
IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS.

1 9 1 7 — 1 9 1 9 .

De, Szontagh TAMÁs-tól.

Intézeti évi jelentéseinket 1917 óta a súlyos körülmények miatt 
nem adhattuk ki. Boldognlit emlékű L óczy L ajos igazgatónknak három 
évet összefoglaló jelentésének maradványát, valamint tagjainknak és mun
katársainknak jelentéseit anyagi szűkös helyzetünkkel kapcsolatos nyom
dai nehézségek miatt most is csak lehető rövidre szabva adhatjuk közzé.

A  m. kir. Földtani Intézet e három óv alatt munkaerőben tete
mesen megfogyva és a legnagyobb erőfeszítéssel s a külső megélhetési 
viszonyokkal küzködve iparkodott kötelességének híven megfelelni.

A  s z e m é l y i  ü g y e k r e  vonatkozó legfontosabb adatok a követ
kezők: E mszt K álmán  de . főgeologus, fővegyész, cs. és kir. gyógyszerész
tiszten kívül L illa A urél de. m. kir. osztálygeologus cs. és kir. tüzér- 
kapitány, R ozlozskik Pál osztálygeologus cs. és kir. tüzérkapitány, 
M akos I mre geológus, cs. és kir. füzérkapitány, telegdi R oth K ároly 
dk, geológus, cs. és kir. tüzérfőhadnagy, Szinnyei M erse Z sigmod dk, 
vegyész., geológus, m. kir. honvéd huszárfőhadnagy még mindig a hadvi
selést szolgálják, még pedig részben szorosan vett szakmakörükben al
kalmazva.

L ászló Gábor dk. osztálygeologus és Y enül A ladár dk. geológus, 
kik önként léptek a harcoló hadseregbe, orosz fogságban sínylődtek.

R eithofer K ároly rajzolónk a hadszíntéren Ravaruszkánál esett 
el, míg T elkes Pál intézeti könyvtárosunk 1917. október 16-án az olasz 
harcvonalban szerzett súlyos betegségében hunyt el a laibachi kórházban. 
Utóbbi kartársunk ideiglenes minőségben 1913. november 10-étől, mint 
véglegesített könyvtáros 1915. július 1-étől fogva szolgált intézetünkben.

Huzamosabb betegeskedés után, aránylag rövid ideig élvezett nyug
állományban 1917. június 14-én hunyt el Posewitz T ivadar  dk, fő 
geologus, intézetünk egyik régi és kiváló tagja, Érdemeinek méltatását 
nyugalombavonulása évében (1916) az igazgatósági jelentés tartalmazza.

G ecse J ános, intézetünk derék és hűséges kapusa mint ’ huszár
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őrmester vett részt az északi nagy harcokban s ott szerzett fagyás követ
keztében szükségessé vált amputálás'után 1917. május 9-én elhunyt.

H alaváts G yula főbányatanácsos, főgeologus 1918. szeptember lió 
végén saját kérelmére nyugalmaztatott. Nevezett 1874. november 1. óta, 
tehát közel 44 évig volt intézetünknek egyik legszorgalmasabb s legkivá
lóbb tagja. Őszinte szeretettel szolgálta és művelte tudományunkat. Ö volt 
az, ki a hazai artézi kútfúrásokkal tudományos alapon és rendszeresen 
először foglalkozott, múzeumunkban rendkívül sokat dolgozott és könyv
tárunk kezelésében is részt vett. Nyugalomba vonulva sem vált meg inté
zetünktől, mert sikerült őt könyvtárunk vezetésének megnyerni. Remél
jük, hogy jó egészségben még évek hosszú során át lesz segítségünkre.

Személyi ügyeink egyéb fontosabb mozzanatai a következők:
L óozy L ajos de. igazgatónk „A  Balaton környékének geológiai 

képződményei“ című klasszikus nagy munkájáért a Magyar Tudományos 
Akadémia 1917. évi nagy jutalmát és emlékérmét kapta. A  kir. József - 
Műegyetem a tiszteletbeli műszaki doktori címmel tüntette ki, majd 1917 
augusztus 27-én a II. oszt. polgári hadiérclemkeresztet kapta. A  Szent 
István Akadémia tiszteleti tagjának, 1918-ban pedig a ,,Magyarország 
Területi Épségének Védelmi Ligája“ elnökének választotta meg.

Szoktagh Tamás de. aligazgató 1917-ben a II. oszt. polgári hadi- 
érdemkeresztet kapta; az orsz. közélelmezési, majd a kereskedelemügyi 
miniszter 1918-ban az „Országos Központi Árvizsgáló Bizottság“  szak- 
bizottsági elnökének, utóbb középítési tanácsosi címmel az „Orsz. Köz
építési Tanács“ rendes tagjává nevezi ki. Ug3renezen évben a „Magyar- 
ország Területi Épségének Védelmi Ligája“ valamint a „Magyar Társa
ság“ ügyvivő alelnöküknek választják meg. 1919-ben pedig a „Felvidéki 
Liga“ elnökévé választatik. Lóczv L ajos de. nagyérdemű intézeti igaz
gatónak 1919. november 15-én bekövetkezett, nyugalomba vonulása után 
a földművelésügyi miniszter a m. kir. földtani intézet igazgatói teendői
nek ellátásával bízta meg.

