
I. IGAZGATÓSÁGI JELEN T ÉS.

Az 1903. évben történteket egybeállítván: jelenthetem, hogy mind
járt az év elején L ászló Gábor dr. és Kadic Ottokár dr. ideiglenes minőségű 
Il-od oszt. geológusok, ezen állásukban véglegesíttettek (10,522. eln. IY/3. 
b/1902. sz. földmívelésügyi miniszteri rendelet); az intézethez ideiglene
sen beosztott kápolnai Pauer V iktor kir. bánya-segédmérnök ellenben a 
X. fizetési osztály második fokozatába léptettetett elő (108,660/1902. sz. 
pénzügyminiszteri rendelet.)

Dicenty Dezső és Schossberger A dolf szőlészeti és borászati gya
kornokjelöltek, a kik pedologiai irányban való kiképeztetés végett ideig
lenesen az intézetnél tartózkodnak, földmívelésügyi miniszter úr Ő Nagy
méltóságának 1903 márczius 26-án kelt 8,442. eln. 1902. sz. rendeletével 
ideiglenes minőségben szőlészeti és borászati gyakornokokká neveztettek 
ki évi 1000 korona segélydíjjal, s ebbeli minőségükben hivatalos esküjü
ket Í003 márczius 30-án tették le előttem.

A nevezett két gyakornok az 1903 július 18-án kelt 52,378/VIII. 
1. sz. rendelet alapján, a korábbi havi átalányuk és fentebbi segélydíjuk 
közt mutatkozó különbözet kiegyenlítéséül, egyenként évi 440 korona 
működési pótlékot kap.

Dr. Pethő GYULÁnak még a megelőző évben történt elhalálozásával 
kapcsolatosan, az 1903 január 29-én kelt 486. eln. 1903. sz. magas ren
delet folytán a következő további változások történtek: Halaváts Gyula 
főgeologus a VII. fizetési osztály 2-ik fizetési fokozatába, dr. Posewitz 
T ivadar osztálygeologus a VIII. fizetési osztály 1-ső fokozatába, dr. Pálfy 
M ór osztálygeologus a VIII. fizetési osztály 2-ik fokozatába, H orusitzky 
H enrik I. osztályú geológus a IX. fizetési osztály 1-ső fokozatába és 
T imkó Imre I. osztályú geológus a IX. fizetési osztály 2-ik fokozatába lép
tettetett elő.

Még a megelőző évi kinevezések következtében megüresedett az 
intézetnél egy másodosztályú geológust állás, a X. fizetési osztály 3-ik 
fizetési fokozatában s erre az 1903. évi június hó 13-án kelt 3,130. eln. 
IV/3. b. 1903. sz. rendelettel ideiglenes minőségben Rozlozsnik Pál, a 
selmeczbányai m. kir. bányászati akadémia végzett hallgatója neveztetett 
ki, a ki hivatalos esküjét 1903 július 31-én tette le. Az imént említett
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geológus, a ki a f. évi nyári fölvételekben már részt vett, 1903 októ
ber 1-én egyévi katonai önkénytesi kötelezettségének teljesítése végett 
tőlünk egyidőre távozni lévén kénytelen, erre földmivelési miniszter úr 
Ő Nagyméltóságának 1903 szeptember 22-én kelt 76,758/IV. 3. számú 
intézkedésével 1903 október hó 1-től kezdődőleg, egy év tartamára, a 
távozási engedélyt kapta meg, járandóságainak f. évi november hó végé
vel való beszüntetése mellett.

Ennek kapcsán továbbá még jelenthető, hogy az 1902-ben hivatal
szolgai állásra ideiglenesen kinevezett, de szolgálatra a földmivelési minisz
tériumba beosztott Mellen Mihály ez állásában az 1903 június 19-én 
kelt 53,310/IV. 3. b. sz. miniszteri rendelettel véglegesíttetett.

A behívott bányasegédmérnökök közül Illés V ilmos még 1902 
vége felé lépett ki az intézet kötelékéből s helyére pénzügyminiszter 
úrnak 1903 január 15-én kelt 900. számú rendeletével (földmiv. min. 
1903 január 23-án kelt 549. eln. sz.) Keguly Jenő m. k. bányasegédmér- 
nök osztatott be, ugyancsak két évi időtartamra, a ki ennek következté
ben 1903 január 31-én jelentkezett az intézetnél. Kápolnai Pauer V iktor 
m. k. bányasegédmérnök ellenben, a ki további kiképeztetésre 1901 de- 
ezember 26-án lépett be, ez év végével töltötte be itt tartózkodásának 
második évét, minek következtében földmivelésügyi miniszter úrnak 1903 
deczember 31-én kelt 112,244/IV. 3. sz. értesítése szerint pénzügyminisz
ter úr által további szolgálatra a selmeczbányai m. kir. bányaigazgatóság 
kerületébe tartozó szélaknai bányahivatalhoz helyeztetett vissza. Mindezek 
alapján a következő év elején, azaz 1904 január 7-én az intézetnél fel
mentetett és ezt akkor végleg elhagyta, beszámoló előadását azonban 
előbb még, minthogy ezt betegség folytán a magyarhoni földtani társulat 
szakülésén már nem tehette, a földtani intézet tagjai előtt külön össze
jövetel alkalmával tartotta meg.

Mint örvendetes eseményt közlöm továbbá, hogy egyik kartársunk
nak, H alaváts Gyula főgeologusnak, a horvát-szlavon-dalmát bán úr az 
1903. évi január hó 13-án 3,253. sz. alatt kelt, földmivelésügyi miniszter 
úrhoz intézett átiratában az eszéki artézi kútfúrás ügyében kifejtett mun
kásságáért elismerését nyilvánította; az Országos balneologiai egyesület 
pedig az 1903-ik évi április 19-én tartott közgyűlésén dr. Szontagh Tamás 
bányatanácsos-osztálygeologust az igazgatótanács tagjává választotta; inté
zetünk pedig a pozsonyi II. mezőgazdasági országos kiállítás alkalmával 
a közreműködési oklevelet kapta meg.

Igen nagy örömünkre .szolgált továbbá, hogy dr. Scheidel A. volt 
sidneyi cs. és kir. konzulnak, a ki, mint azt még az 1901. évi jelentésem
ben közöltem, gyűjteményeinket becses anyaggal gazdagítá, O császári és 
apostoli királyi F elsége 1903. évi április hó 26-án kelt legfelső elhatá
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rozásával a I l l -a d  osztályú vaskoronarendet méltóztatott legkegyelme
sebben adományozni s ezen legfelső kitüntetés a magyar kir. földtani 
intézet gyűjteményeinek gyarapítása érdekében tett áldozatkész szolgála
tainak elismeréséül is szolgál.

Nem mulasztottuk el az alkalmat dr. Scheidl A. konzul urat kitün
tetése alkalmából üdvözölni; a mint mi sem maradtunk el azok köréből, 
a kik Ő Fensége József esász. és királyi herczeg 70-ik születésnapja alkal
mából 1903 márczius 2-án hódoló tiszteletük írásbeli kifejezésével 0 Fen
sége elé járultak, s kegyelettel őrizzük a kegyes sorokat, melyeket 0 Fen
ségétől köszönetéként bírunk.

Dr. Darányi I gnácz 0 Nagyméltósága, még mint m. kir. földmivelési 
miniszter, 1903. évi június 20-án 5,396. eln. IV/3— b. 1903. sz. alatt kö
zölte az intézettel, hogy tekintettel azon kiváló érdemekre, melyeket semsei 
dr. Semsey A ndor főrendiházi tag, az intézet tiszteletbeli igazgatója, ezen 
intézet fejlesztése, épületének létesítése, gyűjteményeinek gyarapítása és 
egyáltalán tudományos munkásságának előmozdítása érdekében szerzett, 
indíttatva érzi magát, hogy az intézet nagylelkű meozenásának arczképét 
az intézet részére megörökítse. 0 Nagyméltóságának ezen kiváló nemes 
gondolkozásra valló szándékát gyorsan valósítá meg, mert még az 1903 
július 30-án kelt 5,818. eln. 1903. sz. elhatározás következtében foghatott 
a megbízott festőművész, Stetka Gyula a kép megfestéséhez s a remek 
kivitelű, élethű arczkép 1904 január 26-ika óta, mint az intézet tulajdona, 
előadó termünk egyik ékességét képezi, de egyszersmind legszebb bizonyí
tékát egykori legfőbb főnökünknek, semsei dr. Semsey Andor iránt érzett 
méltó elismerésének is. Mi pedig itt is csak legmélyebb hálaérzetünknek 
adhatunk kifejezést ő exczellencziája iránt ama kiváló kegyességéért, 
melyet a m. kir. földtani intézettel szemben, ennek sorsa intézése első 
napjaitól kezdve mindvégig állandóan tanúsítani méltóztatott.

Személyzetünk gyarapításáról egyébként is kelle gondoskodnunk, 
a mennyiben az agrogeologiai laboratórium egy napidíjas kisegítő szolga 
alkalmazását követelte, a mire az 1903 márczius 21-én kelt 20,036/IY. 
3— b. számú miniszteri rendelettel adatott meg a lehetőség; ennek alap
ján ideiglenes minőségben L aczkó ANDRÁst alkalmaztam 2 korona 40 fill. 
napibérrel; a rajzolói munkálatoknál szintén segítségre lévén szükség, az 
1903 szeptember 2-án kelt 72,570/IV. 3. sz. min. rendelet alapján mint 
ideiglenes, napidíjas kisegítő rajzolót Schock L ipótot vettem fel 4 korona 
napidíjjal.

A folyó évben a következő szabadságoltatások történtek. Nem említ
vén ama, néhány napi szabadságot, melyet az intézeti tagok csaknem 
mindegyike igazgatósági hozzájárulással, olykor ismételve élvezett, vagy
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rövidebb betegség követelt, a folyó évben miniszteri engedélylyel a követ
kezők kaptak hosszabb szabadságot: dr. P osewitz T ivadak osztálygeologus, 
a ki a január— májusi időközben többszörösen gyengélkedett, szeptember 
15-től 4 hetet; dr. Pálfy Mór osztálygeologus november 15-től 2 hetet; 
Treitz Péter osztálygeologus április 10-től április 22-ig; Reguly Jenő 
bányasegédmérnök október első felében 2 hetet; K alecsinszky Sándor 
fővegyész, a ki f. évi január 27-től márczius 24-ig súlyos beteg volt, 
július 1-től első ízben 10 hetet és meghosszabbítás folytán további 5 he
tet (október 19-ig); Gabrovitz K amilló térképész augusztus 1-től 4 hetet; 
L ehotzky Béla min. irodatiszt július 1-től 6 hetet; Papp Endre hivatal- 
szolga július 2-től 3 hetet.

Végül hozzá tehetem, hogy L iffa Aurél geológus tart. tiszt f. évi 
junius 28-tól kezdődő 28 napi, dr. P app Károly geológus pedig mint pót- 
tartalékos f. évi augusztus 27-től kezdődő 16 napi fegyvergyakorlatra let
tek behíva, melytől az utóbbi azonban már néhány napi bevonulás után 
felmentetett és fölvételi működését folytathatta.

*

Mielőtt jelentésem révén az országos földtani fölvételekhez térnék 
át, még néhány mozzanatról akarok megemlékezni. így többek közt arról, 
hogy földmivelési miniszter úr 1903 február hó 10-én kelt, 4,686/IV. 3. sz. 
alatt oda értesített bennünket, hogy a földrengési megfigyeléseket s ezek
nek a magyar korona országaiban való szervezését és egyöntetű vezetését 
a m. kir. országos meteorologiai és földmagnességi intézet ügykörébe 
utalta, a hová a földtani intézet terhére az 1903. évi budgetben ily czé- 
lokra felvett 5000 korona még rendelkezésre állott része a magyarhoni 
földtani társulattól szintén átadatott. Azt hiszem, hogy így az ügy a leg
természetesebb megoldást nyerte.

Treitz Péter agrogeologus az iránt folyamodván, hogy a VII. nem
zetközi gazdasági kongresszuson, mely 1903 április 19-én kezdődött Rómá
ban, a talaj oldható szénsavasmész tartalmának meghatározására vonat
kozó munkáját élő szóval is bemutathassa, erre földmivelési miniszter 
úrtól 2,093. eln. IV/3— b. 1903. sz. alatt úgy a kért 10 napi szabadságot, 
mint 400 korona támogatást megkapta.

Ennek kapcsán említhető továbbá, miként Treitz Péter agrogeolo
gus, a ki még az 1903 január 13-án kelt 108,260. VIII/3. 1902. sz. alatt 
hivatott fel arra, hogy a talajok oldható mésztartalmának meghatározá
sára szolgáló eljárást és műszert akként írja le, hogy ez az egyszerű gya
korlatban is alkalmazható legyen, e felhívásnak 1903 július 8-án felelt 
meg (484/1903. föld. int. sz.) egy cieropyknométer előterjesztése mellett.

A borbolyai fosszil bálnánk csontvázának egybeállítása folyamán
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iéhetővé tétetett továbbá dr. K ádic Ottokár geológusnak, hogy a wieni 
természetrajzi udvari múzeum bálnacsontvázak oszteologiai részleteinek 
tanulmányozása végett, néhány napra költségünkre oda utazhatott.

A szab. osztrák-magyar államvasuttársaság délmagyarországi ura
dalmai bányái és hutáinak igazgatóságától azt az értesítést kapván, hogy 
krassó-szörénymegyei birtokán Ferenczfalva és Resicza között a resiczai 
vízmű csatorna mentén nagyobb feltárásokat létesített, mintegy 10 kilo
méter hosszaságban, H alaváts Gyula főgeologus ezek tanulmányozására 
még márezius 19-én utazott költségünkre a helyszínére. Eddigelé csak 
rövid, előzetes jelentését bírjuk, a részletes beszámoló későbbre, az ada
tok feldolgozása utánra helyeztetvén kilátásba.

