I. IGAZGATÓSÁGI JELENTES.

Számot vetve a lefolyt évben történtekről, mindenekelőtt ama súlyos
-veszteségről emlékezem meg, mely tudományos életünket, különösen pedig
.a hazai geológiát érte, midőn ennek Nestora, Szentmiklósi dr. Szabó József,
1894. évi április 10-én örökre lezárta szemeit.
Eendkívüli szorgalmas és tevékeny élet pályafutása záródott le elhuny
téval, de valóban teljes megnyugvással pillanthatott vissza halálos ágyán
is a tőle végzett munkára, az elért sikerekre.
Korán látott 0 már a munkához és hosszú életén át szakadatlanúl
folytatta ezt olykor sőt nehéz viszonyok közt mindaddig, míg végre az élők
sorából ki nem dűlt.
A közelismerés, melyben dr. Szajbó JózsEFet a bel- és külföld szak
férfiúi részesíték, az átalános tisztelet, melylyel mindazok részéről találko
zott, a kikkel életében érintkezett, a mély megilletődés, melyet rövid, de
annál súlyosabb betegség után bekövetkezett halálának híre országszerte
előidézett, egymagukban elég élénken tanúskodnak a mellett, hogy nem
csak a szakkörök, de hazánk közélete egyátalán tudta helyesen felfogni és
méltányolni dr. Szabó J ózsef nagy értékét és teljességében érezte a súlyos
veszteséget, mely hazánkat dr. Szabó József, egy tetőtől talpig magyar
tudós, elhunytával érte.

A velünk szövetkezett Magyarhoni Földtani Társulat benne a szak
tudóson kívül megalapítói egyikét, mindenkor atyailag gondoskodó barátját
és érdemdús elnökét gyászolja, s e gyászban őszintén osztozkodik a magy.
kir. Földtani Intézet, melynek tagjai az elhunytban mindenkor nemcsak a
magyar geológia és mineralogia körűi kiváló érdemeket szerzett hazai
tudóst, de egyenként igaz barátukat, egyesek sőt tanárukat is tisztelték és
szerették. Volt idő, 1869-ben, midőn az újonnan felállított magy. kir.
Földtani Intézet igazgatói állását illetékes helyről neki ajánlották fel,
melyet azonban akkorában el nem fogadott, megmaradván egyetemi tanári
állásában.
S zentmiklósi dr. S zabó József nagy érdemeit itt egyenként külön
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kiemelni és méltatni nincsen szükség, megtörtént ez hivatottak részéről
úgy a Magyar Tud. Akadémia, mint a Magyarhoni Földtani Társulat köré
ben, de még egyéb helyeken is.
Számos és becses művei, melyeket irodalmunkban örökségként
hagyott reánk, biztosítják emlékét; a hála és szeretet érzelme számostanítványai szívében továbbra is él, a mint mi is hűn őrizzük szeretetre
méltó személyének emlékét végső óránkig.
Áldott legyen örökké az 0 emlékezete.
*
Midőn az előbbeniben szomorú kötelességet teljesítettem, annál
örvendetesebb az esemény, melyről itten szólok.
Még 1894. évi október hó 12-én kelt
sz. magas rendelettel
F estetits A ndok gróf, Földmívelésügyi m. k. Miniszter Űr 0 Nagyméltó
sága arról értesíté az intézetet, hogy 0 császári és apostoli királyi Felsége
1894. évi október hó 5-én Gödöllőn kelt legfelsőbb elhatározásával Telegdi
E oth L ajos m. k. főgeologusnak, előterjesztésére, a főbányatanácsosi czímet
és jelleget díjmentesen legkegyelmesebben adományozni méltóztatott.
Igaz örömmel fogadtuk e hírt, mert Ő Felségének kegye itt intéze
tünk egyik legrégibb, az országos geológiai felvételek körűi évek hosszú
során át buzgón fáradozó és érdemeket szerzett tagjának hozta meg a leg
felsőbb. elismerést, a ki azonkívül számos, gyakorlati kérdés megoldásában
is mindig tevékenyen részt vett.
Fogadja e helyt is kartársai őszinte üdvözletét.
*
Egy második bennünket ért fontos eseményt mindjárt e helyt óhaj
tok felemlíteni.
Szeretett kartársunk, dr. S chafakzik F ekencz, m. k. osztálygeologus,
még 1894 junius 5-én értesített arról, hogy 0 a magy. kir. Földtani Inté
zet rendes tagjai részére egy ezer forintnyi alapítványt adományoz és bocsát
ezek gondozására, s az erre vonatkozó, 1894 június hó 4-én kelt alapító
levelét nekem nyomban kézbesítő.
Valóban szép és nemes tettel állunk itten szemben. Egyik kartársunk
megfosztja magát a fáradságos munkával és becsülettel megszerzett gyü
mölcstől, hogy azt tudománya javára és kartársai munkálkodásának támo
gatására felajánlja.
Legyen meggyőződve a nemes adakozó, hogy a magy. kir. FöldtaniIntézet tagjai mélyen átérzik elhatározásának hord erejét s teljes erejükkel
azon lesznek, hogy intenczióinak minél tökéletesebben feleljenek meg.
Fogadja szeretve tisztelt barátunk és kartársunk, dr. S chafakzik
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F eeencz újra itt is a magy. kir. Földtani Intézet tagjai hálás köszönetének

őszinte kifejezését.
Az alapító levél, melyet dr. S chafabzik F eeencz, m. kir. osztálygeologus
úr nekem személyesen kézbesített, s mely azóta az intézetnél ^
sz.
alatt őriztetik, a következőképen hangzik:
Mélyen tisztelt Igazgató Ur!
Nagyságos Uram!
A mély tisztelettel alulírott ezennel a gr. Széchenyi B éla úrtól «Keletázsiai
útjának tudományos eredménye» ezímű munkája Iü-clik geológiai szakaszának
németre fordításáért részemre utalványozott 1000 frt tiszteletdíjról lemondok és
azt a f. é. február 8-ika óta esedékes kamatokkal együtt, vagyis egy darab ezer
forint névértékű 42/io»/o egyesített államadóssági kötvényt és 24 frt 57 krt kész
pénzben, kiváló tiszteletem és nagyrabecsülésem jeléül a magyar királyi Földtani
Intézet tagjai javára alapítványképen azon czélból teszem le, hogy annak kama
taiból időnként az intézet tagjai tudományos geológiai kutatásaikban segélyeztessenek.
Ezen alapítványom kizárólagos tulajdonát képezi a m. kir. Földtani Inté
zet mindenkori rendes tagjainak, a kik a kamatok fölött a következő pontok meg
tartásával autonóm módon rendelkezhetnek.
Azon módozatok, a melyekkel a fent említett ezélt legjobban elérni vélem,
a következők:
1. Ezen alapítványom kezelésére és a kamatok mirefordításának meghatá
rozására ezennel a magy. kir. Földtani Intézet mindenkori igazgatóján, mint
elnökön kívül, még két intézeti tagot kérek föl, a kik 5 —5 évre a földtani intézet
geológusai által szótöbbséggel választandók. Ezen urak képezik az alapítvány
ügyeit intéző bizottságot.
2. Kérem, hogy a mai napon Nagyságodnak, mint a magy. kir. Földtani
Intézet ez idő szerinti igazgatójának átadott 42/io»/o-os 286,535 számú egyesített
államadóssági kötvény az 1. pont alatt említett intéző bizottság által őrzés és
kezelés végett valamely budapesti pénzintézetnél helyeztessék el.
Magától értetődik, hogy ezen összegnek, mint kamatozó tőkének, minden
kor érintetlenül kell maradni; azt semmiféle momentán czélra felhasználni vagy
megcsonkítani nem szabad.
3. Ép oly alapítványi tőkének tekintendő azon a mellékelt takarékpénztári
könyvecskében kamatozólag elhelyezett 24 frt 57 kr., mely összeg a fent említett
bizottság egyik tagja által mindaddig megőrzendő, míg annyira nem növekedett,
hogy abból egy megfelelő kisebb névértékű állami értékpapírt venni lehessen, a
mely azután a pénzintézetben deponált alapítványhoz csatolandó.
Ezen utóbbi készpénzösszeg növesztésére hivatva vannak az évről-évre
hozzácsatolandó saját kamatai, a melyek tehát más czélra nem használhatók fel,
valamint továbbá azon összegek, melyek alább az 5. pontban külön megnevez
tetni fognak.
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4-. A pénzintézetben megőrzés végett elhelyezett 1060 frtos értékpapír után
félévenkint esedékes kamatok felvételére a magy. kir. Földtani Intézet tagjai által
megválasztott kezelő bizottságot, illetve ennek erre kijelölt tagját kérem fel,
valamint továbbá arra is, hogy ezen egymagukban kicsiny összegeket egy máso
dik takarékpénztári könyvecskében összegyűjtse.
5. A midőn a deponált értékpapír vagy értékpapírok kamatai, melyek a
második takarékpénztári könyvecskében összegyűjtöttek, a 100, 200, 300 vagy
400 forintot elérték, akkor ezen összeg az illető bizottság megállapodásaihoz
képest az erre kijelölt geológusnak tudományos kutatásra kiadandó. Nyomban
azonban megjegyzem, hogy kiadásra csakis az elsőfokú kamatok kerülhetnek,
míg az összegyűjtésök ideje alatt hozzá növekedő kamatok-kamatjai az alaptőke
növesztésére fordítandók; ugyanakkor tehát, a midőn a tanulmányi stipendium
kiadatik, ezen másodrendű kamatok az alaptőkéhez csatolandók, még pedig egy
előre az első takarékpénztári könyvben levő összeghez, a mint ez a 3. pont máso
dik kikezdésében említve volt, a melyből, ha majd telik, újabb értékpapír
veendő.
6. Ez alapítványom mindig külön kezelendő és soha mással össze nem
olvasztható.
7. Hogy az ekkép kezelt alapítvány egyenes kamatai rövidebb vagy hoszszabb időközökben, azaz 100, 200, 300 vagy 400 forintos stipendiumokban adandók-e ki, az a földtani intézet igazgatójának elnöksége alatt álló intéző bizottság
elhatározásától, illetve az elérni kívánt czél minőségétől függ.
8. Az 5. pontban megemlített összegekből alakított stipendiumokban csakis
a magy. kir. Földtani Intézet rendes tagjai részesülhetnek tudományos stratigrafiai, palaeontologiai és petrografiai kérdések tanulmányozására.
9. E stipendiumok rendszerint belföldi vagy esetleg összehasonlító külföldi
tanulmányutakra szolgáljanak, a mikről minden egyes esetben, az utazás befeje
zése után, rövid úti jelentés, az elért eredményekről szóló tudományos feldolgozás
pedig lehetőleg egy év alatt terjesztendő be a magy. kir. Földtani Intézet igaz
gatójához, mint az intéző bizottság elnökéhez, kit ezennel tisztelettel arra kerek
föl, hogy azt belátása szerint vagy az intézeti kiadványokban, vagy a ((Földtani
Közlöny))-ben közzé tegye.
10. Azonkívül arra kérem a mindenkori intéző bizottságot, hogy időnként
vagy legalább minden kiutalványozás alkalmával ezen alapítványi ügy pénzügyi
állásáról és erkölcsi eredményéről rövid jelentést tegyen, a bizottság elnökének
elhatározásához képest, vagy az igazgatói évi jelentés keretén belül, vagy pedig a
«Földtani Közlöny»-ben.
11. Azon esetben, ha a magy. kir. Földtani Intézet netalán egykor fel
oszolnék, alapítványom az akkor meglévő pénzkészlettel együtt első sorban a
mii. Földtani Társulat tulajdonába, ha pedig ez is megszűnt volna létezni, a
Magy. Tud. Akadémia H l. mathematikai és természettudományi osztályának bir
tokába megyen által, a mely tudományos testületeket ezennel tisztelettel arra
kérem, hogy e netán beálló esetben alapítványomat elfogadni és a fentebb előadott
módozatok szellemének megfelelően tovább kezelni, a kamatokat pedig tudomá
nyos, geológiai természetű munkálatok előmozdítására fordítani szíveskedjenek.
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12.
Ezen alapító-levelemet két példányban állítottam ki, a melyek egyikét
& magy. kir. Földtani Intézet ez idő szerinti igazgatójának, Nagyságodnak adok
át, másikát pedig tudomásvétel miatt a mh. Földtani Társulat igen tisztelt
választmányának küldök meg.
Midőn végre Nagyságodat kérem, liogy ezen szerény alapítványt az intézet
tagjai részére elfogadni kegyeskedjék, maradtam legmélyebb tiszteletem nyilvání
tása mellett Nagyságodnak
Budapest, 1894 junius hó 4.
alázatos szolgája
dr. Schafarzik Ferencz,
m. kir. osztálygeologus.

