
I. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS.

Igazgatói évi beszámolóm alkalmával újból elém tárulnak ama 
szomorú veszteségek, melyek az intézetet ez évben is érték.

Több éve már, hogy dr. Pethő Gyula kartársunk egészségi állapota 
igen sokat hagyott kívánandónak, mely körülmény természetszerűleg igen 
kedvezőtlenül hatott vissza életerejére s így munkakedvére is.

Aggódva láttuk az egykor oly életerős, vidám férfit, közbevetett lát
szólagos javulások ellenére, évről-évre mindinkább összetörni, míg végre 
1902 október hó 14-én esti 7 órakor, munkás életének 5'5-ik évében, jobb
létre szenderült.

Pethő Gyula phil. dr. 1848 szeptember 9-én Miskolczon, Borsod 
megyében született. Középiskolai tanulmányainak bevégeztével 1866-tól 
1870-ig mint tanárjelölt a természettudományi szakokat hallgatta a 
budapesti József-műegyetemen, mi mellett 1869 októbertől 1871 január 
haváig mint titkársegéd és segédszerkesztő működött a kir. magy. termé
szettudományi társulatnál és 1871 január havától 1880-ig másodtitkár
ként (még pedig 1877 márcziusig tényleges minőségben), de egyszersmind 
a Természettudományi Közlöny és a népszerű természettudományi elő
adások gyűjteményének egyik szerkesztője is volt.

1873/74-ben hadkötelezettségének tett eleget, mint egyéves önkény- 
tes a közös hadseregben s 1878-ban részt vett a boszniai hadjáratban, 
miért is a hadiérem viselésére jogosított volt.

1878-tól 1882-ig bezárólag Pethő Münchenben a bajor kir. egyete
men, s az ottani állami múzeumon tartózkodott, hol dr. K. A. Zittel ol
dalán főleg paléontologiai tanulmányokkal foglalkozott s ott 1881-ben 
bölcsészeti doktorrá avattatott. Ezt megelőzőleg azonban még 1879-ben a 
kolozsvári tudományegyetemen a középiskolai tanári oklevelet (állattan, 
növénytan, ásványtan, geológia és földrajzból) szerezte meg.

Még annak idején Münchenből pályázott a m. kir. földtani intézetnél 
akkorában üresedésbe jutott első segédgeologusi állásra, melyre földműve
lés-, ipar- és kereskedelmi miniszternek 1882 julius 16-án kelt 28,239. sz. 
rendeletével kineveztetvén, hivatalos esküjét 1882 julius hó 21-én tette le.

Dr. Pethő Gyula, az intézethez való kineveztetését még mintegy 
3 évvel megelőzőleg, körülbelől 1879 vége felé, hozzáfogott a müncheni
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állami múzeumban a még annak idején dr. Koch AntalíóI a Péterváradi 
hegységben (Fruszka Gorában) gyűjtött felsőkrótakorbeli anyag preparálá
sához és feldolgozásához, a mire tartózkodási helyén kétségkívül kitűnő 
alkalma volt.

Kezdetben ugyan nem ez volt a terve, hanem a dr. Hofmann Káboly- 
tól Szilágy megyében gyűjtött castel-gombertói rétegek faunájával akart 
foglalkozni, de e tervétől azután mindjobban eltért.

1882 július havában, a fruszka-górai krétabeli anyag feldolgozásával 
Pethő már igen előrehaladt volt, mert egy 1880 április 30-án kelt, dr. 
Hofmann KábolvIloz intézett levelében maga Írja, hogy négy hónapi 
munka után a csigákkal kész és csak az utolsó revízió és néhány darab
nak leírása hiányzik.

Ily körülmények közt dr. Pethő Gyula velem történt megbeszélés 
után még 1882 július 21-én (167/1882 fő. i. sz.) az iránt nyújtott be kér
vényt, miszerint neki megengedtessék, hogy készülőiéiben lévő munkáját 
Münchenben végezhesse be, mi mellett ott a szilágymegyei Castel-Gom- 
bertó rétegek nehezebb alakjait is óhajtotta meghatározni s a gyűjteményt 
úgy előkészíteni, hogy azután itthon a leírásokat rövidebb idő alatt el 
lehessen végezni s e tervének megvalósíthatása végett 550 frt útiátalányá
nak kiszolgáltatását kérte, minek ellenértékeként azt ígérte, hogy dolgo
zata befejeztével nemcsak a fruska-górai krétafauna összes anyaga, illetve 
eredeti példányai fognak a Földtani Intézet tulajdonába átmenni, de még 
egyéb tőle gyűjtött kövületsorozatokat is felajánlott az intézetnek. Folya
modványában megemlíti: «De minthogy a munkát Münchenben kezdet
tem meg, a hol a kir. paléontologiai Múzeumban mind az irodalom, mind 
az összehasonlító anyag tekintetében gazdag forrás áll rendelkezésemre, 
ott is óhajtanám befejezni, és pedig úgy, hogy a már ott levő anyagot 
legutóbbi gyűjtésemmel kiegészítve fognám feldolgozni.

Müncheni tartózkodásom alatt továbbá egyszersmind a szilágymegyei 
Castel-Gomberto rétegek nehezebb alakjait is —  a gyűjteményt már régeb
ben szerencsém volt az Intézettől átvenni és Münchenbe szállíttatni —  óhaj
tanám meghatározni s a gyűjteményt úgy előkészíteni, hogy itthon a leírá
sokat rövidebb idő alatt el lehessen végezni. (Budapest, 1882 julius 21-én.)»

Tekintve tervének üdvös voltát s a hazai geológiai kutatásra ebből 
Ígérkező nagy hasznot, földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter úr 1882 augusztus hó 2-án kelt 30,557. sz. (185/1882. föld. int. 
sz.) magas rendeletével dr. Pethő Gyula imént mondott kérésének helyt 
adott, ajánlatát elfogadta és neki a kért czélra augusztus és szeptember 
havára a kívánt két havi szabadságot és 500 frt átalányt megadta.

Ennek következtében dr. Pethő Gyula eskü letétele után ismét 
Münchenbe visszautazott s így 1882-ben az országos geologai fölvéte
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lekben még nem vett részt. 1883 tavaszán Pethő május 20-tól június 
30-ig tartó 6 heti szabadságot volt kénytelen igénybe venni, mely azon
ban egy későbbi kérésére június 5-én vette kezdetét és ismét egy újabb 
beadványa alapján július leteltéig hosszabbíttatott meg, a mennyiben idült 
csonthártyalobban szenvedett, mely ellen orvosilag a lipiki gyógyfürdő 
használata ajánltatott.

Szabadságáról visszatérve, a fölvételi évad még hátralevő részén át 
kezdetben dr. Koch Antal mellé osztatott be, a ki akkorában részünkről 
Kolozsvár környékének fölvételével volt megbízva, hogy ettől a fölvételek 
körüli eljárásba vezettessék be, később pedig a Lóczv Lajos akkori osztály- 
geologus marosvidéki (Paulis környékbeli) fölvételeihez való csatlakozásra 
utasíttatott, de az utóbbi irányban való működése csak a következő 1884. 
évben foganatosíttathatott, midőn azután Lóczy LajosíóI megismertetvén 
a marosvölgyi, nevezetesen Lippa és Konop közötti felsőkrétabeli, de 
egyéb ottani területekkel is, a Badna-Lippa s Konop között és környe
zetében kibukkanó felsőkréta képződmények részletes térképezése és egy
úttal e rétegek gazdag faunájának nagyobbmérvű gyűjtése képezte felada
tát. Az itt utóbb említett két év képezi tehát dr. Pethő GvuLÁnak az 
országos geológiai fölvételek körüli működésének kezdőpontját, melyet 
azután mint intézetünk tagja, némely szomorú körülmények okozta, közbe
eső megszakítással, élte végéig folytatott, még pedig különösen arad- és 
biharmegyei területen, a Fekete- és Fehér-Körös táján.

Intézetünkhöz történt, fentebb említett beléptét, 1886 november 
3-án második osztálygeologussá való kineveztetése követte, 1889 május 
5-én pedig első osztálygeologussá léptettetett elő.

1893 július 7-én negyedik főgeologussá neveztetett ki, a következő 
évben pedig az időközben rendszeresített új fizetési osztályok és fokozatok 
következtében 1894 február 9-én, de ez év január 1-től számítva, mint 
főgeologus a VII. fizetési osztály 3-ik fokozatába jutott, míg végre 1900 
június 16-án ugyancsak a VII. fizetési osztály 2-ik fokozatára léptettetett 
elő 4400 kor. évi fizetéssel és 1200 kor. lakáspénzzel, a mihez 1902 július 
2-ika óta a negyedik, évi 200 korona korpótlék fejében még további évi 
800 korona járult; járandóságai e javulását boldogult kartársunk azonban 
már csak rövid időn át élvezhette.

Dr. Pethő Gyula széles képzettségű, mindenki iránt szolgálatkész, 
igazságosan gondolkozó férfi volt, a ki úgy a fentemlített kir. magyar ter
mészettudományi társulat, valamint a magyarhoni földtani társulat buzgó 
tagja volt, mind a kettő körül nagy érdemeket szerezvén magának s az 
utóbbinak több éven át volt első titkára.

Mint intézetünk tagja, a mint fentebb emlífcém, 1883 óta működött 
az országos részletes hegyvidéki földtani fölvételeknél s ekkor szerzett
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megfigyelései nevezetesen a magy. kir. földtani intézet évi jelentéseiben 
találhatók közölve, de vannak tőle egyéb számosabb dolgozatok is, melyek 
közül itt, minthogy ez irányban dr. Schafaezik FEBENCzre utalhatok, a ki 
a magyarhoni földtani társulat felkérésére ennek 1903 február 6-án meg
tartott közgyűlésén dr. Pethő Gyula érdemeit meleg hangú és terjedelme
sebb emlékbeszédben méltatta, csak a következőkre figyelmeztetek:

1. A kagylókról és a gyöngyökről. 42 ábrával. Népszerű természet- 
tudományi előadások gyűjteménye II. k. 12. f. 1878.

2. A három Körös és Berettyó környékének geográfiái és geológiai 
alkotása. Nagyvárad. 1896.

Magyar fordításban:
1. A jelen geológiája, írta Bernhard von Cotta. 1873.
2. Az , anthropologia kézi könyve, írta Topinárd Pál. 1881. (Török 

Auréllel fordította.)
Boldogult kartársunk kedvencz témája évek hosszú során át, mint 

láttuk, a felsőkrótabeli lerakodások képezték s habár ide vágó tanulmá
nyaiból eddig csak szórványos, kis részleteket juttatott nyilvánosságra, 
halálával visszamaradt reánk egy, a csereviczi krétabeli lerakodásokat 
tárgyaló terjedelmes munka, a mely, mint hallom, befejezettnek tekint
hető s így talán közelebbre már megjelenése is várható. Ez ama kezdet- 
leg említett tanulmány, melynek gyökerei még müncheni tartózkodásának 
idejére nyúlnak vissza.

Dr. Pethő Gyula intézetünkhez való belépése óta hazánk ősemlős 
faunájára is különös gondot fordított, minthogy gyűjteményeink ebbeli 
ágát tüzetesen az ő gondozására bíztam, s a baltavári Brunner-féle emlős
faunának intézetünk részére való kinyomozása és új ásatások révén való 
gyarapítása körül szerzett kiváló érdemei ma is élénken élnek emlékeze
tünkben. A baltavári fosszil emlős-faunáról rövidebb, előzetes közlemé
nyét is bírjuk. (A m. kir. föld. int. évi jelent. 1884. 59. 59. 1.)

Elköltözött kartársunk már mintegy négy év óta betegeskedett és 
baja évről-évre súlyosbodott, de ennek daczára és egyenes kívánalmára 
még ismételten vett részt az országos geológiai fölvételekben s így a folyó 
éviben is, habár ekkor már inkább az akaratával, mint a testi erejével szá
molt, tanúskodik e mellett 1902 szeptember 8-án Bihar megyében, Bélen 
kelt felvételi jelentése, mely az utolsó volt életében, mely emlékül reánk 
maradt s melyet ezért ide iktatok.

Tekintetes Igazgatóság!
Július és augusztus hónapról szóló fölvételi jelentésemet azért bátorko

dom együtt s csupán ez alkalommal tiszteletteljesen előterjeszteni, mert július 
végén még igen csekély tárgya lett volna e beszámolónak.

Eljövetelem után ugyanis, míg a közelebbi falvak hegyes környezetének 
alsóbb régióit vizsgáltam, a nagy melegek hirtelen és bármi észrevehető külső
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ok nélkül, oly lesujtólag és bágyasztólag hatottak reám, hogy kénytelen vol
tam munkámat egyidőre abban hagyni s az időt ágyban fekve tölteni.

Midőn a magasabb régióba, a beélörvényesi hegynek 600 m. abs. ma
gasságú tisztására költözve, folytatni kezdtem bejárásaimat, ismét ugyanolyan 
elszomorító állapot lepett meg, úgy hogy munkálkodásom e váratlan — a hő
csapásra emlékeztető — kétszeri betegség miatt mintegy hat heti hátra
maradást szenvedett.

Fenn a magasban ezen kívül elemi akadályok is fokozták a késleltetést, 
az augusztusi esők. A hegységnek e Ny és ÉNy felé tekintő homloka ugyanis 
egyszersmind a Kodru-Móma (itt Kodru) hegység főgerinczének vonalát követi, 
úgy, a mint e homloki törést 1896-ban kimutattam. És a főgerincz magassága 
(926 m. és 1114 m. között) úgy látszik elég tekintélyes arra, hogy az alacso
nyabb járású felhőket magához vonzza és lejtőit napokon, sőt heteken át — 
többnyire hidegebb légáramlatoktól .is kisért — esőzésekkel eláraszsza.

