
I. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS.

Az intézet életének áttekintése.

Feladataink lelkes betöltése és munkálkodásunk kifogástalan har
móniája jellemzi intézetünk 1910. évi történetét. Múlt évi jelentésemben 
előadtam, hogy mennyi teendő háramlik az intézetre, egyrészt az eddigi 
felvételek egységesítése s a fölvett területek térképeinek kiadása terén, 
másrészt a monografikus leirások előkészítésében.

Nagyobb új területek geológiai fölvételét nem szabad addig mun
kába vennünk, amig a krassószörényi hegyvidék, a krassószörényi hava
sok, a Pojana-Ruszka, a Ivudsir -Szebeni havasok és a tágasabb értelem
ben vett Biharhegység kiegészítő és egységesítő bejárását el nem végez
tük és ezeknek a hegyvidékeknek a monografikus leírását nem bizto
sítottuk.

Hegyvidéki felvételekkel foglalkozó geológusaink ennélfogva, 
dr. Posewitz Tivadar főgeologus kivételével, mindnyájan a felsorolt 
hegyvidékekben dolgoztak. Posewitz az északkeleti Kárpátok kárpáti
homokkő (flis) övezetében folytatta és egyeztette régebben megkezdett 
munkáját.

Telegdi Roth K ároly pedig néhai Hofmann K ároly Szilágy- 
és Szatmár-vármegyei geológiai térképeit látta el magyarázó szöveggel.

Az agrogeologusok is szakítottak azzal az iránynyal, amely szerint 
eddig —  idegen minta után —  hazánk síksági részeinek különböző he
lyein részletes felvételeket végeztek. Arra a meggyőződésre jutottunk, 
hogy a Nagy Magyar Alföld talajának természetét és keletkezését ott 
kell vizsgálni kezdenünk, ahonnét annak anyaga nagyobbrészt szárma
zik, vagyis a síkság keleti hegykörnyezetén. Agrogeologusaink e fel
fogásnak megfelelően Temes-, xArad-, Bihar- és Békés-vármegyék hegy- 
alji részein és az azokhoz csatlakozó síkságon dolgoztak. Egyedül 
Horusitzky Henrik osztálygeologus folytatta a Kis Magyar Alföld 
dunabalparti részének fölvételét.

A  nálunk lefolyt 1909. évi I. nemzetközi agrogeológiai értekezlet
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azt az óhajtást fejezte ki, hogy minden állam készítse el mindenek előtt 
az ország területének átnézetes agrogeológiai térképét. Ennek megfelelőleg 
nekünk is arra kellett irányítani az agrogeológiai munkát, hogy ilyen 
átnézetü térképet létesíthessünk Magyarországról. Ennek érdekében ké
szült az ezutáni agrogeológiai munkálatok tervezete és az 1910. év munka- 
programmja. Előbb a Nagy Magyar Alföld rónasága, ahol legtöbb agro
geológiai tanulmány történt és környező keleti és északi hegypereme 
kerül munkába, majd a túladunai területek kerülnek sorra, hogy azután az 
erdélyrészi medence és a felvidék agrogeológiai átnézetes tanulmányozása 
következzék.

Még egy jelentős feladat teljesítése várt reánk. Intézetünk Ö cs. és 
apostoli királyi Felségétől 1869. évi június hó 18-án elfogadott szervezeti 
szabályzatának első pontja szerint ,,A magyar királyi földtani intézet
kiterjeszti működését a magyar korona összes országaira — ---------“ és
„Célja: a) a magyar korona országainak részletes fölvétele —  —  —  
,,b) a magyar államterület általános és részletes földtani térképeinek ké
szítése és kiadása------------- “ .

Ezzel az intézet kötelességévé vált, hogy Horvát-Szlavon országok
ban, valamint Fiume város területén is elkezdje a részletes földtani föl
vételeket. Annál is inkább fennáll ez a kötelezettségünk, minthogy Hor- 
vát- és Szlavon-országok a regnikoláris bizottságok megegyezése szerint 
hozzájárulnak a földtani intézet költségeihez.

