
I. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS.

Székfogla ló .

Negyvenéves fennállásának esztendejében, 1909-ben jutott nekem 
először a szerencse, a m. kir. földtani intézet évi jelentését bevezető 
igazgatósági beszámolóval ellátni.

Ebben mindenekelőtt kötelesség hárul reám arra nézve, hogy be
mutatkozzam jelentéseink olvasóközönsége előtt mint az intézet új igaz
gatója és vázlatát adjam, milyen elvek szerint törekszem ennek a 
nagyjelentőségű intézetnek ügyeit vezetni és ezekkel a hazai geológiát 
szolgálni.

Miként az 1908. évi igazgatósági jelentésben Szontagh Tamás fő- 
geologus, akkori helyettes igazgató közölte, Ő császári és apostoli királyi 
Felsége 1908. évi augusztus hó 11-én kelt legfelső elhatározásával egye
temi tanári cimem és jellegem fenntartásával nevezett ki engem nagy- 
suri B öckh János nyugalomba vonulása után a m. kir. földtani intézet 
igazgatójává. Ezt a nehéz, de szép tisztséget, a legnagyobbat és legked
vesebbet, amit hazámban elérhettem, nem kerestem, nem jártam utána, 
hanem 0 ‘nagyméltóságának Darínyi I gnác volt földmívelésügyi miniszter 
úrnak a felhívására és kérésére vállaltam el, még pedig egyetemi jövedel
meim számottevő csökkenésével. A földtan mívelőjének esküdtem fel egye
temi tanulmányaim végeztével 1874-ben és fogadalmamnak még oly 
nehéz körülmények között is híve maradtam.

Választott szakom művelésében az a 20 év, amelyet az egyetem 
földrajzi tanszékén (1889-től—1908-ig) eltöltöttem, nagyon is korlátozott. 
Én nem vágyódtam az egyetemi földrajzi tanszékre, sőt rajta voltam, 
hogy a műegyetemen maradjak a földtan tanárául; de olyan nagy több
séggel hívott meg a bölcsészettudományi kar a H ünfalvy János halálá
val megüresedett földrajzi tanszékre; olyan erősen elémbe állíttatott egy 
szép és jelentőséggel teli feladatteljesítése: a tudományos földrajz fel
virágoztatása, hogy a kitüntető meghívást hajlamom ellenére hálával kel
lett elfogadnom.
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Hogy miként töltöttem be helyemet az egyetemen, arról ítéljen a 
közvélemény és a majdani mívelődéstörténet. Én azonban mindig vissza
vágyódtam a földrajzi tanszékről a geológiához; már 1894-ben nagy
nevű Szabó József dr. halála után az ő kettéosztott tanszékének geolo- 
giai-paleontologiai professzorságát vágyódtam elnyerni. Nem sikerült! 
Egyetemi kötelességeim és állásommal kapcsolatos feladatok mindjobban 
elfoglaltak és már-már féltem, hogy 1873 óta hazámban gyűjtött geoló
giai megfigyeléseimet nem dolgozhatom fel és értékesíthetem tudásunk 
javára, amikor jelenlegi állásomra hívtak. Két kézzel ragadtam meg az 
alkalmat a kedvemre való munkához azzal a reménynyel, hogy tapaszta
lataim egy jó részét mégsem viszem magammal a sírba és annyi sok 
évi munkám nem megy veszendőbe.

Hatvan esztendőmmel azonban már csökkenő erőben indulok új 
feladataim mezejére és csak abban az esetben remélem becsületes törek
véseim sikerét, ha tiszttársaim, akiknek mindegyikében régi barátomat 
tisztelem és becsülöm, nem nézik bennem a közéjük és elébük került 
jövevényt, hanem együtt lelkesedve velem harmóniában és vállatvetve se
gítik nekem a földtani intézet nagy tudományos és közgazdasági hiva
tását teljesíteni.

Intézetünk kicsiny alapból fejlődött ki. Emlékezem még arra az időre, 
amikor a Muzeum-utca és a Szentkirályi-utca sarkán mindössze négy 
szobából állottak összes helyiségei. A prudniki H antken MiKSÁ-tól szer
vezett intézet csak akkor indult gyorsabb fejlődésnek, amikor B öckh János 
vette át az igazgatását és Semsey Andor támogatta erősebben. Dr. D arányi 
I gnác földmívelésügyi miniszter úr tízesztendős kormányzása alatt emelte 
az intézetet mai magaslatára.

Kimondhatatlanul nagy és sok munkát végzett el az intézet fenn
állása óta. Térképezte az egész dunántúli országrészt: befejezte a krassó- 
szörényi és hunyadvármegyei hegyvidékek: a Bánáti hegység és a Be- 
tyezát, valamint a tágabb értelemben vett Bihar csoport geológiai fölvé
telét. Óriási munkát végzett a petroleumkutatások érdekében, kiállításokon 
fényes eredményekkel szerepelt. Kétszer költözködött, mígnem 1899-ben 
jelenlegi gyönyörű otthonát elfoglalta és abban állandóan berendez
kedhetett.

Az összes eu rópa i  á l l a m o k  k ö z ö t t  mos t  M a g y a r o r s z á g 
nak van  a legszebb,  a l e g j o b b a n  f ö l s z e r e l t  f ö l d t a n i  i n t éze t e .

Attól azonban még távol állunk, hogy intézetünk szellemi munká
já t és tudományos értékét a legelső helyre illeszthessük.

A szervezés és tökéletesítés munkájában néhai nagyérdemű elő
deimnek és intézetbeli munkatársainak halhatatlan érdemük van. Pedig 
az anyagi eszközök, sőt még a munkaerők sem állottak rendelkezésükre,
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hogy a nagy koncepcióval megkezdett terveket megvalósítsák. így a föld
tani intézet gazdag múzeuma, amely szemre olyan díszes, a tudomány 
mai állásához még nincs hozzáidomífcva. A gyűjtemény stratigrafiai és 
paleontologiai része alapos feldolgozást és újra-rendezést kíván. Továbbá 
az országnak gondosan felvett részeiből 45—50 1 : 75000 mértékű speciá
lis térképlap vár a kísérő magyarázó szöveggel együtt még kiadásra. 
A tanulmányozott vidékek földrajzi és földtani tekintetben egységes cso
portjairól monografikus leírások még nincsenek.

Az évkönyveknek eddig megjelent 19 felettébb tartalmas kötete 
sem áll számarányban az intézet 40 éves fennállásával. A húsz év előtt 
szervezett agrogeologiai felvételeknek egységes munkája és rendszeres 
eredménye még nincs.

Távol áll tőlem, hogy ezeket szemrehányásként mondjam el az in
tézet eddigi szorgalmas és lelkiismeretes munkásságával és tudós tag
jainak buzgóságával szemben. Ezeket az évről-évre felhalmozódott hát- 
rálékokat a földtani intézet igazgatósága és tisztviselői fájdalmasan érez
ték, azonban legjobb akaratuk mellett sem lehetett azokon az anyagi 
segedelem hiányában csökkenteni. — Negyven év alatt bámulatosan 
nagy területeket térképezett a magyar geológusok kara. Önfeláldozólag 
dolgoztak geológusaink hegyvidékeink kényelmetlenségeiben és lakatlan
ságain. Bizonyítja ezt az állításomat az, hogy egyetlen intézményünk sem 
tarolt le annyit java férfikorában munkásai közül, mint az országos 
földtani felvétel.

Egymásután dőltek ki időnek előtte a sorból: P ávay \ ajna E lek, 
S türzenbaum J ózsef, H ofmann Károly, Primics György, A dda Kálmán, 
Pethő Gyula, Güll Vilmos, vagy megrokkantak, mint Mattyasovszky 
J akab és B öckh János. Összes tagjainak több mint egyharmada !

Az elhúnyt munkatársak a pihenő nélküli megfeszített munka áldo
zatai valának. Magára az ügyre pedig súlyos baj származott ebből, nem
csak a nagytapasztalású erők elvesztésével• hanem azért is, mert az el
költözött ek nem írhatták le, sőt még fel sem dolgozhatták tapasztala
taikat, nem adhatták át a tudományos közvagyonnak a tőlük tanulmá
nyozott vidékek geológiai leírását, egész életük szellemi vagyonát. Külö
nösen a B öckh János igazgatása előtti időszakban elkészült földtani tér
képek ábrázolta vidékekről, a dunántúli részekről, élénken érezzük ezt 
a hiányt. Az akkori országos felvételek eredményeiről még évi jelenté
sek sem jelentek meg. Egyedül a «Bakonydéli részeinek földtani viszonai» 
című B öckh JánosíóI írt klasszikus munka és Budapest tágabb vidéké
nek H antken MiKSÁtól, H ofmann KÁROLYtól és K och A ntalíóI írt mo
nográfiái elégíthetik ki a tudománytszomjazokat, bárha ezek sem nyúj
tanak teljesen befejezett regionális leírásokat. A túladunai rész 1 : 144000
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mértékben kiadott térképeinek legnagyobb részét szöveg nem kíséri. 
Most, hogy ezek helyett a forgalomból kivett régi speciális térképek 
helyébe az 1 : 750000 mértékű lapokon kell a Dunántúlról új kiadást 
sajtó alá rendeznünk, szükséges az egész nyugati országrészt újra bejárni 
és a tudomány haladásához képest újra tanulmányozi. Azok közül az 
érdemes férfiak közül, akik 30—40 év előtt a szóban forgó vidékeket 
tanulmányozták, már csak ketten vannak életben. Szükséges a krassó- 
szörénymegyei hegyvidéknek és a Bihar hegység egyes részeinek a re- 
ambulálása is. Ezzel a szomorú tapasztalattal szemben elhatároztuk és a 
m. kir. földmívelésügyi miniszter úr előterjesztésemre jóváhagyta, hogy 
mindaddig nem kezdünk új területek földtani felvételébe, amíg a már 
tanulmányozott vidékek térképeit el nem készítjük és monografikusán 
le nem írjuk.