H orusitzky Henrik [agrogeologus a hazai lösz és válfajainak elter
jedése, egymáshoz való viszonya, keletkezése, fizikai tulajdonsága, termő- 
képessége és számos evvel kapcsolatos kérdés felderítése és tisztázása 
iránt óhajtván tanulmányt tenni, e czélra kérésére még a nyári fölvételek 
megkezdése előtt miniszter úr 0 Nagyméltóságától 43,022. IV/3— b. sz. 
alatt 1903 május 15-től június 15-ig terjedő szabadságot nyert és régi 
pártfogónk, semsei dr. Semsey ÁNDORtól 650 korona támogatásban része
sült. Ez alkalommal a magyar kis medencze képezte a tanulmány tár
gyát. E vizsgálatokat támogatta továbbá 150 korona engedélyezésével 
miniszter úr O Nagyméltósága is, a mennyiben H orusitzky H enrik ősz
szel, az országos fölvételek bevégeztével, két napra ismét útra kelt, októ
ber 27— 28-án még néhány löszelőfordulást megtekintendő.

A folyó évben megtehette az intézet azon indítványát is, hogy a 
geológiai részletes fölvételek immár Horvát-Szlavonország területére is 
kiterjesztessenek, hol különféle hivatalos vizsgálatok az intézet részéről 
ugyan már több ízben végeztettek, de a rendszeres fölvételek munkaerő 
hiányában eddig foganatosíthatók nem voltak. Ezen indítványomat 1903 
június 8-án kelt 399. számú jelentésemmel terjesztettem fel, a melyben 
egyúttal az országos geológiai fölvételek érdekében fekvőnek jeleztem, ha 
mód nyujtatnék arra, hogy az intézet kínálkozó esetekben a saját lét
számán kívül álló hivatott szakférfiaknak az országos fölvételeknél való 
közreműködését is igénybe vehetné, a mi azonban természetesen feltéte
lezné azt, hogy e czélra az intézet a szükséges pénzbeli fedezettel is 
bírjon.

Az országos magyar bányászati és kohászati egyesület f. évi köz
gyűlését ez évi szeptember hó 12., 13. és 14-én Petrozsényben tartván 
meg, a földmivelési minisztériumnak ottani képviseletével telegdi K oth 
L ajos, főbányatanácsos-főgeologus lett megbízva, a ki egyúttal intézetün
ket is képviselte.

Halaváts Gyula a magyar orvosok és természetvizsgálóknak szép-
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tember 6— 10-ig Kolozsvárit megtartott vándorgyűlésén vett részt, mire 
a szükséges szabadságot, a fölvételek közben, miniszteri engedólylyel 
kapta meg.; dr. Schafarzik F erencz b. t. főgeologus pedig július hó végén 
élvezett 6 napi szabadságot ugyancsak miniszteri engedélylyel.

Végül még feljegyezhetem, miként Bencze Gergely főerdőtanácsos és 
akadémiai tanár Selmeczbányán, a ki ismételve részt vett fölvételeinkben 
s igy a múlt éviben is, 1903 április 13-án ismét megjelent nehány napra 
intézetünkben, hogy a múlt évi fölvételi anyagának egy részét itt fel
dolgozza.

Még valamiről akarok néhány sorral megemlékezni.
A mint ismeretes, az 1900-ban Párisban megtartott nemzetközi geo

lógiai kongresszus az 1903-ban megtartandó, azaz IX. ebbeli kongresz- 
szusra Wient tűzte ki székhelyül, a hol ez tényleg meg is tartatott.

Minthogy még Párisban a szakférfiak köréből magánúton számosab
ban fejezték ki abbeli óhajukat: a wieni egybejövetel alkalmával Magyar- 
országra is lerándulhatni, megindult ez irányban is a mozgalom, melyet 
itt nálunk a Magyarhoni földtani társulat vett kezébe, mint a magyar 
geológusok összességének középpontja.

Mindenek előtt a szükséges előkészületek megtételére megalkotta a 
Magyarországra tervezett kirándulás alkalmából az ezt rendező bizottsá
got, kidolgoztatta a programmot és egybeállíttatta a szükséges költség- 
vetést is, a melynek alapján azután a megtett lépésekre a vallás- és köz
oktatási miniszter úrtól kilátásba helyezett összegen kívül, földmivelési 
miniszter úr 4000 koronát bocsátott a magyarhoni földtani társaságnak 
két részletben rendelkezésére.

A társulat rendező bizottsága egyetértésben a wieni kongresszust 
rendező ottani bizottsággal abban állapodott meg, hogy a Magyarországra 
lerándulni óhajtó kongresszisták a wieni kongresszus lezajlása után 
augusztus 28-án hajón Budapestre utazzanak, a hol magyar kollegáik 
részéről a legbarátságosabb fogadtatásra előre is számíthattak.

Budapest és közvetlen környékének, nemkülönben tudományos és 
kulturális intézményeink bemutatásán kívül tervbe volt véve augusz
tus 31-ére Palicson át a magyar nagy Alföld egy részének bemutatása, 
szeptember első napjaiban pedig az alsó Dunánk megtekintése. A bizott
ság gondoskodott szakvezetőkről és a megteendő útvonalak rövid geoló
giai leírásáról is.

Midőn így minden rendjén és elkészítve volt s a magyarhoni föld
tani társulat a magyarországi kirándulásra vonatkozó programmját a wieni 
kongresszusrendező bizottsága révén megállapodás szerint már szétkül
dette az érdekelt köröknek, váratlanúl oly fordulat állott be, mely újra 
igazolta a példaszót, hogy ember tervez és Isten végez.
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A wíeni kongresszust rendező bizottság t. i. ugyancsak ekkor küld- 
vén szét 2-ik körözvényót is, ehhez oly térképvázlatot mellékelt a kirán
dulási vonalak bemutatásáúl, mely hazánk helységneveit a nálunk érvé
nyes törvényes intézkedésektől egészen eltérőleg szerepeltette. Ez eljárás 
oly esetben, mint a szóban forgóban, hol a kibocsátott közlemények és 
mellékleteik internaczionális czélokat szolgálni hivatvák, valóban nem 
volt rendjén.

A magyarhoni földtani társulat választmánya körében, de mondható 
egyéb hazai körökben is, a sérelmes térképvázlat mély megdöbbenést szült 
s habár a társulati választmány a maga részéről azonnal és ismételve 
megkísértette, a sérelmes térképnek a wieni bizottság révén, minthogy a 
sérelmes' térképvázlat onnan került ki, érvényen kívül való helyezését- 
és az utóbbitól kibocsátandó, megfelelő helységnomenklaturájú térkép 
által való helyettesítését kieszközölni, a magyarhoni földtani társulat 
választmányának ebbeli törekvését kielégítő siker nem koronázta, mert 
az itteni ismételt lépésekre Wienből felajánlott megoldási mód az itteni 
köröket, ki nem elégíthette, mert a sérelmes térképvázlat nem innen 
adatott ki.

Ily viszonyok közt a magyarhoni földtani társulat választmánya 
1903 június hó 3-án tartott ülésében újabb megfontolás tárgyává tette a 
szóban forgó kirándulás tervét s az annak idején oly kecsegtető előjelek 
mellett megindult, s a nyert állami pénzbeli támogatás mellett eléggé 
biztosítottnak látszott mozgalmat a történtek után indokoltnak látta vég
leg beszüntetni. Pöldmívelésügyi minister úr 1903. szeptember 10-én kelt 
52014/IV. 3. sz. magas rendeletével azonban a társulat kérésére megen
gedte azt, hogy ez a fentebb említett pénzbeli támogatásból még fenn
maradt részt a tervezve volt kirándulással kapcsolatos szakbeli megismer
tetések kinyomatására fordíthassa.

Habár az előbbeniben ecseteltek folytán már kevés reményünk ma
radt, a wieni kongresszuson egybegyült kollegáinkat nagyobb számban 
Budapesten üdvözölhetni, ránk nézve annál kellemesebb volt, hogy ezek 
közül az augusztus 26— szeptember 4-iki időközben számosán tiszteltek 
meg bennünket látogatásukkal, s mondhatom, tudományunknak számos 
illusztris külföldi tagja kereste fel a mondott időpontban intézetünket, 
hol alkalmam volt őket személyesen fogadhatni és kalauzolni. Különösen 
tömeges volt a látogatás augusztus 29. és 30-án, midőn a főleg Boszniába 
utazók szerencséltettek bennünket.

Az elismerő, barátságos szavak, melyek látogatóinktól ez alkalom
mal nyilváníttattak, emlékünkben fognak maradni.



12 BÖCKH JÁNOS (S)

Az országos geológiai fölvételek fontos ügyéhez fordulván, 
valóban megszívelendőnék tartom, hogy az intézet tagjai az erre egyedül 
alkalmas szárazabb nyári és kora őszi évszakot kizárólag e sarkalatos 
tevékenységüknek szentelhessék, s egyéb irányú igénybe vétel e közben 
csak a valóban legsürgősebb és legfontosabb esetekben történjék. E körül
mény azok részéről, a kik nyár idejére geológus kiküldetését kérvényezik, 
valóban szem előtt volna tartandó.

A f. é. fölvételek az 1903. évi junius 3-án kelt 42135/1V. 3. b. sz. 
ministeri rendelettel jóváhagyott tervezet alapján foganatosíttattak.

A hegyvidéki fölvételek első osztályában dr. P osewitz T ivadab osz- 
tálygeologus, kapcsolatosan múlt évi fölvételeivel, Volovecz és Pilipecz 
vidékén dolgozott, a l l .  zóna/XXVIII. rov. EK lapon, főleg Beregmegyé- 
ben és csak kis mérvben Máramaros legvégső nyugati részében; azután 
áttért a 10. zóna/XXVIII. rov. DK lapra, melynek területén a Voloveczről 
a Koma  hegyre vezető út és a galicziai határ közötti vidéket vette föl.

Július vége felé Szepesmegyébe ment, a hol a 10. zóna/XXIII. rov. 
térképen bejárta a kelet és délre a lapszélek közötti részt, nyugatra a 
Fischbergig, északra pedig a Hernádig, tehát Iglóhuta vidékét.

A második fölvételi osztályban dr. Szontagh Tamás bányatanácsos- 
osztálygeologus a 18. zóna/XXVH. rov. ENY lap még föl nem vett részeit 
térképezte Biharmegyében, a Kalota és Vida völgye között, mi által be
fejeztetett a mondott lap egész területének fölvétele.

Ez osztályban működött földmívelésügyi minister úr megbizásából 
dr. Böckh Hugó bányatanácsos és selmeczbányai bányászati és erdészeti 
akadémiai tanár is, a ki nyári szünidejét arra fordította, hogy augusztus 
havában és szeptember közepéig a 19. zóna/XXVI. rov. ábrálta vidéken ki
egészítő fölvételeket foganatosított a dr. P ethő Gyula elhunytával árván 
maradt területen és az ott szükségelt reámbuláezionális bejárások foga
natosítását is magára vállalta. Geologiailag részletesen fölvette a mondott 
lapon Urszád, Borz, Sonkolyos, Fenes, Tarliaicza, Henkeres, Menyháza, 
Gross, Agris, Csontaháza és Poklusa határában dr. P ethő Gv.-tól még 
nem térképezett területeket főleg Bihar- és Aradmegyében, mi mellett 
ezek tetemes részén a szükségesnek mutatkozott reámbulácziokat is el
végezte.

Ezen munkálkodása közben augusztus 9-től szeptember 9-ig kísérője 
volt Bozlozsnik Pál másodosztályú geológus is mindaddig, míg a munka 
itt befejezést nem nyert, a ki azután szeptember 10-től— 15-ig bezárólag 
dr. Szontagh T amás bányatanácsos-osztálygeologustól nyert további be
vezetést ennek munkaterületén Dobrest vidékén, végre pedig dr. P álfy Mór 
mellé osztatott be hunyadmegyei Kristyor és Brád vidékére mindaddig, 
míg katonai szolgálata október 1-én visszatérésre nem kényszeríté.
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A harmadik osztály három tagja közül telegdi E oth L ajos főbánya- 
tanácsos-főgeologus a 21. zóna/XXIX. rov. ÉNY lapon, mégpedig észak 
és keleti irányban kapcsolatosan korábbi munkaterületével, most nyugat 
és dél felé a lap szélekig jutott, délkeleti irányban pedig a Krakkóról 
Magyarigen és Sárára vezető országúiig s így a Felsőgáld, Intregáld 
és Ompolyicza közötti területet vette föl Alsó-Fehérmegyóben.

Tőle nem távol, a 20. zóna/XXVilI. rov. DNy lap nyugati részén 
dr. Pálfy Mób osztálygeologus dolgozott, még pedig a Fehér-Kőröstől 
nyugatra, szintúgy délre a lapszélig terjedő részt vette föl, északi irány
ban a Kis-Aranyos és Fehér-Kőrös közötti vízválasztóig. Azután áttérvén 
a délfelé szomszédos 21. zóna XXVIII. ÉNy lapra, ezen nyugat és déli 
irányban a lapszélekig terjed a fölvétele, északkelet felé pedig a Fehér- 
Kőrös, a Bucsesdi völgy és a Dupapiatra és sztanizsai gerincz mentén 
korábbi fölvételeihez csatlakozhatott, úgy hogy e lapnak csakis délkeleti 
sarkában maradt még csekélyebb részecske fölveendő. Pálfy Hunyad- 
megyében működött.

