
I. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS.

Az intézet tudományos élete.

A  megelőző két év előmunkálatai alapján, megerősödve azokkal a 
tapasztalatokkal, melyeket 1909. és 1910. évi külföldi utazásaim közben 
az európai földtani intézetek meglátogatásából szereztem, fogtunk hozzá 
az 1911. évben a kitűzött feladatok teljesítéséhez. Nagy okulást hozott az 
1910. évi X I. nemzetközi földtani kongresszus Stockholmban és az ugyan
ott tartott második agrogeológiai értekezlet. Intézetünk tagjai közül né
gyen vettünk részt a stockholmi tárgyalásokon. Javaslataimat a nagymél
tóságú m. kir. földmívelésügyi miniszter úr, gróf Serényi Béla Ö Nagy
méltósága bizalommal honorálta és elfogadta: az 1911. évi költségvetés
ben lényegesen javította az 1867 óta nem emelkedett felvételi utazási álta
lányt és a dologi költségelőirányzatot is.

Mindjárt az év elején nagyon hasznos kiadványunk jelent meg: a m. 
kir. földtani intézet könyvtárának betűrendes és szakcsoportok szerinti 
címjegyzéke két kötetben. Bruck József irodaigazgató munkája ez, 
amely dr. László Gábor m. kir. osztálygeologus tudományos reviziójával 
jelent meg.

Az 1911. évben nem lévén külföldi utazásokkal és nemzetközi kép- 
viselésekkel annyira lekötve, mint a megelőző két esztendőben, huzamo
sabb időt fordíthattam itthoni utazásokra és a folyamatban lévő geológiai 
felvételek felülvizsgálatára.

Ennek több szempontból volt hasznos eredménye. Mindenekelőtt köz
vetlenül megismerhettem társaimnak munkamódszerét s egységes irányt 
igyekezhettem a geológiai térképezésre nézve közöttük megállapítani. Le
hetséges volt a különböző felfogásokat összeegyeztetni és nem egy kétsé
get eloszlatni. Nekem meg kedves és hasznos tanulságúl szolgált az, hogy 
e felülvizsgálat közben Magyarország nagy részét a legjobb geológiai ve
zetés mellett megismerhettem.

Minden utazásomnál gondosan kidolgozott naplót vezettem, amelybe 
a magam független tudományos megfigyeléseit jegyeztem. Ezeket annak 
idején a tüzetes geológiai leírásokban fogjuk értékesíthetni.
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Kincs még itt az ideje tehát annak, hogy megfigyeléseimet közre- 
bocsássam. Azért ebben a jelentésben csak arról számolok be, hogy idő
rendben hol és kinél teljesítettem felvételi felülvizsgálatokat.

Június hóban Taeger H enrik dr. munkatársunkat kerestem föl 
bakonyi felvételein és H orusitzky H enrik osztálygeológust látogattam 
meg pozsony-vármegyei agrogeológiai munkájában.

Július havában munkatársunk, V ad asz E lemér dr. egyetemi tanár
segédnek pécsvidéki reambulációit és Y enül A ladár dr. műegyetemi 
tanársegédnek a Velencei hegységben folyó munkáját revideáltam.

Augusztus hó 2-től 20-ig az Erdélyi Érchegység szirtes mészkő 
zónáit vizsgáltam Papp K ároly dr. osztálygeológus társaságában Maros- 
ilye— Torockó között.

Augusztus végén a villányi és kiskőszegi szigethegyek reambulá- 
cióját indítottam meg fiammal, ifj. L óczy L ajossal, akinek Semsey 
A ndor dr. tiszteletbeli igazgató volt kegyes erre a célra útiköltséget adni.

Szeptember 1-től szept. 7-ig ismét az Erdélyi Érchegységben tettem 
reambuláló és reviziós útakat. Végre még egy ízben fölkerestem Taeger 
Henriket bakonyi felvételeinek színhelyén. A  lefolyt esztendőben feb
ruár hó 26. és december hó 14. közt, beletudva a hivatalos vagy hatósági 
szakértői kiszállásokat is, 17.032 kilométernyi útat tettem vasúton, gőz
hajón és 3017 kilométernyi úthosszúságot kocsin, automobilon és gyalog.

