy L ajos tanár átengedése), Mastodon Borsoni 
fogtöredékkel a pestmegyei szt.-lőrinczi kavicsból; Szegedi m. kir. folyam
mérnöki hivatal, a borjasi tiszai átvágásban számosabban napfényre került 
mammuth, Cervus eurycerus, rhinoceros stb. maradványokkal, melyek
nek a földtani intézet részére való lefoglalását dr. Darányi I gnácz m. kir. 
füIdmívelésügyi miniszter úr 0  Nagyméltósága a 6̂ 1- sz. magas rende
lettel sürgönyileg kegyeskedett az illetékes közegeknek meghagyni. Szilágyi 
Zsigmond társ. igazgató Török-Becsén (Torontóim.), a Tiszából való mam
muth koponya és ősszarvas agancs-töredékkel; Tiszai m. kir. állami kotrá
sok vezetősége Szegeden, a borjasi átvágás 2800— 3000 f. met. közötti sza
kaszában kikotort fosszil emlős maradványokkal.

Itt látom helyét megemlékezni amaz érdekes leletről is, melyre 
dr. Böckit Hugó akadémiai tanár Selmeczbányán, még az év elején figyel
meztetett bennünket s melyet egy kirándulása alkalmával Ipoly-Tarnócz  
(Nógrádmegye) község területén figyelt és nyomban helyesen magyarázott 
is ; sztratigráfiailag pedig a felső- és alsó-meditarrán közti határba állított. 
A leletet homokkőtábla képezi (közvetlenül az andezittufa alatt), melynek

3A m . kir. földtani intézet évi jelentése. 1900.
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felületét igen számos, különféle ősemlős állattól, de madaraktól eredő láb
nyomok borítanak.

A ritka lelet megmentése érdekében a szárazabb nyári idő beálltával 
azonnal megtettük a szükséges munkálatokat, miért is intézetünk részéről 
dr. Szontagh Tamás bányatanácsos a helyszínére utazott, hova dr. Böckh 
Hugó mint felfedező szíveskedett őt elkalauzolni; további támogatásul 
Sedlyár I stván laboránst rendeltem melléjük.

A  gyűjtés eredménye immár múzeumunkban látható felállítva. Az e 
munkálatokkal járó 401 kor. 82 fill. költséget semsei dr. Semsey Andor volt 
oly kegyes magára vállalni.

Minthogy azonban kívánatosnak mutatkozott a közel jövőben ott az 
intézet részéről még nagyobb terjedelmű feltárási munkálatokat foganato
síttatni, nehogy időközben a becses lelet helyén bárki által kár ej tessék, a 
részünkre való biztosítás érdekében úgy bellusi Baross Árpád járási főszol
gabíró úrat, mint Ipoly-Tarnócz  községi elöljáróságát kerestük meg a lelő
hely szükséges megvédése végett, a mi a nevezett főszolgabíró úr részéről 
a legnagyobb készséggel meg is történt.

Nagy köszönettel tartozunk mindazoknak, a kik e ritka lelet meg
mentése körül fáradoztak, miért is fogadják intézetünk érdekében kifejtett 
eljárásukért őszinte köszönetünket és elismerésünket.