Nem csak a szervezeti szabályzat rendelkezései miatt és a Horvát- 
Szlavon-országok és Fiume iránti méltányosságból, hanem azért is szük
ségesnek láttam azt, hogy Horvátországban is elkezdjük a részletes fel
vételt, mert a nagy magyar medence déli és délnyugati részét a horvát
országi és a tengermelléki hegyvidékek tüzetes ismerete nélkül alig ábrá
zolhatnánk találóan majdani leirásainkban.

Horvát-Szlavon-országokban Gorjanovic-K ramberger dr. m. kir. 
udvari tanácsos és zágrábi egyetemi tanár úr kezdeményezésére 1902-ben 
nagy elismerésre méltó tudományos vállalat indúlt meg: Horvát-Szlavon- 
országok átnézetes földtani térképeinek kiadása, amely: „Geologijska 
prijegledne Karta Kraljevina Hrvatske i Slavonije“ cím alatt magyarázó 
szöveggel 1909-ig Y II  füzetben, ugyanennyi, 1:75,000 mértékű geológiai 
térkép kiséretében jelent meg. Hasonló intézmény ez, mint a galíciai, ahol 
a krakkói császári akadémia fiziográfiai bizottságának földtani osztálya 
1887 óta Galícia 1:75,000 mértékű geológiai térképét bocsátja közre.

Galíciában a bécsi k. k. Geologische Reichsansttalt is végzett rész
letes felvételeket és azokról 1:75,000 mértékű térképeket adott ki.

Kétségtelenül hasznos ez a kétfelőli munkáság, mert egyrészt az 
állami nagy intézetek lassabban haladó tüzetes részletes felvételei bele
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illeszkednek az egész állam kartográfiai ábrázolásába; másrészt a szülő
földjükön dolgozó geológusok közönségük anyanyelvén szólalva meg, 
közvetlenebbül és szükségleteiknek több ismeretével szolgálhatják a helyi 
közérdeket. Melegen üdvözlöm tehát a horvát-szlavonországi átnézetes tér
képek megjelenését, amelyeket a horvát és német szöveg magyaráz. 1910- 
ben Gorjanovic-K ramberger elnöksége alatt állandó bizottság ala
kult az átnézeti geológiai térképek kiadására. Karöltve jár a geológiai 
térképek elkészítési munkájával Zágrábban egy agrogeológiai intézet 
Sándor F. tanár vezetése alatt, aki most Horvát-Szlavon országok átné- 
zetes agrogeológiai térképen dolgozik. Barátságos, őszinte-jóakaratú 
viszonyban állunk horvát testvéreink törekvéseivel. Épp úgy, mint odaát 
Ausztriában a k. k. Geol. Reichsanstalt Galicia részletes geológiai tér
képeit elkészítette, azonképpen a magyar állam geológiai intézetének is 
kötelessége volt a részletes földtani felvételeket Horvát-Szlavon-ország- 
ban elkezdeni.

Őszinte örömmel hangoztatom, hogy a Horvát-Szlavon országokban 
elkezdendő részletes felvételeink tervét zágrábi kartársaink rokonszenvvel 
fogadták. Februárius havában a részletek előkészítésére Zágrábba utaz
ván, ott a báni országos kormány erkölcsi támogatását elnyertem. A  bán 
úr Ő nagyméltósága geológusainkat hathatós hivatalos ajánlólevelekkel 
látta el.

Ennek alapján a Nagy méltóságú m. kir. földmivelésügyi Miniszter 
úr jóváhagyásával az 1910. évben egy háromtagú, dr. K adic Ottokár, 
dr. K ormos Tivadar és dr. V ogl V iktor geológusokból álló osztály 
ment le a tengermellékre azzal a feladattal, hogy a krajnai határszéltől 
a karszt lépcsőit délkelet felé Növi és Zengg-nek részletesen térképezze. 
Horvátországi szaktársaink közül K och Ferdó tanár és zágrábi múzeumi 
őr, mint intézetünk megbízott külső munkatársa is tagja volt ennek a fel
vételi osztálynak. Nemcsak Horvátország és Szlavónia felé kell hazánk 
területének határos mesgyéit ismernünk, hanem Ausztria, Bosznia-Herce
govina, Szerbia és Románia felé is. Ezért már 1909-ben kerestem és meg
találtam az összeköttetést és a barátságos összhangot a közös határszéli 
területek együttes bejárásához.