A fentebbiek következtében a magy. kir. Földtani Intézet tagjait
nyomban tanácskozásra kérvén fel, ennek lefolyásáról és a hozott hatáTozatokról az ugyancsak ^
földt. int. sz. alatt megőrzésben lévő követ
kező jegyzőkönyv nyújt felvilágosítást:
Jegyzőkönyv,
felvéve Budapesten, 1894. év junius hó 5-én.
Dr. Schafarzik Ferencz, m. kir. osztálygeolog úr által, a magy. kir. Föld
tani Intézetnél létesített alapítvány tárgyában megtartott gyűlésen.
B öckh J ános, m. k. osztálytanácsos, a magy. kir. Földtani Intézet igazgatója
elnöklete alatt jelen voltak :
G esell Sándob, főbányatanácsos, m . kir. főgeolog.
T elegdi R oth L ajos, m . kir. főgeolog.

Dr. P e t h ő G yula, m . kir. főgeolog.
Dr. S chafarzik F ekencz, m. kir. osztálygeolog.
Dr. Szontagh T amás, m . kir. osztálygeolog.
Dr. P osewitz T ivadar , m. kir. segédgeolog.
K at.ecsinszky S ándor, m . kir. vegész és
A dda K álmán, m . kir. segédgeolog, m in t jegyző.
Elnöklő osztálytanácsos kijelenti, hogy szükségét érezte a‘ jelenleg Buda
pesten tartózkodó magy. kir. Földtani Intézet rendes tagjait azon alkalomból,
mely szerint egy, dr. S chafarzik F erencz m. kir. osztálygeologus úr által, inté
zetünk érdekében létesített nagylelkű alapítványa, melynek levele mai kelettel
kezeihez juttattatott, azt feltételezte egyrészt, hogy ezen nemes tettről az intézet
rendes tagjait értesítse, másrészt, hogy az alapítvány megőrzése felől határozat
hozassák, összejövetelre felkérni, megbízza A dda K álmán kir. segédgeologot a
jegyzőkönyv vezetésével, felkérvén egyúttal dr. S zontagh T amás, kir. osztálygeologot, az alapítvány-levél felolvasására.
Az alapítványi levél felolvastatik, mely szerint:
Dr. S chafarzik F erencz, m. kir. osztálygeologus, a gr. S zéchenyi B éla
-aKeletázsiai útjának tudományos eredményei) czímű munkája, III-dik geológiai
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szakaszának német nyelvre való fordítása és sajtó alá rendezése fejében vett «ezer»
(1000) forintnyi tiszteletdíját, azon akaratával teszi le a magy. kir. Földtani
Intézet igazgatójának kezeihez, hogy említett összeg, mint alapítvány kezeltessék,
oly czélból, hogy annak kamatai, geológiai tanulmányok eszközlése végett, a föld
tani intézet tagjai által tanulmányi utakra fordíitassanak.
Alapítványozó az alapítvány kezelésével egy három tagból álló bizottságot
kér a földtani intézet tagjainak sorából megbizatni, kiemeli azonban, hogy ezen
bizottság egyik tagja, mindig az intézet igazgatója legyen.
Az alapítványtó'ke felett végül úgy rendelkezik, hogy a magy. kir. Földtani
Intézet megszűnésével az, a Magyarhoni Földtani Társulat, ennek esetleg felosz
lása után, a Magyar Tud. Akadémia Ilink osztályára (mathematika és term.-tudo
mányi oszt.) megyen át.
Az alapítványi levél felolvasása után dr. Schafarzik F erencz alapítványozót
lelkesen megéljenezik.
Dr. Schafarzik F erencz az alapítványozott összeget, a Magy. Kir. Földtani
Intézet igazgatójának, elnöklő osztálytanácsos úrnak kezeibe teszi le,
mely összeg egyezer forintos kötvényben és egy darab takarékpénztári
könyv (24 frt 57 kr.) átvétetik.
Elnöklő osztálytanácsos, az összes intézeti tagok nevében, meleg hangon
mond köszönetét alapítványozó ezen nemes, a tudomány fejlesztése érdekében
tett alapítványáért; biztosítja, hogy intenczióinak megfelelően fog kezeltetni ala
pítványa, melyet belátása szerint legbiztosabban úgy vél megőriztethetni, ha az
alapító-levelet a hivatalos okmányok közé beiktattatva, az irattárba elhelyezteti,
az elnök ajánlata egyhangúlag elfogadtatik.
Az elnök ezután felhívja az egybegyűlt intézeti tagokat, hogy az alapitványlevél értelmében, kívüle, mint megjelölt kezelő-bizottsági tagon kívül, két alapít
vány-kezelő bizottsági tagot válaszszanak meg.
E tisztségre telegdi E oth L ajos, kir. főgeolog és Szontagh Tamás, kir. osztálygeolog egyhangúlag megválasztatnak.

Az elnök, a gyűlés akaratából kifolyólag ajánlatba hozza, hogy dr. Schafarzik
Ferencz kir. osztálygeolog úrnak, a nemes alapítványozónak, elismerés és hála

fejében köszönő levél adassék át.
Határozatba megy, hogy az alapítvány nemes létesítőjének, külön szövegezett
köszönő levél fog átnyujtatni.
Elnöklő osztálytanácsos a gyűlést, az alapítványozónak lelkes és általános
ovácziója mellett, bezárja és felhívja a választott kezelő-bizottságot, hogy a sür
gősen elvégzendők ügyében azonnal gyűlést tartson.
K. m. f.
B öckh János, s. k.

t.

Dr. Pethő Gyula, s. k.

Dr. Szontagh Tamás, s. k.
Dr. Schafarzik F erencz, e. k.
G esell Sándor, s. k.

H alaváts G yula, s. k.
K alecsinszky Sándor, s. k.

E oth L ajos, s. k.

A dda Kálmán, s. k.
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Minthogy a fentebbi értekezlet, mint a jegyzőkönyvből látható, az
alapító-levél 1-ső pontja értelmében, az alapítvány ügyeit intéző három
tagú bizottságot is megalakította, ez utóbbi nyomban összeült s megálla
podásait, s egyelőre szükségesnek tartott intézkedéseit a következő jegyző
könyv m utatja:

A «Dr. Schafarzik Ferencz alapítványt# kezelő bizottság első értekezletének
Jegyzőkönyve.
Elnök: B öckh János, kir. osztálytanácsos és intézeti igazgató ;
bizottsági tagok : T elegdi E oth L ajos, kir. főgeologus és Szontagh T amás
dr., osztálygeologus.

1. Elnök kifejti a kezelő-bizottság azonnali feladatát, a mire
2. közmegállapodás folytán az alapítvány elhelyezésével és megőrzésével
t . E oth L ajos bizottsági tagot bízta meg, a ki az elhelyezésről m ajd a bizottság
nak jelentést is tesz.
3. Elhelyezésre és megőrzésre átvett t . E oth L ajos

a) Egy darab egyezer forintos (1000 forintos) névértékű 1868-ik évi
286,h3ö-ik számú «Staatsschuldverschreibung» értékpapirost.
b) Az értékpapiroshoz tartozó, 1894 május 1-től kamatozó új szelvé
nyekre szóló talont.
c) A magyar ipar- és kereskedelmi bank részvénytársaság Y—VI. kerü
leti fiókosztályának, II. könyv, 1311. folyószám és 131 l.lapszámP. J.
jelű, 1894-ik évi, 24 frt 57 krról — huszonnégy forint 51 krról —
szóló betéti könyvecskét.
4. Az eredeti alapító-levél 282/1884. szám alatt, a magy. kir. Földtani Inté
zet irattárában, megőrzésre elhelyeztetett.
5. Az alapítóhoz intézendő köszönő sorok megírásával Szontagh T amás
bizottsági tag bízatott meg.
Isten áldása és a legszebb eredmények kísérjék az alapítványt!
Eelt Budapesten, az 1894-ik évi junius hó 5-én.
B öckh János, s. k.
bizottsági elnök.

A fennebb a), b) és c) pontok alatt felemlített értékeket a mai napon elhe
lyezés és megőrzés végett átvettem.
Budapest, 1894 VI/5.
T. E oth L ajos, s. k.
bizottsági tag.

Az alapítványi összeg biztos és gyümölcsöző elhelyezése és az alapítótól
helyeselt módon, a fentebb említett intéző-bizottság részéről immár megtör
tént, a mint az időközi kamatok is rendszerint kezeltetnek, s így csak még
ama köszönő sorokat akarom ide fűzni, melyeket a magy. kir. Földtani
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Intézet tagjai a nemesen gondolkozó barátjuk és kartársukhoz alapítványa
.alkalmából intéztek:
Tekintetes Scliafarzik Ferencz dr., m, kir. osztálygeologus Úrnak.
Budapesten.
Tisztelt Barátunk és Kartársunk!
Kellemes meglepetéssel vettük adományát, a melylyel alapját óhajtja vetni
annak, hogy egyrészt kicsiny testületünk, ha szerény határok között is, fokozott
munkára serkentessék, másrészt, hogy hozzájáruljon szellemi keresménye becses
fillérjeivel búvárkodásaink határainak tágításához.
Nem nézzük mi adományának számokbeli nagyságát, hanem annak eszmé
nyi jelentőségét. Ez az utóbbi lesz mindig a jutalmazás igazi értéke, a jutalomnak
aranymagva, a nagyrabecsülés tiszta forrása.
Sok fárasztó óra kiérdemelt gyümölcse az a pénzösszeg, a melyet On, tisztelt
Barátunk, a magyar tudományos munkálkodás egyszerű kis házi oltárára helye
zett; de szerény áldozatának értéke épen ezért legalább is egyenlő ama nagy
aranytuskóval, a melyet fényben pompázó templomok csillogó és tágas szentélyére
helyeznek.
Ne a számok sokasága, de alapítványának eszményi becse és értéke serkentse
utódainkat az igazi komoly munkára és cselekvésre !
Midőn mi mindnyájan, kik e magyar tudományos intézet tagjai vagyunk, a
jelen és a jövő nevében is lelkünk teljes őszinteségével megköszönjük becses ado
mányát, szívünk meleg szeretetével és nagyrabecsülésünk igaz érzékével óhajtjuk,
hogy a gondviselés munkás és hasznos életét sokáig tartsa meg s hogy az a cse
mete, a melyet mostan a magyar közművelődés egyik kis kertjébe ültetett, meg
teremje gyümölcseit az On örömére és a haza hasznára.
Isten áldása kísérje útjain s maradjon intézetünk egészséges testének ezentúlra is olyan munkás és hasznos szerve, a minő kezdettől fogva mostanáig min
dig volt.
Budapesten, 1895. évi junius hó.