Bányageologiai és petrografiai gyűjteményeinket a következő urak 
és intézetek szaporították: Bikfalvi Albert Szamos-Szépiákon (Szilágym.), 
H alaváts Gyula útján ottani gipszszel; Déchy Mór magánzó Odesszában, 
a fentemlített kaukázusi expedieziója alkalmával ugyancsak dr. Schafabzik 
F erencz és dr. Papp K ároly-tói gyűjtött petrográfiai (235 db) és bányageologiai 
(6 db.) anyaggal; Hazai aszfalt-ipar részvénytársaság műszaki igazgató
sága Mező- Telegden, a tatarosi telepének nyers és mesterségesen előállított 
termékeivel (egyúttal egy pár növénylenyomatos agyagdarabbal is ); H ol- 
dampf Sándor utódai: Aprily testvérek, Pachl és W ilsch primási uradalmi 
kőbányabérlők Süttőn, ottani borsókővel; K odolányi Antal Budapesten, a 
rügeni krétából való tűzkőgumókkal: ifj. L utzenbacher Pál kőbányatulaj
donos Szobon, a Sághegy andezitjében előforduló chabasittel; M. kir. 
bánya és kohóhivatal O-Radnán, ottani ásványokkal, melyeket dr. Szon
tagh Tamás kiállítási anyagból szerzett be; Schafabzik F erencz dr. Buda
pesten, kalugeri (Biharm.) lignittel és ottani manganérczczel (a hatóságoktól 
beküldött kőzetanyagból), nemkülönben az Erdélyrészi-Érczhegységből való 
118 db-al, melyek közül 53 db-ot a magyarhoni földtani társulat 1899. évi 
ottani kirándulása alkalmával gyűjtött, 65 db pedig ezek közül a brádi 
bányaigazgatóság ajándékát képezi; semsei dr. Semsey A ndor Budapesten, 
sylvanit és krennerittel, melyet 8 K lefizetése mellett a m. k. és társ. 
bányaigazgatóság Nagyágon engedett át. Turonyi B iedermann Ottó nagy-
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birtokos Mozsgón, limonittuskóval, mely az Uljamki uradalomból, (Pozsega- 
megye) való.

A  m. kir. országos meteorologiai- és földmágnességi-intézet Buda
pesten, egy parányi meteorkövet küldött be, melyet szives közben
járására Dubovitz I stván megfigyelő úr Szegzárdon intézetünknek engedett 
át, s mely közlése szerint ott 1900julius hó 27-én esett le; W osinszky 
Mób szegzárdi apát-plébános úr ehhez pótlólag egy második, szintoly 
parányi kőmorzsát sziveskedett megküldeni, mely az előbbeninek egy tel
jesen hozzáillő, kiegészítő része s ugyancsak az előbbeni lelőhelyéről (Fehée 
József korcsmája) való.

0  cs. és kir. Fensége, József főherczeg úr központi jószágigazgató
sága Alcsuthon, K alecsinszkt Sándob fővegyész közbenjárására a Margit
sziget termális vize képezte érdekes csőkitöltést kegyeskedett átengedni.

Fogadják az előbbeniben felsorolt adakozók becses ajándékaikért leg- 
őszintébb köszönetünket. De fogadják hálánkat azon urak is, a kik ajándé
kaikkal kőzetkoczka gyűjteményünket gazdagították, úgymint:

M ittelmann M. és Táesa, első pozsonyi iparvállalat egy ottani mész- 
kőkoczkával; H oldampf Sándob utódai: Apbily testvérek, Pachl és W tlsch 
primási uradalmi kőbányabérlők Süttőn, a tardosi márványbányából való 
kőzetkoczkával; végre P olatsek Máté kőfaragómester Keszthelyen, 3 ko
rona megtérítése fejében, a keszthelyi Cserszeg-Tomaj hegyoldal városi 
bányája pontusi homokkövéből küldött be Tbeitz Pétbe közvetítésére kőzet- 
koczkát.

A fúrási próbák és szelvények állományát a következők gyarapí
tották :

Abbahám Sándob fúrómester a bajai Il-ik kútfúrásból való fúrópróbák
kal; Budapest székesfőváros mérnöki hivatalának sertésközvágóhidi építés 
vezetősége a IX . kér. bikaréti dűlőben épülő sertésközvágóhid-telepen esz
közölt mélyfúrás próbáival és szelvényével; Cs. kir. szab. Déli Vaspálya- 
Társaság üzletigazgatósága Budapesten, a soproni pályaudvar vizállomási 
kút fúrópróbáival és szelvényrajzzal; M. kir. országos vízépítési igazgatóság 
közegészségügyi mérnöki osztálya a tőle 1899 ésf 1900-ban létesített mély
fúrások szelvényeivel (7 drb); M. kir. kincstári tiszttartóság Temes-Réká- 
son, az ottani telepítvény ártézi kútjának fúrópróbáival; végre a rn. kir. 
államvasutak szatmári osztálymérnöksége a nagy-károlyi ártézi kút fúrá
sánál a kimosás alkalmával nyert anyagot engedte át megvizsgálás végett.

