
I. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS.

Az intézet tudományos élete és nevezetesebb eseményei.

lóczi L óczy L ajos dr. igazgatótól.

A  még mindig dúló rémítő világháború delelőjén telt le intézetünk 
1915-iki munkaéve. Tisztviselőinek és alkalmazottjainak 52% -a  hadi
szolgálatot teljesített. A  rendes feladatokhoz sűrűn hozzájárultak olyan 
megkeresések, amelyek tárgyát a hadiszükséglet: fogolytáborok, hadi- 
kórházak vízellátási kérdései, érckutatások stb. vetették fel. Az országos 
felvételeket a hadi felvonulások területein be kellett szüntetnünk. A  
könyvnyomtató vállalatok, miként minden más szolgálmány, megkettőz
ték áraikat és ezek mellett is meglassították munkájukat. Intézetünk is 
tehát, miként a többi közszolgálat, temérdek akadállyal küzdött.

Mindezek ellenére valamennyiünknek szívós akarata, munkára ter
ületisége és áldozatkészsége az 1915-ik évet sem engedte az eredményte
lenség idejévé válni. Jogosan állíthatom, hogy annak a bizalomnak, amely
ben felettes hatóságunk élén báró Ghyllányi I miié b. t. t., földmívelés- 
ügyi m. kir. miniszterünk intézetünket, részesítette, amikor módot nyújtott 
nekünk az állami költségvetési adomány kiutalványozásával intézetünk 
feladatainak teljesítésére, hűségesen és szép eredményekkel tettünk eleget. 
Megelégedéssel sorolom fel az alábbiakban munkásságunk lefolyását; 
külső felvételi és gyűjtő tevékenységünk fázisait, múzeumi és laborató
riumi munkálatainkat, kiadványaink szerkesztését.

Mindent egybevetve, 1915. évi szolgálmányaink nemcsak hogy nem 
maradtak el az 1914. és 1913. éviek mögött, hanem még inkább túlszár
nyalták azokat, úgy belső értékben, mint mennyiségben és terjedelemben.

Több körülmény járult hozzá idei munka-eredményeink bőséges 
voltához. A  nagy háború megakadályozta tervezett külföldi tanulmányi 
utazásainkat, sőt megakasztotta a külföldi szaktársakkal folyó levelezést 
is. A  társasági tudományos mozgalmak, kongresszusok, vándorgyűlések is 
elmaradtak. Mindezek rendesen sok időt vonnak el a tudományos hierar
chiába. egvtől-egyig beletartozó m. kir. geológusoktól: akik most e köz-
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művelődésünkre, intézetünk szellemi életére és gyakorlati feladataira fölöt
tébb hasznos nobile officiumtól mentesek voltak. A  háború alatt elült tudo
mányos mozgalmak ilyeténképpen annál több érkezést hagytak munkáihoz 
szokott geológusainknak, hogy legközvetlenebb feladataikkal tüzetesebben 
foglalkozhassanak és eddig gyűjtött tapasztalataikat alaposan latolgatva 
értékesítsék.

Társaink közül a következők voltak folyvást a harctéren s ott nem 
csak előléptetésben volt részük, hanem vitézségük is többszörös elismerést 
aratott. L iffa A ukel dr. osztálygeológus, népfelkelő főhadnagy a déli 
harctéren. R ozlozsnik Pál I. oszt. geológus szintén már vártüzér-főhad- 
nagy az északi és a délnyugati harctéren volt. konyhai és kisbotskói 
M akos I mre I. oszt. geológus, tüzér-főhadnagy az északi hadvonalban 
jeleskedett, telegdi R otii K ároly dr. II. oszt. geológus, tüzér-főhadnagy 
folyvást az északi vonalon harcolt. Szintéi Meese Z sigmond II. oszt. 
geológus, honvédhuszár-főhadnagy az északi hadseregnél mint paranes- 
őrtiszt szolgált. L ászló Gábor dr. oszt.-geológus, aki mint hadiönkéntes 
vonult be és kiképeztetése után az 1914. év derekán mint hadapród jelölt 
őrmester indult az északi harctérre, csakhamar orosz fogságba esett 
és most Asztrahánban van; ugyanezen sorsban részesült a szintén hadi- 
önkéntesként bevonult V e n d l  A ladár dr. II. osztályú geológus társunk 
is, aki mint hadapród Szibériában szenvedi a hadifogságot. T elkes Pál 
időközben kinevezett könyvtárosunk mint honvédhadnagy eleinte az 
északi, majd a déli harctér tűzvonalaiban teljesített szolgálatot és több
szörös vitézséggel tüntette ki magát. Majd E mszt K álmán dr. osztály- 
geológus-vegyész hívatott be mint gyógyszerész-hadnagy a székesfehér
vári hadikórházba.

A z intézet külső munkatársai közül Somogyi K álmán dr., Löw  
Márton dr., Jablonszky Jenő dr., Poljak József és Salopek M arian 
dr. 1915-ben is hadiszolgálatban lévén, nem vehettek részt az országos 
felvételekben.

Taeger H enrik dr., breslaui egyetemi tanársegéd, intézetünknek 
több év óta lelkes és nagyon értékes külső munkatársa, a „ Vértes“ geoló
giai monografusa, az 1915. év elején szintén bevonult a német- hadseregbe 
mint önkéntes. A  düsseldorfi 1-ső léghajós zászlóaljnál nyert mint 
meteorológiai megfigyelő alkalmazást. Kagj^on nehezen nélkülözzük az ő 
munkásságát és pedig annál inkább, mert a Nagy-Bakony tüzetes újra- 
felvételét úgyszólván befejezte és több évi munkája eredményeit ép 
leírni készült.

Sajnos, jeles tehetségű és képzettségű intézeti rajzolónk, Reithofer 
K ároly  ̂ eltűnése mindjobban bizonyossággá válik.

H eidt D ániel rajzoló napidíjasunk súlyosan beteg. Gecse János,
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derék intézeti kapusunk, betegen jött haza a harctérről és Budapesten 
helyi szolgálatot teljesít, E r d é l y i  B é l a  laboráns. L o v a s z ik  L ajos 
kisegítő laboráns, N é m e t h  J ak o s  hivatalszolga és I z m a k  I m r e  kisegítő 
szolga pedig szintén bevonultak hadiszolgálatra.

Kérjük a gondviselést, hogy hozza meg immár az emberi eltévelyedés 
szülte háború végét és ezzel az állandó békét és adja vissza nekünk tár
sainkat, akik életük erejét különben is fáradságos és egészséget veszé
lyeztető külső geológiai táborozásnak szentelték, de ezt békés körülmé
nyek között tenni hivatvák. Hálás megnyugvásunk van azonban a Min
denható jóságában azért, hogy társainkat a gyilkos harcok között egynek 
hijján eddig épségben tartotta.