E felsorolt elemekkel és állapotokkal való küzdelem közben azonban 
végre jobbra fordúlt az időjárás és már-már örömmel jelenthetem, hogy Hagy
más, Elit, Beél-Örvényes, Szakács, Botfej és Agris (Egres) községek határait — 
melyek legnagyobbrészt a nagyváradi lat. szert, püspökség tulajdonai — föl a 
hegység főgerinczéig és azzal együtt, a biharmegyei Plestől (1114 m.), a Bala- 
tyásza (926 m.) és illetőleg a Havas-Dumbroviczához tartozó Magúra (896 m.) 
oromig bejártam.

A mi e homloki hegybordák geológiai alkotását illeti, legjellemzőbb 
reájuk nézve, hogy meglepő gazdagok kitörésbeli kőzetekben. A porfiroid (ré
teges felzit-poríir) hatalmas tömegekben bukkan a fölszinre a hegység taréjá
tól Ny-ra a hegybordák egész sorozatán keresztül a völgyek fenekéig.

A gránit oly különböző féleségekben és oly tömegekben fordul elő, hogy a 
kellő kőbányászati szakértelem alkalmazásával nagyforgalmú és számos évtizedre 
terjedő, állandó kőipart lehetne teremteni, a környéknek és a hazai vállal
kozásnak egyaránt nagy hasznára.

Érdekes jelenségek még a gnájsz, a csillámpala és a gránitokat kisérő 
fekete kvarczitpala előfordulása oly kőzetekkel együtt, a melyeket megelőző 
jelentéseimben már ismertettem s tüzetesebben is leírtam.

Munkálkodásomat jelenleg Grós határában folytatom ugyancsak a fő- 
gerinczig; s lehatolok Barzesdre és az aradmegyei Szuszány határközségbe, 
hogy a kapcsolatot a gránitok és a porfiroidok közt teljesen kiderítsem.

Postám ennélfogva, egyelőre, Bihar-Beél marad. Később átmegyek a 
Fekete-Körös völgyébe, hogy az ott még hiányos — szintén a hegység maga
sabb részébe tartozó — területeket térképezzem s kiegészítsem.

Bihar-Beél, 1902 szeptember 8.
l)r. Pethő Gyula, s. k. 

főgeologus.
Fölvételi területéből október 11-én érkezett vissza Budapestre s a 

következő napon felkeresett engem az intézetben, de ekkor már igen 
szenvedőén nézett ki. Október 13-án este baja (májzsugorodás) egyszerre 
oly erőt vett rajta, hogy ágyba kelle feküdnie, míg végre 1902 október 
14-én este 7 órakor jobb létre szenderűlt.

Nejét már néhány évvel előbb ragadta el a halál s így csak egyetlen 
árvája, Emil fia maradt utána.

Nyugodjék szeretett kartársunk békében, a mint emléke is mind
végig fog élni körünkben.
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Elvesztettük az elmúlt évben régi, derék hivatalszolgánkat, Győei 
JózsEFet is, a ki hosszas betegség után 1902 márczius 19-én este 11 óra
kor hagyott el örökre bennünket. Legelőször 1880 január havában került 
mint ideiglenes napidíjas segédszolga az intézet kötelékébe, 1886 október 
havában hivatalszolgává neveztetvén ki, mint ilyen élte végéig maradt az 
intézet szolgálatában.

Tüdőbajba esvén, ennek daczára mindaddig hűn teljesítette köteles
ségét, míg végre 1902 február 20-án kénytelen volt egy havi szabadságért 
folyamodni, melyről azonban vissza már nem térhetett.

Győei József az évek ama hosszú során át, melyben az intézetnél 
alkalmazva volt, mindig ennek legodaadóbb, leghűségesebb szolgái közé 
tartozott, úgy, hogy ez irányban mintaképül szolgálhatott, miért is való
ban megérdemli, hogy róla e helyt is megemlékezzünk.

Nyugodjék békében.
-x

Midőn az intézetet és tagjait ért egyéb eseményekre térek át, min
denek előtt hódoló tisztelettel kell megemlékeznem ama kiváló kegyes
ségről, hogy 0  Császábi És Apostoli Kieályi Felsége 1902 január 24-én 
Bécsben kelt legfelső elhatározásával nekem a miniszteri tanácsosi czímet 
díjmentesen legkegyelmesebben adományozni méltóztatott.1 Felséges urunk 
és Királyunk e kitüntető kegyességéről, melyért a legmélyebb köszönettel 
tartozom, m. kir. földmivelésügyi miniszter úr O Nagyméltósága dr. Dabányi 
Ignácz 1902. január 26-án kelt 1100. eln. sz. magas rendeletével méltóz
tatott értesíteni, a kinek ez alkalommal szintén a legnagyobb hálával 
tartozom.

Az intézet tagjai azonban egyéb kitüntetésekben is részesültek, mert 
földmivelésügyi m. kir. miniszter úr 0 Nagyméltósága 1902 május 12-én 
4883. eln. sz. alatt arról méltóztatott az intézetet értesíteni, hogy 0 Császáki 
és Apostoli Kieályi Felsége 1902. évi május hó 6-án Budapesten kelt 
legfelső elhatározásával Gesell Sándoe főbányatanácsosi czímmel és 
jelleggel felruházott bányafőgeologusnak a Ill-ad osztályú vaskorona- 
rendet; dr. Schafakzik Fekencz osztálygeologusnak pedig a bányatanácsosi 
czímet díjmentesen legkegyelmesebben adományozni méltóztatott,1 2 mely 
kitüntetésekért mi is a legőszintébb örömet éreztük.

Dr. Schafakzik FEEENczet az év folyamán még egy örvendetes 
esemény érte, mert földmivelésügyi m. kir. miniszter úr O Nagyméltósága 
1902. évi deczember hó 29-én [11.217/TV/3— b. 1902. eln. sz. alatt őt

1 Budapesti Közlöny 22. sz. 1902. január 28.
2 Budapesti Közlöny 109. sz. 1902. május 13.
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főgeologussá móltóztatott kinevezni a VH-ik fizetési osztály 3-ik fizetési 
fokozatába; egyúttal e szám alatt Tbeitz Pétee első osztályú geológust 
osztálygeologussá a VlII-ik fizetési osztály 3-ik fizetési fokozatába; L iffa 
Aurél másodosztályú geológust pedig I. oszt. geológussá a IX-ik fizetési 
osztály 3 ik fizetési fokozatába nevezvén ki.

Ugyancsak m. kir. földmivelésügyi miniszter úr 0  Nagyméltósága 
kegyeskedett 1902. évi június hó 29-én kelt 5314. eln. szám alatt az eddig 
a VIII-ik fizetési osztályba helyezett intézeti fővegyészt, mint ilyet, a 
VH-ik fizetési osztály 3-ik fokozatába kinevezni.

Győri József hivatalszolga elhunytával megüresedvén az egyik 
szolgai állás, erre m. kir. földmivelésügyi miniszter úr 0  Nagyméltósága 
1902. július 4-én 54.656/IV/3. b. sz. alatt ideiglenes minőségben Mellen 
Mihály kebelbeli napidíjas szolgát nevezte ki, a ki azonban egyúttal szol
gálattételre a földmivelésügyi minisztériumba rendeltetett be, s így ennek 
pótlásául az intézethez Kemény Gábor kebelbeli hivatalszolga helyeztetett 
át, a ki az 1902 augusztus 13-án kelt 7962. eln. sz. rendelettel augusztus 
hó 15-én addigi szolgálatától felmentetvén, 1902 augusztus hó 16-án az 
intézetnél szolgálattételre jelentkezett.

Az intézeti szolgaszemélyzet köréből még a következő változásokat 
jelenthetem:

Bura Ferencz, az intézethez ideiglenes minőségben kinevezett 
hivatalszolga, miniszter úr 0  Excellenciája által 1902 augusztus 14-én 
65.756/1V. 3. b. sz. alatt ez állásában véglegesíttetett, az 1902 deczember 
hó 5-én kelt 71.839/IY. 3. sz. magas rendelettel pedig Vajai János hivatal- 
szolga 800 korona, Pető Károly és Papp Endre hivatalszolgák pedig évi 
700 korona fizetéssel, lakpénzük és ruhaátalányuk érintetlenül hagyása 
mellett, a magasabb fizetési fokozatba léptettettek elé.

Meg akarok emlékezni arról is, hogy az intézethez beosztott fiatal 
bányászok közül Illés Vilmos bányasegédmórnök, a ki 1900 november 
27-én lépett két évi időtartamra az intézet kötelékébe, pénzügyminiszter úr 
Ő Nagyméltóságának 1902 november hó 25-én kelt 98.453. sz. magas 
rendelete alapján a két évi kiképeztetési idő leteltével 1902 november 
hó 30-án az intézetnél felmentetett (929/1902. f. i. sz.) s miután 1902. 
deczember hó 3-án beszámoló előadását a földtani társulat ülésén meg
tartotta, intézetünket végkép elhagyá.

Illés Vilmos, a ki a 90.179/1902. sz. pénzügyminiszteri rendelettel 
az intézetnél való foglalkozásának befejeztével adjunktusi minőségben a 
selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti akadémia ásvány-geológiai 
tanszékéhez osztatott be, az 1902 november hó 19-én benyújtott, az állami 
szolgálatból való elbocsátását kérelmező beadványára az 1902 november 
25-én kelt 98.453. sz. pénzügyminiszteri rendelettel az államszolgálat alól
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felmentetett s az osztrák-magyar államvasut-társaság bányászati szol
gálatába lépett.

*

Mielőtt a személyzet ügyeit elhagynám, meg kell jegyeznem, hogy 
eltekintve ama rövidebb, néhány napi szabadságoktól, melyeket az intézeti 
alkalmazottak legtöbbjei az igazgatóság útján élveztek, vagy rövidebb 
betegség folytán voltak kénytelenek igénybe venni, miniszteri engedélylyel 
a következő hosszabb szabadságoltatások történtek: dr. Pálfy M ór már- 
czius hó 11-től április hó 1-ig; dr. Emszt Kálmán augusztus 1-től 4 hétre, 
melyről azonban hivatalos teendők végett már augusztus 29-én tért vissza. 
Saját személyem június 14-től 5 hétre; Kalecsinszky Sándor fővegyész, 
tavaszi hosszabb betegségén kívül szeptember B-tól 6 hétre; Lehotzky 
Béla irodatiszt július hó 1-től 4 hétre; Gabrovitz Kahilló térképész 
augusztus hó 1-től 1 hóra; Bátorfi Vincze hivatalszolga augusztus 15-től 
3 hétre; dr. Papp Károly geológus végre, mint póttartalékos, a május hó 
5-től május 18-ig tartó időszakra 13 napos fegyvergyakorlatra Szolnokra 
hivatott be.

A magyarhoni földtani társulat az 1902. évi tanulmánykirándulását 
a Magas Tátra hegységbe szeptember 6-tól szeptember 13-ig terjedőleg 
tűzvén ki, az ebben részt vett intézeti tagoknak az ebben való részvételre 
kért szabadság miniszter úr 0  Nagyméltósága által szintén megadatott.

Alkalom nyujtatott továbbá telegdi Both Lajos főbányatanácsos- 
főgeologusnak arra, hogy a nagyszebeni természettudományi társulatnak 
augusztus 24- és 25-én Nagyszebenben 50 éves fennállása emlékére meg
tartott ünnepélyén és kirándulásán részt vehessen, hol egyúttal kérésemre, 
az ugyancsak meghívott intézetünket is képviselni szives volt, mint kép
viselt bennünket Mátyás király lovas-szobrának 1902 október 12-én le
folyt leleplezésénél Kolozsvárit.

*

Az intézet főfeladatához, az országos geológiai fölvételekhez 
térvén át, megjegyzem, hogy ezek az 1902. évi junius hó 7-én kelt 
44.080/IY. 3. b. sz. magas rendelettel jóváhagyott tervezet szerint foga
natosíttattak és ettől eltérés csak annyiban történt, a mennyiben ezt 
későbbi meghagyások, egyik vagy másik speciális feladat megoldása végett 
szükségessé tették.

A négy hegyvidéki felvételi osztályon belül az elsőben dr. Posewitz 
Tivadar osztálygeologus, kelet felé szoros kapcsolatban régebb felvételeivel, 
a felvételi évad első felében a 11. zóna XXVÜI. rov. DK és ÉK lapokon 
dolgozott. Ezek elsejének területe egészében vétetett fel, az északiabb lapon
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pedig ama rész, mely nyugat felé a szolyva-volóczi vasútnak a Zányka 
nevű megállóhelyéig terjedő szakasza által határoltatik; észak és kelet felé 
pedig a Zányka megállóhelytől kiinduló és a Plaj és Gemba tetőken 
áthúzódó vízválasztó által keríttetik be.

A felvett terület keleti részével Máramaros megyéhez, a nyugatival 
Bereghez tartozik és Szolyvától ÉK felé terül el.

A fölvételi évad második felében a szepesmegyei fölvételeit folytatta 
a 10. zóna XXIII. rov. DK lapon, a Göllnicz-folyótól délre, a déli lap
szélig terjedő részen, keleten és nyugaton szintén a lapszélig. Óviz, Lassú- 
patak és Szomolnokhuta vidékét térképezte főleg Szepes, kis részben 
Gömör megyében s az elmúlt nyári fölvétellel az imént idézett lap egész 
területe járatott be.

A második felvételi osztályhoz tartoztak dr. Pethő Gyula főgeologus 
és dr. Szontagh Tamás bányatanácsos-osztálygeologus.

Dr. Pethő feladata volt a megelőző évben a Fenesi-Nagypatak kör
nyékén foganatosított fölvételeit nyugat és délnyugat felé folytatni mind
addig. míg ott csatlakozás nem éretik el a nyugat, észak és dél felé általa 
már is térképezett területekkel, hogy így a 19. zóna XXVI. rov. speciális 
lap jelölte vidék fölvétele befejezést nyerjen, mi czélból bejárandó volt 
még egy csekélyebb rész a 19. zóna XXVI. rov. DK térkép délkeleti sarká
ban is. Némi reambulacionális bejárást, a melyet e geológus régebb fel
vételei területén ez alkalommal is foganatosítani óhajtott, ez intézkedés 
szintén lehetővé tett.