Páxfy M óeio de. főgeologus 1918-ban a főbányatanácsosi címet 
és jelleget kapta. 1918-ban az „Orsz. Bányászati és Kohászati Egyesület“  
egy előadásáért aranyéremmel és választmányi tagsággal tüntette ki, 
1918-ban a kereskedelemügyi miniszter az „Orsz. Munkaügyi Tanács“ 
bányászati és kohászati szakosztálya tagjává nevezi ki, a tanácsköztársa
ság kormánya pedig 1919-ben a földtani intézet vezetésével bízta meg.

T beitz Petek és H oktjsitzky H enrik főgeologusok 1918-ban a fő 
bányatanácsosi címet és jelleget kapják.

L ászló Gáboe de., ki 1917. végén 28 hónapi orosz fogságból szaba
dulva. visszatért, 1918-ban ismét katonai minőségben egy Kisázsiába in
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dúló különítményhez nyert beosztást, honnan csak 1919. január hó végén 
tért meg.

K adic Ottókat; de . osztálygeologust 1917-ben a budapesti Tudo
mányegyetem bölcsészeti kara magántanárává választotta.

Kisegítő tudományos szakszemélyzetünk a következő volt:
F erenczi I stván de. a kolozsvári Ferenc-József Tudományegyetem 

adjunktusa, írj. L óczy L ajos de . budapesti tudományegyetemi tanár
segéd, D ömök T eeéz rajztanárnő mint szaknapidíjasok dolgoztak inté
zetünkben. Z alányi B éla de. és L eidenfrost G yula db. székesfővárosi 
tanárok ezen állásukban ideiglenesen szabadságoltatván mint szakmunka- 
társak szolgálták intézetünket, amennyiben előbbi fúrási mintáinknak, 
utóbbi pedig gyűjteményünk kövült halmaradványainak feldolgozásával 
foglalkozott. L ambrecht K álmán de., az állami ornithologiaii központ 
adjunktusa 1918. február 28-án földművelésügyi miniszteri rendelettel 
szolgálattételre' nyert beosztást intézetünkben a fosszilis maradványok 
feldolgozására.

Az o r s z á g o s  g e o l ó g i a i  f e l v é t e l e k  1917-ben már n így  
nehézségekkel ugyan, de teljes mértékben folytaik. Az intézet tisztviselői 
és munkatársai a következő vidékeken dolgoztak:

L óczy L ajos dr. igazgató a trencsénmegyei Vágvölgy mentén a 
Ylára-szoros és az Oroiszlánkő— Chmelova szirtes csoportját járta be. 
Tektonikai megfigyeléseken kívül a tarka keupermárgának, gresteni ktá- 
noidás mészköveiknek, mangános paláknak és a strambergi tömeges mész
köveknek megállapítása volt a főeredmény. Budapest hegyvidékében 
kisebb részletes felvételeket végzett, továbbá gyakorlati irányú kérdések 
megoldásával foglalkozott. Nyugati Szerbiában, nehéz viszonyok között, 
több mint két hónapon át igen nagy munkásságot fejtett ki, amelynek 
eredményei maradandó becsűek s amelyekkel e vidék geológiai ismeretét 
nagyrészt egészen új tudományos és térképészeti eredményekkel gazdagí
totta. Ezeken kívül fölvételi szemlét végzett az északnyugati Kárpátok
ban V ogl V iktor de., F ebexczi I stván de . és K ulcsáé K álmán d e . 
felvevő geológusok munkaterületein.

Szontagii T amás de. aligazgató Szerbiában a Kopaouiik hegység 
északi részében. Montenegróban és Észak-Albániában végzett tanul
mányokat.

K adic Ottokár de. a horvátországi Karsztban (Dinaridák), Jugo- 
vics L ajos d e . a Lánzséri. Kőszegi hegységben és a nyugati Dunántúl 
bazaltvidékén, Y ogl V iktor dr., V igh  G yula de., F eeenczi -István dr. 
és K ulcsáé K álmán db, az északnyugati Kárpátokban dolgoztaik. 
Pálfy Móric d e .. J ekelius E rich de . és W achner H enrik d e . a keleti 
Kárpátokban, ugyancsak Pálfy Móric de ., továbbá Papp K árolt dr.