Az 1909. évi nyári felvételek már ezen elv szerint történtek.
Hogy az intézet évkönyveiben a monografikus leírások olyan rit

kák, annak több oka van. A leglényegesebb a kiadványokra előirányzott 
évi általány kicsisége és az, hogy az írók tiszteletdijat nem élveztek. 
Nem lehet elvárni az intézet tagjaitól, hogy a hivatalos órákon túli idő
ben is minden ellenszolgálat nélkül dolgozzanak. Már pedig nagyobb 
irodalmi munkálatok és különösen monográfiák megírására sokkal, de 
sokkal körülményesebb munka és hosszabb idő szükséges, mint rövidebb 
vagy speciális jellegű értekezésekhez, amilyenek legnagyobbrészt az év
könyveket kétségkívül becses adalékok gyanánt elfoglalták. A hivatalos 
munkaidő, amelynek igen nagy részét a közszolgálat és a közönségtől 
sűrűn érkező gyakorlati kérdések elintézése foglalja le, nyilvánvalóan 
távolról sem elegendő a rendszeres tudományos kutatáshoz és irodalmi 
munkához. A tisztviselőktől nem lehetett elvárni, hogy szabad idejükben 
és éjszakák idején minden anyagi ellenérték nélkül is dolgozzanak. Hozzá 
meg az a bizonyosságuk sem volt, hogy publikációik a kiadásra szánt 
költségek csekélysége miatt idején megjelennek. A monográfiák megje
lenését az is hátráltatta, hogy a felvételi munka felosztása nem termé
szetes térszíni és geomorfologiai csoportok, hanem térképlapok szerint 
történt.

A földtani intézet ezutáni munkaprogrammját a hátralékok mielőbbi 
befejezése után az fogja megszabni, hogy a fölvételre kitűzött morfoló
giailag egységes vidékeket egyszerre nagy erővel kezdjük tanulmányozni. 
A munkában részesek mindegyike először általánosságban ismerje meg 
az egész vidéket és valamivel jobban a szomszédos munkatársának terü
letét. A felvétel folyamán pedig minél gyakoribb érintkezéssel igyekez
zenek munkáikat egyöntetűvé tenni.

A felvétel ne kizárólag geognoziai természetű legyen, hanem vés
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sen ügyet a hegységek morfológiájára, általános tektonikájára, terrassz- 
alakulataira, az erózió és denudáció jelenségeire és egész paleogeogra- 
fiájára.

Csatlakozzék a geológiai tanulmányozáshoz a talajismereti vagyis 
az agrogeologiai vizsgálat, amelyet a mezőgazdasággal szemben a geo
lógiának ép olyan jelentős kiágazásának tekintek, mint a bányageologiát 
a földalatti anyagok hasznosítására.

A földtani intézet tagjai is hivatva vannak, hogy a tulajdonképeni 
geológiai tárgyakon kívül igen sok más kérdésben : vízügyekben, ártézi 
fúrásokra, egészségügyi, fürdőtani kérdésekben, iparilag jelentős anyagok 
megkeresésében, szakvéleményeket és felvilágosításokat adjanak az érde
kelteknek. Ezen a téren eddig is túlon túl igénybe volt véve mindig a 
földtani intézet; bizony bizony sokszor az intézet elsőrendű feladatának, 
az országos geológiai felvételeknek és a monografikus leírásoknak ro
vására.

Kívánatos, hogy tagjaink csak nehezebb és jelentősebb kérdésekben 
kerestessenek meg a közönség részéről tanácsért; a jelentéktelenebb 
ügyekre pedig magánszakértői irodák keletkezzenek. Ugyanezt vallom a 
chemiai laboratóriumról is, kívánatosnak tartva azt, hogy abban a leg
serényebb munka a leírásra váró kőzet- és ásványelemzésekre, valamint 
a nagy nemzetgazdasági jelentőségű ásványtermékek vizsgálatára for- 
dítassék.

Ezek azok a gondolatok, amelyekkel a földtani intézet vezetését 
elvállaltam. Alig tudom elképzelni, hogy munkatársaim, az intézet tagjai, 
ezeket helyesekül el ne ismerjék és létesítésükre a segítő kezet, a lelkes 
buzgalmat nekem ne nyújtsák.

Mindezekhez az elvekhez elnyerőm az intéző kormány férfiak jóvá
hagyását és kilátást nyújtottak, hogy az elmaradhatatlan anyagi támo
gatás is megadatik létesítésükhöz. Nevezetesen, hogy a külső felvételi 
általány, amely 1869 óta nem növekedett és m a i s  kevesebb  m i n t  a 
k e r e s ke d e l mi  u t a z ó k  á t l agos  u t a z á s i  köl t sége,  tetemesen föl
emeltetik és a monografikus leírások érdekében az Évkönyvben megjeleni 
tanulmányok írói tiszteletdíjjal javadalmaztalak.

Hivatalomat 1908 évi november havában elfoglalva, mindenekelőtt 
annak ügyvezetésével és egész teljességével ismerkedtem meg, vezetését 
azonban az év végéig Dr. Szontagh Tamás ideiglenes helyettes igaz
gató kezében hagytam.

Magam pedig a földmivelésügyi miniszter úr rendeletére külföldi 
tanulmányi útra indultam abból a célból, hogy a nagyobb európai or
szágos geológiai intézeteket fölkeressém és azok szervezetével, igazgatá
sával és munkarendszerével megismerkedjem. 1908 november hó 27-től
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1909 januárius 8-ig jártam külföldön. Ezen idő alatt 26 nagy európai várost 
látogattam meg, amelyekből rendszeres földtani felvételek intéztetnek. 
Csupán Portugália és Spanyolország földtani intézeteit nem kereshettem 
föl. Bomániát, Bulgáriát és Szerbiát sem érintettem, minthogy ezekben 
az országokban már a megelőző években jártam és intézeteiket meg
ismertem. Tapasztalataimhoz még az 1909 és 1910 évből is több adat 
járult, amikor más megbízatások alkalmával kiegészíthettem tanulmá
nyaimat a külföldi földtani intézetekről. Külön cikkben óhajtom ezeket 
a tapasztalatokat összefoglalni.

Ezek után röviden előadom az 1909. év történetét a m. kir. föld
tani intézet életéből.

Az intézet tudom ányos élete.
1909 februárius 6-án köriratot intéztem a külföldi országos föld

tani intézetekhez és a hazai és külföldi érdekeltségekhez azzal a javas
lattal, hogy Budapesten április hó 14—24 között egy nemzetközi agro- 
geologiai értekezletet szervezzünk.

Dacára az előkészületre rendelkezésünkre álló idő rövidségének, az 
első nemzetközi agregeologiai értekezlet 92 résztvevővel és 8 külföldi 
állam képviselőjével jól sikerült és alapját vetette meg a jövőben is tar
tandó nemzetközi agrogeologiai értekezleteknek, valamint a talaj vizsgálati 
tudomány munkásainak szorosabb és gyakoribb érintkezését is létre
hozta.

A «Comptes rendus de la premieres conférence internationale agro- 
geologique (1909)» és «Az első nemzetközi agrogeologiai értekezlet mun
kálatai (1910)»> című idegen nyelvű és magyarul is kiadott kötetek élén
ken tanúskodnak a sikerről.

Ezekkel intézetünk agregoologusainak vezető szerep jutott a talaj- 
vizsgálat terén.

Az agrogeologiai értekezlet lefolyásáról, idegen vendégeinkkel tett 
kirándulásaink történetéről az idézett kiadványok kimerítően foglal
koznak.

Az április hó 14-től április hó 26-ig tartó tárgyalások és kirán
dulások intézetünk jó hírnevét nemcsak a hazában, hanem a külföld 
előtt is növelték.

Az 1909-ik év a m. kir. földtani intézet 40 éves fennállásának 
jubiláns esztendeje. Az agrogeologiai értekezlet egyszersmind ennek ün
neplése is volt Egy második ünneplést megfeszített munkával geológu
saink a «Vezető a m. kir. Földtani Intézet Múzeumában» című kötet 
megírásával végeztek. Ez a 317 oldal terjedelmű gazdagon illusztrált
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kötet először mutatja be írásban és képben azt a nagy tudományos kin
cset, amelyet a magyar geológusok igen igen nagy mértékben Semsei 
Semsey Andor dr. tiszteletbeli igazgató úr nagy adományai segítségével 
Összegyűjtöttek. Valaminthogy a földtani intézet palotáját fenkölt lelkű 
nemes mecénásának köszönheti a magyar közművelődés és a közgazda
ság, azonképen múzeumának legbecsesebb tárgyait is Semsey úr szerezte 
meg a nemzetnek.

1909 junius 18-án a Múzeumi Vezető kiadásával ünnepeltük az> 
intézet dátum szerinti 40 éves megalapítási évfordulóját. Valamennyien 
külső munkában voltunk már akkor elszéledve az országban.

November hó 15.-től december 20.-ig mint kormányképviselő s a 
m. kir. vall. és közokt. miniszter megbízásából résztvettem a londoni 
külügyi hivatalban lefolyt nemzetközi értekezleten, mely az 1: 1.000,000 
világtérkép szerkesztési módozatait tárgyalta.

Az egész év folyamán a «Balaton tudományos tanulmányozásának 
eredményei)) című kiadvány szerkesztésével és geológiai részének meg
írásával is foglalkoztam és gyakran tettem e munka érdekében a Balaton 
környékén utazásokat.

S zem ély i ügyek  1909-ben .

Az 1909. év számos kitüntetést, előléptetést és új kinevezést hozott.
Dr. L óczy L ajos tud. egyet. ny. r. tanár, intézeti igazgatónak meg

engedtetett a román koronarend középkeresztjének elfogadása és vise- 
ése. (Szept. 15, 8157. eln. IX. B. Föld. Min., 507. int. sz.)

Ugyanő augusztus 1-től kezdődőleg 5-ik korpótlékának élvezetébe 
lépett, (júl. 9, 6584. eln. IX. B. Földm. Min. 351. int. sz.)

Dr. iglói Szontagh Tamás m. kir. tanácsos és bányatanácsos, fő- 
geológust Ő császári és apostoli királyi Felsége febr. 25-én Wienben 
kelt legfelső elhatározásával intézetünk aligazgatójává nevezte ki, a VI. 
fizetési osztály illetményeivel. (Márc. 3, 2841 eln. IX. B. Föld. Min., 
184. int. sz.)

A legmagasabb kegyesség az intézet régi oszlopos tagját és ügy
vezetésének avatott kitűnőségét tüntette ki ezzel az elismeréssel. Gyönyörű
ségem telik benne, hogy fiatalkoromtól! kedves jó barátom kipróbált 
igazgatói erejével támogat engem az intézet vezetésében és tudományos 
feladatainak előbbrevitelében.