Egy felette fontos mozzanatot képez intézetünk életében az 1894
február hó 9-én kelt sz. magas rendelet, melyben Eöldmívelésügyi m. kir. Miniszter Úr Ő Nagyméltósága arról értesíté az intézetet, hogy
ennek személyzete részére az 1893. évi XXXI. t.-czikk értelmében rendsze
resített magasabb illetmények folyósítása iránt egyidejűleg intézkedett.
Kétséget nem szenvedhet, hogy csakis köszönettel fogadhattuk a tör
vényes intézkedést, mely meghozta a régóta várva várt javulást anyagi
helyzetünkön, legalább némileg; de míg az intézeti alkalmazottak egy része
lakbérük emelése mellett a fizetés emelésének is örvendhetett, addig a
másik rész csak a lakbérjavításban részesült, s továbbra is be kell érnie,
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régi, már szintén évek előtt megállapított fizetésükkel, holott a mai élet
viszonyok súlyosabb követelményei különbség nélkül egyaránt terhelik'
mindannyiukat.
Forró óhajunk, hogy a jövő mielőbb meghozza ez irányban az átalános, kivételnélküli javulást.
A magy. kir. Földtani Intézet tagjainak új járandóságaik, valamint
régebb élvezeteik az ide csatolt kimutatásból láthatók.

a3
'0N

Á llás

1-1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Igazgató* ___ _ ... ...
Főgeologus (egyenként)...
Fógeologus (egyenként)
Osztálygeologus (egyenként)
V e g y é s z ... ... ... ...
Segédgeologus__ ... ...
Segédgeologus ... ... __
Segédgeologus... ... ...
Hivataltiszt**
.... ... ...
Hivataltiszt. ... ... _
Laboráns***.. ... ... ...
Intézeti szolga__ ... ...
Intézeti szolga (egyenként)_

Járandósági
Új
illetmény
többlet
(1894 óta)
(1894 óta)
fizetés lakpóuz fizetés |lakpénz fizetés lakpénz
forint
f o r i nt
forint
Régi
illetmény

2500
1800
1600
1200
1200
1000
800
800
800
700
500
350
300

600
400
400
300
300
200
200
200
200
200
60
60
60

2500
2000
2000
1400
1400
1100
900
800
800
700
500
350
300

800
600
600
500
500
400
350
350
350
300
100
100
100

—
200
400
200
200
100
100
—
;--—
—
---—

200
200
200
200
200
200
150
150
150
100
40
40
40

G e sb l l S á n d o b , kir. főbányatanácsos és bányafőgeolog, a ki 1883.
évben jutott a magy. kir. Földtani Intézet kötelékébe, s így az ennek tagjai
részére megállapított korpótléki szabályzat tehát reá csak ez időponttól
kezdve volt kiterjeszthető, de a ki voltaképen már 1871. óv óta működött
gyanesak a bányageologiai téren, habár régebben még a m. kir. pénzügy
minisztérium keretében, azon kérést emelvén, hogy a korpótléki élvezet
részére 1871-től, tehát bányageologgá történt kineveztetése óta számíttas-

* A geológusok és a vegyész azonkívül 100— 100 frtnyi, 6-szor ismétlődhető
ötödéves korpótlékban részesülnek.
** A jelenlegi hivataltisztek egyike 14, másika pedig 105 frt lakpótlékot kap,
a hajdani drágasági pótlék fejében.
*** A laboráns évi 50 frtnyi, az intézeti szolgák pedig egyenként évi 40 frtnyL
ruhailletményt is élveznek.
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sék, Földmívelésügyi m. kir. Miniszter Űr Ő Nagyméltóságának 1894.
április hó 18-án kelt vn/i—a sz- maé>as rendelete értelmében 1894. január
1-től fogva a fent érintett múltra nézve nem ugyan korpótlékban, de évi
200 frtnyi személyi pótlékban részesíttetik, mely személyes pótlék azonban
azon arányban, a mint ötödéves korpótlékai emelkedni fognak, ismét be
fog sziintettetni, s így e jótétemény reá nézve mulékony természetű.
Még a megelőző évi jelentésben szólottám dr. P kimic.s G yörgy várat
lan elhunytárol és röviden érintettem kartársai és barátai mozgalmát,
nyugvóhelye kellő megjelölése és gondozása ügyében.
Ebből kifolyólag a magy. kir. Földtani Intézet tagjai, mint az elhunyt
érdemdús férfi egykori kartársai, tanácskozásra egybegyülvén, körükből
háromtagú végrehajtó bizottságot választottak meg a czélból, hogy ez a
szóban forgó ügyben megfelelő felhívást bocsátván ki, az ennek következ
tében néhai dr. Primics G yörgy síremlékére befolyó összegeket egybegyűjtse,
a megfelelő síremlék beszerzéséről és felállításáról gondoskodjék s annak
idején a végelszámolást is foganatosítani szíveskedjék.
Mind ez részükről immár a legnagyobb pontossággal megtörtént.
A misszióra felkért végrehajtó bizottság tagjai telegdi R oth L ajos
elnöklete alatt még dr. Pethő G yula és dr. P osewitz Tivadar kartársaink
voltak, a kik közül az előbbeni az előadói, az utóbbi pedig a pénztárosi
teendőket szíveskedett végezni, a felhívás pedig, melyet kibocsátottak, a
következő szövegű:
Felhívás.
Dr. Prim ics G yörgy síremléke ügyében.

Tisztelt szaktársak!
Primics György, állami geológus, a múlt 1893. év augusztus 9-én, Belényesben, Biharmegyében váratlanul elhúnyt, munkája közben, mint katona a csata
mezőn.
Se rokonai, se hozzátartozói nem jelenhettek meg végtisztességén.
A városnak nagy számmal résztvevő közönsége között csupán egyik kartársa
kísérte el utolsó útján a belényesi temetőbe.
Ott nyugszik ma még egy fakereszttel jelölt, de maholnap jeltelen sírjában.
Primics buzgó munkása és lelkesedett előmozdítója volt a magyar geológiai
kutatásoknak; méltó reá, hogy ne engedjük jeltelen sírban porladni hamvait.

A magy. kir. Földtani Intézet tagjai gyűjtést indítottak a maguk körében,
hogy elhunyt kartársuk sírjára méltó emléket emeljenek.
De egyszersmind a többi szaktársakhoz s az elhunytnak barátaihoz is azzal
a kérelemmel fordulnak, méltóztatnának e kegyeletes emlékhez valamelyes ado
mányaikkal szintén hozzájárulni, hogy b. e. szaktársunk örök nyugvóhelyére tartós
és lehetőleg díszes jelet emelhessünk.
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A begyülendő adományokról, s a mentői előbb felállítandó síremlékről a
Földtani Közlöny mellékletén vagy borítékán fogunk számot adni.
Budapesten, 1894. évi január 25-én.
A végrehajtó bizottság:
T. Roth Lajos.

Dr. Petiin Gyula.

I)r. Posewitz Tivadar.

E felhívásnak meg is volt a sikere s a begyűlt összeg, mely a Föld
művelési m. kir. Miniszter Úr Ő Nagyméltóságának 1894. május 8-án kelt
vi^ ^ — sz. kegyes engedelmével a magy. kir. Földtani Intézet részéről
még további 100 írttal emelkedett, teljesen biztosítá a méltó síremlék fel
állítását, mely immár megjelöli Belényesen néhai dr. Primics G yörgy
nyugvó helyét.
Habár a végrehajtó bizottság a Földtani Közlöny 1894. évfolyamában
a begyűlt összegekről beszámolt, legyen azért alantabb e helyen közölve a
jelentés, mely az eljárt végrehajtó bizottság részéről röviden összegezi a
dr. Primics G yörgy síremlékének felállítása ügyében történteket, s ennek
kapcsán legyen szabad végre még köszönetét mondani a végrehajtó bizott
ság tagjaiként működött kartársainknak kegyeletteljes és buzgó eljárásukért.
Jelentés
dr. Primics G yörgy síremlékéről
és az annak érdekében folytatott gyűjtésekről.

P rimics G yörgy boldog emlékezetű kartársunk, volt m. kir. segédgeologus,
mint a magy. kir. Földtani Intézetnek, a megelőző 1893. évről szóló Jelentésében
foglalt kegyeletes megemlékezés már előadta, 1893 augusztus 9-ikén — ép akkor,
midőn geológiai munkálkodását a Bikarkegységben volt folytatandó — Belényesben váratlanul elhunyt s ugyanott el is temettetett.
Volt kartársai, a kir. Földtani Intézet tisztviselői, 1894 január végén gyűj
tést indítottak a maguk körében, hogy Primics G yörgy sírjára emléket emeljenek,
mely a belényesi temetőben az elhunyt érdeméhez méltóan jelölje a magyar geoló
giai kutatások egyik buzgó munkásának és lelkesedett előmozdítójának örök
nyugvó helyét.
Kérelmükkel azonban a többi szaktársakat s az elhunytnak barátait is föl
keresték, hogy e kegyeletes emlékhez adományaikkal hozzájáruljanak.
E kérelemnek igen szép sikere lett. A kibocsátott két gyűjtő-íven 1894
május 2-ikáig már 337 írt (háromszáz harminczhét forint) gyűlt össze, melyről
az intéző bizottság a felhívásban tett Ígérete szerint — a Földtani Közlöny 1894
április— májusi (4—5) füzetének borítékán — nyilvánosan is számot adott, hozzá
fűzvén a névszerint is felsorolt kegyes hozzájárulok iránt őszinte hazafias kö
szönetét.
Ehhez az összeghez hozzájárult még a Nagymélt. Földmívelésügyi Minisz-
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teriumnak az igazgatóság kérelmére engedélyezett 100 frtos adománya, úgy hogy
május végén, midőn az időköziben megrendelt és el is készült emlék költségeit ki
kellett egyenlítenünk, a 2 frt 75 krra rúgó takarékpénztári kamatokkal együtt
mindössze 439 frt 75 krral rendelkeztünk.
A síremléket Jablonszky V incze budapesti műkőfaragó készítette és 1894
május 23-án állította fel a belényesi temetőben.
Főrésze az emléknek a mauthauseni gránitból készült, tisztán fényesített
obeliszk, mely igen kemény haraszti kőből sziklaszerűre faragott alapzaton nyug
szik s ezzel együtt magassága a két métert 42 centiméterrel haladja meg. A sír
halmot sóskúti kőből készült sírszegély és fedőlap képezi. Az obeliszk homlokán
a következő felírás olvasható:

Dr. P b i m i c s G

yörgy

m. kir. geológus.

1849—1893.
Emelték szaktársai és barátai.

A síremlék összes költségei a Budapestről Belényesbe szállítással, az alap
falazattal és felállítással együtt összesen 410 frt 32 krt tettek ki. S így a rendel
kezésünkre levő 439 frt 75 krból még megmaradt 29 frt 43 kr., a mely összeg —
az emlék gondozása körül netalán felmerülendő költségekre — 1894 május 26-ikán
takarékpénztárba tétetett. — Ehhez az összeghez utólagos adományokból még
16 frt járúlt, úgy hogy jelenleg a készletben levő és takarékpénztárban elhelyezett
összeg 45 frt 43 kr.
Az eredeti gyűjtő-ívek, valamint az intéző bizottság elszámolásának okiratai
a m. kir. Földtani Intézet irattárában 210/1894. és ad 210/1894. ügyirati számok
alatt vannak elhelyezve.
A takarékpénztári könyv megőrzés végett dr. Pethő G y u la , kir. főgeologusnak, az intéző bizottság volt előadójának adatott át.

