
TITKÁRI JELENTÉS.

v. M arzsó L ajos-íóI.

Az 1916. évi jelentésünkben először nyílik alkalmam, hogy a m. kir. 
földtani intézet tudományos munkásságán kívüli közérdekű munkássá
gunkról jelentést tegyek.

A  m. kir. Földtani Intézet a magyar szent korona országainak geo
lógiai tanulmányozásával és térképezésével gyakorlati célokat is szolgál. 
Intézetünk mindjobban iparkodik hazánk kiaknázatlan természeti kin
cseire az illetékes körök figyelmét felhívni s a hazai bányászat, kereske
delem, ipar s általában a közérdek szolgálatára sietni.

Már évek óta mindjobban tapasztaljuk, hogy kereskedőink, iparo
saink, gyárosaink érdeklődése hazánk dús földjére s annak mélyében rejlő, 
de még kiaknázatlan kincseire irányul, mind sűrűbben fordulnak intéze
tünkhöz az iparilag hasznosítható természeti kincsek hazai lelőhelyei, hasz
nos! thatásuk módja s alkalmas volta iránt kérdezősködők. Számtalan eset
ben állt módjában geológusainknak tudásukkal az iparnak, kereskedelem
nek szolgálatára lenni.

Különösen ma, a háborús viszonyok közepeit, amidőn elleneink ki- 
éheztetési terve ellen kell védekeznünk, fordulnak gazdáink, iparosaink, 
kereskedőink igen sűrűn intézetünkhöz. Sőt maga a hadvezetőség is igen 
gyakran keresi fel intézetünket a legkülönbözőbb irányú kívánalmaival.

E kötelességünkhöz híven mindenkor a legnagyobb készséggel állott 
intézetünk közvetlen felvilágosításokkal a közérdek rendelkezésére s az el
múlt évben is számos vállalat, közöttük sok külföldi is, nyert ily módon 
kimerítő felvilágosítást, tanácsot és irányítást.

Intézetünk gyakorlati irányú munkásságát a következőkben foglal
hatom össze:

1. Bányászat és a vele rokon iparágak körébe foglalható kérdésekben 
s az iparilag hasznosítható kőzetek iránt érdeklődőknek 22 esetben adtunk 
kimerítő felvilágosítást, illetőleg szakvéleményt.

2. Mesterséges vízellátás kérdéseiben 10 esetben szálltak ki geológu
saink a helyszínére s ott végzett tanulmányaik alapján adták meg véle
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ményüket. A  hadvezetőség is sok esetben kérte ki ilyen ügyekben intéze
tünk véleményét.

3. Ásvány- és gyógyvizek védőterületeit illető kérdések csak szórvá
nyosan szerepeltek szakvéleményeinkben, mindössze négy esetben volt 
szükséges a geológus véleménye.

4. Annál sűrűbben keresték fel intézetünket artézi kútak ügyében. 
Az 1913. évi X V III. t. c. értelmében, mely törvény'intézetünk javaslatára 
készült s az artézi kúta.k túltengésének és sokszor indokolatlan fúrásának, 
ezáltal a haszontalan vízpazarlásnak óhajt gátat vetni, a fúrandó artézi 
kutak az illetékes hatóságoknál bejelentendők, engedélyezésük tárgya
lásánál pedig az intézet véleménye kikérendő.

Az 1916. évben 49 új artézi kút engedélyezését véleményezte inté
zetünk a kultúrmérnöki hivatalok kérelmére s intézetünk képviselője gyak- 
ron helyszini tárgyalásokon is megjelent.

5. Laboratóriumunkat igazgatóságunk minisztériumunk engedélyé
vel felajánlotta a hadvezetőségnek s E mszt K álm án  dr. osztálygeológus 
vegyészünk, kit a hadvezetőség, mint vegyészt, katonai szolgálatában a 
katonai bányafelügyelőség 3. csoportjához vezényelt, laboratóriumunkban 
140 hazai antimon, elírom, mangán, mészkő, ólom, réz, vas és zinkérc 
mintát elemzett meg. Az elemzések eredményeit, mivel azok hadiérdeket 
érintenek, nem közölhetjük.

6. Talaj mozgások, rogy ások és csuszám lások és más a forgalmat 
gátló ügyekben tizenkét esetben küldöttük ki geológusainkat. Sőt még egy 
bűnügyben is véleményt mondott intézetünk.

7. Műtrágya gyártáshoz szükséges foszforsavas anyagoknak nagyon 
liijjával van hazánk, ezen a gazdaságra óriási jelentőségű kérdésben is 
gazdaságunk segítségére óhajtott lenni intézetünk s mintegy 42 barlang 
foszforsavas anyagát vizsgálták meg minőségileg és mennyiségileg geoló
gusaink. Az eredményről más helyütt számolnak be a vizsgálatokkal meg
bízottak.

Intézetünk céljaira mindössze egy vegyész állott rendelkezésünkre 
—  3 vegyészünk közül ugyanis kettő katonai szolgálatot teljesít —  s így 
a hivatalos vegyelemzéseken kívül ezidén csekélyebb mértékben állhatott 
laboratóriumunk a magánosok rendelkezésére, mégis mintegy 20 esetben 
beküldött 40 kőzet- és ércmintát elemezett meg.

Intézetünk különböző gyűjteményei az 1916. évben részben ajándék, 
részben vétel útján 249 értékes darabbal gyarapodtak. Intézetünk e helyen 
is meleg köszönetét nyilvánítja mindazoknak, kik ajándékaikkal intézetünk 
gyűjteményét gazdagították.

Mindezen munkásságunk ügyirat szerinti felsorolása alább követ
kezik :
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Személyi ügyek 1916. évben.

L óczy L ajos clr. egyet, tanár, igazgatónak egészsége helyreállítása 
céljából a földmívelésügyi miniszter március hó 27.-étől 6 heti, majd május 
hó 17.-étöl újabb 6 heti szabadságot engedélyezett. Földmiv. min. 1916. 
má-rc. 31.-én 81463. IX —r2. és május 24.-én 82237. IX — 2. sz. alatt kelt 
rend. (127. sz.)

iglói Szontagh T am ás dr. kir. tan., aligazgatónak Ő császári és 
királyi Felsége 1916. évi december hó 11.-én kelt legfelsőbb elhatározá
sával, a Földtani Intézet ügykörében s a tudományois élet terén kifejtett 
buzgó és eredményes szolgálati elismerésül a m. kir. udvari tanácsos címet 
díjmentesen legkegyelmesiebben adományozta. Földmivelésügyi miniszter
1916. dec. 20.-án 125755. eln. IX — 2. sz. a. kelt rend. (428. sz.)

U. a. a Magyarhoni Földtani Társulat 1916. évi február hó 9.-én 
tartott közgyűlésén elnökévé választotta. (69. sz.)

Posewitz T ivadar  dr. főgeológust 1916. évi június hó l.-ével a 
földmivelésügyi miniszter véglegesen nyugalomba helyezte, 1916. évi 
május hó 1.-én 84380. eln. IX .— 2. sz. a, kelt rend. (197* sz.)

P á l fy  M ór dr. főgeológust a Magyarhoni Földtani Társulat 1916. 
évi február hó 9.-én tartott közgyűlésén alelnökévé választotta. (69. sz.)

L iffa  A urél  dr. osztálygeológust a földmivelésügyi miniszter 1916. 
évi szeptember hó 15.-én 76672. eln. IX — 2. sz. a. kelt rendeletével fő
geológussá nevezte ki. (339. sz.)

E mszt K álmán dr. osztálygeológus részére a földmivelésügyi mi
niszter 1915. évi december hó 28.-án 74367. IX — 2. sz. a. kelt rendeletével 
a harmadik ötödéves korpótlékot utalványozta. (15. sz.)

U. azt a cs. és kir. hadügyminiszter 5701. sz. rendeletével a katonai 
bányafelügyelőség III. csoportjához vezényelte.

R ozlozsnik Pál I. oszt. geológust a földmivelésügyi miniszter 1916. 
évi május hó 27.-én kelt 34559. eln. IX — 2. sz. rendeletével osztály geoló
gussá nevezte ki. (160. sz.)

JJ. azt a cs. és kir. hadügyminiszter a katonai bánya felügyelőség
III. csoportjához vezényelte..

K ormos T iv a d a r  dr. I. o. geológust a földmivelésügyi miniszter 
1916. évi szeptember hó 15.-én 76672. eln. IX — 2. sz. a. kelt rendeletével 
osztály geológussá nevezte ki. (339. sz.)