Az aligazgató jún. 1-től kezdődőleg 4-ik ötödéves korpótlékának 
élvezetébe lépett. (Jún. 5, 5738. eln. IX. B. Földm. Min. 315. int. sz.)

Ő cs. és ap. királyi Felsége okt. 17-én Wienben kelt legfelső el
határozásával telegdi B oth L ajos m. kir. főbányatanácsos, főgeológus-
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nak, a geológia terén kifejtett tudományos és gyakorlati munkássága 
elismeréséül a III. oszt. vaskorona-rendet adományozta. (Okt. 28, 9710. eln. 
IX. B. Földm. Min., 587. int. sz.)

Intézetünknek legrégibb tagja, mindnyájunktól szeretett és tisztelt 
buzgó társunk nyerte el ezzel a legfelsőbb elismerést.

0 cs. és ap. királyi Felsége április 24-én Wienben kelt legfelsőbb 
elhatározásával H alaváts Gyula m. kir. főgeologusnak a főbányatanácsosi 
eímet és jelleget adományozta. (Ápr. 30, 4773. eln. IX. B. Földm. Min., 
284. int. sz.)

Szintén az intézet régi, 1874 óta működő oszlopos tagját tüntette 
ki a király érdemeinek jutalmára a geológusnak legjobban illő szép és 
előkelő címmel.

Földmívelésügyi m. k. miniszter úr ő excellenciája jún. 4-én 4319. 
eln. IX. B. sz. a. kelt rendeletével Treitz Péter osztálygeologust a VII. 
fizetési osztályba főgeologussá, dr. E mszt Kálmán I. osztályú geológust 
a VIII. fizetési osztályba osztálygeologussá, PiOzlozsnik P ál II. osztályú 
geológust a IX. fizetési osztályba I. osztályú geológussá nevezte ki. (220. 
int. sz.)

Treitz P éter főgeolcgus 3-ik ötödéves korpótlékának élvezetébe 
lépett, 1908 dec. 16-ától kezdődőleg. (Febr. 23, 30388. IX. B. 1908. 
Földm. Min., 187. int. sz.)

R ozlozsnik P ál I. osztályú geológus aug. 1-étől kezdődőleg első 
ötödéves korpótlékát élvezi. (Júl. 24, 6785. eln. IX. B. Földm. Min., 
359. int. sz.)

Intézetünk új munkaerőkkel gyarapodott.
Földmívelésügyi m. k. miniszter úr ő excellentiája H orváth B él  ̂

bölcsészetdoktor, állatorvosi főiskolai tanársegédet intézeti segédvegyészszé 
nevezte ki. (Márc. 27, 3018. eln. IX. B. Föld. Min., 165. int. sz.)

Tudományos közleményei és hosszabb asszisztensi foglalkozása az 
állatorvosi főiskola vegytani tanszéke mellett a legszebb reményeket 
keltik bennünk arra nézve, hogy a Földtani Intézet feladatainak telje
sítését értékes munkálatokkal fogja segíteni.

Kinevezte továbbá m. kir. II. osztályú geológusokká a X. fizetési 
osztályba konyhai és kisbotskói Maros Imre oki. középiskolai tanár, 
műegyetemi tanársegédet (ápr. 24, 5001. eln. IX. B. Föld. Min., 147. 
int. sz.), Schréter Zoltán bölcsészetdoktor, oki. középiskolai tanár, 
műegyetemi tanársegédet (jún. 4, 5318. eln. IX. B. Földm. Min. 288. 
int. sz.), telegdi R oth Károly bölcsészetdoktor, műegyetemi tanársegédet 
(jún. 4, 5318. eln. IX. B. Földm. Min. 288. int. sz.), végül V ogl V iktor 
bölcsészetdoktort (nov. 26, 10147. eln. IX. B. Föld. Min., 577. int. sz.).

P itter Tivadar m. k. térképész előlépett a X. fizetési osztály har
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madik fokozatába (febr. 3, 789. eln. IX. B. Földm. Min., 99. int. sz.), 
majd a IX. fiz. osztályba (máj. 21, 5059. eln. IX. B. Földm. Min., 273. 
int. sz.).

K almár János festőművész mint napidijas (műszaki díjnok) nyert 
alkalmazást (aug. 13, 51864, IX. B. Föld. Min., 373. int. sz.).

Az volt különösen feladata, hogy az országnak geologiailag tér
képezett hegyvidékeiről tájképeket készítsen, amelyek a monografikus 
leírásokat illusztrálandják.

Miniszter úr ő excellenciája B ernhauser Mihály intézeti kapust 
40 éves hű szolgálataiért díszéremmel tüntette ki. (1908 dec. 29, 
12160. eln. IX. B. Földm. Min., 54. int. sz.)

Intézetünk régi hű altisztjének jól megérdemelt kitüntetése volt ez.
Obicsán L ázár gazdasági gyakornok, aki intézetünknél nagy szor

galommal képezte tovább magát az agrogeológiai tudományokban, közbe
jött akadályok folytán kilépett az állami szolgálatból. (Máre. 27, 3575. eln. 
IX. B. Földm. Min., 221. sz.)

K ölüs Jenő mint napibéres laboráns nyert alkalmazást (febr. 19, 
1648. eln. IX. B. Földm. Min., 155. int. sz.), N émeth János pedig 
hivatalszolgai állásában véglegesíttetett. (Aug. 28, 5662. eln. IX. B. 
Földm. Min., 312. int. sz.)

Vajai János hivatalszolgának természetbeni lakása felmondatván, 
május l-étől kezdve 400 K lakbért élvez. (Máj. 16, 50528. IX. B. Földm. 
Min., 52. int. sz.)

Az 1909. év folyamán súlyos veszteségek érték intézetünket.
Meghalt nagysúri B öckh János miniszfc. tan., intézetünk nyug. 

igazgatója máj. 10-én.
Fájdalmas esemény volt ez, mely intézetünket, amelynek előcsar

nokából temettük a megboldogultat, gyászba borította. A ravatalnál a 
m. k. Földtani Intézet részéről Szontagh Tamás, az akadémia s Földrajzi 
Társ. részéről dr. L óczy L ajos és a magyarhoni Földtani Társ. részéről 
dr. K och Antal búcsúztatta az intézet halottját. Az elköltözött férfiúnak 
köszönheti közművelődésünk és a gyakorlati geológiával támogatott köz
gazdaságunk a földtani tudomány megerősödését és széles körben 
való elismertségét, nagysúri B öckh jÁNosban hivatásának lelkes műve
lőjét és önzetlen férfijellemet vesztettünk. Hivatott férfiak szép emlék
beszédekben szóltak a megboldogultról. S chafarzik F erenc a m. Tud. 
Akadémia előtt, Szontagh Tamás a magy. Földtani Társulat legközelebbi 
közgyűlésén fogja emlékbeszédét megtartani.

Özvegyének nyugdíja jún. 15-én folyósíttatott. (5723. eln. IX. B. 
Földm. Min., 313. int. sz.)

Meghalt Güll Vilmos I. oszt. m. kir. geológus nov. 15*én.
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Benne intézetünk fiatal gárdájának egyik legmunkásabb, közszere
tetben álló tagját, a magyarhoni Földtani Társulat pedig lelkes másod
titkárát vesztette el.

Bavatalánál Timkó I mre kartársunk mondott meleghangú búcsúztatót.
Özvegyének nyugdíja 1910 jan. 5-én folyósíttatott (11274. eln. 

IX. B. 1909. Földm. Min., 645. int. sz.).

O rszágos rész le tes  geo lóg ia i fe lvételek  és m ás h a son ló
k ü lső  m unkák.

A m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának 287/909. sz. a. felvételi 
tervezetét a földmívelésügyi miniszter úr 50802. IX/B. számú, 1909 május 
hó 29-én kelt rendeletével elfogadta s a felvételi munkát elrendelte.

A h e g y v i d é k e n  dr. P osewitz Tivadar m. kir. főgeológus a
12. öv XXX. rovatú bruszturai, a 11. öv XXX. rovatú porohy és a
13. öv XXIX. rovatú técsői és kövesligeti részletes térképlapok területén 
végzett reambuláló felvételeket.

Dr. telegdi B oth Károly m. kir. geológus a szatmármegyei Blikk- 
hegységben és Szinérváralja környékén, a 15. öv XXVIII. rovatú és a
14. öv XXIX. rovatú lapok területén reambulált.

Rozlozsnik Pál m. kir. geológus a 21. öv XXVII. rovatú és a 
20. öv XXVII. rovatú térképekre eső riskulicadomnateki szirtes mészkő- 
vonulatot járta be.

Taeger H enrik geológus, az intézet külső munkatársa a Bakony 
területére eső 16. XVI11. és 17. XVIII. lapokat reambulálta.

Dr. Schafarzik F erenc m. kir. bányatanácsos, műegyetemi ny. r. 
tanár, mint önkéntes belső munkatárs, a Déli Kárpátokban és a Krassó- 
szörényi Középhegységben végzett reambuláló munkálatokat.

Dr. Kadic Ottokár m. kir. geológus a Pojána-Buszka hegység keleti 
részében, a runki völgy környékén dolgozott. Ezt a munkáját befejezve, 
a hátszegi medence nyugati peremére ment át, ahol különösen a felső- 
krétakorú dinosaurius-csontok gyűjtésével foglalkozott.

H alaváts Gyula m. kir. főbányatanácsos, főgeologus a Krassó- 
Szörényi Középhegységben, a 25. öv XXV. rovatlap (Temeskutas — 
Oravica), majd a 26. öv XXV. rovatlap (Fehértemplom—Szászkabánya), 
a 24. öv XXV. rovatlap (Dognácska), a 24. öv XXV. jelű (Resica— 
Karánsebes) és végül a 23. öv XXV. rovatú térképlap területén végzett 
reambuláló felvételeket.

telegdi R óth L ajos m. kir. főbányatanácsos, főgeologus, ugyancsak 
a Krassó-Szörényi hegységben és pedig annak a nyugati részében, a
25. XXV., 26. XXV. és 27. XXV. rovatlapok területén reambulált.
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Dr. S cheétee Zoltán m. kir. geológus a krassó-szörényi neogén- 
öblök területén végzett földtani vizsgálatokat.

Dr. K oemos Tivabae m. kir. geológus Hunyad-, Krassószörény-, 
Arad- és Biharmegyékben végzett reambuláló neogéntanulmányokat.