De mint sokszor az életben: az ember tervez és Isten végez ! dr. Pethő 
G yula az elmúlt nyárra óhajtott programmját, mely sok évi munka zár
köve lett volna, mint az előbbeniben közöltekből látható, már nem gom
bolyíthatta le.

Az előbbeniben közölt, 1902 szeptember 8-án Bélen kelt jelentése 
mutatja, hogy kedvezőtlen egészségi állapota már lépten-nyomon aka
dályozta őt a munkában és őszig még sem akart Budapestre visszatérni.

Nyári programmját így természetesen nem oldhatta meg, s bár 
részben a biharmegyei Béltől északkelet felé emelkedő Ples és Magúra 
közötti magas hegygerinczen az említett kapcsolat érdekében szintén dol
gozott és kiterjedtebb bejárásokat, valamint ezekre vonatkozó bejegyzé
seket teljesített térképén, a munka befejezését már nem vihette keresztül, 
ennek teljesítése örökségül reánk maradt.

Az osztály második tagja, dr. Szontagh Tamás bányatanácsos-osztály- 
geologus ez évben sem folytathatta felvételeit a 18. zóna XXVII. rov. 
nyugati részében, mert egyéb teendők mellett miniszter úr 0  Nagyméltósága 
rendeletére közbejött a Fertő vidékének hidro- és agrogeologiai irányban 
bizottságilag való tanulmányozása, melyben e geológus is részt vett.
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A harmadik hegyvidéki fölvételi osztályban telegdi E oth L ajos 
főbányatanácsos-főgeologus a 20. zóna XXIX. rov. DK lapon a Maros 
balpartján még érintetlenül maradt részt vette fel, mi által e lap egész 
területével készült el, azután pedig még a 21. zóna XXIX. rov. EK terü
letét térképezte úgy a Maros jobb, mint bal partján.

A fölvett vidéket Tövis, Magyarlapád és Obrázsa községek rögzítik 
Alsó-Feh érmegyében.

Telegdi Eoth Lajos főbányatanácsos-főgeologus mellett tartózkodott 
további kiképeztetése végett július kezdetétől ennek zártáig László Gábor 
geológus, midőn azután augusztus első felében Halaváts Gyula főgeologus 
által nyert további bevezetést a fölvételekbe.

Dr. Pálfy Mór osztálvgeologus, a ki szintén ezen osztálynak volt 
tagja, a 20. zóna XXVIII. rov. DNy térképen az Abrud pataktól nyugati 
irányban a Fehér-Körös völgyéig elterjedő hegyvidéket járta be észak felé 
kapcsolatosan régebb munkaterületével, kelet felé pedig Gesell Sándor 
abrudbányai felvételeihez csatlakozott s itt Blezseny és Szohodol rögzítik 
a munkaterületet. Azután dél felé áttérvén a 21. zóna XXVIII. rov. É Ny 
lapra, ezen nyugat felé a Fehér-Körös és déli irányban Dupapiatra és a 
sztanizsai völgy közötti vízválasztó szolgál a bejárt terület határául s 
Bucsesd községe jelöli a működési területet.

Dr. Pálfy Mór munkaterülete Alsó-Fehér és kisebb részben Hunyad 
megyéhez tartozik.

A hegyvidéki geológiai fölvételekbe való bevezetés végett a fölvételek 
első idejében dr. Pálfy MÓRt, fiatalabb geológusaink közül mintegy 4 héten 
át dr. Kadic Ottokár kisérte, még pedig július 21-ig, midőn azután ugyan
csak e czélból a negyedik fölvételi osztályban működő dr. Schafarzik 
Ferencz intézeti taghoz osztatott be.

Mint harmadik tagját ez osztálynak dr. Pai>i> Károly geológust a 
21. zóna XXVII. rov. DNy lap északkeleti részében látjuk elfoglalva a 
Mikanesd, Godinesd és Gyalány közt elterülő vidéken, hol e lapnak 
csaknem egész keleti felét dolgozta fel; azonkivül a 22. zóna XXVII. 
rov. EK lapon bejárta a Guraszáda és Kutyes közötti területet, dél felé 
a Maros folyóig, északra pedig a lapszéléig. A fölvett vidék Hunyad 
megyéhez tartozik. Dr. Papp Károly mellé volt a felvételi évad tartamára 
az intézethez további kiképeztetés végett berendeltek közül kápolnái Pauer 
Viktor m. kir. bányasegédmérnök beosztva, a ki a nevezett geológus 
működésében szeptember 8-ig élénken részt vett és csak ezentúl lett az 
ezeknél kapott, de szerencsére nem komolyabb természetű lábbaj által a 
mindvégig való kitartásban megakadályozva. Az augusztus 9— 19-iki idő
közben dr. Papp Károly oldala és vezetése mellett részt vett a fölvételek
ben Bencze Gergely erdőtanácsos és selmeczbányai akadémiai tanár is, a
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ki geológiai ismereteinek bővítése czéljából miniszteri engedély alapján 
már a megelőző évi nyáron szintén hozzánk csatlakozott.

A negyedik hegyvidéki felvételi osztálynak tagjai közül Halaváts 
Gyula főgeologus főleg a 22. zóna XXVIII. rov. DNy, de a nyugat felé 
szomszédos 22. zóna XXVII. rov. DK lap keleti részében is dolgozott. 
Kelet felé, a Sztrigy völgy mentén, régebb felvételeihez kötvén, ez alka
lommal nyugati irányban Kutyin falu délvonaláig jutott. Észak felé Kutyin, 
Kersecz, Szárazalmás, Szántóhalma és Szentandrás jelölik a bejárt terület 
határát, dél felé pedig a lapszél éretett el. A felvett terület Hunyad 
megyéhez tartozik. Hogy László Gábor geológus, a ki 1902 június 22-én 
Magyaróvárról intézetünkhez visszatért, telegdi I íoth LAJosnál váló tar
tózkodása után, a felvételekbe való további bevezetés végett augusztus 
első felében Halaváts Gyula főgeologushoz csatlakozott, már előbb emlí
tettem.

Az ugyancsak a negyedik fölvételi osztályhoz tartozó dr. Schafarzik 
Ferencz bányatanácsos-osztálygeologus a 23. zóna XXVI. rov. ÉK lapon 
fölvette a romángladnai határ déli részét egészében és a nadrági határ 
keleti részét, a Nadrág és Nadrazsel patakok környékét, kelet felé a 
Pagyes csúcsig.

Azután a 22. zóna XXVI. rov. DNy és DK lapokon a Béga folyótól 
északra a lapszélig elterülő dombvidéket térképezte Bálmez és Facset 
közt, továbbá a 22. zóna XXVI. rov. DK-en még a Bégától dél felé, 
Bukovecz községig terjedő részt, a Vadana pataktól nyugati irányban a 
Román gladnát a Gyalu Skaunevel egybekötő vonalig, tehát az lg az falva, 
Facset és Zöld közötti vidéket Krassó-Szörény megyében.

Dr. Kádic Ottokár geológus, a ki a fölvételek kezdetében az ezekbe 
való bevezetés végett mintegy négy héten át dr. Pálfy Mór kísérője volt, 
azután dr. Schafarzik FuRENCz-hez csatlakozott, a kinek oldala mellett tar
tózkodott szeptember közepéig. Szeptember 18-án dr. ScHAFARziK-kal gyűj
tések foganatosítása végett Radmanestre látogatván el, a következő két napon 
át azután Ohabalungayidékét járták be közösen, eztkövetőleg pedig dr.KÁmc 
már önállólag dolgozott, még pedig a22.zóna XXVI.rov.ÉNy lapon és kisebb 
mérvben a kelet felé szomszédos 22. zóna XXVI. rov. ÉK nyugati szélén.
E lapokon a Valea Címerest és Valea Bunya közötti részt térképezte, 
északi irányban a Pelroveciu jelölte, Maros és Béga közötti vízválasztóig, 
dél felé pedig a lapok széléig. Fölvételi területét Ohabalunga és Román- 
bunya községek fekvése rögzíti Krassó-Szörénymegyében.

Az intézethez a geológiában való további kiképeztetésre két évre be
osztott bányászok közül Kápolnai Pauer Viktor bányasegédmérnök nyári 
működéséről már az előbb szólottám, Illés Vilmos bányasegédmérnök 
pedig a lefolyt nyáron, a június 15- szeptember 16-iki időközben Gömör-
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megyében volt elfoglalva, a 10. zóna XXII. rov. DK lapon, még pedig en
nek északkeleti részében, Dobsina városától északnyugatra, hol délnyugati 
irányban a Dobsinapatakon valamivel túlemelkedő, a Dobsina városi 
határt jelző gerinczig haladt, északi irányban ellenben addig, míg e gerincz 
a Tresnik gerinczet éri el. Onnan tovább haladva, nyugat felé, maga a 
Tresnik gerincz lés folytatásaként a Telgártról Vernár községébe vezető 
országút adja meg a bejárt terület nyugati határát. Észak és kelet felé a 
lapszélek érettek el. Illés Vilmos fölvételei áthidalást képeztek a bánya- 
geologiai felvételekhez, melyeket Gesell Sándor főbányatanácsos-bánya- 
főgeologus ugyancsak Gömörmegyében foganatosított, a 10. zóna XXIII. 
rov. DNy lapon, északnyugat felé korábbi ottani felvételeihez csatlakozván. 
Ez alkalommal felvette a Dobsina városától főleg délkeletre elterülő vidé
ket, déli irányban a Jezovec hegyig, kelet felé egy e hegyet Nagyhnileccel 
egybekötő vonalig, észak felé pedig a Gölnic-folyóig.

Személyemre vooatkozólag jelenthetem, hogy a megrongált egész
ségi állapotom követelte, június hó 16-án nyert öt heti szabadságról 
visszatérve, igazgatói rendes teendőim mellett július hó második felében 
többszörösen rándultam ki a működő fölvételi osztályok területére.

így még július második felében az Esztergom vidékén működő 
geológust látogattam meg, bejárván vele tartózkodási helye környékét és 
betekintést vettem a végzett munkába a helyszínén. Ugyancsak július vé
gén, a. komárommegyei fölvételekkel foglalkozó geológushoz csatlakoztam, 
bejárván vele Aranyos, Megyeres és Keszegfalva vidékét.

Budapestre visszatérve, s közben intézeti teendőimet elvégezve, 
augusztus első felében mindenekelőtt a Királyhágón túli országrészben, a 
hunyadmegyei Zárn vidékén dolgozó geológust kerestem fel. Zám vidékén 
dr. Papp Karoly geológus és kápolnai Paubr Viktor működési területén 
Glódgilesd völgyében az ott képviselt kérdéses triász, jura és karbonbeli 
lerakodásokkal foglalkoztunk, azután pedig a nagyzámi völgyben a kréta
beli korallmeszekkel és orbitulinarétegekkel, valamint e vidék eruptív- 
anyagaival.

Ezután a hozzám csatlakozott dr. Papp Károly geológus társaságá
ban Vajdahunyadon az ott működő főgeologussal találkozván, ennek szi
ves kalauzolása mellett a Vajdahunyadról Alsótelekre vezető út mentén 
mutatkozó szép feltárást tekintettük meg; az ottani dolomit és szemcsés 
mészlerakodást, mély a fekvőben kezdetben még fillittel váltakozik. A fil- 
litzónában lépnek fel az alsóteleki barnavasércztelérek, melyek külfejté
sekben műveltetnek.

Tovább folytatva szemleutamat, Hunyadmegyéből a Krassó-Szörény- 
megye területén dolgozó dr. Schafarzik Ferencz bányatanácsos-osztály- 
geologussal és dr. Kádig Ottokár geológussal Faeseten találkozva, a kö-
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vetkező napokon együttesen Romángladna vidékét jártuk be, úgyszintén 
Zöld vidékét, megtekintendő az e területeken előforduló fdliteket, Ildite
ket, dolomitokat és dolomitos meszeket, úgyszintén a dr. ScHAFARziK-tól 
térképbelileg is megjelölt porfirit és granodioritszerű kőzeteket.

Szeptember közepén ismét útrakelve, ekkor a magyar nagymeden- 
czében, Dömsödön felvevő geológushoz csatlakoztam, betekintést vevén az 
ottani munkálatok mivoltába.

Ugyancsak szeptember hó vége felé gyűjteményeink érdekében Tata
bányára utaztam, s az ottani földtani viszonyokat tanulmányoztam; a 
mint végre az intézeti tagok óhajának megfelelve, október hó első felé
ben bejártam velük az Alsógalla melletti bányaterület nagyszerű kül
fejtését a szomszédos feltárásokkal s akkor az ottani eocénbeli lerako
dások területéről gyűjteményeink részére ismét szép zsákmánynyal tér
tünk vissza.

Az 1009. évben a hegyvidéki osztályoktól részletesen térképeztetett: 
31'56 □  mf. =  18i6'18 □  a mihez járul még a bányageologiailag 
felvett 083  □  mf. =  4 7 7 6 □

Az agrogeologiai felvételekhez fordulván, ezek személyzetét több 
irányban látjuk elfoglalva.

Még az országos rendszeres fölvételek megkezdése előtt földmivelési 
miniszter úr Ő Nagyméltósága 1902 január 8-án kelt 105,134./v. 2. 1901. 
számú felhívására az Ecsedi láp lecsapoló és Szamos balparti ármente- 
sitő és belvíz szabályozó társulattól lecsapolt területek agrogeologiai 
irányú fölvételével Timkó Imre, L iffa Aurél és Güll V ilmos agrogeolo- 
gusok bízatván meg, ezek további tanulmányává tétetett az is, váljon a 
láp területén mélyfúrással lehetséges volna-e és előreláthatólag mily 
mélységben felszökő, vagy felszálló ivóvizet nyerni.