Budapesten, 1895. évi április 5-én.
Az intéző bizottság tagjai :
T. Roth Lajos,

Dr. Pethő Gyula,

Dr. Posewitz Tivadar,

elnök.

előadó.

pénztáros.

*
Az intézetnek ügyköre évről-évre rohamosan tágulván, az evvel párosúlt teendők halmaza mind súlyosabban nehezedett nevezetesen az igazga
tóság vállaira, minek

következtében az adminisztratív teendők egyike-

másika körül az eddigi eljárással szemben már egyelőre is némi változás
volt szükséges.
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Az ez irányban felhozott indokokat Miniszter Úr Ő Nagyméltósága
1894 deczember hó 6-án kelt
; - sz. magas rendeletével méltányol
ván, megengedni méltóztatott, miszerint az intézet kézi pénztárának és a
vizi ügyek révén az intézetnél elszámolásra kerülő pénzeknek az igazgató
felügyelete, ellenőrzése és felelőssége melletti kezelése, melyet eddig az
igazgató vala kénytelen végezni, ezután bizonyos korlátozások mellett, az
intézet egyik hivataltisztjére, jelenleg névleg B rück József hivataltisztre
bízassék, a ki e kötelességét immár teljesíti.
*
Ezek után a m. kir. Földtani Intézet országos felvételeinek
ügyére térvén át, mindenekelőtt kijelenthetem, hogy ezek a hegyvidéki
felvételeket illetőleg a Miniszter Úr Ő Nagyméltóságának
sz. ma
gas rendeletével jóváhagyott, a geologiai-agronomiai felvételi működés ellen
ben ugyancsak Ő Nagyméltóságának
Ü*' sz- rendeletével elfogadott
tervezetek szerint foganatosíttattak.
A hegyvidéki országos felvételeknél alkalmazott szakszemélyzet ez
alkalommal is három felvételi osztályra volt felosztva, mi mellett azonban
tekintettel ama körülményre, hogy dr. W ekerle Sándor m. kir. Miniszterelnök Úr 0 Nagyméltósága a hazai petróleum-tartalmú területek megvizs
gálásának folytatása végett az elmúlt évben is lépéseket tett, a működési
terv egybeállításánál e körülmény is szem előtt tartatott.
I. Az első felvételi osztály tagja, dr. P osewitz Tivadar m. kir. segédgeologus, Máramarosmegyében működött.
Mindenekelőtt részletesen tanulmányozta a körösmezei petroleumnyomokat mutató területet, hogy ennek alapján kijelölje a kutatási fúrá
sokra alkalmas pontokat, s az elérendő mélységek iránt is nyilatkozhassék,
a mi külön jelentés alakjában immár meg is történt.
Ez első és főfeladata után az országos felvételek érdekében bejárta a
Nagy-Bocskótól Kőrösmezőn át Gácsországba vezető és épülő vasútvonal
főleg magyarországi szakaszát.
Végre a
DK (1 : 25,000) lapon foganatosított részletes geoló
giai felvételeket. Kelet felé csatlakozván régebb felvételeihez, nevezetesen
pedig a Cserna-Polonina határvonulatot a Szvidoveczi havasokkal össze
kötő Okola nevű gerinczhez, ez alkalommal nyugat felé haladt a fent
nevezett lap nyugati széléig, északi és déli irányban pedig szintén a lap
határai érettek el, s így a Turbátgát közelebbi és némileg távolabb vidéke
is felvétetett.
II. A második felvételi osztály most is a Fehér-Körös és Sebes-Körös
közötti hegyvidéken működött.
Ez osztály vezetése, melyen belül még dr. S zontagh Tamás m.
A m. k. földtani int. évi jelentése 1894-ről.
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dolgozott,

dr.

Pethő

G yula

m . kir. főgeologusra

bízatott.

Ez utóbbi az elmúlt évben folytatta felvételeit főleg a
jelű
speeziális lap ábrálta terület egyrészén.
Nyugat és észak felé csatlakozván régebb felvételeihez, ez alkalommal a
®Ny
: 9 5 , 0 0 0 ) lapnak a Csúcs és Vidra helységektől keletre
elterülő részét térképezte geologiailag; észak felé ennek keretén is túl
lépett, s ott a
ÉNy jelű lapon ennek délkeleti szögletében elérte
a bihar-aradmegyei határt, s így kapcsolatba jutott az ottani régebb m ű
ködési területével, a mint bejárta továbbá a kelet felé következő
xxvn 6roT
délnyugati sarkán a Dobrin-hegy legközelebbi környékét is.
Ez utóbbi ponttól délre fordulván, a xxvfTÜÜT -DK laPon a Lungsora- Vosdocs és Kis-Halmágytól nyugatra, a lapszéléig elterülő hegység
rész lett felvéve, a még déliebben következő ^ vii^ ot
térkép északnyugati sarkában pedig az ott emelkedő Gyalu-Dumbrava legeslegköze
lebbi környéke; az ettől nyugatra helyezkedő
ENy eredeti felvételi
lapon ellenben az Öcs környékén északi irányban, a Fehér-Körös szegé
lyeként a lapszéléig elterülő vidék.
Dr. Pethő Gyula felvételi területe Aradmegyéhez tartozik.
Ez osztály második tagja, dr. Szontagh Tamás osztálygeologus, ez
évben is a
speciális lap keretében dolgozott.
Mindenekelőtt a
DK lap délkeleti szegélyrészében térképezte
a dobrest-vidavölgyi vasúttól délre elterülő vidéket, tüzetesen a Lunkaszprie,
Szitány és Papmező- Valány körüli területet.
Innen a lap széle mentén nyugat felé tartva, ott Venter és Gyanta,
nemkülönben Hollód körül működött, a mint azonkívül bejáratott egy
kisebb rész a
EK lapnak az északnyugati sarkában, Szaránd
táján.
Dr. Szontagh Tamás Biharmegyében dolgozott.
E rendes geológiai térképezés mellett felvette továbbá geologiailag a
Dobrestről a Vidavölgybe átvezető iparvasút vonalát, a mint azután a
Magyar Államvasutak Igazgatóságának sürgős kívánalmához képest
bejárta még az épülőfélben levő székelyföldi vasútaknak a Sepsi-SzentGyörgy— Szépvíz■
— Gyímes közötti részét, ezen vonal mentén geológiai
felvételeket foganatosítván, nemkülönben az ott előforduló kőzetanya
gokat az építkezések szempontjából is mérlegelvén. Az ez utóbbi műkö
désére vonatkozó jelentése felhasználás végett a Magyar Államvasutak
Igazgatóságának küldetett meg s ettől köszönettel és elismeréssel
fogadtatott.
III. A harmadik felvételi osztály tagjai, a kik ez évben is KrassóSzörénymegyében folytatták felvételeiket, H alaváts G yula és dr. S ohax x v i i °T ot
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fabzik F ebbncz m. kir. osztálygeologusok, valamint A dda K álmán segédgeologus voltak, a mennyiben ez osztály rendes vezetője telegdi K oth
.L ajos m. kir. főgeologus, ez alkalommal az osztály működésében nem vett
részt, mert a Miniszterelnök Úr 0 Nagyméltóságának fent említett inten
cióihoz képest mindenekelőtt a zsibó-v idéki petróleum-tartalmú lerakódá
sok megvizsgálásával és tanulmányozásával volt megbízva, azután pedig
szintén ily eljárásra volt hivatva a recsk-vidéki petroleum-nyomokat m u
tató területre nézve is.
Csakis e feladatok teljesítése után, és a mennyiben a felvételre alkal
mas évad ezt még engedte volna, képezte további megbízását a harmadik
felvételi osztályt működésében támogatni, de a beállt kedvezőtlen őszi idő
járás következtében ez foganatosítható már nem volt.
A fent mondott petroleum-nyomokat mutató területek megvizsgálását
azonban telegdi K oth L ajos befejezte, s így a nevezett czélból junius
12— jul. 22. időszakban részletesen bejárta a zsibó-v idéki, itt latba eső
területet, melynek geológiai felvételét még annak idején dr. H ofmann
K áholv foganatosítá, a mint azután megvizsgálta és részletesen térképezte
is a hevesmegyei Kecsk környékét.
Vizsgálati eredményét jelentésbe foglalva, ez felsőbb hatóságunk elé
terjesztetett, a mint azonkívül a zsi&ó-vidéki vizsgálatok eredményei az
intézeti évkönyvben is közöltettek.
A harmadik felvételi osztály tagjai közül H alaváts G yula osztály geológus folytatta felvételeit, nyugat felé kapcsolatosan megelőző évi műkö
dési területével.
Ez alkalommal a x^yi^ov L K és ÉK (1: 25,000) jelű eredeti lapokon
dolgozott, hol ezek nyugati szélén a Berzava és Temes közötti vízválasztó
hoz kötvén, kelet felé a temesvár— orsovai vasúti vonal Szlatina— Pri.szaka közötti szakasza szabja meg a felvett terület határat, míg ez észak
és dél felé a mondott lapszélek által történik meg.
Az osztály második tagja, dr. S chafabzik F ebencz, főleg a
DNy és ÉNy (1 :25,000) lapokon végezte feladatát, kisebb részeket azonban
a nyugat
felé szomszédos XX V I. rov. DK és ÉK-en is felvett.
J ö
Az utóbb nevezett két lapon térképezte a temesvár— orsovai vasút
nak Hornya, Porta-Orientalis és Teregova közötti szakaszától keleti irány
ban a lapszélekig elterjedő dombvidéket.
Az ettől kelet felé következő, fentebb első helyen említett - ^ rTzána- DNy eredeti lapon dél felé a már tavalyi jelentésemben szereplő D obri- Vir,
Vlaszka-mika és Pietra-Iliosova táján megelőző évi felvételeihez csatlakoz
ván, ez alkalommal észak felé haladt s e lap felvételét be is fejezte, a mint
.azután áttérvén az észak felé következő
ENy eredeti felvételi
lapra, s ezen is észak felé tartva, ennek keleti felében, a Kraku-Draguczului
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és Dongie hegyek közt a Kraku-Pekurárilor gerinez éretett el, a lap nyu
gati felében ellenben, Buszka helységig, a Hidegpatak szabja meg a bejárt
terület határát.

A munkaterület átalában Kornyaréva helység közelebbi és tágabb
környékét képezi s így Krassó-Szörénymegyéhez tartozik.
Dr. S chafarzik F erencz oldala és vezetése mellett ennek működési
területén egyidőn át részt vett a felvételekben A dda Kálmán m. kir. segédgeologus is, hogy az országos geológiai felvételek körüli eljárásba bevezet
tessék, a mint továbbá felső-tobjai S ztancsek Z oltán úr, tanárjelölt, mint
önkénytés kisérte egyidőn át dr. S chafarzik FERENCzet.
Az osztály harmadik tagja, A dda K álmán m. kir. segédgeologus, a
felvételi évad második felében a ^

^

-D K eredeti felvételi lapon, az imént

fentebb említett osztálygeologus ellenőrzése mellett, önállóan is dolgozott.