Dr. K och Nándoe műegyetemi tanársegéd, mint külső munkatárs a 
krassószörénymegyei Szvinyica község környékén végzett az intézet meg
bízásából őslénytani gyűjtéseket.

Dr. Szontagh Tamás m. kir. bányatanácsos, intézeti aligazgató, 
dr. Pálfy Móe m. kir. főgeologus és B ozlozsnik P ál m. kir. geológus 
együttes reambulálást végeztek a Kodru-Monia hegység mezozóos terü
letén (19. XXVI., 19. XXVII. 20. XXVI. és 20. XXVII. rovatlapok).

Lázáé Vazul, az intézethez a pénzügyminisztérium részéről geológiai 
továbbképzés végett beosztott kir. bányasegédmérnök, a biharmegyei 
Nagybáród környékén végzett geológiai munkálatokat.

Noszky Jenő késmárki ág. ev. lyceumi tanár, mint külső munka
társ a Maros és Fehérkőrös közé eső krétaterületen, a 21. öv XXVI. 
rovatjelíí (Nádas és Soborsin nevezetű) lapon eszközölt reambuláló geo
lógiai megfigyeléseket.

Dr. Papp Káeoly m. kir. osztálygeologus a Fehérkőrös völgyében 
levő barnaszénmedence tanulmányozását folytatta.

Az a g r o g e o l o g i a i  f e l v é t e l i  o s z t á l y n á l :
H oeusitzky H eneik m. kir. osztálygeológus folytatta kisalföldi fel

vételeit és Galgóc környékén 12. XVII. r. 1. térképezett.
Dr. L iffa A ueél m. kir. osztálygeologus a 15. öv XVIII. rovatú 

térképlap területére eső Tömördpuszta és Kocs környékén dolgozott.
Teeitz P étee m. kir. főgeologus, Timkó Imee m. kir. osztály

geologus és néhai Güll V ilmos m. kir. geológus a Nagyalföld keleti 
részén végeztek áttekintő felvételeket.

A t ő z e g t e l e p e k  f e l v é t e l é t :
Dr. L ászló Gáboe m. kir. geológus Árva, Pest-Pilis-Solt, Békés és 

Bihar vármegyékben folytatta. A tőzegelemzéseket, mint eddig is, 
dr. E mszt Kálmán m. kir. osztálygeologus-vegyész végezte.

Végül Pávay-Vájná F eeenc végzett bölcsészettanhallgató az intézet 
támogatásával lösztanulmányokat végzett az Erdélyrészi medence területén.

Intézetünk tagjainak az 1909. év folyamán is igen sokoldalú szak
munkásságot kellett kifejteniük, amelyről az adott szakvélemények alábbi 
kimutatása világos képet nyújt.

A m. kir Földtani Intézet Évijelentése. 1909. 2
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H ivatalos szak vélem én yek  1909-ben .

I. A b á n y ász a t és ezzel ro k o n ip a rá g a k  k ö réb ő l.

A) Ércek.

t Bazin (Pozsony vm.) aranybánya geológiai viszonyai, R ozlozsnik 
Pál (225).

t  Ogradina (Krassószörény vm.) ércbányamű megvizsgálása, S cha- 
farzik  F., L óczy L .; hsz. (282).

Almásszelistye (Hunyad vm.) vélemény a Bailor-bányáról, H ans 
W aagner Bruxelles részére, Papp K (391).

Lapujtő (Nógrád vm.), pyritvizsgálat Mocsáry S. részére, Papp K. (416).
Lunka (Bihar vm.) vasércpróba vizsgálata Thoma János részére, 

Papp K. (419).
Parasztdubova (Árva vm.) pyritvizsgálat földmiv. miniszt. részére, 

E mszt K. (437).
Mangánércek és fluorit előfordulása hazánkban; a m. kir. keres

kedelmi múzeum részére,* dr. Papp K. (442).
Almásszelistye (Hunyad vm.) ércbányavizsgálat Bruck A. részére, 

dr. Papp K. hsz. (571).

B) Hasznosítható kőzetek.
Üveggyártásra való magyar nyers anyagok Scharff gleichwitzi cég 

részére, dr. S zontagh (48).
t  Gyergy óremetei (Csik vm.) üveggyár homokja, dr. P álfy (160).
Farnos (Hunyad vm.) gipszterület véleményezése. Dr. Szentiványi J. 

részére, dr. P álfy (197).
Garamkövesd (Esztergom vm.) kőbányavizsgálat, dunabogdányi és 

visegrádi m. kir. kincstári kőbányakezelőség részére, hsz. dr. P álfy (202).
Szokolya (Hont vm.), Nógrádverőce, Helemba, Nagymaros, Nógrád- 

verőcze, kőbányavizsgálat dunabogdányi és visegrádi m. kir. kincstári 
kőbányakezelőség részére, hsz. dr. Pálfy (213).

Báziás (Ribisvölgy, Varadvölgy) kőbányavizsgálat a dunabogdányi 
és visegrádi m. kir. kincstári kőbányakezelőség részére hsz. dr. P álfy (219).

Gánóc-Fillefalva (Szepes vm.) mészkőbányavizsgálat, gánóci gyógy
fürdő igazgatósága részére, hsz. dr. P app K. (256).

Tokaj (Szappanosdíilő) kőbányavizsgálat, a dunabogdányi és vise
grádi m . kir. kincstári kőbányakezelőség részére hsz. dr. P álfy (258).

Kaprióra (Krassószörény vm.) márványbányavizsgálat dunabogdány— 
visegrádi m. kir. kincst. kőbányakezelőség, hsz. dr. P álfy (333).
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Bogoszló (Trencsén vm.) mészégető terve, báró Springer Gusztáv 
részére, hsz., dr. P álfy (337).

f Erdélyi medencében végzendő kutatásokra vonatkozó javaslat, 
hsz. dr. L óczy L. (346).

Pilismaróth (Háborhegy) két kőzetmintavizsgálat, dunabogdány— 
visegrádi kincst. köb. kéz. részére B ozlozsnik P. (362).

Cserhátszentiván (Nógrád vm.) homokkővizsgálat B reznitz Á rmin 
részére, dr. Papp K. (417).

Székelyhid (Bihar vm.) kőzetvizsgálat P ozsgay Károly részére, 
di\ P app K. (418).

Aranyhegy (Budapest—Óbuda) agyagbánya vizsgálat B rill F. tégla
gyár részére, hsz. dr. L óczy (513).

Nevidze (Nyitra vm.) grafittelep vizsgálata gróf N ormann I poly 
részére, hsz. H alaváts (518).

Ledince (Torontál vm.) kőbányavizsgálat dunabogdányi és visegrádi 
m. k. kincst. kőbányakezelőség, hsz. dr. P álfy (534).

Budapest. Csillaghegyi és rókahegyi ^kőbányák vizsgálata; duna
bogdányi és visegrádi m. k. kincstári kőbányakezelőség részére, hsz. 
dr. Pálfy (551).

Bodrogkeresztur (Zemplén vm.) kőbányavizsgálat; a dunabogdányi 
*és visegrádi m. k. kincst. kőbányakezelőség számára, hsz. dr. Pálfy (564).

Bihari bauxitról, felvilágosítás Krausz M. részére, igazgatóság (572).

C) Szén.

Környe (Komárom vm.) szénkutatás, dr. L óczy (51). 
t Mezőkövesd (Borsod vm.) szénkutatás, dr. P álfy (56). 
t Vértesalja (Fehér vm.) szénkutatás, dr. Pálfy (96). 
f Gyergyóremete (Csik vm.) szénbányaügy, dr. Pálfy (100). 
f Visk (Mármaros vm.) szénelőfordulás, dr. P osewitz (138). 
t  Mátravidéki széntelepek, N oszky J., dr. L óczy L. (145). 
f  Kér, Buzita, Felsőgagy (Abaujtorna vm.) szénkutatás, dr. L óczy 

L ajos (182).
+ Pilisszántó, Pilisszentkereszt (P. P. S. K. vm.) szénterület vizsgá

lata, hsz. dr. L óczy L. (183).
Szénm inta vizsgálata, dr. F óthy Adolf, A baujszántó részére, 

dr. L óczy (191).
f Lapujtő (Nógrád vm.) szénterület, dr. Lóczy L. (254). 
f Felsőrákos, Sepsiszentkirály, Sepsiszentgyörgy, Élőpatak, Sepsi- 

martonos, Besenyő, Eresztvény, Maksa, Angyalos, Bereczk, Osdola, Sós
mező szénterület, dr. P álfy (311).

2*
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+ Tőkés, Rájahidja, Oláhlápos, Tágfalva (Szolnokdoboka vm.) szén
terület, hsz. R ozlozsnik (331).

t Piliscsaba, Borosjenő, Pomáz (Pest vm.) szénterület m . kir. álL 
szénbányák közp. igazgatósága részére, dr. Lóczy L. (478).

Horlyó (Ung vm.) szénterület m. kir. áll. szénb. közp. igazg. 
részére, dr. P osewitz T. (498).

Yásárosdombó (Baranya vm.) lignitpróba véleményezése körjegyző
ség részére, Maros I. (512).

Pécs (Baranya vm.) szénterület, Eszterházy-urad. részére, hsz. 
dr. L óczy L. (514).

Osztrani mosott kockaszén véleményezése, földmiv. miniszt. részére,, 
dr. E mszt K. (543).

f Háromszék- és csikmegyei szénterületek hsz. dr. Pálfy M. (544).

D) Tőzeg.

Tőzegelőfordulások gazdasági és más szaklapokban (Köztelek, Nép
lap) közzétéve, dr. L ászló G., dr. E mszt K. (5).

Sárkányi gazdaság (Pogaras vm.) tőzegtelep véleményezése, fogarasi 
ménesbirtok igazg. részére, dr. László G. (622).

E) Kőolaj.

f Csáklya (Alsófehér vm.) petroleumkutatás, dr. P álfy M. (121).
Petroleumfurási engedmények iránti kérvény elbirálása. Földmiv. 

miniszt. részére, dr. L óczy (472).

U . A v ízügyek kö réb ő l.

A) Mesterséges vízellátás.

Nagykucska (Bereg vm.) két mélyfúrási kút földmiv. miniszt. ré
szére, dr. P osewitz T. (18).

Nyárló (Bihar vm.) artézi kút, földmiv. miniszt., dr. Szontagh 
T. (55).

Marosvölgy (nyolc krassószörényvármegyei község) artézi kút, 
Mocsonyi A. részére, hsz. dr. L óczy L. (88).