Könyvtárunk egységes katalógusának kiadásával nemcsak az inté
zet tagjainak könnyítettük meg a könyvtár használatát, hanem a fővárosi 
tudományos világnak is használni véltünk. Miután a nagyméltóságú mi
niszter úr kegyes volt egy könyvtárosi állással szaporítani az 1911. évi 
költségvetéssel intézetünk tisztikarát és lehetséges volt az év folyamán 
ezt az állást verebélyi Marzsó Lajossal betölteni, a könyvtári címjegy
zék megjelenése után a nagyméltóságú Miniszter úr jóváhagyásával könyv
tárunkat 1911. novemberétől kezdve hetenként két délután a nyilvános
ságnak is megnyitottuk.

Az ásatásokra szánt tétel felemelése a múzeumot jelentékenyen gya
rapította, amint erről alább egy kimutatásban szó lesz. A  szentlőrinci 
téglavetőben kiásott Mastodon longirostris Iy a u p  lelet mind a négy agya
rával és egyéb fog- meg csontrészeivel fosszilis oszteológiai gyűjtemé
nyünknek újabb kincse. Gipszmintázó műtermünkben a gyűjtemény ritka 
példányairól hű másolatok készülnek, amelyekkel csereviszonyt létesítünk 
külföldi múzeumokkal, hogy összehasonlító anyagot szerezzünk a nálunk 
lelt fossziliák meghatározásához.

Élénken folyt a közlemények kiadása és az Évkönyv X V III-ik  
kötete befejeztetett és a X IX . kötet is elkészült. A  X V III. kötet 4. füzete 
Pálfy Mór dr. tartalma^ és nagy gyakorlati jelentőségű, „iÁz erdélyrészi
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Érchegység bányáinak földtani viszonyai és érctelepei4‘ című munkáját 
tartalmazza, amely szerzőjének nagy elismerésetil a Magyarhoni földtani 
társulat Szabó József emlékérmét szerezte meg.

Az 1:75,000 mértékű geológiai térképekből magyarázó szöveg kísé
retében egész sor van készen, azonban a ,,k. u. k. Militargeographisches 
Institut“ Wienben egy évben 4 lapnál többet nem vállal el.

Ami egyenként az intézet tagjainak tudományos foglalkozását illeti, 
a következőket jelenthetem.

Magamról szólva, az 1911. évben hosszabb időt fordíthattam hazai 
tudományos kirándulásokra, mint az 1909. és 1910. években, amikor nagy 
külföldi utazásokra valék utalva.

Csak két ízben voltam az ország határain kívül.
Először külföldi utazáson április hó 8. és április 25. között a nagy- 

méltóságú m. kir. pénzügyminiszter úrnak megbízásából Böckh Hijgó 
főbányatanácsos, főiskolai r. tanár, V nutskó Ferenc főbányatanácsos és 
Böhm Ferenc m. kir. bányamérnök urak társaságában Romániában jár
tam a romániai petróleum- és a sóbányák megismerésére. Mrazeq L. 
egyetemi professzor, a romániai kir. földtani intézet igazgatója vezetett 
bennünket és szíves volt azután velünk az erdélyrészi medencébe is át
jönni, ahol a felismert antiklinálisokat és a kissármási földgáz-területet 
látogattuk meg.

Másodszor május 22-től június 2-ig, amikor Lord Curzon volt indiai 
alkirály a Royal Geographical Society of London újonnan választott 
elnökének meghívására a társaság ünnepélyes estélyére, amely a koroná
zási év alkalmára különösen fényes volt, Londonba utaztam. Visszatérő
ben pedig ez alatt az idő alatt a nagy méltóságú m. kir. pénzügyminiszter 
úr megbízásából több napot töltöttem Felső-Elszászban az ottani kálisó- 
bányászkodás és petróleum-nyomok meglátása végett.

Ugyancsak a m. kir. pénzügyminiszter úr megbízásából a nyári fel
vételek munkája közben, augusztus és szeptember havában egyedül és a 
Böckh Hugó főbányatanácsos, főiskolai tanár úrral és a vezetése alatt 
működő antiklinálisokat nyomozó geológusokkal az erdélyrészi medencé
ben jártam; majd szeptember közepén MRAZEg L. és Böckh Hugó urak 
társaságában a máramarosi petróleum-területeket Körösmezőn látogattam 
és velük Galíciába is átmentem. Még egy ízben, október hó 26. és novem
ber hó 4. között voltam Máramaros és Zemplén vármegyék galíciai hatá
rain s időközben a kissármási október 29-én történt gázkitörés színhelyét 
is meglátogattam.

November hó elején Szontagh Tamás kir. tanácsos, aligazgató és 
V nutskó Ferenc főbányatanácsos urakkal az aknaszlatinai sóbánya víz- 
mentesítési ügyében működtem közre.
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Szeptember hó 17— 19-ike közt a Magyar Földrajzi Társaság ung
vári vándorgyűlése foglalkoztatott.