Nyugat felé, a Tarnicza nevű hegy, nemkülönben a Czerova-patak
mentén telegdi K oth L ajos főgeologus felvételeihez kötvén, kelet felé a
Kuptoria és Porta- Orientalis közötti vasúti szakaszig haladt. Dél felé,
közel a lap szélénél, H alaváts G yula osztálygeologus régebb felvételeihez
csatlakozott, s munkálataival északi irányban Mehádilcán át az előbb
mondott Tarniczáig, valamint Veredin és Lunkavicza községek déli
végéig jutott.
Ezután a bányafőgeologus, G esell Sándor m. kir. főbányatanácsos
működésére térvén át, jelenthetem, hogy ez a Zalatna közvetlen környékén
előforduló, részint már parlagon heverő, részint még növelésben levő (a
nagy-almási Mindszent és a faczebáji aranybányászat), valamint a feltárás
alatt álló fémbányászat földtan-bányászati tanulmányozásával foglalkozott
és a zalatnai bányakapitánysági levéltárban az erdélyi ősrégi aranybányá
szatra vonatkozó adatokat gyűjtötte.
Az országos geológiai felvételek e rendszeres mentén kívül végez
tettek azonban az intézeti tagok által egyes konkrét kérdések alkalmából
egyéb területeken is részletes felvételek, melyeknek eredménye a tüze
tesen kijelölt czél mellett egyúttal az országos geológiai felvételek javára
is esik.
így a Pénzügyminiszter Úr 0 Nagyméltóságának 1894 április 21-ón kelt
28726. sz. a. a Földművelési m. k. Miniszter Úr 0 Exczellencziájához intézett
átirata és engem megtisztelő megbízása folytán a lefolyt év junius 10. -—■
julius 13. időközében szénre való kutatások szempontjából vizsgálat tár
gyává tettem a felső Garam völgye bizonyos részeit, s ez alkalommal
részletes geológiai térképezésre is került a zólyommegyei Breznóbánya
melletti, nemkülönben a Zólyombrezó melletti Alsó-Lehota vidéki ó-harmadkori medencze.
Az e vizsgálatok eredményét tartalmazó jelentés természeténél és
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hivatalos jellegénél fogva a zólyombrezói m. k. vasgyári hivatal által a Pénz
ügyminiszter Úr 0 Nagyméltóságához terjesztetett fel.
A hazai petróleum-területek geológiai megvizsgálása dr. W ekerle
S ándor, m. k. Miniszterelnök és egyúttal m. k. Pénzügyminiszter Úr 0
Nagyméltóságának kívánalmához képest a lefolyt évben is folytattatván,
részemről megvizsgáltatott és részletesen térképeztetett a háromszékmegyei
.Sósmező és környéke.
Az ebbeli misszióm eredménye az intézeti évkönyv XII. kötetének
1 füzeteként közöltetett.
Dr. Posewitz T ivadar m. k. segédgeologus és telegdi E oth L ajos m. k.
főbányatanácsos és főgeologusnak ugyancsak a magyar petróleum-területek
megvizsgálása körüli működésükről még az előbbeniben szólottám, de
minthogy úgy a körösmezei, mint a zsi&ó-vidéki működési tér már korábban
geologiailag részletesen felvett területekre esnek, az országos részletes
geológiai térképezés szempontjából itt csak még telegdi E oth L ajos fő
bányatanácsos és főgeologusnak a hevesmegyei Recsk körüli térképezés érői
szólhatok.
A nevezett főgeologus a recs/c-vidéki vizsgálatai alkalmával egyúttal
részletesen térképezte a
átnézetes lap keretében a xxn™*
ENy
és EK eredeti lapokon a Csevicze, Derecske-Szajla és Kőkút közt elterülő
vidéket.
A lefolyt évben a hegyvidéki felvételek útján részletesen térképezett
terület nagysága, betudva az általam a felső Garam völgyében, szintén

180 D m f =
i03'58 OTfyn, továbbá az ugyancsak általam részletesen felvett sósmezei
terület i'89 □ m f = 108'76 □ ')% * , nemkülönben a telegdi E oth L ajos
recsk-y idéki 141 D m f = 81'14 □ '3 % , területét is, összesen 20'76 D m f =
1194'68
a mihez járul még a bányafőgeolog által felvett 144 C m f
= 82-87 D Ú L -

az eredeti felvételi lapok nagyságában részletesen térképezett

Evvel kapcsolatosan még a következőt kívánom megjegyezni. Buda
pest környékének már második kiadásban is megjelent geológiai térképe
1 :144,000 mértékben már elfogyván és e mértékben már nem is reprodukáltathatván, mivel a cs. és kir. katonai földrajzi intézet az e méretű
s nekünk a fentebbi sokszorosításánál alapul szolgált specziális lapok
kiadását véglegesen beszüntette, immár azon elodázhatlan feladat előtt
állunk, hogy mindenekelőtt Budapest, a fő- és székváros környékének
geologiailag színezett térképét a cs. és kir. katonai földrajzi intézet által
újonnan kibocsáttott 1:75,000 méretű lapokon elkészíttessük.
E munka természetszerűleg nem állhat csak egyszerű átvitelből,
hanem múlhatlanúl szükségesnek tartottam, hogy a szóban forgó terület
reambuláltassék, a mennyiben a főváros s környékének rohamos fejlődése
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az utóbbi években számos új geológiai feltárást is létesített, melyek az
1868-ban foganatosított felvételeknek rendelkezésre még nem állottak.
Azonfelül szem előtt tartandó, hogy a kiadásra tervbe vett két specziális lap az 1 :75,000 méretben területileg is jóval nagyobb, mint az egy régi
1 :144,000 méretű, s hogy így egyes pontokon egészen új felvételre is van
szükség, nemkülönben az újabb, reambulált topográfiái lapok a régebbek
kel szemben a topográfiai részletben javításokat is mutatnak.
A magy. kir. Földtani Intézet tagjainak csekély száma és erős igénybe
vétele e dolognak soron kívül való megoldását tette ajánlatossá s e
munkálatoknak a jelen esetben való keresztülvitelére intézetünknek két
tagja ajánlkozott is oly módon, hogy azt a rendes felvételi időn kívül,
a tavaszi és a kedvezőbb őszi időben foganatosítandják.
Ennek alapján a — z6o”a - Budapest ( Ó-Buda) jelű 1 : 75,000 méretű
lap reambulácziójával dr, S chaearzikF, osztálygeologus, a délfeló szomszédos
^ zr6o°a - jelű Budapest ( BudafokJ 1: 75,000-ével pedig H alaváts Gy . osz
tálygeologus lett megbízva, a kik még 1894 folyamában feladatukat megkez
dették, a mennyiben az e munkálatokhoz szükséges 650 frt fedezetről az
1894-re érvényes intézeti budget átmeneti kiadásai közt kellő időben gon
doskodva lett.
A geológiai-agronom iai felvételi osztályon belül palini I nkey B éla
m. k. főgeologus egyszersmind osztályvezető és Teeitz Péter magy. kir.
segédgeologus működtek.
palini
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I nkey B éla m. k. főgeologus az elmúlt felvételi évadban a
az ejiez £gzak fefé csatlakozó
Z0Da ÉK ( 1 : 25,000) térXX.1JL1. rov.
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képeken dolgozott.
Az első helyen említett lapon, Mezőhegyes környékének az e tér
kép keleti szélére eső közvetlen környékét kivéve, geologiai-agronomiai
irányban részletesen felvette a lap többi részeit, valamint a szomszédos
xx?'i |
Zá°na. ~ ÉK ugyancsak egész területét, kivévén egy csekélyebb részt e lap
délkeleti sarkában, melyet már régebben térképezett. Felvételi területe
Tót-Komlós, Kis-Királyhegyes, Alberti és Pitvaros környékére esik, tehát
Csanád- és Békésmegyéhez tartozik.
Ez osztály második tagja, Treitz Péter segédgeologus, mindenekelőtt
részletesen megvizsgálta a
DNy (1 : 25,000) lap területét, tehát a
Dorozsmától nyugat és észak felé elterülő vidéket, kereken 4'64 □ m f = .
267'02 D l^ j-t . Csanádmegyében, de ezenkívül felvette átnézetesen a
(1 :75,000) specziális lap ábrálta vidék északi felét, a Hódmező
vásárhelytől nyugati hányban Kistelek felé, ugyancsak Csongrád megyé
ben, elterülő térséget, a mennyiben e specziális lap déli fele immár részle
tesen van térképezve.
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A tőle átnézetesen felvett terület nagysága kereken 9'89 O m f =
534-62 U H n A lefolyt évben geologiai-agronomiai irányban részletesen felvett
terület nagysága : i8'54 D m f = 72R 64
; Teeitz Péter által továbbá
átnézetesen felvétetett: 9'29 D m í = 534'68
A fent jelzett geologiai-agronomiai felvételeken kívül palini I nkey
B éla főgeologus T eeitz Péter segédgeologussal együtt az elmúlt év május
4-— 9-ig tájékoztató útra kelt Vingától — Szegedig a czélból, hogy az alföldi
diluvium sajátságát és fejlődését a medencze szélétől befelé tanulmányoz
zák, e közben 32 fúrást is foganatosítottak.
palini I nkey B éla főgeologus azonkívül április 15— 17-ig Rév-Fülöptől Tapolczáig tett kirándulást a felső borászati tanfolyam hallgatóival;
azután május elején rövid tartózkodásra Nagy-Becskerekre ment, megvizsgá
landó a muzslai határban lévő állami birtoknak székes talaját, hogy annak
javítása, illetve porhanyítása iránt javaslatot tegyen. E javítást a megye
törvényhatósága tüzetesen abból a czélból óhajtotta, hogy a nevezett területen
lóversenypályát létesíthessen. Ezt megelőzőleg azonban mintegy öt napon át
Kőbánya és Rákos-Keresztúr táján végzett felvételeket, a
ÉK la
pon mintegy 20
területet térképezvén, 47 fúrás és számos mestersé
ges feltárás megvizsgálása révén. E vidékre esik a fővárosi mintaszőlőtelep
is, melynek talajviszonyait, különösen a borászati tanfolyamra való tekin
tettel, vizsgálta meg.
Végre még felemlíthetem, miként a már tavalyi jelentésemben tár
gyalt, az alföldi szikes talajokon végzett kísérleteknek folytatására B ethlen
A ndrás gróf Földművelésügyi magy. kir. Miniszter rir 0 Excellentiája 1894.
márczius 4-én kelt
sz. rendeletével ez alkalommal 1000 frtot enge
délyezett a geologiai-agronomiai osztálynak, mely e kísérleteket a lefolyt
évben tényleg folytatta is.
*