Eger (Heves vm.) artézi kút, földmiv. miniszt. részére, H alaváts 
Gyula (110).

Szombathely (Vas vm.) artézi kút terve, földmiv. miniszt. részére, 
hsz. TELEGDI RoTH LAJOS (112).
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Pola (Zala vm.) artézi kút terve, földmív. miniszt. részére hsz. 
Timkó I. (117).

Almásfüzitő (Komárom vm.) Dorogh (Esztergom vm.) artézi kút 
terve, Máv. részére, dr. L iffa A. (129).

Kosztolna (Nyitra vm.) artézi kút terve földmív. miniszt. részére, 
H orusitzky H enrik (149).

Kabold (Sopron vm.) vízhiány orvoslása földmív. miniszt. részére,
TELEGDI R oTH L áJOS.

Pécs (Basamalom dűlői kút ügye) földmív. miniszt. részére, telegdi 
R oth L ajos (224).

Zólyomtúr artézi fúrás terve, földmív. miniszt. részére, telegdi 
B oth L. hsz. (232).

Nyitravármegyei hét község vízellátása, földm. miniszt. részére, hsz. 
H orusitzky H., Timkó I. (244).

Szikszó (Abaujtorna vm.) artézi kút földm. miniszt. részére, hsz. 
dr. P álfy (261).

Diósgyőr (Borsod vm.) artézi kút terve vasgyár részére, hsz. 
dr. L óczy (267).

Balatonföldvár (Somogy vm.) mélyfúrás földm. miniszt. részére hsz. 
dr. L óczy (271).

Teés (Fehér vm.) meddő kút megvizsgálása, földm. miniszt. részére, 
hsz. dr. L óczy (285).

Aggtelek (Gömör vm.) vízellátás földm. miniszt. részére, hsz. 
dr. L óczy L. (294).

Budaörs (P.-P.-S.-K.-K.) Erzsébet-árvaház vízellátása földm. min. 
részére, hsz. H alaváts Gy. (305).

Beregmedence agyagárúgyár vízellátása földm. min. részére, hsz. 
dr. Papp K. (324).

Kis- és Nagyczigánd (Zemplén vm.) artézi kút terve földm. min. 
részére, dr. Szontagh T. (327).

Sztarcsova (Torontál vm.) artézi kút terve földm. min. részére, 
H alaváts Gy. (330).

Kisterenye (Nógrád vm.) artézi kút terve, földm. min. részére, hsz. 
Timkó I. (355).

Torbágy (Fehér vm.) artézi kút terve Máv. üvz. részére, hsz. 
dr. L iffa A., dr. L óczy L. (365).

Makó artézi kút vízcsökkenése, városi tan. részére, dr. Szontagh (375). 
Czirák (Sopron vm.) artézi kút terve, földm. miniszt. részére, 

dr. Szontagh T. (383).
Balassagyarmat artézi kút terve, földm. miniszt. részére, hsz. 

dr. P osewitz T. (409). ,
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Hévíz (Zala vm.) artézi kút terve, alispán részére, dr. Lóczy L. (430).
Temeskutas artézi kút terve, elöljáróság részére, dr. Papp E. (431).
Mocsonok (Nyitra vm.) artézi kút terve földm. min. részére, hsz. 

H orusitzky H . (448).
Karcag (J.-N.-K.-Sz.) artézi kút vízcsökkenése elöljáróság részére, 

hsz. H alaváts Gy. (489).
Szilágysomlyó (Szilágy vm.) artézi kút terve elöljáróság részére,, 

hsz. Rozlozsnik P. (494).
Técsö (Mármaros vm.) artézi kút terve földm. miniszt. részére, 

dr. P osewitz T. (506).
Baranda (Torontál vm.) artézi fúrás véleményezése elöljáróság 

részére, H alaváts Gy. (525).
Kisháza (Bihar vm.) artézi kút terve, földm. miniszt. részére,, 

dr. Szontagh T. (538).
Bán (Trencsén vm.) artézi kút terve, hegyvidéki kirend. Zsolna 

részére, telegdi R oth Lajos (541).
Újszentanna (Arad vm.) folyamatban levő artézi fúrás véleménye

zése, elöljáróság részére, hsz. Treitz P. (557).
Mecsér (Moson vm.) közkút terve földm. min. részére, Timkó I. (593).
Szakácsi (Szilágy vm.) megkezdett kútfúrás véleményezése földm. 

min. részére, dr. Szontagh T. (615).
Moson artézi kút terve földm. min. részére, dr. László G. (619.)
Palánka (Bácsbodrog vm.) artézi kút terve földm. min. részére, 

dr. Szontagh T. (632).
Ökörmező (Mármaros vm.) artézi kút terve földm. min. részére, 

hsz. dr. P osewitz T. (637).
Pestmegyei hét község vízellátása, földm. miniszt. részére, hsz. 

Timkó I. (643).
Őrvénd (Bihar vm.) munkában lévő artézi kút véleményezése elöl

járóság részére, dr. Szontagh T. (652).
Hidasbonyhád (Tolna vm.) artézi kút terve Máv. üvz. részére, hsz. 

dr. Schréter Z. (669).
Bodajk (Fehér vm.) artézi kút terve, földm. min. részére, igazgató

ság (681).

B) Ásványos és gyógyvizek.

Rozsnyói vasas gyógyfürdő védőterülete, dr. Szontagh T. (40).
Daruvár (Pozsega vm.) fürdő védőterülete P ékár Gyuláé é részére, 

hsz. dr. Papp K. (130).
Pecsenyéd (Sopron vm.) Eszterházy-forrás védőterülete, hsz. 

dr. S zontagh T. (170).
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Stubnyaíürdő (Zólyom vm.) kutásás a védőterületen belül m. kir. 
bányakapitányság Beszterczebánya részére, hsz. Güll Y. (227).

Esztergomi hévizfürdő szabályozási munkálatok, esztergomi takarék
pénztár részére, hsz. dr. L óczy L . (242).

Szakvélemény az ásványos és hévvizek elbirálásáról. Belügymin. 
részére, dr. Szontagh T. (304).

Nagyigmánd és Kócs (Komárom vm.) védőterületi javaslat birálata 
földm. min. részére, dr. Szontagh (341).

Polena (Bereg vm.) védőterületi kérvény birálata földm. miniszt. 
részére, dr. Szontagh T. (364).

Gánóc (Szepes vm.) védőterületi kérvény birálata földm. miniszt. 
részére, dr. Szontagh T. (388).

Bánkfüred (Abaujtorna vm.) a geizir kettős szökésének geológiai 
véleményezése és beküldött minták vizsgálata földm. miniszt. részére, 
dr. Szontagh T., dr. E mszt K. (390).

Paptamási (Bihar vm.) gyógyvizű artézi kút védőterületi tervezeté
nek birálata földm. min. részére, dr. Szontagh (509).

Sóskút (Vas vm.) Vita- és Paula-források védőterületi javaslatának 
birálata földm. min. részére, dr. P álfy M. (546).

Sopronkeresztur Rezső-forrás védőterületi forrás kérvényének birá
lata földm. min. részére, dr. Szontagh T. (547).

Daruvár (Pozsega vm.) védőterületi tervezet birálata földm. min. 
részére, dr. Szontagh T. (568),

Málnás (Háromszék vm.) Siculia gyógyforrás védőterületi tervezet 
birálata földm. min. részére, dr. Szontagh T. (624).

Slankamen (Szerém vm.) Slanjaca-forrás védőterületi tervezetének 
birálata földm. min. részére, dr. Szontagh (676).

C) Egyéb vízügyek.

Vizjogi törvény módosításának tárgyalása, dr. L óczy L., dr. S zon
tagh T. (14).

Budapesti alagút víztelenítése. Jelentés, dr. Szontagh (36).
Gacka folyó vízerejének felhasználása földm. min. részére, hsz. 

dr. Szontagh T. (139).
Borossebes (Arad vm.) gavosdiai völgyzáró gát m. k. kultúrmérnöki 

hivatal Arad részére, dr. P app K. (295).
Sebeskőrös, Feketekőrös és Berettyó vízgyűjtő területén létesítendő 

völgyzáró gátak földm. min. részére, hsz. dr. Szontágh T. (485).
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I I I .  A  v eg y tan  kö réb ő l.

Nagykikindai brikett és kőszénbánya r. t. szénelemzés, dr. E mszt K. (8).
t  Petrozsény 17 szénminta elemzése, dr. E mszt K. (62).
Két szénminta elemzése Gfrerer, S choch és Grossmann cég részére, 

dr. Emszt K. (63).
Agyagvizsgálat ifj. D ima János Vajdahunyad részére, dr. Kalecsinszky 

Sándor (76).
Kovászó (Bereg vm .) kaolinvizsgálat V arga Zsigmond részére, 

dr. Kalecsinszky S. (81).
t Avasmedencei szén elemzése m. kir. szénkutató kirendeltség 

Bikszád részére, dr. E mszt K., B ozlozsnik P. (103, 172).
Talajvizsgálat H ollorics J. Nagyszombat részére, dr. Kalecsinszky 

Sándor (119).
Szibériai agyag vizsgálata, Szentgály A. Baja részére, dr. K ale- 

CSINSZKY S. (120).
f Nagysármás (Kolozs vm.) sósvízelemzés, B uday E rnő beosztott 

bányamérnök (146).
Turkeve (J.-N.-K.-Sz. vm.) négy agyagminta vizsgálata Mihály 

L ászló részére, dr. Kalecsinszky S. (169).
f  Verendin (Krassószörény vm.) szénvizsgálat, dr. K alecsinszky 

Sándor (233).
Két bükkfaszénminta vizsgálata m. kir. bánya- és fémbeváltó

hivatal Abrudbánya részére, dr. Kalecsinszky S. (249).
Két kőzetelemzés Ciocan J. részére, dr. E mszt K. (320).
Lukarecz (Temes vm.) tufás agyag vizsgálata Gaál J ózsef részére, 

dr. Kalecsinszky S. (347).
Mészkővizsgálat Kell D ezső Keszthely részére, dr. Kalecsinszky 

Sándor (363).
Pányova (Temes vm.) festékföldelemzés dr. Somogyi A. részére, 

dr. E mszt K. (368).
Kavna (Arad vm.) földmintavizsgálat özv. Szacsvai B.-né részére, 

dr. E mszt K. (382).
Bánkfüred (Abaujtorna vm.) a geizir kettős szökéséből vett minták 

elemzése földm. min. részére, dr. E mszt K. (390).
Tótvárad (Arad vm.) két kőzetminta elemzése Scheydner B ernát 

Brezova részére, dr. E mszt (392).
Szénmintaelemzés I. Pesti spódium- és cementgyár r. t. liptó- 

szentmiklósi fiókja részére, dr. E mszt K. (415).
Büdöskőfürdő (Nyitra vm.) szénminta vizsgálata Pryhoda N. részére, 

dr. E mszt K. (436).
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Két homokproba vizsgálata Gálócsy és Bánó cég részére, dr. H or
váth B. (471).

