
I. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS,

Az 1901-dik év átalában csendesebb lefolyású volt, mint a meg
előző, de mindenek előtt szomorú eseményről kell megemlékeznem. Még 
a megelőző évi jelentésemben szólottám arról, hogy Adda Kálmán osztály- 
geologus súlyos, tartós betegsége következtében 1900 deczember 14-én 
ideiglenesen nyugdíj áztatott.* Szomorú szívvel jelentem, hogy szeretett 
egykori kartársunk nincs többé, mert súlyos betegségének végre is áldo
zatul esve, 1901 június 26-án Pozsonyban 89 éves korában jobblétre 
szenderült.

Adda Kálmán 1862 július 31-én Kis-Borcsányban, Trencsén vár
megyében született. Középiskolai tanulmányai elvégeztével és miután 
1882-ben Körmöczbányán az érettségi vizsgát letette, a selmeczbányai 
m. kir. bányászati és erdészeti akadémiára ment, hol úgy a bányászati, 
mint fémkohászati szakokkal foglalkozott s ezekből 1886 július havában 
tette le a szakvizsgát, mire azután 1888-ban a bányászati, a következő 
évben pedig a fémkohászati államvizsgát állotta ki.

Még 1886-ban mint díjtalan bányagyakornok, ideiglenes minőség
ben, a selmeczbányai m. kir. bányaigazgatóságnál lépett szolgálatba s 
ugyancsak ez évben bányagyakornokká neveztetvén ki, mint ilyen első 
hivatalos esküjét 1886 szeptember 6-án tette le s további működésre a 
körmöczbányai m. kir. pénzverő hivatalhoz osztatott be. Ezután 1892-ig 
a bányászat különböző ágaiban szolgált, nevezetesen a nagybányai bánya
igazgatóság kerületében, de közben Budapesten is a m. kir. fémbeváltó 
és fémjelző hivatalnál. 1892 április 26-án ideigl. helyettes tanársegédnek 
neveztetett ki a selmeczbányai bányászakadémia ásvány-geologiai tan
székéhez, 1892 november havában pedig tanársegéd lett végleges minő
ségben, mely állásában megmaradt mindaddig, míg 1893 deczember 5-én 
segédgeologussá ki nem neveztetett a m. kir. földtani intézethez, mely
nek kötelékéhez tartozott 1900 deczember 14-én történt ideiglenes nyug
díjaztatásáig, még pedig 1900 június 16 óta mint osztálygeologus.

* A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1900-ról. Igazgatósági jelentés 12. 1.
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Mint a m. Mr. földtani intézet tagja kezdettől fogva élénken részt 
vett ennek működésében és kitartó szorgalma, nemkülönben szakunk 
iránti szeretete a legszebb reményekre jogosítottak.

A hét éven belül, melyen át intézetünkhez tartozott, teljes odaadás
sal és szép sikerrel részt vett az annyira fárasztó országos részletes geo
lógiai fölvételekben mindaddig, míg súlyos betegsége ebben meg nem 
akadályozta, a mint egyéb gyakorlati kérdések megoldásánál is többszörö
sen és sikeresen nyújtott segédkezet.

Közleményeiről megemlékezik már a rövid emlékezés, melyet baráti 
és kartársi szeretet örökített meg s melyre itt külön figyelmeztethetek.*

1896-ban pénzügyminiszter úr 0  Nagyméltósága felhívására tanul
mányozás czéljából a galieziai petróleum tartalmú területeket utazván be, 
ekkor Adda K álmán kir. segédgeologus volt mintegy hat héten át kísérőm, 
s nagy érdeklődéssel vett részt a közös kirándulásokban s az ekkor nyert 
tapasztalatokat később hazai területen iparkodott érvényesíteni.

A felette izgalmas és veszélyes helyzetben, melybe ekkor Kelet- 
Galicziában, Schodniczán, 1896 augusztus 15-én jutottunk, midőn éjjel 
mintegy 1 óra tájt, közelben petróleum tartók és fúrólyukak által kör
nyezve, kigyuladt már egymagában elég gyúlékony szerény hajlékunk 
közvetlen tőszomszédsága, velem együtt immár boldogult kartársamnak 
is bőven kijutott a maga része.

1901 június 28-án tartatott meg a gyászszertartás Pozsonyban, hol 
az akkorában az intézettől velem együtt már jobbára távollévő kartár
sakat dr. Pethő Gyula főgeologus képviselte s a koszorú, melyet akkor 
nevünkben szeretett kollegánknak Borcsányba továbbított koporsójára 
tett, legyen egyúttal záloga annak is, hogy boldogult barátunk emléke 
mindörökké élni fog intézetünk tagjai körében. Nyugodjék békében.

*

Mielőtt jelentésemet folytatom, e helyt is felemlítendőnek tartom, 
miként kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr 0  Nagyméltósága 1901 
augusztus hóban 48,222. sz. alatt arról méltóztatott az intézetet értesíteni, 
hogy az 1900. évi párisi nemzetközi kiállítás juryje a m. kir. földtani 
intézetnek a XI. csoport 63. alcsoportjában a Graml Prix  kitüntetést 
ítélte meg. Ennek kapcsán egyúttal megemlíthetem, miként a párisi nem
zetközi kiállításról visszahozott s a budapesti városligeti iparcsarnokban 
rendezett mezőgazdasági kiállításon szintén bemutatva volt intézeti agro- 
geologiai kiállítási tárgyak földmivelésügyi miniszter úr 0  Nagymóltó-

* Pethő Gyula : Emlékezés Adda Kálmánról. Földtani Közlöny XXXII. köt. 
1—4. fiiz. 1—5. 1. Budapest, 1902.
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sága elhatározása folytán a m. kir. mezőgazdasági múzeum tulajdonába 
kerültek (-— ■ int. sz.). ^

A személyzet köréből az elmúlt évre vonatkozólag a követ
kezők jelenthetők.

Az 1901. évi június 17-én kelt elI1 ^y%_b sz. magas rendelettel 
dr. Pálfy Móe elsőosztályú geológus, az Adda Kálmán nyugdíjaztatásával 
beállt üresedés folytán a VIII. fizetési osztály 3. fokozatára osztálygeo- 
logussá, Timkó Ijibe másodosztályú geológus pedig a IX. fizetési osztály
3. fokozatára elsőosztályú geológussá neveztetett k i ; ugyancsak ekkor 
Tbeitz Péteb és H oeusitzky Henbik elsőosztályú geológusok a IX. fize
tési osztály 1-ső, illetőleg pedig ez osztály 2. fizetési fokozatára léptet
telek  elé.

Az 1901 márczius hó 22-én kelt sz. rendelettel L ehotzky Béla 
miniszt. irodatiszt a X. fizetési osztály 2. fizetési fokozatára jutott.

1901 november hó 27-én sz. alatt úgy L iffa Aubél ideig!
minőségű másodosztályú geológus, mint Emszt Kálmán ideig! vegyész 
ezen állásukban véglegesíttettek, a mint véglegesítettek elfoglalt állásuk
ban az 1901 deczember 30-án kelt - - * ,e, . sz. rendelettel dr. Papi*eln. Ív. ó —b.
Káboly és Güll Vilmos addig ideig! minőségű másodoszt. geológusok is. 
Gabbovitz Kamilló térképész ez ideig! állásában az 1901 október 10-én 
kelt sz. rendelettel véglegesíttetett s egyúttal a IX. fizetési osztály
2. fokozatára léptettetett elé.

Az 1901 szeptember hó 26-án kelt eln -  sz. magas rendelettel 
betöltésre került az agrogeologusok sorában a hatodik geologusi állás, 
a mennyiben L ászló Gábob a X. fizetési osztály 3. fizetési fokozatára 
ideiglenes minőségben másodosztályú geológussá neveztetett ki s ebbeli 
minőségében első hivatalos esküjét 1901 október 2-án tette le. A szóban 
forgó geológus a középiskolai tanári vizsgát 1901-ben tette le és 1900 
február 1-től 1901 június 30-ig a budapesti József-műegyetem ásvány
földtani tanszékénél a tanársegédi teendőkkel volt megbízva. Minthogy 
további hivatása az agrogeologiai működés, az 1901. évi november hó 
11-én kelt sz. földmivelési miniszteri rendelettel tanulmányainak 
gazdasági irányban való kiegészítése végett két szemeszterre szintén a 
magyar-óvári gazdasági akadémiára küldetett, hová 1901 november 20-án 
utazott el és 1902 június 22-én tért vissza az intézethez.

Ugyancsak a fentebb idézett, 1901 szeptember 26-iki —n íyis—tT sz- 
magas rendelettel a hegyvidéki fölvételeknél a fentebbi veszteség okozta 
hézag pótlásául még dr. Kadió Otokáb tanárjelölt neveztetett ki az inté
zethez a X. fizetési osztály 3. fokozatára ideiglenes minőségű másod- 
osztályú geológussá, a ki e minőségében első hivatalos esküjét szintén
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1901 október 2-án tette le. Középiskolai tanulmányai és az érettségi 
vizsga elvégeztével a zágrábi Ferencz József-egyetemen mint bölcsészeti 
rendes hallgató a természettudományi szakokkal foglalkozott, azután 
pedig a bajor kir. tudományegyetemre ment, hol 1899 november havától
1900 végéig paleontológiával és állattannal foglalkozott dr. Bittel K. A. 
és E. H eetwig tanároknál. 1900 deczember 22-én ugyancsak a müncheni 
Ludwig-Maximilian-egyetem bölcsészeti karánál a doktori szigorlatot 
tette le.

Ennek során jelenthetem továbbá, hogy a szolgaszemélyzetnél is 
mutatkozik változás, mert betöltésre került az ujonan szervezett hatodik 
szolgai állás, melyre 1901 október 12-én kelt --1-̂ 5’™b sz. rendelettel ideig
lenes minőségben Buka Ferencz, a földmivelésügyi minisztérium napi- 
dijas szolgája, neveztetett ki; a ki hivatalos esküjét az intézetnél 1901 
október 24-én tette le, tényleges szolgálatát itt azután 1901 november
3-án kezdette meg.

Az 1901 május 22-én szám alatt Papp Endre és Bátoréi

Y incze ideiglenes hivatalszolgák állásukban véglegesíttettek; Bori A ntal 
háziszolga napibére pedig 2 K 40 fillérre emeltetett.

Az 1901. évre vonatkozó költségvetésben az intézeti könyvtár keze
léséért évi 600 K tiszteletdíj vettetvén ki, ezen összeg az 1901 május 
30-án kelt sz. magas rendelettel az igazgatóság előterjesztése alap
ján, további intézkedésig, Bruck József hivataltisztnek, mint az intézeti 
könyvtár és a kózipénztár ez idő szerinti kezelőjének, adományoztatott.

Megemlítendő továbbá, miként L iffa A urél és Güll Y ilmos agro- 
geologusok, a kik, a mint még megelőző évi jelentésemben jeleztem, 
tanulmányaiknak gazdasági irányban való kiegészítése végett 1900-ban 
két szemeszterre a magyar-óvári gazdasági főiskolára utaztak, onnan
1901 június 15-én az intézethez visszatértek.

Fiatal bányászoknak a geológiában való további kiképeztetése vé
gett az intézethez két évre való beosztásáról még az 1900. évi igazgató- 
sági jelentes 29-ik lapján szólottám, a mint akkorában Illés Y ilmos 
bányasegédmérnöknek az év vége felé történt behívását is említettem; 
minthogy azonban kezdetleg két ily egyénnek az ideiglenes beosztása 
terveztetett, földmivelésügyi miniszter úr O Excellentiájának 1901. évi 
deczember hó 7-én kelt sz. magas rendeletéből arról értesül
tem, miként a m. kir. pénzügyminiszter úr O Nagyméltósága 1901 novem
ber hó 24-én kelt 86,236. sz. átiratával utólag még kápolnai Pauer V ik 
tor bányasegédmérnököt osztotta be hozzánk, a ki 1901 deczember hó 
26-án jelentkezett az intézetnél.

A két behívott közül Illés Y ilmos az 1901. évi, jobbára már csak 
nyári és az ezt követő téli féléven át dr. Koch A ntal és dr. L öbenthei
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Imre tanárok előadásait hallgatta az egyetemen a geológiából és pale
ontológiából, dr. K renner József egyet, tanárnál ellenben a mineralogiá- 
ból és petrográfiából. Ezen kívül 1901 január közepe óta külön előadá
sokban részesült Illés a földtani intézeten belül telegdi Roth L ajos fő
bányatanácsos és főgeologus részéről a sztratigráfiai geológiában, az 
arcbái-csoporttól felfelé a triászig bezárólag; dr. Schafarzik Ferencz 
osztálygeologus részéről a petrográfiából (1901 május 25-ig 35, több
nyire 1 Va órás előadásban) és Gesell Sándor főbányatanácsos és bánya- 
íőgeologus részéről az érczfekvőhelyek tanából, mi mellett a fentebbiek
kel párosultan gyakorlati bevezetésben is részesült.

Nem mulaszthatom el a fentnevezett intézeti uraknak szives fára
dozásaikért őszinte köszön etemet kifejezni, melyért semmiféle anyagi 
elismerésben nem részesültek.

A behivottak másodika, kápolnai Pauer V iktor, szemelőtt tartva 
behivatásának késő voltát, tanulmányait természetszerűleg csak a követ
kező évben kezdhette meg.