Hydrologicii kérdések megoldásánál az intézet az elmúlt évben
is szaporán vétetett ugyan igénybe, de ama tömeges véleményadás, melylyel
az intézetnek a megelőző évben az ivóvizek körül kelle szolgálnia, a múlt
évben mérsékeltebb számarányra redukálódott, a mi az intézet egyéb fon
tos, alapvető geológiai munkálkodása szempontjából, tekintettel személyze
tének itt latba eső számarányára, kedvező körülménynek mondható.
Az ásvány és gyógyvizek megvédése ügyére tekintvén, jelentlietem, hogy
a B adl I gnácz, a krapina-tepliczi gyógyfürdő társtulajdonosa és igazgatója
beadványa folytán az intézetnél még a korábbi években megfordult védő
területi ügy most már véglegesen legombolyíttatott, a mennyiben a Föld
mívelésügyi m. k. miniszter Úr 0 Nagy méltósága 1894. január hó 24-én kelt
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■y/16^ 93. sz- magas rendeletével a krapina-tepliczi gyógyfürdőtelep gyógy
forrásaira a vízjogi törvény (1885. XXIII. t.-cz.) 16. §. értelmében a védő
területi engedélyt kiadta,
A még múlt évi jelentésemben szereplő harkányi védőterületi ügyben
véleményes jelentés adatott a Nagyméltóságú Minisztériumnak az időköz
ben beérkezett bányakapitánysági határozati javaslatra, nemkülönben az
ezt illetőleg az érdekeltek részéről beadott észrevételekre vonatkozólag.
21331.
a mint azután az 1894. augusztus 19-én kelt V/3. sz. minisz. rendelettel
B enyovszky L ajos nagylégbi lakosnak és a harkányi fürdő tulajdonosának
e fürdő gyógyforrásai részére a védőterületi engedély is kiadatott.
Tárgyalásra került az intézetnél a szepes-iglói m. k. bányakapitány
ságnak a bártfai ásványos gyógyforrásokat illető védőterületi javaslata s az
ez ellen benyújtott felszólamlás, amint azutánEöldmívelésügyim.k.Miniszter
úr Ő Nagyméltósága 1894. julius hó 31-én kelt Y<|10^9Í - sz. rendeletével Zimonyi S chwabz Á rmin és fia budapesti czégnek, mint kérvényezőnek, Bártfa
gyógyfürdő ásványvíz-forrásaira a védöterületi engedélyt is kiadta.
A m. k. Földtani Intézetnél megelőzőleg már letárgyalt ügyiratok
alapján a kászon-jakab falvi fürdő gyógyforrásaira a védőterületi engedély
Földmívelésügyi m. k. Miniszter úr Ő Nagyméltóságának 1894. márcz. 24. kelt
~v|l"üs93~ sz- rendeletével adományoztatott, a mint azután B alási L ajos, az
imént mondott fürdő tulajdonosának az engedélyezett szűkebb védőterület
módosítása iránti kérvénye szintén véleményes jelentés tárgyát képezte.
Elbírálásra és véleményes jelentéstételre került a Földtani Intézetnél
továbbá gróf Obekndobf H ugó királyíiai birtokosnak a Hont vármegyei
Gyügy község határában fekvő ásvány és gyógyforrása részére védőterület
megállapítását czélzó újabb kérvénye, valamint gróf E bdődy István gyömrői
lakosnak a Czigelka község határában levő/sívdn és Lajos nevű gyógyforrá
sok részére ugyancsak védőterületet kérelmező beadványa, nemkülönben az
özv. B itteb K arolina, poznanoveczi lakos által a Sutinskó község határá
ban lévő gyógyforrásait illető védőterület iránti folyamodványa.
Szakszerüleg megvizsgáltatott az intézetnél dr. L adik G usztáv ügy
védnek, mint a Marczibányi-féle császárfürdői alapítvány világi gondnoká
nak, a Császárfürdő gyógyforrásai részére védőterületet kérő beadványa.
A szliácsi fürdő gyógyforrásaira kért védőterületnek ügye a lefolyt
évben is mérlegelésre került az intézetnél, a mennyiben ez alkalommal
a beszterczebányai m. k. bányakapitányságnak újabb határozati javaslata
feküdt előttünk az ellene beadott ellenvetésekkel együtt.
Végre még hozzá tehetem, hogy Budapest fő- és székváros tanácsa
megbízásából telegdi R oth L ajos főbányatanácsos és főgeologus a Rudas
fürdő gyógyforrásai védőterületi javaslat a kidolgozásával foglalkozott.
Az ivóvizek, s így nevezetesen az artézi kutak körűi forgó kérdésekben
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a következő esetekben adatott meg a hivatalos felhívások következtében a
szakvélemény:
I.

Helyszíni szemle mellett.

1. D una-Földvár n. k. (Tolna m.) __ __ __ vélem. t . R oth L ajos.
2. Gerebencz k. k. (Temes m.)
__ ___ _
« H alaváts G y .
3. Gödöllő, koronauradalom (Pest-Pilis-Solt-Kis
kun m.) ... __
__ __ __ _ ...
« dr. S zontagh T.
4. Jász-Nagykun-Szolnok m egye Tiszamenti
községei. Alispán kérése
.......... . ... ...
(i
H alaváts G y .
5. Keszthely m. v. (Zala m.) ... — ... ...
« t. R oth L ajos.
6. Kondoros n. k. (Békés m.)
__ __ __ __
<i
H alaváts G y .
7. Ölbő k. k. (Vas m.)
— ... _ _ _
8. Pellérdi birtok (Baranya m.), B rázay Kálmán
kérése
__ __ ... __ __ __ ... __
9. Pécs sz. k. v. (Baranya m.) honvédsátortábor.
II-ik szemle
...
...................
t . R oth L ajos.
10. Pécs sz. k. v. (Baranya m.) honvédsátortábor.
III- ik sz e m le. ........... ... ... ... ...
H alaváts G y .
«
«
11. Rékás n. k. (Temes m.)
__ __ __ __
dr. ScHAFARZIK P.
12. Szapárifalva n. k. (Krassó-Szörény m.)
13. Szurduki birtok (Szolnok-Doboka m.), Jósika
Samu br. kérése
... __ __ __ _ _
« dr. Szontagh T.
14. Ú j-Bessenyő n. k. (Temes m.) _ ... _
a
H alaváts G y .
II.
1.
2.
3.
4.

Helyszíni szemle nélkül.

Ada n. k. (Bács-Bodrog m.) _ __ _ ...
Deliblát n. k. (Temes m.) másodízben
...
Felső-B ánya r. t. v. (Szatmár m.)__.................
Jász-Berény r. t. v. (Jász-Nagykún-Szolnok
megye) kincstári honvéd-laktanya
... _
5. Jász-Dósa n. k. (Jász - Nagykún - Szolnok
megye)_ __ __ ... _ _ — —
6. Merczifalva n. k. (Temes m .) ... ..................
7. Nagy-Jécsa n. k. (Torontál m .)... ... ...
8. Nyitva r. t. v. (Nyitra m.), Török-kapu 1. sz.
alatti laktanya
... _ _ ... ... ...
9. Ó-dögösi puszta (Nyitra m.), ifj. W odianer
A lbert kérése_ __ _ __ __ _ ...
10. Plosicz n. k. (Temes m.)
... __ __ __
11. Siklós n. k. (Baranya m.), Baranyavármegye

«
«
«

dr. Szontagh T.

«

dr. Szontagh T.

«
«
«

H alaváts G y .

«

dr. S zontagh T.

«
«

H alaváts G y .

H alaváts G y .
Gesell S.

«
«

«

«
«

«

«
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közigazgatási bizottságának jelentése a sik
_vélem. dr. Szontagh T.
lósi artézi kút ügyében.
Szerb-Szt-Péter n. k. német községe (Torontál m.) ................... ... .... ... ... ...
(i H alaváts Gy .
Szilágy-Cseh k. k. (Szilágy m.) ... ...
«
dr. Pethő Gy .
Szolnok r. t. v. (Jász-Nagykún-Szolnok m.)
Kérdések a vásártéri artézi kút ügyében
«
H alaváts Gy .
Tasnád n. k. (Szilágy m.) másodízben ...
« dr. Pethő Gy .
(1893) és folytatói, dr. Szontagh T.

Ezen kívül vizi ügyekben a Földmívelésügyi m. kir. Miniszter Ur Ö
Nagyméltósága felhívására geológiai szempontból nyilatkozott az intézet,
dr. Szontagh jelentése alapján, a Szeged sz. kir. város által létesítendő víz
vezetéki tervezet felett.
A VIII-ik kér. m. kir. kultúrmérnöki hivatal megkeresése folyománya
ként dr. Szontagh Tamás, m. kir. osztálygeologus, a soroksári Dunaág vizé
nek, illetőleg az ottani talajvizeknek, a Dunaág mellett lévő petróleumfinomítók által állítólag történendő megfertőzése ügyében geológiai szempontból helyszíni vizsgálatot foganatosított, s az idevágó jelentés a nevezett
hivatalnak megküldetett.
Végre felvilágosítás nyujtatott a kemenesaljai közgazdasági hitelbank
igazgatóságának Kis-Czellben, ugyancsak egy víznyerést czélzó ügyben.
Ha az előbbeniben a vízi ügyek terén mozgó kérdésekkel álltunk
szemben, melyek a geológiai intézet munkaerejének nem csekély részét
vették igénybe, van azért még számos más eset, melyben az intézet jelen
téseket, véleményeket vagy útbaigazításokat adott.
így felsőbb hatóságunk felhívása folytán felvilágosító jelentés terjesz
tetett fel buzafalvi Szobonya B ebtalan, kis-győri palabánya főfelügyelőjének
abbeli kérvényére, hogy modern berendezésű külföldi palabányák tanul
mányozása czéljából neki útbaigazítás adassák.
Ugyancsak felsőbb hatóságunk rendeletére telegdi K oth L ajos főgeologus, a Breznóbánya melletti lejtőcsuszamlás színhelyére utazott, meg
vizsgálandó az ottani csuszamlás okait, a veszélyeztetett breznóbányai
megyei útnál eszközlendő munkálatok helyes végrehajtása érdekében; egy
második esetben pedig dr. Szontagh T amás az aradmegyei Gavosdia
diábáz kőzet előfordulását tanulmányozta a helyszínén, hogy V ogel G yula ,
lippai lakos, kincstári erdőterületre vonatkozó kőfejtési ajánlata ügyében
véleményt mondjon.
Földmívelésügyi m. kir. Miniszter Úr 0 Exczellencziájának rendele
tére dr. Szontagh T amás, a liptómegyei lubochnai nyaralótelep geológiai
viszonyainak oly irányban való felderítésére küldetett ki, vájjon a betele
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pítésre kiszemelt terület csuszamlások ellen biztosított-e; H alaváts G yula
m. kir. osztálygeologus pedig a F ruska- Gora mentének bejárására utasíttatott, hogy jelölje ki az ottani kőzetek közűi azokat, melyek vízépítéshez,
alkalmasak s egyszersmind a Dunához közel fekszenek.
Felsőbb hatóságunk meghagyására megvizsgáltatott G esell Sándor
bányafőgeologus által a kolozsmegyei Vásártelke melletti, Sigmond LAjos-féle
vitriólos (természetes vaslápsó tartalmú) tőzegtelep.