Ez osztály harmadik tagja, dr. Papp Károly geológus, a 21. zóna 
XXVII. rov. ENy volt elfoglalva, nyugat felé kapcsolatosan L óczy L ajos 
e vidékbeli régebbi fölvételeivel. Fölvette Kazanesd, Csüngany és öcs 
vidékét, kelet, észak és délfelé a lapszélekig, Hunyad- és Aradmegyében. 
Kelet felé áttérvén a 21. zóna/XXVII. rov. EK lapra, ott ennek nyugati 
részén bejárta a Birtin, Steja, Riska és Púskuliczától nyugatra a lap
szélekig húzódó részt, ugyancsak Hunyadmegyében.

A negyedik fölvételi osztály tagjai közül Halaváts Gyula főgeologus 
a 22. zóna/XXVIII. rov. DNy és ENy lapok nyugati részeiben volt elfog
lalva, de a 22. zóna/XXVII. rov. ÉK és DK keleti részeiben is. Fölvételi 
területét délen Szárazalmas és Kérges egybekötő vonala határolja, kelet 
és észak felé a Marosnak Sárfalva és Szakamás közötti szakasza, végre 
nyugatra a szakamási völgy Hunyadmegyében.

Ez osztályban működött dr. Schafarzik F erencz bányatanácsos-fő- 
geologus is, a ki a 23. zóna/XXVI. rov. DK lapon fölvette Nadrág község 
határának délkeleti részét, vagyis a Kornyet patak völgye lecsapódási 
területét; azonkívül a 22. zóna/XXVII. rov. DNy és 23. zóna XXVII. rov. 
ÉNy lapokon Lunkány és Pojen határát teljesen, valamint Forasest ha
tárának egy részét Krassó-Szörónymegyében; egyszóval a Pcigyes és Ruszka 
hegység északi lejtőjét, keleti irányban a hunyadmegj^ei határig.

Az imént említett vidékkel szomszédosán dr. Kadic Ottokár fogla
latoskodott a 22. zóna XXVI. rov. ÉK és DK lapok déli és keleti részein, 
szomszédosán múlt évi munkaterületével; azonkívül térképezte a 22. zóna 
XXVII. rov. DNy és ÉNy lapok nyugati részében Facset keleti környékét, 
keleti irányban Hunyadmegye határáig Krassó-Szörénymegyében.
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A bányageologiai fölvételekkel hárman foglalkoztak. Ezek közül
Gesell Sándor főbányatanácsos-bányafőgeologus a l l .  zóna/XXIII. 

rov. ÉNy lapon, délre a rekenyeújfalu-rozsnyói országút által, keletre 
és északra a Sajó patak, nyugatra pedig a Rekenyeujfalut Veszveréssel 
összekötő vonal által határolt vidéket járta be; továbbá ugyancsak e la
pon, valamint a 10. zóna/XXIII. rov. DNy-on, a Sajó völgye, korábbi 
ottani fölvételei és a veszverés-hnileczi út közé beékelt területet Gömör- 
megyében.

GESELL-től nyugatra, ugyancsak a l l .  zóna/XXIII. rov. ENy lapon, 
Gömörmegyében, kápolnai Pauer V iktor bányasegédmérnök dolgozott, 
mégpedig fölvette a Rekenye faluról Csetnekre vezető országúitól, továbbá 
pedig a csetnek-ocktínai úttól északra elterülő hegyvidéket, mely nyugatra 
és északra a lapszélek, keletre Veszverésig a Sajóvölgye, még jobban 
keletre pedig Rekenyeújfalu délvonala által záratik körül.

Reguly Jenő bányasegédmérnök végre a fölvételi idény első felében, 
a fölvételekbe való bevezetés végett, június utolsó és július első napjaiban 
dr. K adic Ottokár geológus oldala mellett vett ennek fölvételi működésé
ben részt; július 7-étől B 1-ig pedig dr. Scfafarzik F erencz bányatanácsos- 
főgeologus oldala mellett foglalatoskodott ennek munkaterületén, Nadrág 
vidékén, zárul pedig az augusztus 1— 16-iki időközben H alaváts Gyula 
főgeologust kísérte hunyadmegyei működési területén Déva, Herepe és 
Szárazalmás vidékén. Augusztus 20-án Gesell Sándor főbányatanácsos- 
bányafőgeologushoz csatlakozott, hogy résztvegyen a gömörmegyei bánya
geologiai fölvételekben.

Itt a 11. zóna/XXIII. rov. ÉNy és 11. zóna/XXIII. rov. ÉK lapokon 
felvette a Rozsnyótól északkeleti irányban a Rámzsásig húzódó víz
választó, továbbá az ez utóbbit a Volovecz csúcscsal összekötő gerincz, 
azután kis részben az északi lapszél és nyugat felé Betlérig, a voloveczi 
völgy közé eső hegyvidéket, melyet azután délnyugatra a Sajó völgye 
határol. Fölvételi területe Gömörmegyéhez tartozik.

Személyemet illetőleg közölhetem, hogy sokféle igazgatói teendőim 
mellett, a melyekhez Kereskedelmi Minister Úr meghívására, a márcz. 14— 
október 8-ig terjedő időközben az Eskűtéri új hid tárgyában a kereske
delmi ministériumban megtartott bizalmas tanácskozásokban öt Ízben 
való részvétel is járult, f. é. július 14-én Nagy-Megyerre utaztam, T imkó 
I mre agrogeologus fölvételi területére, mely akkorában úgy a Duna, mint 
a Yág folyók nagy vizei által fenyegetve volt. Vele együtt bejártuk Kulcsód, 
Medve, Szap, Nádas és Rös vidékét.

Július közepén H orusitzky Henrik geológust kerestem fel Tornoczon, 
bejárván együtt Mocsonok, Királyi, Felsőjatla puszta és Tornocz vidékét; 
továbbá Vágvecse, Hosszúfalu és az Új-major környékét, mi mellett
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Királyinál a fölvevő geológustól konstatált diluviális vörös agyagot édes
vízi mészgumókkal és igen ritka babérczezel láttuk.

Moesonoknál a nyitrai püspöki téglavetőben a HoRusiTZKv tól mo
csárlösznek nevezett képződés látható jól feltárva.

Felsőjatta pusztánál és Tornácénál egy-egy kb. 150— 160 m. mély
ségű ártézi kútra is akadtunk.

Július végén a Hegyeshalom és Magyaróvár körül működő L ászló 
Gábor geológushoz csatlakoztam s bejártam vele Feketeerdő, Kiüli, Rajka. 
Hegyeshalom és Magyaróvár környékét.

Budapestre visszatérve s itteni teendőimet elvégezve, augusztus kö
zepén a hunyadmegyei Alvácza környékén működő dr. Papp K. geológus
hoz csatlakoztam, megtekintvén vele a Felvácza melletti idősb eruptív- 
természetű képződéseket és korállos, valamint lithothamniumos jura- 
meszeket, valamint a kazanesdi fő völgyben lévő piritbányászatot; később 
pedig a Fehér-Kőrös völgyében Stejával szemben telepített, lignitre való 
kutatásokat.

Innen augusztus 21-én dr. Pálfy Mór osztálygeologussal ennek föl
vételi területére utazván, Érádra, onnan Kristyoron át Mihalényre men
tünk, melynek vidékén mállott augitporfiritekkel találkoztunk szép dacit- 
dejkkel, melyet Pálfy megfigyelt volt. Vulkán felé a kárpáti homokkő 
vékonyrétegzésű paláira és konglomerátáira is akadtunk.

Hunvadmegyét elhagyva, Nagyhalmágyon át Biharmegyébe, Son- 
kolyosra siettem, hol az intézet megbízásából dr. Böcxh Hugó működött 
a hozzá beosztott R ozlozsnik Pál geológussal és a Sonkoly ősi nagy völgy 
és a Fencsi völgy geológiai viszonyait tekintettük meg.

Szeptember elején a bányageologiai fölvételek megtekintésére Gömör- 
megyébe utaztam, a hol az ott működő geológusokkal találkozva, minde
nek előtt kápolnai P auer ViKTOR-ral rándultunk ki a Rozsnyó és Csehiek 
közötti területre, a következő napokon pedig Gesell Sándor főbánya- 
tanácsos-főgeologussal a dobsinai előbbeni munkaterületét vettük szem
ügyre.

Végre november 27-én minister úr 0 Nagyméltóságának meghagyá
sára Pöstyénben, az ottani Vágszakasz szabályozása végett megtartott 
bizottsági tárgyalásban vettem részt.

1903-bán a hegyvidéki országos részletes geológiai fölvételeknél tór- 
képeztetett: 33'54 □  mf. =  1930'12 □  Fj,,, s ehhez járul még a bánya- 
geologiailag felvett Q'98 □  mf. — 17149 □

Az agrogeologiai fölvételek ügyére térvén át, itt H orusitzky H enrik 
agrogeologus a magyar kis medenczében, kelet felé kapcsolatosan meg
előző évi munkaterületével, a 13. zóna/XVIII. rov. BNy és DNy lapokon 

a  Vág mellékén dolgozott, Zsigává és Vág Sellye környékén Pozsony- és
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Nyitramegyében. Azután áttért a 13. zóna/XVII. rov. DK lapra, a melyen 
fölvette a Kis-Dunától délre fekvő csallóközi részét, a Dunaszerclahelytől 
észak és északnyugat felé lévő területet ugyancsak Pozsonymegyében.

T imkó Imre agrogeologus a 14. zóna/XVII. rov. EK, DK és ÉNy 
lapok ábrálta vidéken fölvette a Nagy-Duna balpartja és az északi és 
keleti lapszélek közti részt, azaz Nagymegyer és Doborgaz vidékét, azon
kívül kiegészítésül egy csekélyebb részletet a 14. zóna/XVII. rov. DNy 
északkeleti sarkában. Munkaterülete jobbára Pozsony- és Győrmegyéhez, 
kis részben pedig Komárommegyéhez tartozik.

L ászló Gábor agrogeologus ugyancsak a magyar kis medenczében 
volt elfoglalva a 14. zóna/XVI. rov. EK lapon, kapcsolatosan Treitz P éter 
magyaróvár-vidéki régebb fölvételi területével. Fölvétetett az előbbeni 
által e lap egész területe, kivévén az ennek északkeleti sarkában a Nagy- 
Duna balpartján elterülő részt, nemkülönben egy csekélyebb szalagot a 
térkép nyugati szegélyén. Az agrogeologiailag térképezett vidéket Kiüti, 
Rajka és Hegyeshalom helységek rögzítik Mosonmegyében.

L iffa Aurél agrogeologus Esztergom megyében foganatosította a 
a fölvételeket a 15 zóna/XIX. rov. EK lapon, északkelet felé összefüggés
ben múlt évi fölvételeivel. Ez idei működési területét, mely nyugat, észak 
és dél felé a lapszélekig terjed, keletfelé Kirva, Dág, Leányvár és Dorog 
határolják.

A nagy magyar medenczében működő két agrogeologus közül Grüll 
V ilmos agrogeologus a 17 zóna/XX. rov. EK és DK lapokon dolgozott. Dél 
és nyugat felé régebb fölvételeihez kötvén, ez alkalommal a délibb lap 
egész területének fölvétele foganatosíttatott, az északibb térképen pedig 
csak a Bugyitól a nyugati lapszélig terjedő csekélyebb rész igényel még 
fölvételt, mert az utóbb említett lap többi részei szintén térképeztettek. 
Fölvételi területe Bugyi, Kúnszentmiklós és Dabas közt fekszik és Pest- 
Pilis-Solt-Kiskúnmegyéhez tartozik.

Treitz Péter agroosztálygeologus mindenekelőtt részletesen fölvette 
a 19 zóna/XXI rov. DNy lapot, Vadkertés Tázlár vidékét Pest-Pilis-Solt- 
Kiskún megyében; azután áttért a 20 zóna/XXI. ÉK, DK és ÉNy átnéze- 
tesen már is fölvett lapoknak reambulácziójára," illetőleg a részletes föl
vételre való átidomítására, tehát Halas határára, hol a 20 zóna X X I rov. 
ÉNy lap egész területe járatott be, az utóbb nevezett másik két szomszé
dos lap pedig keleti irányban a halasi keleti határig.

A földtani intézet agrogeologiai osztályának tagjaitól 1903 évben 
agrogeologiailag részletesen fölvétetett: 43'81 □  rnj. =  2521'13 □  7f/m.

Az intézetnél ideiglenesen még ez időszerint is tartózkodó Schoss- 
berger Adolf és Dicenty Dezső szőlészeti- és borászati gyakornokokat 
illetőleg megjegyzem, hogy ezek felsőbb helyről vett meghagyásra még
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április 25— 27-ig részt vettek a felsőbb szőlő- és borgazdasági tanfolyam 
hallgatóinak Ménes és Pankota közt megtartott taíajismereti gyakorlatai
ban. Az 1903 május 1-én kelt 36833/VIII. 3. sz. miniszt. rendelettel a 
csálai és baraczkai állami amerikai szőlőtelepek talajának pedologiai föl
vétele rendeltetett el, hogy ott, különösen az oltványok és vesszők gyöke- 
reztetésére szánt területeknek mély forgatással, vagy más módon való 
javítására irány nyeressék. A kívánt fölvétel foganatosításával a fentneve- 
zett két gyakornok lett megbízva, miért is ezek még május 19-én Aradra 
utaztak s az illetékes körökkel való érintkezés után, május hó 22-én külső 
munkájukat megkezdették és június 26-ig folytatták, midőn azután Buda
pestre visszatértek. Feladatukat azonban ez alkalommal a még lábon álló 
gabonaneműek területén be nem fejezhették, miért is azt felsőbb meg
hagyásra (797/1903 int. sz.) november hó 5-én ismét folytatták, mígnem 
azt deczember 14-én a helyszínén végleg be nem fejezték (758/1903 int. sz.) 
Vissza maradt azonban még a begyűjtött anyag laboratóriumi feldolgo
zása, melynek a téli időre kelle maradnia.