H orváth  B éla  dr. I. o. geológusnak a földmivelésügyi miniszter 
1916. évi március hó l.-étől kezdődőleg évi 300 korona személyi pótlékot 
utalványozott 1916. május hó 12.-én 38447. IX — 2. sz. a. kelt rendelet. 
(196. sz.)
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Schréter Z oltan dr. II. o. geológust a földmivelésügyi miniszter 
1916. évi május lló 21.-én kelt 34559. eln. IX — 2. sz. rendeletével I. o. 
geológussá nevezte ki. (160. sz.)

t . R oth K ároly  dr. II. o. geológust a földmivelésügyi miniszter 
1916. évi szeptember lió 15.-én 76672. eln. IX — 2. sz. a. kelt rendeletével
I. o. geológussá nevezte ki. (339. sz.)

U. annak a földmivelésügyi miniszter 1914. évi július l.-étől kez- 
dodőleg évi 200 korona első ötödéves korpótlékát utalványozta. (276. sz.)

B allenegger  R óbert dr. II. o. geológust a Magyarhoni Földtani 
Társulat 1916. évi február hó 9.-én tartott közgyűlésén másodtitkárává 
választotta. (69. sz.)

Szin n yei-M erse Z sigmond II. o. geológus, tart. huszárfőhadnagyot 
a cs. és kir. hadügyminiszter 18755. Abt. 7. sz. rendeletével a dobsinai 
hadtigy minisztériumi bányafelügyelőség II. csoportjához vezényelte. 
(215. sz.)

T oborffy G éza  dr. praeparatort a földmivelésügyi miniszter 1916. 
évi május hó 27.-én 34559. eln. IX — 2. sz. a. kelt rendeletével II. o. geo
lógussá nevezte ki. (160. sz.)

U. annak a földmivelésügyi miniszter 1915. évi december hó l.-étől 
kezdődőleg évi 200 koronával magasabb személyi pótlékot utalványozott 
1916. évi február hó 25.-én kelt 11532. eln. IX — 2. sz. rend. (106. sz.)

J ekelitjs E rich  dr. bölcsésztudort a m. k. földmivelésügyi miniszter 
1916. évi május hó 27.-én kelt 34559. eln. sz. rendelettel praeparatorrá és 
és 1916. évi szeptember hó 15.-én 76672. eln. IX — 2. sz. a. kelt rendelettel
I. o. geológussá nevezte ki. (160., 339. sz.)

v. M arzsó L ajos titkárt a Magyar Keleti Kultúrközpont (Turáni 
Társaság) 1916. évi május hó 2.-án tartott közgyűlésén titkárává válasz-

B lenk  J ános műszaki altiszt, intézetünk hű és derék gépésze, ki 
intézetünket az új palotájába való költözködése óta buzgón szolgálta, 1916. 
évi március hó 3.-án renggel elhunyt. (96. sz.)

L ovászié L ajos és SzxVbó I stván hivatalszolgát a földmivelésügyi 
miniszter 1916. évi szeptember hó 21.-én 104649Ó IX — 2. sz. a. kelt ren
deletével állásukban végleg megerősítette. (304. sz.)

T óth JÁNOS-t az igazgatóság napibéres szolgai minőségben 1916_ 
évi január hó 15.-étől alkalmazta. (32. sz.)
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Hivatalos szakvélemények 1916-ban.

I. Bányászat és ezzel rokoníparágak köréből.

A) Ércek.

Szerbia vas, réz és kőszén készletének kivonatos ismertetése Miiitar- 
Generalgouvernement für Serbien felkérésére összeállította T oboeffy 
Geza . (113. sz.)

Érctartalmú kőzetmintákat Szóelem Károly bányaigazgató részére 
megbatározott Pálfy Móric. (388. sz.)

Ábel Károly panesovai lakosnak a szerb területen végzett bányá
szati kutatásairól szóló jelentését a m. k. földmivelésügyi miniszter rende
letére véleményezte Szontagh T amás. (404a. sz.)

Le nem foglalt bauxittelegekről szóló jelentést m. kir. pénzügy
minisztérium felhívására megadta L óczy L ajos. (421. sz.)

B) Hasznosítható kőzetek.

Gipszelőfordulások Északm agyarországon, Carl Benesch & Co. 
Nachf. cég kérelmére véleményezte Lóczi^ L ajos. (2. sz.)

Malomkő készítéséhez alkalmas anyag hazai előfordulását vélemé
nyezte a Technische Hochschule, Braunsohweig részére, L óczy L ajos. 
(17. sz.)

Agyag és barnaszén előfordulásokról felvilágosítást adott Th. Spáng- 
ler treunfurti gyárigazgató kérésére. L óczy L ajos (42. sz.)

Kovakő, tűzkő hazai előfordulásokról felvilágosítást adott Bettel- 
heim Miksa és Társa megkeresésére a titkárság. (53. sz.)

3 darab kőzet meghatározása s hasznosíthatására vonatkozó felvilá
gosítás. Pecsurlits József avasfelsőfalusi földbirtokos kérelmére adta 
Pálfy Móric. (59. sz.)

Tőzeg ipari hasznosíthatásáról a m. kir. kereskedelmi Múzeum 
részére felvilágosítást adott a titkárság.

Hazai márványbányászatról kaposmóri Mérey Lajos megkeresésére 
felvilágosítást adott Pálfy M óric. (97. sz.)

Iparilag felhasználható külföldi kőanyagoknak hazai anyagokkal 
való pótlása kérdésében, Budapest Székesfőváros Tanácsa megkeresésére 
véleményt mondott Pálfy M óric (121. sz.)

Gipsz, cement, kréta, porozás kvarc hazai előfordulásáról Szolarszky 
Szaniszló máv. mérnök részére felvilágosítást adott a titkárság. (125. sz.)
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Fejtéig alatt levő bauxit-telepekröl, Schuohardt és Schütt cég részére 
felvilágosítást adott Szontagh T am ás . (159. sz.).

Felsőpulya (Yas m.) községből származó bazalt kőzet liasznosítlia- 
tása ügyében Rohonczy Mária bárónő részére véleményt adott Szontagh 
T am ás . (271. sz.)

Dud község (Arad m.) határában levő kaolin- és okker-föld mennyi
ségi és minőségi vizsgálatára az arad-csanádi egyesült vasútak igazgató
ságának felkérésére, helyszíni szemle alapján, véleményt adott K ormos 
T iv a d a r . (297. sz.)

Üt darab kőzetminta ipari liasználhatsóágáról véleményt mondott 
E mszt K álm án . (307. sz.)

3 darab kőzetminta petrograüai vizsgálatát az óradnai m. kir. kohó- 
hivatal megkeresésére végezte P álfy  M óric. (329. sz.)

Tűzkő hazai előfordulásáról, a Klotild első magyar vegyi-ipar r. t. 
részére, felvilágosítást adott a titkárság. (340. sz.)

Felsőesztergályi volt úrbéresek birtokrészein foszforit-telepekről, a 
m. k. földm ivelésügyi miniszter rendeletére, vélem ényt adott P álfy  M óric. 
(355. sz.)

Kiváló tiszta szénsavas mészkő előfordulási helyeiről Fritz Freuthal 
berlini cég részére felvilágosítást adott a titkárság.

Szerbiai magnezit előfordulásokról felvilágosítást adott a Magnezit 
Ipar Rt. részére Szontagh T am ás . (418. sz.)

Azbeszt telepek hazai előfordulásáról a kereskedelemügyi miniszter 
felhívására és a cs. és kir. hadügyminisztérium részére felvilágosítást adott 
H alaváts  G yu la . (362. sz.)

II. A vízügyek köréből.

A) Mesterséges vízellátás.

A m. kir. posta központi Egres,sy-úti járműtelepének vízzel való el
látása ügyében véleményt adott H alaváts  G yula . (7. sz.)

Rétközön (Szabolcs m.) a burgonyaszárító-gyár céljára fúrás alatt 
álló kút ügyében véleményt adott az Induistriegruppe d. 12. Abt. k. u. k. 
K riegsmmisterium Demecser részére, helyszíni szemle alapján T imkó 
I mre. (55. sz.)

M. A. V . szekszárdi artézi kútja ügyében adott védőterületi javaslatot 
Tolna vármegye alispánja és a m. á, v. szabadkai üzletvezetőségének meg
keresésére Schreter Z oltán . (81. sz.)