Pöldmivelésügyi miniszter úr 0  Nagyméltósága 1901 július 17-én 
kelt sz. magas rendeletében kifejezést adott annak, miként szán
déka a szőlőtalajok pedologiai felvételéhez szükséges elméleti és gyakor
lati ismeretek elsajátítása végett az 1902. évben az intézet agrogeologiai 
osztályához két szőlészeti szakközeget beosztani s egyúttal felhívta az 
intézetet, hogy a fentebbi czél megvalósítása végett javaslat terjesztessék 
fel, a minek ez eleget is tett.

Ennek alapján miniszter úr 0  Nagyméltósága 1901 deczember hó 
15-én kelt , sz. alatt D icenty Dezső és Schossberger Adolf szolé-eln. VIII. 1.
szeti és borászati gyakornok-jelölteket, a kik a budapesti felsőbb szőlő- 
és borgazdasági tanfolyamot végezték, osztotta be ideiglenesen az inté
zethez 120 korona havi átalánynyal, hol mind a ketten 1901 deczember 
24-én jelentkeztek s azóta úgy az átalános laboratóriumi munkákba, 
mint tekintettel a jövő foglalkozásukra szükséges elméleti ismeretekbe 
Timkó Imre, Treitz Péter, H orusitzky H enrik, L iffa Aurél és Güll 
ViLMOs-tól nyertek bevezetést.

A személyzet ügyei köréből még a következőket említhetem fel.
Déchy M ór hazánkfia, odessai lakos abbeli kérése alapján, hogy 

dr. Papp Károly intézeti másodosztályú geológusnak, a ki őt egyik kauká
zusi expedicziója alkalmával még mint műegyetemi asszisztens kisérte, 
az akkor gyűjtött paleontológiai anyagnak Déchy M ór úr költségén 
Münchenben, Zittel Károly A. tanár úr vezetése alatt leendő feldol
gozása végett a megfelelő szabadság engedélyeztessék, földmivelésügyi 
miniszter úr Ő Nagyméltósága 1901 január 14-én kelt 6ln ^ 3-^  1900 ' sz- 
magas elhatározásával, az intézeti igazgatóság meghallgatása után, dr. Papp



KÁBOLYnak a mondott czélra három és félhavi szabadságot méltóztatott 
engedélyezni. Ez engedély alapján a nevezett geológus 1901 február 7-én 
írtra kelt és dr. Zittel Károly A. tanár és titkos tanácsos úr engedélyével 
a vezetése alatt álló intézetben feladatához fogott, mi mellett ennek 
paleontologiai előadásait is hallgatta.

Minthogy a kaukázusi paleontologiai anyagnak feldolgozása után 
dr. Papp Károly, a ki az intézet tulajdonát képező, a Lajta-hegység lajta 
meszéből való szép delfin maradvány feldolgozását is magára vállalta, 
az utóbbinak a bolognai egyetem geológiai gyűjteményében lévő hasonló 
anyaggal való összehasonlílhatását óhajtotta s ehhez jóltevőnk, semsei 
dr. Semsey Andor az anyagi eszközöket is megadta, dr. Papp Káboly 
1901 április 21-én Münchenből Bolognába költözködött át, s ez időtől 
fogva az utóbbi helyen Capellini Giovanni tanár úr oldala mellett és 
V inassa de Regny magántanár úr szives támogatásával preparálta és 
dolgozta fel delfinünket. Hazautaztában tanulmánya czéljából Milánót 
is érintve. Dr. Papp Káboly 1901 május 27-én ismét Budapestre érkezett 
és most még csak óhajtandó, hogy delfinünkre vonatkozó tanulmánya 
mielőbb napvilágot lásson.

A földrengések és ezek tüneményei szabatos megfigyelései körül 
mindjobban érvényesül a törekvés, ezeket egyöntetűvé tenni, a külön
böző helyeken történt megfigyeléseket egymással kapcsolatba hozni s így 
ezek értékét ez által emelni.

Ennek előfeltételeként itt is mindinkább érvényesül tehát a törek
vés, az egy irányban működő férfiakat egymással személyes érintkezésbe 
hozni.

Az 1899-ben Berlinben megtartott VH-ik internaczionális geográ
fiái kongresszus az ügyvezetőségét a nemzetközi földrengési megfigye
lések érdekében egy állandó bizottság . egybeállításával bízta meg, mely 
a straszburgi cs. földrengési főállomás igazgatóságának meghívására az 
1901. évi április 11 13. időközben tartotta meg első tanácskozását
Straszburgban.

Minthogy az egybeállított állandó bizottságba a. straszburgi főállo
más igazgatója intézetünk tagját, dr. Schaeaezik FsRENCzet is beválasz
totta, a ki a magyarhoni földtani társulat földrengési bizottságának sok 
éven át tevékeny tagja, a nevezett intézeti tag missziója teljesíthetése 
végett 1901 április hó 9-től kilencz napi szabadságért folyamodott, melyre 
miniszter úr 0  Nagyméltósága 1901 április 4-én kelt IV ’.,_b sz. alatt 
nemcsak megadta, az engedélyt, hanem ez az utazása alkalmával fel
merülő költségek fedezésére a földtani intézet költsógadományából 300 
korona útiátalányban is részesíteni kegyeskedett.

Ugyancsak dr. Schafarzik Ferf.ncz osztálygeologus kérésére, a ki a
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svájczi. nevezetesen kristályos paláknak dr. Böckh Hugó m. kir. bánya- 
tanácsos és selmeczbányai bányászati akadémiai tanárral együttesen való 
tanulmányozhatása végett 1901 augusztus 10-től szeptember 10-ig ter
jedő szabadságért folyamodott, ez utóbbi, miniszter úr 0  Nagyméltósá- 
gának 1901 junius 24-én kelt 4̂ ~ 4- sz. rendeletével megadatott.

Felsőbb engedélylyel az elmúlt évben szabadságban részesültek 
továbbá: dr. Posewitz Tivadar osztálygeologus a IV .^f^gor  sz- magas 
rendelet alapján neje súlyos betegsége folytán 1901 szeptember 14-től 
kezdődőleg három héten át. H alayáts Gyula főgeologus 1901 augusztus 
19-től tíz napon át. Igazgatósági engedélylyel néhány napi rövid szabad
ságot élveztek: Gesell Sándor főbányatanácsos, H orusitzky H enrik 
geológus, Lifea Aurél geológus és Timkó Imre, az utóbbi a kocsi (komá- 
rommegyei) keserűvizforrások védőterületének magánfelkérésre való be
járhatása végett. Mégrongált egészségük helyreállítása végett ugyancsak 
miniszter úr kegyes engedélyével rövidebb-hosszabb időre szabadságban 
részesültek még: saját személyem az 1901 május 24-én kelt -  sz.
magas rendelet alapján 1901 május hó 29-ikétől öt héten át; Ealecsinszky 
Sándor fővegyész az 1901 szeptember 7-én kelt sz. rendelet foly
tán szeptember 15-től négy hétiben; Gabrovitz Kamilló térképész, a ki 
még megelőzőleg január 20-án influenzában megbetegedvén és ennek 
következménye folytán február közepéig hivatalát nem látogathatta, az 
1901 június 22-én kelt sz. rendelet szerint július hó 15-től négy
hétiben; L ehotzky Béla irodatiszt a -yY 3_’b 195y~ sz. rendelettel junius 
15-től négy hétiben ; Bruck József hivataltiszt a —— sz. 
rendelet alapján augusztus 22-től szeptember 30-ig : Győri József hivatal- 
szolga a sz- ren(lelettel május hó 25-től két héten át.

Végre még az 1903. nemzetközi geológiai kongresszus Magyar- 
országra történendő kirándulása alkalmából a magyarhoni földtani tár
sulat kebeléből kiküldött előkészítő bizottság elnökének kérésére, a meg
látogatásra kiszemelt magyar területek újból való bejárásával megbizott 
öt intézeti tag részére az országos felvételi idő utánra kért nyolcz napi 
szabadság szintén megadatott, eddigelé azonban csak dr. Schafarzik 
Ferencz osztálygeologus által vétetett igénybe, a Moldova-Orsóvá közötti 
Duna-szoros bejárására. ^

Az országos geológiai felvételek az 1901 május hó 22-én 
kelt ■ sz. magas rendelettel jóváhagyott tervezet alapján foganato
síttattak.

A hegyvidéki felvételi osztályoknál ezek elsejében dr. Posewitz 
Tivadar osztálygeologus a xkfiVTT j e^l laP délnyugati sarkában a Polo- 
nina kuk környékét térképezte, minek következtében e specziális lap fel-
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vétele befejeztetett; azután délfelé áttért a nyugati felére, hol
Lipcsepolyána, Berezna és Vucskornező környéke vétetett föl geologiai- 
lag, mi által e lap térképezése is bevégeztetett. A fölvett terület Mára- 
marosmegye nyugati részére esik.

Később t. i. július végétől kezdve, Szepesmegyében folytatta a föl
vételt, még pedig Merényied délre, a Lassúpatak és Ovíz közötti területen, 
de e vidéken inkább csak tájékoztató bejárások végeztettek.

19. zóna t \tt 
XXVI. rov.
DNy-on és

A második felvételi osztályban dr. Pethő Gy. főgeologus a
lap keleti felében dolgozott, de teljesített fölvételeket a

19. zóna i s _
rov. *

19. zóna
XXVII. rov.

XXVII. rov.
Az első helyen említett térképen a Fenesi Nagypatak környéke 

hegyvidékét járta be ; nyugati irányban a Kodru-Moma főgerinczig, északi 
és déli irányban a lap szóiéig, míg kelet felé úgy e lapon, mint a szom-
szódos DNy térképen egy a Bratkója nevű kaszálót Henkeres
községével összekötő vonal éretett e l; a ÉNy lapon végre ennek
délnyugati sarkában Tárkány közvetlen környéke járatott be. Fölvételi 
területe Biharmegyéhez tartozik.

Ez osztály második tagja, dr. Szontagh Tamás bányatanácsos-osz- 
tálygeologus egyéb irányú hivatalos elfoglaltsága következtében a föl
vételben most is akadályozva volt.

A harmadik fölvételi osztályban telegdi Roth L ajos főbányataná
csos és főgeologus a DNy és DK lapokon dolgozott, kapcsolato
san az előbbi évi felvételeivel s minthogy ez alkalommal déli irányban 
a lapok szélei érettek el, keleti irányban pedig a Maros keleti partjáig 
jutott, így az utóbb említett lapon belül is immár csak még a Maros 
balparti rész veendő fel, hogy az illető specziális térkép fölvétele teljesen 
befejeztessék. A folyó évi működési terület Nagyenyed és Havasgyógy 
környékét öleli fel és Alsó-Fehérmegyéhez tartozik. Telegdi R oth L ajos- 
hoz volt kezdetben beosztva mintegy három heti időtartamra L iffa Aurél 
geológus, hogy megismerkedjék a felvételek körüli eljárással.

Ez osztályon belül végezte dr. Pálfy M ír osztálygeologus is fel
adatát. A xxvinLv DK lapon, az Aranyos folyótól délre elterülő vidéket 
térképezte, keleti irányban a Hermonyásza nevű völgyig, Muncselu köz
ségtől D -re; déli irányban a lap széléig jutott, délnyugat felé pedig az 
Aranyos és Abrudpatak közötti vízválasztó szolgál határul. Azután át
tért a ÉNy és DNy lapokra, melyeken a i a patak, vala-XXVHI. rov.
mint az Aranyos és Fehér-Körös közötti vízválasztó határolta hegyvidéket 
vette föl, keleti irányban a Szohodoli patakig, nyugat felé a lapszélekig.

A fölvett területet keleten Off'enbánya, Mogos és Bisztra rögzítik, 
nyugaton ellenben Ponorel és Alsóvidra jelölik meg. A fölvett vidék rész
ben Torda-Aranyos-, részben pedig Fehérmegyéhez tartozik.
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Dr. Pálfy Mór, osztálygeologus mellé volt a június 24-től július 29-ig 
terjedő időközben Güll Vilmos geológus beosztva, hogy alkalom nyujtas- 
sék az utóbbinak a geológiai felvétel körüli eljárással kint a helyszínén 
is megismerkedni s így Offenbánya, Mogos és Lupsa vidékén dr. Pálfy- 
val közösen jártak el.

Mint az osztály harmadik tagját, dr. Papp Károly geológust nevez
hetem meg, a ki a ÉNy és DNy térképek területén
végezte feladatát, az augusztus 13— szeptember 3. időközben a hozzá be
osztott Bencze Gergely erdőtanácsos és selmeczbányai akadémiai tanár 
kíséretében. Az előbbenin fölvette a Maros jobb partján elterülő laprészt, 
az utóbbin pedig nyugaton csatlakozván L óczy Lajos aradmegyei régebbi 
fölvételeihez, a térkép északiabb részében a lap fele készült el, a déliebb 
lapnegyedben pedig kelet felé a lap széle éretett el. A munkaterületet 
északon Almáséi és Petris, délen pedig Zám és Kimpeny-Szurduk hely
ségek jelölik meg Arad- és Hunyadmegyében.

A negyedik fölvételi osztályhoz fordulván, itt Halaváts Gyula fő- 
geologus, kelet felé kapcsolatosan korábbi felvételével, ez alkalommal 
a xxvui r̂ov- ÉK, DNy és DK lapokon térképezett. A fölvett területet déli 
és keleti irányban a lapszélek, északra a Maros bal parija, végre nyuga
ton a Sztrigy határolják és Szászváros környéke rögzíti. A munkaterület 
Huny admegy éhez tartozik.