E működéssel D icenty Dezső és Schossbergee A bolf mindenekelőtt 
a 21 zóna/XXIV rov. ÉK lapon az Opécskához (Aradmegye) tartozó csá
lai szőlőoltvány telepen 900 kát. hold területet vettek fel, még pedig Di- 
centy ennek déli, Schossbergee pedig ennek északi felét O-Bodrog köze
lében; azután a 21 zóna/XXV rov. DK lapon, az aradmegyei Paulis mel
letti baraczkai szőlőtelepen 300 kát. hold került fölvételre, hol Dicenty 
a nyugati, Schossbergee pedig a keleti felet dolgozta föl.

E szerint: Csalán 900 kát. hold =  0‘09 □  mf. =  578 □  áijm.
Baraczkán 300 « « =  0-03 « — 173 «
Összesen 1200 kát. hold =  O '12 D  mf. =  6 91 □  /Kjm.

jobbára szőlőterület vétetett föl.
Minthogy az 1903 június 28-án kelt 59834/VIII. 3. sz. min. rende

lettel a mondott két gyakornok aziránt hivatott fel, hogy a balatonfüredi 
állami amerikai szőlőtelep minden egyes táblájából külön-külön, a talaj 
változása szerint, mintákat gyűjtsenek s ezeknek mésztartalmút pontosan 
állapítsák meg, az eredményről pedig jelentést tegyenek: ez újabb fel
adatuknak a július 2— 6-iki időközben feleltek meg a helyszínén, s jelen
tésüket 1903 július 19-én 486. sz. a. terjeszthettem fel.

Schossbergee A. és Dicenty Dezső szőlészeti és borászati gyakorno
kok voltaképeni nyári és őszi munkaprogrammját az intézeti igazgatóság 
előterjesztése alapján az 1903 június 30-án kelt 51262/VIII.3. sz. magas 
rendelet állapította meg. E szerint július hó közepétől október hó végéig 
a bárány amegy ei szőlőterületeknek pedologiai fölvétele volt folytatandó, 
kapcsolatosan a már is fölvett területekkel s a lehetőségig ki volt terjesz-

2A m. kir. földtani intézet évi jelentése. Í903.
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tenclő Tolna vármegyének azon szőlőterületeire is, melyek a baranyame- 
gyeieknek mintegy folytatását képezik.

E munkaközbeni napiátalányuk 15 kor. volt megszabva, melyből az 
összes kiadások (tehát a fölvételnél szükséges napszámosok bére is) fede- 
zendők.

Ennek megíelelőleg a nevezettek július 14-én Baranyába utaztak, 
megkezdendő feladatukat. Dicenty Dezső Baranyamegyében a 21 zóna/XIX 
rov. DNy lapon dolgozott, észak felé kapcsolatosan a már is fölvett terü
lettel. Jelenlegi fölvételét észak, dél és nyugat felé a lapszélek határolják, 
keleten pedig '\Sz ént-Erzsébet, Kátoly és Ny órájáig hatolt.

Vele szomszédosán, a 21 zóna/XIX rov. ENy. lapon, Schossberger 
A dolf végezte feladatát, ugyancsak Baranya megyében, Nagypall és Ná
daséi községektől keletre, északra és délre a lapszélekig terjedő részen, 
kivévén ennek délkeleti sarkában Feked községe környékét. Nádasdról 
kis mérvben még Óbányáig is kiterjeszkedett.

Ez alkalommal általuk Baranyában pedologiailag részletesen fölvéte
tett 4'35 □  mf. =  250'32 □  Fjm szőlőterület.

A baranyamegyei pedologiai fölvételek ellenőrzésére Treitz Péter 
szeptember 30-án nehány napra Baranyába utazott, hol egyúttal a felsőbb 
szőlő- és borgazdasági tanfolyam hallgatói is tartózkodtak és onnan ok
tóber 12-én tért vissza fölvételi testületébe.

Végül még felemlíthetem, hogy a gödöllői m. k. koronauradalomnak 
abbeli beadványára, hogy a m. k. földtani intézet a jövő évi munkapro- 
grammjába vegye fel a korona uradalom agrogeologiai és hidrológiai föl
vételét, földmívelésügyi miniszter úr felhívására 514. sz. a. a kérdést meg
világító jelentés tétetett.

*

Fentebbi, egymagában súlyos teendőink mellett h id r o ló g ia i  k é r 
dések' nagymértékben foglalkoztattak bennünket ez évben is. Mindenek
előtt azonban feljegyzem, hogy az akkorában még a fővárosi közmunkák 
tanácsának tulajdonát képező ú. n. SárosfürdF gyógyforrásai védelmére 
földmívelési miniszter úrnak 1903 február 22-én kelt 106944/V. 4. 1902 sz. 
alatti rendeletével engedélyeztetett a védőterület; a budapesti Szent Lukács
fürdő gyógyforrásai védelmére pedig az 1903 évi június hó 15-én kelt 
583/V. 4 sz. rendelettel adatott ez meg.

Véleményezésre került a zágrábi kir. jogügyi igazgatóságnak a m. 
kir. kincstár nevében a belovár-kőrösmegyei Vojakovácz községben, Apa - 
továcz mellett fekvő apatováczi kincstári gyógyforrás részére védőterületet 
kérő beadványa (70/1903 int. ,sz.); szintrígy M attoni HENBiimek a buda
pesti Erzsébet királyné sósfürdő gyógyforrásai részére védőterületet kérő
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folyamodványa (144/1903 int. az.), nemkülönben a budapesti bányakapi
tányságnak erre vonatkozó védőterületi javaslata (765/1903 int. sz.); ké
sőbb pedig L oseb János budapesti lakos beadványa, melyben ez a buda
örsi keserűvíz forrásai védőterületének nagyobbítását, illetőleg egy új for
rásra való kiterjesztését kéri (878/1903 int. sz.).

Minthogy továbbá ez utóbbi tekintetében a budapesti m. k. bánya- 
kapitányság a, helyszíni tárgyalást 1903 augusztus 3-ára tűzte ki, a kí
vánt hivatalos szakértőként működő dr. Szontagh Tamás bányatan.-osz- 
tálygeologus ez ügyben július 28-tól augusztus 3-ig volt elfoglalva, a mi
hez fölvételi területéről való oda-vissza utazásával együtt további 2 nap 
járult. A bányakapitánysági határozati javaslat azután 1903. évi augusz
tus 11-én készült el.

Foglalkoznunk kelle Trencséntepliczczel is, még pedig azért, mert 
az ottani fürdőtulajdonos meghatalmazottja a belső védőterületen belül 
a Sina-fürdőben és az ú. n. kastély-udvaron mélyfúrásokra kért enge
délyt. A beszterezebányai bányakapitányság által e végett 1903 január 
28-án a helyszínén megtartott tárgyalásnál ugyancsak dr. Szontagh Ta
más volt a hivatalos szakértő.

Belügyminiszter úr átirata alapján és földmívelésügyi miniszter úr 
rendeletére a nyitramegyei Pográny községben fekvő tó hévvíz forrásai
nak elkülönítése czéljából ezeket H obusitzky H enbik geológus még októ
ber havában tekintette meg.

Tebsztyánszky L ajos jószágigazgató, mint a, pöstyéni fürdő tulajdonos 
meghatalmazottja, a gyógyfürdő forrásai belső védőterületében hidegvízű 
kútásáshoz engedélyért folyamodván: a beszterezebányai m. k. bányakapi
tányságtól 1903 márezius 12-én megtartott helyszíni tárgyalásnál telegdi 
R óth L ajos főbányatanácsos-főgeologus járt el mint hivatalos szakértő; a 
mint azután egy második esetben, midőn ugyancsak a beszterezebányai 
m. k. bányakapitányság a Vábnai Emil budapesti lakos által a Röstyén 
állomásról a pöstyéni gyógyfürdőbe vezetendő villamos keskenyvágányú 
közúti vasút építkezése ügyében 1903 május 19-én helyszíni szemlét és 
tárgyalást tartott: ezen, az intézet köréből dr. Szontagh Tamás szerepelt 
mint szakértő; a Pöstyén fürdő és város árvízelleni védelme ügyében 1903 
november 28-ára kitűzött bizottsági helyszíni tárgyaláson, tekintettel az 
ottani thermalis vizű forrásokra, földmívelési miniszter úrnak 1903 novem
ber 27-ón kelt 100750. sz. felhívására és ennek értelmében személyesen 
jelentem meg.

Az imént említett pöstyéni villamos vasút építéséből kifolyólag, ke
reskedelmi miniszter úr, szemben a bányakapitánysági határozattal, a vas
úti hidalapot a hordképes talajig óhajtván lesülyeszthetni, felsőbb hatósá
gunknak eziránt is tettünk jelentést (890/1903 int. sz.).
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Belügyminiszter úrnak felvetett kérdésére és felsőbb hatóságunk 1903 
május 18-án kelt 41776/IY. 3. sz. alatti felhívására, a pöstyéni fürdőiszap 
kiaknázása tárgyában terjesztettünk fel jelentést (370/1903 int. sz.); a 
mint a Eibczák Gyula munkácsi g. kath. püspök úr részéről a tapolczai 
fürdő érdekében történt felszólamlása következtében, felsőbb hatóságunk 
felhivására, nyilatkoztunk a Borsod vármegyében, a g őr omboly tapolczai 
fürdőben Miskolcz város vízellátásának érdekében megejtendő próbafúrá
sokra nézve is (71/1903 int. sz.).

Véleményes jelentés terjesztetett részünkről földmívelésügyi minisz
ter úr elé a H elvig G. János Csíkszeredái lakosnak a Csikzsögöd határá
ban fekvő Csíkszeredái fürdő tulajdonosának, a malomtársulat érdekében 
kiadott alispáni másodfokú végzés ellen beadott felebbezésére.

A kászonjakabfalvi fürdő védőterületén belül szándékolt forrásfog
lalási munkálatok végett a zalatnai bányakapitányság 1903 május 18-ára 
helyszíni tárgyalást tűzvén k i: ebben szakértőként Gesell Sándoe fő
bányatanácsos, b.-főgeologus vett részt.

A budapesti m. k. bányakapitányságnak abbeli kérésére, hogy álla
píttassák meg, vájjon a Szent Gellérthegy oldalában épülő egyik ház pin- 
czéjében mutatkozó víz thermalis jellegű-e? e kívánalmat, tekintettel a 
sürgősségre, dr. Szontagh Tamás bányatan., oszt.-geológus teljesítő; a ki 
továbbá az eskütéri Dunahid építési osztályának kérésére, midőn ez a 
jobb parton pneumatikusan alapozott előépítménynél a munkálatokkal az 
addig megállapított határnál mélyebbre akart lehatolni, felhívásomra feb
ruár^ 14-én szintén eljárt a helyszínén.

Minthogy Tusnád fürdő a székelyföldi kirendeltség révén a fürdő
terület talajviszonyainak tanulmányozására államköltségen geológus ki
küldését kérte, e tárgyban 570/1903 sz. alatt terjesztettük feljelentésünket 
földmivelési miniszter úr elé, a mintáz 1903augusztus 29-én kelt 581. sz. 
itteni jelentésben foglalkozhattunk a székely földi kirendeltségnek Szováta 
fürdő környékének geológiai megvizsgáltatását czélzó felterjesztésével is.

A budapesti bányakapitányság egy az I. kér. Horgony-utcza és 
Döbrentei-tér sarkán építendő házzal kapcsolatosan foganatosítandó szikla
csoportrobbantásból kifolyólag, tekintettel az ottani védőterületekre, 1903 
január 20-ára helyszíni szemlét és tárgyalást tűzvén ki, ebben mint hiva
talos geologszakértő dr. Szontagh Tamás lett alkalmazva; a mint azután 
az ugyancsak az utóbbi bányakapitányság által, a Ráczfürdő belső védő
területén belül, az Erzsébet-hid és a Gellérthegy közt csapadékvizek le
vezetése végett tervezett nagyobb szabású csatorna elkészítése tárgyában, 
a Ráczfürdő igazgatóságának felszólamlására, f. é. október 24-ére kiírt 
helyszíni tárgyalásnál telegdi Both L ajos főbányatanácsos-főgeologus volt 
mint hivatalos szakértő jelen.



-(17) IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS. 21

Sokszorosan voltunk igénybe véve az ivóvizek kérdéseivel, de téves 
azt hinni, hogy ez irányban az egyszerűbb esetekben is a földtani intézet 
közegeinek közbelépése szükséges, mert igen számos esetben értelmesebb 
kútmesterek már sok évi helybeli tapasztalataik folytán, úgyszintén neve
zetesen a helybeli mérnöki körök, igen jó szolgálatokat tehetnek az érde
kelteknek. Az intézet elé voltaképen csak a súlyosabb kérdések valók, 
mert hol van a világon az a földtani intézet, mely az összes felmerülő 
ebbeli kérdéseknek, egyéb teendői mellett, egymaga eleget tudna tenni ?

I. Artézi kutakat illető kérdésekben:

a) H elysz ín i szem le m e lle tt :

1. A tkám . k. (Hevesmegye). A közbirtokosság 2-ik
ártézi kútja ügyében .... ........  vélem. Güll V ilmos.

2. Boros]enő n. k. (Aradm.) _  .. vélem. dr. Papp K ároly.
3. Bögönd puszta (Fejérm.) gr. Cziráky Antal úr

hitbiz. birtoka _. .„ „  .... __ _  vélem. L iffa Aueél.
4. Hódos k. k. (Aradm.) .... .... „. .... vélem. H orusitzky H enrik.
5. Karczag r. t. v. (Jász-Nagykun-Szolnokm.) to

vábbi artézi kutak végett ._. „. „  vélem. dr. Szontagh Tamás.
6. Pankotan.k. (Aradm.) hegyközség kérése, vélem. dr. Papp Károly.
7. Selye k. k. (Maros-Tordam.) artézi kút útján,

vagy egyéb módon való vízbeszerzés, vélem. Halaváts Gyula.
8. Szentmárton n. k. (Aradm.) .... „  vélem. dr. Papp Károly.
9. Tápiószele n. k. (Pest-Pilis-Solt,Kiskunm.)vélem. Güll V ilmos.