Bécsben a k. k. Geol. Reichsanstalt nagyérdemű igazgatójával, dr. 
Tietze E. udvari tanácsossal, Sarajevoban a Bosnisoh-Herzegovinische 
geologische Landesanstalt főnökével, dr. K atzer Fr. úrral; Belgrádban 
dr. Radovanovic S. egyet, tanár, volt földmivelésügyi miniszterrel és 
Bukarestben dr. Mrazeq L. egyetemi tanárral, az Institutul Geologic al 
Romaniei igazgatójával léptem személyes érintkezésbe. Mindjárt ebben 
az esztendőben a Horvátországgal határos krajnai és isztriai területen dr. 
W aagen L., bécsi osztály geológus, igazgatóságának jóváhagyásával
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május 16— 21. közti héten együttes kirándulásokban demonstrálta tenger- 
melléki osztályunk geológusainak azt a módszert, amelylyel az ő részé
ről a geologisohe Reichsanstalt felvételei a velünk szomszédos területen 
folytak. Én magam is résztvettem ezekben a tájékoztató kirándulásokban 
s ezek létrejöttéért őszinte köszönetét mondok úgy dr. T ietze E. udvari 
tanácsos úrnak, valamint dr. W aagen L. osztrák geológus úrnak. Ezek
nek az együttes kirándulásoknak természetesen nem az volt a céljuk, 
hogy mindenben a szomszéd nagy állam hírneves földtani intézetének a 
módszerét és felfogásait kövessük, mert hiszen csak akkor várhatunk 
bárminemű tudományos kutatástól jó eredményeket, ha a kutatók nem 
merev preokkupált, hanem önálló, eredeti felfogással látnak a munkához. 
Kétségtelenül nagyon becses volt azonban geológusainknak, hogy azzal 
a férfiúval járhattak először területükön, aki Fiúméval szomszédos terü
leteket geológiailag térképezte.

Hasonló jellegűek és jelentőségűek voltak ezek a tengermelléki, 
közös, mondhatnám nemzetközi bejárások azokhoz, amelyeket dr. Scha- 
farzik Ferenc műegyetemi tanár úr, megbízott külső munkatársunk, 
dr. Mrazeq L. és Murgoci Muntean G. román geológusok társaságá
ban az aldunai és a csernamelléki hegységekben tettem; majd pedig 
velük és Radovanovic S. belgrádi professzor úr vezetésével az Al- 
dunának szerbiai partvidékét is meglátogattam. 1909 julius hó 23-tól 
jul. 31-ig folytak ezek a határszéli bejárások, melyek kétségkívül nagy 
hasznára váltak a hármas országhatár szabatos geológiai megismerésé
nek és a jövőre is biztosították a barátságos, nemzetközi, harmónikus 
munkát.

Ezekben a délkeleti határszéli közös kutatásokban nagy szerep jut 
dr. Schafarzik F. professzornak, aki 1884-től kezdve dolgozik a Krassó- 
Szörény vármegyei hegységekben. Különösen az aldunai, a csernamelléki 
hegységeknek és a Retyezát-Szárkó havasi csoportok felvételét neki kö
szönhetjük. 1882-től 1904-ig ő a Földtani Intézetnek tagja volt és mű
egyetemi ny. r. tanárrá történt kineveztetésekor mint főgeológus vált ki 
intézetünk szorosabb kötelékéből, de azóta sem szűnt meg nyári felvéte
leinkben közreműködni.