<3)
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egyet, tanár, Szentpétery Z sigmond tvi;. és M arzsó L ajos intézeti titkár 
a bihari és aradi középhegységben, Schréter Z oltán de. geológus és 
N oszky Jenő középisk. tanár az északi középhegységben, Schaearzik 
F erenc dr. műegyet. tanár a bánsági hegységben, K och 'Ferdo de, zag- 
rebi egyet. m. tanár pedig a szlavóniai szigethegységben végeztek fel
vételeket.

Az agrogeologiai felvételekben részt vettek: T reitz Péter, H oru- 
sitzky H enrik, T imkó I mre és B allenegger R óbért de, geológusok.

Bányageológiai tanulmányokat végzett Pálfy  M óric dr, a szat- 
mármegyei Nagybánya vidékén.

Katonai minőségben geológiai működést fejtettek ki: R ozlozsnik 
Pál  a kát. bányafelügyelőségnél, telegdi R otii K ároly dr. a Székely
földön, L ászló Gábor de . pedig Kis-Ázsiában.

A z 1918. évben L óczy L ajos d r . igazgató ismét nyugati Szerbiá
ban dolgozott közel három hónapon át. Szontagh T amás d r . aligazgató 
vízügyi tanulmányokkal és az intézet vezetésével volt elfoglalva,

Ezévi országos felvételeink a mindinkább növekedő anyagi nehéz
ségek következtében csak szűkebb keretek közt mozoghattak. A  horvát
országi Karsztban K adic Ottokár dr. és V ogl Viktor dr. dolgoztak, a 
szlavóniai hegységben pedig K och F erdo dr . munkatársunk folytatta 
tanulmányait. Az északnyugati Kárpátokban Y igh G yula dr. és 
F erenczi I stván dr., a borsodi Bükkben Schréter Z oltán de,, a 
nógrádi dombvidéken N oszky J enő munkatársunk, a keleti Kárpátok
ban Pálfy  M óric de ., a brassói hegységben Jekelius E rich dr., a foga- 
rasi havasokban W achner H enrik dr . dolgozott. Papi» K ároly dr. 
egyet, tanár M arzsó L ajos intézeti titkárral az edélyi Érchegységben és 
a Fehér-Kőrös völgyében, Sciiafarzik F erenc dr. műegyet. tanár pedig 
a krassószörényi hegységben végzett geológiai munkálatokat.

T reitz Péter, H orusitzky H enrik , T imkó I mre és Ballenegger 
R óbert db. agrogeologusok ismét az ország átnézetes agrogeologiai tér
képezésén dolgoztak.

Budapest székesfőváros nagyrészletességű geológiai felvételét is 
megkezdtük. Ebben részt vették: H alaváts Gyula ny. főbánya,tan. fő- 
geologus, H orusitzky H enrik . K ádig Ottokár dr., Schréter Z ol
tán dr., T oborffy Géza de . geológusok, továbbá Schaearzik F erenc dr. 
műegyet. tanár és ifj. L óczy L ajos dr. munkatársak és végül Szontagh 
Tamás dr. aligazgató, ki a főváros hidrogeolögiáját, különösen a hév
vizeket tanulmányozta.

Gyűjtésekkel és ásatásokkal K ormos T ivadar  dr., K adic 
Ottokár dr. geológusok és L ambrecht K álmán dr. munkatárs bízatlak
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meg. Utóbbi intézeti megbízással és a cs. és kir. hadügyminisztérium támo
gatásával Ukrajnában is végzett gyűjtéseket.

Ez év végén (október 30-án) vették kezdetüket a szomorú emlékű 
forradalmak, amelyek a népköztársaságra vezettek.

1919-ben a földmívelésügyi tárca vezetését B úza B arna dk. vette 
át, amely időben L óczy L ajos de. igazgató a március 13-án kelt 
2496. ein. sz. rendelettel a helyettes államtitkári címet és jelleget kapta. 
Ugyanakkor Szontagh T amás dk. aligazgató az Y. fizetési osztályba 
lépett elő. Még ez év elején igazgatósági intézkedésre gyűjteményeink át
rendezése indult meg. Eközben alakult meg a tanácsköztársaság, amely
nek kommunista rémuralmi rendszere ellen az intézetet megvédendő, 
az igazgatóság haladék nélkül a földmívelésügyi és egyéb illetékes 
népbiztosságokihoz, valamint a kormányzótanácshoz védelemért fordult, 
íg y  mindenekelőtt legalább intézetünk fennmaradása volt biztosítva, 
noha így is az augusztus 2-án bekövetkezett oláh megszállásig még igen 
sok bajt és veszteséget kellett elszenvednünk.