Erzsébetfalván a víztartó réteg mélységéről véleményt adott Czeisel 
József zombori gépgyáron részére Schreter Z oltán . (88. sz.)
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Žilah m. á. v. állomás artézi kút fúrás útján tervezett víz ellátása 
ügyében, a m. á. v. zilahi osztálymérnöksége megkeresésére véleményt adott 
Z alányi B éla . (126. sz.)

Ozora község (Tolna vm.) közelében fúrandó artézi kút várható ered
ményére véleményt kért a os. és kir. katonai parancsnokság építésügyi osz
tálya. Helyszini szemle alapján véleményezte T im k ó  I m r e . (134. sz.)

Sormásáig m. á. v. állomásán tervezett artézi kút várható eredmé
nyére nézve a m. á. v. zilahi osztály mérnökségének megkeresésére véle
ményt adott S z o n t a g h  T a m á s . (302. sz.)

Bruck-Királyliida m. á. v. állomáson kútforrás folytatására nézve az 
államvasútak központi üzletvezetőségének megkeresésére véleményt mon
dott L óczy L ajos. (369. sz.)

Soroksár és Dunaharaszti állomások között a 8. sz. őrháznál tervezett 
artézi kút eredményéről a m. á. v. soroksári osztálymérnökségének meg
keresésére véleményt mondott H a l a v á t s  G y u l a . (371. sz.)

Ligetfalun (Moson vm.) fúrásban levő kút várható eredményeiről 
helyszini szemle alapján a cs. és kir. erődépítési igazgatóság megkeresésére 
véleményt adott T o bo r ffy  G é z a . (417. ísz.)

B) Ásványos és gyógyvizek, védőterületek.

A budaörsi dögtérnek a keserűvízforrások védőterületén való kívül- 
helyezése tárgyában a biai főszolgabírói hivatal megkeresésére véleményt 
adott Szo n t a g h  T a m á s . (263. sz.)

Újpesti népsziget vízvezetékének védőterülete tárgyában helyszini 
szemle alapján az újpesti polgármesteri hivatal megkeresésére véleményt 
adott S zo n t a g h  T a m á s . (278. sz.)

A  pannonhalmi Szent Benedek-rend tulajdonát képező Balatonfüred 
fürdő gyógyvizének szaporítása és állandósítása ügyében a m. kir. buda
pesti bányaigazgatóság megkeresésére véleményt adott S z o n t a g h  T a m á s . 
(346. sz.)

Ugyanezen ügyben Lapp Henrik fúróvállalatnak és a budapesti bá
nyakapitányságnak véleményt adott L óczy  L ajo s . (346. sz.)

C) Az 1913. évi XVIII. t. e. értelmében bejelentett artézi fúrások enge
délyezésének geológiai véleményezése.

Véleményezte: S z o n t a g h  T a m á s  aligazgató.

Goldstein Benő zentai lakos negativ artézi kútja iránti kérelmének 
véleményezése a budapesti m. k. kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. 
(28. sz.)
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M. A. V. újdombovári II. sz. artézi kútja ügyében adott vélemény 
a m. ki,r. székesfehérvári kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. (41. sz.)

Kida és Ürszentiván— Pincéd m. á. v. állomásokon tervezett artézi 
kútak véleményezése a budapesti kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. 
(49. sz.)

Pusztaföldvári békésmegyei község artézi kútja engedélyezése tár
gyában az aradi m. k_ kultúrmérnöki hivatal megkeresésére adott véle
mény. (57. sz.)

H olló I stván ceglédi lakos artézi kútja engedélyezése tárgyában 
adott vélem ény, a m. kir. budapesti kultúrm érnöki hivatal megkeresésére. 
(76. sz.)

M. Á. V. újdombovári állomásán, valamint ia talpfatelepítő-telepen 
létesítendő üzemi artézi kútak engedélyezésének véleményezése, székes- 
fehérvári kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. (84., 85. sz.)

R ozendorn Sándorne által Dombóváron kérelmezett artézi kút 
engedélyezésének véleményezése a m. kir. székesfehérvári kultúrmérnöki 
hivatal megkeresésére. (86. sz.)

R enyi J ózsef dr. topolyai lakosnak, artézi kút fúrása engedélyezése 
tárgyában beadott kérvényének véleményezése. (118. sz.)

Révfalui vízműbővítés ideiglenes vízjogi engedélyezése ügyében 
Győrött tartott tárgyaláson részt vett Szotagh T am ás . (142. sz.)

Bácsmegyei cukorgyár rt. újverbászi területén tervezett artézi kút 
ügyében adott vélemény a m. k. budapesti kultúrmérnöki hivatal részére. 
(170. sz.)

A bátaszéki Ma y e r  ALA.jos-féle II. számú artézi kút engedélyezése 
ügyében beadott felebbezés vélem ényezése a földm ivelésügyi minisztérium 
rendeletére. (172. sz.)

A Magyar Lloyd Repülőgép és Motorgyár artézi kútjának engedé
lyezése ügyében, a budapesti m. k. kultúrmérnöki hivatal megkeresésére 
adott vélemény. (185. sz.)

K ovács Sándor hódmezővásárhelyi lakos által kérelmezett három 
artézi kút engedélyezésére az aradi m. k. kultúrmérnöki hivatal megkere
sésére adott vélemény. (193. sz.)

A temesvári cs. és kir. katonai parancsnokság által Szeged határában 
tervezett artézi kút engedélyezési ügyének véleményezése az aradi m. k. 
kultúrmérnöki hivatal megkeresésére. (216. sz.)

I f j .  Schwarcz SÁMUEL-nek Sándorfalva község határában tervezett 
artézi kútja engedélyezése tárgyában az aradi m. kir. kultúrmérnöki hiva
tal megkeresésére adott vélemény. (217. sz.)

F rász J ános, valam int M ay er  M iklós z ich y fa lv i lakosok artézi
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kútjai engedélyezése tárgyában a temesvári m. k. kultúrmérnöki hivatal 
megkeresésére adott vélemény. (301. sz.)

Scnöx József és Társai árpalánkai lakosok artézi kútjának engedé
lyezése tárgyában a budapesti m. k. kultúrmérnöki hivatal megkeresésére 
adott vélemény. (314. sz.)

Békéscsabai állami polgári iskola igazgatósága által kérelmezett ar
tézi kút ügyében;

Zaránd (Arad vm.) község artézi kútjának enegedélyezése ügyében;
Mas  dl Z sigmond makói lakos artézi kútjának engedélyezése 

ügyében;
Szentesi alsóréti munkástelep artézi kútja ügyében;
Békéscsaba a. cs. e. v. vasúti állomás artézi kútja ügyében;
Agya  község artézi kútjának engedélyezése ügyében;
Szeged sz. kir. város artézi kútja ügyében;
Köröscsente község artézi kútja ügyében;
Vadász község artézi kútja ügyében az aradi m. k. kultúrmérnöki 

hivatal megkeresésére adott vélemények. (316., 317., 318., 319., 320.,
321., 322., 3 2 3 , 324. sz.)

A temesvári vonal 355. sz. őrházánál fúrt negatív artézi kút ügyében 
a temesvári m. k. kultúrmérnöki hivatal megkeresésére adott vélemény. 
(330. sz.)

Dombóvári villamos részvénytársaság artézi kútjának engedélyezése 
ügyében a székesfehérvári m. k. kultúrmérnöki hivatal megkeresésére adott 
vélemény. (334. sz.)

Kisszénás m. á. v. állomáson fúrt artézi kút engedélyezésének ügyé
ben az aradi m. kir. kultúrmérnöki hivatal megkeresésére adott vélemény. 
(337. sz.)

Sárszentlőrinc (Tolna vm.) község közhasználatú artézi kútjának 
engedélyezése tárgyában a székesfehérvári m. k. kultúrmérnöki hivatal 
megkeresésére adott vélemény. (343. sz.)

Nagyszalonta község villanytelepén létesített artézi kút utólagos 
engedélyezése ügyében a nagyváradi kultúrmérnöki hivatal megkeresésére 
adott vélemény. (347. sz.)

Soltvadkert-tázlár m. á. v. állomáson fúrt artézi kút ügyében a buda
pesti m. k. kultúrmérnöki hivatal megkeresésére adott vélemény. (359. sz.)

A szegedi Peregi-féle artézi kút engedélyezése tárgyában az aradi
m. k. kultúrmérnöki hivatal megkeresésére adott vélemény. (360. sz.)