Ilyen körülmények között, amikor az évek óta nyugdíjazott, érdem- 
kereszttel kitüntetett öreg B e r k h a u se k  M ih á l y  teljesíti a kapusi teendő
ket és látja el a telefont, továbbá be nem tanult napibéres női munkások
kal kell megelégednünk a szakbeli házi munkákban, bizony geológusaink
nak akárhányszor kell hozzányúlniuk a férfimunkás teendőihez is.

Intézetbeli foglalkozásaink menete a következő volt:
Miután az év elején az 1914. évi felvételi és egyéb jelentések elké

szültek, teljes erővel a múzeum rendezésébe fogtunk. A  múzeum nagy be
lépő termébe helyeztük át a fosszilis emlősök csontvázait és egyéb marad
ványait.1) Ezzel a múzeum látványosságát fokoztuk. A  nagy mammuth- 
csontváz helyére az előcsarnokkal szemben levő szárny közép-kistermében 
az Itáliából hozott vulkánológiai gyűjtemény egy része és a horvátországi 
sztratigrafiai gyűjtemény nyertek helyet.2) Átrendeztük a regionális 
sztratigrafiai és kőzettani gyűjteményeket a vitrinák alatt és a fiókokban; 
egyszersmind összesítettük az eddig szétszórtan, ideiglenesen elhelyezve 
volt gyűjtési és bizonyító anyagot. Az alagsor raktáraiban levő ládákból 
mindennemű régi, részben 30 év óta becsomagolt, felvételi mintakőzetek 
és feldolgozásra váró gyűjtések is kicsomagoltattak és az illetékes munka
társak szobáiba beállított új gyűjteményes szekrényekben, a mielőbbi 
feldolgozáshoz elhelyeztettek. A  felszaporodott fúrópróbák is gondos lel
tározás alá kerültek és liozzáférhetésük a folyamatban levő feldolgozás
hoz biztosíttatott. Jelentékenyen megszaporodott a fúrópróbák gyűjte
ménye a vízrajzi törvény új végrehajtási rendelete következtében, amely 
kötelezi az ártézi kutakat fúró vállalatokat a fúrópróbák és a fúrási 
jegyzőkönyvek beküldésére. A  M. Ä . V . balatonparti mérnöki kirendelt
sége, amely a balatonkenesei nagymértékű parti hegybomlások okozta 
pálya veszélyeztetés elhárítására alakult és immár második éve működik,

*) Lásd a Vezető a M. K. Földt. Intézet Múzeumában“ , 1909. a 20. old. 6. ábrá
ján az alaprajz I. terem részletét.

2) U. o. a VT. szakaszt (Múzeum-terem).
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nagyszámú fúrásainak próbáit intézetünknek szintén beküldötte. H off-? 
mann A lajos. M. Á . Y . főmérnök úr, a kirendeltség vezetője, e fúrások 
tőlünk történt tanulmányozása és a helyszinén gyakran történt kiszál
lásaink eredményeivel kapcsolatosan igen alapos tanulmányokat tett a 
kenesei partrogyások okai felett és a védelem technikai műveleteit e 
tanulmányaira alapította.

A  tanulmányi kirendeltség és a földtani intézet közös munkájából 
leírás van készülőben, mely a balatonkenesei nagyobbmértékű rogyásokat 
és csúszásokat és azoknak javítási kisérleteit ismertetni fogja. A  mérnök 
és geológus harmonikus együttműködésének terméke lesz e kiadvány.

A  fúrópróbák rendezésének, lajstromozásának és statisztikájának 
munkáját iglói Szontagh T amás dr. igazgató-fá..rsam felügyelete alatt 
Z alányi Béla dr. székesfővárosi tanár, napidíjas állandó munkatársunk, 
igen nagy ügyszeretettel és pontossággal intézte.

Intézetünk tagjainak személyi ügyeiről a rendes kimutatás szól, .. 
azonban itt is kiemelem ezekből a következőket:

Intézetünk egyik oszlopos tagját, P á l f y  Mór dr. főgeológust, a 
ki. Tud. Akadémia III. osztálya az 1915. évi nagygyűlés alkalmával le
velező tagjává választotta. Ezzel hazánk első tudományos testületé mól- 
tatólag elismerte egyik kedves társunk buzgó munkásságát és ennek tudo
mányos eredményeit. A z ő kitüntetése egyszersmind intézetünk díszére 
is válik.

H orváth Béla dr. I. oszt. geológus-vegyész, a budapesti m. kir. 
állatorvosi főiskolán magántanári képesítést nyert. Ő vele immár négy 
társunk vesz részt a főiskolai oktatásban. Nem kevésbbé megtisztelő 
ennél és intézetünk tekintélyét növeli az, hogy derék társunkat, intézetünk 
oszlopos tagját, Papp K ároly dr. osztály geológust a bölcsészettudományi 
kar és az egyetemi tanács előterjesztésére Ő cs. és apostoli királyi Felsége 
a budapesti m. kir. tudományegyetemen a K och A ntal dr. ny. r. tanár 
nyugalomba vonulásával megüresedett földtani tanszékre ny. rk. tanárrá 
legkegyelmesebben kinevezte. Intézetünk ezzel egy nagy szorgalmú, nagy 
tudású és a gyakorlati geológia terén is jeleskedő belső tagját veszti el. 
Nem kétkedem azonban benne, hogy Papp K ároly professzor továbbra is 
hűséges munkatársunk marad és ezután kétszeresen fog a magyar geoló
giai tudománynak hasznára válni. Egyrészt az ő függetlenebb állásában, 
megszabadulva a hivatal lekötött, az erőt és időt sokfelé igénybevevő 
feladataitól, a tágabb értelemben vett Erdélyi Érchegységben évek óta 
folyó felvételeit és tanulmányait hamarább fogja befejezhetni és a papirra 
vetni, másrészt pedig tanítványokat és a gyakorlati geológiára képzett 
munkásokat nevelhet tudományunknak.

Lelkemből kívánom, hogy Papp K ároly kedves barátom, egykori
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tanítványom és műegyetemi asszisztensein tanári pályája fényes ered
ményekkel járjon és őt nagy érdemekkel koszorúzza.

1915. évi külső munkálataink, az országos felvételek és a gyűjté
sek foglalatja a következő:

Az igazgatókkal együtt 13 intézeti geológus és 7 külső munkatárs 
vett részt a felvételi munkálatokban.