A nevezett három agrogeologus Nagykároly városból kiindulva, 
feladatát még 1902 május 2-án kezdette meg és a külső munkálatokkal 
június 10-én elkészült, mire előzetes jelentésük június hó 20 án 472. sz. 
alatt földmivelésügyi miniszter Úr Ő Nagyméltóságához terjesztetett fel, 
mert a részletes és végleges jelentés egybeállítása csak a gyűjtött talaj
mintáknak fizikai és chemiai megvizsgálása után történhetik meg.

Timkó Imre ez alkalommal a 14. zóna XXVII. rov. DNy és 15. zóna 
XXVII. rov. ENy lapokon az Ecsedi láp ama részét vette fel, mely a Lápi 
csatorna és az új Kraszna-csatorna közt van elhelyezve; észak felé a 
Nagyecsedtől délkeletre lévő Sárvárig, délre Kaplonyig jutott Szatmár- 
megyében.

Az Ecsedi láp többi, kelet felé elterülő részeit L iffa Aurél és Güll 
Vilmos vették fel, tehát a Lápi csatorna és Keleti csatorna közötti részt. 
Itt L iffa Aurél a 14. zóna XXVII. rov. ÉNy és DNy lapokon Nagykocsord-

2A m. kir. földtani intézet évi jelentése. 1902.
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tói Uráig haladt, honnan tovább délkelet felé Kismajtényig, a 14. zóna, 
XXVII. rov. DNy, DK és 15. zóna, XXVII. rov. ÉK lapokon, Güll Vilmos 
dolgozott.

Az egykori Ecsedi láp területén agrogeologíailag részletesen fel
vétetett:

Timkó Imre által D69 □  mf. =  97'25 □
L iffa Aurél « 2-04 « « =  117'40 « «
Güll Vilmos « D41 « « — 8 l ' l 4 « «

Összesen: 5 Í4  □  mf. =  S95'79 □

Az országos rendszeres agrogeologiai fölvételeknél a magyar kis 
medencze területén Horusitzky Henrik Nyitramegyében működött, a
13. zóna, XVIII. rov. ÉNy lapon, hol ennek keleti határától nyugati irány
ban Mocsonok és Alsójcittóig jutott.

E munkálkodása közben Horusitzky Henrik földmivelósügyi mi
niszter úr Ő Nagyméltóságának még június havában rövid úton vett fel
hívására azonban július hó első felében a nógrádmegyei Videfalván is 
nehány napra megfordult, agrogeologíailag megvizsgálandó az ottani, 
Asboth JiNos-féle birtokot, mintegy 486 kát. holdnyi területet, a mennyi
ben ennek a pozsonyi Il-ik mezőgazdasági országos kiállításon való be
mutatása terveztetett.

Az Ecsedi láp vidékén kitűzött feladatát elvégezvén, ugyancsak a 
magyar kis medenczében dolgozott Timkó Imre is, még pedig a 14. zóna 
XVIH. rov. DNy és DK lapok területén. Az első helyen nevezett lapon 
felvette annak a Duna balpartján elterülő részét, míg a 14. zóna XVIII. rov. 
DK-en Ógyalla és Marczelháza vidéke járatott be, kapcsolatosan a régeb
ben tanulmányozott területekkel, úgy hogy ez alkalommal mind a két 
nevezett lap fölvétele befejeztetett.

Az agrogeologíailag térképezett vidéket a már fentebb nevezetteken 
kívül még Keszeg falva, Aranyos és Nagylány községek jelölik meg 
Komárommegyében.

A hegyvidéki fölvételektől való visszatértével agrogeologiai irányban 
való további kiképeztetésre Timkó íMEÉ-hez volt egy időre beosztva 
László Gábor agrogeologus, a ki ehhez augusztus második felében csat
lakozott s ottani tartózkodása vége felé, az előbbeni felügyelete alatt, a
14. zóna XVIII. rov. DNy jelű lap nyugati sarkában, Nagykészi környékét 
vette fel.

Önállólag dolgozott azután L ászló Gáror még a 14. zóna, XVII. rov. 
DK délkeleti sarkában is, hol az e lap keleti széle és Kolosnéma, Csicsó, 
Pusziakécs, valamint Alsógallér községek közt elterülő vidéket vette föl 
Komárommegyében.
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L iíta  Aurél agrogeologus visszatérve az Ecsedi láp területéről, a 
14. zóna, XIX. rov. DK és 15. zóna, XIX. rov. ÉK folytatta múlt évi agro- 
geologiai fölvételeit Esztergom vidékén.

Az első helyen említett lapon megvizsgálta az Esztergom városa és 
a keleti lapszél közt emelkedő hegyes vidéket, északi irányban a Dunáig, 
délfelé a lapszóiig; azután áttérvén a délfelé szomszédos lapra, ott bejárta 
a Mogyorós, Tokod, Dorog, Leányvár és Csév községektől északra el
terülő vidéket, északi irányban a lapszélig, délfelé ellenben a Csév hely
ségét Kesztölczön át a Strázsa-hegygyel egybekötő vonalig. Mint a múlt 
évben, ez alkalommal is augusztus hó 23-tól kezdve Dorogh vidékén egy 
időn át kísérője volt Bencze Gergely m. kir. erdőtanácsos és selmecz- 
bányai akadémiai tanár, a ki ezt megelőzőleg augusztus közepén rövidebb 
időn át, mint láttuk, ez évben is részt vett dr. Papp Károly Zám vidéki 
működésében.

Bencze Gergely tanár úr, a f. évi márczius 20-tól április 6-ig ismét 
hozzánk csatlakozván, ekkor Horusitzky Henrik és Treitz Péter vezetése 
mellett megismerkedett a talajvizsgáló laboratórium munkálataival, a 
mint ez alkalommal Horusitzky Henrik megismertette vele a fiatalabb 
harmadkor, diluvium és alluviumot és hallgatta telegdi Both Lajos elő
adásait, a paleozoi lerakodásokról.

A magyar nagy m,edene.zében ez alkalommal csak Güll Vilmos fo
ganatosította a rendszeres fölvételt, mert Treitz Péter egyéb irányban 
volt elfoglalva.

Güll Vilmos a 17. zóna XX. rov. DNy és kisebb mérvben a 17. zóna 
XX. rov. DK lapokon végezte az agrogeologiai részletes felvételt.

Az előbbeni lapon fölvette a keleti lapszél és a Nagy-Duna balpartja 
közötti részt, észak és dél felé a lap széléig. Kelet felé áttérvén a szom
szédos térkép ábrálta területre, ennek nyugati negyedrészét térképezte 
észak-déli irányban.

A felvett területet Makád, Dömsöd, Tass és Kúnszentmiklós rögzíti 
Pest-Pilis Solt-Kiskúnmegyében.

Az 1902. évben az országos rendszeres felvételeknél agrogeologiai- 
lag részletesen felvétetett 16 04 □  mf. =  923‘05 □  Efm, a mihez adva 
az Ecsedi lápról fentebb kimutatott 5'14 □  mf. =  295-79 □  Ef,, az el
múlt évben agrogeologiailag részletesen felvett terület összes nagysága 
2 M 8  □  mf. =  1218-84 □  Ejm.

Még a megelőző évi jelentésemben említettem a bárány amegy ei 
szőlőtalaj oknak pedologiai szempontból való fölvételét, mely akkor foga
natba vétetett s mely vizsgálatok eredményét tárgyaló szakjelentós 1902 
május 10-én kelt 298. sz. jelentéssel terjesztetett föl felsőbb helyre.

E fölvétel földmivelósügyi miniszter úr 0 Nagyméltóságának 1902
2 *



2 0 BÖCKH JÁNOS (16)

május 14-én kelt 35499/VIII. 3. sz. magas rendelete folytán ez évben is 
folytattatott s ezzel az intézet köréből Treitz Péter agrogeologus lett 
megbízva, a ki mellé rendeltettek az intézet agrogeologiai osztályához 
agrogeologiai irányban való kiképeztetés végett ideiglenesen beosztott 
Dicenty Dezső és Schossbebger Adolf szőlészeti és borászati gyakornok
jelöltek.

Treitz Péter agrogeologus az imént nevezett kísérőivel feladatát 
május második felében (május hó 26-án) kezdette meg s azt négy hóna
pon át folytatta.

Kapcsolatosan a megelőző évi ottani működésével a 21. zóna XVIII. 
rov. DK és 21. zónaXIX. rov. ÉNy és DNy lapok területén foganatosí
totta a szőlőtalajok felvételét, még pedig Pécstől déli és délkeleti irány
ban, Árpád és Üszög területén, valamint Pécstől északkeletre, Szabolcs, 
Somogy, Vasas, Hosszúhetény, Pécsvárad, Szentlászló, Várkony, Puszta
falu, Lovászhetény, Nagypal, Fazekasboda, Szent-Erzsebet, Szilágy és 
Martonfa vidékén.

E működése alkalmával vezette be Treitz Péter a fentemlített két 
gyakornok-jelöltet a fölvételekbe, miért is kezdetben bejárta velük a múlt 
évi, máris térképezett fölvételi területet Pécs vidékén.

A felvételi évad második felében Dicenty már önállólag dolgozott a 
Pécsváradot délnyugot felé, Schossbergeb pedig az északkelet felé közvet
lenül környező szőlőterületen, a mely bejárások alkalmával nyert impresz- 
sziókról a nevezett két gyakornok külön jelentésben számolt be és ennek 
függelékeként a Pécs határában telepített alanyfajták viselkedéséről a 
meszes talajjal szemben, mely jelentés 1902 deczember 4 én 939. sz. alatt 
terjesztetett fel, ép úgy, mint később a 837/1902. sz. alatt Treitz Péter- 
nek ((Szőlészeti Talajismereto czímű kézirati munkája, mely szerinte 
összegezését képezi amaz előadásoknak, melyeket ő a felső szőlészeti és 
borászati tanfolyamon már több éven át a talajismeretből tart, s melynek 
kiadását óhajtotta.

Treitz Péter, Dicenty Dezső és Schossbergeb Adolf által a fen
tebb említett baranyamegyei f. é. pedologiai felvételek alkalmával tér
képezett terület nagysága: 3'11 □  m. f. =  178'97 □  k. m.

A baranyamegyei pedologiai fölvételekben a talajtérképek készítésé
nek gyakorlati úton való elsajátítása czéljából felsőbb hatóságunk 1902 
augusztus 12-én kelt 70245/IV. 1. sz. intézkedése folytán Treitz Péter 
oldala mellett rövidebb időn át részt vett dr. Nyiredy Jenő magyaróvári 
gazdasági akadémiai tanár is ; a mint továbbá az intézethez ideiglenesen 
beosztott Dicenty Dezső és Schossberger gyakornok-jelöltek még a bara
nyamegyei fölvételek megkezdése előtt a 29409/VIII. 1. sz. felsőbb utasí
tásra április 2-án szőlőmetszési gyakorlatok végett néhány napra a Bala-
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tón mellékére, Révfülöp vidékére utaztak, április 25-től május 3-ig pedig 
a szőlőoltványok készítésének gyakorlása végett a csálai és baraczkai 
állami szőlőtelepen töltöttek néhány napot. Szeptember első felében 
további kiképeztetésük érdekében mintegy két hetet az agrogeologiai föl
vételeknél is töltöttek, még pedig Schossberger A dolf (szept. 1-—-12-ig) 
Güll Vilmos oldala mellett Dörnsöd vidékén, Dicenty Dezső ellenben 
(szept. 1— 14-ig) Timkó iMRÉvel Nemesócsa és Aranyos táján.

Befejezésül végre mind a két imént nevezett szőlészeti és borászati 
gyakornok jelölt fölmivelésügyi miniszter úr 0  Nagyméltóságának enge
délyével a szept. 24— 26-iki időközben részt vehetett a pozsonyi II. mező- 
gazdasági országos kiállítás alkalmával ott megtartott országos szőlészeti 
és borászati kongresszuson. Treitz Péter ellenben az 1902 szeptem
ber 12-én kelt 82361/VIII. 3. sz. felsőbb meghagyásra az iszapolással 
egybekötött mészmeghatározási módszer érdekében a baranyai félvételek 
befejeztével szeptember 29-től október 3-ig a Balaton mellékén volt még 
elfoglalva meszes talajminta-gyűjtéssel.

Ennek kapcsán említhető még, miként földmivelésügyi miniszter 
úr Ő Nagyméltóságának 1902 június hó 25-én kelt 52233/V. 1. sz. rende
letére dr. Szontagh Tamás bányatanácsos-osztálygeologus és H orusitzky 
Henrik geológus résztvettek ama bizottság működésében, mely július 
18-tól augusztus 15-ig a Fertő-tó geológiai és gazdasági irányban való 
tanulmányozásaival foglalkozott az első helyen nevezett osztálygeologus 
vezetése mellett, mely vizsgálatokról azután hosszabb jelentés terjeszte
tett földmivelésügyi miniszter úr 0  Nagyméltósága elé, a mint később 
dr. Szontagh Tamás, mint az említett vizsgáló-bizottság elnöke, felsőbb 
felhívásra földmívelési miniszter úr 0  Nagyméltóságát az 1902 október 
24— 25-én a Fertő-tó környékén megejtett szemleútjára is elkísérte.

Az imént említett pozsonyi II. mezőgazdasági országos kiállításon, 
mely 1902 szeptember 7-én nyittatott meg, részt vett intézetünk is, még 
pedig a következő tárgyakkal:

1. Az Ipoly- és Garamvölgy Szalka, Vámos-Mikola, Csata, Kéménd 
községek környékére eső szakaszának agro-geologiai térképe 1 :25,000. 
Felvették H orusitzky Henrik m. kir. agrogeologus és Timkó Imre állami 
ösztöndíjas. Rajzolta : Gabrovitz Kamiik) m. kir. térképész.