Október közepén a fúrótechnikusok nemzetközi kongresszusa, amely
nek tiszteletbeli elnöke valék, adott munkát.

Nemcsak az országos földtani felvételek irányítására fordíthattam 
ebben az évben sok időt, hanem gyakran tettem kirándulásokat a Balaton 
környékének munkában levő új térképe érdekében a Dunántúlnak Bala
tont környező vidékein.

A felvételek és ásatások rövid áttekintésben a következők voltak.
Az 1909. évben elfogadott elv szerint mindenekelőtt a már térképe

zett területeknek egyeztető bejárása és a monografikus leírások elkészí
téséhez szolgáló pótló vizsgálatok voltak 1911-ben is intézetünknek leg
főbb nyári feladatai.

A  horvátországi karsztban a már 1910-ben megkezdett új térképe
zés folyt, amelyben K adió Ottokár dr. és K ormos Tivadar dr. I. osz
tályú és V ogl V iktor dr. II. oszt. geológusok vettek részt, mint külső 
munkatárs pedig K och Ferdo dr. zágrábi nemzeti múzeumi őr munkál
kodott ugyanott.

Posevitz T ivadar dr. Mármarosban, V endl A ladár dr. műegye
temi tanársegéd a Velencei hegységben, N oszky Jenő lyceumi tanár 
a Mátrában, Taeger H enrik dr. a Bakonyban, V adász E lemér dr. egye
temi tanársegéd pedig a Mecsek-hegységben dolgozott.

A  Szontagh Tamás dr. igazgatótársam vezetése alatt álló osztály, 
melyhez Pálfy M ór dr. főgeológus és Rozlozsnik Pál I. oszt. geológus 
tartozott, ez évben is a Bihar-hegységben reambulált; míg Papp K ároly 
dr. osztálygeológus Hunyad vármegyében, Marosillye környékén munkál
kodott. T. Roth K ároly dr. a Rézhegység északi oldalán és a szilágy- 
somlyói Magurában végzett kiegészítő felvételeket.

T. Roth L ajos főgeológus Erzsébetváros, Berethalom és Márton- 
falva környékén, az Erdélyi Medencében működött; H alaváts Gyula 
főgeológus pedig részint a krassószörényi Középhegységben, részint pedig 
Nagyszeben környékén reambulált.

Schafarzik Ferenc dr. műegyetemi ny. r. tanár, intézetünk belső 
munkatársa Berszászka környékén és az Almásban végzett pótló bejáráso
kat, míg Schréter Zoltán dr. geológus hegyszerkezettani megfigyeléseket 
végzett a Krassószörényi Hegységben; L iffa A urél dr. osztály geológus 
pedig Oravica— Csiklovabánya és Szászkabánya— Ujmoldova környékén 
folytatta a kontakt vonulatok tanulmányozását.

Lázár V azul és Pantó Dezső, az intézethez beosztott bányamér
nökök ez évben is folytatták Verespatakon megkezdett bányageológiai 
felvételeiket és a felméréseket.
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Az agrogeológiai osztály tagjainak túlnyomó része, ú. m. Treitz 
Péter főgeológus, T imkó Imre osztálygeológus, valamint L ászló Gábor 
dr. és Ballenegger Róbert geológusok a Nagyalföld átnézetes felvételé
vel voltak elfoglalva, míg H orusitzky H enrik osztálygeológus kisalföldi 
felvételeit folytatta.

Intézetünk chemiai laboratóriumai E mszt K álmán dr. osztálygeo- 
lógus-vegyész vezetése alatt szintén szorgos tevékenységet fejtettek ki.

K ormos T ivadar dr. geológus a m. kir. földmívelésügyi miniszté
rium megbízásából és Semsey A ndor dr. tiszteletbeli igazgatónk külön 
anyagi támogatásával február— március— április hónapokban nagyobb 
külföldi tanulmányúton volt, melyről az alábbiak során tüzetes jelentésben 
ad beszámolót.

Az intézetünk költségén megejtett ásatásokról, továbbá a nagy 
számban adott szakvéleményekről s a laboratóriumainkban végzett vegy- 
vizsgálatokról az alábbi kimutatás nyújt képet.