Kereskedelmi m. kir. Miniszter Úr 0 Nagyméltóságának kezdeménye
zése alapján jelentés és költségvetési tervezet terjesztetett fel a Földmívelésügyi m. kir. Miniszter Úr 0 Nagyméltóságához egy oly térkép egybeállítása
ügyében, mely az iparilag fontos hazai nyers anyagok felléptét tüntetné
fe l; egy második esetben pedig felterjesztés történt a kassai kereskedelmi
és iparkamarának a hazánk északkeleti megyéi petroleumforrásait illető
tudakozódó beadványára, mely ügyben a nevezett kamara egyenesen az
intézettel is érintkezett.
Felvilágosítás és útbaigazítás adatott a m. kir. államvasutak gépgyá
rának és a diós-győri m. kir. vas- és aczélgyár igazgatóságának vascsillám
előfordulta; valamint a m. kir. államvasútak igazgatóságának igen magas
kovatartalmú kőzetek termelési helyei iránt; úgyszintén számosabb magán
félnek is, a kik szakkérdésekben ez iránt az intézethez fordultak, a mint
H alaváts Gy . osztálygeologus a bicske-vidéki szénelőfordulást vizsgálta meg.*
*
9

Gyűjteményeinkhez fordulván, csak ismételhetem azt, a mit
megelőző évi jelentésemben ezeket illetőleg a kezdetben kifejezésre hoztam.
Ezek zoopaleontologiai részét a következő urak és hivatal gazdagítot
ták ajándékaikkal:
A m. kir. államépítészeti hivatal Székely-Udvarhelyen, ó-alluviális
ökörmaradványokkal; A dda K . segédgeologus Budapesten, kőbányai kongeriákkal; A mbrózy B éla k. főmérnök, H alaváts Gy . útján, Beocsinból való
felső állkapocsbeli rhinoceros foggal; B öckh H ugó egyet, halig. Budapes
ten, a sóskúti kőbányából való halitherium csontokkal; B őse E. dr. Mün
chenben, dr. Pethő G y . útján, a Rhynchonellina Zitteli, B őse nehány pél
dányával; br. F echtig A dél és M argit úrhölgyek Tisza-Ughon, a Tisza
medréből került Bősprimigenius, illetőleg pedig Cervns euryceros koponyá
val ; H orváth G éza dr. Budapesten, a francziaországi Yar megyéből, La
Cadiére-ről való nehány krétakorbeli kövülettel; Kocsis J. tanár Kaposvárit,
elephas és rhinoceros maradványokkal; K racsuneszku G yörgy Zsupaneken,
dr. Schafarzik F. útján, az ottani Búd ina gerincz KDK végéről, fekete
humozus televényből való, dr. Pethő szerint bős, equus, Canis vulpes,
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Meles Taxus, Lepus timidus, Felis catus (juv ?) maradványokkal; L echner
N. János utódai gőztéglagyár czég Budapesten, téglavetőjéből való hal
lenyomattal; l . L óczy L ajos egyet, tanár Budapesten, a gyomai új Körös
mederből való Elephas primigenius és Cerv. euryceros maradványokkal,
nemkülönben Ö rvény I ván zentai gimnáziumi tanár úr adományaként
Zentárói való Bison priscus és Cervus elaphus maradványokkal; semsei
S emsey A ndor Budapesten, ursus, hyaena és equus részekkel, melyeket
H alaváts G y., az előbbeni költségén, a Besicza melletti Sztirnik barlang
ban gyűjtött; S chafarzik P. dr., kir. osztálygeologus Budapesten, a pilis
szántói Baross-féle kőbánya hárshegyi homokkövéből való halitherium
bordákkal és ugyanonnan való teredó fúrásokkal; Níoz József vértes-somlyói plébános, dr. T örök A urél egyet, tanár útján eocénbeli kövületekkel.
B ánya-geológiai gyűjteményünket a következő urak gyarapították:
A dda K álmán segédgeologus Budapesten, eisenerzi bányavirággal; H ofmann
B afael bányaigazgató Bécsben, lupényi hegyi kátránynyal és urikányi pyropissittel; Janku János bucsum-pojeni gör.-kel. lelkész, G esell Sándor útján,
botesi aranynyal és tetraedrittel az ottani Jakab-Anna aranybányából;
Pálffy Móricz gr. Szomolványon, ottani baryttal; semsei S emsey A ndor
Budapesten, a verespataki katronczatömzsből származó aranyelőjövetellel
és egy második verespataki termésaranynyal.
Á svány szeneink sorozatát, melyről még a megelőző évi jelentésemben
szólottám, 1894 folyamában a következők szíveskedtek gazdagítani:
1. B ogdán-B ozidar-B arbara bányatársulat Budnikah-Bogdánon, Pozsega
megye.
2. G éczy B éla berczeli jegyző, ez alkalommal a becskei szénnel.
3. Goluboveci szénbánya-gondnoksága, Varasdmegyében.
4. Kalniki szénbányatársulat, Varasdmegyében.
5. Kőszénbánya és Téglagyár-Társulat Budapesten, annavölgyi, doroghi
és ismételten szászvári szénnel.
6. Szí- G yörgyi Vagyonközség kapronczai erdőgondnoksága, jagujedovácz,
biló és glogováczi szenekkel.
Fogadják mind az előbbeniben nevezett adakozók e helyen is leg
őszintébb köszönetünket.
Petrográfiai és ismét különösen technológiai gyűjteményeink a lefolyt
évben is számosabb adományban részesültek.
Az első helyen említettet a következő urak gazdagították:
H opp F erencz Budapesten, dr. S chafarzik F. közvetítésével, kilaueai
lávasorozattal; Stelzner W. A lfréd dr. Freibergben, kőzetekkel a szászországi granulit területről, és dr. Szontagh T amás Budapesten, csíkmegyei
márványokkal.
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A kőzetkoczka-gyűjtemény hazai csoportját a következő urak öreg
bítették :
Jajscsó D ezső ügyész Nagyváradon, biharmegyei Yaskoh környékbeli
márványokkal; K epes S ándor kőiparteleptulajdonos Szinyér-Váralján,
dr. Szontagh T. útján, ottani hipersthen-augit-andezittel; T raxler L ászló
gyógyszerész Munkácson, ottani trachitokkal, mihez járul még egy teteme
sebb, hazánk különböző részein A dda K álmán, H alaváts G yula , dr. Pethő
G yula , dr. Primics G yörgy, dr. Szontagh Tamás, nevezetesen pedig dr. S chafarzik F erencz . intézeti tagok által gyűjtött sorozat.
Fogadják ezek is az intézet köszönetét.
Technológiai gyűjteményeink összehasonlító része ez évben is szépen
fejlődött, különösen a külföldi kőzetkoczkák száma emelkedett nagyobb
mérvben, a mennyiben semsei Semsey A ndor úr ezek fejlesztésére ez évben
szintén tetemesebb összeget, 1000 frtot állított az intézet rendelkezésére,
a czélból, hogy egy intézeti geológus küldessék ki Nyugat-Bajorországba,
Württemberg, Baden, Hessen-Nassau, a Rajna területére, nemkülönben
Belgiumba, az ottani kőbányák és anyagaik tanulmányozására és az utób
biak begyűjtésére.
E misszió keresztülvitelére dr. S zontagh TAMÁst hoztam javaslatba, a
kinek Miniszter Úr 0 Exczellencziája a jelzett czélra, az őszi időre, hatheti
szabadságot engedélyezni, sőt azonkívül a megfelelő ajánlólevéllel is ellátni
méltóztatott, a mint azonkívül semsei Semsey A ndor úrhoz, nagylelkű
adománya alkalmából, külön köszönőlevelet is intézni kegyeskedett.
Ennek alapján kiküldöttünk, az országos felvételek befejeztével, ősz
szel útra kelt.
Szontagh Tamás osztálygeologus külföldi utazását Bécsben kezdte
meg. Bécsből Bajorországba utazott, a hol a Chiem-tó megtekintése után,
Augsburg és Ulm városokban időzött. A württembergi királyság szép
fővárosában, Stuttgartban, hosszabb időt töltött s kirándult a geológiai
tekintetben igen érdekes « Schwábische Alb» vidékére, a sváb föld híres
jura-képződményeit tanulmányozni és kövületeket gyűjteni. Württembergből útja a badeni nagyherczegség területére vezetett, a hol különösen
Karlsruheban és Heidelbergben és környékén végzett tanulmányokat, meg
tekintvén a bensheimi kőipar-telepet is.
Bensheimből Wormson át, már a hesseni nagyherczegség területén,
Darmstadtba utazott, valamint Maimban is végzett tanulmányokat.
A rajnai provincziákban hosszabb időt töltött, nevezetesen Frankfurt
a/M.-ban, Bingenben, a honnét Oberstein és Tdárba rándult ki a híres
csiszoló ipart tanulmányozni; továbbá a Rajnán lefelé Coblenz, Andernah, Bonn, Cöln, majd Aachen voltak főbb állomásai.
Aachenből Belgiumba utazott, a hol Liege, Louvain, Bruxelles,
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Charleroi, Gand, Ostende, Anvers Tarosokban és környékeiken végzett
.geológiai, kőbánya-ipari tanulmányokat.
Anversből Düsseldorfba utazott s innét mintegy hétheti külföldi tar
tózkodás után tért vissza.
Feladatainak teljesítésénél különösen segítségére volt a cs. és kir.
Osztrák-Magyar Főkonzidátus Brüsszelben, a hol a főkonzul távollétében
B auer konzulátusi kanczellár mindent elkövetett, hogy hazánk érdekeinek
szolgálhasson.
Sok szívességgel támogatta geológusunkat A. L amarche liegi nagybirtokos is, valamint Stuttgartban E berhard F raas dr. tanár, és a kir. ter
mészetrajzi múzeumok igazgatója, Karlsruheban B raijns politechnikumi
tanár, Heidelbergában Sauer tanár és geológus, Darmstadtban dr. L epsius
politechnikumi rektor és a nagyherczegség geológiai fölvételeinek igazgatója,
Aachenben H olzapfel dr. műegyetemi tanár. Igen becses ajánlólevelekkel
látta el dr. SzoNTAGHot H ofmann I stván, belga iparvállalati igazgató Buda
pesten, valamint H ofmann B afael bányaigazgató Béesben.
Fogadják ezért hálás koszönetünket.
A legnagyobb hálára kötelezett bennünket ismét semsei Semsey A ndor
úr nemes tette által, miért fogadja e helyt is forró koszönetünket.

Nem is szólva külön a megbecsülhetetlen alkalomról, mely kiküldöt
tünknek tapasztalatai bővítésére ez alkalommal is nyujtatott, és a külön
féle egyéb anyagról (p. o. sváb jurabeli kövületsorozatról), melyet ez út
eredményeként gyűjteményeinkbe juttatott, jelenthetem, hogy e kiküldetés
egyik eredményeként még az 1894. év folyamában 102 külföldi mintakoczka érkezett be az intézethez, melyeknek beszerzésére nemes pártfogónk
a fentmondott utazási költségen kívül kikészítési, csomagolási és elküldési
illeték fejében további 371 frt 29 krt fedezett sajátjából, úgy hogy az inté
zetre még csak további 18 frt 43 kr szállítási költség háramlóit.
A még múlt évi jelentésemben említett görögországi útjának ered
ményeként dr. S chafarzik F erencz a lefolyt évben 45 darab, Görögország
különböző helyeiről való kőzetkoczkát szolgáltatott be gyűjteményünkbe,
melyeket annak idején részünkre megrendelt, s melyek tehát szintén s e m ■sei Semsey A ndor úr adományát képezik, a mint továbbá 21 darab ugyan
csak görögországi kőzetet nyers alakú darabokban gyűjtött és adott át az
intézetnek kidolgoztatás végett, három további kőzetkoczka pedig szerbiai
eredetű vala.
Összehasonlító koczkagyüjteményünket különben ajándékokkal gya
rapították :
G ünther G. úr, kőfaragó mester Beuchá-n (Szászország), és Karlsbad
városának főpolgármesteri hivatala, a kiket tehát szintén köszönetünk
illeti meg.
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Technológiai gyűjteményeink egyéb ágait még telegdi E oth L ajos
főgeologus szilágymegyei gipszszel, dr. S chafarzik F erencz pedig különféle
belföldi agyag és homok-féleségekkel gazdagíták.
Yégre gyűjteményeink legifjabb ágának szerzeményeként ama prehisztorikus kovaszilánkokat és nukleust említhetem, melyeket dr. Szontagh
T amás közvetítése folytán és V égh F erencz kir. mérnök úr felszólítására
H obák F erdinánd úr ajándékozott nekünk, s melyek Trebusa mellett, a
m.-sziget-— kőrösmezei vasút építésénél találtattak mintegy 50— 60
mély
ségben, sárga agyagban.
A fúrási anyagminták terén Makó város tek. polgármesteri hivatalá
nak az ottani Piacz-tér, nemkülönben a Sóház-utcza vége és a gör. kath.
temető mellett fúrt IV. artézi kútjából való minták beküldését köszönjük,
F arkas K álmán m. kir. kultur-főmérnök úr ellenben a somogymegyei lábocli
artézi kútból kikerült anyagot engedte át.
Yégre P est-P ilis-S olt-K iskun m egye tek. alispánja, H alaváts G yula
kérése alapján a vármegye területén előforduló artézi kútakra vonatkozó
adatokat engedett át.
Itt is őszinte köszönetünknek adok kifejezést.