A  proletárdiktatúra földmívelésügyi hatásága május végén úgy 
L óczy L ajos dk. igazgatót, mint Szontagh T amás dk. aligazgatót nyug
díjazta és az intézet vezetését ideiglenesen Pálfy  M óric dk. főgeologusra 
bízta, amibe intézetünk igazi barátai meg is nyugodtak. Melléje tanács
tagokul E mszt' K álmán  dk. és Jekeliüs E rich dk. geológusok neveztet
tek ki. Majd csakhamar az intézetnek eddigi agrogeologiai osztálya lett be
szüntetve és a kísérletügyi szakkör keretében felállított Mezőgazda sági 
Növénytani Állomás“  alosztályaként, mint „Országos Talajtani Intézet“ 
átszervezve. Az új intézetbe T reitz Péter, T imkó Imre főgeologusok és 
B allenegger. R óbert dr . meg M aros I mre geológusok helyeztettek át, 
Ezzel az intézkedéssel az intézeti leltárak részbeni átadása is elren
deltetett.

Mindkét forradalmi kormány alatt az intézet komoly munkája meg 
volt bénítva. E  szomorú időknek még legjelentősebb eredménye a hasz
nosítható ásványi nyersanyagokra vonatkozó adatoknak törzskönyvezése. 
Viszont igen nagy szomorúsággal kellett látnunk ritikaszép múzeális gyűj
teményeinknek fejetlen szétdúlását és az értékes tárgyak tekintélyes 
részének a Nemzeti Múzeumba való elszállítását, A  proletárdiktatúra föld
mívelésügyi és közoktatásügyi népbiztossága a tervbe vett új természet- 
rajzi múzeum őslénytani osztályának vezetésével K ormos T ivadar  dk. 
osztálygeologust bízta meg és melléje ugyancsak a-z intézet tiszti létszá
mából V ogl V iktor de., Jablonszky Jenő dk. és L ambrecht K álmán  de. 
geológusokat rendelte. Ugyanakkor L ife a A ukél dr. osztálygeolögust a 
Nemzeti Múzeum ásvány-földtani osztályába múzeumi őrré nevezik ki,
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B allenegger R óbert de. geológus pedig a földmívelésügyi népbiztosság- 
nál előadói minőségben nyert alkalmazást.

De nem volt elég ilyen sok és nagy veszteségünk, tetézték azokat 
még nem kevésbbé fájdalmas megpróbáltatások is. íg y  az 1919. április 
hóban már leplezetlen kommunizmusban őrjöngő diktatúra jeleként a föld
művelésügyi népbiztosság intézetünknek felvételi munkatervezetét vissza
utasítva, ilyennek kidolgozásával a Magyarhoni Földtani Társulatnak 
akkor létesült direktóriumát bízta meg. Utóbbi nem átallotta egy május 
hó 14-ére összehívott nagy szakértekezleten Lóczv L ajos de. igazgatót 
kíméletlenül és igazságtalanul megtámadni. Ezen emlékezetes ülésen 
L óczy L ajos d e . bár határozottan visszautasította a méltatlan vádakat, 
mégis ezeknek hatása alatt íolöttes hatóságától azonnali hosszabb sza
badságot és egyúttal az intézet vezetésétől való felmentést kért. mely 
kérések feltűnő gyorsasággal (május 20-án) már elintézést is nyertek.

A  rémuralom bukása után az új alkotmányos kormány földmívelés
ügyi minisztere úgy L óczy L ajos de. igazgatónak, mint Szoxtagh 
Tamás de. aligazgatónak nyugdíjaztatását, mint törvénytelent megsem
misítette s mindkettőjüket állásaikba visszahelyezte.

A  jogrend helyreállta és a régi igazgatóság visszatérése után az 
egész megmaradt szakszemélyzet állást foglalt mindazon volt kartársak 
ellen, kik a kommunizmusnak többé-kevésbbé behódolva az intézet béké
jét és a kartársi összetartást megzavarták, a magyar nemzeti érzést és 
az állameszmét önző érdekekért feladták.

Lelkiismeretük sugallatára J abloxszky J enő de. preparator-geolo- 
gus azonnal külföldre ment, Jekeliüs E bich de. pedig állásáról önként 
leköszönve Brassóba tért vissza; K ormos T ivadar de. osztálygeologus 
és L ambrecht K álmán de. időközben kinevezett geológus minden jelent
kezést mellőzve, az intézetből elmaradtak. Hasonlóképen cselekedtek 
L eidenfrost Gyula de. és V adász M. E lemér de, munkatársak is.

Még ugyanezen évben, ismételt szabadságoltatás után, nyugdíjazá
sát kérte Szintéi Meese Z sigmond de. geológus-vegyész.

November havában L óczy L ajos dr. igazgató, ki egészségi okok
ból hosszas szabadságot vett igénybe, saját kérelmére, 98.006/1919. IX .— 2. 
szám alatt kelt rendelettel végleges nyugdíjba vonult, amikor is az igaz
gatósági teendőik ellátásával fenti rendelet Szontagh T amás de. aligaz
gatót bízta meg.