2. Magyar-Szölgyén és Párkány-Nána vidéke agrogeologiai térképe 
1:75,000. Felvették: Horusitzky Henrik, pallini Iniiey Béla és Timkó 
Imre m. kir. geológusok. Rajzolta: Gabrovitz Kamilló m. kir. térképész.

3. Agyagtalaj; szőlőtalaj, típusos mocsár (mészszegény kötött agyag). 
A gyűjtéshelye Balatonfüred (Zala vármegye).

4. Agyagtalaj ; buzatalaj, fekete, erősen humuszos agyag. A gyűjtés 
helye Zsombolya (Torontál vármegye).
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5. Homoktalaj; dohánytalaj, világosbarna laza homok. A gyűjtés 
helye Verpelét, «Rosz homoki) nevű dűlőből (Heves vármegye).

6. A m. kir. földtani intézet agrogeologiai fölvételi osztályának iro
dalmi működése az 1902-ik évig.

A fent elősorolt kiállítási tárgyaknak a kiállítás bezártával a buda
pesti m. kir. mezőgazdasági múzeumban való elhelyezését földmívelésügyi 
miniszter úr Ő Nagyméltósága az 1903 augusztus 19-én kelt 74336/IV. 
3. b. (685/1902. f. i. sz.) magas rendelettel határozta el.

-K

Hidrológiai hérdésehhez fordulván, mindenek előtt közöl
hetem, hogy a m. kir. kincstár tulajdonát képező, Alsó-Fehér vármegyé
ben, Vízakna város határában lévő fürdő gyógyforrásaira az 1902. évi 
február hó 19-én kelt 107766/V. 4. 1901. sz. m. rendelettel védőterület 
engedélyeztetett.

A budapesti Szent Lukács-fürdő forrásai megvédése ügyében a 
helyszíni tárgyalás 1902 május 26-án tartatván meg, ebben mint hivata
los szakértő dr. Szontagh Tamás bányatan., oszt.-geológus vett részt, a 
mint azután felsőbb fölhívásra részünkről a budapesti m. kir. bányakapi
tányságnak ide vonatkozó határozati javaslata is elbíráltatott.

Ugyancsak a budapesti Sáros-fürdő gyógyforrásai megvédése végett 
a helyszíni tárgjmlás 1902 június hó 3-án tartatott meg, s mint hivatalos 
szakértő ez esetben is dr. Szontagh Tamás küldetett ki, s a budapesti 
bányakapitányság által ennek alapján elkészített határozati javaslatára 
földmívelésügyi miniszter úr felhívására szintén nyilatkoztunk.

Foglalkozott továbbá az intézet a budapesti Rácz-fürdő belső védő
területének újból való körülírásával, nemkülönben felsőbb meghagyásra 
a budapesti városi villamos vasút részvénytársaságtól az Eskü-tértől a 
Szt-Gellérthegyen át, tehát termális területen tervezett villamos vasút 
ügyével, mely alkalommal a helyszíni szemlét ugyancsak dr. Szontagh 
Tamás foganatosította.

A budapesti eskütéri híd biztosítása végett a Duna jobbparti hídfő
nél, tehát termális és egyúttal védőterületen, szükségessé vált pótmunká
latok alkalmából a földtani intézet közreműködése többszörösen vétetett 
igénybe; így p. o. a budapesti m. kir. bányakapitányság megkeresésére 
a budai hídfő két faltömbje között szükségessé vált aknaszerű mélyítés 
és ezzel kapcsolatos egyéb munkálatok végett 1902 április 12-én megtar
tott helyszíni tárgyalásnál dr. Szontagh Tamás képviselte az intézetet, és 
e munkálatok folyamában hidrogeológiai szempontból ismételve ellen
őrizte ezeket, egy Ízben pedig Szontagh akadályozása folytán Gesell
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Sándor főbányatanácsos-főgeologus és telegdi E oth L ajos főbányatanáesos- 
főgeologus foganatosíták ezt.

A trencséntepliczi gyógyfürdő forrásai belső védőterületén belül a 
fürdőkezelőség részéről fúrások terveztetvén, a szükséges helyszíni tárgya
lást a beszterczebányai kir. bányakapitányság 1902 márczius hó 6-ára 
tűzte ki s ebben intézetünk dr. Szontagh Tamás által volt képviselve, a 
mint ez utóbbi az ugyancsak a fúrásokra vonatkozólag 1902 okt. 13-ára 
kitűzött második helyszíni tárgyalásban, valamint a fúrások ügyében fel
merült egy panasz elbírálása végett 1902 deczember 9-én megtartott tár
gyaláson hatósági szakértőként szintén részt vett.

A cs. és kir. katonai építési osztálytól a budapesti III. kér. Zsigmond- 
utczában a császár-fürdői hévforrások részére engedélyezett belső véd- 
területen létesített alagcsövezés szintén helyszíni tárgyalást követelvén, ez 
a budapesti m. kir. bányakapitányság által 1902 junius 2-án tartatott meg 
s ennek hatósági szakértőjeként dr. Szontagh Tamás működött.

Felsőbb hatóságunk felhívására jelentést terjesztettünk fel a Mattoni 
H enrik és nejének a kelenföldi katonai ruharaktár alagcsövezése ügyében 
a székesfőváros közigazgatósági bizottság határozata ellen beadott feleb- 
bezése bizonyos részére.

Földmívelesügyi miniszter úr 0  Nagyméltóságának 1902. évi július 
hó 11-én kelt 62437/V. 3. sz. magas rendeletére a Homorod gyógyfürdő 
forrásainál állítólag beállott szénsav csökkenése ügyében kivánt helyszíni 
vizsgálatot részünkről dr. Pálfy Mór osztálygeologus teljesítő, a mint 
azután felsőbb fölhívásra a szokolováczi erdőgondnoksághoz tartozó 
apatováczi ásványvíz megvédése tárgyában is terjesztettünk föl jelentést 
és a hunyadmegyei Algyógy-fürdő részére kivánt védőterület tárgyában 
szintén tájékoztatást adtunk a tulajdonosnak.

Ugyancsak felsőbb fölhívásra jelentést terjesztettünk fel a Várnai 
Emil mérnöktől Pöstyénen tervezett villamos közúti vasutat illetőleg, 
tekintettel az ottani gyógyforrások védőterületére. Foglalkozott az inté
zet a Simkovits József kolozsvári lakos tulajdonát képező, Kolozsvár 
területén lévő Róza éz Anna nevű gyógyvízforrások részére védőterületet 
kérő beadványával is. Végre Rdnkfüred gyógyforrásai újból való megvizs
gálása földmívelésügyi miniszter ur O Nagyméltóságának 1902 márczius 
17-én kelt 71005. sz. magas rendeletére dr. Szontagh Tamás által fogana
tosíttatott,

Az ivóvizek kérdésével szintén többszörösen kellett foglalkoznunk s 
ez irányban szakvélemény adatott:
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I. Artézi kutakat illető kérdésekben:

a) H elysz ín i szem le m e lle t t :

1. Belényes n. k. (Biharmegye) közbirtokos
sága ............_  „  . M „  _  vélem. dr. Pethő Gyula.

2. Felsősárad, k. k. (Ugocsam.) „  .... vélem. dr. Szontagh Tamás.
3. Kakasfalva n. k. (Szebenm.) .... .... vélem. Gesell Sándor.
4. Keresztes k. k. (Temesm.) Ifj. Kintzig János

birtokán és költségén.........  _  _  vélem. Halaváts Gyula.
5. Lajosfalva n. k. (Torontálm.) „  _  vélem. Halaváts Gyula.
6. Liptószentmiklós n. k. (Liptóm.) .... vélem. dr. Papi* K ároly.
7. Mezőkeresztes n. k. (Borsodm.) „  ... vélem. L iffa Aurél.
8. Pusztakláraháza (Vácz város határa, Pest-Pilis-

Solt-Kiskúnm.) Babics József földbirtokos ké
rése ....    _. .... vélem. Halaváts Gyula.

9. Újarad n. k. (Temesm.) ... .... ... vélem. Halaváts Gyula.
10. Újszentanna n. k. (Aradm.) .......   vélem. Halaváts Gyula.
11. Vencsellő n. k. (Szabolcsm.) _  __ .... vélem. dr. Pálfy Mór.

b) H elyszíni szemle n é lk ü l:

1. Bánffyhunyad n. k. és Mócs k. k. (Kolozsm.), 
Kolozsmegye alispánjának beadványa, vélem.

2. Csökmő n. k. (Biharm.) .... _.......  vélem.
3. Darvas n. k. (Biharm.) .... _  „  .... vélem.
4. Detta n. k, (Temesm.) ................ vélem.
5. Érmihályfalva n. k. (Biharm.) „  vélem.
6. Gajdobra n. k. (Bács-Bodrogm.) .... vélem.
7. Karczag r. t. v. (Jász-Nagykún-Szolnokm.) m.

kir. földmívesiskola telepe .... ._ vélem.
8. Matolcs k. k. (Szatmárm.).. _  vélem.
9. Miskolcz r. t. v. (Borsodm.) .... ._. .... vélem.

10. Magyar k. k. (Szatmárm.)„. ....... . vélem.
11. Nagykároly r. t. v. (Szatmárm.).„ .... vélem.
12. Petrovácz n. k. (Bács-Bodrogm.) .... vélem.
13. Sólyom, k. k. (Biharm.) Magy. kir. Állam

vasutak üzletvezetősége Nagyváradon vélem.
14. Szebény k. k. (Baranyam.) .... .... ._ vélem.
15. Zsáka n. k. (Biharm.).. __ .„ ... vélem.

dr. Pálfy M ór. 
dr. Szontagh Tamás. 
dr. Szontagh Tamás. 
H alaváts Gyula. 
dr. Szontagh Tamás. 
H alaváts Gyula.

dr. Szontagh Tamás. 
dr. Szontagh Tamás. 
telegdi R oth Lajos. 
dr. Szontagh Tamás. 
dr. Szontagh Tamás. 
H alaváts Gyula.

dr. Pethő Gyula. 
dr. Szontagh Tamás. 
dr. Szontagh Tamás.
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II. Közönséges és úgynevezett fúrt kutakat illetőleg:

a) H elyszíni szem le mellett:

1. Ősiek (Eszék) t. j. v. (Verőczem.), mélyfúrás
tovább mélyítése... ......... ... _  ... vélem. H alaváts Gyula.

2. Tibolddarócz k. k. (Borsodm.) Özvegy gróf 
Péohy SziLÁEDné tulajdonát képező Irma-
tanya... .„ .... ......... .... .... .... vélem. L iffa Aurél.

b) H elysz ín i szem le n é lk ü l:

1. Alsólenclva n. k. (Zalam.) Esterházy herezegi 
erdőfelügyelőség Díszei község határában fekvő
főerdőőri kút .. .... .... _  .... vélem. Halaváts Gyula.

2. Arad sz. k. v. polgármestere, a m. kir. állam
vasutak aradi üzletvezetőségétől tervezett mély
fúrású kút ügyében .... ... .... .... .... vélem. dr. Szontagh Tamás.

3. Buziás-Niczkif'alva (Temesm.) közötti vasút
vonal 16. sz. őrházi kút. M. kir. államvasutak
lugosi oszt. mérnökségének kérése vélem. H alaváts Gyula.

4. Győrtelek k. k. (Szatmórm.) ........ vélem. dr. Szontagh Tamás.
5. Harta (Kisharta) n. k, (Pest-Pilis-Solt-Kis-

kúnm.) .... ...................... ............. . „  vélem. dr. Szontagh Tamás.
6. Kocsord k. k. (Szatmárm.) vélem. dr. Szontagh Tamás.
7. Örkény (Pest-Pilis-Solt-Kiskunm.); a 4. had

testparancsnoksága az ottani katonai tábor
mélyfúrású kútja ügyében _.. „. „ vélem. dr. SchafarzikF erencz.

8- Piliscsabai tábor (Pest-Pilis-Solt-Kiskunm.); 
a 4. hadtest parancsnoksága az ott lemélyí- 
ten iszándékolt mély fúrtkút és a lövőgyakorló
tér ivóvize ügyében ........ _  ..... vélem. dr. Szontagh Tamás.

í). Tunyog k. k. (Szatmárm.) .... .... vélem. dr. Szontagh Tamás.
10. Ulrna n. k. (Temesm.) Temesmegye alispánja 

az ottan fúratni szándékolt kút engedélyezhe-
tősége iránt „. .... _  . . vélem. dr. Szontagh Tamás.

Geológusaink az imént előadottakon kívül vizi és ezzel kapcsolatos 
ügyekben még a következő esetekben voltak elfoglalva: Baranya vár
megye alispánjának kérése alapján az I. cs. és kir. szab. Dunagőzhajó- 
zási társaságtól Vasas község határában létesíteni szándékolt vízveze
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ték engedélyezése tárgyában dr. Papp Károly geol. szerepelt mint geolog- 
szakértő, a mint azután felsőbb meghagyásra a Nagybánya városától léte
síteni kivánt vízvezetékhez felhasználni óhajtott források megvizsgálását 
is foganatosította.

Felvilágosítást nyújtottunk a székesfej érvári cs. és kir. csapatkórház
nak az ottani mély fúrások homokos vize tárgyában hozzánk intézett 
kérdéseire.

Felsőbb meghagyásra dr. Szontagh Tamás bányatanácsos oszt.-geoló
gus a budapesti oszloputczai kísérleti állomások telepén mutatkozott talaj
víz iránt teljesítette a sürgős helyszíni vizsgálatot; a mint továbbá a 
székesfővárosi X-ik kerület elöljáróságának kérésére a magy. fém- és lámpa
árú gyár részvénytársaság vízmüveinek engedélyezése tárgyában tartott 
helyszíni tárgyaláson is résztvett. H alaváts Gyula főgeologus a recski 
templom falain csuszamlás következtében beállt repedés végett vizsgálta 
meg az ottani települési viszonyokat, tekintettel az ott fakadó vizekre is.