10. Tornócz k. k. (Nyitram.) „. „  ._ .._ vélem. H orusitzky H enrik.
11. Ujegyház n. k. (Szebenm.) ... .... .... vélem. dr. Papp Károly.

b) H elyszín i szemle n é lk ü l:

1. Balatonfőkajárn. k. (Veszprémin.).... vélem, telegdi R oth L ajos.
2. Gilád n. k. (Temesm.) .... .„ .... ... vélem. dr. Szontagh Tamás.
3. Mocs le. le. (Kolozsm.) Kolozsvármegye alispánja

kérése ... _. __ „. _  ... _  ....' vélem. dr. Pálfy Mór.
4. Rózsahegy n. k. (Liptóm.) Makovicky, H ondek

& Co. ezég kérése .... .„  „  .„ .... vélem. dr. Papp K ároly.
5. Sarmaság k. k. (Szilágym.), a m. kir. államvas

utak nagykárolyi osztálymórnökség kérdése a
sarmasági vasúti állomásra vonatkozólag, vélem. dr. Szontagh Tamás.

6. Szamosújvár r. t. v. (Szolnok-Dobokam.) Bányát

Károly úr kérdése vélem. dr. Pálfy M ór.
7. Szápáryliget n. k. (Aradm.) _  .... .... vélem. dr. Pálfy Mór.
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II. Közönséges és úgynevezett fúrtkutakat illetőleg:

a) H elyszín i szemle m e lle tt :

1. Beregújfalu k. k. (Beregm.) ... .... vélem. dr. Pálfy Mór.
2. Kátlócz k. k. (Pozsonyin.) erdődi gróf P álfy

József úr szeszgyára .... .... „  ... _  vélem. H orusitzky Henrik.
3. Szamosújvár r. t. v. (Szolnok-Dobokam.) vélem, telegdi Roth L ajos.
4. Szilágysomlyó r. t. v. (Szilágyul.), állami föld-

mives iskola legelője kútja vélem. dr. L ászló Gábor.

b) H elyszín i szemle n é lk ü l:

1. Kalácsa n. k. (Temesm.) határában fekvő, gróf
d’HARCouRTné tulajdonát képező Iphigenia ma
jor kútja .., ...  .... .... .... ... „. _. vélem. dr. Szontagh Tamás.

2. Királydarócz n. k. (Szatmárm.) m. kir. belügy
miniszter úr átirata következtében.., vélem. Timiíó Imre.

Az imént elősoroltakon kívül még számos más esetben járt el az 
intézet.

A mosoni Dunaág kitorkolásánál egy vízbeeresztő és kamara zsilip 
építésével kapcsolatosan az ottani talajviszonyoknak fúrás útján való meg
állapítása válván szükségessé, ekkor a geológiai felvilágosítások meg
adásával T imkó I mre geológus bízatott meg, a kinek jelentését 217/1903. 
szám alatt terjesztettem fel.

Bar anyavármegye alispánja az esztergom-szászvári kőszénbánya 
részvénytársaság által a szászvári bányatelepen átfolyó patakból való 
vízhasználata ügyében f. évi november hó 27-én póttárgyalást tűzvén ki 
a helyszinére, ebben mint geologszakértő ugyancsak T imkó Imre működött.

Földművelési miniszter úrnak 1903 november 12-én kelt 93,768/Y. 1. 
számú felhívására véleményes jelentést nyújtott be H alaváts Gyula íő- 
geologus azon kérdésre, váljon a Budapest körül létesítendő övcsatorna 
Kőbánya alatt nyitandó alagútját lehetne-e, tekintettel a geológiai viszo
nyokra, egészben vagy részben boltozás nélkül tervezni?

Felsőbb hatóságunk felhívására vélemény adatott a pécsi sertés
hizlaló és árúraktár részvénytársaság artézi kútja és a Madarász-féle 
források ügyében Maleter Rudolf ügyvéd úrtól Pécs sz. kir. város 
polgármesteréhez benyújtott felebbezése tárgyában (542/1903. int. sz.), és 
ugyancsak Pécs sz. k. város polgármesterének még az év elején a Pettye 
alatt tervezett próbafúrások iránt adtunk felvilágosítást (18/1903.); a mint 
azután földmivelési miniszter úr felhívására a Pécs sz. kir. város polgár
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mesterének az ottani Basa malom melletti artézi víz felhasználása ügyé
ben benyújtott előterjesztésére is nyilatkoztunk.

Budapest székesfőváros X. kér. elöljárósága a magyar kerámiái 
gyár r. t. telepén létesített fúrt kutak felülvizsgálatát 1903 márczius 5-ére 
tűzvén ki, a bizottsági eljárásban részünkről dr. Szontagh Tamás bánya- 
tanácsos-osztálygeologus vett részt; a mint azután részt vett a X. kér. 
elöljáróságnak a magyar ruggyanta gyár r. t. által a külső Kerepesi 
út 11. sz. alatti ingatlanán létesíteni óhajtott kút tárgyában 1903 jú
nius 3-án megtartott vízengedélyezési tárgyalásán is, s megkaptuk 
636/1903. föld. int. szám alatt az ide vonatkozó polgármesteri határoza
tot, mely bennünket érdeklő pontokat is tartalmaz.

A vámosmikolai kir. járásbíróság az általa Szobon egy kútfenék 
kőzetének megállapítása és vízének esetleges megfertőztethetése tárgyá
ban megtartandó helyszíni tárgyaláshoz geológust kívánván, e czélból 
dr. Szontagh Tamásí küldöttem ki mint bírósági szakértőt.

A « Tisza hajdan és most» megjelenésben levő nagy munkához az 
illetékes körök részéről a Tisza folyam vízgyűjtő és lefolyó területének 
geológiai megismertetésének csatolása is szándékoltatván, az e tárgyban 
még 1903 január 8-án a földmivelésügyi minisztériumban megtartott 
tanácskozásban személyesen vettem részt, a mint azután a munka e részé
nek elkészítésére részemről ajánlott dr. Szontagh Tamás e tárgyban az 
intézetnél a programmot is egybeállította és ez rövid úton benyújtatott 
(39/1903. int. sz.); habár később döntő helyen a kezdetleg szándékolt 
bővebb tervről lemondottak.

Hazánk területén újabb időben a mesterséges úton való vízbeszer
zés oly kiterjedést nyert, hogy nevezetesen az artézi- és úgynevezett fúrt- 
kutak valóban gombaszámra szaporodtak.

Czélirányosnak, sőt szükségesnek tartottam tehát, Halaváts Gyula 
régebbi egybeállítása mellett, az újabb adatok nyomán és térképbelileg is 
e téren áttekintést nyerhetni; felszólításomra intézetünk tagja, dr. Szon
tagh Tamás bányatanácsos-osztálygeologus készségesen magára vállalta 
egy a magyar birodalom vízre való fúrásait és a városok vízvezetéseit tér
képen való feltüntetését és ennek topográfiái és hidrológiai magyarázó 
szöveggel való ellátását.

Minthogy azonban az egyedül a birtokunkban lévő adatok alapján 
lehetetlenség lett volna csak némileg is tökéletesebb képet nyújtani, azon 
kéréssel fordultam még 1903 február 12-én dr. Dakányi I gnácz földműve
lési miniszter úrhoz, hogy tervünket támogatva, az általunk egybeállított 
kérdőívek révén, részünkre a politikai hatóságok közbejöttével a még 
hiányzó adatokat beszerezni kegyeskednék.

O Excencziája nem is késett még az 1903 márczius 27-én kiadott
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13,801/IV. 3. sz. rendeletével valamennyi vármegye alispánját és törvény
hatósági joggal felruházott város polgármesterét, az illető kérdőívek meg
küldése mellett, a szükséges adatok beküldésére felhívni és csakis e hat
hatós támogatásnak köszönhető, hogy a már is készülőben lévő munka 
megbízható, széles alapra helyezkedhetik. Egyelőre is fogadják azonban 
mindazok, a kik bennünket támogatni szíveskedtek, e helyen is legőszin
tébb köszönetünket.

Azt hiszem, hogy az immár javában készülő munka, melynek tér
képe, a gyakorlati geológia atlaszának többi, már is kiadott lapjaihoz 
mérten szintén 1 : 900,000 arányú, nevezetesen az artézi- és fúrtkutjaink 
körüli kérdésekben, úgy a technikusoknak, mint az érdekelt hatóságok
nak és magánérdekeiteknek hasznos felvilágosítást és útbaigazítást fog 
nyújtani és hazánk földalatti víztartóira fényt vetni.

A még a múlt évi jelentésemben (25. 1.) felemlített, Vasas község 
határában létesíteni szándékolt vízvezeték engedélyezése ügyében, mely
nél körünkből dr. Papp Károly geológus járt el, a folyó évben kezeinkhez 
jutott földmivelési miniszter úrnak harmadfokú döntése is (366/1903. 
int. szám).

A Eába-szabályozó társulat ügyeinek megbeszélése végett, melyet 
megelőzőleg még a múlt évben történtek a Fertő tó táján részünkről is 
vizsgálatok (Évi jelentés 1902. 21. 1.). 1903 június 8-án miniszter úr 
elnöklete alatt tanácskozás tartatván, ebben intézetünk dr. Szontagh 
Tamás és H orusitzky H enrik által volt képviselve.

Végre még csak azt említem, hogy dr. Szontagh Tamás pénzügy- 
miniszter úrnak 14,744/1903. számú átiratára az 1903 április 20-án kelt 
36,683/IV. 3—b. sz. földmiv. miniszt. rendelet alapján 1903 április 27-én 
Aknaszlatinára utazott, hogy az ottani Kunigunda-bánya vízbetörése 
tárgyában a szükséges vizsgálatokat foganatosítsa.

A kőbányászattal és agyagnyeréssel kapcsolatos kérdések szintén 
többszörösen kerültek elénk.

így földmivelési miniszter úrnak rendeletére dr. Palfy Mór osztály - 
geologus a dunabogdányi és visegrádi m. Jár. kőbányalcezelőség kikül
döttjével 1903 május 19— 28-ig a felső-tiszai kőbányákat, június 4— 9-ig 
és 11— 14-ig pedig a Dráva és Maros mentieket vizsgálta meg.

Ugyancsak a mondott kőbányakezelőség kérésére május 12-én részt 
vett dr. Páley M ór a visegrád-kis-villámhegyi és a pilismarót-sashegyi 
kőbányák újabb megvizsgálásában; május hó 18-án pedig a felső-helem- 
bai és a nagymaros-remetevölgyi kőbányák kőzeteit vizsgálta meg ismét.

Minthogy földmivelési miniszter úr 1903 július 16-én kelt 63,125/V.
1. számú rendeletével az ipoly-damasdi és krudjai (Krudja hegységben, 
Gradistye határában) kőbányából való kőzetnek a dunabogdányi és vise

M
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grádi m. kir. kőbányakezelőség kérésére egy geológus közbejöttével való 
sürgős megvizsgálását rendelte el, evvel dr. Pálfy Mór osztálygeologust 
bíztam meg, a kit a szükséges időtartamra az országos fölvételektől be
rendeltem. Dr. Pálfy e feladatának a július 20— 26-iki időközben tett 
eleget, a mint azután felsőbb helyről rövid úton kapott felhívásra, dr. Pálfy 
július 30-án hozzá fogott még a zirczi cziszterczita apátság birtokán elő
forduló mészkő- illetve márványbányák, megvizsgálásához; jelentését 
493/1903. sz. a. terjesztettem föl.

Kereskedelemügyi miniszter úr a dömösi nagymacskási kőbánya 
anyagának útépítési czélok szempontjából való bizottsági megvizsgálását 
f. évi november 30-ára tűzvén k i: az ebben való részvételt földmivelés- 
ügyi miniszter úr felhívására, dr. Schafarzik FERENCzre bíztam.

Kereskedelemügyi miniszter úr a nagybátonyi állami kőbánya és 
kőzúzó telep szomszédságában lévő ágasvári kőhegynek több szempont
ból való bizottsági megvizsgálást szeptember 16-ára tűzvén ki s ehhez 
geológust is óhajtván, földmivelési miniszter úrnak 1903 szeptember 12-én 
kelt 80,673/IY. sz. felhívására a helyszini vizsgálatban való részvétellel 
O eselii Sándor főbányatanácsos-b.-főgeologus bízatott meg; s minthogy 
ekkor vitás kérdés is merült fel, ennek tisztázása végett kereskedelmi 
miniszter úr újabb kívánalmához képest dr. Schafarzik Ferencz bánya- 
tanácsos-főgeologus f. évi deczember 1-én szintén eljárt a helyszínén 
(826/1904. int. sz.)

Földmivelésügyi miniszter úrnak még az év elején, azaz 1903 ja
nuár 13-án kelt 990/IY. 3— b. sz., belga márványminták kíséretében 
leérkezett fölhívására és kereskedelemügyi miniszter úrnak 1902 deczem
ber hó 26-án kelt 77,886/IX. sz. átiratára, dr. Schafarzik F erencz össze
hasonlításai alapján jelentés tétetett a hazai márványfajoknak a megkül
dött belga márványmintákkal szemben mutatkozó használhatósága szem
pontjából.

Meg kell azonban jegyeznem, hogy e gyakorlati kérdés meg
ítélésénél több oly tényező játszik közbe, mely nem a földtani intézet, 
hanem a technológia körébe tartozik (53/1903. int. sz.).