Kirándulásaink elé sehol akadályokat nem gördített a lakosság el
lenzése és kémektől való félelme. Ezt azzal értük el, hogy a közigazgatási 
hatóságokat és a községi elöljáróságokat felkértük a geológusok támogatá
sára és arra, hogy a községi népnek tudtára adják a határban járó geoló
gus hivatalos jellegét. Hagy mértékben segítettek bennünket feladataink 
teljesítésében a cs. és kir. Hadügyminiszter és a m. kir. Honvédelmi mi
niszter urak azzal, hogy valamennyi katonai parancsnoksághoz és a Csend
őrséghez intézett rendelettel a térképező geológusokat figyelembe aján
lották, sőt utasítást adtak, hogy —1 ahol szüksége forogna fenn —  katonai 
kíséret is támogassa a geológust. Kivéve a had felvonulási és a harcterüle
teket. geológusaink e nagy támogatással mindenütt káboritlanul dolgoz
hattak. A  cs. és kir. Hadügyminiszter és a m. kir. Honvédelmi Miniszter 
uraknak intézetünk hálás köszönetét ezen nagyon jelentős támogatásukért 
e helyen is tolmácsolom.

Az országos részletes felvételek, reambulációk es agrogeológiai át- 
nézefes bejárások a magyar szent korona országainak 30 vármegyéjében 
folytak.

Leghosszabb időt töltöttek künn a felvételeken T imkó I mre fő~ 
geológus és B a l l e n e g g e r  R óbert  dr. II. oszt. geológus, akik az ország 
átnézetes agrogeológiai térképezésének befejezhefése érdekében az orosz, 
fogságban levő L ászló  G á b o r  dr. részét is magukra vállalván, 173, illető
leg 175 napot töltöttek külső munkában s 6095— 12701 km-t vasúton,. 
3746— 3485 km-t kocsin és gyalog utaztak be. Az Alföld keleti szegélyé
nek átnézetes talaj felvétel ét befejezték, sőt a környező hegyekre is ki
terjesztették megfigyeléseiket.

Hagy buzgalommal folytatta P á l f y  Mór dr. főgeológus a Szat- 
már-vármegyében a Felsőbányái nemesfémbányák vizsgá-lását és a Bihar- 
Petroszi nehezen járható hegyek tanulmányozását. A z utóbbi munka az 
idén befejezést nyert és monografikus leírása P á l f y  Mór tollából a közel 
jövőben az ő nagy munkaszeretetétől bízvást várható.

Pálfy M ór vasúton 1565 km-t, kocsin, lóháton és gyalog 2197 km-t 
utazott. ScHRÉTER Z o l t án  dr. 4011 km-t vasúton, 2621 km-t kocsin és* 
gyalog járt. S zo n t a g ii T a m á s  dr. aligazgató 5085 km vasúti és 1 1 %  km 
kocsi és gyalogúiról számolt be.

Én magam a lefolyt esztendőben talán a kelleténél többet is utaz-

13



14 DR. LÓCZY LAJOS (6)

tam, mint az hajlott koromban egészségem javára volt. Már végéhez 
közeledő hivatali időmre való tekintetből azonban arra törekedtem, ho^v 
a nyolc év előtt felvállalt föladatot, a földtani intézet szellemi vezetését, 
olyan keretben adhassam majd ái utódomnak, amint azt magam elé tűz
tem; ehhez pedig még mindig nagyon sok és megfeszített munkára van 
szükség. Vasúti utazásaimra 19856 km. kocsin és gyalog tett utaimra 
1450 km esett.

Foglalkozásom időbeli sorrendben a következő volt: Januárius 
végén Bécsben voltam az északnyugati és a nyugati országhatáron folyó 
felvételeknek az osztrák földtani intézet felvételeivel való összeegyez
tetése és a közösen végzendő határszéli bejárások érdekében. Április 
havában felettes hatóságom jóváhagyásával Berlin, Stuttgart, Zürich és 
Lausanne földtani intézeteit látogattam meg. Kárpátjaink tektonikai 
vizsgálatára vonatkozó felvilágosításokat és közvetlen útmutatásokat 
szereztem és az agrogeológiai feladatok gyümölcsöztetésére a kisérletügy 
keretében gyűjtöttem Berlinben adatokat. Május hó közepén a bosnyák- 
hercegovinai országos kormány megkeresésére a kiszeljaki ásványvizek 
és fürdőtelep vízszolgálatának rendezése  ̂ ügyében mint felülvizsgáló 
szakértő jártam el.

Ismételve meglátogattam a M. Á . V . balatoni vasútvonalának 
balatonkenesei hegybomlásait s az ott folyamatban levő nagyobbszabású 
pályabiztosítási munkálatokat.

Június 2-tól október 27-ig azután rövidebb megszakításokkal az 
országos földtani felvételeken levő geológusokat területükön látogattam 
meg. Nagy gyönyörűségemre szolgált ezen utazásaim közben az ország 
különböző részeiben megfordulhatni és a legjobb kíséret mellett hegyeink 
felépítésével megismerkedhetni.

A  vasvármegyei és soproni határhegységekben Jugovics L ajos dr. 
egyet, tanársegédet, külső munkatársunkat hosszabb ideig vezettem be 
a geológiai külső munka gyakorlatába, ugyancsak hosszabb ideig jártam 
együtt T oborffy Géza dr. múzeumi tisztviselőnkkel a Kis-Kárpátokban. 
Meglátogattam K ulcsár K álmán  dr. műegyetemi tanársegédet, külső 
munkatársunkat a trencséni és nyitrai hegyekben; V igh Gyula dr. 
II. osztályú geológust nyitrai és túróci területén; N oszky J enő főgimn. 
tanár, külső munkatársunkat Salgótarján vidékén és Schréter Z oltán dr. 
geológus társamat a borsodi Blikkben, ahonnét a bodvavölgyi hegyek 
közé is tettünk együtt orientáló kirándulásokat. A  nyár végén Arad és 
Bihar vármegyék hegyeiben Szontagh T amás dr. igazgatótársamat és 
Pálfy  M ór dr. főgeológust kerestem föl a Királyerdőben és a Bihar- 
Petrószi havasokban; majd W achner H enrik dr. segesvári képezdei 
tanár, külső munkatársunk persányhegységbeli felvételét reambuláltam,
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végül Papp K aroly dr. osztálygeológust kerestem fel Zalatna vidékén, 
ahol egyszersmind T imkó I mre főgeológus és B allenegger R óbert dr.
II. osztályú geológus társaimmal is találkoztam. Október hó második 
felében újra fölkerestem 10 napra T obokffy Géza dr.-t a Kis-Kárpátok- 
ban, hogy első önállóan folytatott felvételeit felülvizsgáljam.

H alaváts G yula főgeológus és F erenczi I stván dr., meg J eke- 
liüs E rich dr. külső munkatársak területére nem juthattam el, valamint 
K adic Ottokár dr. osztály geológus, V ogl V iktor dr. II. osztályú geo
lógus és K och F erdo külső munkatársunk horvátországi területeit sem 
látogathattam meg időhiányból.