Magyarország túladunai részének földtani felvételét az intézet 
1869— 1882-ben befejezte és 1:144.000 mértékű geológiai, kézi festéssel 
készült térképeit kiadta. Kismarton lapját kivéve, ezeket a térképeket 
magyarázó szöveg nem kisérte. Budapest környékéről, a Bakony déli ré
széről, ennek bazalt kőzeteiről, Pécs városa vidékéről kitűnő leírások van
nak a földtani intézet évkönyvében; a túladunai országrésznek nagyobb 
részéről azonban nincs geológiai ismertetés. Az 1:144.000 mértékű túl
adunai térkép lapjainak nagyobb része elfogyott.
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A  földtani intézet igazgatósága már régebben belátta annak szük
ségét, hogy a 30 év előtt kiadott és most már nagyrészt elfogyott térké
peket nagyobb mértékű, új kiadással helyettesítse. Ezért Budapest és 
Szentendre, Budapest és Tétény, valamint Kismarton vidékének 1:75,000 
mértékű, magyarázó szöveggel kísért lapjait 1902. és 1904-b3n kiadta. 
Belátta tehát nagyérdemű elődöm, néhai nagysuri Böckh János is, 
hogy a 30 év előtti módszerek és felfogások alapján készült túladunai 
geológiai térképeket újakkal kell pótolni. Üj pótló, helyesbítő bejárások
kal újabb tapasztalataink értékesítésével kell ezeket az új kiadásokat ki
egészítenünk.

Még a topográfiái térképekről is időnkint új javított kiadások ké
szülnek; még inkább előtérbe jön ez a követelmény a geológiai térké
pekre nézve, amelyek nemcsak /tudományunk gyors haladásához képest 
módosítandók, hanem a mindinkább fejlődő bánya-, agyag- és kőfejtő
ipar, út és vasútépítés következtében keletkezett új feltárások adatai 
folytán is javítást igényelnek. A  dr. Taeger H.-tól írt „Vértes hegység 
földtani viszonyai'1 (Földtani Intézet Évkönyve X V II. 1909.) <űmű 
munka eléggé bizonyítja, hogy milyen hasznos a már fölvett vidékek új 
bejárásának leírása.

Ettől áthatva, az igazgatóság a tulajdonképeni Nagybakony, vagyis 
a zirevidéki északi Bakony reambulálását és leírását dr. Taeger 
Henrik külső munkatársra bízta. A  pécsi vagy baranyai hegység mo
nografikus feldolgozására pedig dr. V adász E lemér budapesti tud. 
egyetemi tanársegédet nyerte meg. A  Balaton környékéről a M. Föld
rajzi Társaság Balaton-bizottsága fog legközelebb egy új térképet ki
adni és ehhez monográfiát is mellékelni. Persze több évre 1 erjedő mun
kától lehet csak bevégzett eredményt várni egyéb feladatokkal megter
helt benső munkatársainktól.

Hazánk északi részeiben az északnyugati és a Közép- vagy Magas- 
Kárpátok 40-—50 év előtti földtani felvételeken alapuló térképeken van
nak ábrázolva és szűkszavú leírások magyarázzák azokat. A  k. k. Geol. 
Reichsanstalt nagyérdemű geológusai: Hauer, Stur, Paul, Foetterle, 
A ndrian, Stache, W olf, a múlt század 60-as éveiben vizsgálták ezeket 
a vidékeidet és róluk 1:144.000 mértékű, kézzel festett térképeket közölt 
az osztrák birodalmi földtani intézet. Minthogy a rézmetszésű 1:144.000 
mértékű topogrofiai ú. n. magyarországi speciális térkép az 1:75.000 
mértékű Osztrák-Magyar Monarchia részletes térkép kiadása óta kivona
tott a forgalomból, a k. k. Geol. Reichsanstalt az l:75.000-es mértékűre 
nagyított geológiai térképeket árúsítja hazánk mondott részeiről.

Nyilvánvalóan intézetünknek gondoskodni kell, hogy a 40— 50 év 
előtti, arra az időre kiváló, de ma már ki nem elégítő térképek helyett
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Magyarország északnyugati és északi vidékeiről is új geológiai térképe
ket adjon ki.

Igyekezünk ehhez a fiatalabb szaktársak köréből minél többet mun
kába állítani. Dr. V itális István selmeei és dr. Noszky Jenő késmárki 
főgimnáziumi tanár urak dolgoznak e célból Gömör- és Nógrádvármegyé
ben. Dr. nagysuri Böckh Hugó főiskolai rendes tanár úrnak is sok új 
adatot köszönhetünk. Mindez azonban a feladat nagyságához mérve, 
még csak a kezdet eleje.