Itt is csak köszönettel emlékezhetem meg az imént felsorolt adako
zókról.

*

3*



K ő z e t - g y ű j t e m é n y e k e t  ez évben a következő iskoláknak szol
gáltattunk k i :

1. Az aszódi (Pest-Pilis-Solt-Kiskunm.) bányai ágost. 
hitv. evang. egyházkerület leánynevelő intézeté
nek _. „  .... ...................  .......  74 kőzetdarabot.
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2. A csurgói (Somogyin.) ev. ref. főgimnáziumnak 122 «
3. Az iglói (Szepesm.) ágost. hitv. evang. főgimná

ziumnak __ ........  ........ .... .. 122 «
4. A  jászó-minclszenti (Abauj-Tornám.) állami nép

iskola és óvodának s az evvel kapcsolatos gazda- j 75 «
sági ismétlőiskolának .................... .... ... I 25 «

5. A  kis-várdai (Szabolcsin.) áll. segélyezett községi
polgári fiúiskolának .„ .... .... ._ .............. .... 74 «

6. A nagy-ldkindai (Torontálm.) m. kir. áll. gimná
ziumnak .... .... .. „. ._. ......... .... _  „  _  122 «

7. A nagyszebeni (Szebenm.) sz. Ferenez-rendi nő
vérek tanítóképző intézetnek......... .... ......... „ „ 7 5  «

8. A  pécsi (Baranyam.) m. kir. szénbányásziskolának 75 «
9. A  székely-kévéi (Temesm.) állami elemi népiskola í 76 «

s az evvel kapcsolatos gazdasági ismétlőiskolának 1 20 «
10. A zala-egerszegi (Zalam.) m. kir. állami főgimná

ziumnak ... ......._ .... .._ .... ... .... .... „  122 «
Összesen _  982 kőzetdarab.

*

Az intézeti la b o r a t o r iu m o h r a  pillantván, mindenekelőtt meg
említendő, hogy ezekben a felszerelési munkálatok ez évben folytatódtak 
s minden tekintetben azon voltunk, hogy az átköltözködés okozta gátló 
hatás mielőbb itt is megszűnjék.

A ehemiai laboratóriumban a magyar szenek és agyagok rendszeres 
megvizsgálásának műve már ismét rendes menetben volt, mi mellett további 
17 különféle elemzés is végeztetett, ezek közül 14 magánosok részére, 514 
korona szabályszerű bevétel mellett.

A  kalisók netaláni előfordulása kinyomozása végett foganatba vett 
vizsgálatokról, melyeket Kalecsinszky Sándor fővegyész ez óv szeptember 
hó 10-én Kőhalom  vidékén megkezdett, már előbb tettem említést.

semsei dr. Semsey A ndor úrnak a ehemiai laboratórium újból tetemes 
áldozatokat köszön, mert ennek felszereléséhez egyebek mellett két nagy, 
felszerelt laboratóriumi munkaasztallal járult 936 K  értékben, a mint 
továbbá villamvilágítási berendezésekért az Edison czégnél 80 K, a 
Zellerin czégnél pedig ugyancsak a ehemiai laboratórium különféle át
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alakításáért 1266 K  70 fülért sajátjából fedezett, összesen tehát e téren 
‘2282 K  70 fillért fizetett.

