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ben is a 8. és 12. §§. értelmében járatik el, illetőleg az elveszettnek tekintett mű 
egyenesen a lefizetett biztosítékból téríttetik meg.

12. §. A kölcsönvevő a felszólítástól számított 2 hét, az esetleges jótálló 
pedig 2 hó alatt tartozik a térítvény aláírásával járó fizetési kötelezettségének 
eleget tenni, mely határidő lejárta után a kérdéses összeg bírói utón hajtandó be.

13. §. Ha több kötetből álló egyes művek s folyóiratok, vagy több darab
ból álló térképek egyes részei elvesztetnének vagy megcsonkíttatnának s ezen ré
szek külön megszerezhetők nem volnának, az illető köteles az egész munka, folyó
irat vagy térkép megvétele vagy azok árának letétele által kárpótolni az intézetet. 
Ilv esetekben a hézagos vagy megcsonkított munka természetesen a megtérítő 
tulajdonába megy át.

14. §. Oly egyének, a kikért a jótálló volt kénytelen valami hátrányt szen
vedni, vagy kiktől valamely műnek értékét bírói utón kellett behajtani, a könyv
tár használatától egyszer s mindenkorra eltiltatnak.

15. §. Az egyes munkáknak esetleg vidékre való kiküldése, valamint a 
visszaküldés is, a kölcsönző terhére és felelősségére történik.

16. §. A könyv- és térképtár június 1-étől augusztus 1-éig zárva van.
1 7. §. Kikölcsönzések az intézet tagjai vagy belmunkatársai által — vasár- 

és ünnepnapoknak kivételével — naponként d. e. 9—2 óra közt, bárki más által 
csupán 12 — 1 óra közt a könyvtárnok vagy helyettesének közvetítése mellett 
történhetnek.

Kelt Budapesten, 1883. fsbruár 26-án, a m. kir. földtani intézetnek 1882. 
évi deczember 11., 13., 15., és 30-án tartott értekezletéből.

(P. H.) A  m. k. fö ld tan i in té ze t  igazg a tó sá g a :
B ö c k h  J á n o s  s . k .

9777. sz.
Jelen szabályzatot ezennel jóváhagyom.
Budapest, 1883. márczius /-én.

(P. H.) A miniszter helyett:
M a t l e k o v i c s  s . k .

KÜLÖNFÉLÉK.
A földtani intézetből. Kinevezések. A földművelés-, ipar- és keres

kedelemügyi miniszter a m. k. földtani intézethez G e s e l l  S á n d o r  bánya- 
tanácsost és m. kir. bánya-geologust bánya-fögeologussá, telegdi B o t h  
L a j o s  osztálygeologust /ögeologussá, L ó c z y  L a j o s  m. nemzeti múzeumi 
segédőrt osztálygeologussá nevezte ki.

Geológiai fölvételek Magyarországon 1883 nyarán. A m. kir. 
Földtani Intézet tisztviselői az idei felvételi időszak alatt, junius—szep
tember hónapok folytán, a múlt évi munkálatokat folytatva* ismét a Ma

* B- a fölvételi jelentéseket a Közlönynek ezidei füzeteiben.
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gyár erdélyi határhegységben és illetőleg ennek kiegészítő deli részeken a 
Bánsági hegységben foglalkoznak. Némi kivétel csak anyiban fordul elő. 
hogy az intézet két tagja, mielőtt a tavalyi terület folytatásához hozzáfogna, 
Esztergom (dr. Schafarzik) és Piszke vidékén (dr. Hofmann) az eddig még 
részletesen föl nem vett pontokat fogja feldolgozni és térképezni, úgy hogy 
az idén azok a kicsiny hiányok, a melyek egyrészről Stürzenbaum József 
komáromi és H antken Miksa esztergomi föltételei között, másrészt a Hant
ken és dr. Koch Antal által felvett területek közt maradtak, véglegesen ki 
fognak egészíttetni. Ezzel Magyarország dunántúli részének geológiai rész
letes fölvétele és térképezése teljesen be lesz fejezve.

Az országos fölvételek gelogusai az idén is két osztályba vannak cso
portosítva.

Ez első vagyis az északi osztály tagjai dr. Hofmann Károly főgeolog, 
egyszersmind osztályvezető, Matyasovszky Jakab és Lóczy Lajos osztály- 
geologok, dr. Pethő Gyula segédgeolog s dr. Koch Antal kolozsvári egye
temi tanár mint külön megbízott. — Dr. Hofmann Károly az esztergom- 
vidéki (Esztergom és Komárom megye területére terjedő) felvételek bevégzése 
után Szathmár és Szolnok-Doboka megye határos részein folytatja fölvételeit 
s hozzácsatlakozik mint közreműködő dr. Pethő Gyula. — Matyasovszky Ja
kab főleg a Bézhegység térképezésével fog foglalkozni Biharmegye terüle
tén. — Lóczy Lajos a Maros jobb partján, kissé a balpartra és átcsapva 
Arad, Temes és kis részben még Krassó-Szörény megye területén végzi a 
fölvételt és térképezést. — Dr. Koch Antal tavalyi fölvételeivel szoros kap
csolatban a Kolozsvárnak tágabb értelemben környékét képező keleti sze- 
.gélyhegységben s részben északfelé csapva folytatja fölvételeit Kolozs- és 
esetleg Torda-Aranyos megye területén.