Intézetünk legelői járó feladatai közé tartozik az is, hogy a gyakorlati 
geológia igényeinek szolgáljon, ennek a feladatnak természetesen csak 
akkor fog tökéletesen megfelelhetni, hogy ha az egész országot közvetlen 
tanulmányokból és gyűjtésekből ismerni fogjuk és minden hozzánk érkező 
kérdésre rendszeresen beszerzett, eredeti adatokból tudunk felvilágosítás
sal szolgálni.

Sajnos, hogy a Kárpátok északnyugati és középső részei, Selmec és 
Körmöcbánya környékének kivételével alig valamivel vannak gyűjtemé
nyeinkben és feljegyzéseinkben képviselve. A  nagyméltóságú földmíve- 
lésügyi miniszter urat kérnünk kell, miszerint tegye lehetővé, hogy meg
felelő anyagi segedelemmel minél több külső munkatársat vonhassunk 
körünkbe és vállvetve azon lehessünk, hogy hazánk geologiailag legérde
kesebb, fémbányászat tekintetében is jelentős vidékeit lehetőleg rövid idő 
alatt tanulmányozzuk és magunk adjuk ki eme vidékek javított, magya
rázatokkal kisért földtani térképeit. Senki sem hibás ugyan benne, sőt 
mi, magyar geológusok őszinte hálával vagyunk eltelve az osztrák csász. 
kir. földtani intézet és annak derék tagjai iránt, akik egy félszázad előtt, 
amikor még a m. kir. Földtani Intézet nem létezett, olyan buzgón dol
goztak hazánk geológiai megismerésén; azonban mégis sajnálatos körül
mény az, hogy a M. kir. Földtani Intézet Pozsony, Nyitra, Trencsén, 
Turóc, Liptó, Zólyom, Gömör, Nográd, Szepes, Abaujtorna és Borsod 
vármegyék nagy részéről geológiai térképekkel és közvetlen felvilágo
sításokkal nem szolgálhat a közönségnek és a hozzáforduló érdekeltséget 
kényszerülve van a K. k. Geol. Reiohsanstalthoz Bécsbe utasítani.

Az állami önérzet és a nemzeti becsület ügye az, hogy azon az ano
málián, amely abban rejlik, hogy most hazánk nagy területeiről egy ide
gen állam földtani intézete lát el geológiai térképekkel, ami többször 
restelkedéssel tölt el engem, a lehető legrövidebb idő alatt segítsünk.

A  gyakorlati követelményeknek megfelelőleg dr. W ekerle Sándor 
és Darányi I gnác nagyméltóságú m. kir. pénzügyi és földmivelésügyi 
miniszter urak külön segedelméből a Gömör és Abaujtorna vármegyei 
ércterületeket, A hlbug J. berlini geológus és Rozlozsnik Pál m. kir. 
geológus urakkal az idén is tanulmányozhattuk. A  nagyméltóságú pénz
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ügyminiszter úr hozzájárulásával pedig Lázár V a z u l  és Pantó Dezső 
m. kir. bányasegédmérnök urakat, akik további kiképzés céljából vannak 
intézetünkhöz beosztva, Verespatak aranybányaterületének tüzetes bánya- 
geologiai felvételére utaltuk.

A magyarországi tőzegterületek rendszeres felvételét és tanulmányo
zását dr. László Gábor m. kir. geológus az idén is folytatta és a jövő 
esztendőben feladatát befejezni reméli.

Hálásan köszönöm a m. kir. földmivelésügyi miniszter uraknak 
dr. Darányi Ignác és gróf Serényi Béla Ő Vagyméltóságaiknak, hogy 
előterjesztéseimet és javaslataimat amelyek értelmében intézetünk a fenti
eket megtehette, elfogadni kegyeskedtek és a hozzá szükséges anyagi 
eszközöket a lehetőség szerint kiutalták.