A z 1915. évben 13 intézeti tag és 7 külső megbízott munkatárs, 
tehát 20 fölvevő geológus dolgozott a Magyar Szent Korona országai 
földtani viszonyainak kutatásában.

A z alábbiakban rövid foglalatját adom az intézet 1915. nyári fel
vételi eredményeinek a vidékek szerinti szokott csoportosításban.

A z  Alpok sopron- és vasvármegyei kiágazásaiban Jugovics L ajos 
dr. egyet, asszisztens folytatta 1914-ben megkezdett tanulmányait; az 
idén az volt egyik különösen hangsúlyozott feladata, hogy a sopron- és 
vasvármegyei alpesi kiágazások aljában felbukkanó bazaltokat Vizs
gálja, térképezze és a balatonvidéki, rábamelléki és gleichenbergi, már 
tüzetesebben tanulmányozott bazalterupciókkal összehasonlítsa. Az  
Irottkő. a Lánzséri hegyek és a Borostyánkő-vár környékbeli metamorf 
palák és szerpentin tömegek vizsgálata is előrehaladt Jugovics felvéte
leivel. Kívánatos volna, hogy a szomszédos alsó-ausztriai vidék, a ^Buck
lige W elt“ tüzetes bejárása a legközelebbi időben az osztrák testvér- 
intézet részéről megtörténjék és a Wechsel kristályos paláinak tüzetes 
tanulmányozásával kapcsolatosan végezhesse a m. kir. földtani intézet 
a nyugati határainkba belenyúló alpesi végződések újrafölvételét és tüze
tes leírását.1) T ietze E mil dr. udvari tanácsos úr, a bécsi földtani intézet 
igazgatója, kéréseimre kilátásba helyezte /ezt az együttes kapcsolatos 
munkálkodást.

A z Alpok dinári kiágazásaiban, vagy az újabb felfogás szerint 
az Alpoktól különválasztott Dináridákban a krajnai határ közelében 
K adic Ottokár dr. osztátygeológuis főleg a Kulpa felső folyásán,

!) Erről a vidékről a m, kir. földtani intézet a múlt század 70-es éveiben pontos 
részletes felvételt létesített az 1: 28800 mértékű régi felvételi lapokon és ezeket az 
1: 144,000 mértékű speciális térkép C. 7 8. lapjain, magyarázó szöveg nélkül, kiadta. 
Néhai jelesünk Hofmann K. dr. főgeolőgustől származik az ottani igen pontos fel
vétel. Sajnos azonban, hogy csak nagyon rövid ismertető szöveg jelent meg a kőszegi 
és borstyánkői hegység geológiai felépítéséről Hofmann KÁROLY-tól a „Verhand
lungen der k. k. Geologische Reichsanstalt“ 1877. és 1878. évi köteteiben.
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Cabár körül dolgozott. V ogl V iktor dr. II. oszt. geológus pedig Delnice 
és Skrad vidékén folytatta felvételeit. Vizsgálta a Mrzla-Vodica környék
beli vasérctelepeket és gondosabb kövületgyűjtéseket eszközölt az ottani 
liászkori rétegekben. Térképezésük a már régebben felismert rétegek csa
pásmenti folytatását követte, ezért jelentéseik szűkszavúak. Óhajtandó, 
hogy ä munka előhaladása után a felvett területek morfológiájáról és víz
rajzáról, eltűnt és felbukkanó patakjairól is bővebben szóljanak a horvát
országi Kurszkról beszámoló jelentések.

Messze délkeletre K adic és V ogl munkaterületéről a Velebitben 
K och F erdo zágrábi nemzeti múzeumi őr, mint megbízott külső munka
társunk Porto-Kosic, a Vrata-hágó, Ostrova helység és a Pazalj vrch hegy 
körül dolgozott. Jelentése tanulságos szelvényekkel és fényképeivel hű 
leírást ad a tágabb értelemben vett Velebit-hegység sokféle, a karbontól 
a juráig terjedő rétegekből felépített antiklinálisáról, szikláinak külső 
formáiról, búvó vizeiről. Nagyon figyelemreméltó, hogy a K och Ferdo- 
tól felső triászkorinak, ill. raibli márgáknak nevezett képződmény veres, 
zöld, kék árnyalata tarka márgákból, homokkőből és dolomitpadokból 
áll. Ez a kőzettani kifejlődés az Északnyugati Kárpátok tarka keuper- 
márgáira emlékeztet.

Az Északnyugati Kárpátokban, ahol immár a harmadik évben fo
lyik az újrafelvétel, öt geológus dolgozott az idén.

T oborffy Géza dr. múzeumi tisztviselőnk a K  i s - K  ár p át okban, ifj.
' L őczy L ajos dr. a Kis-Kárpátokhoz kapcsolódó Fehér-hegység Jab- 
láncz— Prasniki csoportjában, F erenczi I stván dr. kolozsvári tud.-egyet, 
tanársegéd az Inovecz-hegység déli részében, K ulcsár K álmán dr. mű
egyetemi tanársegéd a tágabb értelemben vett Strazsó-hegységben: Nyitra- 
íenyves. Csa-vajó, Bélapataka, Zsolt és Csicsmán helységek környékén; 
keletre tőle pedig V igii G yula dr. II. oszt. geológus a Kis-Magura és a 
Zsgyár-hegység közéiben Nyitrafő, Nyitrafenyves, Kovácspalota. Német- 
próna és Privigye környékén dolgozott és K ulcsár KÁLMÁN-nal kapcso
latban térképezett.

A  Kis-Kárpátokban a Pozsony vidéki gránittömegek és az ezeket 
-magukban foglaló metamorf-palák helyzete került a mezozoikus lerakó 
dásokhozi viszonyukban új szerkezeti megvilágításba. Mindinkább kivi
láglik, hogy a Kis-Kárpátok déli része is az északihoz hasonló gyűrő- 
dési és rátolódási szerkezetű és hogy a Beck ÜERMANN-tól szemléltetett 
törések helyett nagyobb mértékű vízszintes réteg-elmozdulásokkal —  ránr 
colásokkal —  kell a Pozsony vidéki hegyek felépítését is magyarázni.

Erősen ráncolt, egymásratolt ,,ballensteini“ -fá.ciesbeli (hochtátrikus) 
rétegek társulnak itt szubtátrikus rétegekkel és az utóbbiakra északnyu
gat felől* a Fehér-hegység triász-jura takarója nyomul reá. A  fiatalabb
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képű kristályos palák és az ércvezető zöld paleozói palák között ülő gránit- 
lakkolitok és pegmatitok a palákkal együtt több helyen rátolódnak dél
kelet felől a mezozoikumra. A  Fehér-hegységben és még inkább a Jab- 
lánc— Praszniki csoportban, amelyet a Wetterling— Racksturn tarajától 
széles mediterrán-szarmata rétegekből álló vonulat választ el, az Uhlig- 
féle szubtátrikus és a kis-kárpátokbeli ballensteini ( =  liochtátrikusnak 
Ítélt) mezozói rétegűaciesek között bizonyos átmenet van. Északnyugat 
felől összetorlódott pikkelyes szerkezet jellemzi e csoportot. A z osztrák 
Mészkő-Alpok mezozói rétegkomplexusai ismerhetők fel bennük.