A talajvizsgáló laboratóriumunkban szintén megkezdhettük a fel- 
szerelési munkákat; mindenekelőtt felállítván a rendelkezésre álló fülkét 
s a többi ide való tárgyakat; beszereztük az iszapoláshoz szükséges vasból 
készült 2 nagy víztartót H avebland Antal czégtől 611 K  30 fül. fejében; 
a mint az agrogeologiai vizsgálatok anyagának elhelyezéséhez és felállí
tásához ugyancsak pártfogónk, semsei dr. Semsey Andob nagyobb mennyi
ségű czélirányos üveget bocsátott az intézeti működés ez ágának rendelke
zésére (653 K 60 fik). Az agrogeologiai felvételekkel kapcsolatos vizsgála
tok immár itt is folyamatba hozattak.

*

A  k ö n y v -  és t é r k é p t á r a k n á l  a következő változást látjuk:
1900. évben szakkönyvtárunkba 169 mű érkezett, darabszám szerint 

511 kötet és füzet, minek következtében ez 1900 végén 6650 külön művet 
16,722 darabban bírt, 199,870 K 16 fillér leltári értékkel.

Ez évi szerzeményből vétel 0; csere és ajándék pedig 511 drb 5379 K  
34 fillér értékkel.

Az általános térképtár 15 külön művel gyarapodott, összesen 158 lap
pal, úgy hogy e tár 1900 végén 627 külön műre eloszló 4174 lapot tüntet 
fel, melynek leltári értéke 24,235 K  68 fillérre rúg. Ebből ez évben vétel 
1 lap 30 korona értékkel, 157 lap 449 K  értékkel csere és ajándék.

A  vezérkari térképek tára 1900 végén 2319 lapra emelkedett, 10,226 
korona 86 fillér leltári értékkel, ennek folytán két térképtárunk 1900 végén 
6493 lapból állott, 34,462 K  54 fillér leltári értékkel.

Fogadják köszönetünket mindazon adakozók is, a kik az itt szóban 
forgó tárainkat gazdagították s a kiknek adománya és neve már más helyen 
van megörökítve, de külön meg kell emlékeznem itt is dr. Darányi I gnácz,
m. kir. földmívelésügyi miniszter úr O Nagyméltóságának szép és érdekes 
ajándékáról, mely a következő czímmel jelent meg: Magyarország ma
darai különös tekintettel gazdasági jelentőségükre a földmívelésügyi magy. 
kir. miniszter megbízásából irta chernelházi Chebnel István, képekkel 
ellátta Nécsey I stván. Intézte H ebman Ottó ; a Magyarhoni Földtani Tár
sulat már szokásos nagyobb ajándékáról és báró L eithner A ntal nyug. 
miniszteri tanácsos túlnyomólag kéziratokból álló ajándékáról, valamint 
különösen semsei dr. Semsey Andob tiszteletbeli igazgatónkról, aki az 1900. 
évben igen tetemes mérvben gyarapította könyv- és térképtárunkat, aján
dékai révén ennek 2802 K  48 fillért juttatván.

Kötelességemnek ismerem továbbá e helyt megemlékezni azon tény
ről, miként miniszter úr O Excellentiája, szemben ama számos és nagy
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becsű ajándékkal, melyet semsei dr. Sehsey A ndoe úr a megelőző évben 
a földtani intézetnek juttatott, 1900. évi február hó 23-án jv ' ‘g2b- sz. alatt 
nemes áldozatkészsége ez újabb megnyilatkozásáért őszinte meleg köszöne
tét kifejezésre hozni méltóztatott.