Kereskedelmi miniszter úrnak 1903 november hó 15-én 53,221/IX. 
szám alatt földmivelési miniszter úrhoz intézett átirata következtében 
éttől kapott fölhívásra jelentés tétetett a székelyvidéki kő- és márvány
bányák feltárása tárgyában, tekintettel az 1902. évi augusztusban Csík- 
Tusnádon tartott székelykongresszustól kiadott közleményben felemlí
tett kőzetanyagokra, dr. Schafarzik F erencz egybeállítása alapján 
(838/1903. int. sz.). A székely márványipar kérdésével különben már ismé
telten foglalkoztunk a 819/1902. és az 511/1893. sz. itteni jelentésekben, 
n melyekben a csíkmegyei márványok behatóan lettek leírva s a hol reá
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mutattunk a vasút hiányára is, a mely nélkül a székely márványipar ki
fejlődni nem fog.

A győri kereskedelmi és iparkamara 1901. évi jelentésére, melyben 
az üveggyártáshoz szükséges belföldi tiszta kvarczhomok hiányára törté
nik utalás és kereskedelemügyi miniszter úrnak 85,276/IX. 1902. számú 
átiratára, melyben a hazai ebbeli anyag előfordulásának a földtani inté
zet részéről való megjelölése .kívántatik s legfőbb főnökünk 1903 feb
ruár 4-én 8,669/IY. 3. sz. alatt kelt felhívására, 113/1903. sz. alatt meg
tettük mi is jelentésünket, külön figyelmeztetvén az intézeti Évi jelentés 
1898. folyamára, hol az üveg iparra használható kvarcz és kvarczhomok 
hazai előfordulásai egybe vannak állítva.

Berettyóújfalu főbírójának hozzánk érkezett kérésére dr. Szontagh 
Tamás megtekintette a község tulajdonát képező tégla- és cserépgyár nyers
anyag előfordulását; a 22,357/IY. 3—b. 1903. sz. földm. miniszt. felhívásra 
két leküldött minta iránt nyilatkoztunk, melynek egyike üveges salaknak, 
másika okkeres barnavasércznek bizonyult.

A  földm,ívelési minisztérium hegyvidéki kirendeltségének megkere
sésére ennek felvilágosítást adtunk az ungmegyei dubrinicsi kaolin elő
fordulása tárgyában hozzánk intézett kérdésére; a lugosi m. kir. erdő- 
igazgatóság által beküldött, a krassó-szörényi Draxinyest községből való 
két homokmintát pedig dr. Emszt Kálmán vegyészünk vizsgálta meg, de 
különös értékűnek nem bizonyultak (140/1903. int. sz.).

A magyar kir. államvasutak igazgatóságának dolomittörmelék iránt, 
mely a fuvarlevélben tévesen lett minősítve, nyújtottunk felvilágosítást 
(288/1903. int. sz.).

Bányászati és egyéb térre vezető kérdésekben szintén többszörösen 
jártunk közbe.

Pöldmívelésügyi miniszter úr felhívására dr. Schafakzik F ebencz. 
bányatanácsos-főgeologus a rákoskeresztúri munkás-otthon beadványa 
alapján az ottan figyelt lignit-előjövetelt vizsgálta meg, mely azonban 
silányabb minőségű, a mint megjegyezhető, hogy hazánk pontusi lerako
dásaiban szénnyomok, sőt tágabb területeken is gyakrabban figyelhetők, 
de nagyobb jelentőségük nincs (36/1903.).

Egy második esetben, ugyancsak földmívelési miniszter úr meg
hagyására és a tordaaranyosmegyei Toroczkó község kérésére, telegdi 
K oxh L ajos Toroczkóra utazott, hogy az ottani határban előforduló vás
ároz, illetőleg pedig márványok iránt nyilatkozzék, a minek különben már 
fölvételi jelentései alkalmával is eleget tett (193/1903.); a mint azután 
felsőbb meghagyásra megvizsgálta a beregmegyei Bábakút község határá
ban mutatkozó fe/mí-nyomokat is, melyeknek azonban jelentőséget nem 
tulajdonít; szintúgy újra eljárt telegdi R oth L ajos a zemplénmegyei
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Szukó község határában is, pénzügyminiszter úr felhívására megtekin
tendő az akkorában (1903 deczember 15) már 610 métert lehatolt ottani 
fúrólyuk anyagát, s ha 700 méterig eredmény el nem éretnék, a 900 
méterig való lehatolást ajánlotta (852/1903. int. sz,).

Az országos iparegyesület a hazai szénnek a gyáriparban való 
nagyobbmérvű fogyasztásának előmozdítását óhajtván, s ezzel kapcsolat
ban az intézetben végzett, a hazai szenek megvizsgálását tárgyaló K ale- 
csiNSZKY-féle munkának terjesztése iránt érdeklődvén, e tekintetben szin
tén felvilágosításban részesítettük.

Singee V ilmos bányabirtokos, muraszerdahelyi lakos, a zalamegyei 
Muraszerdahely vidékén folytatott petroleumkuiatásainak anyagilag való 
támogatását kérvén, pénzügyminiszter úrnak 1903 május 19-dikén kelt 
41,401. sz. felhívására megbíztam Gesell Sándob főbányatanácsos b. fő- 
geologust, hogy a Bányavár (Peklenicza) és Szelencze közötti területet 
Zalamegyében vizsgálja meg. A 364/1903. sz. alatt felterjesztett jelentésé
ből látom, hogy a mondott vidéken mintegy 170—210 méter közötti mély
ségben akadtak 840 fokú zöld kőolajra, mely jelenleg is mívelés tárgyát 
képezi. Az V-ik számú mélyfúrásban, 700— 800 méter között, 810 fokú 
vörösszinű kőolajat találtak.

Gesell jelentése szerint többé-kevésbé homokos-meszes márga és 
agyagrétegek, vékony, laza és meszes homokkő közfekvetekkel, fúrattak 
át az eddigi 29 fúrással és az V-ik számú mélyfúrásban meszes márga 
alatt jelentkezett az olajkitörés 714 méter mélységben. Tovább fúrván, 
Gesell szerint, 788 méterig ismét erős gázokra és olajra akadtak ugyan, 
de a víz elzárása nem sikerült.

Gesell megjegyzi, hogy azt a benyomást nyerte a helyszínén, 
miként a mélyfúrás negatív eredménye a hanyag, elővigyázatlan fúrási 
munkálatokra vezethető vissza, s hogy a víznek elzárása a 200 méteres 
fúrólyukban sem sikerült tökéletesen, s hogy tehát ezen kutakból is vízzel 
vegyítve húzzák az olajat, de hogy ennek daczára a két évi termelés 
mintegy 30,000 métermázsára rúgott volna.

A tervbe vett négy új fúrólyuk, melyet Gesell telepített, esetleg 
legalább 800 méterre való lehatolhatásra terveztetett.

Az ungvölgyi Luh vidéki petroleumterületen jelenleg folyó határ
széli vasúti építések alkalmával létesített föltárásokat, illetőleg ezek tanul
mányozásának fontosságát a m. kir. főerdőhivatal Ungvárit földmívelés- 
ügyi miniszter úrhoz intézett külön jelentés tárgyává tévén, alkalmam 
nyílt ebbe szintén betekintést vehetni és saját indítványomat is megtenni, 
melynek alapján azután Gesell Sándob főbányatanácsos b. főgeologus 
az 1903 október 9-én kelt 84,758/IV. 1. sz. rendelettel az imént mondott 
vidékre küldetett, hogy már tekintettel az ottani petroleumkutatásokra,
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a vasút létesítette feltárásokat tanulmányozza. Gesell rövid jelentése 
707/1903. int. sz. alatt terjesztetett fel s ebben említi, hogy az Y-ik sz. 
alagútban 2— 8 cm-teres szénsudarak fordultak elő kékes, kövületeket 
(cerithiumokat, turritellákat, pecteneket) tartalmazó agyagpalában. A kövü
letek felső-oligocasnre utalnak, minthogy a talált cerithiumok Cer. mar- 
garitacaeum és változásaihoz valók.

Földmívelésügyi miniszter úr rövid úton jelentést kívánván a petró
leumra való kutatásoknak külföldön miként való támogatása tárgyában, 
ebbeli jelentésemet 562/1903. sz. alatt terjesztettem fel; a mint ugyan
csak felsőbb hatóságunk felhívására nyilatkoztunk Mehlferber F erencz 
beadványára a borsabányai bányászatot illetőleg.

A kálisók kutatására irányított chemiai vizsgálatokról mindenek 
előtt meg kell jegyeznem, hogy az ezek végzésével megbízott fővegyészünk, 
Kalecsinszky Sándor, még az 1903 január vége felé ismét beállt igen 
súlyos betegsége és ennek következményei által ezek folytatásában annyira 
meg volt akadályozva, hogy, habár a chemiai vizsgálatok sok sós vízre 
megejtettek, a még az 1902. év nyarán Udvarhely- és Maros-Tordamegyé- 
ben gyűjtött vizek elemzését sem fejezhette be teljesen, a mint ezt pénz
ügyminiszter úrhoz 1903 június 18-án 415. sz. alatti fölterjesztésemben 
is előadtam. Minthogy továbbá a nevezett fővegyész orvosa tanácsára 
1903 július 1-től több hónapi szabadságot volt kénytelen igénybe venni, 
természetes, hogy ily viszonyok közt nyári működését is be kellett szün
tetnie és íentidézett jelentésem folyományaként pénzügyminiszter úr 
1903 július 5-én kelt 53,953. sz. alatt Kalecsinszky Sándort abban a 
reményben, hogy ez az eddig gyűjtött anyag megvizsgálását meggyógyul- 
tával a következő tél folyamán elvégezheti, a további helyszíni vizsgála
tokat pedig a jövő év nyarán újra fölveheti, a szóban forgó vizsgálatok 
folytatásától az 1903. év folyamára fölmentette.

Budapest székesfőváros tanácsa a Ill-ik  kerületben lévő Tábor
hegyen beállott nagymérvű földcsuszamlások ügyében ezek okáról s a 
megfelelő védekezés iránt kívánván felvilágosítást, ennek megadásával az 
intézet köréből telegdi R oth L ajos íobányatanácsos-főgeologust bíztam 
meg, a ki e czélból f. évi márczius hó 16-án a helyszínére is kirándult 
(156/1903. int. sz.).

A fentebbi hegycsuszamlásokkal kapcsolatosan a székesfőváros 
Ill-ik kerülete részére újabb temető-terület kijelölése válván szükségessé, 
a székesfővárosi tanács, a székesfővárosi mérnöki hivataltól megvizsgált 
temetőhelyekre nézve geológiai szempontból kívánt véleményt, melynek 
megadásával dr. Szontagh Tamás! bíztam meg, a ki helyszíni eljárásai 
alapján jelentést tett, s ezt 732/1903. sz. a. küldöttem meg a tanácsnak.

Földmívelési miniszter úr véleményadásra adván le Draxler R ezső



szolgálaton kívüli vasúti tisztviselő és temessági lakosnak ásványleletek 
tárgyában kelt beadványát, ez iránt is megadtuk a kellő felvilágosítást 
(194/1903. int. sz.).

Redl Gusztáv úrnak, állami polgári iskolai igazgató Tapolczán 
(Zalamegye), a ki a f. é. folyamán ott felfedezett barlangról volt oly szíves 
bennünket értesíteni (116/1903. int. sz.) az ebből való, valamint egy a vén- 
deki területen mélyített, kút kőzetei iránt adtunk felvilágosítást (188/1903. 
és 212/1903. int. sz.).

Mintegy további 95 esetben folytattunk különböző kérdésekben hoz
zánk fordulókkal levelezéseket, külön nem is emlitvén ama számos esetet, 
midőn a felek rövid úton kerestek fel kérdéseikkel bennünket.

*

Intézetünk palotáját illetőleg fel kell említenem, miként 
sajnosán kelle tapasztalnunk, hogy az épület ablakai keretének nem kellő 
zárása következtében, nevezetesen téli időben, az északfelé fekvő szobák
ban és a múzeumban, különösen pedig szeles időben, nagy temperatura 
depresszió állt be. Nemes pártfogónk semsei dr. Semsey A ndor, a kinek 
alkalma volt e káros körülményt a helyszínén tapasztalni, elhatározta 
magát a bajt orvosoltatni, s Zauner Alajos m. kir. építészmérnök úr szives 
közbejöttével a szükséges munkálatokat még a f. é. folyamán a Klenovits 
és Báthory czég által keresztül is vitette, s az 1560 kor. 20 fii. költséget 
sajátjából fedezte. Csakis őszinte köszönetünket fejezhetem ki, úgy nemes 
pártfogónknak újább áldozatkészségéért, de egyúttal az ügyünkben eljárt 
építészmérnök Zauner Alajos úrnak fáradozásaiért is.

Ez évben foganatosította az építő-vállalkozó a palotán ama javítá
sokat is (kőfaragó munkák, aszfalt javítások stb.), melyek az utó-felül
vizsgálatnál megállapíttattak s még őt terhelték.

Eöldmívelési miniszter úr 1903 január hó 26-án kelt 107,797/IY/3a 
1902. szám alatt megengedte továbbá, hogy az utóvizsgálat alkalmával 
megtartott szemlén megállapított hiányok közül többek pótoltassanak, 
úgy mint egyes földszinti helyiségekben a puhafapadlózat, tölgyfapadló
zattal helyettesíttessék, több ablakredőny s a léghuzam mérséklésére a 
lépcsőház alagsorbeli részében és a két toronyszobánál ajtók alkalmaz
tassanak ; e munkálatok, minthogy ezek nem a palotaépítő-vállalkozó köte
lességeihez tartoztak, az intézet költségére (1332 korona 18 fii.), Zauner 
Alajos építészmérnök úr közbejöttével szintén nyomban foganatosíttattak 
(64/1903. int. sz.).