A hazai közoktatás ügyét a lefolyt évben sem mulasztottuk el támo
gatni s átengedtünk:
1. A budapesti VII. kér. állami főgimnáziumnak

163 kőzetdarabot.

2. A budapesti VIII. kér. polgári fiúiskolának..
93
»
3. A csík-somlyói róm. kath. főgimnáziumnak
143
»
4. A fogarasi m. kir. állami polgári fiú- és leány
iskolának ... _ .... __ __ _
90
»
5. Az iglói községi polgári fiúiskolának ...
80
»
6. A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézetnek ... 157
»
7. A munkácsi magyar királyi állami főgimná
ziumnak
_ _ _ _ _ _ ... ... ... ... 145
»
8. A nagybányai magyar királyi állami főgimná
ziumnak
...
... 146
»
9. A pápai m. kir. földmíves iskolának ...
112
»
összesen tehát 1199 kőzetpéldányt.
Azonkívül a dr. S chafarzik FERENcznek 1892-ben Olaszországba tör
tént kiküldetése alkalmával begyűjtött kőzetanyag másodpéldányaiból,
nemkülönben a tőle 1891-ben gyűjtött svédországi kőzetekből további,
összesen 87 darabot a következőknek ajándékoztunk:
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1. A budapesti m. kir. tudományegyetem geologiaipetrografiai tanszékének _ ... ... ... _ ... _
2. A budapesti m. kir. József-műegyetem geológiai
tanszékének
_ _
_ ... ... _ _ _ ...
3. A budapesti VII. kér. állami főgimnáziumnak
4. A kolozsvári m. kir. tudományegyetem geologiai-mineralogiai tanszékének... ... _ _ _ ...
5. A körmöczbányai m. kir. állami főreálisko
lának
_ — _ _ _ ... ... _ _ ...
6. A selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti
akadémiának
_ _ ... ... .... ... _ ... ...

7 kőzetdarabot.
27
5

»
»

25

»

9

»

14

»

Amaz ajándékok viszonzásául, melyekben az ungvári kir. kát. főgim 
názium és az athéni egyetem természettudományi muzeum bennünket
1893-ban részesítettek, s melyekről még az 1893 évi jelentésemben szólot
tám, az előbb említettnek cserében 65 neogén-kövületfajt, az utóbb mon
dottnak pedig 95 darab kőzetet és 61 darab ásványt, nemkülönbén 110
neogén-kövületfajt juttattunk hazai eljövetelekből.
Ama kőzetbegyüjtésekről, melyek a hazai közoktatásnak szánt gyűj
temények egybeállíthatása végett 1893-ban foganatosíttattak, még a meg
előző évi jelentésemben szólottám.
Minthogy azonban időközben még némi kőzetpótlások mutatkoztak
czélirányosnak és szükségesnek, ezek megszerzése végett is megtétettek a
szükséges lépések.
Mindenekelőtt a szükséges kősó és az evvel társuló kőzetek megszer
zése végett a Pénzügyminiszter Úr 0 Exczellencziájához fordulván, kegyes
engedélyével s az akna-szlatinai m. kir. főbányahivatal szives intézkedései
alapján a rónaszéki m. kir. sóbányahivatal részéről a kívánt anyaggal lát
tattunk el. A m. kir. pénzügyminisztérium vasgyári osztályának kegyes
intézkedése alapján a vajda-hunyadi m. kir. vasgyári hivataltól ottani
barnavas-köveket kaptunk.
A szabad, osztrák-m agyar államvasut társaság m agyar bányái,
hutái és uradalmainak igazgatósága dognácskai kristályos mészkő és domani
ásványszén-mintákat engedett át az iskolai gyűjtemények számára ; a ma
gyar aszfalt részvénytársaság pedig dr. S zontagh T amás közvetítésével
dernői, aszfaltot tartalmazó homokot. C seh L ajos m. kir. főbányamérnök
es bányageologus, selmeczbányai istván-aknai piroxenandezitekkel gazdagítá
kőzetanyagunkat.

Begyűjtött továbbá ugyancsak a szóban forgó czélra dr. Pethő G yula
kir. főgeologus 75 darab kvarcz-porfir és 127 darab granititet Boros-Sebes,
illetőleg pedig Kis-Halmágy tájáról; dr. P osewitz Tivadar segédgeologus
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ellenben a kívánt mennyiségben kárpáti homokköveket, a mint továbbá
kotterpataki vasérczek beszerzését közvetíté.
Fogadják mind a nevezettek őszinte köszönetünket.
*

Chemicti laboratóriumunkban, vegyészünk nyári szabad
ságidejét kivéve, a többi időn át szakadatlanul folyt a munka. Az országos
felvételekkel kapcsolatos vizsgálatokon kívül magánfelek részére is fogana
tosíttattak megvizsgálások 356 frt szabályszerű díj mellett.
Laboratóriumi kisebb természeti pótlásokra a lefolyt évben Miniszter
Úr 0 Nagyméltóságának engedélye alapján i87 frt 54 krt fordítottunk, de
beszereztünk továbbá egy teljesen felszerelt Berthelot-Mahler-féle kalorimétert is, nevezetesen az ásványszenek fűtőképessége gyors és egyöntetű
megállapítása végett 704 frt 46 kr értékben, mihez még 29 frt 82 kr szál
lítási díj járult.
A laboratóriumi rendes kémszerszükséglet az intézeti házipénztárból
fedeztetett.
A pedologiai laboratórium szintén akadálytalanul működött és be
rendezésének további fejlesztésére 348 frt 83 krt laboratóriumi eszközökre,
89 frtot bútorzatra és 53 frt 15 krt földfurókra, összesen tehát 490 frt 98 krt
fordítottunk.
*

Könyv- és térképtárunkra térvén át, jelenthetem, hogy a
lefolyt évben 161 új mű jutott szakkönyvtárunkba, darabszám szerint
611 kötet és füzet s így szakkönyvtárunk állománya 1894 deczember végén
5184 külön művet 12,707 darabbal tüntet fel, melynek leltári értéke
78,296 frt 50 kr. A múlt évi szerzeményből vételre esik 97 darab 1,020 frt
36 kr értékkel, ellenben 514 darab 2734 frt 36 kr értékkel csere és ajándék
révén jött be hozzánk.
Általános térképtárunk 18 külön művel gyarapodott, összesen
125 lappal, minek következtében e tár 1894 deczember végén 448 külön
műre eloszló 2666 lappal bírt, mefyeknek leltári értéke 7325 frt 11 kr.
Ebből a lefolyt évi vételre esik 6. lap 13 frt 58 kr. értékkel, 119 lap
277 frt 5 kr értékkel itt is csere és ajándékra esik.
A vezérkari térképek tárának állománya 1894. év végén 1994 lapot
mutat fel 4389 frt 2 kr leltári értékkel, s így az intézeti két térképtár
1894. év végén 4660 lappal bírt, 11,714 frt 13 kr leltári értékkel.
Könyvtárunk révén is számosabb ajándékot kaptunk, s a főbb ada
kozók közül említenem kell a Magyarhoni Földtani Társulatot, mely az
elmúlt évben beérkezett összes könyvállományát ajánlá fel az intézetnek,
A m. k. földtani int. évi jelentése 1894-röl.
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mely számos igen becses könyvet tartalmazott boldogult dr. Szabó József
könyvtárából is, melyet a család nagylelküleg a társulatnak engedett át;
nemkülönben semsei Semsey A ndok urat, a kinek egyebeken kívül neveze
tesen az Oesterreichische Revue 1863— 1867. évfolyamait köszönjük.
Fogadják valamennyien hálás köszönetünket.
Csereviszonyt kötöttünk a lefolyt évben a Sonckenbergische Naturforschende Gesellschaft-tal Frankfurt a/M.-bán.
Ezenkívül kiadványaink megküldettek: kilencz bányahatóságnak, a
Magyar Iparegyesületnek Budapesten, a m. kir. Miniszterelnökségnek, a
m. kir. Pénzügyminisztériumnak (2 példányban), a Kereskedelemügyi m.
kir. Minisztériumnak, a Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak,
továbbá a Földmívelésügyi m. kir. Minisztériumban az országos m. kir.
vízépítészeti és talajjavítási hivatalnak, a kebelbeli VIII/1— a ü.-osztály
nak, az I-ső főosztálynak, a kebelbeli miniszt. könyvtárnak, úgy hogy a m.
kir. Földtani Intézet kiadványai a múlt év folyamán 94 belföldi és 128 kül
földi testületnek küldettek meg, s ezek közül 14 belföldi és 124 külföldi
testületnek csereviszony fejében, a mint ezenkívül 11 kereskedelmi és ipar
kamara az É vi jelentést kapta meg,
#

A m. kir. Földtani Intézet részéről a múlt évben a következő közle
mények adattak k i :
I. A m. kir. Földtani Intézet Évkönyvében:
Dr. K och A ntal : Az erdélyrészi medencze harmadkori képződményei.
1. rész. Paleogén-csoport (X. köt. 6. füzet).
B öckh János : Adatok az Iza völgye felső szakasza geológiai viszonyainak
ismeretéhez, különös tekintettel az ottani petróleum-tartalmú lerakó
dásokra (XI. köt. 1. füzet).
I nkey B éla : A debreczeni m. kir. gazdasági tanintézet földje (XI. kötet,
2. füzet).
II. A
staltn -b á n :

«Mittheilungen a.

d. Jahrbuche d. kön. ung. geol.

A n-

Dr. E mebich L örenthey : Die oberen pontischen Sedimente und dérén
Fauna bei Szegzárd, Nagy-Mányok und Árpád. (X. Bd. 4. Heft.)
T h . F uchs : Tertiárfossilien aus den kohlenführenden Miocsenablagerungen dér Umgebung von Krapina und Badoboj und über die Stellung
dér sogenannten «Aquitanischen Stufe». (X. Bd. 5. Heft.)
Dr. A nton K och : Die Tertiárbildungen des Beckens dér siebenbürgischen
Landestheile I. Theil. Paláogene Abtheilung. (X. Bd. 6. Heft.)
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III.

A m. kir. Földtani Intézet Évi Jelentése i893-ról.

IY. Jahresbericht dér königl. ungar. geologischen Anstalt fúr Í892.
V. Az «Erláuterungen zűr geolog. Specialkarte dér Lánder d. un
gar. Krone »-ból.
Dr.

T heodor

Posewitz :

Umgebung

von

Marmaros-Sziget (Zone 14,

Coll. XXX.).
A nyomtatványaink szerkesztői teendőivel a múlt éven is

telegdi

R oth L ajos főbányatanácsos, kir. főgeologus és H alaváts G yula osztály-

geologns urak foglalkoztak; az előbbeni a német, az utóbbi a magyar szövegüek körül működött, míg a pontos szétküldés körül dr. Posewitz Tiva 
dar kartársunk fáradozott.
Végre mindazok irányában tolmácsolom köszönetünket, a kik intéze
tünket, és ennek tagjait működésükben támogatni szíveskedtek.
Budapest, 1895 julius havában
A magyar kir. Földtani Intézet igazgatósága:

Böckh János.
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