1900. évben csereviszonyt kötöttünk :
1. Az accademia d’agricoltura, scienze, lettere, arti e commercis-sel 

Veronában.
2. A  cs. kir. cseh műegyetemmel Brünnben.
3. A  cs. k. bányászati akadémiával Pribramban. ( ^  földt. int. sz.)
4. A  Société Scientifique de Chevtchénko-\al Lembergben.
5. A felsőbb bányaiskolával Jekaterinoslawban (Dél-Oroszország). 
Földmívelésügyi miniszter úr 0 Nagyméltóságának 1900 május 25-én

kelt sz- ma8as felhívására megküldetnek az intézeti kiadványok.
6. A  szőlészeti központi kísérleti állomásnak Budapesten.
7. A  felsőbb szőlő és borászati tanfolyamnak Budapesten.
Intézetünk közleményei ez évben 100 belföldi és 148 külföldi testü

letnek küldettek meg, még pedig 15 belföldi és 144 külföldi testületnek 
cserében; ezenkívül 11 kereskedelmi és iparkamara az Évi Jelentést kapta.

*

A  m. kir. földtani intézettől 1900. év folyamán a következő közlemé
nyek adattak k i :

L A  «M  kir. Földtani Intézet Évkönyvé*- ben :
H orusitzky H enrik : Komárom város környékének hidrográfiai és agrogeo- 

logiai viszonyai (XIII. köt. 3. füzet).
A dda Kálmán : Petroleum-kutatások érdekében Zemplén- és Sáros várme

gyékben megtett földtani felvételekről (X III. köt. 4. füzet).
H. A  «Miltheilungen a. d. Jahrbuche d. kön. ung. geol. Anstalt» -bán : 

Heinrich H orusitzky : Die agrogeologischen Verháltnisse dér Gemarkun- 
gen dér Gemeinden Muzsla und Béla (X II. Bd. 2. Heft).

K oloman v. Adda : Geologische Aufnahmen iin Interessé von Petroleum- 
Schürfungen im nördliehen Teile des Comitates Zemplén in Ungarn 
(XII. Bd. 3. Heft).

Alexander Gesell: Die geologischen Verháltnisse des Petroleumvorkom- 
mens in dér Gegend von Luh im Ungthale (XII. Bd. 4. Heft).

Heinrich H orusitzky : Die hydrografisehen und agrogeologischen Verhált
nisse dér Umgebung von Komárom (Komorn) (X III. Bd. 3. Heft).
III. A  m. kir. Földtani Intézet, É v i Jelentése 1898-ról:
IV. A «Kiadványok# sorozatában:

B öckh János és Szontagh Tamás : A magy. kir. földtani intézet —  Darányi 
I gnácz földmívelésügyi m. kir. miniszter megbízásából Írták —
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Y. A  «Publicationen» sorozatában:
Johann Böckh nnd T homas v. Szontagh : Die königlich ungarische geolo- 

gische Anstalt. lm  Auftrage des königlich ungarischen Ackerbau- 
ministers I gnaz Darányi, geschrieben.

Nyomtatványaink szerkesztői teendőivel ez évben is telegdi E oth 
L ajos főbányatanácsos-főgeologus és H alaváts Gyula főgeologus urak fog
lalatoskodtak, az utóbbi a magyar, az előbbeni a német szövegüekkel volt 
terhelve; dr. P osewitz T ivadar osztálygeologus úr a szabatos szétküldés 
felett őrködött. Fogadják ők is köszönetünket.

Jelentésem bevégeztével kivánom nyomát adni annak is, hogy az in
tézet irodai teendői évről-évre emelkednek s 1900-ban 993 szám volt lebo
nyolítandó, daczára annak, hogy e munka elvégzésére az igazgatóságnak 
külön fogalmazói vagy titkári segédkezés nem áll rendelkezésére. Köszö
nettel emlékezem meg azonban ama támogatásról, melyben engem e 
téren dr. Szontagh Tamás részesített.

Legyen szabad végül kifejezésre hozni mindazok iránt is hálánkat, 
a kik geológusainkat és intézetünket közhasznú működésükben bármely 
irányban támogatni szíveskedtek.

Budapest, 1901 deczember havában.

A  magy. kir. Földtani Intézet Igazgatósága: 
Böckh János.