Ez osztály második tagja, dr. Schafarzik Eerenoz osztálygeologus, 
a ki augusztus első felében a fentebb említett svájczi kirándulás czéljából 
szabadságát kezdette meg és csak az erről való visszatértével folytatta 
ismét fölvételeit, főleg a xivAüV ÉK és x̂ vî roV  DK lapokon dolgozott, 
de fölvette a ÉNy térkép keleti szegélyén a Száraz-pataktól kelet
felé a lapszélig terjedő keskeny részt is.

A bejárt területet e szerint nyugaton a Száraz-patak határolja, 
észak felé pedig Kisszurduk és Baszestig terjed, míg kelet felé Román- 
gladna, a Vurvu Tartaruluj és Nadrág jelölnek határt. Az egész terület 
Krassó-Szörény megyéhez tartozik. Dr. Schafarzik FERENezhez volt kez
detben beosztva mintegy 3 heti időtartamra Illés V ilmos bányasegéd- 
mérnök is, hogy bevezettessék a fölvételek módszerébe. Ennek következ
tében június második felében (jún. 17-én) Krassó-Szörénymegye facseti 
járásában Kisszurdok, Bukovecz, Kismutnik, Hauzest, Eurdia és Német- 
gladna határaiban kísérte dr. ScHAFARZiKet a felvételeknél jul. 12-ig, később 
pedig Gesell Sándor főbányatanácsos és bányafőgeológus oldala mellett 
volt hivatva a bányageologiai fölvételekben részt venni Gömörmegyében.

A bányageologiai fölvételek ez évben tekintettel földmivelési minisz- 
tér úr 0  Excellentiájának 1900 márczius hó 9-én kelt sz. magas
felhívására és szem előtt tartva pénzügyminiszter úr 0  Nagyméltóságának
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ebben említett óhaját és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület borsod-gömöri osztályának ebhez intézett folyamodványát, 
melynek tárgyát különben már a megelőző évi jelentésemben * említettem, 
Gesell Sándor főbányatanáesos és bányafőgeologns által Gömörmegyé- 
ben, Dobsina vidékén kezdettek meg, kapcsolatban a részben már is sze- 
pes- és gömörmegyei területen dolgozó dr. Posewitz Tivadar osztálygeolo- 
gus működésével.

Gesell Sándor Dobsina vidékének északi részén, a -̂ 1°'z6na DNy7 XXIII. rov. J

lapon kezdette meg feladatát. A folyó évben bejárt terület északon a Göll- 
nicz folyó, nyugaton a lapszél, dél felé a városi hámort az indóházzal 
összekötő vonal, keletre pedig a Scharfenberg és Éberberg által határol- 
tatik. A működési tér Gömörmegyéhez tartozik. GssELLhez csatlakozott a 
dr. Schafarzik FerenczíőI való visszatértével Illés V ilmos bányasegéd- 
mérnök is, hogy Dobsinán, hova 1901 július 20-án este érkezett meg, 
részt vegyen a bányageologiai fölvételben. Egy-két napon át GeselloI 
megejtett kirándulás után hozzáfogott Illés a Dobsina városától közvet
lenül északon lévő, a Nirusgrund és Grosswolkenseifen árkok közötti 
gerincz bejárásához, hol szép kőzetsorozatokat gyűjtött, de csakhamar 
súlyos betegségbe, hagymázba esvén, kénytelen volt augusztus hó 18-án, 
tehát mintegy 4 heti tartózkodás után, munkaterületét betegen elhagyni. 
Győrött ápoltatván, onnan f. évi október hó 8-án mint lábbadozó az inté
zethez ugyan visszatért, de súlyos baja és ennek következményei annyira 
elgyöngítették, hogy az év végéig a legnagyobb kíméletet igényelvén, 
munkát nem végezhetett.

Személyemet illetőleg említhetem, miként a folyó évben is reám 
háramlott számos belső teendők mellett s miután visszatértem az egész
ségem helyreállítására szükségelt fentebb említett öt heti szabadságról, 
még július hó közepén kirándultam az országos részletes fölvételekhez.

Mindenekelőtt Érsekújvárra utaztam, az agrogeologiai osztály köz
vetlen vezetőjével megvizsgálandó a helyszínén az ottani közelebbi és 
tágabb környéken folyó fölvételi működést, az ott dolgozó H orusitzkv 
Henrik és Timkó Imre geológusok társaságában, útba ejtvén a Tardos- 
kedd község templom előtti terén mintegy 6000 K költséggel lemélyesz- 
tett 300 mj  mély ártézi kutat, mely a lakosságot 21 G fokú, kitűnő ivó
vízzel látja el.

Szemlélet tárgyává tétetett ez alkalommal Kamocsa területe is, 
valamint az e vidékbeli Nyitra folyó szakasz, a mellette lévő csatornával 
és a Vág ottani melléke. Augusztus hó elején a magyar nagy medenczé-

* A magy. kir. földtani intézet Évi Jelentése 1900-ról. Igazgatósági jelentés, 
29. lap. Budapest, 1902.
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ben foganatban lévő fölvételi- munkálkodást vettem szemügyre, mi őzéi
ből Duna-Vecsén az ott térképező geológusokhoz csatlakoztam s a követ
kező napokon bejárván velük Dunaegyháza, Solt és Szabadszállás vidé
két, keleti irányban Izsák felé tartva, az ottani szőlők talaját vizsgáltuk 
meg, az Anna szőlőtelepet szintén útbaejtvén és az ottani valóban klasz- 
szikus futóhomok vidéket is. Augusztus második felében Pécs sz. kir. 
városának polgármestere kért fel a város nevében, hogy az ottani új víz
vezeték létesítésére kiszemelt területet szemlélném meg újból, még pedig 
sürgősen, az egyúttal szintén felkért dr. Szontagh Tamás bányatanáesos- 
osztálygeologussal, a lakosság megnyugtatására véleményt mondandó 
azon újabban felmerült hírrel szemben, hogy a tervezett új vízvezetéki 
telep felett elterülő vidéken bányászati műveletek óhajtatnak foganato
síttatni.

E közóhajnak megfelelve, újra bejártuk a Pécstől nyugatra fekvő 
Boda és Bakonya községek vidékét, melyektől délre van a vízvezetéki 
telepre kiszemelt territórium, a melyen földmivelési miniszter úr 0  Nagy
méltósága intézkedésére a közegészségügyi mérnöki szolgálat a tőlem 
annak idején javasolt vízre való kutató fúrásokat, mint az eredmény mu
tatja, szép sikerrel foganatosította.

Yizsgálatainkból kifolyólag megnyugtató véleményt nyújthattunk át 
a polgármester úrnak, még pedig oly időpontban, hogy ezt megnyugta
tásul az augusztus 30-án megtartott közgyűlés elé terjeszthette.

Ezek után még csak megjegyzem, hogy a Magy. által, kőszénbánya 
részvénytársulat felkérésére még márczius végén megvizsgáltam a Kön
nyétől DK-re, szénkutatás végett lemólyített fúrólyuk környékét, valamint 
Szápár vidékét, a mint résztvettem a Magyarhoni földtani társulatnak 
szeptember második felében (22-től 29-ig) Selmeczbányán megejtett szak
beli kirándulásában, a mire földmivelésügyi miniszter úr 0  Nagyméltó
ságának IY .j3’ 9̂°1901 számú, az intézeti geológusoknak adott engedélye meg
adta a lehetőséget.

Az 1901. évben a hegyvidéki felvételeknél részletesen térképeztetett 
33'28 □  mf. =  I915'16 □  km. s ehhez járul még a bányageologiailag fel
vett 069  □  mf. =  3970  □  km.

Az agrogeologiai felvételeknél H ortjsitzky Henrik és Timkó Imre 
agrogeologusok ez alkalommal is a magyar kis medenczében dolgoztak; 
még pedig H orusitzky H enrik, kelet felé tavalyi felvételeihez kötve, 
mindenekelőtt a xvmz6°0a ÉNy lapon működött, . fölvévén ennek eddig 
még érintetlenül maradt részét, mi által ennek fölvétele befejezést nyert; 
azután a DNy-ra térvén át, itt is kelet felé kapcsolatosan meg
előző munkaterületével, most nyugati irányban a Vág folyó bal partjáig 
jutott el.
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Munkaterületét Komjáth, Ürmény, Tótmegyer és Magyarsok hely
ségek rögzítik Nyitramegyében.

Timkó Imre a ÉK lapon járt el; a Nyitva mentén korábbi
fölvételeihez kötvén, a nyár folyamán a nyugati lapszélig jutott, ez által 
e lap fölvételét befejezvén; fölvette azután még a nyugat felé következő 
xvru&r0y ®^y térkép egész területét is. Ez évi működése következtében 
térképeztetett Gutta tágabb környéke Romárommegyében ; csekély rész 
északkeleten Nyitramegyéhez, északnyugaton pedig Pozsonymegyéhez 
tartozik.

Mint harmadik sorakozik az emlitettekbez L iffa Aurél agrogeolo- 
gus, a ki kezdetben, júbus 9-től— augusztus 1-ig, ismeretei bővítése 
végett, telegdi R oth Lajos főbányatanácsos és főgeologust kisérte a hegy
vidéki fölvételeknél az alsó-fehérmegyei Nagy-Enyed, Muzsina és Oláh- 
lapád vidékén, később Timkó Imre agrogeologusboz osztatott be Komárom- 
megyébe, hol ennek társaságában augusztus hó 26-ig működött Szt. -Péter 
és Ógyalla területén.

Szept. 1-ón megkezdette önálló agrogeologiai fölvételét a 
DK jelű lap Duna jobb-parti részén Esztergom vidékén, nyugati irány
ban a Táti szigetig haladván, mi közben a szeptember 7— 23. időközben 
Bencze Gergely erdőtanácsos és selmeczbányai erdészakadémiai tanár 
kisérie bejárásainál, hogy az agrogeologiai fölvételek módszerével ez is 
megísmerkedbessék.

Bencze Gergely m. kir. erdőtanácsos és selmeczbányai akadémiai 
tanárnak földmivelésügyi m. kir. miniszter úr 0  Nagyméltósága 1901. évi 
január 7-én kelt y i_á°Si9oo sz' ala^  megengedte, miként ez az 1901. és 
1902. évi szünidők tartama alatt a földtani intézet agrogeologiai fölvételei
ben részt vegyen, hogy az e körüli munkálatokat lehetőleg teljes mérték
ben elsajátíthassa. Külön kérésére, hogy a hegyvidéki geológiába is be
tekintést nyerhessen, az intézetnél való jelentkezése alkalmával mindenek
előtt dr. Papp KÁROLvboz osztottam be, a kinél augusztus 13-tól szeptem
ber hó 3-ig tartózkodott; dr. Papp Károly oldala mellett ekkor megismer
kedvén hunyadmegyei Zám és Lapugy, valamint a báromszékmegyei 
Torja földtani viszonyaival. így előkészítve csatlakozott azután az agro- 
geologiába való bevezetés végett, mint említém, L iffa AtiRÉLhez.

A magyar nagy medenczében Treitz Péter agrogeologus a - xx zr6°a 
ÉNy lapon dolgozott, részletesen térképezvén a területet a kelet felé szom
szédos osztálylap nyugati határától nyugati irányban a Duna bal part
jáig; észak és dél fejé a lap határai érettek el. Munkaterületét Apostag 
és Szalkszentmárton községek jelölik Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyében.

Güll Vilmos agrogeologus, miután júbus végén visszatért dr. Pálfy. 
Mór osztálygeologus erdélyrészi fölvételi területéről, augusztus 1-től



. ( 13) IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS. 17

szeptember 24-ig Tbeitz mellé volt beosztva a fentebb idézett lapon, de 
ez idő vége felé már Güll is önállólag dolgozott Szalkszentmárton vidékén.

TBEiTznek nyári felvétele közben azonban a július 22— augusztus 15. 
időközben még más kisérője is volt, t. i. Sándor Ferencz zágrábi tanár, 
a kit az agrogeologiai felvételek s az ezekkel kapcsolatos laboratóriumi 
munkák közelebbről érdekelvén, még 1901 július 15-én kért tőlem enge
délyt arra, hogy Tbeitz Péteb agrogeologus oldala mellett mindenekelőtt 
a felvétel körüli eljárással ismerkedhessek meg, egy későbbi időpontban 
pedig a laboratóriumi munkálkodással, a mire az engedély meg is adatott. 
Kérésére a felvételekben való eljárásáról ^  f. i. sz. alatt bizonyítvány 
is állíttatott ki a nevezett tanár úrnak.

Yégre még hozzá tehetem, miként földmivelésügyi miniszter úr 
Ő Nagyméltóságának 1901 szeptember 5-én kelt sz. rendeletével
megengedtetett dr. Emszt K álmán intézeti vegyésznek, hogy tekintettel 
az agrogeologia körül végzendő teendőire, tájékozás végett rövidebb időn 
át az agrogeologiai felvételekhez csatlakozhassék, mi czélból 100 korona 
utazási átalányban is részesíttetett.

Az 1901. évben a rendszeres felvételeknél agrogeologiailag részle
tesen felvett terület 14'12 D  mf. =  812‘56 □  km.

Az agrogeologiai osztály tagjainak egy része a rendszeres felvétele
ken kívül azonban még egyéb irányban is foglalatoskodott.