Végül megkívánok emlékezni Budapest székesfőváros polgármesteré
nek ama határozatáról, melyet ez 1902 márczius 17-én 94568/1900. —  II. sz. 
alatt a Dréher A^tal részére kiadott vízjogi engedély alapján létesített 
vízművek tárgyában kiadott s melyben egyebeken kívül utasítja az összes 
kerületi elöljáróságokat, hogy a jövőben az ártézi kutak és az ezekhez 
hasonló vízművek engedélyezése ügyében elrendelt helyszini tárgyalások
hoz, úgyszintén a már létesített ilynemű vízművek felülvizsgálatához 
mindenkor hívják meg a m. kir. földtani intézetet és a főváros geológus 
szakmérnökét is. (Földt. Int. 268/1902. sz.)

Kőbányászati ügyekben elég teendőnk volt ez évben is, habár véle
ményem szerint az ezek körül geológiai téren felmerülő kérdések jó  része 
voltaképen szintén a mérnöki közegek foglalkozásával állana kapcsolat
ban, a mennyiben a geológiai diszciplínák a politechnikumon is elő
adatnak.

Felsőbb meghagyás alapján s a dunabogdányi és visegrádi m. kir. 
kincstári kőbányák kezelősége vezetése mellett a folyó évben a következő 
kőbányák vizsgáltattak meg, még pedig dr. Schafarztk F erencz oszt.-geo- 
logus közbejöttével: a baranyamegyei kis-kőszegi és Visegrád villámhegyi 
kőfejtő, az István téglagyár részvénytársaság tulajdonát képező kisoroszi, 
valamint a visegrádi tábánhegyi és a zebegényi farkasvermi kőfejtők; 
dr. Pálfy Mór közbejöttével a Majorossy G éza budapesti lakos tulajdo
nát képező buda-kalázi, a Ney Ede-féle Békásmegyer határában lévő 
csillaghegyi, a korláti bazaltbánya részvénytársaság tulajdonát képező 
dömösi, a Frank L ipót és Guttmann Alfréd újvidéki czég tulajdonát ké
pező IY. számú szerémmegyei krcedini kalakácshegyi, továbbá az Ehren- 
wald Márk esztergomi lakos tulajdonát képező, Nagymaros község hatá
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rában lévő Einsiedler Grund nevű és a dunaalmási IY. számú és leshegyi 
kőbányák.

Földművelésügyi miniszter úr ő Nagyméltóságának meghagyására 
dr. Pálfy Mór megvizsgálta a krassó-szörénymegyei lunkányi erdőbirto
kon előforduló márványt; dr. Posewitz Tivadar osztálygeologus az özv. 
gróf Széchenyi IiviRÉ-né őrmezői uradalmában, a zemplénmegyei Krivos- 
tyán község határában mutatkozó feketés színű márványt; a mint ugyan
csak felsőbb meghagyásra a Benkő F erencz kászonjakabfalvi lakos telké
ről származó kőzetekről tétetett jelentés.

Földmívelésügyi miniszter úr Ő Nagyméltóságának 1902 már- 
czius 18-án kelt 21870/IY. 3. b. sz. meghagyására dr. Schaearzik F erencz 
oszt.-geologus megvizsgálta a dr. Téri Ödön, gyulafehérvári kir. közjegyző 
tulajdonát képező hunyadmegyei branyicskai, voltak épen Bóz község hatá
rában levő márványtelepet kint a helyszínén, amint azután az ide vonat
kozó jelentéssel kapcsolatosan e márvány és bizonyos belgamárvány minta
lapok közt ismételten összehasonlítás is kivántatott. Újra hangsúlyoznunk 
kell azonban, hogy gyakorlati értékű eredmény elérésére azonban ily kis
méretű minták összehasonlítása nem elegendő.

Yélemény adatott a m. kir. mezőgazdasági múzeum építése vezető
ségének a pilisszántói kőbányában termelt homokkőre vonatkozólag, a 
mint az 1902 szeptember 27-én kelt 8836. eln.IV/3— b. sz. magas felhívásra 
a székelyföldi miniszteri megbízott fölterjesztése következtében újból jelen
tést terjesztettünk föl a csikvármegyei gyergyóvidéki Vastáb és Szárhegy 
községek határában lévő márványokról, melyek már ismételve képezték 
az intézetben a vizsgálat tárgyát.

Minthogy nem tagadható,' miként az országos földtani fölvételek ideje 
közben beálló, más irányú vizsgálatok ezek menetére gátlólag hatnak s 
azért ekkor a lehetőség határain belül mellőzendők, azért földmívelésügyi 
minister úr Ő Nagyméltósága 1902 augusztus hó 29-én kelt 63242/V /l. sz. 
magas rendeletével intézkedni kegyeskedett, hogy a kevésbé sürgős bánya
vizsgálatok a tavaszi és őszi időszakban ejtessenek meg és a nyári idő
szakban kitűzött ily vizsgálatok határnapjának alkalmasabb időre való 
áttétele iránt szükség esetén a kincstári kőbánya kezelőséggel megálla- 
podhatás történhessék.

A felsorolt, a kőbányászattal kapcsolatos esetek mellett az agyagipart 
érdeklő kérdésekkel is foglalkoztunk. így az 1902 január 3-án kelt 11816. eln. 
IV/3— b. 1901. sz. földmívelési miniszteri meghagyásra dr. Schafarzik 
Ferencz helyszíni vizsgálatot foganatosított a beregmegyei Kovászó vidéki 
kaolintelepen, melynek anyagát azután Kalecsinszky Sándor intézeti 
fővegyész elemezte. Később, kereskedelemügyi miniszter úr Ö Nagyméltó
ságának 1902 aug. 16-án kelt 49843/IX. sz. átirata következtében, föld-
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mívelésügyi miniszter úr 1902 szept. 3-án kelt 8389. eln. IY./3. sz. magas 
felhívására, melynek tárgyát ismét a be regvármegyei kaolintelepeket illető 
kérdések képezték, újból megadta az intézet a tőle telhető, nem technoló
giai természetű fölvilágosításokat; a mint Beregvármegye főispánjának 
később hozzánk intézett, ugyancsak a beregmegyei agyag és kaolinokkal 
foglalkozó átiratára is megadtuk a szükséges útbaigazítást.

Ugyancsak kereskedelemügyi miniszter úr közvetítő lépéseire és 
legfőbb főnökünk 47106/IV. 1. a. sz. meghagyására, H alaváts Gyula fő- 
geologus az ungvári fazekasagyag előjövetelét vizsgálta meg és Gyergyó- 
újfalu közbirtokossága szintén megkapta mállott dacitjára, agalmatholit- 
szerű anyagjára és fehér kaolinjára a kívánt felvilágosítást és égetési 
próbát.

Felsőbb hatóságunk 12090. IY. 3. b. 1902. sz. rendeletére a szobi 
körjegyzőségtől beküldött mészmárgát vizsgáltuk meg állítólagos nagy 
foszforsav (P2 0 5) tartalmára, mely azonban igazolást nem nyert, a mennyi
ben az ottani kerekhegyi mészmárga dr. E mszt K álmán szerint csak 0'2 % 
foszforsavat tartalmazott.

Bányászati téren is többszörösen akadt teendőnk. így pénzügyminisz
ter úr 0  Nagyméltóságának óhajára dr. Schafaszik F erenöz bányataná
csos oszt.-geológus még tavaszszal (1902 június 5-én) kezdette meg a 
gömörmegyei Rozsnyó vidékén aranyra való kutatás szempontjából foga
natosított vizsgálatokat s ide vonatkozó 1902 július 4-én kelt jelentése 
554/1902. int. szám alatt terjesztetett fel; am int szeptember havában 
földmívelésügyi miniszter úr engedelmével a Krassó-Szörény megyében, 
Pojen vidékén végzett mintegy héten át útbaigazító vizsgálatokat Von dér 
Osten Plathe L eopoldina grófné birtokán 'vaskövekre.

Petróleumra való kutatások érdekében is történtek vizsgálatok. 
E téren mindenek előtt megjegyzem, hogy telegdi R óth Lajos a W oll- 
mann GizELLÁ-tól a zemplénvármegyei Szukó községben lévő petróleum 
kutatásain lemélyeszteni szándékolt fúrólyuk telepítésének módosítása 
ügyében beadott folyamodványával foglalkozott és ebbeli jelentése pénzügy- 
miniszter úrhoz terjesztetett fel.

Pénzügyminiszter úr O Nagyméltósága F rommer A dolf és Kempf 
A. E. londoni lakosok részére a máramarosi Iza völgyében petróleum- 
kutatás czéljából újra mélyfúrás pontjának kijelölését kívánván, e fel
adatnak dr. Posewitz T ivadar felelt meg.

A kalisokra való laboratóriumi vizsgálatok az év első felében az 
ezeket teljesítő K alecsinszky SÁNDOR-nak május hó második felében beállt 
súlyos szembaja következtében fennakadást szenvedtek, de egészsége 
helyreálltával a nevezett fővegyész pénzügyminiszter úr 0  Nagyméltósá
gának 1902 július 18-án kelt 595648. sz. rendeletével ismét meg lett bízva
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a kutató bejárások folytatásával, még pedig ez alkalommal működése 
teréül Torda, Besztercze-Naszód és Szolnok-Doboka megye területe je lö l
tetett ki. Az 1901. évi működésére vonatkozó jelentését Kalecsinszky Sán
dor 1902 márczius 31-én nyújtotta be s ez 1902 április 22-én a 291. sz. 
itteni jelentéssel terjesztetett pénzügyminiszter úr 0  Nagyméltósága elé.

Az 1902. évi nyári feladatának foganatosítását Kalecsinszky Sándor, 
fővegyész július 25-én kezdette meg és szeptember 20-ig folytatta s ezen 
idő alatt első sorban kiegészítette tavalyi tanulmányait Korondon és 
Szonátán, és azután a Szent-István, Nyáradszereda, Marosvásárhely és 
Mezőbánd környékén levő nagyszámú sóskutakból a megfelelő mennyi
ségű sósvizet és az ezeket illető szükséges adatokat gyűjtötte össze.

Tőzegből készült szén tárgyában felsőbb felhívásra 327/1902. sz. 
alatt adtuk meg jelentésünket és ugyancsak felsőbb hatóságunk 1902 
július 12-én kelt 60965/IV. 3. sz. (570/1902. f. i.) intézkedése folytán be
tekintést vehettük a bruxellesi szaktudósítónknak a tőzeg értékesítésével 
foglalkozó beadványába.

Felsőbb meghagyásra kiküldötte végre az intézet dr. Papp K ároly 
geológust a kedélyek lecsillapítása végett az Eperjestől ÉÉK-re emelkedő 
Strázsahegyre Sárosmegyében, az ottani állítólagos tünemények ügyében.

Továbbá 92 esetben a legkülönbözőbb kérdésekben kelle hozzánk 
intézett beadványokkal foglalkoznunk s habár ezek jó  részénél megadhat
tuk a kívánt felvilágosítást, mégis akadtak olyanok is, melyek határozot
tan az intézet ügykörén kívül esők voltak.

*

Intézetünk palotájának és magának az intézetnek további 
berendezése és felszerelése ez évben sem szünetelt, a mire megvolt adva 
a lehetőség a rendes kiadásokra budgetszerűleg szánt összegen kívül ama 
6000 koronában, melyekről költségvetésünk az átmeneti kiadás rovatában 
gondoskodott.

A palota építési szerződésben biztosított három évi jótállási idő 
utolsó terminusa is 1902 november 7-én lejárván, az utófelülvizsgálat 
eredményéhez képest a palota további fentartása immár kizárólag az inté
zetet terheli, mi czélból a költségvetésben az épület fentartására egy meg
felelő összegről gondoskodva lett.

Szükségesnek mutatkozván a fűtőkazánok falazatának helyreállítása, 
ezt még az ősz beállta előtt foganatosíttattuk.

Czélirányosnak mutatkozván az intézeti palota cseréptetőzetének 
gondozását és javítását átalány fizetése mellett illetékes kézre bízni, a be
érkezett ajánlatok és felsőbb hatóságunk 1902 október hó 16-án kelt 
85,649/IV. 3. b. sz. engedélye alapján e művelet egyelőre két évi időtar
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tamra évi 200 kor. átalány mellett ifj. Kbtjmpholz Mihály pala- és cserép
fedő mesterre bizatott.

Kegyes pártfogónk semsei dr. Semsey Andob 0  Méltósága e téren 
is többszörösen gondoskodott rólunk. Még az év elején 285 kor. áldozat 
meghozatala mellett a palota telefon készülékeit s a villamos vezetékeket 
és csengőit hozatta jó  karba; az ásványchemiai laboratórium csigalépcső
jére pedig a légáramlat megszüntetése végett 218 kor. lefizetése mellett 
üvegfalas faburkolatot tétetett, különféle butorbeli tárgyakra ellenben 
757 koronát költött, a mint továbbá az igazgatósági irodát gázkályhával 
láttatta el (298 kor. 83 fillér) s a mihez az előadási terem részére egy inga
óra (56 kor.); egyik mikroszkópunk kiegészítő részei (60 kor. 68 fillér); 
kamera lucida (60 kor.) és számosb kisebb tárgyra 449 kor. 18 fillér ado
mányai járulnak.

Ugyancsak az ő jóságának köszönjük O Felségeik gipszbe öntött 
mellszobrait Zala Gyöegy-íőI, melyek az intézet lépcsőházában díszlenek 
(240 kor.); a mint ő gondoskodott a magyarhoni földtani társulat föld- 
rengési készülékének helyisége bevilágító pinczeablakainak idomvassal és 
üvegezéssel való ellátásáról (96 kor.). Legújabban pedig Zemplén Géza 
által akvarellben megfesteti hazánk geologiailag jellemzőbb pontjait inté
zetünk számára.

