
7. Jelentés a geológiai térképészeti osztály 1915. évi m űködéséről.
PlTTER T i  V ADAK-tói.

A z 1915. évben már csak három munkaerővel kezeltük meg mun
kálatainkat, mert —  sajnos —  helyettesítőmről. Reitiioeee 1 vakol Y-r ól, 
még mindig semmi hír nem érkezett s most az év befejeztével épen any- 
nyit tudunk róla, mint 1914. őszén. Őt viszontláthatni már nagyon gyenge 
remény kecsegtet.

H eidt D akiel rajzoló, aki 1914. év december óta a hivatalban 
újból szolgálatot teljesített, április havában katonai szolgálatra ismét 
behívatott és előbb Pécsett a 6. cs. és kir. gyalogezrednél, majd május óta 
Oroszlengyelországban, Ivangorodban, a cs. és kir. hadivasúti vonalakon 
teljesít műszaki szolgálatot.

A z elmúlt évben az országos geológiai felvételek feldolgozásából 
újabb térképek nem készültek, mivel a bécsi cs. és kir. katonai földrajzi 
intézet, tekintettel arra, hogy a hadsereg részére folytonosan újabb és 
újabb vezérkari térképek előállításával van elfoglalva, más térképeket 
nem állíthat elő.

A z 1915. évben 2 állandó munkaerővel és 2 időnkénti kisegítő 
rajzolóval a következő munkálatokat végeztük el.

Elkészült az év végén 1914. év őszén megkezdett több száz bánya
geológiai helyszinrajz és szelvény dr. Papp K aroly egyetemi tanár 
,,A Magyar Birodalom vasérc- és kőszénkészleteik című munkájához.

A  csekély személyzettel tetemes munkát végeztünk a szakvélemé
nyek, kiadványok stb. mellékleteinek készítésével, úgymint helyszin- 
rajzok, geológiai szelvényrajzok, térképvázlatok, térképredukciók és tér
képnagyítások megszerkesztésével és kidolgozásával. Az 1915. év folya
mán összesen 420 drb. grafikai munka készült el és pedig: 138 geológiai 
térkép, 102 topográfiái térkép és vázlat, 84 drb. geológiai szelvény. 
56 drb. bányageológiai helyszinrajz és szelvény, végre 40 drb. grafikon 
és diagrammos statisztika.

A  geológiai térképek másolata leginkább a felsőmagyarországi 
reambulációhoz szükséges. A  munkakört emelte még az. hogy a had
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vezetőség részére délkeleten és északkeleten a geológiai viszonyokat fel
tüntető térképek és vázlatok is szükségeltettek, azonfelül a létesítendő 
artézi kutakról adandó szakvéleményekhez szükséges helyszinrajzok ké
szültek.

Az 1915. évi vezérkari térképszaporulat a következő: 16 drb. 
1:25.000. 16 drb. 1:75.000, 32 drb. 1:200.000 és 13 drb. 1:750.000 lép
tékű térképlap, úgy hogy a térképtár állománya az 1915. év végén 
7361 drb. vezérkari térkép 26.628 ív 09 í értékben.