így H orusitzky Heneik még azj!901 április 2-án kelt sz.
alatt oda utasíttatott, hogy a szőlők felújítása ügyében Belényes és kör
nyéke szőlő talajainak megvizsgálása végett Engelbeecht Káboly központi 
szőlészeti és borászati főfelügyelő vezetése alatt kiküldött szakértőkkel 
közreműködjék. A kérdéses vidék geológiai fölvétele dr. Pethő Gyula fő- 
geologus ottani működése folytán már rendelkezésre állott, a mi a mos
tani eljárást lényegesen elősegítette. H orusitzky a helyszíni feladatát, 
megoldván, a szükséges laboratóriumi vizsgálat bevégeztóvel jelentését 
május 1-én nyújtotta be.

Az ország szőlőtalajainak megkezdett pedologiai felvételét miniszter 
úr Ő Nagyméltósága a jövőben (1902. évben) is folytattatni szándékozván 
és az eziránti tervezet az 1901 július 17-én kelt sz- magas ren
deletben az intézettel is közöltetvén, ez utóbbi egyúttal javaslattételre is- 
felhivatott. Nyomban azután az 1901 augusztus hó 17-én kelt sz.
magas intézkedéssel az 1901. évre Baranya vármegyének Pécsváradtól 
Szigetvárig terjedő hegyi szőlőtalajainak pedologiai szempontból való 
tanulmányozása tűzetvén ki czélul, Tbeitz Péter, H orusitzky Henrik és 
Timkó Imre agrogeologusok oda utasíttattak, miként a folyamatban lévő 
munkálataikat akként intézzék, hogy a fentjelzett borvidék talajainak fel
vételét az 1901. évi szeptember hó 2-án megkezdhessék s e munkát lehe-

2A m . Jár. földtani intézet évi jelen tése. i90i.
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tőleg a mondott hó 28-ig, későbbi intézkedés szerint október 5-ig, tehát 
a szüret megkezdése előtt, befejezzék. A fentebb említett agrogeologusok- 
nak e működésénél Pettenkoffer, Sándor, a központba beosztott szőlé
szeti és borászati felügyelő, Bucher A lajos központi felügyelő és Súly 
A ntal szőlészeti és borászati felügyelő segédkeztek.

Ennek és egy pótlólag leérkezett intézkedés következtében a három 
agrogeologus szeptember hó 5-én Pécsett mindenekelőtt Varga Imre 
vinczellériskolai igazgatóval a további teendők végett érintkezésbe lépett 
és a következő napon működését a következőképen kezdette m eg:

Treitz Péter agrogeologus a ^ uz6“  DK lapon Pécs vidékén dol
gozott. NémetÁirögtői keletre a pécsi bányatelep vaspályájáig s ekkor általa 
felvétetett 108  □  mf. =  6215  □  km.

TREiTztől nyugatra Timkó Imre működött, még pedig a, DK
lap nyugati felében és a DNy keleti szegélyrészében, a Boda és
Patacs közötti vidéken 171  □  mf. — 98'40 □  km.

Végre legnyugatiabban H orusitzky Henrik volt elfoglalva s ugyan
csak a xVnf̂ rov DNy térképen felvette Szt. Lőrincz, Bükkösd és Szt. Er
zsébet szőlőtalaját; kelet felé Timkó felvétele által határolva, nyugatra 
Botyka és Tótkeresztúrig, északra a lapszélig, délre pedig a szt.-lőrinczi 
vasutig ju tott; fölvétetett általa i'86  D  m,f. — 107 04 □  km.

Ezek szerint a fentebb mint 1901. évben agrogeologiailag részlete
sen felvett terület a Pécs környékbeli agrogeologiai felvételekkel, azaz 
összesen 4'65 □  mf. — 167'59 □  km.-rel szaporodik.

*

Hidrológiai kérdésekkel való foglalkozás immár rendes ro
vattá vált intézetünk működésében. Mielőtt erre bővebben áttérek, meg
jegyezhetem, miként a korábbi tárgyalások alapján az 1901 július 9-én 
kelt sz. magas rendelettel a dr. W osinszki István cs. és kir. ezred-
orvosnak tulajdonát képező sopronmegyei Balf fürdő gyógyforrásai részére 
a vízjogi törvény 16. §-a alapján a védőterület megadatott; engedélyez
tetett továbbá a védőterület az 1901 szeptember 25-én kelt sz. ma
gas elhatározással a gróf d ’H arcotjrt szül. báró Sina Iphygenia párisi 
lakos tulajdonát képező trencséntepliczi fürdő gyógyforrásai részére is, 
miután az intézet ezt megelőzőleg az 1901 február 8-án kelt y’7|6 sz. 
miniszteri felhívásra a beszterczebányai m. k. bányakapitányságnak a 
trencséntepliczi fürdő gyógyforrásai ügyében készített határozati javaslata 
iránt nyilatkozott.

A budapesti Szt.-Lukács-fürdő részvénytársaság a fürdő gyógy
forrásaira védőterületet kérvén, az 1901 július 29-én kelt sz. magas 
felhívásra a beadványt geológiai szempontból felülbíráltuk. Végre az 1901
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26 22S tjúlius 20-án kelt sz. földmiv. miniszt. meghagyásra véleményéé jelen
tés tétetett a zágrábi kir. bányakapitányságnak a L ovrencic Vilmos zág
rábi lakos tulajdonát képező zágrábmegyei Pisarovina község határában 
fekvő jamniczai gyógyforrás védőterülete ügyében kelt határozati javas
latára ; amint továbbá az 1901. sz. 7|'™n sz. miniszt. felhivásra dr. Pálfy 
M ór az udvarhelymegyei Kápolnásoláhfalu község tulajdonát képező 
Homoród gyógyfürdő vizbőségének biztosítása érdekében az ottani forrá
sokat vizsgálta meg.

A fentebbiekben ásványos vizekkel lévén dolgunk, alantabbi esetek
ben az ivóvizekkörüli kérdésekkel állíttatunk szembe.

Szakvélem ény adatott:

1. Artézi kutakat illető kérdésekben:

a) H e lysz ín i szem le m ellett:

1. Alsóremete k. k. (Beregmegye) .... __ vélem. dr. Papp Károly.
2. Bábaszék k. k. (Zólyomm.) .... ._ vélem. dr. Pálfy Mór.
3. Bozóklehota k. k. (Zólyomm.) .... ... vélem. dr. Pálfy Mór.
4. Csömör (Pest-Pilis-Solt-Kiskúnm.) Lukács An

t a l  úr birtokán ._ .... ._. ... .... vélem. dr. S z o n t a g h  Tamás.
5. Déva r. t, v. (Hunyadm.) _  .... .... vélem. dr. Szontagh Tamás.
6. Ercsi n. k. (Pejérm.)._. ... .... ... ._ vélem. H alaváts Gyula.
7. Gyérgyó-Szt.-Miklós n. k. (Csikm.) és Vákár

fivérek ottani lakosok ._ ._.    vélem. dr. Szontagh Tamás.
8. Hadad k. k. (Szilágym.) .. .... .... vélem. dr. Szontagh Tamás.
9. Hegykőzszáldobágy n. k. (Biharm.).... vélem. dr. Szontagh Tamás.

10. Kisbér (Komáromra.) m. k. ménesintézet vélem. Treitz Péter.
11. Kisszredistye k. k. (Temesm.) .... .... vélem. Halaváts Gyula.
12. Kövegy n. k. (Csanádm.) .... ._ ._ vélem. Treitz Péter.
13. Medgyes sz. k. v. (Nagy-Küküllőm.), a szász

egyetem ottani gazdasági tanintézetének terü
letén .. .... ..................  _  _  __ vélem. dr. Pálfy M ór.

14. Nagyperkáta n. k. (Pejérm.) „„ .... vélem. dr. SchafarzikPerencz.
15. Törökbálint n. k. (Pest-P.-S.-Kiskúnm.) vélem. dr. SchafarzikFbrencz.

b) H elysz ín i szem le n é lk ü l:

1. Bojt. n. k. (Biharm.) .... ... .... vélem. dr. Szontagh Tamás.
2. Ertarcsa n. k. (Biharm.) .... .„ „. vélem. dr. Szontagh Tamás.
3. Fülöpszállás n. k. (Pest-P.-S.-Kiskúnm.) vélem. H alaváts Gyula.
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4. Géres k. k. (Szatmárm.)......._ _  ... vélem.
5. Jászberény r. t. v. (Jász-N.-Szolnokm.) vélem.
6. Kiskúnmajsan. k. (Pest-P.-S.-Kiskúnm.) vélem.
7. Kisor ősz n. k. (Torontálm.) „  .... .„ vélem.
8. Mezőkeresztes n. k. (Borsodm.) .... vélem.
9. 0 -  és Uf-Fazekasvar sánd. k. k. (Aradm.) vélem.

10. Simontornyai uradalom, simonmajori puszta 
(Érd mellett) gr. W impffen Simon tulaj, vélem.

11. Szilágysomlyó r. t. v. (Szilágym.), m. k. állam
vasutak uagykárolyi osztálymérnöksóge vélem.

12. Szerda,ndrás n. k, (Temesm.).._ _• _  vélem.

dr. Szonxagh Tamás. 
dr. Szonxagh Tamás. 
dr. Szonxagh Tamás. 
PLalaváxs Gyula. 
dr. Szonxagh Tamás. 
dr. Pexhő Gyula.

dr. Szonxagh Tamás.

dr. Pálfy Mór. 
dr. Szonxagh Tamás.

II. Közönséges és úgynevezett fúrt kutakat illetőleg :

a) H elyszín i szem le m e lle t t :

1. Csik- Gyimes (Csikm.) Boér János r.-k. plébá
nos kérése ... .... ....   ... vélem. dr. Szonxagh Tamás.

2. Gyergyó-Tekerőpatak n. k. (Csikm.) vélem. dr. Szonxagh Tamás.
3. Szebény k. k. (Baranyam.) _  .... .... vélem. dr. Szonxagh Tamás.
4. Zsibó k. k. (Szilágym.).... .... .... vélem. dr. Szonxagh Tamás.

b) H elyszín i szem le n é lk ü l:

1. Gacsály k. k. (Szatmárm.) .... .... .... vélem. dr. Szonxagh Tamás.
2. Pétervárad, várban (Szerémm.) .... vélem. dr. Szonxagh Tamás.

A fentebbiekhez a vízi ügyek terén még a következők sorakoztak:
Az 1901 május hó 28-án kelt 41,652. sz. földmivel, mmiszt. rendelet 

folytán dr. Pálfy Móe osztálygeologus a marostordai Szászrégen r. t. v. 
ivóvíz kérdésének megoldásához kívánt hidrogeológiai vizsgálatokat foga
natosította. Az 1901 szeptember 11-én leérkezett sz. miniszt. ren
delet következtében dr. Schafaezik Ferrncz az Esztergom sz. kir. v. hatá
rában lévő, az ottani új kórháznak vízzel való ellátására kiszemelt úgy
nevezett Czigánykutat vizsgálta m eg; az 1901 szeptember 27-én kelt
82 777' sz. miniszteri rendeletre telegdi Roih La-jos a miskolczi vízvezeték 
táplálására felhasználni szándékolt görömböly-tapolczai forrásokat tanul
mányozta a helyszínén.

Megelőző tárgyalások folyományaként Budapest székesfőváros polgár- 
mestere 4759/1901. II. tsz. alatt (j^ - földt. int.) közölte az intézettel az 
engedély okirat szövegét, melyet Dreher Anial budapesti serfőzőtulaj
donosnak bizonyos kötelezettségek megszabása mellett, Budapest székes
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főváros X. kerületében, a Duna balpartján létesítendő két artézi kút tár  ̂
gyában 1901 január 29-én kiállított s mely szerint egyebeken kivül a 
kisczelli agyag átfúrása tiltva van; Pécs sz. kir. v. polgármestere pedig, 
ugyancsak a megelőző tárgyalások eredményeként, az ottani sertéshizlaló 
és áruraktár részvénytársaság által létesített artézi kút vízhasználata 
tárgyában kiadott határozatát küldötte meg az intézetnek.

A szabadalmazott parafakő és parafakő építményéi gyár Budapesten 
a X. kerületben, ingatlanán kútfúrást tervezvén, a székesfővárosi polgár^ 
mestertől e tárgyban kitűzött tárgyaláson 1901 július hó 16-án dr. Szon- 
t a g h  Tamás, intézeti tag is résztvett, a nevezett gyár azonban utólag a 
kútfúrásra irányuló kérvényét visszavonta. Az imént nevezett dr. Szon- 
t a g h  Tamás, bányatanácsos-osztálygeologus vizsgálta meg, Budapest székes- 
főváros tanácsa kérésére, a székesfővárosi IX. kér. Alsóbika-réten épülő 
sertésközvágóhidi telepen végzett kútfúrás alkalmával felszínre hozott 
anyagot, miért is a tanács 1901 június hó 8-án kelt sz. átiratával
ezért úgy az intézet igazgatóságának, mint a nevezett bányatanácsos
osztály geológusnak köszönetét mondott.

A cs. és kir. hadügyminisztérium a szlavóniai Brod helyőrségnek 
jó  ivóvízzel való ellátása végett ott mélyfúrást létesíttetni óhajtván, meg
keresésére ez ügyben telegdi B oth Lajos, főbányatanácsos főgeologus 
ejtette meg a szükséges vizsgálatot a helyszínén.

Az I. cs. kir. szab. dunagőzhajózási társaság által Vasas község 
határában létesítendő vízvezeték engedélyezésénél felmerült panasz el
bírálása végett Baranya vármegye alispánja geológus kiküldetését kér
vén, felső hatóságunk fölhívására ez ügyben szakértőnek dr. Papp K ároly 

intézeti tagot jelöltem meg.
Végre, víznyerés szempontjából, még számosabban kerestek meg 

bennünket, habár tagadhatatlan, hogy nem egy esetben oly kérdések is 
kerülnek elénk, melyekre feleletet adni épenséggel lehetetlen.