Majdanpek (Szerbia) pyritminták (három darab) vizsgálata keresk. 
min. részére, dr. E mszt K. (500).

Nagysármás (Kolozs vm.) kazántápláló víz keménysége kálisó- 
kirendeltség részére, dr. E mszt K. (58).

Nagykároly (Szatmár vm.) agyagvizsgálat B lochmayer M. részére, 
dr. H orváth B. (559).

Agyag és rézérc vizsgálata Todorescu Gy. részére, dr. H orváth B. (558).
Komló (Baranya vm.) két darab szénminta elemzése m. kir. kő- 

szénbányahivatal részére, dr. H orváth B. (503).
Szénmintaelemzés Georgi D imitrow (Widdin) részére, dr. E mszt 

Kálmán (576).
Yasércminta vizsgálata P itze J. Igló részére, dr. H orváth B. (578).
Antimonsalak vegyelemzése rózsahegyi törvényszék részére, dr. H or

váth B. (606).
Festékföld és tűzálló agyag vizsgálata végvári takarékpénztár részér e 

dr. E mszt (630).

IV . V egyesek.

Avasmedencei fúrásminták vizsgálata, m. kir. bikszádi szénkutató 
kirendeltség részére, R ozlozsnik P. (25, 103, 172, 175).

Karnelit, magnesit, dolomit magyar előfordulásai kereskedelm1* 
múzeum részére, dr. K alecsinszky S. (189).

Szaktanácskozások szénraktározásra vonatkozólag, m. kir. honvé
delmi minisztérium részére, dr. K alecsinszky (245).

Kőszegremete (Szatmár vm.) fúrópróbák véleményezése bikszádi 
m. k. szénkutató kirendeltség részére, R ozlozsnik P. (270).

Drágakövek és féldrágakövek előfordulása hazánkban, m. kir. földm. 
min. részére, dr. L iffa A. (318).

Szeged (Baktói dűlő) talajsűlyedés vizsgálata, városi tanács részére, 
hsz. Treitz P éter (332).

Tihanyi viszhang csökkenésének okáról, földm. min. részére, 
dr. L óczy L. (550).

Kőzetminta meghatározása statisztikai hiv. részére, igazgatóság (636). V.

V. Á satások.

Tata (Komárom vm.) ősgerinces gyűjtés a mészkőbányában, 
dr. K ormos T. hsz. (125).



2 6 Dí LOCZY LAJOS (20}

Köpechidvég (Háromszék vm.) mastodonlelet kiásása, Rozlozsnik 
hsz. (291).

Csataj, Kápolna (Pozsony vm .) löszem ber kiásása, H orusitzky 
hsz. (531).

Kéthely, Nagyberek (Somogy vm.) gyűjtés a lecsapoló csatornákból, 
dr. K ormos hsz. (612).

Tiszamenti ősgerinces maradványok gyűjtése, H alaváts, dr. K adió 
hsz. (634).

M agánterm észetű  szak vélem én yek  1909-b en .
L óczy L ajos dr. egyetem i tanár, int. igazgató részéről:
1908 dec. 12. Velika brznicei szénterület, pénzügyminiszt. megb. 

95/900. int. sz.
1909 jan. 17 (helyszíni szemle nélkül). Környei szénterület, pénz

ügymin. megb. 51/909. int. sz.
1909 május 4—5. Pilisszántói szénüreg, pénzügyminiszfc. megb. 

183/909. int. sz.
1909 május 13. Diósgyőri artézi kút. A vasgyár felkérésére. 

267/909. int. sz.
1909 május 18—27. Kálisókutatás az Erdélyi medencében ; pénz

ügymin. megb. 342—909. int. sz.
1909 május 29 (szakvél. kelte). Hévízi forrás. Esztergomi takarékp. 

megkeres. 242/909. int. sz.
1909 junius 26. Teési gazdaság kútja. Prohászka püspök megkeres. 

285/909. int. sz.
1909 július 14. Panyovai (Temes vm.) festékföld. Végvári takarékp. 

(Rittberg) megkeres. 630/909. int. sz.
1909 augusztus 1. Bulcsai vízügy. Mocsonyi Antal megkeres. 

88/909. int. sz.
1909 szeptember 17. Óbudai Aranyhegy csuszamlásai. Brill Ferenc 

megkeresésére. 513/909. int. sz.
1909 szeptember 18—20. Orsz. Bányász, és Koh. Egyesül, közgyűl. 

Körmöcbánya.
1909 szeptember 27—28. Dombóvári urad. (Vaszar község) szén

ügye. Eszterházy herceg megkeres. 514/909. int. sz.
1909 szeptember 28—30. Komlói (Baranya vm.) szénbánya. Pénz

ügymin. megbíz.
Szontagh Tamás dr. kir. tanácsos, int. aligazgató részéről:
L Március 27. Erzsébet királyné-emlékszobor alapzatára vonatkozó 

jelentés a miniszterelnök úrnak.
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2. Június 15. Geológiai szakvélemény a kolozsmegyei kissármási 
gázkitörésről. A Hitelbanknak.

3. Aug. 11. Pőstyénfürdő belső védőterületén eszközlendő építésekre 
vonatkozó szakvélemény. Gróf Erdődy fürdőtulajdonosnak.

telegdi R oth Lajos főbányatanácsos, főgeologus részéről:
1909. február 19. Brennberg—szikrai (Sopron vm.) szénterület 

ügyében. Magánosok felkérésére.
1909 június 16. Budakesz, szénügyben. Magánosok felkérésére.
1909 október 17. Zboró (Sáros vm.), Izbugya—Badvány (Zemplén vm.), 

Mikova (Zemplén vm.) petroleumkutatás ügyében, francia érdekeltség 
felkérésére.

1909 november 2. Ligetes (Ung vm.) petroleumkutatás ügyében. 
Ugyanazon érdekeltség felhívására.

1909 november 25. Budapest, városligeti artézi kút védőterülete 
ügyében (védőter. terv.). Székesfőv. meghívása folytán.

H alaváts Gyula főbányatanácsos, főgeologus részéről:
Február 30. Tatabánya, vízügyben. 156. int. sz.
Május 22. Felsőgalla, szénügyben. 150. int. sz.
Okt. 4—8. Nevidzén, grafitügyben. 485. int. sz.
Okt. 18—23. Anina, szénügyben. 940. int. sz.
Pálfy Mór dr. főgeologus részéről:
Május 1—3. Farnos, gipszvizsgálat. Dr. Szentiványi J ózsef.
Július. Bogoszló, mészkőbánya. Báró Springer Gusztáv.
Július. Járásbirósági szakértő, kövezési ügy, Szeged. Szegedi járás

bíróság (Tauszig D ávid terhére).
Október 12. Kösd, kőbányavizsgálat. Nagy Izsó és Radó L.
Treitz P éter főgeologus részéről:
Homoki szőllők trágyázása ügyében. I vánkovits K ároly szőllőbirt. 

s még többek meghívására.
Téglaégetésre alkalmas agyag vizsgálata ügyében. Dáni József és 

Mammusich B ódog földbirtokosok felkérésére.
Timkó Imre osztálygeologus részéről:
Tápiószecső (Pest vm.): H evesy L ajos tejgazdaságának vízzel való 

ellátása ügyében.
L iffa Aurél dr. osztálygeologus részéről:
A Máv.-nak 1909 febr. 18-án 7811/11. sz. megkeresésére helyben 

adott vélemény az Almásfüzitő és Dorog állomások között létesítendő 
artézi kutakra vonatkozólag.

R ozlozsnik Pál geológus részéről:
Szilágysomlyó város részére vélemény artézi kút fúrása ügyében.
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Kormos Tivadar dr. geológus részéről:
Június 22—24. Párád (Heves vm.) vízügyben, a budapesti m. kir. 

bányakapitányság meghívására.
Schréter Zoltán dr, geológus részéről :
December 27. A hidasd—bonyhádi vasúti állomáson létesítendő 

artézi kút ügyében. (Tolna vm.) A Máv. zágrábi üzletvezetőség felszólí
tására és terhére.

Az intézet tagjainak irodalm i m u n k ássága  az 1 9 0 9 . évben.
1. E mszt K álmán: Methoden dér chemischen Bodenanalyse. Comptes-

Bendus de la prem. confer. intern, agrog. Budapest, 1909. 219.1.
2. Güll Vilm o s: Jelentés az 1907. évi külföldi tanulmányutamról.

Földt. int. évi jelent. 293. 1. (Ugyanaz német nyelven is: 
Jahresbericht, p. 330.)

3. — Über die Darstellungsmethoden agrogeologischer Übersichts-
und Spezialkarten. Compt. rend. conf. intern, agrog. 207. 1.

4. — Agrogeologiai jegyzetek a Nagykőrös, Lajosmizse és Tatárszent-
györgy közötti területről. Földt. int. évi jelent. 1907. 185. 1. 
(U. a. németül i s : Jb. p. 208.)

5. H alaváts Gyula : Kisenyed—Szelistye—Kereszténysziget környékének
földtani alkotása. Földt. int. é. j. 1907. 88. 1. (U. a. németül 
i s : Jb. p. 99.)

6. — Az Alföld. Vezető a m. kir. Földt. int. múzeumában. 99. 1.
7. H orusitzky H e n r ik : Újabb adatok a löszről és a d ilu viá lis fauná

ról. Földt. Közi. XXXIX. k. 135. 1. (U. a. németül is : Suppl. 2.
p. 195.)

8. — A bazini pannonfaunáról. Földt. Közi. XXXIX. k. 576. 1. (U. a.
németül is: 615. 1.)

9. — A szegedi pleisztocénfaunáról. Földt. Közi. XXXIX. k. 577. 1.
(U. a. németül is: 616. 1.)