A z Inovec-hegységben Pöstyén-fürdő, Kismodró és Radosnya- 
Attrak között F erenczi I stván dr. dolgozott. Megfigyeléseinek össze
foglaló értékesítésére majd akkor fog kerülni a sor, ha majd az Inovec 
nagy kristályos tömegét megközelítendi és a temetvényi nagy Chocs- 
dolomit területet is megvizsgálta. E  munkának még nagyon az elején van.

K ulcsáé K álmán dr. és V igh Gyula dr. a Suchy vroh, Ivis-Magúra 
és a Zsgy ár-hegy ség kristályos magjaira támaszkodó és a közéjük ékelődő 
mezozoikus. általában szubtátrikus fáciesű vonulatok igen nagy mértékű 
zavartságát, összetöröttségét, egymásra tolódását, valamint horizontáli
san, a csapásra keresztben történt elmozdultságát és kisebb-nagyobb 
takarómozgást konstatáltak. Valóságosan össze-visszazuzottak itt a réte
gek; kinyomott, eredeti összefüggésüktől elválasztott rögök vannak a 
ráncok között. A z egymáshoz közel fekvő szelvények mindegyike más és 
más szerkezeti képet ad és olyan folytonos antiklinálisokról meg szinkli- 
nálisokról. milyenek a Jura-hegységet vagy az Északkeleti-Kárpátok 
homokkő-övét jellemzik, itt alig lehet szó.

Különösen a Kis-Magura és a Zsgy ár-hegység közötti rész, ellen
tétben U hlig és V etters elsimul ás i (Austönungstone) övével, nagyon 
szövevényes szerkezetű. Itt éreztetik hatásukat harántos törésekben azok 
a meridionális irányok is, amelyek szerint a Zsolna-vidéki, a Rajcsenka- 
meg a Turócz-völgyi geomorfológiai és orografiai elemek elhelyezkednek 
és amelyeket az őket felépítő rétegek is csapásukkal többé-kevésbbé 
követnek.

Figyelmet érdemelnek K ulcsár K. dr. megfigyelései a szubtátrikus 
rétegcsoportnak fáciesbeli változását és a szirtekbeli rétegekben való ro
konságát illetőleg, amivel ő U hlig V . eredeti ecseteléseit, a ,,Bau u. Bild 
der Karpathen“ című munkában, igazolja. Az a tapasztalata, hogy az első 
déli szirtek brachiantiklinálisok szerinti felbukkanásokban már a Strazsó- 
hegységben, közel a maghegységekhez, mutatkoznak és hogy a krétakori 
kárpáti homokkő, mint ezek köpenye, összegyűrve eme első szirtszerű fel
bukkanások körül, a maghegységekig nyomul; ezzel az Északnyugati- 
Kárpátok szerkezetének magyarázatához új motívumokat szolgáltatott.

A m- kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1915. 2
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K u l c sáé  K á l m á n  és V ig h  G y u l a  ezutáni vizsgálataitól kell várnunk, 
hogy a Chocs-takaró, amelynek uralkodó dolomitja között K ulcsár  a 
kösseni, a gresteni és valószínűleg a magasabb juraemeletek mészköveit 
is felismerte, V ig h  G y u l a  pedig a lunzi homokkövet találta meg, milyen 
rétegtani és szerkezeti viszonyban áll az alatta fekvő szubtátrikus réte
gekkel és a Fehér-, a Brezova- és a Nedzó-hegységek hasonképű Chocs- 
takaró jának több szintet tartalmazó réteg-komplexusaival.

K ulcsár  K á l m á n  Bélapataka vidékére, tehát a M aros  íMEÉ-től 
1914. évben bejárt területre is kiterjesztette munkásságát. Erről a vidék
ről a múlt évi jelentésben T o b o r f f y  G é z a  dr., aki begyakorlás végett 
M aros  I m r é -Iicz volt beosztva, írt rövid ismertetést. K u l c sár  T obo rffy  
közleményéhez igen bő és a részleteket is szemmel kísérő kritikai megjegy
zéseket fűzött. Ezek közrebocsátását akkorra halasztóm, ha majd M aros 
I m r e  a béke bekövetkezése után hősi harctéri tevékenységétől ismét a 
csendesebb geológiai foglalkozáshoz intézetünkbe visszatért.

A z 1913. évi reambulálások eredményeit nem közöltük az akkori 
évi jelentésben,1) minthogy a munkatársak legtöbbje csak orientáló meg
figyeléseket közölt és kilátásban volt az, hogy munkájukat folytatni fog
ják a rákövetkező években.

Miután meggyőződtem, hogy reambulációk helyett új raf el vételeket 
kell a Kárpátokban végeznünk, ezekhez nem lehetett azokat a geológu
sokat alkalmaznom, akikre az ország más részeiben már előbb nagyobb 
területek tanulmányozása volt bízva; őket ettől a feladattól elvonni és 
újabb munkával túlterhelni nem lett volna méltányos és munkánk mene
tére üdvös. Ezért a Kárpátok új felvételére eddig még igénybe nem vett új 
tagjainkat és munkatársainkat küldöttem. Azoknak jelentéseit azonban, 
akik a kárpáti területre többé nem mentek el, időszerűnek tartottam 
alkalmilag közölni. Ekként jelent meg S ch réter  Z o l t á n  dr. 1913. évi 
reambulációs jelentése Németpróna környékéről.1 2) Most pedig t e l e g d i 
R oth  K á r o l y  dr. hadban lévő I I .  osztályú geológustársunk 1913-ban 
Bellusfürdő környékén tett megfigyeléseit közöljük.

A z idén V it á l is  I s t v á n  dr. Selmecbányái erdészeti és bányászati 
főiskolai tanár Zólyombrezó, Kisbánya és Szklenó-fürdő között az „alsó- 
magyarországi“ , vagyis a selmec-körmöebányai érchegység erupciós töme
gei között rejtőzködő üledékes képződményeket vizsgálta. Ő az ottani 
paleozóiaknak tekintett metamorf palákat a gránitos lakkolitokkal együtt 
a Szepes— gömöri érchegység osztrovszki— veporbeli kristályos paláihoz

1) Lásd 1913. évi jelentés 15. és 100. oldalait.
2) Lásd 1914. évi jelentés 97. oldalát.
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tartozóknak ismerte fel. Mélyebbre lesülyedt régiói ezek az északmagyar
országi felvidéknek.