Kőbányászati ügyek a lefolyt évben szintén elég szaporán foglal
koztatták az intézetet.

így földmivelésügyi miniszter úr 0  Nagyméltósága felhívására és a 
dunabogdányi és visegrádi magy. kir. kincstári kőbányák kezelősége 
vezetése mellett dr. Pálfy M ór megvizsgálta a Visegrád község határában 
fekvő és a község tulajdonát képező Villámhegyi kőbánya kőzetét, nem
különben a B oheim K ároly és fiai czég Dömös községtől bérelt kis-macs- 
kási és az esztergomi-helyigőzhajő-részvénytársaság tulajdonát képező 
kovácspataki kőbányát. Egy második alkalommal megvizsgálta az ifjabb 
Szűcs József, kis-oroszi lakos tulajdonát képező Visegrád villámhegyi és 
Frank Márton, zebegényi lakos Nagy-Villám  düZpí'kőbányája terményeit; 
még később W allenfeld Irma, dunabogdányi lakos ugyancsak Visegrád
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villámhegyi, nemkülönben Schmidt Ferencz, dnnabogdányi lakos Duna- 
bogdány község határában fekvő csódi-hegyi, azután pedig Arnstein 
H enrik, Visegrád nagy-villámhegyi kőbányáját.

Szemlélet alá vétetett továbbá ugyancsak dr. Pálfy Mór geológus 
igénybevételével a Schweiger Imre tulajdonát képező Pilis-Maróth köz
ség határában, az úgynevezett basaharczi völgyben lévő kőbánya.

A W eisz Jakab és Mór, budapesti czég kérésére földmivelési minisz
ter úr 0  Nagyméltósága által a Nagytétény és Kistétény községek hatá
rában fekvő kőbányák anyagának megvizsgálásánál ismét dr. Pálfy Mór 
volt geologszakértő.

A Zebegény őrfejhegyi, Frank Márton tulajdonát képező kőbánya a 
fentebb említett kincstári kőbányavezetőség által szeptember 12-én vizs
gáltatván meg, ekkor az intézet részéről dr. Szontagh Tamás működött 
közre.

A visegrádi m. k. kőbánya kezelőség részéről a Spitzer Mór által 
bérelt Esztergom vidéki szent-györgymezői kiskúti kőbánya megszemlélése 
1901 október 5-ére tűzetvén ki, ekkor geologszakértőként dr. Schafarzik 
Ferencz osztálygeologus működött.

Kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr a Seidner M iklós márvány
bánya tulajdonos, soborsini lakos egy beadványa következtében ennek 
kapriórai márványbányáira vonatkozólag kívánván felvilágosító jelentést, 
a helyszíni vizsgálattal ugyancsak dr. Schafarzik FERENCzet bíztam meg 
s az eredmény a sz. jelentésben terjesztetett fel. Felsőbb hatóságunk 
rendeletére végre megvizsgálta dr. Schafarzik F. a H oitsy Gézáné szül. 
H eyduk Ilona, miskolczi lakosnak a tokaji határban a Bodrog parton 
fekvő Patkókő nevű kőbányáját is.

Földmivelésügyi miniszter sz- 1901 au§- 6-án kelt magas
rendeletére s egy felmerült eset alkalmából dr. Szontagh Tamás kir. bánya- 
tanácsos-osztálygeologus a nagybátonyi állami kőbányát vizsgálta meg, 
s az eredményről kereskedelemügyi m. kir. miniszter úrnak jelentés téte
tett; a mint ugyancsak kereskedelmi miniszter úr kívánván, miként a 
kőbányavizsgálatokra kiküldendő bizottság eljárásában a közutak érdeké
ben felmerülhető szempontok érvényesítése végett egy tőle kiküldendő 
szakközeg is közreműködjék, m. kir. földmivelési miniszter úr 1901 junius 
23-án kelt — sz. alatt elrendelte azt is, hogy az illető szakközeg kí
vánságához képest, a kőbányavizsgálatok a termékeknek az útépítési és 
ipari czólokra való használhatósága szempontjából is foganatosíttassanak.

Ez év április 23-án foganatosíttatott telegdi R oth L ajos és dr. Szon
tagh Tamás intézeti tagok által, miután a székesfővárosi mérnöki hivatal 
elvégezte a szt.-gellérthegyi sziklák megközelíthetését előkészítő mun
kálatokat, a Szt.-Gellérthegy sziklái megvizsgálása ügyében a helyszíni
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eljárás, mely iránt a székesfőváros még a múlt év őszén fordult az 
intézethez.

Földmivelésügyi miniszter úr 0  Nagyméltósága meghagyására 
dr. Schafakzik F eeencz osztálygeologus a budapest-lipótmezei elme
gyógyintézettel kapcsolatosan felállítandó hülyeintézet részére kiszemelt 
helyet csuszamlás szempontjából bírálta meg; a m. kir. mezőgazdasági 
múzeum építő bizottságának közvetlenül vett felhívására dr. Szontagh 
Tamás bányatanácsos és osztálygeologus a budapesti városligetben épí
tendő gazdasági múzeum csúcsíves épülete helyén végzendő kémfúrások 
vezetését, és tanulmányozását foganatosította. A budapesti VIII. kér. kir. 
járásbíróságnak 1901. évi október hó 2-án kelt megkeresésére, egy 
Stabk V ilmos szegedi bejegyzett czégtől mint felperes a m. kir. állam
vasutak ellen, Belgiumban feladott és összetörve beérkezett márvány
küldemény tárgyában beadott kártérítési pőrében adtunk a felvetett kér
désekre választ.

Felvilágosítást nyújtottunk hozzánk intézett kérdésekre még mások
nak is, így többek közt a m. kir. kereskedelmi múzeumnak is magyar 
gránitok iránt. Végre még csak felemlíthetem, miként legfőbb főnökünk 
1901 július hó 22-én sz. alatt felhivta az intézetet, hogy tekintettel
a közép Duna szabályozási munkálataihoz megkívánt nagy mennyiségű 
II. oszt. terméskő szakadatlan szállításának és sürgős beépítésének szük
ségére, gondoskodjék a földtani intézet arról, hogy a kőbánya vizsgálatok
hoz eddig is kiküldetni szokott szakközege az ily sürgős természetű 
bányavizsgálatok megejtéséhez állandóan rendelkezésre állhasson.

Az évi jelentéseimben szintén már rendes rovatként szereplő petró
leumra való kutatásokra térvén á t : részünkről e téren a következők tör
téntek. Miután, a magyar naftatermelési bányatársulat kijelentette, hogy 
a Turzófalván tervezett s állami segélyezés mellett eszközlendő második 
mélyfúrást is elvállalja (az első ottani mélyfúrás, melyről már tavaly 
szólottám, eredményre nem vezetett) s e czélból a fúrás helyének kijelö
lése végett állami geológusnak újból a helyszínére való kiküldetését kérte, 
pénzügyminiszter úr 0  Nagyméltóságának 1901 junius 16-án kelt 46,076. 
számú felhívására dr. Posewitz Tivadar szept. 13-án ismét megjelent 
a helyszínén s az új fúrópont kijelölése mellett az elérendő mélységet 
600 m! állapította meg.

Ugyancsak pénzügyminiszter úr Ő Nagyméltóságának 1901 július 
20-án 55,712. sz. alatt leérkezett rendeletére, dr. Posewitz Tivadar osz
tálygeologus újból kirándult a háromszékmegyei Gelencze területén lévő 
Putnavölgyébe, kijelölendő a íúráspontját és a fúrás mélységét, 600 mf  
tűzvén ki, melyre Benkő Sándor budapesti lakos kérelmezte az állami 
támogatást.
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Az ungmegyei luki kincstári kőolaj zárt kutatmány területén új fúró
lyukak telepítése óhajtatván, földmiyelésügyi miniszter úr ad -T- 18’305 sz. 
felhívására Gesell Sándoe főbányatanácsos . és főbányageologus teljesí
tette e missziót, a 4— 7-ik fúrási pontokat jelölvén ki a helyszínén.

W ollman Gizella földbirtokosnő a zemplénvármegyei homonnai 
járás Szukó községében lévő petróleum kutatásaihoz állami segélyt kér- 
ven, pénzügyminiszter úr ig’Q1 sz. felhívására a terület megvizsgálását 
telegdi E oth Lajos főbányatanácsos-főgeologusra bíztam. Telegdi E oth 
L ajos a kérdéses területen bárom fúrópontot jelölt meg, s ezek mély
ségét 500— 600 mj -rel, esetleg még nagyobb mélységgel szabta meg.

Pénzügyminiszter úr Ő Nagyméltóságának -- számú rendeletére 
dr. Posewitz Tivadar osztálygeologus Szájbély Gyula kir. udvari taná
csos és országgyűlési képviselőnek Sáros- és Zemplénmegyének, neveze
tesen Kruzslyova, Belejocz, Kecskócz, Vapenik, Szvidnicska, Felsó'orlich, 
Alsómirosó, Jedlinlca, Niklova, Sztorocsin, Potoka, Komarocz, Polya- 
kocz, Sztropko és Potocska községek határaiban birt kutatási területeit 
vizsgálta meg a petróleumra való kutatás szempontjából, minthogy ott 
állami segélylyel petróleumra való kutatás szándékoltatott. A kiküldött 
szakértő vizsgálatainak eredménye, a petróleumra való kutatás szem
pontjából nem volt kedvező.

A gróf Clary-Aldringen Siegeried földbirtokos kérelme folytán ki
adott — sz. földmívelésügyi miniszteri meghagyásra telegdi E oth

L ajos íőbányatanácsos-főgeologus megvizsgálta a nevezettnek sárosmegyei 
zbórói uradalmát petróleum előfordulása szempontjából, s minthogy az 
ottani megkezdett petroleum-kutatásokra állami segély kéretett, pénz
ügyminiszter úr lépései következtében az ez ügyben újabban leérkezett 
~iv 3—b *i9oi sz‘ földmiyelésügyi miniszteri magas felbivásra másodizben 
is terjesztetett fel felvilágosító jelentés. Telegdi E oth L ajos e vizsgálatai 
alapján csak a Regető melletti kutatásokat tekintette indokoltaknak, a 
Ricska völgyieket ellenben nem, miért is az előbbeniek folytatását és 
ezek kapcsán 500— 600 mj  - re lehatoló fúrást ajánlott.

Az imént felsoroltak mellett ugyancsak bányászati, de egyéb ter
mészetű ügyekben szintén többszörösen ejtettek meg vizsgálatok.

A még múlt évi jelentésemben említett, a pozsegavármegyei Czer- 
nikben kősó netaláni előfordulása szempontjából embtett vizsgálat pénz
ügyminiszter úr Ő Nagyméltóságának 1901 ápribs 17-én kelt 26,382. sz. 
felhívására Gesell Sándor, íőbányatanácsos-főgeologus által a f. é. május 
első felében tényleg foganatosíttatott, de kedvező eredményre nem vezetett.

A soóvári főbányabivatal főnöke javaslatot terjesztvén fel az ottani 
kősóra, másrészt pedig tebtett sósvíz nyerhetése czéljából foganatosítandó 
kutató fúrások tárgyában, e közben kábsó előjövetelek felderítését is
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reményelvén, s miután pénzügyminiszter úr Ö Nagyméltósága e javas
latot azon kérdés felvetésével, vájjon a kálisók utáni vizsgálatok nem 
volnának-e Soóvár vidékére is kiterjesztendők, 1901 november 25-én kelt 
92,335. sz. alatt az intézethez küldötte le, az utóbbi sz. alatt ter
jesztette fel válaszát.

Földmívelési miniszter úr Ő Nagyméltóságának 1901 május 24-én 
rövid úton vett meghagyására telegdi Roth L ajos, V esztbe Imre orsz. 
képviselő úr társaságában megvizsgálta a Szepes-Remete vidékén, a 
Baniskahegy É-i tövében előforduló, főleg piritet, kevés chalkopiritet 
és tetraedritet tartalmazó előjövetelt. Az érczelőfordulást telegdi Roth 
Lajos lencseszerünek minősíti, s ennek következtében nagyobbmérvű 
bányászat kifejlődését nem várja.

A kálisóknak a magyar korona országaiban netalán való előfor
dulását kutató munkálatokról még az 1900. évi jelentésem 28— 29. lapjain 
szólottám. Az e vizsgálatokkal megbízott Kalecsinszky Sándor intézeti 
fővegyésznek e tárgybeli vizsgálataira vonatkozólag 1901 május hó 20-án 
benyújtott jelentését int. szám alatt pénzügyminiszter úr elé terjesz
tettem. A mint tudva van, a vizsgálatok kiindulási pontjául Kőhalom 
vidéke választatott és Kalecsinszky vizsgálataiból kiderült, hogy ott tény
leg több helyt mutathatott ki, de csak kis mennyiségben, KCl tartalmat 
a vizekben, de korántsem oly mennyiségben, mint azt az irodalomban 
előforduló régibb adat közli. A sós területeknek folytatólagos tanulmányo
zását Kalecsinszky is jónak és hasznosnak véli jelentésében, a további 
helyszíni tanulmányra, az elemezendő vizek összegyűjtésére pedig a 
Kőhalomról keletre és északra való haladást ajánlja, minek következ

tében az 1901. évi nyárra Alsó- és Felső-Rákos, Vargyas környékének 
megvizsgálását javasolja, valamint a Kis- és Nagy-Homoród patak men
tén lévő nagyszámú sósforrás, Székely udvarhely, Korond, Paraj d, Szováta 
és Sóvárad vidékét; még későbbre a Maros-Torda, Resztercze-JSaszód, 
Szolnok-Doboka, Kis-Küküllő, Kolozs stb. megyékben lévő nagyszámú 
sósvizek tanulmányozását tervezi.