10. — A Kis-Kárpátok déli részének agrogeologiai viszonyai. F. i. é. j.
1907, 123. 1. (U. a. németül is: Jb. p. 141.)

11. — Az agrogeologiai gyűjtemény. Vezető a m. k. Földt. int. múz.
180. 1.

12. — Über die agrogeologischen Arbeiten im Felde. Compt. rend.
Conf. int. 193. 1.

13. H orváth Bé l a : Vezérfonal a vegytani gyakorlatokhoz. Bevezetés a
chemiai kísérletezésbe, s a qualitativ és quantitativ chemiai 
analysis elemeibe az ion elmélet alapján. Budapest 1909. (Tan
könyv.)
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14. H orváth B éla és B ugarszky István. A jodidok és a szin-jod mennyi
ségi meghatározásának új módja. Math. és Természetfcud. 
Értesítő. XXYII. köt. pag. 501. (Ugyanaz.) Magyar chemiai 
folyóirat XV. évf. pag. 183.

15. — Eine neue Methode zűr quantitativen Bestimmung dér Jodide
und des freien Jods. Zeitschrift f. anorgan. Chemie. Bd. 63. 
pag. 184.

16. — Doelter. Das Rádium und die Farben. Magyar Chemikusok
Lapja I. évf. pag. 24.

17. Kadic Ottokár: P a leo litos kőeszközök a hám ori Szeleta-barlangból,
Földt. Közi. XXXIX. 524. 1. (U. a. németül is : p. 580.)

18. — A Maros balpartján, Radulesd, Bojabirz és Batrina környékén
elterülő hegyvidék geológiai viszonyai. F. i. é. j. 1907. 63. 1. 
(U. a. németül is: Jb. 71. l.)l

19. — Prsehistorikus eszközök. Vezető stb. 171. 1.
20. K alecsinszky Sándor : Közlemények a m. kir. Földtani Intézet

chemiai laboratóriumából. F. i. é. j. 1907. 260. 1. (U. a. németül 
is : Jb. p. 294.)

21. — A hőmérséklet hatása az artézi kutakra. Term.-tud. Közi. XLI.
328. 1. (U. a. Magy. balneol. értés. II. évf. 67. sz. 8—11. 1.)

22. K ormos Tivadar: Magyarországi új pleisztocéncsigák. Földt. KözL
XXXIX. 4. 1. (U. a. németül Suppl. p. 95.)

23. — Campylaea banatica (Partsch) Rm. és Melanella Holandri Fér
a Magyar Birodalom pleisztocén faunájában. Földt. Közi. XXXIX. 
144. 1. (U. a. németül Suppl. p. 204.)

24. — A pleisztocén ősember nyomai Tatán. Földt. Közi. XXXIX.
149. 1. (U. a. németül Suppl. p. 210.)

25. — A balatonvidéki vasút földtani szelvénye. Földt. Közi. XXXIX.
191. 1. (U. a. németül Suppl. p. 252.)

26. — Megyjegyzések dr. Gaál István úrnak «A marosvölgyi harmad-
időszaki sóagyag előfordulásáról)) c. cikkére. Földt. Közi. 
XXXIX. 544. 1. (U. a. németül 598. 1.)

27. — Újabb adatok az Óbuda—újlaki (kiscelli) fennsík pleisztocén
faunájának ismeretéhez. Földt. Közi. XXXIX. 545. 1. (U. a. 
német. 599. 1.)

28. — A fejérmegyei sárrét geológiai múltja és jelene. Két táblával
és 34 szövegközti ábrával. 1 — 66. 1. Balaton tudom, tanúim, 
eredm. I. k. I. rész. pal. függ. (németül is).

29. L ászló Gábor: Tőzegtelepek keletkezéséről. Földt. Közi. XXXIX.
189. 1. (U. a. németül Suppl. p. 249.)

30. — Kövesedett növények gyűjteménye. Vezető stb. 238. 1.
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31. L ászló Gábor és E mszt K .: Jelentés az 1907. évfolyamán eszközölt

tőzeg- és lápkutatásról. F. i. é. j. 1907. 220. 1. (U. a. németül 
Jb. p. 249.)

32. L iffa A urél : Aragonit Korlátról. Földt. Közi. XXXIX. 412. 1. (U. a.
németül 520. 1.)

33. — Geológiai jegyzetek Nyergesujfalu és Neszmély környékéről.
F. i. é. j. 1907. 148. 1. (U. a. németül Jb. p. 168.)

34. — A bányageologiai gyűjtemény. Vezető stb. 230. 1.
35. L óczy L ajos : A magyar birodalom hegységeinek, dombvidékeinek és

síkságainak csoportosítása. Vezető stb. 56. 1.
36. P álfy Mór : A thermális vizek felszínre emelkedéséről. Földt. Közi.

XXXIX. 16. 1. (U. a. németül p. 108.)
37. — A székelyföldi szénképződmény. F. K. XXXIX. 189. 1. (U. a.

németül p. 250.)
38. — A Maros völgyének jobboldala Algyógy környékén. F. i. é. j.

1907. 81. 1. (U. a. németül Jb. p. 91.)
39. — Jelentés külföldi tanulmányutamról. F. i. é. j. 1907. 288. 1.

(U. a. németül Jb. p. 326.)
40. P app Károly: A geológia halottai 1909-ben. Földt. Közi. XXXIX.

547. 1.
41. — A kaukázus kövületei. Vezető stb. 272. 1.
42. — A kálisó és kőszén állami kutatása. F. i. é. j. 1907. 303. 1.

(U. a. németül Jb. p. 257.)
43. — A Biharhegység délnyugati lejtőjének érctermő helyei. Bány.

és Koh. Lap. XLII. II. k. 612. 1.
44. — Nagysúri Böckh János. A Bánya. II. 20. sz. 1—3. 1.
45. — A negyvenéves Földtani Intézet. Ugyanott II. 30. sz. 1—2. 1.
46. — A magyar birodalom vasérckészlete. U. o. II. 51—52. sz.

14—16. 1.
47. P osewitz Tivadar: Dolha és vidéke Mármarosmegyében. F. i. é. j.

1907. 30. 1. (U. a. németül Jb. p. 36.)
48. — A Szepesség. Utazási kézikönyv. I. A Magas Tátra (1—208. 1.),

II. A Szepesi Középhegység (1—176. 1.).
49. B oth Károly, telegdi : A Beketyefalva (Hunyadmegye) melletti felső

mediterrán korszaki rétegek. Földt. Közi. XXXIX. 158. 1. (U. a. 
németül p. 220.)

50. — Kőhalom környékének geológiai viszonyai (doktori értekezés).
1—21. 1.

51. B oth L ajos, t e l e g d i: A z erdélyrészi m edence geo lóg ia i alkotása
Zsidve, Felsőbajom és Asszony falva környékén. F. i. é. j. 1907. 
93. 1. (U. a. németül Jb. p. 105.)
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52. R oth L ajos, telegdi : Jelentés a Bukarestben tartott III. nemzetk.
petroleumkongresszusról. F. i. é. j. 1907. 279. 1. (U. a. németül 
Jb. p. 315.)

53. — A Lajtahegység és környéke. Vezető stb. 69. 1.
54. — Johann Böckh de Nagysúr; Yerhandl. d. k. k. geol. R.-Anst.

Nr. 8. p. 179 (Wien).
55. R ozlozsnik Pál : Az óradnai bányavidék geológiai viszonyai. F. i.

é. j. 1907. 100. 1. (U. a. németül Jb. p. 113.)
56. S chréter Zoltán : A pilisborosjenői mélyfúrás geológiai eredményei.

Földt. Közi. XXXIX. 8. 1. (U. a. németül p. 99.)
57. — Bartonemeletbeli nummuliteses mészkő a Gellérthegyen. Földt.

Közi. XXXIX. 400. 1. (U. a. németül p. 509.)
58. — A budai hegyek legrégibb képződménye. Földt. Közi. XXXIX.

401. 1. (U. a. németül p. 510.)
59. — A Popovo Polje. Pótf. Term. Tud. Közi. XLI. 144. 1.
60. — A mehádia—karánsebesi neogén öböl déli részének geológiai

viszonyai (doktori értekezés). 1—30. 1.
61. Szontagh Tamás : Borgóbeszterce község kolibicai részének és Maros-

borgó község közvetlen környékének geológiájához. F. i. é. j. 
1907. 59. 1. (U. a németül Jb. p. 67.)

62. — A szinyelipóci ásványvízű Salvator-forráscsoport bydrogeologiai
viszonyai. M. baln. ért. II. évf. 5. sz. 2—4. 1.

63. — Termális forrásaink tanulmányozása. A m. szt. kor. orsz. baln.
egyes. 1909. Évk. 212. 1. (és M. baln. ért. II. évf. 6. sz. 1—5. 1.)

64. — Hydrologiai megfigyelések. (Németül is.)
65. — Dinamogeologiai gyűjtemény. Vezető stb. 171. 1.
66. — A Magyar Birodalom sztratigrafiai és petrografiai gyűjteménye.

Vezető stb. 151. 1.
67. Timkó I mre : Budapest dunajobbparti környékének, továbbá Gö

döllő—Isaszeg vidékének agrogeologiai viszonyai. F. i. é. j. 
1907. 172. 1. (U. a. németül Jb. p. 193.)

68. — Tsernozjom, rendzina és podzolos talajtípusok előfordulása
Budapest környékén. Földt. Közi. XXXIX. 601. 1. (U. a. néme
tül p. 601.)

69. — Was ist auf den agrogeologischen Übersichts- und Spezial-
karten darzustellen. Compt.rend. Conf. int. agr. p. 203.

70. Treitz Pé t e r : Jelentés második oroszországi tanulmányutamról.
Földt. Közi. XXXIX. 413. 1. (U. a. németül p. 521.)

71. — Jelentés az 1907. évi nagyalföldi felvételről. F. i. é. j. 1907. 
192. 1. (U. a. németül Jb. p. 217.)

— Was ist Verwitterung ? Compt. rend. conf. int. agr. p. 131.7 2 .
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73. Treitz P é t e r : Dér physiologische Kalkgehalt dér Bődén. U. ott.
p. 273.

74. — A termőtalaj kialakulása. Vezető stb. 194. 1.
75. Vogl V ik to r : Új felső-eocén lelethelyről. Földt. Közi. XXXIX. 152. 1.

(U. a. németül p. 213.)
76. — A fejérmegyei Szárhegy és Somlyó. Földt. Közi. XXXIX. 575. 1.