Az 1911. év súlyos csapást is mért ránk. Június hó 2-án ugyanis 
elhunyt K alecsinszky Sándor érdemdús fővegyészünk, a kolozsvári tudo
mányegyetem tiszt, doktora, a Magyar Tudományos Akadémia 1. tagja 
s a Magyarhoni Földtani Társulat Szabó József emlékérmének tulajdo
nosa. K alecsinszky Sándor 1883. óta volt intézetünk tagja; hosszabb 
ideig tartó betegség után ragadta el tőlünk a végzet. Benne egyik sikerek
ben gazdag, Európaszerte ismert nevű munkatársunkat veszítettük el.

A  m. kir. földtani intézet nevében K alecsinszky Sándor m. kir. 
fővegyészt 1911. évi jún. hó 3-án délután 5 órakor ravatala fölött Papp 
K ároly dr. m. kir. osztálygeológus a következő beszéddel búcsúztatta:

„ Gyászoló gyülekezet! Vannak az életben emberek, akik amellett, 
hogy a munkából bőven kiveszik a részüket, minden szórakozást és min
dennemű élvezetet megvonnak maguktól. Ilyen férfiú ravatalához zarán
dokoltunk ez alkalommal, hogy utolsó búcsúszót mondjunk a megboldo
gultnak. Az ő élete látszólag rideg magánosságban telt el, de a valóságban 
mégis gazdag és boldog életet élt ő. Mert a gyenge testben lakozott erős 
lélek egy egész emberöltőn át diadalmaskodott a bajjal és betegséggel, hogy 
a tudományban lelje minden örömét és boldogságát. A  tudomány volt 
az ő jegyese s menyasszonya ime most a halál!

Gászoló gyülekezet! A lig 54 éve, hogy K alecsinszky Sándor, 
dicső lengyel ősök ivadéka, Sátoraljaújhelyen a napvilágot megpillantotta. 
A  kies Hegyalján ringott az ő bölcsője s az ungvári hegyek az ő ifjú 
álmainak a tanúi. Itt szívta magába azokat az eszméket, amelyek egész 
életének útjain kisérték a jeles kémikust: számos természeti tünemény 
fölfedezőjét. Nagyhírű tudósok: Than K ároly és L engyel Béla isko
láiban növekedve, 1883-ban a magyar királyi földtani intézethez kerül
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vegyésznek, amely minőségében ásvány-, kőzet-, érc-, kőszén-, agyag- és 
ásványvíz-elemzésekkel foglalkozik. Kémiai laboratóriumából nemcsak 
nagyszámú analízis kerül ki, hanem több eredeti készülék és berendezés lát 
napvilágot, amelyek közül egyiket-másikat már külföldi szakkörök is 
használnak. A  földtani intézet múzeumában a tűzálló agyagok, a festő
földek és a kerámiai iparnak szolgáló anyagok gyűjteményei mind az Ő 
nevét hirdetik.

Az 1901. év nyarán új tér nyílik meg a kutató elme előtt: az erdélyi 
bércek sósforrásos vidéke. 1901-től 1906-ig vizsgálja az erdélyi sósforráso
kat és sóstavakat és bár a keresett kálisó-telepeket nem is találja meg, 
de fölfedez egy nevezetes tüneményt. Megállapítja, hogy a szovátai sós
tavak rejtélyes melegségének hőforrása a Nap, amely sugaraival a tó víz 
mélyebb rétegeit fölmelegíti. Fölfedezése világszerte osztatlan elismerés
ben részesül s a tudományos intézetek és társulatok egymásután sietnek 
őt tagjaik sorába választani. A  jóleső elismerés újabb és újabb vizsgála
tokra sarkalja a kutatót, sajnos azonban, hogy törékeny szervezete csak
hamar a röghöz köti a magasba vágyó elmét.

Elköltözött drága Tiszttársam és Barátom! Bár szavaimat már nem 
hallod, mégis el kellett ezeket mondanom, mielőtt utolsó utadra bocsáta- 
nánk. A  magyar kir. földtani intézet igazgatósága és tisztikara teljes 
számban megjelent ezen a szomorú helyen, hogy tiszteletének és szereteté- 
nek zálogát irántad lerójja. Tiszttársaid búcsúszavát tolmácsolom tehát 
Hozzád: Kedves, régi kartársunk, K alecsinsziíy Sándor, indulj békében 
utolsó útadra. Egyúttal szomorú kötelességet teljesítek, amikor a kolozs
vári Ferenc József-tudomány egy etem nevében is búcsút veszek Tőled, 
mint az egyetem tiszteletbeli doktorától. Emlékedet kegyelettel őrizzük 
szívünkben! Isten veled!“

Budapest, 1912. november havában.

A  magy. kir. Földtani Intézet Igazgatósága 

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