Pénzügyminiszter úr O Nagyméltósága az e jelentésben foglalt ter
vezetet 1901 június 7-én kelt 43,418. sz. magas rendeletében elfogadván, 
a folyó évben a vizsgálatoknak a fentebbi értelemben való foganatosítá
sával ismét Kalecsinszky Sándor intézeti fővegyészt bízta meg, a miről 
egyúttal földmívelésügyi miniszter urat is értesíteni móltóztatott.

Ennek következtében a nevezett fővegyész a f. évi nyári évadban 
folytatta az 1900-ban megkezdett, a kálisók netaláni előfordulásának ki- 
nyomozására irányuló vizsgálatait, s a helyszíni vizsgálatokat a labora
tóriumi vizsgálat is követte, de a fővegyésznek közbejött betegsége követ
keztében, sajnos, az eredményekről jelentés még nem fekszik előttem.
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A magyarországi tőzegek iránt ismételten mutatkozott az érdeklődés 
a lefolyt évben is, miért három esetben (a ^  és ^  föld. int. sz.)
adtunk útbaigazítást az érdeklődőknek a hozzánk intézet kérdésekre, 
köztük földmívelési miniszter úr 0 Nagyméltóságának 1901 május 6-án 
kelt ,12f '  sz. felhívására a német császári főkonzulátus ide vonatkozó 
kérdéseire is.

Meg akarom azonban e helyen az érdeklődők részére jegyezni, hogy 
a Földtani Közlöny XXIV. kötetében, Budapest, 1894. megjelent dr. Staub 
M óbicz tollából «A tőzeg elterjedése Magyarországon» czímű közlemény, 
egy a magyarországi tőzegtelepek elterjedését illusztráló térképpel, melyre 
a figyelmet újból irányítani talán nem felesleges, szintúgy egyebeken 
kívül reá utalok az ugyancsak dr. Staub M óbicz tollából való «A kir. 
magyar természettudományi társulat tőzegkutató bizottságának működése 
1892-ben» czímű közleményre, mely a földmívelésügyi m. kir. miniszter
nek 1893. évi működéséről a törvényhozás elé terjesztett jelentésből 
különlenyomatként is megjelent.

Földművelésügyi miniszter úr Ő Nagyméltóságának 2y9?  sz. intéz
kedése következtében volt alkalma az intézet agrogeologiai osztályának 
megismerkedni a m. kir. növénytermelési kísérleti állomásnak a szikes 
talajok javítását czélzó kísérletek iránti véleményével is.

Az új bányatörvényjavaslat bizonyos rendelkezésének elbírálásával 
két ízben is foglalkozott az intézet, a mennyiben ez irányban pénzügy- 
miniszter úr jgw és földmívelésügyi miniszter úrnak rövid úton vett

int sz.) rendeletével hivatot fel nyilatkozatra.
További 18 esetben különféle tárgyú, nem mindig az intézet fóruma 

elé tartozó kérdésben is adtunk útbaigazító felvilágosítást, még pedig: a
119 133 157_ 276 339 345 . 383 384 396 421 474 476 571
1901 ’ 1901 ’  19ÖT ’ 1901 ’ 190T’ 1901 ’ 1901 > 1901 ’ 1901 ’  1901 ’ 1901 ’ 1901 ! 1901 ’

1901 > 190Ű» i l r  ’ 1901 és i9oü sz' al&tt. Zárul még csak azt kívánom közölni,
miként az Országos Iparegyesület hozzánk még korábban intézett felké
résére dr. Schafabzik F eeencz osztálygeologus az egyesület összes szak
osztályainak 1901. évi május hó 9-én d. u. 5 órakor az egyesület helyi
ségében (VI. Új-utcza 4. sz.) lefolyt ülésében megtartotta az egyesület 
által óhajtott, a Magyarországnak építőipari szempontból fontosabb kő
zeteiről» czímű előadását a fontosabb kőzetek egyúttali bemutatásával, 
mely előadás a jelenvoltak köztetszésében részesült.

. Az intézeti palota további felszerelése és az intézet berendezése az 
elmúlt évben akadálytalanul folytatható volt, a mennyiben az intézeti 
budget átmeneti kiadásai közt földmívelésügyi miniszter úr O Nagymél
tósága és a törvényhozás kegyessége következtében e czélra 10,000 koro
náról volt gondoskodva.
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Az építési és berendezési munkálatokra szerződés szerint fenn
álló utófelülvizsgálatot miniszter úr 0  Nagyméltósága még a megelőző év 
vége felé elrendelvén, az ennek foganatosításával megbízott felülvizsgáló 
bizottság E beksz Karoly kir. tanácsos és számvevőségi igazgató elnöklete 
alatt működését 1901 február hó 25-én kezdette meg és február 26, 27, 
28, márczius 1 és 2-án folytatta. A márczius 7-iki és 11-iki bizottsági 
ülésekben a jegyzőkönyv záratott le és bocsáttatott tisztázásra. E felül
vizsgáló bizottság tagjai, a fent nevezett elnöklőn kívül Farkass Kálmán 
műszaki tanácsos, Geetschl Ödön számtanácsos, Zauner Alajos segéd
mérnök és további meghívásra személyem mint intézeti igazgató és 
dr. Szontagh Tamás bányatanácsos-osztálygeologus mint palotafelügyelő 
voltak. A felülvizsgálati jegyzőkönyv int. sz.) azután további intéz
kedések végett az elnöklő által miniszter úr elé terjesztetett.

Az intézeti épületen szükséges pótlásokról különben megelőzőleg a 
palotafelügyelő is állított össze jegyzéket (y^- int. sz.), mely a felülvizs- 
gáló bizottságnak működése közben rendelkezésére állott, a mint az eljárt 
bizottság a felülvizsgálatnál ama szükségletek jegyzékét is egybeállította, 
a melyeknek helyreállítása a vállalkozót ugyan nem terheli, de czélszerű- 
ségi szempontból kívánatos és indokolt ( -^ -  int. sz.).

Az 1901. évi szeptember 24-én kelt 13,909 sz. alatt kapta meg az 
intézet a budapesti VII. kér. m. kir. adófelügyelő helyettestől az intézeti 
palotára 1899. évi november hó 1-től kezdődőleg 15 évre az ideigl. ház
adómentességet, ezenkívül, még a kérdéses épület a földtani intézet 
czéljaira szolgál, ugyanezen időtől kezdve az állandó adómentességet
(l9ÖL m t 8Z’)

Ez év folyamán vettük végre Budapest székesfőváros tekintetes 
tanácsának a Csömöri-út és Stefánia-út keresztezésénél felállítandó vil
lamosvasúti várócsarnok és új megállóhely létesítését czélzó kérésünkre 
adott határozatát. Budapest székesfőváros tanácsa az intézeti palota mel
lett a Szabó József-utczában teljesített burkolási munkák után 820 K 
32 f járulékot kívánván, ez összeg az intézet által lefizettetvén, íöldmíve- 
lésügyi miniszter úr által 1901 julius 30-án kelt IV - sz. alatt az inté
zetnek megtéríttetett.

Pöldmívelésügyi miniszter úr Ö Nagyméltósága az igazgatóság elő
terjesztésére 1901 január 23-án kelt IV- y l b sz. magas rendeletével meg
engedni méltóztatott, hogy az intézeti gyűjtemények látogatásánál ruha
tári díjakból befolyt összeg az igazgatóság által a szolgaszemélyzet közt 
szétosztassék, valamint megengedni kegyeskedett azt is, miként a soron- 
kívüli látogatók révén befolyó belépődíjak ugyancsak a szolgaszemélyzet
nek betegség esetében való támogatására íordítassanak. Leérkeztek továbbá 
az intézethez rövid úton az intézeti palotára vonatkozó, L echner Ödön

(23)
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műépítész-féle eredeti épülettervek, a hol sz. alatt őriztetnek a levél
tárban.

Eégi pártfogónk és tiszteletbeli igazgatónknak, semsei dr. Semsey 
A ndok úr 0  Méltóságának ide vonatkozólag ez évben is szép ajándékot 
köszönünk, mert előadótermünket 2774 K 25 f értékig sajátjából ren- 
deztette be, miért is fogadja e helyt is legőszintébb köszönetünket.

Végre még közölhetem, hogy intézetünk múzeumát 1901. év folya
mán 5296 személy látogatta, ezek közül 38 személy az 1 koronás belépő
vel, 5258 ellenben a rendes megnyitási napokon.

*

Midőn ezennel gyűjtemény einlcre térek át, mindenekelőtt két 
nagyobb adományról kell megemlékeznem.

A sopronmegyei borbolyai téglavető mediterránjában ismét igen 
érdekes és ritka ősállat csontvázát fedezték fel, nem messze onnan, hon
nan az 1899. évi jelentésemben említett bálna emeltetett ki, de ennél 
mintegy 4 méterrel mélyebben helyezkedve.

Minthogy a téglavető birtokosa Pkost János úr ismét oly szíves volt 
a leletet önzetlenül intézetünknek átengedni, további kiásása pedig sür
gős volt, intézkedésem folytán dr. Szontagh Tamás bányatanácsos-osztály- 
geologus a további teendők végett még február hó 18-án a helyszínére 
utazott, megtevén ott a további intézkedéseket.

A Pkost János birtokos úr ajándékát képező fosszilia egy muntjak- 
szarvas féleség, s ma már intézetünk becses tulajdona, hol azt Kadic 
Otokár geológus és Sedlyár István laboráns igen szépen dolgozták ki a 
maradványt tartalmazó agyagból.

Pkost János úr a becses leletnek intézetünk részére való átengedése 
által újabb érdemeket szerzett, miért is dr. Darányi Ignácz m. k. föld- 
mívelésügyi miniszter úr Ő Nagyméltósága 1901. évi április 29-én kelt 
ív5-!—b sz- ala f̂ neki elismerő köszönetét méltóztatott kifejezni.

Köszönet illeti meg a fentebbieken kívül még különösen Bella Lajos 
soproni főreáliskolai tanár urat is, a ki most is nemcsak a leletről érte
sített bennünket, de ennek részünkre való megszerzését is támogatta.

A lelet érdekében megejtett utazási és ásatási költségek 139 K 64 f 
fedezetet igényeltek. Pkost János úr a fentebbivel egyidejűleg a borbolyai 
diluviumból szarvasagancsot is ajándékozott intézetünknek.

Az ipoly-tarnóczi érdekes fosszil lábnyomokról még a megelőző évi 
jelentésemben szólottám, az ezek körül még utólagosan felmerült költség, 
fedezésére semsei dr. Semsey Andok úr 0  Méltósága a folyó évben még 
további 69 K 34 í-t adományozott.

A folyó évben hozzáláttunk az első ízben még a helyszínén vissza
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maradt lábnyomok kiásatásához, mi czélból dr. Szontagh Tamás bánya- 
tanácsos-osztálygeologus újból a helyszínére utazott Sedlyár István labo
ráns kíséretében, miközben dr. Böckh H ugó m. kir. bányatanácsos, 
bányászati és erdészeti akadémiai tanár Selmeczbányán, a kinek a becses 
lelet felfedezését tulajdonképen köszönjük, ismét támogatta kiküldöttün
ket a helyszínén. E második kiküldetésnek, mely 1901 június 22-én vette 
kezdetét, eredménye immár szintén intézetünkben van, s az e második 
misszióval összekötött 536 K 98 f kiadás fedezését ismét semsei dr. Semsey 
A ndoe úr tiszteletbeli igazgatónk vállalta el, a kinek ezért legmélyebb hálá
val tartozunk, de fogadják köszönetünket mindazok, a kik e becses leletnek 
részünkre való megmentése körül fáradoztak, úgy mint az intézeti kikül
dötteken kívül: dr. Böckh Hugó bányatanácsos és selymeczbányai akadé
miai tanár és Tamássy Athanász ipoly-tarnóczi birtokbérlő urak, a szé- 
csényi tekintetes Főszolgabírói hivatal és végre a községi Elöljáróság 
Ipoly-Tarnóczon.