A palotának épségben tartása, a kertnek könnyebb loesolhatása s a 
vízvezetéknek ehhez való idomítása s az effélék szintén némi munkálato
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kát igényeltek, melyek a fentmondott építészmérnök úr felügyelete alatt, 
még ez év nyarán F ort Oszkár és társa központi gőz- és vízfűtés, légszesz, 
vízvezeték czég által végeztettek 786 korona 22 fillér fejében (593/1903. 
int. sz.), a mint továbbá az agrogeologiai laboratórium, a főző és elpároló 
fülkénél a fejlődő gőz elvezetése végett szintén némi változást követelt, 
melyet 74 kor. 05 fii. költséggel létesítettünk.

Palotánk nevezetesen magasabb részeiben azt tapasztalván, hogy 
gyenge a víznyomás, e tekintetben a székesfővárosi vízmüvek igazgató
ságához fordultunk, mely a vizsgálatot megtartván, ezt tényleg gyengének 
találta, de örömünkre szolgált a tőle kapott biztatás, hogy a gellérthegyi 
medencze bekapcsolása részben segíteni fog, a Hungária-körúti 1200 s
csőnek üzembevétele pedig végleges orvoslást fog nyújtani (559/1903. 
int. sz.).

Nehány kisebb összegen kívül, melyet semsei dr. Semsey Andor úr, 
intézetünk tiszteletbeli igazgatója, szobafestési pótlásra (80 korona) és a 
palotát környező kertre (128 kor. 61 fii.) fordított, különösen kell hang
súlyoznom ama nagy pénzbeli áldozatot, melyet mecénásunk a múzeu
munkban, a laboratóriumokban és dolgozó szobákban még különféle 
szekrények és vitrinek alakjában mutatkozott szükségletek beszerzésére 
fordított, minthogy a folyó évben e téren mutatkozó ajándékainak összege, 
a fentebbi összegeken kívül, egymagában 4256 kor. 91 fii.-re rúg.

Az ő szívességének köszönünk továbbá anagyFuess-féle mikroszkóphoz 
tartozó mikrofotográfiai készülékhez egy 4-es számú fonalkereszt nélküli 
szemlencsét (7 kor. 50 fii.); a mint még múlt évi jelentésemben felemlí
tettem,* miként legújabban Zemplén Géza-tói akvarellekben megfesteti 
hazánk geologiailag jellemzőbb pontjait intézetünk részére s most már 
hozzátehetem, hogy ennek kifolyásaként a f. évben a Yöröspatak melletti 
Detonata, a Csetatye és a somoskői bazalt képezte Várhegy képei kerültek 
birtokunkba, még pedig már bekeretezetten, ugyancsak semsei dr. Semsey 
A ndor ajándékaként, összesen mintegy 849 korona értékben.

Az intézeti múzeumot 1903. évben összesen 4481 tekintették meg, 
még pedig 27 az 1 koronás belépővel, 4454 a rendes nyitási napokon.

Végre még megjegyzem, hogy a f. é. budgetszerűleg ismét 6000 kor. 
állt az átmeneti kiadások révén beruházásokra rendelkezésünkre, de az 
ügyviteli költségnél az eddigi 36,000 korona helyett az 1903 november 
29-én kelt 93,672/IV. 3. sz. rendelet szerint már csak 29,000 kor. jutott 
nekünk az 1903. évre osztályrészül (835/1903. int. sz.).

*

*  É v i je len tés  1902. p. 30.
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G y ű jte m é n y e in k k e z  fordulván, fóljegyzem, hogy ezek zoo- 
paléoi dolog iái és összehasonlító oszteologiai részét a következők gyarapí
tották : H orusitzky H enrik geológus, az aradmegyei Hódos és Járkos 
határában gyűjtött 10 faj pontusi gasteropodával és pelecipodával; Iáame- 
nitzky Benedek egy kis rodentia zápfogaival a köpeczi lignitből; L aczkó 
Dezső; főgímnáziumi tanár Veszprémben, Hipparion gracile, Bison p r i-  
scus, Mustodon giganteum állkapocs és koponyamaradékaival, öt darab, 
melyeket a Placochelys placodonta Jaek. koponyája másod példányának a 
berlini múzeumnak dr. L óczy L ajos tanár révén való átengedése fejében 
ettől kompenzáczióként kapott; M. kir. államépítészeti hivatal Deésen, 
nehány sérült emlősmaradványnyal s Kisnjdres és a szolnok-dobokai 
Sósmezőről való eocénbeli gasteropodával; Nopcsa F erencz br. nehány 
hunyadmegyei kőzettel és kövülettel; Osten-Plathe L eopoldina grófné 
dr. Schafarzik F erencz útján Ursus spelaeus csontmaradványaival a 
krassó-szörényi Buka völgye (Pojen vidékén) Pestere barlangjából; Ran- 
z inger V incze bányatanácsos és bányaigazgató Tatabányán, Elephas 
primigenius ott talált két agyarával és egy zápfogával, nemkülönben 
Rhinoceros tichorhinus felső állkapocsbeli fogakkal; Sárkány K ornél 
szénbányatulajdonos Disznókorválón (Borsodmegye), onnan való nagyobb 
anodontákkal; Schafarzik F erencz dr. apetrozsényi Deák-tárnában gyűj
tött kövületekkel; semsei dr. Semsey Andor a Cervus pygargus agancsai
val (28 kor. vétel); a budakeszi nummulitmészből való felső eocénbeli 
36 darab kövülettel (12 korona); továbbá a solnhofeni felső jurából való 
26 darab hal-, rák- és rovarmaradványnyal (1064 kor. 96 fii.); végre a 
H. Minőd czégtől Genfben 156 kor. 19 ül.-ért vásárolt francziaországi 
Lophiodon rhinocerodes, Palaeotherium magnum, médium és minus 
fogakkal. Shrubsole W . H. Londonban, Kairó vidékéről való echinoideá- 
val; szilágy somig ói m. kir. földmívesiskola ottani pontusi cardium és 
congeria maradványokkal; T eutsch Gyula likőrgyáros Brassóban, kőkor- 
szakbeli emlőscsontmaradványokkal Brassó és Botfalu vidékéről (335/1903. 
int. sz.); Urmánczy Nándor országgyűlési képviselő révén a Gyergyói 
Első Bányatársulat igazgatójának Urmánczy -János úrnak megbízásából 
megküldött, a gyóborszéki szénbányában talált teknősbéka positivuma és 
negatívumával.

Tudomásunkra jutott, hogy a barsmegyei Besse községben a múlt 
évben egy csaknem teljesnek mondható mammuth-csontvázra akadtak, 
mely, mint erről dr. Böckh HuGÓtól értesültünk, Iámét András prencs- 
íalvi (Hontmegye) r. kath. plébános és lelkes természetvizsgáló tulajdo
nába került. Minthogy a leletnek részünkre való megszerzése végett tisz
teletbeli igazgatónk, semsei dr. Semsey A ndor valóban nagy pénzbeli 
áldozatokra is kész volt, e őzéiből az ő támogatásával dr. Szontagh Tamás
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intézetünk tagját Prencsfalura küldöttem, hogy a csontváz értékéről 
tudomást szerezzünk. Sajnos, hogy minden utánjárás daczára, melyben 
bennünket dr. Darányi I gnácz, akkoriban földmívelési miniszter úr, is leg
erőteljesebben támogatni kegyes volt, nem sikerült ezt részünkre meg
szerezni, mert az értesülésünk szerint a tulajdonos által egyelőre is letét
ként, a turócz-szentmártoni múzeumnak ajánltatott fel.

A borbolyai bálna, melyről még megelőző évi jelentésemben szólot
tám, Sedlyír  I stván laboráns által a környező agyagból kidolgozva és 
szépen összeállítva immár múzeumunkban felállítva látható, s a csontváz 
felállításához szükségelt vastartókat Blenk János gépészünk készítette. 
Mindakettő különben semsei dr. Semsey ANDOR-tól tetemes pénzbeli juta
lomban részesült.

Gyűjteményeink fitopaleontologiai részét illetőleg felemlíthetem, 
hogy dr. Tuzson János akadémiai tanár Selmeczbányán, fosszil fatörzseink 
meghatározását kérésünkre magára vállalni szives volt, miért is ezeknek 
egy részéből, a vékonycsiszolatok elkészíttethetése végett a szükséges 
darabokat megküldöttük (101/1903. és 132/1903. int. sz.). A 42 darab 
csiszolatért járó 63 korona semsei dr. Semsey Andor ajándéka.

Midőn bányageologiai, mineralogiai és petrográfiai gyűjtemé
nyeinkre pillantok, mindenekelőtt hálásan kell megemlékeznünk a club- 
niki nemes opál ama szép és értékes példányáról, melyet m. kir. pénz
ügyminiszter úr 1903 junius 21-én kelt 41,412. sz. rendeletével ártérítés 
nélkül a m. kir. földtani intézetnek ajándékozni oly kegyes volt. E pél
dány 3200 korona beesértékű és 279 karát súlyúnak van jelentve, vagyis 
saját mérésünk szerint 57'2533 gr.-ot nyom (442/1903. int. sz.) s leltá
rainkban G/3423. sz alatt van felvéve.

Földmívelésügyi miniszter úrnak, a ki a nemes opál megszerzésére 
irányított kérésünket a maga részéről is hathatósan támogatni kegyes 
volt, ugyancsak a fentebbire vonatkozó, 1903 ápr. 6-án kelt 29,183/IV. 3. b. 
rendelete szerint, még további jellegzetes, csiszolatlan és anyakőzettel 
biró nemes opál darabokra, nemkülönben különböző tej, üveg, fél- 
opál, stb. példányok adományozására van kilátásunk (251/1903. int. sz.), 
a mit csakis igaz örömmel és köszönettel fogadhatunk.

E gyűjteményeinket még a következők gyarapították: Dobrányi 
K ornél szénbányatulajdonos Gyöngyöspatán, a hevesmegyei Szűcsi község 
határában lévő barnaszénnel; Nagymányoki Bányatársaság, Riegel és 
Társai Nagymányokon, ottani kőszénmintával; Nagymihályi uradalom 
H alaváts Gyula főgeologus közvetítésére ottani kaolinnal; F rankoyich 
Béla tiszttartó Somodin, az abauj-tornamegyei somodi cseppkőbarlangból 
való stalagmitekkel és görgői édesvízi mészszel; K eglevich I stván gróf 
kristályos, öregszemű, száras mészpáttal (kaiéit) Bákóról (Abauj-Torna-
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megye); Pálfy Mór dr. pirittelérkitöltéssel a Muszári aranybánya Gyalu- 
Fétyi részéből; Vadász Emil földbirtokos, Treitz P éter geológus révén, a 
kábái meteorkő két kis darabjával (egy régi magyar megyei térkópatlasz- 
szal); V inassa de Begny Pál, gazdasági főiskolai tanár Perugiában (Olasz
ország), dr. Papp K ároly geológus révén montenegrói kőzetekkel.

A kőzetkoczkák sorozatát a következők gazdagították: J. Géruzet, 
Yvoirban Belgiumban, saját márványbányáiból való 7 darab polírozott 
márványkoczkával; H offmann Károly kőfaragó Belgrádban, ropocsevói 
márványlappal; Ney Imre Budapesten, Bukováról (Hunyadmegye) való 
szürke márványnyal; Téry Ödön dr. királyi közjegyző Gyulafebórvártt, 
branyicskai fekete márványnyal; Czekélius Aurél miniszteri tanácsos, a 
m. kir. Duna-hídépítési osztály főnöke, 32 darabból álló, jobbára hazai 
származású kőzetkoczkasorozattal, melyből 18-at mint másodpéldányt, a 
magyar királyi állami felső építőipariskolának Budapesten engedtünk át 
(285/1903. és 730/1903. int. sz.). Ugyancsak Czekélius Aurél miniszteri 
tanácsos úrnak köszönjük:

1. a budapest-eskütéri hídfő; 2. a budapest-margitszigeti össze- 
kötőbid; 3. az esztergomi kishíd; 4. a csongrádi hid és 5. a Keszthely- 
Nagykanizsa közötti 35. sz. hid fúrásaiból való mintáknak, a fúrási próbák 
és szelvények gyűjteményünk részére való átengedését; a Magyar kerámiái 
részvénytársaság Budapesten, a kőbányai gyártelepükön létesített 3-ik kút 
szelvényrajzát küldötte meg. Fogadják mind ez adakozók őszinte köszö- 
netünket.

Gyűjteményünkről szólva még megjegyzem, hogy felsőbb helyen 
megtett előkészítő lépések után az 1896. évi millenniumi kiállításból inté
zetünkhöz került a rónaszéki Ferencz-bányának sóból készült mintája, 
minthogy további megőrzése és felállítása többféle okokból akadályba üt
között, ez 1903. szeptember 2. és 3-án a budapesti m. k. sóhivatal kiküldöttje 
által tőlünk átvétetett (614/1903. int. sz.). Minthogy továbbá az intézeti 
palotába való beköltözködéssel, gyűjteményeink helyi viszonyai szintén 
gyökeresen javultak s úgy az eddig a hely- és szekrényhiány végett pin- 
czékben, ládákban tartott anyagok is végre napfényre juthattak, elérke
zett az idő az összes anyag rendezésének, felállításának és nyilvántartá
sának kérdésével a módosult viszonyok szem előtt tartása mellett is fog
lalkozni, miért is czélirányosnak tartottam az intézeti tagok leghivatot- 
tabbjait e tárgyban való közös tanácskozásra egybehívni. E tanácskozás 
1903. január 24-én tartatott meg, s a XI. főcsoportra felosztott gyűjtemé
nyek körüli további eljárásnál a megbeszélés eredménye szolgál szabályúl 
(74/1903. int. sz.).