Az 1910-ben is tartó ex-lex miatt persze csak későn, az évnek vége 
felé jutottunk hozzá az 1909-ben térképek kiadására rendelt 100,000 
koronás póthitel 2-ik —  33,000 koronát tevő —  részletéhez. Ennek 
következtében lehetetlenség volt egyszerre annyi térképet kiadnunk, 
mintha ez az összeg már az év elején rendelkezésünkre állott volna. A 
felhalmozódott kézirati térképek közül most egy egész sorozat van sok
szorosítás alatt, azonban a cs. és kir. katonai földrajzi intézet nem győzi 
azokat idején szállítani, úgy, hogy nagy részük csak 1912-ben lesz kiad
ható. A  politikai körülmények miatt csak későn folyósított segedelmek, 
miként 1909-ben, úgy 1910-ben is a költségvetési idő tartama alatt állot
tak csak rendelkezésünkre; ennek következtében azok fennmaradó részét 
a térképezés eszközeinek, aneroidok, fényképező műszerek beszerzésére, 
valamint az l:25,000-es mértékű eredeti felvételi másolatoknak az egész 
országról való megszerzésére fordítottuk. A  beszerzett l:25,000-es térké
pek egy példányára az eddigi geológiai felvételek színkonturjai rávitet
nek. Ez a munka az idén vette kezdetét. Ezzel letisztázott aktaszerű tér
képtárat biztosítunk az intézetnek. Mindezen beszerzések nemcsak meg
könnyítik az ezutáni mukálatokat, amennyiben azokat előkészítik, hanem 
azoknak ezutáni költségeit is jelentékenyen kisebbíteni fogják.

Az 1910. év is nagy utazásokat rótt reám; egyrészt a nemzetközi 
képviselet, másfelől munkatársainknak meglátogatása az esztendő mind 
a négy szakában el-el szólított a fővárosból.

Február hó 23. és március hó 23. között a délvidéki és a tenger- 
melléki felvételek előkészítésére Zágrábban, Sarajevóban és Belgrádban 
időztem.

Március hó 24— 31. között szabadsággal Albert Monacói fejedelem 
közvetlen meghívására a Monacói oceanografiai múzeum ünnepélyes, nem
zetközi jellegű megnyitásán vettem részt.

Június hó 15-től 27-ig a földmivelésügyi miniszter úr kiküldetésé
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ben a düsseldorfi „  V. Internationaler Kongress für Bergbau, Hüttenwesen, 
Angewandte Mechanik u. Prakt. Geologie-n vettem részt.

Augusztus hó 19. és szeptember hó 7. között a m. kir. földmivelés- 
ügyi miniszter úr kormányképviselőül küldött a Stockholmi XI. nemzet
közi geológiai kongresszusra és az ugyanott lefolyt II. nemzetközi agrogeo- 
lógiai értekezletre. Stockholmban Treitz Péter, dr. László Gábor és 
Maros I mre kollegáimat együtt képviseltem a m. kir. földtani intézetet. 
Ezekről a képviseletekről szóló jelentéseim a Földtani Közlöny 1910. évi 
folyamában jelentek meg.1)

Szeptember 24— 26-án a Magyar Földrajzi Társaság székesfehér
vári vándorgyűlésén, mint ennek a társaságnak elnöke, szerepeltem.

Felülvizsgálati munkálataim a következők valának:
Július hó 1— 10. között Pécsvárad körűi dr. V adász E. megbizott 

munkatársunk munkáját ellenőriztem.
Július hó 14— 18. között Taeger H. külső munkatársunkat Zirc- 

vidéki geológiai felvételein látogattam meg.
Július hó 26— 27. között Arad-vármegyében az én 1883. és 1884. 

évi felvételeim színhelyét reambuláltam és az ottani új mesterséges fel
tárásokat kerestem fel.

Július hó 27-től augusztus hó 1-ig a Bihar-hegységben Biharfüred- 
rol dr. Szontagh Tamás, dr. Pálfy Mór és Rozlozsnik Pál kollé
gáim gondos pótló bejárásaival ismerkedtem meg.

Augusztus hó 1-én Rézbányán és a Biharon át Verespatakra utaz
tam; ott Lázár V azul és Pantó Dezső, a földtani intézethez beosztott 
bányasegédmérnökök munkáját vizsgáltam.