Gyűjteményeink zoo-paleontologiai részét még a következő urak 
gyarapították: Capellini Giovanni egyetemi tanár Bolognában, dr. P app 
Károly geológus útján, 150 kövületfajjal (639 darab) a bolognai fiatal 
harmadkori rétegekből, valamint a magyar Schizödelphis sp. és az Aulo- 
cetus Sammarinensis Capel. gipszmintázataival; H okusitzky H enrik geo
lógus Budapesten, 1899-ben németországi tanulmányútja alkalmával 
gyűjtött néhány kréta és középoligoczénbeli kövülettel; K och Antal egye
temi tanár Budapesten, melanopsisokkal Budapest-Kőbánya vidékéről; 
Kovács Jenő dr., a Hazai Aszfalt-Ipar Rószvénytásaság műszaki igazga
tója Mezőtelegden, Setét Sámuel vállalati vegyész útján plioczén fosszil 
emlős csonttöredékekkel (Hippárion stb.) Talárosról; Halaváts Gyula 
útján pedig mastoclon agyartöredékkel az ottani czigányvölgyi aszfalt
bánya Sándor tárójából és Elephas prímigenius zápfogtöredékkel Bodonos- 
ró l; L óczy L ajos egyetemi tanár Budapesten 88 különféle külföldi gipsz
mintázattal (Trionyx, Crocodilus, Zygobatis stb.), szintúgy 26 drb ősvilági 
emlős maradványról készült gipszmásolattal és a beocsini márgából való 
halakkal és cardiumokkal; Mihúcza Sándor tanár Temesvártt, korall és 
spongiákat tartalmazó négy darab felső-triaszi mészkővel Vaskóh-Szoho- 
dol vidékéről (Biharmegye); H ajik István ügyvéd Zalaegerszegen, ottani 
mammuth maradványokkal; Reiter Feeencz építésvezető Dunakeszin, 
Elephas primigenius tejfoggal a monostori sziget alluvialis kavicsából ; 
dr Schafabzik Ferencz oszt. geol. Budapesten, melanopsisokkal Budapest 
vidékéről; Sebők Samu főgimnáziumi tanár Zalaegerszegen, az ottan talált 
mammuth atlas-csigolyájával; Seidner Miklós vállalkozó Soborsinon, 
tithonbeli kövületekkel a kapriórai Albertbánya márványbányából; semsei 
dr. Semsey Andor Budapesten, (10 K vételár mellett) f hérpataki palaeo-

(25)
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meryx fogakkal és rhinaceros csontmaradványokkal, felső mediterrán
kövületekkel Törinesről és 7 drb csehországi szilurkövülettel, valamint kül
földi ősemlős maradványokkal és gipszmodellekkel, melyek vételára 505 K 
( l i ir  sz-)> úgymint 1. Elephas antiquus, Falc. állkapocs gipszmodellje 
(Weimar melletti Taubach), —  2. Ursus priscus, Cuv. koponya és áll
kapocs teljes fogazattal, gipszmodell (bajorországi gailenreuthi barlang
ból), —  3. Val d’Arnoi felső-olaszországi íelső-plioczén ősemlősök ere
deti darabjai, —  4. Számosz szigetéről, alsó-plioczén mésztufából való 
Hipparion gracile, Kaup. maradványok"; Thaly Elek földbirtokos Nagy- 
abonyban, a tatarosi aszfaltos homokban talált Mastodon aruernensis, 
Croiz. et Job. zápfogának koronájával, melynek megszerzése körül Ajtay 
K. Sándoe egyetemi tanár és dr. Pethő Gycla urak is fáradoztak és két 
darab rhinoceros szemfogtöredékkel; Tóth Móeicz ny. kir. ügyész Szol
nokon a Tiszából kihalászott bölera/koponyával, TOaw?ww£Mapoezkával és 
néhány egyéb fosszil csonttöredékkel, melyekért semsei dr. Semsey A ndor 
a halászok részére 50 K áldozott.

A napi lapok által figyelmessé tétetvén arra, hogy a siklósi határ
ban lévő Csukma nevű dűlőben mammuth agyarokra és egyéb csontokra 
akadtak s miután K rasznay M ihály főszolgabíró úr Siklóson, a kihez ez 
ügyben fordultunk, kérdésünkre szíveskedett a lelet megtörténtét szintén 
igazolni s közölni, miként a lelet a Piaosek Y irgil pécsi kőfaragó tulaj
donát képező kőbánya nyugati részében történt meg, további megkereső 
sorainkra régi barátunk és egykori kollegánk, M atyasovszky Jakab 
ny. osztálygeologus és pécsi lakos szíveskedett a leletet és helyszínét 
közelebbről megtekinteni és bennünket az eredményről értesíteni. Az ős 
állati maradványok, melyekre Siklóson, a Csukma hegytető alatt barna
sárgás, szívós löszféle agyagban akadtak, tényleg egy diluviális mammuth 
agyartöredékei és egyéb csöntrészei voltak, melyeknek kiásatásával dr. 
Papp K ároly intézeti geológust bíztam meg, s a ki e missziójában eljárva 
1901 június 20— 22. napjaiban a helyszínén is tartózkodott, de jelentése 
(lÉöT sz-) a mammuth agyardarabokat igen porlékonyaknak jelzi s a 
kiásással járó költségeket szintén tetemeseknek mondván, további eljá
rásra nem volt szükség.

Egy második, ugyancsak mammuthtól eredő agyar, mely Miskolczön 
ásatott ki, s melynek megszerzése végett szintén lépéseket tettünk, a 
borsod-miskolczi múzeumban helyeztetett el s így kérésünk nem 'telje
sülhetett.

Fitopaleontologiai gyűjteményünknek Eichel L ipót bányamérnök 
úr három felső-karbonbeli növénylenyomatot adományozott az eibenthal- 
újbányai szénbányából; semsei dr. Semsey',-Andor pedig hat db mediter
ránbeli, nógrádmegyei tarnóczi növényt.
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Bányageologiai és petrográfiai gyűjteményünkről szólva, mindenek 
előtt ama ritka és becses ajándékot kell felemlítenem, melyet dr. Schei
del A. cs. és kir. osztr.-magy. tiszteletbeli konzul Sydneyben, kiváló jó  
indulatának köszönünk.

Dr. ScHEiDEL A. bányászati és kohászati vezető állásban több éven 
át állt kapcsolatban Uj-Zealand északi szigete aranybányászatával s e 
közben az aranytartalmú képződmények geológiai viszonyait különös 
érdeklődéssel kisérvén, tanulmányai czéljából mintegy 300 darabot fel
ölelő geologiai-mineralogiai gyűjteményt állított egybe, mely a Hauraki- 
(Coromandel) félsziget aranyterületeinek kőzeteit és telérkitöltéseit, a 
mennyire a kiterjedt feltárások engedték, illusztrálja.

A minták 70 aranybányából, folyómedrekből, útépítkezésekből és 
egyéb alkalmas helyiségekből valók.

A helyek, melyekről a darabok valók, egy térképen külön be is 
jegyezvék.

A gyűjteményről egy történelmi, műszaki és gazdasági jegyzeteket 
tartalmazó igen érdekes katalógus készíttetett

Dr. Scheidel megjegyzi, miként a Coroniandel félsziget aranytar
talmú képződései nagy hasonlatosságot tüntetnek fel némely magyar- 
országi bányaterületekkel és egészen helyesen valószínűnek tartja, hogy 
ezért a szóbanforgó anyag a magy. kir. földtani intézetnek összehasonlító 
tanulmányozásra becses és érdekes lesz, miért is azt az intézetnek nagy
lelkűen minden költségtől mentesen ajánlotta fel és engedte át, azonkívül 
ez ajándékát még Uj-Zealand geológiájára és bányászatára vonatkozó 
több érdekes térképpel és közleménynyel is gazdagítván, nemkülönben a 
nyugat ausztráliai aranymezőkről való érez- és kőzetpéldányokkal is.

Dr. Scheidel kőzet- és érczmintákból álló ajándéka hat ládában 
elcsomagolva 1901 október 30-án a földtani intézethez bérmentve beér
kezett, hol az azóta kicsomagoltatott és a 333 darabot felölelő sorozat 
gyűjteményeink bányageologiai osztályában mint dr, Scheidel A. úr 
ajándéka közszemlére felállíttatott int. sz.).

Az adomány-levélben az ajándékozó a többek között azon nézetének 
is ad kifejezést, hogy a küldött, a Hauraki aranyterületekről egybeállított, 
valószínűleg a legtökéletesebb onnan való ilyen gyűjtemény.

Valóban mély hálával tartozunk mi dr. Scheidel A. tiszteletbeli 
konzul úrnak felette érdekes és becses ajándékáért, melynek birtokába a 
tőlünk oly távoleső vidékekről a hazai intézet csakis az ő nagylelkűsége 
folytán juthatott s legyen meggyőződve arról, hogy mi tudjuk méltányolni 
a fáradtságot és áldozatokat, melybe ily becses gyűjtemény egybeállítása 
neki került. Kötelességemnek tartottam egyébként a ritka ajándékról 
m. k. földmivelésügyi miniszter úr O Excellentiájának is jelentést tenni.



32 BÖCKH JÁNOS (28)

Gyűjteményeink szóbanforgó ágát különben még a következő urak 
és intézmények szaporították: Babac M. az ásványolaj finomító részvény- 
társaság igazgatója Fiumében, mintával ama porból, mely ott az 1901 már- 
czius 10— 11-ike közötti éjelen esett s az erre vonatkozó közleményével; 
Böckh H ugó dr. bányatanácsos és akad. tanár Selmeczbányán, epsomit 
csoporttal a hodrusbányai Scköpfer-táróból; E ichel L ipót bányamérnök 
Budapesten, tiszoviczai magnezittel; Gedliczka Antal igazgató főmérnök 
Budapesten, fényes szénnel és lignittel Handlováról; Koon A ntal egye
temi tanár Budapesten, dacittufa-golyóval Szamosújvárról (Mártó nfi 
Lajos dr. tanár ajándékaként); M. kir. országos meteorologiai és földmág- 
nességi intézet Budapesten, 1901 márczius hó 11-én az ország több helyén 
figyelt poreső öt mintájával, melyeket Schafarzik F. és Kalecsinszky 8. 
közelebbről vizsgáltak m eg; az előbbeni is ezt Szahara-homok legfinomabb 
kifuvásának tartván int. sz.); a M. kir. és társ. bányamű igazgató
ság Nagyágon, az ottani Ferencz József nevű altárója kőzetei példányai
val, melyeknek dr. Pálfy M ór által való kiválasztása és átvétele egy 
későbbi időpontra halasztatott; Schafarzik Perencz dr. osztálygeologus 
Budapesten, gömörmegyei magnezitekkel, Mnisányról és Ochtináró l ; 
semsei dr. Semsey A ndor intéz, tiszteletbeli igazgató Budapesten, a buda- 
ujlaki Táborhegy kőbányájából való kalczittal, nógrádmegyei Törincsről 
való májopállal (13 kor. 06 £11.): 31 darab felsőbányái ásványnyal 
(100 kor.). Themák Ede főreáliskolai tanár Temesvártt, ásvány fészket 
tartalmazó zsidóvári gránittal és gladnai Fischerittel (olasz-liszkai obsi- 
diánokért cserében); az Újlaki tégla és mészégető részvény társulat igaz
gatósága Budapesten, a Mátyáshegy kőfejtőjéből való buzogányalaku 
/míczilí-esoporttal.

A fentebbiek kapcsán említhetem, 'miként a sz. alatt azon ké
réssel fordultunk pénzügyminiszter úr 0 Nagyméltóságához, hogy intéze
tünk bányageologiai gyűjteménye részére a dubniki nemes opál, hazánk 
e nevezetes előj öve teléből egy szebb darabot átengedni kegyeskedjék s 
habár a párisi kiállításon volt példányokból, melyek első rendben lebeg
tek szemünk előtt, már nem kaphattunk, pénzügyminiszter úr Ő Nagy
méltósága 1901 márczius 16-án kelt 19,516. sz. alatt tudatni méltóztatott 
az intézettel, miként intézkedés történt aziránt, hogy abban az esetben, 
ha a jövőben a 'czélnak megfelelő (opálpéldányok találtatnak, azok az 
intézeti igazgatóság számára megőriztessenek.

Geotechnologiai gyűjteményünk állományát a következő urak gyara
pították: A ntonio Cirla et F igli kőfaragó-czég Milanóban, 3 darab kül
földi gránitkőczkával Montorfano, Baveno és Campiglia Cervo vidékéről; 
Seidner M iklós vállalkozó Soborsinon, kapriorai márványokkal és sobor- 
sini gránittal; a mint továbbá Kolozsm.egye alispánja a már lezárásra



kész, a hazai kőiparnak szolgáló nyers anyagokat felölelő clr. Schafabzik: 
FEEENCz-féle munkába való felvételre még hiányzott kolozsmegyei kőzet- 
anyagot küldötte be; a kir. József-műegyetem műszaki mechanikai labo
ratóriumával kapcsolatos kísérleti állomás pedig az 1897— 1900-ig szi- 
lárdságilag és az intézetnél petrografiailag megvizsgált kőzetsorozatából. 
63 darab kőzetkoczkát küldött be.

Yissza van még, hogy röviden megemlékezzem, a fúrási próbák és 
szelvények sorozatáról és ezek öregbedéséről. E téren Dbeheb A ntal ser- 
főzője Kőbányán bekiildötte az ottani telepéhez tartozó területen lefúrt 
IV. és V. számú kutak szelvényrajzát és a nyert viz összetételének kimu
tatását ( ^  int. sz.); az Kesééit láp lecsapoló és Szamos-balparti ár- 
mentesitő és belvízszabályozó társulat igazgató főmérnöke, péchújfalusi 
P é c h y  László úr Nagy-Károlyban, az Ecsecli láp területén végzett 3 fúrás 
rajzát és helyszínrajzi térképét (1 : 75,000), nemkülönben a még megma
radt nehány fúrópróbát adományozta. A cs. és kir. katonai építő-osztály 
Zágrábban a cs. és kir. közös hadügyminisztérium meghagyására megkül- 
dötte a péterváradi mélyfúrás fúrási próbáit; a magyar kir. állami ménes
parancsnokságtól Mezőhegyesen pedig az ott fúrt kút földmintái érkeztek, 
be az intézethez; a mint zárúl említhetem, hogy Karlsbad város tanácsa 
szívességének az ottani forrás-só és fontosabb ásványforrások chemiai 
összetételének grafikai egybeállítását köszönjük; a főherczegi építészeti hiva
talnak Magyaróvártt pedig a mosonmegyei Féltorony községben fekvő1 
kastély parkjában létesített fúrtkút szelvényrajzát, mely kút szivattyúzás 
mellett óránként 50— 60 “ / 3 vizet szolgáltat. A víz tükre 8 méterrel áll 
a földszín alatt.