Végül még megjegyzem, hogy a m. kir. földtani intézet a fők épen 
tüzállóságra nézve megvizsgált agyaggyűjteményét a mai ismeretek és
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feltárásokhoz mérten kiegészíteni és újból rendezni óhajtván, s azután 
pedig a lelőhelyeknek térképbelileg való feltüntetése mellett erről kata
lógust is kiadni akarván, a munka lehető teljessége érdekében még 1903. 
április havában fordultunk egy kérdőívekkel ellátott körözvénynyel a keres
kedelmi és iparkamarákhoz, nemkülönben az érdekelt városok polgár- 
mestereihez, de egyesekhez is azon kéréssel, hogy úgy anyag, mint adatok 
beküldése révén szándékunk keresztülvitelét lehetővé tenni szíveskedje
nek. E kérésünket szép siker koronázta, s midőn felemlítem, hogy a 
munka, melyet K alecsinszky Sándor fővegyész készít, nyilatkozása szerint 
immár meglehetősen előrehaladt, csak még legjobb köszönetünknek aka
rok kifejezést adni azok iránt, a kik kérésünknek megfelelni szíveskedtek.

*

K ö z é ig  y i i j t e  nbéviyeIcát a lefolyt évben tőlünk a következő is
kolák kaptak:

1. A budapesti II-ik kér. áll. reáltanoda _  „. .„ __ 126 kőzetdarabot
2. A budapesti m. kir. kertészeti tanintézet „  „. 175 «
3. A budapesti ev. ref. főgimnázium „  ... ... _  120 «
4. A deési m. kir. állami gimnázium ... _  122 «
5. A karczagi államilag segélyezett ev. ref. gimnázium 122 «
6. A magyaróvári gazdasági akadémia .„ .„ ... .... 120 «
7. A pápai alsófokú ipariskola .„ _  .... ... .... „  99 «
8. A szegedi m. kir. állami főgimnázium ... ._ _  123 «

Összesen 1007 kőzetdarab.

Ezen kívül 18 kőzetkoczkát, mint fentebb említém, a budapesti m. 
kir. állami felső építőipariskolának engedtünk át.

*

L a b o r a t o r iu m ja in k r a  térvén át, jelenthetem, hogy ezeknek 
az ásványchemiának szánt részében a megelőző év őszén ismét megkez
dett munka 1903-ban csakhamar megszakadt, mert Kalecsinszky Sándor 
fővegyész 1903. január 27-én újra súlyos betegségbe esett s ennek követ
keztében azután első ízben július 1-től szeptember 15-ig tartó szabadságot 
volt kénytelen kérni, a mire az 1903. julius 2-án kelt 58,633/IY. 3. sz. 
miniszteri rendelettel kapta meg az engedélyt s e két és fél havi szabad
ság azután további kérésére újabb öt héttel toldatott meg.

E kedvezőtlen és mélyen sajnálandó körülmények folytán természe
tesen csak szakadozottan folyhatott a munka, de a sósvizekre irányított 
laboratóriumi vizsgálatok mellett hozzánk fordult három fél részére is 
foganatosíttatott vizsgálat 310 kor. szabályszerű bevétellel szemben.
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Hogy a kálisókra vonatkozó nyári helyszíni vizsgálatok ez évben 
teljesen szüneteltek, azt már a megelőzőben említettem.

Laboratoriumjaink e részének szükségelt pótlásaira a folyó évben 
612 kor. 50 üli. esett.

A talajvizsgáló chemiai laboratóriumban szakadatlanul végeztettek 
a teendők, minek következtében dr. Emszt Kálmán vegyész a f. évben elké
szítette és benyújtotta a Fertő-tó vizéről, az e tó kiszáradt medrében ki
virágzott só, és a Fertő talajában levő, vízben oldható sók chemiai elem
zéséről szóló jelentését, mint a már megelőző évi jelentésemben felemlí
tett vizsgálatok eredményét; úgyszintén elkészítette a I I ohusitzky H. 
agrogeologustól kórt lösz elemzéseket; a mint kiadatott neki elemzésre, 
az imént mondott agrogeologus újabb kérésére, a Vág-folyó iszapjának 
általa gyűjtött mintája (799/1903. int. sz.), a melyet szintén elvégzett.

A kápolnai Pauer V iktor bányasegédmérnöktől Rozsnyó és Gsetnek 
vidéki fölvételi területén] gyűjtött négy mészkő szintén megvizsgáltatott, 
a 978/1902. sz. alatt munkába bocsátott ecsedi lápbeli talaj-elemzések 
azonban még folyamatban maradtak.

A talajvizsgáló chem. laboratórium felszerelését ez évben 4169 kor. 
18 fill.-el támogattuk, a miből 642 kor. 18 üli. platinkószletekre fordíttatott.

Az agrogeologiai osztályban a nyári fölvételi működésen kívül se
rényen folyt a téli laboratóriumi munka is.

Mindenek előtt czélirányosnak találtatott az agrogeologiai osztály 
laboratóriuma részére, minthogy ott többen működnek, rendszabályt egybe
állítani, a mi még ez óv elején meg is történt (148/1903. int. sz.).

Földmivelésügyi miniszter úrnak még 1902. deczember 3-án kelt 
102,811/VIII. 3. sz. rendelete folyományaként a f. é. Treitz Péter osztály- 
geologustól előterjesztetett a tolnamegyei pedologiai bejárások alkalmával 
gyűjtött szőlőtalajminták fizikai elemzését tárgyaló jelentés, mely munkát, 
vezetése mellett, Szőxs A ndor és Dicenty Dezső szőlészeti és borászati 
gyakornokok laboratóriumunkban foganatosították (197/1903. int. sz.).

A még az 1901. évi jelentésemben említett H ortjsitzky Henrik, 
T imkó Imre és Treitz P éter agrogeologusoktól a baranyamegyei szőlő- 
területeken végzett pedologiai fölvételek térképbeli eredményei a nevezet
tek által az intézet részére szintén elkészíttettek, t. i. ennek térképeire is 
átvitettek, minthogy az eredeti fölvételi lapok a földmivelésügyi minisz
térium tulajdonát képezik.

Az agrogeologiai osztály további felszerelésére az 1903. évben 
3840 kor. 50 fill.-t fordíthattunk, a miből beszereztünk részére egyebeken 
kívül egy nagyobb vasfűikét (596 kor.) és egy főzőfülkót (722 kor.); 
semsei dr. Semsey A ndor pedig egy utazási polimetert ajándékozott 
43 kor. 27 fill. értékkel.
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Vegyiszerekben azonkívül laboratoriumjaink összes szükséglete a f. 
évben 832 kor. 53 fill.-re rúgott.

*

Könyv- és térképtárunknál a következő mutatkozik:
1903-ban a szakkönyvtár 173 művel szaporodott, darabszámra 

567 kötet és füzettel, minek következtében 1903. év végén 7456 külön 
művel bírt, 18,746 darabbal és 218,931 kor. 57 fill. leltári értékkel.

Ebből ez évben vétel két darab 6 kor. értékkel; csere és ajándék 
565 darab 5857 kor. 69 fill. értékkel.

Az általános térképtár 20 külön művel gyarapodott, összesen 343 
lappal, minek következtében 1903. év végén 688 külön műre eloszló 
5044 lappal birt, leltári értéke pedig 28,549 kor. 12 fill. Ebből a f. é. 
a vétel kilencz lap 76 kor. értékkel, 334 lap 1226 kor. 50 fill. értékkel 
csere és ajándék.

A vezérkari térképek tárának állománya 1903. év végén 2476 lapot 
mutat 10,947 kor. 12 fill. leltári értékkel, minek folytán a két térkép
tárunk 1903. év végén 7520 lapot tüntet fel 39,496 kor. 84 fill. leltári 
értékkel.

M. kir. földmivelési miniszter Úr ez évben is több kiadványnyal 
gazdagította könyvtári állományunkat, úgyszintén szokás szerint & Magyar
honi földtani társulat is ; Ruefiny Jenő bányatanácsos, bányaigazgató úr 
Dobsinán pedig a dobsinai jégbarlangra vonatkozó négy drb. keretes, szé
pen sikerült fényképpel; egyéb adakozóink mellett különösen meg kell 
azonban e helyen is emlékeznem semsei dr. Semsey A ndor tiszteletbeli 
igazgatónkról, a ki ásványchemiai laboratóriumunk részére 63 kor. 50 fill. 
értékben vásárolt könyveket, folyóirataink régebb hézagainak kitöltéséhez 
pedig 106 kor. 36 fillérrel járult; s elkészíttette részünkre a balatonmelléki 
szőlőtalajok térképének másolatát (30 kor.), a Treitz Pétbe és H orüsitzky 
H enrik 1898-ban foganatosított pedologiai fölvételei szerint, de azonkívül 
könyvtárunknak 1903. évben még további 2250. kor. 58 fill. árú köny
veket adományozott. Fogadják különben az összes adakozók az e téren 
nyújtott ajándékokért legmélyebb köszönetünket.

Csereviszonyt kötöttünk:
A naturwissenschaftliche Gesellschaft-tal Winterthurban (Stadt- 

bibliothek).
Közleményeink ennek folytán 1903-ban 103 belföldi és 158 külföldi 

testületnek küldettek meg, még pedig 17 belföldi 154 külföldi testületnek 
cserében; azonkívül 11 kereskedelmi és iparkamara az Évi Jelentést 
kapta meg.
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Az 1903. évben a következő munkákat adtuk ki:
I. A magy. kir. földtani intézet évi jelentése 1902-ró’l.

II. Jahresbericht dér kgl. ung. geologisclien Anstalt fúr 1901.
III. Publicationen dér kgl. ung. geol. Anstalt.
Alexander v. Kalecsinszky : Die Mineralkohlen dér Lánder dér un- 

garischen Krone, mit besonderer Eücksicbt auf ihre chemische Zusammen- 
setzung und praktische Wichtigkeit. MÍt einer Übersichtskarte. (A magy. 
ered. fordítása.)

IV. A magy. kir. földtani intézet kiadványai.
A magy. kir. földtani intézet könyv- és általános térképtárának 

V*ik pót-czímjegyzéke 1897— 1901. Fünfter Nachtrag zum Katalog dér 
Bibliothek und allgemeinen Kartensammlung dér kön. ung. geologischen 
Anstalt 1897— 1901. Összeállította Bruck József m. kir. hivataltiszt.

V. Térképeink közül:
14. zóna/XIX. rovat (1: 75,000) =  Magyar-Szölgyén és Párkány-Nana 

vidéke. Agrogeologiailag felvették 1896— 1899. években H orusitzky 
H enrik, pallini Inkey Béla és Timkó I mre, m. kir. geológusok.

VI. Magyarázatok a magy. korona országai részletes agrogeologiai 
térképéhez. Kiadja a magy. kir. földtani intézet.

Magyar-Szölgy én és Párkány-Nána vidéke 14. zóna/XIX. rov. jelű 
lap (1 : 75,000). Agrogeologiailag fölvették Inkey Béla, H orusitzky Henrik, 
T imkó I mre. A magyarázatot irta H orusitzky Henrik, m. kir. geológus.

VII. Geológiai Tájékoztatók a magyar korona országainak részletes 
agrogeologiai térképéhez. Kiadja a magy. kir. földtani intézet.

Magyar-Szölgyén és Párkány-Nána vidéke. 14. zóna/XIX. rovat 
jelű lap (1 : 75,000). A gazdaközönségnek tájékoztatóul irta H orusitzky 
H enrik, m. kir. geológus.

VIII. Az «Erláuterungen»-ék sorozatában. Sectionsblatt Zone 16/Col. 
XX. 1:75,000.

Die Umgebung von Budapest und Tétény. Geologisch aufgenommen 
von Maximilian v. Hantken, Min. Sectionsrath und Dr. Carl H ofmann, 
kgl. ung. Chefgeologe. Beambulirt, ergánzt und erláutert von Julius 
H alaváts, kgl. ung. Chefgeologe. (A magy. eredeti fordítása.)

A fentebbiben felsoroltak közül a KALECsiNSZKY-féle «Die Mineral
kohlen etc.» czímű munkából a kir. magy. természettudományi társulat
nak felsőbb engedélylyel 85 példányt engedhettünk át (792/1903. int. sz.); 
a magyarhoni földtani társulatnak pedig könyv- és általános térkép
tárunk V-ik pót-czímjegyzékéből tagjai részére 330 példányt s ehhez 
hozzá tehetem, miként a magyarhoni földtani társulatnak előterjesztett 
kérelmére dr. Darányi I gnácz, akkoriban m. kir. földmivelésügyi minisz
ter úr, a társulattól közölni szándékolt dr. Staub MóRicz-féle Cinna-
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momum genus az ó-világban» czímű műnek kiadására részünkről 1000 ko
ronát engedélyezett (143/1903. int. sz.).

Irodai teendőink a f. évben 919 ügyszámot öleltek fel, többnyire 
szakbeli ügyekben, s ezek elintézésénél különösen dr. Szontagh Tamás 
bányatanácsos-osztálygeologus támogatásának örvendettem.

Magyar nyelvű, eredeti kiadványaink szerkesztését most is H alaváts 
Gyula főgeologus, a fordításokét pedig telegdi R oth L ajos főbánya- 
tanácsos-főgeologus végezte; ezek pontos szétküldéséről dr. P osewitz 
Tivadar osztálygeologus gondoskodott.

Yégül fogadják mindazok, kik intézetünket, vagy ennek tagjait, el
járásuk közben bármely irányban támogatni szíveskedtek, —  a kik közül 
külön kell említenem Kiskunhalas rtv. tekint, polgármesterét, —  leg
mélyebb köszönetünket.

Budapest, 1904 szeptember havában.

A magy. kir. Földtani Intézet Igazgatóságai 
Böckh János.
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