A magyarhoni földtani társulat földrengési készülékét említvén, mely
nek fölállítására az intézet adott egy mélyen fekvő helyiséget, nem mu
laszthatom el felemlíteni azt is, miként földmívelésiigyi miniszter úr 
O Nagyméltósága a nevezett társulatnak a földrengések modern megfigye
lésére szükségelt kellékek beszerezhetése végett 1902 augusztus 8-án kelt 
ad. 77112/IV. 3. b. sz. alatt 5000 kor. állami segélyt méltóztatott engedé
lyezni, melyről az intézeti budgetben volt gondoskodva.

Köszönettel tartozunk Budapest székesfőváros Tekintetes Tanácsá
nak is, a mennyiben az intézetnek a fogyasztott vízért a rendes vízdíj 
50 % kedvezményét engedélyezte. Ennek kapcsán közölhetem még, hogy 
a folyó év május havában 381/1902. sz. alatt az intézet házirendjét 
és szabályzatát is életbe léptettem, mely ez Évi Jelentés függelékében 
található.

Intézetünk múzeumát 1902 folyamán összesen 5i4 i személy tekin
tette meg, ezek közül 45 személy az 1 koronás belépővel, 5096 ellenben 
a rendes nyitási napokon.

Gyűjteményeinkről szólva, ezek rendezésének folytatólagos ha
ladása és gyarapodása konstatálható.

Múzeumunk zoo-paleontologiai és összehasonlító oszteologiai részét 
ajándékaikkal a következő urak és hivatalok öregbítették: az ipolyszalkai
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plébánia-hivatal Elephas primigenius fog és csonttöredékekkel, a melyek 
a község szőllőiben találtattak; Nagy Béla m. kir. szol. és bor. felügyelő 
szilágymegyei Krasznán, a Büdöspataka nevű fürdő mellett, Szolnok-Doboka 
megye, gyűjtött eocén kövületekkel; Mézét Gyula, Vág balparti vízszabá
lyozó és ármentesítőj társulati igazgató Tornoczon, bős csonttöredékek
kel, a melyek a Zsitva-folyó melletti csatornaásásnál, Szeszélyes puszta 
mellett, az ógyallai határban találtattak; e leleteket H orusitzky H enrik 
kézbesítette. Semsei dr. Semsey Andor, dr. Pethő Gyula útján Bozso- 
novszky F rigyes preparatortól vett emlős koponyákkal, valamint a köpeczi 
lignitből való emlős leletekért adott gyűjtési költségek révén (összesen 
452 kor. 16 fii. 57/1902. int. sz.); azonkívül a battai téglagyárnál talált 
bős szarvcsappal, szarvas agancscsal és lófoggal (10 kor.); végre lóczi 
L óczy L ajos tanár révén L aczkó Dezső k. r. főgimnáziumi tanár közvetí
tette déltoroli triaszbeli kövületekkel; a Hazai Aszfalt-Ipar Részvény- 
társaság Műszaki Igazgatósága Mezőtelegden Sötét Sámuel vegyész útján 
Tataroson talált rhinoceros zápfoggal és egyéb csonttöredékekkel; H op- 
mann Géza, az Erdővidéki Bányaegylet műszaki igazgatója, a köpeczi lig
nitből való teknősbóka maradványokkal ismételten; Capellini G iovanni 
egyet, tanár Bolognában, a Schizodelphis, Emys Nicolisi és Tomistoma 
Calaritanus gipszutánzataival; kisteleki Lévay L ajos volt országgyűlési 
képviselő Budapesten, az Alces pahnatus es Rangifer tarandus agancsos 
koponyáival; W. H. Shrubsole Londonban, a Prophaeton Shnibsolei két 
gipszutánzatával a Sheppey szigeti londonclayből (a Chas. W. Andrewstől 
való megismertetéssel); a Magyar kir. folyammérnöki hivatal Sátoralja
újhelyen a tiszai m. kir. állami kotrások vezetősége révén a latorczai 
41. számú átvágásból való Elephas prímigeniustól származó csontmarad
ványokkal; a cs. és kir. közös hadügyminisztérium a Péterváradon lemé- 
lyesztett mély fúrásból való nehány kövülettel; H amvay Ede polgári fiú
iskolái igazgató és dr. K ellner Y iktor városi főörvos Dobsinán, Gesell 
Sándor bányafőgeologus útján, a Straczenai völgy egy barlangjában gyűj
tött emlős maradványokkal; Buffiny Jenő igazgató Dobsinán, ugyancsak 
Gesell S. révén onnan való karbonkorbeli kövületekkel; Steiger Z sig- 
mond bányamérnök Marosújvártt, az ottani mediterránból való hieroglifás 
alakú nyomokkal biró márgával; B anzinger Vincze m. kir. bányatanácsos 
és a magyar ált. kőszénbánya társulat igazgatója Tatabányán, valamint 
a földtani intézet tagjai, az előbbeniben említett tatabányai kirándulás 
alkalmával gyűjtött eocénbeli kövületekkel.

Fitopaleontologiai gyűjteményünket gazdagították: W. H. Shrubsole 
Londonban Sheppey szigetéről való eocénbeli növényekkel; Aradi V iktor 
bölcsészeti hallgató Budapesten, a dévai andezittufából való növény
lenyomatokkal.
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Köszönettel tartozunk továbbá Tamássy Athanász úrnak Ipolytarnó- 
czon, az ottani kövesült fatörzs pusztulására figyelmeztető közleményért, 
mely ügyben a Magyar Nemzeti Múzeumhoz is fordultunk (583/1902. f. 
int.), valamint Pbost János téglagyártulajdonos urnák Borbolyán, a lajta- 
újfalui fatörzsökre figyelmeztető közleményéért (587/1902. f. int.).

A bányageologiai, mineralogiai és petrográfiai gyűjtemények állo
mányát a következő urak szaporították: telegdi R oth L ajos főbánya- 
tanácsos-főgeologus recski Enargitekkel és mosott aranynyal Felsőpiánról, 
Szebenmegye; Kalecsinszky Sándob fővegyósz Parajd és Szovátáról való 
sómintákkal; semsei dr. Semsey Andoe gipszjegeczekkel Oattaro vidékéről; 
Dávid Samu Abrudbányán, telegdi Roth L ajos útján piritekkel Yerespatak 
és Zalatnáról, valamint kvarczjegeczekkel Verespatakról; dr. Szontagh 
Tamás bányatan. oszt.-geológus egy darab meteorittel Knyahinyáról, nagy- 
mihályi nemesopállal, Ránkfüred vidéki máj opállal, és Szembratovits 
Sándor veresvágási m. kir. bányamérnök részéről ottani tej- és üvegopá
lokkal. A m. kir. hegyvidéki kirendeltség Munkácson, Bacsinszky Tivadar 
lyutai (Ungmegye) gk. lelkész ajándékaképen a kárpáti homokkőből való 
konkreczióval; a m. kir. és társ. bányamű igazgatósága Nagyágon ottani 
barittal, és a Cseh Lajos- és Lriese-aknákból való kőzetsorozattal, a mint 
dr. Pálfy M. által a helyszínén kiválasztattak és az intézet részére átvé
tettek a nagyági Ferencz József-altár óból való, tavalyi jelentésemben 
említett, felajánlott kőzetek is. Kostyál G yőrgyné főldbirtokosnő Ipoly - 
berzenczón (Nográdm.), a Zelene és Berzencze községek közötti «Csez 
Brézoko dűlőben talált asbesttel; Ruffiny Jenő bányaigazgató Dobsinán, 
ottani pátvaskő és kobaltnikkel-érczekkel; dr. Kuzsinszky Bálint egye
temi tanár és a székesfővárosi múzeum vezetője, Szumrák Pál osztály- 
tanácsos által részünkre kiválasztott, az aquincumi épületmaradványok 
között talált régi márványfajokkal; Déry Károly az I. cs. kir. szab. Duna- 
gőzhajózási társaság kőszénbánya elárusítási hivatalának igazgatója, Pécs 
vidéki kőszén-, briket- és kokszmintákkal; R anzinger V incze, m. kir. 
bányatanácsos és a magy. ált. kőszénbányátársulat igazgatója Tatabányán, 
ottani brikettekkel; semsei dr. Semsey Andor tiszteletbeli igazgatónk végre 
337 darabból álló Rosenbusch-féle kőzet- és csiszolatgyüjteménynyel. 
melyet 945 kor. 29 fill. vételár fejében szerzett be intézetünk számára. 
Ennek kapcsán még felemlíthetem, miként a gyűjteményünkben csak igen 
fogyatékosán bírt vörösvágás-dubniki nemes opál és egyéb opálok kiegé
szítése tárgyában pénzügyminiszter úr 0  Nagyméltóságához intézett be
adványunknak kegyes támogatása végett földmívelésügyi miniszter úr 0  
Nagyméltóságához fordultunk.

A fúrási próbák és szelvények sorozatát a cs. és kir. közös had
ügyminisztérium a péterváradi mély fúrásra vonatkozó két szelvényrajz-
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zal, ezt illető jelentéssel és két üvegcsőben összeállított szelvényével gaz
dagította. A m. kir. orsz. vízépítési igazgatóság közegészségügyi mérnöki 
osztálya pedig a szatmármegyei Gacsály és Matolcs községekben létesített 
kútfúrás próbáit küldette be Brachna Sámuel kútfúrósegéd által.

Fogadják az előbbiben felsorolt adakozók becses adományaikért leg
mélyebb köszönetünket.

*

R ő z e tg y  ü j  tö m é n y e k e t  az elmúlt évben a következő iskolák
nak adtunk:

1. A budapesti m. kir. tudomány egyetem földrajzi in
tézetének (fizikai-geografiai demostr. gyűjtemé
nye részére) ._ _. ... ...............  _  _  .........  123 kőzetdarabot

2. A budapesti VII. kér. (Nagydiófa-utcza) polgári fiú
iskolának _  ................  „  ... „  ... 77 «

3. A fogarasi m. kir. állami főgimnáziumnak _  ._. 124 «
4. A kassai községi iparostanoncziskolának .... .... 75 «
5. A selmeczbányai ág. h. ev. főgimnáziumnak ... 122 «
6. A zentai polgári iskolának.... ... 76 «

Összesen 597 kőzetdarabot,

azonkívül a selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti akadémia geo
lógiai tanszékének 189 számot felölelő paléontologiai sorozat és 50 db 
Toroczkó vidéki kőzetpéldány engedtetett át.

*

L a b o ra to rv u / m jó in k ra  pillantván, mindenek előtt emlékezte
tek arra, hogy Kalecsinszkt Sándor fővegyészünk a nyár folyamán a 
király hág óntúli országrészben folytatta a kálisókra való helyszíni vizsgá
latokat. Szeptember 20-án Budapestre visszatérve, szeptember 23-án meg
kezdette hatheti szabadságát, melynek kérésére megrongált egészsége 
kényszeríté s melyre felsőbb hatóságunktól 1902 szept. 18-án kelt 82,120/ 
IV. 3. b. sz. alatt kapta meg az engedélyt, annál inkább is, mert már ta- 
vaszszal szenvedő állapotban volt. E kedvezőtlen körülmények daczára 
fővegyészünk iparkodott a kálisókra való laboratóriumi munkálatokat ez 
évben is folytatni, a mint hivatalos és magánfelek kérésére elrendelt 
elemzések további 12 esetben foganatosíttattak 666 kor. szabályszerű be
vétel mellett.

Az ásványehemiai laboratóriumban jobbára üveg- és porczellán-
3A m. kir. földtani intézet évi jelentése. Í902.
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neműekben, valamint szerszámok stb. révén szükségelt pótlások 534 kor. 
72 fillért igényeltek, két laboratóriumi kémény megtoldása 92 kor. fedeze
téről pedig semsei dr. Semsey Andok gondoskodott.

A talajvizsgáló chemiai laboratóriumban dr. Emszt Kálmán vegyész 
az agrogeologiai felvételeknél H orusitzky H. geológustól gyűjtött 6 típu
sos lőszminta chemiai elemzésével foglalkozott, azonkívül az e jelentésem
ben az előbbeniben felemlített Fertő-tó vizsgálatával kapcsolatos, 6 külön
böző helyen a tóból merített víz, nemkülönben a tó kiszáradt területén 
kivirágzott só chemiai elemzését foganatosítá; a mint vizsgálatra kéz- 
besíttetett neki az Ecsedi láp területén az ott végzett felvételek alkalmával 
gyűjtött tőzeg- és talajminták egy-egy típusa (978/1902. f. int. sz.).

A szóban forgó laboratórium felszerelésére a f. évben lényegesebb 
áldozatokat kelle hoznunk; egészben 2527 kor. 71 fillérrel támogattuk, 
a mihez azonban járul még azon 2195 kor. 10 fillérre rúgó ajándék, a 
melyet jótevőnk, semsei dr. Semsey Andor jobbára platinaneműekben ado
mányozott e laboratóriumnak.

A két chemiai laboratórium, de beleértve az agrogeologiai osztály 
szükségletét egyátalán, az éven át vegyiszerekben 757 kor. 93 fill. szük
ségelt, s ez összegben foglaltatik a 68 kor. szesz is, melyre meg kell 
jegyeznem, hogy az utóbbi szükségletre a földtani intézet lépéseire a 
budapesti m. kir. pénzügyi igazgatóság 100 liter alkoholra adómentes
séget engedélyezett (729/1902. f. int.).

Az agrogeologiai osztály laboratóriumában ugyancsak serényen folyt 
a munka a felvételeknél begyűjtött anyag alapján, s itt 2630 kor. 08 fill. 
fordítottunk a felszerelések tovább fejlesztésére, köztük egy lepárolófülkét 
szerezvén be 1360 kor. költséggel. Eégi pártfogónk áldozatkészségével itt 
is találkozunk, mert a fentebbi összeghez az osztálynak víztartói tökélye- 
tesítésére 275 kor. 36 fill. és egy aneroidra és levélmérlegre 90 korona 
bocsáttatott rendelkezésre.