Kéins zent már tón község által kérelmezett artézi kút engedélyezése 
tárgyában a nagyváradi m. k. kultúrmérnöki hivatal megkeresésére adott 
vélemény. (361. sz.)

K ern Mátyás zsombolyai lakos által létesített artézi kút utólagos
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engedélyezése tárgyában a ni. k. temesvári kultúrmérnöki hivatal megkéré
sére adott vélemény. (375. sz.)

A makói Jókai- és Nagy csillag-utcák sarkán tervezett- artézi kút 
engedélyezése ügyében az aradi m. k. kultúrmérnöki hivatal megkeresésére 
adott vélemény. (376. sz.)

DŐKY-féle (Dombóvár) konzervgyárban létesítendő mélyfúrás enge
délyezése ügyében a székesfehérvári m. k. kultúrmérnöki hivatal megke
resésére adott vélemény. (389. sz.)

Gr. Z ichy R a fae l  sárszentmihályi uradalma Hermina majorjában 
tervezett artézi kút engedélyezése tárgyában a Fejérvármegye alispánja 
megkeresésére adott vélemény. (393. sz.)

Nagy széksós vasúti állomáson fúrandó artézi kút engedélyezése tár
gyában az aradi m. k. kultúrmérnöki hivatal megkeresésére adott véle
mény. (397. sz.)

Juhász J ózsef hódmezővásárhelyi lakos Katraszél dűlőben fekvő 
birtokán fúrandó artézi kút engedélyezése ügyében az aradi m. k. kultúr
mérnöki hivatal megkeresésére adott vélemény. (398. sz.)

Aradi villamossági r. t. telepein tervezett artézi kút engedélyezésé
nek ügyében az aradi kultúrmérnöki hivatal megkeresésére adott vélemény. 
(422. sz.)

A temesvári katonai parancsnokság által Nagykikindán létesített 2 
artézi kút engdélyezése tárgyában a temesvári m. k. kultúrmérnöki hivatal 
megkeresésére adott vélemény. (434. sz.)

P á p á t  I s t v á n  zentai lakos artézi kútjának engedélyezése ügyében a 
budapesti m. k. kultúrmérnöki hivatal megkeresésére adott vélemény. 
(435. sz.)

Á nisfeli) József és társai, orosházi lakosok, által tervezett artézi 
kút engedélyezése tárgyában a m. k. kultúrmérnöki hivatal megkeresésére 
adott vélemény. (436. sz.)

J oszt János zichyfalvi lakos, id. D ebert K on rád zichyfalvi lakos, 
Wosching Mátyás zichyfalvi lakos által létesített artézi kút és vele kap
csolatos vízlevezetés engedélyezése ügyében a temesvári m. k. kultúrmér
nöki hivatal megkeresésére adott vélemény. (225. sz.)

III. A vegytan köréből*

2 limonitos kőzet elemzése Odescalchi Z oárd herceg Rétköz kérel
mére, végezte H orváth B éla . (110. sz.)

4 meszes homokminta mészfoszfátra való elemzése igazgatóság ren
deletére, végezte H orváth Béla . (114. sz.)

Agyagos homokkő tűzállósági fokának meghatározása Odescalchi 
Zoárd herceg, Rétköz, részére, végezte H orváth Béla . (123. sz.)

A.m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1916. 4
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2 mangántartalmú hőset fémmangántartalmának megállapítása, 
Eistleitner Hugó főkercegi erdőtanáosos részére, végezte H orváth B éla . 
(128. sz.)

Antimon próbák elemzése. Jászóvári prépostság erdőhivatala részére, 
végezte E mszt K álm án . (152. sz.)

Pirit mintái: elemzése Z oltowski Staniszló és Z sigmond grófok ura
dalmai jószágigazgatósága kérelmére végezte H orváth B é l a . (154. sz.)

2 agyagminta tűzállósági fokának meghatározása, Thun Gabriella 
grófnő és Társai, Első Magyar Horgany-festékgyára (Kassa) részére, vé
gezte H orváth Béla . (157. sz.)

2 agyag minta tűzállósági fokának meghatározása, T hun G abriella  
grófnő és Társai, Első Magyar Horgany-festékgyára részére végezte H or
váth  B éla . (208. sz.)

2 kőzetminta káliumtartalmának meghatározása, Peesurlits József 
avasfelsőfalui (Szatmár m.) földbirtokos részére, végezte H orváth Béla . 
(217. sz.)

6 darab antimonsalak fémantimontartalmának vizsgálata a jászóvári 
prépostság jószágkormányzósága részére, végezte H orváth Béla . (229. sz.)

Vaskőminta vasoxyd tartalmának meghatározása Rauscher György 
(Budapest) részére, végezte H orváth  B é l a . (235. sz.)

2 darab pirit mint a réztartalmának megállapítása, gróf Zoltowski 
Staniszló és Zsigmond uradalmai jószágigazgatósága részére.' végezte 
H orváth B é l a . (236. sz.)

Chalkopirites és pirites kőzetminták réztartalmának megállapítása 
Bobits János (Marospetres) jegyző részére, végezte H orváth Béla . 
(264. sz.)

3-féle agyagminta tűzállósági fokának meghatározása Rausoher 
György Budapest, részére, végezte H orváth Béla . (265. sz.)

Búd község (Arad vm.) határában levő fehér föld teljes elemzését az 
arad— Csanádi egyesült vasutak igazgatósága részére végezte E mszt 
K álm án . (297. sz.)

Kokszminta fűtőértékének megállapítása a budapesti cs. és kir. ka
tonai parancsnokság hadbiztossága részére, végezte E mszt K álmán . 
(350. sz.)

Talajminta vegyelemzését ia püspökpusztai gazdaság részére, végezte 
H orváth  B é l a . (367. sz.)

2 darab pirit és egy lignit mintánál: rézre, illetőleg éghető részekre 
való meghatározását, Loránd Lajos. Nagymihály, részére, végezte H or
váth  B é l a . (387. sz.)

2 darab agyagminta tűzállósági fokának megállapítását Seelfreund 
Mór Huszt, részére, végezte H orváth B é l a . (391. sz.)
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Kőzetminta rézre való elemzését özv. Valkó Viktorné Gölniczbánya, 
részére, végezte H orváth B éla . (404B. sz.)

A  k. u. k. „Bergiverksins petition, Gruppé No. I I I . hoz beosztott 
katonai vegyész: E mszt K álmán dr. m. kir. osztálygeológus a kisbányai 
és nagybányai, zárni ,,Militárbetriebsleitung“ által küldött 140 próbát 
elemzett meg különböző fémekre intézetünk laboratóriumában.

IV. Vegyesek,

Homokminta származásának megállapítását bűnügyben, a m. kir. 
posta- és távirda-igazgatóság megkeresésére, végezte L óczy L ajos. (33. sz.)

A Hungária-kőrút és Óbuda közt építendő Dunahid pillérei helyén 
végzendő kutatófúrások véleményezése, a m. k. budapesti bányakapitány
ság megkeresésére. Szontagh T amás. (61. sz.)

Győri iparcsatorna és ia Morva szabályozási földmunkálatokról geo
lógiai szempontból jelentést tett H oeüsitzky H en rik . (92. sz.)

A  Badacsonyiiégy temészeti szépségeinek megvédése ügyében tett 
javaslatok és ez ügyben tartott ülések jegyzőkönyvei. (115. sz.)

Az északi hadszíntéren előforduló és a hadvezetőség érdekében fel
használható érc, szén és egyéb anyagokról szóló tanulmány a A. O. K. 
részére, végezte T imkó I mre. (151. sz.)

A Szerbiába küldött tanulmányi utazás munkájáról a tanulmányi 
utazás vezetője Szontagh T amás előzetes jelentést ad. (181. sz.)

Talajvíz rendkívüli magasságáról és okairól véleményt mondott a k. 
u. k. Militarbauleitung. Magyaróvár, megkeresésére, a titkárság. (182. sz.)

A budapest— kassa— zborói állami közútnak Szurdok község hatá
rába eső szakaszán történt talajcsúszás ügyében a m. k. kereskedelemügyi 
minisztérium felhívására helyszíni, kiszállás után véleményt adott Szon
tagh Tamás. (209. sz.)

Repülő-gyakorlatok végzésére az országban alkalmas területek ügyé
ben a „K . u. K. Luftfahr-Ersatztruppen Lehrbataillon“ részére véleményt 
mondott L óczy L ajos. (241. sz.)