Verespatakról augusztus hó 3-án Brádra érkeztem és onnét dr. Papp 
K ároly osztály geológussal augusztus hó 9-ig dolgoztam együtt. Haza
érkezve a stockholmi kongresszusról, a Balaton környékén tettem szept. 
11— 12-én, 27— 30-án, és okt. 6— 7-én kisebb kirándulásokat rövid sza
badságidőm tartama alatt.

Október hó 8— 9 -én ismét meglátogattam Taeger H. munkatár
sunkat Zirc vidékén és okt. 10— 11-én a Fentő-Hanság csatornamunká
latait néztem meg Eszterházáról.

Október hó 25-én és nov. 4. között a m. kir. pénzügyminisztérium 
megbizásából nagysuri Böchh Hugó dr. főiskolai r. tanár úrral az 
erdélyrészi kálisó és földgáz kutatások érdekében hosszú, fáradságos 
ellenőrző utazásokat tettünk. Az 1910. évben megtett utazásaimnak vas-

r) A  monacói oceanográfiai muzeuni, 129. old. A  stockholmi nemzetközi geoló
giai kongresszus, 529. old. A düsseldorfi kongresszus, 487. old.
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úti úthosszúsága 26,212 km. volt, amihez még gyalog is megtett 533 km. 
hosszú út járúl.

Az erdély részi kálisó- és földgáz-kutatásban különben a m. kir. 
pénzügyminiszter úrnak felkérésére még Rozlozsnik Pál m. kir. geoló
gus is részt vett.

Mindezekből az utazásokból jegyzőkönyveim tudományos tartalma 
nagyon bővült. Ezeket a föl jegy zéseket azonban csak akkor fogjuk érté
kesíteni, amikor a bejárt területek geológiai leírására kerül a sor. Magyar- 
országi utazásaim alatt rendes kísérőm volt Kalmár János fiatal festő
művész, intézetünk két évig alkalmazott napidíjasa, aki 1910. október 
hó 1-én önkéntes katonai szolgálatra bevonúlván, elhagyta alkalmazta
tását. K almár János tájképrajzai és panorámái a geológiai leírásokat 
előnyösen fogják illusztrálni.

A  magunk elé tűzött feladatok megvalósítására több vagy kevesebb 
idő ráfordításával őszintén buzgólkodott intézetünk mindegyik tagja: A  
megelőzőkből kiderül, hogy törekvéseink annak gondos és tervszerű elő
készítésében összpontosúltak, miszerint a magyar állam geológiai tér
képezése és szövegszerű megismertetése belátható időn belül létesüljön.

Intézetünk tagjait és igazgatóságát igen nagy mértékben veszik 
igénybe gyakorlati szakértői munkálatok és tanácsadások, amelyekért 
úgy a különböző hatóságok és állami intézmények, mint magánosok 
fordulnak hozzánk. Kívánatos volna ezért, hogy a hatóságok és magán
felek csak nehezebben megoldható és tényleg a mi hatáskörünkbe vágó 
esetekben fordúljanak tanácsért a földtani intézethez. Tekintettel arra, 
hogy intézetünkön kivül álló képzett és gyakorlati kérdésekben járatos 
geológus-szakértő hazánkban alig egy-kettő van, az pedig egyáltalában 
nem kívánatos, hogy magyarországi gyakorlati földtani kérdéseket kül
földről hívott szakemberek oldjanak meg, ma még az ilyenféle meg
keresések elől nem térhetünk ki. Ha azonban a földtani intézetnek mód
jában állna, rajta kivül álló tehetséges és arra hivatott fiatal erőket gya
korlati irányban minél nagyobb számban kiképezni, úgy e kérdés idővel 
úgyszólván magától nyerne helyes megoldást.

Igen sok esetben abban a téves hiedelemben keresik fel intézetün
ket a szakvéleményt keresők, hogy anyagi fedezetünk van a magánvizsgá
latoknak a legtöbb esetben szükséges és megkívánt kiszállási és vizsgálati 
költségeinek fedezésére. Pedig nyilvánvaló, hogy az állam a magánérde
kek számára nem gondoskodhatik ilyenről.