Nagyon figyelemreméltó, fossziliákon alapuló bizonyítékokat tar
talmaz V itális I stván jelentése B öckh H ugó ama föltevésével szemben, 
hogy a Selmec-vidéki metamorf palák, sőt még a gneisznak egy része is, 
a werfeni paláknak granodioritos kontaktjai. Azon alapszik V itális 
tapasztalata, hogy a metamorf palákban normális werfeni rétegeket fede
zett fel a kisbányai Szállás-hegyen, amelyek a campili szintre utaló fosszi- 
liákat bőven adtak és amelyeknek veres- és ibolyaszínű csillámos homokkő- 
palái és lemezes meszei a balatonmelléki alsó campili rétegekre emlékez
tetnek. Még érdekesebbek V itális I stván felfedezései Szklenó-fürdő és 
Kisbánya között, ahol az anisusi guttensteini mészkövet is megtalálta, 
sőt a ladin emeletbe tartozónak tekintett, világosszínű mészkövet is fede
zett fel, Chemnitziák, Loxonema, Coelostylina maradványokkal; fődolo
mitot is említ e vidékről. V itális tehát a maghegységek szubtátrikus 
rétegsorától merőben különböző képződményekre bukkant a Selmec- 
vidéki mezozói szigetben.

A  borsodi Bükk-hegységben Schréter Z oltán dr. I . oszt. geológus 
nagy ügyszeretettel és szorgalommal folytatta három év előtt megkezdett 
reambulációit. Néhai igazgatónk, nagysuri B öckh János, fiatalkori érté
kes munkája volt a Bükk-hegység első vizsgálata. Schréter Z oltán- 
nak jutott az a szép feladat, hogy egykori neves elődjének emlékezetes 
nyomdokain ennek a hegységnek újrafelvételét végezze. Immár csak a 
hegység keleti és északkeleti része vár bejárásra.

A  normális fossziliás rétegeknek és a diabáz erupcióknak zonális 
elterjedése a hegység északi és déli oldalán, de különösen az északin, 
nagyon figyelemreméltó. Schréter Z oltán a Bükk magas fennsíkjain 
a normális fossziliás, sötétszürke karbonkori mészkőtől élesen különböző 
világosszürke, sok helyen kristályos mészkő-komplexusban a szericites, 
kvarcitos, tűzköves palákat is különválasztotta és ezeket a mészkővel 
együtt összegyűrtnek látta; porfiroid és diabáz-tufás palák is előfordul
nak e kristályos komplexusban. Figyelemreméltó, hogy hasonló képződ
mények vannak Szendrő vidékén a bodvamenti hegyekben, amelyek régi 
geológiai térképeinkben alsó karbonkoriaknak vannak megjelölve. Ezek 
a gömör— szepesi északmagyarországi felvidék képződményeivel egyez
nek. Schréter találóan mutat rá arra a nagy különbségre, ami a Bükk- 
és a dunántúli Bakonyi- és a Budapest vidéki mezozoikum között van. 
Amennyiben azonban a Bükköt épp úgy körülveszik a nagy magyar 
miocén-medence lerakódásai, mint a tágabb értelemben vett Bakonyt és 
a Bükk is nagy távolságban annak gömöri szegélyétől, a magyar miocén
medence közepén emelkedik ki, oro-morfológiai szempontból középhegv-

9*
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ség-típusát elvitatni nem lehet.1) Épp olyan kevéssé, mint a dunántúli 
Középhegységben a velencei gránithegységét és a Polgárdi-vidéki kris
tályos mészkő szigetét, amelynek egyébként is nagy rokonsága van a 
Bükk kristályos, világosszürke mészköveivel. A  balatonparti szericites, 
fillites, kvarcitos agyagpalák, porfiroid közbetelepüléseikkel szintén a 
Bükk-hegység paláira emlékeztetnek.

Még a felső eocénnak, az oligocénnak, a riolittakaróknak kinyomo
zása és gondos fosszilia gyűjtések alapján történt szintezése is Schrétbr 
Z o l t á n  idei szorgalmas munkájának értékes eredménye.

A  nyugati magyar Középhegység szívében és a kőszénben gazdag 
Mátrában és Karancsalján, vagyis a Salgótarjáni miocénkori szénterüle
ten K oszky  J enő  késmárki főgimnáziumi tanár, évek óta lelkes munka
társunk a Zagyva és az Ipoly vízválasztóját térképezte és ott a kiscelli 
agyagtól a felső mediterrán rétegekig terjedő rétegsort világosan szin
tezte. A  bányafelmérésekkel kapcsolatban pontosan kijelölt törések és 
vetők térképeinek nagy értéket adnak.

A  keleti Középhegységben, vagyis a tágabb értelemben vett Bihar 
csoportban és az Erdélyi Érchegységben P á l f y  M ór dr., S zontagií 
T a m á s  dr. és P a p p  K á r o l y  dr. dolgoztak.

P á l f y  M ór főgeológus befejezte a Biharban és a Petroszi-hegység- 
ben már az 1909. évben elkezdett összeegyeztető bejárásokat, illetőleg sok 
helyt az új felvételeket. Alkalmam volt az ő kedves társaságában betekint
hetni abba a rendkívüli szövevényes szerkezetű és sokféle képződményből 
felépített hegységbe, amely a Meleg-Számos, a Galbina, a Petroszi és 
a Budurászai nagy völgyek közé esik és meggyőződni arról a nagy mun
káról, amelyet ő itt a sokféle intruziv és efíuziv erupciós kőzettől át
tört, megváltoztatott és nagy pótolásokkal egymásra tornyosodott változa
tos szedimentumok tanulmányozásában kifejtett.

S z o n t a g h  T a m á s  dr. igazgató-társam király erdei szép karsztos terü
letét is először volt alkalmam az ő tanulságos vezetése mellett megismerni. 
A  hatalmas vastagságú, egymástól alig elkülöníthető titkon és neokom 
(kaprotina) meszek összetört táblája alatt megláttam a sötét triász mész
követ sárga és barna daonellás márgapaláival, valamint a törések közé 
transzgredálva beilleszkedő felsőkréta rétegeket. Egy egészen különálló 
sztratigrafiai és tektonikai terület van itt a Bihar többi ágaihoz viszo
nyítva, amelynek megvilágítását és leírását Szo n t a g h  T a m á s  barátomtól 
a legközelebbi időben várhatjuk.

P a p p  K á r o l y  egyetemi ny. rk. tanár 1916-ban még mint m. kir.

*) Lásd U h l i g  Y. felfogását a Bau und Bild der Karpathen 703. oldalán.
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osztálygeológus dolgozott az Erdélyi Érchegységben Zalatna vidékén. 
Ott az 1371 m-es Dimbu-hegy környékét vizsgálta tüzetesen.