Meg kell végre még jegyeznem, miként az agrogeologiai osztályhoz 
további kiképeztetésre beosztott két szőlészeti és borászati gyakornok által 
igényelt laboratóriumi szükségletekről legfőbb főnökünk az 1902 május 
14-én kelt 1614/VIII. 1. sz. magas rendelettel 500 kor. bocsáttatott az 
intézet rendelkezésére.

Nem hagyhatom végre felemlítés nélkül, hogy Sándor Eerencz 
zágrábi tanárnak, a ki még a megelőző évben részt vett agrogeologiai 
fölvételeinkben, ez évben kérésére lehetővé tettük, hogy az 1902 január 
30 —  február 9-iki időközben résztvegyen az agrogeologiai osztály labo
ratóriumi működésében, hogy a talajvizsgálatoknál alkalmazott laborató
riumi eljárásainkkal is megismerkedhessék.
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A könyv- és térképtáraknál a következőket látjuk:
1902. évben a szakkönyvtár 24í művel növekedett, darabszámra 

654 kötet és füzettel, úgy, hogy 1902. év végén 7283 külön művel bírt 
18,179 darabbal és 213,067 kor. 88 fill. leltári értékkel.

Ebből ez évben vétel 122 darab 2502 kor. 11 fill. értékkel; csere és 
ajándék 532 darab 3641 kor. 84 fill. értékkel.

Az általános térképtár 17 külön művel gyarapodott összesen 175 
lappal, s ennek folytán 1902. év végén 668 külön műre eloszló 4701 lap
pal bírt, leltári értéke pedig 27,247 kor. 22 fill. Ebből ez évben a vétel 
8  lap 98 kor. értékkel, 167 lap 405 kor. értékkel csere és ajándék.

A vezérkari térképektárának állománya 1902. év zártával 2455 lapot 
mutat, 10,860 kor. 46 fill. leltári értékkel, s ennek folytán a két tér
képtárunk 1902. év végén 7156 lappal bírt 38,107 kor. 68 fill. leltári 
értékkel.

A szóban forgó táraink közül is számosabb adakozónak tartozunk 
köszönettel, így különösen pedig M. kir. földmívelési miniszter úr és 
M. kir. kereskedelmi miniszter úr O Nagyméltóságaiknak, továbbá a 
Magyarhoni földtani társulatnak és semsei dr. Semsey Andor úr Ő 
Méltóságának, a ki 778 kor. 82 fillér értékű könyveket adományozott 
könyvtárunknak.

Fogadják valamennyien legőszintébb köszönetünket.

Csereviszonyt kötöttünk:
1. A Department of Agriculture-\el (Office of Experiment Stations) 

W ashingtonban.
2. A Museum Francisco-Carolinum-míú. Linzben.
3. Az Országos Meteorológiai és Földmágnességi Observatorium-mal 

Ógyallán.
4. Az Université de Rennes-sel (Faculté des Sciences, Laboratoire 

de Zoologie) Eennesben.
5. Az University of Monlaná-vai (Department of Biology) Mis- 

soulaban.
Azonkívül legfőbb főnökünk meghagyására megküldettek kiadványaink
6. a pápai evang. ref. főiskolának is.
E szerint közleményeink 1902. évben 103 belföldi és 157 külföldi 

testületnek küldettek meg, és pedig 17 belföldi és 153 külföldi testület
nek csereviszonyban; a mint továbbá 11 kereskedelmi és iparkamara az 
Évi Jelentést kapja meg.

Az intézethez újabban belépett agrogeologusoknak, valamint a 
további kiképeztetésre beosztott szőlészeti és borászati két gyakornok 
kérésére az intézetnek még rendelkezésére álló közleményekből egy-egy

3*
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sorozat, hasonlóképen mint annak idején a régibb tagoknak, rendelkezé
sére bocsáttatott (80 és 107/1902. f. int. sz.).

*

1902-ben részünkről a következő munkák adattak ki:
I. A ((Magy. kir. Földtani Intézet Évkönyvé*-ben :

Dr. Pálfy Mór : Alvincz környékének felső krétakorú rétegei (XIII. kötet 
7. [záró] füzet).

Dr. Gorjanovic-Kramberger K ároly : Palseo-Ichthyologiai Adalékok (XIY. 
kötet 1. füzet).

II. A «Mittheilungen a. d. Jahrbuche d. königl. ung. geologischen 
Anstalt*- bán:

K oloman v. Adda : Geologiscbe Aufnahmen im Interessé von Petroleum- 
Scbürfungen in den Comitaten Zemplén és Sáros (XIII. Bd. 5. Heft). 

H einrich H orusitzky: Agrogeologiscbe Verháltnisse des Staatsgestütz- 
Prasdiuns von Bábolna (XIII. Bd. 6. Heft).

Dr. Moriz Pálfy: Die oberen Kreideschicbten in dér Umgebung von Al
vincz (XIII. Bd. 7. [Seblufi] Heft).

Dr. Karl Garjanovic-Kramberger : Palaeoichthyologische Beitiáge (XIY. 
Bd. 1. Heft).

III. A magy. kir. Földtani Intézet Évi Jelentése 1901-ről.
IY. Jahresbericht dér kgl. ung. geologischen Anstalt für 1900.
V. Térképeink közül:

15. zóna/XX, rovat (1: 75,000) =  Budapest és Szt.-Endre vidéke, geolo- 
giailag felvették B öckh János (1868), prudniki H antken M iksa (1868), 
dr. H ofmann K ároly (1868), dr. K och Antal (1868) és dr. Schafarzik 
Eekencz (1883). A reámbulációt végezte 1894—96. években dr. Schafar
zik Ferencz m. kir. osztálygeologus.

YI. A «Magyarázatok a Magyar Korona Országai Földtani Tér
képéhez*-bői

Budapest és Tétény vidéke 16. zóna, XX. rovat jelű lap (1 : 75,000). 
Keámbulálta, kiegészítette és a magyarázatot írta H alaváts Gyula.

Budapest és Szt.-Endre vidéke 15. zóna, XX. rovat jelű lap (1: 75,000). 
Reambulálta, kiegészítette és a magyarázatot írta dr. Schafarzik Ferencz.

Az Essex tartományi mezőgazdasági bizottság 1902. évi magyar- 
országi tanulmányútja alkalmából földmivelésügyi miniszter úr O Nagy- 
méltóságának 1902 április hó 7-én kelt 3481/eln./YII/2. sz. magas fel
hívására felszólításomra dr. Szontagh T. az intézetről rövid megismer
tetést állított össze, melynek közlése talán tágabb kört is érdekelvén, ez 
a jelen jelentés függelékében található.

A szabadalmazott osztrák-magyar államvasut társaság magyar bá
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nyái, hutái és uradalmi igazgatósága kérésére elkészíttettük részére a 
Nagybárod vidéki földtani lapnak az 1 :28,800 méretű eredeti térképről 
az l:75,000-re való átvitelét, a mint kiadtuk ugyancsak ennek a folyó 
évben a még múlt évi jelentésemben említett nyolcz darab, jobbára 
krassószörényi területet felölelő 1:75,000 méretű geológiai térképet, e 
megrendelésekkel szemben 540 korona bruttó bevétellel, a mennyiben az 
ily térképészeti munkálatokért befolyó díjakból földmivelési miniszter 
úr Ő Nagyméltóságának 1902 augusztus hó 27-én kelt 7739/IY/3. sz. 
magas rendelete értelmében további rendelkezésig ideiglenesen 50%  ju 
talék az intézeti térképésznek engedélyeztetett, a mint egyúttal megen
gedtetett az is, hogy úgy a térképészeti, mint a vegyvizsgálati díjakról 
vezetett számadások ezentúl negyedévenkint terjesztessenek fel (700/1902. 
földi int. sz.).

Ismételten fordulván elé, hogy magánosok részéről oly földtani 
térképek kiszolgáltatása végett kerestetett meg az intézet, melyek sok
szorosításra vagy közlésre különböző okok folytán még egyátalán nem 
kerülhettek, vagy pedig oly méretben kívántatik az illető geológiai tér
kép, mely teljesen eltér az intézet birtokában lévő eredeti felvételi tér
képek méretétől, úgy hogy ily esetekben, még pedig tüzetesen a meg
kereső fél érdekében, soron kívül, igen hosszadalmas és fáradságos át
viteli műveletek válnak szükségessé, e körülmény e műveletek foganato- 
síthatására külön díjjegyzék megállapítását tette szükségessé, mi czélból 
ez a folyó évben 27/1902 int. szám alatt el is készült és miniszter úr 
Ő Excellencziája által a fent idézett, 1902 augusztus hó 27-én kelt 
7739/IY. 3. sz. alatt megerősítést nyert. E megerősített díjjegyzék szintén 
ez évi jelentés függelékében található.

Még a megelőző évi jelentésemben említettem, hogy térképeinket 
ezentúl szinnyomatban fogjuk kiadni s minthogy miniszter úr O Excel
lencziája 1902 márczius 8-án kelt 20295,IV. 3/b). sz. (199/1902. f. int. 
szám) alatt megengedni méltóztatott, hogy a térképbeli munkálattal a 
cs. és kir. katonai földrajzi intézetet bízzuk meg: az említett Magyar- 
szölgyén és Párkány vidéki agroge.ologiai térkép sokszorosítása végett 
már a mondott intézetet kerestük meg s remélhető, hogy e lap legköze
lebb már közölhető is lesz, a mint azóta még két további lapot küldhet
tünk be sokszorosításra. Az imént idézett magas rendelet a földtani inté
zet igazgatóságának a sokszorosítással kapcsolatos egyéb költségek körül 
is szabadabb mozgást engedett.

*

Nem zárhatom le e jelentésemet, hogy nyomát ne adjam még a 
következőknek. Ur. Darányi I gnácz m. kir. földmivelésügyi miniszter úr



38 BÖCKH JÁNOS (34)

Ő Excellencziája az ország közgazdasági érdekeinek minél hathatósabb 
előmozdítását czélozván, ennek egyik eszközeként a gyakorlati irányú 
geológiai kutatásoknak minél szélesebb alapra való helyezését óhajtotta, 
miért is felhívása következtében az 1903. évre szóló intézeti budgetterve- 
zet rendkívüli kiadásai közt e ezélra egyelőre is 10,000 kor. fedezetről 
lett gondoskodva (542/1902. f. int. sz.).

Itt kívánom továbbá felsorolni azt is, hogy felsőbb hatóságunk 
1902 április 30-án kelt 35993/IV. 3. sz. felhívására volt alkalmunk fog
lalkozni az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 1902 április 16-án 
kelt 1359/1902. sz. földmivelési miniszter úr O Nagyméltóságához inté
zett beadványával is, melyben ez a gazdaközönség érdekében kér módot 
arra, hogy ez bányászati kutatásokat okszerűen és nem túl nagy költség
gel eszközölhessen, miért is utalással az ártézi kútak körül nálunk divó 
eljárásra, hasonlót kíván a bányászati kutatásokra is rendszeresítve s 
hogy így a szem előtt lebegő ezélra úgy a geológusok, mint a megfelelő 
szakegyének a szükséges fúrókészülékekkel álljanak a gazdaközönség 
rendelkezésére.

Tekintve az óriási feladatot, mely a földtani intézetnek az országos 
fölvétel és ezzel kapcsolatos munkák révén egymagában jutott, a mihez, 
mint évi jelentéseim tanúsítják, évről-évre számos, a gyakorlati életben 
felmerülő kérdés megoldása is sorakozik, e körülmény érthetővé teszi, 
hogy az intézetet jelenlegi szervezetében újabb meg újabb kiterjedt fog
lalkozással terhelni már nem lehet. Ha tehát az élet gyakorlati köv etel- 
ményeinek geológiai téren még fokozottabb mérvben akarunk eleget tenni, 
az intézeten belül az eddigiek mellett véleményem szerint egy gyakorlati 
geológiai osztály felállítását tartanám szükségesnek már tekintettel a 
mostani körülményekre is, melynek tagjai minden egyéb alól felmentve, 
kizárólag a gyakorlati élet kérdéseit volnának hivatva szolgálni. Ebbéli 
véleményemnek bátorkodtam különben 346/1902. sz. jelentésemben ki
fejezést adni.

Az intézethez geológiai irányban való további kiképeztetésre beosz
tott bányászok, valamint borászati és szőlészeti gyakornokok érdekében a 
folyó év elején az intézeten belül szakbeli előadások is tartattak a geoló
giából s ez irányban a már az előbbeniben megnevezetteken kívül telegdi 
Rom Lajos főbányatanácsos-főgeologus, folytatta a múlt évben a sztrati- 
grafiai geológiából, tekintettel a magyar korona országaiban mutatkozó 
viszonyokra megtartott előadásait, ez évben a magyarországi karbonnal 
foglalkozván, míg dr. Páli-t Móe osztálygeologus a krétaszisztemát tár

gyalta, végre Halaváts Gyula főgeologus a kajnozoi csoport tagjait is
mertette meg a kezdetleg nevezettekkel, a kikhez különben a harmadkori
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lerakodásokat illetőleg Treitz Péter, L iffa Aurél és Güll Vilmos agro- 
geologusok is csatlakoztak mint hallgatók. Fogadják az előadó urak ön
zetlen fáradozásaikért legőszintébb köszönetemet.

Irodai teendőink ez évben 1037 ügyszámra emelkedtek, még pedig 
íobbára szakbeli ügyekben.

Közleményeink magyar sorozatainak szerkesztése körül, úgy mint 
már számos éven át, Halaváts Gyula főgeologus, a fordításokkal pedig 
telegdi Koth Lajos főbányatanácsos-főgeologus fáradozott; a szabatos szét
küldést ellenben dr. Posewitz Tivadar osztálygeologus úr gondozta.

Budapest, 1903 szeptember havában.

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