Sárszentmihályon a Sárvíz-csatorna partjának csuszamlása tárgyá
ban tartott tárgyaláson L óczy L ajos dr. megjelent s véleményét a hely
színén megadta, (280. sz.)

Kovászna község pincéiben mutatkozó szénsav-ömlések ügyében a 
m. k. földmívelésügyi miniszter rendeletére véleményt mondott P á l f y  
Móric. (313. sz.)

Nyírvíz szabályozó csatorna altalajának geológiai vizsgálatát a 
Nyírvízszabályozó Társulat megkeresésére a földmívelésügyi miniszter 
rendeletére végezte T imkó I mre. (326. sz.)

5 1

4*
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Alsólendva (Zala vm.) község belterületén észlelt földcsuszamlások 
okairól és azok megállítására Zalavármegye alispánja megkeresésére liely- 
s z in i tanulmány alapján véleményt mondott V ig h  G y u l a . (327. sz.)

Budapest, Városligeti fasor— Bajza-utca— Lendvay-utca— Aréna-út 
által határolt területen mutatkozó nagymérvű talajvízemelkedés okairól, 
Kármán Aladár műépítész megkeresésére véleményt mondott V ogl V ik 
tor . (348. sz.)

Merczyfalva község (Ternes m.) geológiai és geodéziai leírása a köz
ség elöljárósága részére, készítette L óczy  L a jo s . (368. sz.)

Földminta agrogeológiai vizsgálatát végezte és arról véleményt adott 
Lucis Sylveszter kisbereznai Szt.-Bazil-rendi monostor főnöke részére 
T imkó I m re . (405. sz.)

B a r n ik ai L ipót villatulajdonos svábhegyi telkére az esővíz behato
lása ügyében helyszíni szemle alapján véleményt adott Schréter  Z oltán. 
(430. sz.)

42 barlang foszforsavias anyagának helyszíni vizsgálatát a föld- 
mivelésügyi miniszter rendeletére végezték: H orusitzkyt H en rik , K adic 
Ottokár és K ormos T iv a d a r , (131. sz.)

V. Ásatások és gyűjtések*

Herkules fürdői barlangokban próbaásatást végzett K adic Ottokár. 
(117. sz.)

A bükkhegységi Büdöspest barlangban rendszeres ásatást végzett 
K adic Ottokár . (117. sz.)

A budai hegységben és a Gerecse-hegység szélein levő édesvízi mész
kövek folytatólagos tanulmányozását és anyaggyűjtést végezett K ormos 
T ivadar . (117. sz.)

Csákberényi (Vértes-hegység) középeocén rétegekben talált rhino- 
cerida maradványok lelőhelyét meglátogatták K ormos T ivadar és Sci-iré- 
ter Z oltán. (117. sz.)

A villányi hegység preglaciális üregkitöltéseiben levő vörös agya
gokat és azok faunáját tanulmányozta és begyűjtötte K ormos T ivadar . 
(117. sz.)

A bakonyi triász rétegekben pótló gyűjtéseket végeztek K ormos 
T ivadar  és V igh G yula . (117. sz.)

A bajóti Jankovich barlang ásatásánál résztvett K ormos T iv a d a r . 
(117. sz.)

Jászóvári T akács M enyhért barlangban próbaásatásokat végzett 
K ormos T iv a d a r . (117. sz.)

Rákoskeresztúr, SzentlÖrinc, Budafok, Érd, Batta, Aszód, Tata,
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Dunaalmás, Neszmély környékére mastodon- és elefánt-leletek lelőhelyei
nek megtekintésére S chlesinger Güntiier dr. bécsi paleontológussal ki
szállt K ormos T ivadar . (117. sz.)

Liszkófalusi (Liptó vm.) barlangot újabb ásatási lehetőségek szem
pontjából megtekintette K ormos T iv a d a r . (117. sz.)

Tiszai ősemlősök begyűjtése érdekében Kecskemétre. Tiszán gra, 
Tiszakürtre, Ókécskére, Kiskunfélegyházára.. Csongrádiba és Szentesre ki
szállt K ormos T iv a d a r . (117. sz.)

A pilisvörösvári és szentiváni szénbányák hányóin található kövü
leteket begyűjtötte V ogl V iktor. (117. sz.)

Barkó— Homonna és Űrvölgy— Öhegy vidékén kösseni kövületeket 
gyűjtött V igh Gytjla. (117. sz.)

A Remetehegyen (Máriaremete) triászfaunát gyűjtött V adász 
E lemér . (117. sz.)

A bükkhegységi Istállóskő barlangban rendszeres ásatást végzett 
H illebrand Jenő. (117. sz.)

A bükkhegységi Peskő barlangban rendszeres ásatást végzett É hik  
G yula . (117. sz.)

Kapláti pontusi-pannoniai kövületlelőhelyen gyű jtött HoRUsrfziCY 
H enrik F erenczi IsTvÁN-nal. (279. sz.)

VI. Az intézet gyűjteményei.

Ajándékok és vételek.

A hámori H ermán Ottó barlang ásatásából kikerült prehisztorikus 
agyagipar anyagát az intézet a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándé
kozta. (9. sz.)

Homokminták ipari célokra folytatott vizsgálatokhoz, a bécsi és 
soproni iparfelügyelőségek, valamint a felsőtúri jegyzői hivatal ajándéka. 
(14. sz.)

Osijek állomáson létesített artézi kút adatai és rétegterve, m. á. v. 
pécsi üzletvezetőségének küldeménye. (37. sz.)

3 clarah szelvény rajz és terv. 1. a m. k. földtani intézet elhelyezése 
a földmivelésügyi minisztérium Nádor-utcai épületében; 2. Rónaszéki só
bánya földtani térképe; 3. Désakna Szent József bánya terve. Szontagh 
T amás dr. aligazgató ajándéka. (38. sz.)

Alsómediterránból származó korall. Mauritz Bela dr. egyet, tanár 
ajándéka. (38. sz.)

Capra ibex. JJrsus arctos, Mustela putorius, M. erminea, M. vulgáris 
csontvázak, vétel W . Schlüther hallei cégtől. (65. sz.)
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A nagybányai bányaterület monográfiája, 2 kötet, a nagybányai 
bányaigazgatóság ajándéka. (68. sz.)

33 darabból álló kőzet gyűjteményt ajándékoz, az igazgatóság. S. 
Schertel, H of. a/Saale, részére.

Morva.-folyó geológiai bosszszelvénye, a Morva-medernek a magyár
iáin— angerni közúti híd a gödingi új vasúti és közúti híd helyén meg
állapított geológiai keresztszelvényei. A  morvaszabályozási m. k. kiren
deltség ajándéka. (92. sz.)

Schlosser Miksa a müncheni geológia-paleontológiai múzeum őré
nek 100 szám alatt hazai kőzeteket és kövületeket küld az intézet cserébe 
németoszági tárgyakért. (109. sz.)

Torbágy m. á. v. állomáson fúrt artézi kút rétegterve, m. á. v. köz
ponti üzletvezetőségétől. (112. sz.)

Eocén rhinocerida fogak és egyéb kövületek, csajágiii Szőke K á
roly  dr. orvos, Csákberény, ajándéka. (143. sz.)

Tiszalucz állomáson létesített mélykút rétegtervei, a m. á. v. ó-mis- 
kolczi osztálymérnökségének ajándéka. (218. sz.)

Taktaharkány község határában létesített mélyfúratú kút rétegterve, 
a m. á. v. miskolczi osztálymérnökségétől. (246. sz.)

A  kolozsvári m. k. tudományegyetem ásványtani intézete 46 darab 
balatonvidéki kőzetpéldányt cserébe küld.

66 darab ősemlős maradvány átvétele a kecskeméti múzeumtól. 
(277. sz.)

Temesvár— báziási vonal 414. sz. őrházánál fúrt artézi kút réteg
terve, a m. á. v. temesvári osztálymérnökségének küldeménye. (299. sz.)

Növény lenyomatokat tartalmazó homokkövet ajándékoz F reyber- 
ger Á rm in , a pozsonyi építő r. t. intézője. (308. sz.)

Magyar Lloyd repülőgép és motorgyár rt. igazgatósága az aszódi 
telepén fúrt artézi kút fúrópróbáit és keresztszelvényét megküldi. (311. sz.)