Ennek mészkőből álló széles gerincét az intregáldi szirtes mészkő
vonulat délnyugati folytatásába esőnek ismerte fel. Nem. csak a Ili mb u 
széles vonulatát, amely a mélység felé tetemesen megvékonyodik, hanem 
azt a temérdek szétszórt kisebb-nagyobb magános mészkőszirtet is, amely 
a Dimbu távolabb környékén az Ompoly-völgy balján, a kárpáti homok
kőben és rajta ül, fossziliák alapján malmkorúnak. a kimmeridge és 
tithon-emeletek közötti szintekhez tartozóknak konstatálta.

Ha nem is sikerült eddig biztosan eldöntenie, hogy a Fenes körüli 
jura mészkő szirtek az alsó vagy a felső krétakorú kárpáti homokkő 
környezetében vannak-e; mégis megállapíthatta Papp K ároly, hogy a 
kárpáti homokköveknek erősen gyűrt porfirittufás, a melafirral együtt rán
colt, Orbitulina lenticularis Blumb. tartalmú, néhol szericites-fillites és 
juramészrögökkel társuló részei alsókrétakoriak; míg a Dimbu körül fél
körben elhelyezkedő, durva konglomerátum és nyugodt fekvésű meszes 
homokkő, amint az a Magas felől erre húzódik, felső krétakori a benne 
talált Exofjyra cohimba D esii. révén.

Papp KÁROLY-nak jelentése becses, exakt adalékokkal járul hozzá 
az Érchegység szövevényes tektonikájának földerítéséhez. Nem egy kér
dést hagy azonban még megvilágítatlanul. íg y  az alsó és a felső kréta
kori kárpáti homokkő egymáskozi telepedési viszonya, a felső krétakori 
konglomerátumok kőzeteinek felsorolása és annak részletezése, hogy a 
bázikus erupciós tömegekből és tufákból mi van az alsó krétakori kárpáti 
homokkőben belegyűrve és mi fekszik a tufákból és mészrögös porfirit 
konglomerátumokból közbülső váltakozó telepekként a kárpáti homokkő 
rétegei között: mindezt Papp K ároly ezutáni kutatásaitól várjuk.

V adász E lemér dr. egyetemi adjunktus, jeles külső munkatár
sunk, az Erdélyi Érchegység keleti részében kövületgyűjlések céljából 
utazott. Kívánatos volt. hogy a torda-torockói szirtes mészkővonulatnak 
és az ennek környékén a kárpáti homokkőből kibukkanó mészkőszirteknek 
tüzetesebb szintezése kövületekkel megállapíttassék; miután az Érchegy
ség nyugati szirtjeiből már régibb gyűjtéseinkből elég fosszilia áll az egy
séges tanulmányozáshoz rendelkezésünkre.

V a d á s z  ELEMÉR-nek nem sikerült ugyan óhajtása szerint elég nagy 
bőségben kövületeket gyűjteni, azonban alkalma nyílt nagyon becses meg
figyelésekre az Erdélyi Érchegység keleti szegélyének szerkezeti viszo
nyait illetőleg; amelyeket jelentésében széles látókörrel csoportosított.

Messze délkeleten a Barcaságot közbefogó hegységekben két munka
társunk, W aciiner H enrik dr. segesvári polgári tanítónőképezdei tanár 
és Jekelius E rich dr. dolgozott.
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W achster H einéik a Per sányi-hegy ségnek az Olttól délre fekvő 
részében az Olt, a Bogát-patak és a Barcasági síkság közötti területet 
térképezte: az úgynevezett Erdő vidék nyugati felét. A z  alsó triász cam- 
pili emeletétől a felső krétáig változatos rétegfolytonosságot ismert fel. 
A  hegység tektonikáját északnyugat-délkeleti irányú fiatalabb és észak
kelet-délnyugati idősebb hasadékok szerint elemezte. A  harmadkori 
transzgressziók között a mediterránkori glaukonitos konglomerátumot és 
agyagpalát, a dacittufát és a szarmata emeletet jelölte ki; ezek gyen
gébben megzavart helyzetét is körvonalazta. A  szintesen fekvő pliocén- 
kori édesvízi rétegeket a Barcasági síkság szegélyén nagyobb elterje
désben és nagyobb magasságig konstatálta, mint azt eddig tudtuk. E gy
szersmind a pliocén rétegeknél fiatalabb andezit és bazalt erupciók sze
repét is megállapíthatta.

Értékes előtanulmányul szolgál W ächter H enrik jelentése az ed
dig olyan kevéssé vizsgált, tágabb értelemben vett Persányi-hegység 
megismeréséhez.

Igen nagy örömmel üdvözölhetjük Jekelius E rich dr. fiatal külső 
munkatársunkat idei fáradozásainak eredményei alkalmával. Miután a 
Brassói-hegységet részletesen bejárta és térképezte, a Csukás környékének 
átnézetes orientáló tanulmányozásához kezdett.

Jekelius a brassói hegység legmagasabb teteje, a 2508 m-es Bucsecs 
körül a kristályos palákon normálisan telepedő juraszisztémának jó 
fossziliákkal jellemzett következő emeleteit ismerte fel: a doggerből az 
aalenien, bajodén, bathonien, bradfordien emeleteket, a maimból átme
nettel a callovien-oxford, acanthicus rétegeken a tithon emeletét. Mind
ezek konkordáns fekvésben és fokozatosan transzgredálva fekszenek a 
kristályos palákon. A  neokommárga és a gault-cenoman (bucsecs) kon
glomerátum az előbbiekre mintha diszkordánsan telepednének. Azonban 
a gault-cenomankori konglomerátum a Bucsecsen 800— 900 m vastag
sággal majdnem vízszintes fekvésű.

A  brassói hegység mezozoikumában a liász hiányzani látszik; a 
dogger- és a malmrétegek fáciese pedig a kárpáti és alpesi kifejlődéstől 
merőben különbözik. A  baranyai és a nyugatbánáti hegységben, továbbá 
a Királyerdőnek révi szelvényében vannak Magyarországban analógiái. 
Sokkal inkább emlékeztet a Brassói-hegység jurája a neritikus, mint a 
pelagikus jurafáciesre és mintegy átmenetül szolgálni látszik a Dobrudsa 
mezozoikumából a Persányi- és Nagyhagymásiba, amelyek már inkább 
hozzáilleszkednek a kárpáti és alpesi fáciesekhez. Figyelemreméltók a 
Bucsecs 2508 m magaslata alatti cirkuszvölgy 2180, 2080, 1990 és 1740 m 
magasságaiban lévő padkái és a párkányok, amelyek glaciális jelenségekre 
utalnak.
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A  Csukás környékén alsó krétakori kárpáti homokkövek közé fog
lalt mészkövek uralkodnak, de a Csukás teteje maga durva konglomerá
tumból áll. Erős összeráncolás jellemzi a vidéket.