(U. a. németül p. 614.)

A térképkiad ásra  kapott 100 ,0 0 0  k oron ás póthitel.
A már régebben felvett területek térképeinek gyorsabb kiadására, 

közbejárásomra és felterjesztésemre, a minisztertanács, három évre el 
osztva, 100,000 korona póthitelt volt kegyes engedélyezni.

A pénzhiány miatt évek óta heverő térképlapokat utólagos bejárá
sokon szerzett újabb geológiai adatokkal kellett kiegészíteni. Úgyszintén 
a térképállomány is tetemes pótlásokat és beszerzéseket igényelt. A munka
erőt is okvetetlenül szaporítani kelletett; mert az intézeti térképészt és 
az egy napidijast a rendes folyó munka veszi teljesen igénybe.

A póthitel első 33,000 korona részletét sajnos, már csak az 1909. év 
október havában kaptuk meg, úgy hogy ebben az évben, az időt és a 
pénzt teljesen nem használhattuk ki.

A még fel nem használt pénzmaradvány a jövő 1910. évi április 
1-ig volt feltétlenül elhasználandó s így csak egy fél év állt rendel
kezésünkre.

A nehéz körülmények dacára, az előmunkálatokon a lehetőségig 
serényen dolgoztunk.

A kiegészítő bejárásokat, Krassószörény, Bihar, Mármaros, Bereg, 
Ugocsa, Veszprém és Zala vármegyében megkezdtük.

Az 1 : 25,000 mértékű eredeti katonai felvételek fényképmásolatai
nak beszerzésére most múlhatatlanul szükség volt, hogy az összes 
geológiai térképek, amelyek 1867 óta nagyobbrészt a régi 1 : 28,800 
mértékű eredeti katonai térképmásolatokra rajzoltattak és csak egyetlen 
fogalmazványon vannak meg, okmányszerű 1 : 25,000 mértékű térkép
lapokra rávezetessenek.

A vezérkari térképekre 16,190 koronát adtunk ki.
Megjelent az 1 : 75,000-es méretű geológiai térképekből a temes- 

kutas—oravicai, 25. Z. XXV. Col.; a szászsebesi 22. Z. XXIX. Col. 
és a nagyváradi 17. Z. XXVI. Col. jelű lap.

A rövid idő alatt lehetetlenség volt több lap kiadása.
Őszinte hálával és a legjobb köszönettel emlékezem meg a nagy

méltóságú m. k. minisztertanács kegyes intézkedéséről.
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Hálás köszönetét mondok különösen az akkori m. k. miniszter- 
elnök és pénzügyminiszter, dr. W ekerle Sándor úrnak és dr. D arányi 
I gnác m. k. földművelésügyi miniszter úrnak, akik kérésemre és fel- 
terjesztésemre a m. k. Földtani Intézet ügyét ez esetben is nagybecsű 
pártfogásukban részesítették.

Ugyancsak W ekerle Sándor és D arányi I gnác miniszter urak 
jóságából 10,000 korona segélyt kapott az intézet a felsőmagyarországi 
bányavidék régi ércbányáinak tanulmányozására. Ehhez külföldi munka
társat is alkalmaztunk, dr. Ahlburg J., berlini állami geológus személyé
ben, aki B o z l o z s n ik  Pál m. kir. geológus kíséretében, 1909 őszén és 1910 
tavaszán Aranyida, Dobsina, Szomolnok és Göllnicbánya bányáit vizsgálta.

Pteményünk van, hogy ezt a munkát a jövőre kért segélylyel hazai 
régi fémbányászatunk újbóli felvirágoztatása érdekében folytatni fogjuk.

K önyvtár, térképtár, kiadványok.
Könyvtárunk az 1909. évben 337 új számmal gyarapodott, azaz 

darabszám szerint 808 kötettel és füzettel, aminek következtében szak
könyvtárunk állománya az 1909. év december végén 22,254 drb. 
254,735 K és 23 f. értékben.

Az 1909. évi szerzeményből vételre esik: 200 drb. 3488 K 76 f. értékkel, 
608 darabot 3563 K 18 f. értékkel pedig cserében és ajándékban kaptunk.

Az általános térképtár 11 külön művel gazdagodott, összesen 
113 lappal és így az általános térképtár 1909. év december 31-én 
6177 külön műre eloszló lapot tartalmaz, amelynek leltári értéke 
35,846 K 82 f. Ebből a lefolyt évben vétel 1 lap 30 K értékkel, 112 lap 
351 K 40 f. értékkel pedig csere és ajándék.

A vezérkari térképek állománya az 1909. év végén 6360 drb. lapot 
és 25,215 K értéket mutat. Az intézet térképtárállománya tehát az 1909. év 
végén összesen 12,537 darab, 61,061 K és 82 f. értékkel.

Az adományozók sorából kiemelendő a Magyarhoni Földtani Tár
sulat, amely a folyó évben is nagyszámú és rendkívül becses munkával 
gyarapította könyvtárunkat.

Az intézeti kiadványok az 1909. évben 119 belföldi és 176 kül
földi intézetnek és testületnek küldettek meg és pedig 20 belföldi és 
170 külföldi testületnek cserébe, azonkívül 11 magyar kereskedelmi és 
iparkamarának.

Az 1909. évben a következő intézetekkel léptünk csereviszonyba:
1. Faculté des Sciences Université Grenoble.
2. Geological survey office Wellington.
3. Survey dápartement Giza (Mudiria).

A m. kir. Földtani Intézet Évij leütése. 1909. 3
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4. Geologische Gesellschaft Wien.
5. Geological survey office Launceston (Tasmania).
6. University of Illinois Urbana.
Az 1909. évben a következő nyomtatványokat adtuk ki:
I. A m. kir. Földtani Intézet évi jelentése az 1907. évről.

II. A m. kir. Földtani Intézet évkönyvében: Taeger H enrik : 
A Vérteshegység földtani viszonyai; XVII. kötet 1. füzet.

Jahresbericht d. kgl. ung. geol. Reichsanstalt für 1907.
Térképek közül. Gyertyánliget (Kabolapojána) 13. öv. XXX. rov. 

Érsekújvár és Komárom vidéke 14. öv. XVIII. rov.
Kiadványok. A magántermészetű geológiai szakvélemények és 

kémiai elemzések szabályzata. (A m. kir. Földt. Int. népszerű kiadványai 
II. köt. 1. fűz.).

Comptes rendus de la premiere conférenee internationale agro- 
geologique.

Az intézet gyűjtem ényei.
Gyűjteményeinkre vonatkozólag jelenthetjük, hogy az 1909. évben 

azt —- a vendégeket nem számítva — 5395 egyén látogatta, Ezekből a 
rendes nyitási napokra esik 5359, koronás belépőjegyet váltott 36.

A rendes hivatalos intézeti munkakörből eredő szaporulaton kívül 
a következő ajándékokat kaptuk:

A z á lla t  őslény ta n i osztály részére.

F ischer Samu nógrádverőcei földbirtokos, gerinces fogat ajándéko
zott a kismarosi kavicsból (118).

H offmann Géza köpeci bányaigazgató Ursus Böekhi állkapcsot és 
halmaradványokat a köpeci lignitből és fedőagyagjából (217).

R aák Gyula devecseri gyógyszertártulajdonos Hipparion-koponyát 
Bódé község határából (Csingervölgy) 265.

Dr. Schafarzik F erenc egy mammuth-zápfogat a nagykikinda itégla- 
gyárból (300).

Kálnoei Nagy D ezső főmérnök (Tihany) rhinoceros csont- és fog
töredékeket a potyogókői kőfejtőből (591).

Máv. pécs—báttaszéki vonalának építő kirendeltsége mammuth- 
fogat (618).

A  növény ő slén yta n i osztály részére.

Dr. S chafarzik F erenc és dr. Tüzson János műegyetemi tanárok 
Jurányia Hemmiflabellata (krétakorú pálma) levelet és termést Buszka- 
bányáról (398).
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Szabadalmazott osztrák-magyar államvasut társaság magyar bányái
nak felügyelősége Klokodics vidéki növénylenyomatokat H alaváts Gyula 
fbt. főgeol. közbenjárására (608).

A  bányászati ásvány gyűjtem én y ítészére.

Dr. Kormos Tivadar intézeti geológus 24 darab marosujvári só
mintát (699).

A  dinam ó geológ iá i és g ya k o rla ti g yűjtem én y részére.

Újlaki téglagyár és mészégető r. t. három nagy görkővet (106). 
P itter Tivadar int. térképész meteoritet (Mócs 1881 április 10) 367. 
Dr. Kormos Tivadar hat darab marosujvári sóképződést.

A z  összehasonlító gyűjtem én yek részére.

H alaváts Gyula fbt. int. főgeol. 37 darab romániai pliocén- 
kövületet (673).

L eón Staadt reimsi geológus eocénkövületeket (648).

A  kockagyű jtem én y (építő és d íszítő  kövek) vészére.

Andretti Károly kőbányabérlő sóskúti mintakockát (dr. Schafarzik 
F erenc egyetemi tanár közvetítésével) (352).

A  kőeszközgyűjtem ény részere.

Dr. Schafarzik F erenc műegyet. tanár két drb. praehisztorikus 
malomkövet Sátoraljaújhelyről (300).

G. S chweinfurth afrikai utazó egyptomi kőeszközgyűjteményt (403).

K iosztott iskolagyűjtem ények .
Baja, m. kir. áll. kertészsegédiskola részére 68 drb. (41). 
Abrudbánya, m. k. áll. polgári iskola részére 62 drb. (210). 
Szabadka, felső kereskedelmi iskola részére 70 drb. (397). 
Budapesti ref. egyház skót polg. leányiskolája részére 105 drb. (459). 
Nagyenyed, Bethlen-kollegium ref. tanítóképző intézete részére 

74 drb. (468).
Győr, m. kir. áll. felsőbb leányiskola részére 93 drb. (499).3*
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Leltári állományunk folyó évi jelentékenyebb szaporulata a kö' 
vetkező :

Berendezési és múzeumi bútorok s hasonlók (D. jelű leltár) 
Irodai és más házi beszerzések (E. leltár) _ _ _ _ _
Tudományos segítőeszközök (F. leltár) _  _  _ _  _ _
Vegytani laboratórium (L. leltár) _ _ _ _ _ _ _ _
Agrogeologiai laboratórium (P. leltár) _ _  _  _ _  _

Összesen _ _