Pécs állomáson fúrt artézi kút rétegtervét a m. á. v. pécsi osztály- 
mérnöksége megküldi. (344. sz.)

3 darab szentiászlói Rákóczy m árvány lapot vesz az igazgatóság a 
múzeum részére R eimann K ároly  kolozsvári kőfaragó-m estertől. (386. sz.)

7 darab kőzetmintát ajándékoz az intézeti gyűjtemény részére Szó
dán  Ö dön bányaigazgató, Járabánya. (388. sz.)

7 darab régi térképet vesz az igazgatóság a Szentgyörgy céhtől. 
(394. sz.)
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A m. kir. Földtani Intézet kiadványai az 1916. évben.

Intézeti szerkesztőink: K ormos T iv a d a r  dr. és V ogl Au k to r  dr. 
a háborús viszonyok nehézségeivel küzdve s a nyomdatechnikai akadályok 
ellenére is lankadatlan buzgalommal szerkesztették kiadványainkat, me
lyek az 1916. évben szép számmal jelentek meg s közöttük több rendkívül 
fontos gyakorlati irányú munka hagyta el a sajtót.

I. Az 1915. évi jelentésen kívül, mely 1916. évben magyar nyelven 
jelent meg s melynek német fordítása az 1917. év elején készült el, a kö
vetkező sorrendben jelentek meg kiadványaink:

II. A m. k. Földtani Intézet évkönyvéből:
1. K adic Ottokár dr.: „A  Szeleta-barlang kutatásának eredmé

n yei/4 (X X III. köt., 4. füzet.)
2. V ogl V iktor dr.: „Tengermellékünk tithonképződményei és azok 

faunája/* (X X III. köt., 5. füzet.)
3. K ormos T iv a d a r  dr.: „A  pilisszántói kőfülke. Tanulmányok a 

postglaciális kor geológiája, ősipara és faunája köréből/4 (X X III. köt.,
6. (záró) füzet.)

4. L ambrecht K álmán  dr.: ,,A Plotus genus a magyar neogénben.44 
(X X IV . köt., 1. füzet.)

5. Jekelius E rich dr.: ,,A  brassói hegyek mezozóos faunája.44 
(X X IV . köt., 3. füzet.)

6. L eidenfrost G y u l a : „Magyarországi fosszilis Siluridák.44 
(X X IV . köt., 4. füzet.)

III. A m. kir. Földtani Intézet kiadványaiból:
1. ’ Sigmond E lek dr.: „A  talajvizsgálat mechanikai és fizikai m ód

szerei.44
2. P app  K ároly  dr.: „A  Magyar Birodalom vasérc- és kőszénkész

lete.44

Német nyelvű kiadványok.

IV. Jahresbericht d. kgl. ung. Geologischen Beichsanstalt für 1914. 
Mitteilungen aus d. kgl. ung. Geologischen Reichsanstalt.

1. Dr. K oloman Somogyi v . szilágysomlyó : „Das Xeokom des 
Gerecsegebirges.44 (X X II. Bd., 5. Heft.)

2. Dr. J ekelius E r ic h : „Die mezozoisohen Faunén dér Berge von 
Brassó.44 (X X III. Bd., 2. Heft.)

3. Baron G. J. v. Bejérváry: „Beitráge zűr Kenntnis von Rana 
Méhelyi By.4í (X X III. Bd., 3. Heft.)
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4. Dr. T heodor K ormos u. Dr. K olomax L am brech t : ,.Die Fels- 
niscbe am Remetehegy und ikre postglaziale Fauna. “ (X X II. B d , 6. 
(Schluss) Heft.)

5. Dr. 0. K adic: „Ergebnisse dér Erforschung dér Szeletahöhle.44 
(X X X II. Bd., 4. Heft.)

6. Dr. V iktor V o gl : ,.Die Tithonbildungen im kroatischen Adria- 
gebiet und ihre Fauna.44 (X X III. Bd., 5. Heft.)

7. Dr. K oloman L am brecht: ,,Die Gattung Plotus im ungarischen 
Neogen.44 (X X IV . B d, 1. Heft.)

8. Dr. T heodor K ormos u . K oloman L am brech t : ,,Die Felsnisclie 
Pilisszántó.44 (X X III. B d, 6. (Schluss) Heft.

V. Publlkationen dér kgl. ungar. Geolog ischen Reichsanstalt:
1. Dr. A lexius J. von ’ S igm oxd : ,,Über die Methoden dér mechani- 

scken und physikaliscken Bodenanalyise44 und Anhang: ,,Xeuer Mess- 
apparat für Bestimmung dér Schwindung von Bődén.44

VI. Erláuterungen zűr geologischen Spezialkarte des Lander dér un
garischen Krone.

1. G yula  v . H alavats  und Z oltán Sch réter : ,D ie Umgebung von 
Fehértemplom, Szászkabánya und Ómoldova44. Sektionsblatt Zone 26. u. 
27. Kolonne X X V . (1: 75.000) térképpel.

2. Dr. T heodor P osew itz: ,D ie Umgebung von Berezna und Szine- 
vér.44 Blatt Zone 12. Kolonne X X IX . (1: 75,000) térképpel.

Végül megjelent még a Mutató a m. bír. Földtani Intézet évi jelen
tése 1892— 1901. évfolyamaihoz, melyet B allenegger  R óbert dr. állí
tott össze.

Az 1916. évben az intézet kiadásában 20 munka jelent meg, összesen 
229 ív terjedelemben, 62 táblával és 781 szövegközötti ábrával.

A m. kir. Földtani Intézet tisztviselőinek és külső munkatár
sainak irodalmi munkássága az 1916-ik évben.

B allenegger , R .: Magyarországi talajtípusok mechanikai vizsgálatának 
eredményei. A  in. kir. Földt. Intézet Évi Jelent. 1915-ről, pag. 487—  
505. Budapest, 1916.

—  Mutató a m. kir. Földtani Intézet Évi Jelentése 1892— 1901. évfolya
maihoz. A  m. kir. Földtani Intézet kiadványai, pag. 2— 119. Buda
pest, 1916.

—  A Ilegyes-Drócsa. erdőségének talaja. Földt. Közi. X LV I. köt, pag. 
105— 111. Budapest, 1916.

—  Über den Bódén dér Waldungen des Hegyes-Drócsa-Gebirges. Földt. 
Közi. X LV I. B d, pag. 170— 176. Budapest, 1916.
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—  Hilgard Eugen Valdemár emlékezete. Föleit. Ivöz.1. X LY I. köt., pag. 
287. Budapest, 1916.

—  Erinnenmg cm E. W. Hilgard. Föleit. Közi. X LY I. Bel., pag. 367. 
Budapest, 1916.

—  A magyarországi talajtípusok mechanikai összetételéről, Timkó Imre 
hozzászólásával. Föleit. Közi. X L Y I. köt., Társ. Jegyzkv., pag. 289. 
Budapest, 1916.

—  Die mechcmische Zusammensetzung dér Bodentypen; Bemerkungen v. 
E. Timkó. Föleit. Közi. X LY I. köt., Prot. Ausz., pag. 368. Buda
pest, 1916.

—  és T im kó , I.: A Keleti Magyar Középhegység és a Béli Kárpátok 
talajviszonyai. A  m. kir. Föleit. Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 422— 
444. Budapest, 1916.

E mszt, K .: Chemische Studie iiber die Szinyelipóczer „Salvator‘-Quelle. 
Zeitschrift für Balneologie, Klímát, u. Kurort-Hygiene. Y III. Jahrg. 
No. 15— 16., pag. 91— 94. Berlin, 1916.

-— és L ászló , G.: Die Torfmoore und ihr Vorkommen in Ungarn. (Mit 
10 Taf. u. 30. Textfig.) Publikationen d. kgl. ung. Geol. Reichsanst., 
pag. 3— 183. Budapest, 1916. ,

F ekenczi, L .: A z Inovec-hegység Pöstyéntől keletre eső részének geológiai 
viszonyai. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 131— 159. 
Budapest, 1916.

-— A Nagyhugyin ,,trachyt“ -jának kőzettani vizsgálata. Múz. Fűz. III.
köt., pag. 217— 224. Kolozsvár, 1916.

H a l a v a t s , Gy .: Nagysink környékének földtani alkotása. A  m. kir. Földt. 
Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 376— 391. Budapest, 1916.