Intézetünk tagjai közül többeknek irodalmi munkássága is számot 
tett az 1910. esztendőben; egy további kimutatás tűnteti fel ezen mun
kásság részleteit; azonban Évkönyvünk X V II. és X V III. kötete is ta
núskodik erről.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1910. 2
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A  közös erővel készült munkálatok közűi kiemelem a magyar- 
országi vasérckészletekről készült munkát, amely a XI. nemzetközi geo
lógiai kongresszus megkeresésére készült és a kongresszustól kiadott „The 
írón Őre resources of the world“ című 2 kötetes és atlasszal kísért mun
kában németül jelent meg. Bővebb magyar kiadását is előkészítettük. 
Ennek a munkának az összeállítása dr. Papp K ároly buzgalmát és szor
galmát dicséri.

Egy második nemzetközi gyűjteményes kiadványban is szerepeltek 
tagjaink ,,Die Veranderungen des Klimas seit dem Maximum dér letzten 
Eiszeit. Eine Sammlung von Berichten“ . Ezt is a XI. nemzetközi geológiai 
kongresszus stockholmi végrehajtó bizottsága adta ki.

Intézetünkből hárman kontribuáltunk a Magyarországot illető öt 
értekezéshez: Treitz Péter, K ormos Tivadar és én.

Meg kell emlékeznem a személyi ügyek során, hogy intézetünk leg
felsőbb elöljáróságában változás állott be, amennyiben dr. Darányi 
Ignác v. b. t. tanácsos úr, aki 10 évnél tovább viselte Magyarország föld
művelésügyi miniszteri méltóságát és ebben marada.ndó érdemeket szer
zett nevének, 1910-ben letette hivatalát.

Ö Nagyméltósága a magyar kir. földtani intézetet mindig nagy 
szeretettel és rokonszenvvel támogatta, és az ő idejében indúlt az fejlő
désnek. Dr. Szontagh Tamás igazgatótársam, aki Darányi Ignác úr 
Ő exellenciájának egész minisztersége idején résztvett a m. kir. 
földtani intézet igazgatásában és legközvetlenebbül ismeri távozó főnö
künk áldásos tevékenységét intézetünkre vonatkozólag, fogja a tavábbiak 
során az ő rendelkezéseit és cselekvéseit tüzetesen méltatni.

Darányi I gnác miniszteri tárcáját 1910 január hó 17-én gróf 
Serényi Béla úr Ö Nagyméltósága vette át. A  lelkes főur, akinek tágas 
látóköre, gyakorlati érzéke már érvényesült egy másik minisztérium kor
mányzásában, intézetünk lelkes jóakarójának vallotta magát. Azonnal 
tapasztaltuk első rendeletéiből, tervezeteink, előterjesztéseink elfogadásá
ból, hogy a magyar kir. földtani intézet gróf Serényi Béla v . b. t. taná
csos Ő Nagy méltóságában lelkes barátot és hathatós támogatót nyert, 
akinek minisztersége alatt intézetünk bizonyosan nem fog megállani a 
haladás útján, hanem reméljük és hisszük, hogy az eddiginél is gyorsabb 
ütemben közelíti meg céljait.

Hálás köszönettel adózom a m. kir. földtani intézet nevében dr. 
semsei Semsey A ndor főrend úrnak, intézetünk tiszteletbeli igazgató
jának az 1910. évben is sokszor megnyilatkozó áldozatkészségéért. Ő Mél
tósága, miként azelőtt, úgy az elmúlt esztendőben is mindannyiszor szíve
sen és bőkezűen támogatott bennünket, valahányszor valami hasznos tervet 
óhajtottunk létesíteni s ahhoz fedezetünk nem volt.
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Összehasonlító gyűjteményünk szaporításában, ásatások létesítésé
ben, könyvtárunk gyarapításában és külföldi tanulmányok támogatásában 
nagy segedelmeket juttatott intézetünknek intézetünk és a természet- 
tudományok legnagyobb mecénása, aki ügyeink iránt mindig szeretet
teljes érdeklődést és rokonszenvet tanúsít.

Budapest, 1911 december havában.

A magy. kir. Földtani Intézet Igazgatósága: 

Dr. Lóczy Lajos,
egyetemi tanár, a m. kir. földtani intézet igazgatója.
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