H alaváts G yula főgeológus az Erdélyi medence déli részében, az 
Olt fogarasi völgysíkjától északra vizsgálta a medence rétegeit és azoknak 
tektonikáját.

A  mediterrán, szarmata és pontusi rétegeket H alavats G yujla egy 
olyan ék alakjában találta megzavarodottnak, amely az Olt-szoros talmácsi 
medence-peremétől északkelet felé mélyen a medence belseje felé nyomul 
és a rétegcsapást, a töréseket és antiklinális boltozatot vízszintes ívbe 
hajlította.

Bányageológiai felvételeinket az 1915. évben csak Pálfy M ór dr. 
folytatta, aki egyszersmind a felsőbányái szatmárvármegyei bányavidék 
meglátogatása előtt a tokajvidéki andezitvulkánok között is tett tanul
mányokat.

Az agrogeológiai felvételekből az orosz fogságban sínylődő L ászló 
Gábor dr. osztálygeológuson kívül valamennyi agrogeológusunk tevé
keny részt vett.

Treitz Péter főgeológus Brassó-, Csík- és Háromszék-vármegyék 
területén künn töltött idejének tetemes részét részletes talajfelvételre 
fordította, melynek során kivált a Magas-hegységi termőtalajok isme
retét öregbítette.

T imkó I mre főgeológus a Réz-, Meszes- és Bükk-hegységekben, a 
Kolozsvár-Almási hegységben, a Gyalui-havasokban, az Erdélyi Érc
hegységben, a Hegyes Drócsában s a Lunkaságon, Ballenegger R óbert 
dr. geológus pedig a Fogarasi- és Szebeni-havasokban, a Barcaságon, a 
liptói havasokban s a Hegyes Drócsában folytatták az átnézetes talaj
tani felvételeket; H orusitzky H enrik főgeológus pedig a komárom- 
megyei Kömlőd környékén végzett részletes agrogeológiai felvételt.

Gyűjtésekre és ilyenekkel kapcsolatos részlettanulmányokra az 
1915. évben is különös gondot fordítottunk.

A  már említetteken kívül figyelmet érdemelnek K ormos T ivadar 
dr. geológus, egyetemi magántanár igricbarlangi ásatásai és ajnácskői 
eredményei, K adic Ottokár dr. osztálygeológus hámorvidéki barlang- 
kutatásai —  kivált a Herman Ottó-barlangban —  és eredményes valiorai 
ásatásai felsőkrétakorú saurius-maradványok után.

Zalányi B éla dr. kenesei tanulmányai érdekes új adalékokat szol
gáltattak a balatonvidéki pannoniai-pontusi rétegek sztratigrafiájához és 
tektonikájához. Ugyancsak ő jó sikerrel gyűjtött a gredistyei krétakép
ződmény faunájából is.
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Meglepő eredménnyel jártak Sc ureter Z oltán clr. és K ormos T i 
v a d a r  dr. geológusok részlettanulmányai a Budai-hegyek és a Gerecse- 
hegység peremén előforduló édesvízi mészkövekben. Ezekről ugyanis 
eddig általában úgy tudtuk, hogy kivétel nélkül pleisztocénkori lerakó
dások, míg most nevezetes fossziliák alapján kitűnt, hogy e forráskép
ződmények tetemes része idősebb: pliocén (levantei ?) korú. A  kutatók 
előzetes jelentésükben csak röviden érintik ezt az érdekes problémát, remé
lem azonban, hogy tanulmányuk monografikus feldolgozása mielőbb nap
világot lát s abban észleléseik bő kifejtése s a gazdag paleontológiái lele
tek tüzetes ismertetése várható.

A  gyűjtésekhez és ezek feldolgozásához tartozik Szentpétery Z sig- 
m o n d  dr. kolozsvári egyet. m. tanár tanulmánya az Erdélyi Érchegység
ben V adász E. dr.-tól gyűjtött mezozoikuskori erupciós kőzetek megvizs
gálásáról. Ebből, miként Szentpétery-nek előbbi kőzettani vizsgálataiból, 
az derül ki. hogy az Érchegység porfiros kőzetei között melafir alig van. 
E gy második, ugyanide tartozó rövidke tanulmány L ingelsheim A . bres- 
laui egyetemi asszistenstől származik, aki különböző hazai helyekről szár
mazó kovásodott fatörzsmaradványokat volt szíves meghatározni.

Chemiai laboratóriumainhban sajnosán nélkülöztük hadiszolgálatot 
teljesítő fővegyészünk: E mszt K álmán dr. osztály geológus kipróbált 
munkaerejét. Helyette kettőzött szorgalommal buzgólkod ott H orváth 
B éla dr. geológus-vegyészünk, miről tartalmas jelentése tanúskodik; míg 
Ballenegger R óbert dr. agrogeológus itthonlétekor gondos talajelemzé
sekkel foglalkozott.

Térképészeti osztályunk Bittér T ivadar térképészünk vezetése 
alatt, megfogyott munkaerővel bár. de szintén szorgalmasan és szép 
eredménnyel működött.

Kiadványaink sorában megjelent az Évkönyv X X I I I . kötete 6 fü
zetben, 34 ívnyi tartalommal és 27 táblával s az 1914. évről szóló jelentés 
2— 2 kötetben, magyar és német nyelven. A  Mitteilungen X X II . köte
téből a 4., a X X II I . kötetből pedig az 1— 2. füzetek láttak napvilágot.

A  Geologica Hungarica I. kötetéből megjelent a 3— 4. füzet 229—  
454 oldalon, 14 táblával és 149 szövegábrával (magyar és német nyelven).

Külön kiadványaink sorában L ászló Gábor tollából kiadásra került 
,,A  tőzeglápok és előfordulásuk Magyarországon“ című Összefoglaló munka 
magyar nyelven, 155 oldalon, 10 táblával és 30 szövegközti ábrával.

Térképek közül magyarázó szöveggel megjelent a ,,Nagyszombat 
vidéke“ című (12. öv, X V II . rov. jelű) agrogeológiai lap (magyarázat 
H orusitzky HENRiK-től). valamint a „Fehértemplom, Szászkabánya és 
Ómoldova“ című (26. és 27. öv. X X V . rov. jelű) két hegyvidéki lap
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H alaváts G yula és Sci-ikétek Z oltán magyarázó szövegével, magyar 
és német nyelven.

A z előadottakból kitűnik, hogy a m. kir. földtani intézet, mind
amellett. hogy a világháború szükségletei következtében felényire apasz
tott személyzete volt, az 1915. évben is derekas munkát végzett és úgy 
gyakorlati, mint tudományos téren előnyösen versenyzett a külföldi rokon 
intézményekkel.