—  és Schréter , Z .: Die Umgebung von Fehértemplom, Szászkabáinya 
und Omold óva. Erláuterungen zűr Geol. Specialka rte dér Lander dér 
Ung. Krone, pag. 2— 62. Budapest, 1916.

H orváth , B .: Jelentés a m. kir. Földtani Intézet chemiai laboratórium álból. 
A  m. kir. Föleit. Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 471— 486. Buda
pest, 1916.

— A barlangok phosphortartalmú anyagairól. Barlankutatás IY. köt., 
pag. 150— 155. Budapest, 1916.

—  Über die phosphorhaltigen Ablagerungen dér Höhlen. Barlangkutatás 
IY. Bd., pag. 197. Budapest, 1916.

—  A foszfortrágya nyersanyagai. Terméiszettud. Közi. X L Y III. köt., 
pag. 638. Budapest, 1916.

—  A talaj sili cium-dioxyd tártaim cincik mennyiségi meghatározása. Magv. 
Chemiai Folyóirat 22. köt., pag. 108. Budapest, 1916.

—  Megjegyzés „ Dentschlands Leistungen in den Naturivissenschaften in
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englischer Beleuchtung" című dolgozatra. Chemiker Zeitung 40. Évf., 
pag. 804. Cöthen, 1916.

Horcsitzky, H.: A komárommegyei Komlód környékének agrogeológiai 
viszonyai. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 414— 421. 
Budapest, 1916.

—  A talaj lélekzése. Természettud. Közi. X L V III. köt., pag. 338. Buda
pest, 1916.

Jekelius, E .: Adatok a Bucsecs és Csukás földtani felépítéséhez. A  m. kir. 
Földt. Int. Évi Jelent. 1915-ről, ptag. 261— 277. Budapest, 1916.
A brassói hegyek mezozóos faunája. (IY — YI. tábl. és 23. ábr.) A 
m. kir. Földt. Int. Évk. X X IY . köt., 3 fűz.; pag. 221— 314. Buda
pest, 1916.

—  A brassói hegység felső jurakon képződményei. Földt. Közi. XLYI. 
köt., Társ. Jegyzkv., pag. 122. Budapest, 1916.

—  Jurabildungen dér Berge von Brassó. Földt. Közi. X LY I. Bd., Prot. 
Ausz., pag. 188. Budapest, 1916.

Jugovics, L.: A z Alpok keleti végződése alján és a vasvármegyei Kis Ma
gyar Alföldön felbukkanó bazaltok és bazalttufák. (19 ábr.) A  m. kir. 
Földt. Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 49— 73. Budapest, 1916. 

K adic, 0.: Cabar, Prezid és Trsée vidékének földtani viszonyai. (1 ábr.) 
A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 74— 78. Budapest, 1916.

—  Geološki odnosaji okolice Gabra. Prezida i Trséa. A  m. kir. Földt. 
Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 579— 583. Budapest, 1916.

—  Jelentés az 1915. évben végzett ásatásaimról. A  m. kir. Földt. Int. 
Évi Jelent. 1915-ről, pag. 568— 576. Budapest, 1916.

—  A Hermán Ottó-barlang Hámor község határában. Barlangkutatás 
IV. köt., pag. 6— 16. Budapest, 1916.

—  Die Hermán Ottó-Höhle bei Hámor in TJngarn. Barlangkutatás IY. Bd., 
pag. 37— 43. Budapest, 1916.

—  Jelentés a Barlangkutató Szakosztály 1915. évi működéséről. Barlang
kutatás IY. köt., pag. 29— 32. Budapest, 1916.

-— Bericht über die Tatigkeit dér Fachsektion für Höhlenkunde im Jahre 
1915. Barlangkutatás IV. Bd., pag. 49— 50. Budapest, 1916.

—  A Büdöspestben 1916. évben végzett ásatás eredményei ( l  szövegközti 
képpé). Barlangkutatás IY. köt., pag. 136— 140. Budapest, 1916.

—  Die Ausgr abungén in dér Höhle Büdöspest im Jahre 1916. (Mit 1 Ab- 
bild.) Barlangkutatás IV. Bd., pag. 185. Budapest, 1916.

K och, F.: Jelentés a Karlopago-Jablanac jelzésű térképlap területének 
191411915. évben végzett részletes felvételéről. (12 br.) A  m. kir. Földt. 
Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 86— 103. Budapest, 1916.

—  Izvjestaj o detaljnom sn imán ja lista Karlobag— J ablanac (za god.
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1914—  15.). A  m. kir. Föleit. Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 591— 598. 
Budapest, 1916.

K ormos, T.: A z ajnácskői pliocén rétegek és faunájuk. A  m. kir. Földt. 
Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 524— 541. Budapest, 1916.

—  Újabb ásatások az Igric-barlangban. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent.
1915- ről, pag. 558— 567. Budapest, 1916.

—  A z első fosszilis hiéna csontváza. Magyarországon. Föleit. Közi. X LV I. 
Társ. Jegyzkv., pag. 289. Budapest, 1916.

-— Über das erste fossile Hyanenskelett in TJngarn. Föleit. Közi. X L Y I. 
Bel., Prot. Ausz., pag. 368. Budapest, 1916.

—  Maska Károly emlékezete. (Fényképpel.) Barlangkutatás IV . köt., 
pag. 61. Budapest, 1916.

—  Erinnerung an Karl Maska. (Mit Fotogr.) Barlangkutatás IV. Bd., 
pag. 93— 95. Budapest, 1916.

—  Az óruzsini nagy barlang. Barlangkutatás IV. köt., Társ. Jegyzkv., 
pag. 165. Budapest, 1916.

—  és Sciiréter, Z . : Előzetes jelentés a budai hegyek és a Gerecse-hegység 
szélein előforduló édesvízi mészkövek tanulmányozásáról. A  m. kir. 
Föleit. Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 542— 544. Buelapest, 1916.

K ulcsár, K.: Földtani megfigyelések az Északnyugati Kárpátokban. A  
m. kir. Föleit. Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 169— 195. Budapest, 1916. 

L ambrecht, K.: A Plotus genus a magyar neogénben. (10 ábr.) A  m. kir. 
Földt. Int. Évk. X X IV . köt., pag. 3— 25. Budapest, 1916.

—  Die Gattung Plotus im ungarischen Neogen. (10 Textabbild.) Mitteil. 
aus d. Jakrb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. X X IV . Bel., I. Heft, pag. 
3— 24. Buelapest. 1916.

—  A hámori Puskaporos kőfülke fosszilis madárfaunája. Bari an gku tat ás
IV. köt., pag. 156— 160. Budapest, 1916.

-— Die fossile Vogel fauna dér Felsnische Puskaporos bei Hámor. Barlang- 
kutatás IV. Bel., pag. 263. Budapest, 1916.

—  Lydekker Richárd emlékezete. Földt. Közi. X LV I. köt. Társ. Jegyzkv. 
pag. 289. Buelapest, 1916.

—  Erinnerung an Richard Lydekker. Földt. Közi. X LV I. Bd., Prot. Ausz. 
pag. 368. Budapest, 1916.

L ászló, G. és Emszt, K.: Die Torfmoore und ihr V orkommen in Ungarn. 
(Mit 10 Taf. u. 30 Testiig.) Publikationen el. kgl. ung. Geol. Reichs- 
anst., pag. 3— 183. Budapest, 1916.

L eidenfrost, Gy . : Magyarországi fossilis Siluridák. (V II— X. tnbl. és 2 
ábr.) A  m. kir. Föleit. Int. Évk. X X IV . köt., 4. fűz., pag. 319— 360. 
Budapest, 1916.
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L ingelsheim. A .: Adalék Magyarország fosszilis flóráidhoz. A  m. kir. 
Föleit. Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 586— 523. Budapest, 1916.

L óczy, L.: Igazgatósági jelentés. A  ni. kir. Föleit. Int. Évi Jelent. 1915- 
ről, pag. 9— 29. Budapest, 1916.

—  Jelentés a B adaton-Bizottsáig 1915. évi működéséről. Földr. Közi. 
X LIV . köt., pag. 164. Budapest, 1916.

Ifj. L óczy, L . : Földtani megfigyelések az Északnyugati Kárpátokban 
1915. nyarán. A m. kir. Föleit. Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 120—
130. Budapest, 1916.

M. kir. Földtani Intézet Évi Jelentése 1915-ről. (5 tábl. és 102 ábr.) 2 köt., 
pag. 3— 599. Budapest, 1916.

Magyar Barlangtani irodalom jegyzéke (1915.). Barlangkutatás TV. köt., 
pag. 53— 56. Budapest, 1916.