Fogadják mind az előbbeniben megnevezett adományozók becses 
ajándékaikért legőszintébb köszönetünket.

*

Kőzetgyüjtemény étekéi a lefolyt évben a következő iskolákat láttuk e l :

1. A kassai (Ab auj-Tornám.) m.k. állami polg. fiúiskolát 75 kőzetdarabbal
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2. A nagybányai (Szatmárm.) állami polgári leány
iskolát (kért).... _  .... ._ .._ .... „.. ._. _  20 «

3. A nagyszebeni (Szebenm.) görög-keleti román fő
egyházmegye tanítóképző-intézetét............  .....  123 «

4. A. pápai (Veszprémin.) ev. ref. felső leányiskolát 123 «
5. A székesfej érv ári (Fejérm.) cziszterczi-rend kath. fő

gimnáziumát .„ ._ _»• „  ........ . .........  _  123 <1
6. A zólyomi (Zólyomm.) m. kir. állami polgári fiú

iskolát „  .... .... ..„ .... .... ..........  _  ... .... 75 kőzetdarabbal
Összesen 539 kőzetdarab.

.4 m . kir. földtani intézet évi jelen tése . 1901. 3
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Laboratoriumjainkhoz fordulván, megjegyezhetem, hogy 
ezek felszerelését a folyó évben gyorsabb ütemben folytathattuk.

Az ásványchemiai laboratóriumban befejezést nyertek ama vizsgá
latok, melyeket Kalecsinszky Sándor fővegyész a magyarországi ásvány
szeneken sok éven át foganatosított, s melyeknek eredményét «A magyar 
korona országainak ásvány szenein czím alatt kiadványaink sorozatában, 
mint e laboratórium működésének első nagyobb gyümölcsét, közre is bocsá
tottuk s melylyel az intézeti tevékenység egy régi programmpontja nyert 
megvalósítást s melylyel a szerző, mint vélem, a gyakorlati életnek is 
szolgálatot tett.

A kálisók felfedezését czélzó, fővegyészünktől a nyáron át a helyszí
nén végzett működés, a téli időben a begyűjtött anyagon a laboratóriumban 
nyerte folytatását, miközben K alecsinszky Sándor fővegyészt e labora
tóriumi tevékenységében intézetünk vegyésze, dr. E mszt K álmán támogatta.

Az országos felvételek körüli vagy egyéb hivatalos természetű ana
líziseken kívül 'az ásványchemiai laboratórium 17 esetben magánfelek 
részére is végzett elemzéseket, melyekért összesen 862 korona szabály- 
szerű díj folyt be.

Semsei dr. SemseycA ndor, intézetünk tiszteletbeli igazgatója bőkezűsé
gének az ásványchemiai laboratórium 1891 folyamán ismét tetemes áldo
zatokat köszön, a mennyiben nevezett régi pártfogónk ennek fejleszté
sére 2582 korona 93 fillért sajátjából fordított. Ez újabb ajándékok közt 
egy teljesen felszerelt fülke 1420 korona 48 fillérrel szerepel, 461 korona 
65 fillér platina-edények többletére esett, míg az összeg többi részét külön
féle fölszerelési tárgyak vették igénybe.

Az imént mondott ajándékon kívül 467 korona 77 fillért szerszámok 
és egyéb kisebb felszerelésekben az intézet is nyújtott.

Az agrogeologiai osztály és laboratóriuma felszerelésére ez évben 
4978 korona 01 fillért fordítottunk s ez összeghez semsei dr. Semsey A ndor 
úr egy KALECsiNSZKY-féle volumenometer ajándékozása által még 90 koro
nával járult. A munkálatok e laboratóriumban is immár akadálytalanul 
folynak.

A könyv- és térképtáraknál a következő mozzanatok figyel
hetők :

1901. év folyamán a szakkönyvtárunk 392 művel gyarapodott, 
darabszám szerint 803 _kötet és füzettel, minek következtében 1901. év 
végén 7042 külön művet tüntet fel 17,525 darabbal és 206.923 K  93 fül. 
leltári értékkel.

A fentebbi évi szerzeményből vétel 126 darab 2614 K 49 fillér 
értékkel; csere és ajándék pedig 677 darab 4439 K. 28 fillér értékkel.
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Az átalános térképtár állománya 24 külön művel emelkedett, össze
sen 352 lappal, s így 1901 végén 651 külön műre eloszló 4526 lappal 
bírt s leltári értéke 26,744 K  22 fill. Ebből az év folyamán a vétel 3 lap 
19 K értékkel, 349 lap 2489 K 54 fill. csere és ajándék. A vezérkari tér
képek táránál 1901. év végén 2422 lap az állomány 10,722 K 66 fill. 
leltári értékkel, úgy hogy két térképtárunk 1901 végén 6948 lapot tartal
mazott 37,466 K 88 fill. leltári értékkel.

A számos adakozón kívül, a kik az imént tárgyalt tárainkat gazda
gítani méltóztattak, különös köszönettel tartozunk dr. D abányi I gnácz 
m. kir. földmívelésügyi miniszter úr 0  Nagyméltóságának, a ki könyv
tárunkat a lefolyt évben is több becses ajándékkal gyarapítani méltózta- 
tott, így egyebeken kívül a Dunavölgy átnézeti térképével 1:25,000, 
mely az egész Duna völgyét a szabályozás, ármentesítés és belvízszabá
lyozás következtében megváltozott mai állapotban tünteti fel; a Magyar 
Állam közigazgatási térképe II. kiadásával 1:360,000; a Magy. kor. 
országainak gazdaczímtárával 1897. és a Magyar korona; országainak 
mezőgazdasági statisztikája czímű mű 5 kötetével (I, II, IV, V. és 
1885— 1896); az Útmutató a gazdasági tudósítók számára 1901. czímű 
kiadványnyal es végre a m. kir. kereskedelemügyi minisztérium kiadásá
ban megjelenő Magyarország távolsági térképének egy példányával.

A magyarhoni földtani társulat-tói lefolyt évi könyvszerzeményét 
kaptuk ajándékul, a mennyiben ezt megtartani óhajtottuk.

Eégi pártfogónk, semsei dr. Semsey Andob úr tiszteletbeli igazga
tónkkal végre e téren is találkozunk, mert 1086 K 36 fill. adományaival 
könyvtárunk, nevezetesen paleontologiai és chemiai állományát öregbí
tette. Bene Géza úr, az osztrák-magyar államvasúttársaság üzemvezető 
főmérnöke Vaskőn, közleménynyel és fényképpel egy ottani régi folyam
mederről int. sz.).

Fogadják valamennyien e helyen is legmélyebb köszönetünket.

1901-ben csereviszonyt kötöttünk:
1. Az Augustana College and Theological Seminary-Y&l Eock 

Islandban (Illinois U. S. A.)
2. A Department o f Agriculture-Yel Cape-Towban.
3. A Geological Survey of Western Australiá-yal Perthben (Nyugat- 

Ausztrália).
4. A Museo nacionale de Montevideo-y&l Montevideoban (Uruguay, 

Dél-Amerika).
5. A Muzeum Przemystului fíolnictwa-y&l Varsóban.
6. Székesfőváros statisztikai hivatalával Budapesten.
A m. kir. földtani intézet közleményei 1901-ben 101 belföldi és 153

3*
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külföldi testületnek küldettek meg, még pedig 16 belföldi és 149 külföldi tes
tületnek csereviszony fejében; azonkívül 11 kereskedelmi és iparkamarának 
az Évi -Jelentést küldöttük meg.

1901-ben intézetünk által a következő munkák közöltettek :
I. A «M  kir. Földtani Intézet Évkönyvén-ben :

H orüsitzky H enrik : A bábolnai állami mónesbirtok agrogeologiai viszonyai 
(XIII. köt. 5. füzet).

II. A «Mittheilungen a. d. Jahrbuche d. kön. ung. geol. AmtalU -bán : 
H e in b i c h  H orüsitzky : Die agrogeologischen Verháltnisse des III. Bezir-

kes (O-Buda) dér Haupt- und Besidenzstadt Budapest, mit besonderer 
Bücksicht auf die Weincultur [XII. Bd. 5. (Schluss)-Heft].

III. A m. kir. Földtani Intézet Évi Jelentése 1899-ről, i900-ról.
IV. Jahresbericht dér kgl. ung. geologischen Anstalt für 1898, Í899.
V. «A m. kir. Földtani Intézet kiadványain sorozatában:

K alecsin s z k y  Sándor : A magyar korona országainak ásványszenei (kő
szenek, barnaszenek, lignitek), különös tekintettel chemiai összetéte
lükre és gyakorlati fontosságukra.

VI. Térképeink közül:
xx (! : 75"000) =  Budapest és Tótény vidéke, földtanilag felvették 

1868-ban H antken M iksa és dr. H ofmann K ároly, kiegészítette és 
reámbulálta 1894— 1896-ban H alaváts Gyula. Budapest, 1898. — 
Az 1 :75,000 méretű reámbulált kivitelben az első kiadás, melyet két 
1:144,000 méretű előzött meg.

Elkészült továbbá sokszorosításra a Magyar-Szölgy&n és Párkány- 
JSána czímű 1 : 75,000 méretű agrogeologiai térkép is, mely úgy, mint 
az intézetnek ezentúl megjelenő sorozatos geológiai térképei, az intézet 
igazgatóságának ^  sz. előterjesztésére miniszter úr Ő Nagyméltóságá
nak jóváhagyó rendelete alapján színnyomatban fognak előállíttatni, a 
mint ezt egyebeken kívül a térképeknek immár nagyobb számban való 
szükségeltsége is követeli.

. A szab. osztr.-magyar államvasut-társaság magyar bányái, hutái 
és uradalmainak igazgatósága 8 darab jobbára krassó-szörényi, geolo- 
giailag színezett felvételi lapnak, 1 : 75,000 méretben, még a közkézre 
bocsátása előtt való elkészíttetése és kiszolgáltatása iránt keresvén meg 
az intézetet, e kérésnek a szabályszerű díj lefizetése mellett, tekintettel a 
czéLra, eleget tettem s a kívánt lapok elkészítését elrendeltem int. sz.).

A fentebbieken kívül H orüsitzky ÜENRiKnek a németországi agro
geologiai irányú tanulmány útjára vonatkozó jelentése, melyről 1900 febr. 
23-án visszatért, még 1901 május 27-én kelt 322. sz. itteni jelentéssel 
legfőbb főnökünk elé terjeszthető volt, am int felterjesztettem az 1903-bnn
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Becsben megtartandó IX-ih nemzetközi geológiai kongresszus alkalmából 
hazánkba tervezett kirándulás ügyében is jelentésemet (yg -̂- int. sz.).

A kir. magy. Természettudományi Társulat a Magyar korona orszá
gainak ásványszenei Kalecsinszky SÁNDORtól czím ű munkából csereviszo
nyosai számára nehány példányt kérvén, földmívelési miniszter úr 0  Nagy
méltósága megengedni méltóztatott, hogy a nevezett társulatnak e czélra 
a kért 30 magyar és 85 német szövegű példány átadassék.

A fentebbiekből látható, mily kiterjedt érdeklődéssel viseltetnek a 
legkülönbözőbb irányú körök az intézet működése iránt, mely az iránta 
támasztott igényeknek eddig is mór csak a legnagyobb erőfeszítés mellett 
tehetett eleget. Az előadottakhoz még felsorolhatom, miként m. kir. keres
kedelemügyi miniszter úr 0  Nagyméltósága a volt katonai határőrvidék 
geológiai felvételének mielőbbi íoganatosíttatása végett fordult földmivelés- 
ügyi miniszter úr Ő Excellentiójához, a kinek az ügyre vonatkozólag jelen
tés tétetett; szintúgy mint a brassói kereskedelmi és iparkamara egy 
memorandumára, melyben ez többek közt a kamarai kerület közgazdasági 
viszonyainak javítása, illetőleg emelése végett eredetileg kereskedelemügyi 
miniszter úr 0  Nagyméltóságához intézett azon czélból, miszerint Med- 
gyes város, valamint a kamarai kerület és az összes erdélyi részek terü
lete geologiailag megvizsgáltassák, mely munka részünkről különben sok
kal tágabb programmal már korábban foganatba vétetett (-̂  int. sz.); 
az Erdélyi Kárpát Egyesület végre a székely kongresszus előmunkálatai 
alkalmából a Székely föld részletes földtani térképének elkészítése végett 
kereste meg az intézetet, mely ez irányban különben is még 1878-ban 
H erbich FERENeznek az intézettől közölt művében igen szép és biztos 
alapot nyújtott.

Jelentésem befejeztével még csak azt kívánom felemlíteni, hogy az iro
dai teendők ez évben 876, túlnyomólag szakbelileg elintézendő ügydarabot 
öleltek fel s hogy az intézeti közlemények magyar sorozatának szerkesz
tése körül H alaváts G yula főgeologus buzgólkodott, a német fordításuak- 
kal pedig ismét telegdi R oth L ajos főbányatanácsos-főgeologus fáradozott, 
míg ezek szabatos szétküldéséről dr. P osewitz Tivadar osztálygeologus 
gondoskodott. Fogadják legőszintébb köszönetünket.

Budapest, 1902 november havában.

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