K oszky, J . : A Mátrától északra levő dombosvidék földtani viszonyai. A 
m. kir. Föleit. Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 364— 375. Budapest, 1916.

Papp, K.: A zalatnai Dimbu-hegy környéke Alsófehér-vármegyében. A  
m. kir. Föleit. Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 304— 311. Budapest, 1916.

— A Magyar Birodalom vasérc- és kőszénkészlete. (Egy térképmell. és 
255 ábr.) A  ni. kir. Föleit. Int. kiadványai, pag. 1— 964. Buda
pest, 1916.

—  A görömbölyi Tapolca forrásairól. Földt. Közi. X LY I. köt. Társ. 
Jegyzk., pag. 124. Budapest, 1916.

—  Die Tapolczaquellen von Görömböly. Föleit. Közi. X LY I. Bel., Prot.-
Ausz., pag. 190. Budapest, 1916. *

Pálfy, M.: Geológiai jegyzetek a Biliarhegység és a Királyerdő csatla
kozásáról. A  m. kir. Föleit. Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 278— 294. 
Budapest, 1916.

—  Nagybánya. Borpatak, Felsőbánya és Kisbánya bányageológiai viszo
nyai. A  m. kir. Föleit. Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 392— 413. Buda
pest, 1916.

—  A z erupciós kőzetek zöldkövesedése. (3 ábr.) Földt. Közi. X L Y I. köt., 
pag. 73— 85. Budapest, 1916.

—  Über die Propylitisierung dér Eruptívgestetne. (Mit d. Fig. 3.) Földt. 
Közi. X L Y I. Bel, pag. 133— 147. Budapest, 1916.

Pitter, T .: Jelentés a geológiai térképészeti osztály 1915. évi működésé
ről. A  m. kir. Föleit. Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 577— 578. Buda
pest, 1916.

telegpi R oth, K .: Adatok Illává és Bellusfürdő környéke földtani viszo
nyainak ismeretéhez. A m. kir. Föleit. Int. Évi Jelent. 1915-ről. pag. 
160— 168. Budapest, 1916.
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Schréter, Z .: A borsod— hevesi Bükkhegység keleti vésse. A  m. kir. 
Földt. Int. Évi Jelent. 1915-ről. pag. 363. Budapest, 1916.

—  Föltárás a budapesti Hungária-körúton. Földt. Közi. X LY I. köt.., pag. 
112. Budapest, 1916.

—  Aufschluss auf dem Hungária-Ringstrasse in Budapest. Földt. Közi. 
X LY I. Bd., pag. 177. Budapest, 1916.

—  Kútfúrás a Törökőrön. Földt. Közi. X L Y I. köt., pag. 112. Buda
pest, 1916.

—  Brunnenbohrung in Törökőr. Földt. Közi. X L Y I. Bd., pag. 177. Buda
pest, 1916.

—  A Bükkhegység langyos forrásai. Földt. Közi. X LY I. köt., Társ. 
Jegyzkv., pag. 124. Budapest, 1916.

—  Die halbwarmen Quellén des Bükkgebirges. Földt. Közi. X L Y I. Bd., 
Prot. Ausz., pag. 190. Budapest, 1916.

—  Néhány adat a borsod— hevesi Bükkhegység ősrégészetéhez. Barlang- 
kutatás IY. köt., pag. 86— 88. Budapest 1916.

—  Beitrage zűr Archaologie des Borsod— Heveset' Bükkgebirges. Bar
langkutatás IY. Bd., pag. 105— 106. Budapest, 1916.

—  és K ormos T.: Előzetes jelentés a budai hegyek és a Geretse-hegység 
szélein előforduló édesvízi mészkövek tanulmányozásáról. A  m. kir. 
Földt. Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 542— 544. Budapest, 1916.

Szentpétery, Zs.: Kőzettani adatok az Erdélyi Érchegységből. A  m. kir. 
Földt. Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 332— 347. Budapest, 1916.

—  A melafir és szerepe az Erdélyi Érchegységben. Földt. Közi. X L Y I. 
köt., pag. 86— 104. Budapest, 1916.

—  Dér Melaphyr und seine Rolle im Siebenbürgischen Erzgebirge. Földt. 
Közi. X LY I. Bd., pag. 148— 169. Budapest, 1916.

— Cuprit, azurit és malachit Bélavárról, Torda-Aranyos megyében. Mú
zeumi Fliz. III. köt., pag. 157— 163. Kolozsvár, 1916.

Szinnyei Merse és R adisich, E .: A dohány. Természettud. Közi. X L Y III. 
köt., pag. 150. Budapest, 1916.

SzontagtH, T.: Geológiai felvétel Biharrossa, Bihardobrosd és Vércsorog 
között. A  m. kir. Földit. Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 295— 304. Buda
pest, 1916.

—  és Oelhoffer, H. Gy . : A földgáz kihasználásának esetleges befolyása 
a szomszédos vízforrásokra, különös tekintettel a gáztartalmú ásvá
nyos vizekre. Magyar Balneológiái Értesítő IX . évf. 2. sz., pag. 1— 5. 
Budapest, 1916.

—  Utasítás az ásványos források megfigyelésére. Magyar Balneológiái 
Értesítő IX. Évf. 7. sz., pag. 1— 3. Budapest, 1916.
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T imkó, L : Oroszország talaja (1 térképpel). Zsebatlasz 1917., pag. 78— 86. 
Budapest, 1916.

—  és B allenegger, R.: A Keleti Magyar Középhegység és a Déli Kár
pátok talajviszonyai. A  m. kir. Földit. Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 
422— 444. Budapest, 1916.

T oborffy, G.: Előzetes jelentés a Kis-Kárpátok déli felében végzett föld
tani kiegészítő felvételről. A  m. kir. Fokit. Int. Évi Jelent. 1915-ről, 
pag. 104— 119. Budapest, 1916.

—  A földkéregben egymást keresztező kettős hullámrendsz erről. (a 4— 5. 
ábr.) Fokit. Közi. X LY I. köt., pag. 114— 116. Budapest, 1916.

—  Über das sich kreuzende doppelte Wellensystem (Mit den Fig. 4— 5.). 
Földt. Közi. X LY I. Bd., pag. 178. Budapest, 1916.

Y adász, M. E.: Adatok a torda.— ompolyvölgyi szirtes vonulat földtani 
megismeréséhez. A  m. kir. Földt. Int. Évi jelent. 1915-ről, pag. 312— 
331. Budapest, 1916.

—  Földtan a hadi ismeretekben. Földt. Közi. X LV I. köt. Társ. Jegyzkv. 
pag. 117. Budapest, 1916.

—  Über Geologie in den Kriegswissenscliaften. Földt. Közi. X LY I. Bd., 
Prot. Ausz., pag. 182. Budapest, 1916.

Verzeichnis dér ungarischen speláologischen Literatur. (1915.) Barlang
kutatás IY. Bd., pag. 53— 56. Budapest, 1916.

Y ogl Y .: Geológiai jegyzetek Modrus-Fiumemegye északi részéből (2 ábr.). 
A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 79— 85. Budapest, 1916.

—  Geološke biljeske iz sjevernog dijela modrusko— rijecke županije. A 
m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1915-ről. pag. 584— 590. Budapest, 1915.

—  Tengermellékünk tithonképződményei. Földt. Közi. X LY I. köt., Társ. 
Jegyzkv., pag. 117: Budapest, 1916.

—  Die Tithonbildungen im Kroatischen Adriagebiet und ikre Fauna. 
Taf. X X I. u. 8 Fig.) Mitteil. auf d. Jahrb. d. kgl, Ung. Geol. Reichs- 
anst. X X III. Bd. 5. Heft, pag. 305— 330. Budapest, 1916.

Y igh, Gy .: Adatok Németpróna környékének földtani viszonyaihoz. A  m.
kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 196— 227. Budapest, 1916. 

Y itális, J . : Adatok Zólyomkecskés— Kisbánya— Szklenó-fürdő geológiá
jához. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 228— 244. Buda
pest, 1916.

W achner, H.: Jelentés az 1915. év nyarán a Persányi hegységben végzett 
földtani felvételekről. A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 
245— 260. Budapest, 1916.

Z alányi, B.: Jelentés az 1915. évben végzett geológiai munkálataimról. 
A  m. kir. Földt. Int. Évi Jelent. 1915-ről, pag. 545— 557. Bpest, 1916.