A második vagyis a déli osztály tagjai telegdi Both Lajos, főgeologus 
egyszersmind osztályvezető, továbbá Halaváts Gyula és dr. Schafarzik 
Eerencz segédgeologok, a kikkel részben még Böckh János igazgató is 
közre fog működni. - -  Both Lajos a tavalyi területet folytatásában Pon- 
gászka és Berzava völgyekig fog előnyomulni Krassó-Szörény megyében. 
Halaváts Gyula előbb a tavaly megkezdett verseczi lap fölvételét fejez1 
be. azután tovább hatol észak felé, valamint keletfelé, a mesozoi lerakodá
sokig terjedő részbe, egészben véve Torontál-, Temes- és Krassó-Szörény 
megye területén. — Dr. Schafarzik Ferencz az esztergoinvidéki részlet 
fölvétele után a Krassó-Szörénymegyei fölvételekhez csatlakozik s Meliádia 
vidékét fogja felvenni és térképezni.

Bökh János igazgató fel fogja keresni a működő osztályokat, figye
lemmel kisérni munkálataik folyamát s tájékozódást szerez az illető terüle
tek alkotásáról, de ezen kívül még folytatni fogja tavalyi fölvételeit is 
Krassó-Szörény megye területén.

Végre Gezell Sándor, bánya-főgeolognak, a ki az idén neveztetett
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ki az intézethez, ez alkalommal a többiekétől egészen elütő feladat jut. Gezell 
ugyanis régebben, midőn még a bányászat keretében szerepelt, megkez
dette Selmecz bányászati viszonyainak tanulmányozását és illetőleg egy 
nagy méretű, a bányászat igényeit minden tekintetben kielégítő térkép 
elkészítését s munkájával már tetemesen előre is haladt. Az idén tehát ezt 
fogja még folytatni és be is fejezni, Hontmegye területén.

Minthogy társulatunknak a Földtani Intézettel kötött szövetsége a 
jövő évben is fenn fog állani, de sőt a kilátások szerint még az eddigi
nél is szorosabbnak Ígérkezik, bizton reméljük, hogy az idei fölvételekről 
szóló jelentések ismét a Földtani Közlöny-ben fognak megjelenhetni és 
pedig, ha a viszonyok kedvezők lesznek, alkalmasint korábban mint az 
ideiek, talán egyszerre, megszakítás nélkül, már február-márczins folyamán.
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A SOMOSKŐI BAZALTKÚP PUSZTULÁSA.
N y ílt le v é l a «Földtan i K özlöny» szerkesztőségéhez.

Tisztelt szerkesztőség! 1879 szeptember 1-jén a magyar orvosok és 
természetvizsgálók budapesti nagygyűlésének egyik szakosztályában egy 
indítványt terjesztettem be, a somosköi bazaltkúp gondozása és fentartása 
ügyében, melyet mind a szakosztály, mind a nagygyűlés elfogadott és a 
központi választmányt megbízta a szükséges lépések megtételével.

Indítványom főrésze így hangzott: «Folyó év junius havában Scha- 
farzik Ferencz tagtárs úrral Salgó-Tarján vidékét geológiai tanulmányozás 
czéljából lehető nagy kiterjedésben bejártuk, átkutattuk. Ezen alkalommal 
megnéztük a somos-újfalusi vasúti állomástól mintegy félórányira fekvő, 
tűrhető kocsiúton elérhető somoskői bazalt-hegyet, helyesebben kúpot, 
melynek tetején kizárólag bazalt-oszlopokból emelt szép lovagvár romjai 
emelkednek.

Az önállóan kiemelkedő, süvegalakú hegy EKK-i oldalán, közvetetlen 
a várromok alatt, bazalt-tufa és bazalt-breccia által kerítve, egy nagyszerű, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 szögletű, szabályos oszlopokból álló, vékonyabb végeikkel 
kupolaszertileg összehajló, tömör, sötétszürke bazalt, mintegy megkövesült 
vízesés, gyönyörű képet nyújt. Az oszlopkúp alatt meredek kőtenger vonúl 
le a völgy talpáig.

Az oszlopok szabályosságukra, anyagukra és feltűnően szép alaku
lásukra nézve a Világ bármely ez ideig ismert ilynemű képződményével is 
kiállják a versenyt.

Ezeket a bazalt-oszlopokat nagy mérvben tördelik s használják út- 
kavicsolásra és egyebekre. Daczára annak, hogy ily czélokra eléggé alkal
mas kőanyag bőven található a közelben.
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Ily pusztítás mellett a bazaltkúp legszebb része rövid idő alatt el 
fog tűnni.

A tisztelt szakosztályhoz intézett jelen indítványom és kérésem oda 
terjed, kegyeskednék, tekintetbe véve, miszerint mind az állam, mind 
magánsegélyezés útján, egyoldalúlag csakis a műemlékek érdekében tör
ténik valami, míg a természet remekei a legkisebb figyelemben sem része
sülnek. Tekintetbe véve továbbá, hogy a fent említett bazaltkúp, mint a 
vulkáni bazalt-kitörések legszebb emléke nemcsak a geológus, hanem — 
a rajta levő sajátszerű bazaltoszlop-várrom miatt — a nagy közönség és 
az archeológus kiváló figyelmét és érdeklődését is nagy mérvben kiér
demli: jelen indítványomat a a nagygyűlés elé szívesen felterjeszteni, hogy 
ez magáévá tévén az ügyet, a természeti remekek megóvása és gondozása 
érdekében, első sorban általánosságban az államot s a netaláni magán
birtokosokat, másrészt a szóban forgó esetben a bazaltkúp ügyét illetőleg 
az ottani közbirtokosságot, névszerint N. N.-t ügyiratilag megkérni és fel
szólítani még e gyűlési idény alatt kegyeskednék stb.»

A központi választmány intézkedéséről ez ideig nincsen tudomásom.
Azóta évek múltak el. A somoskői bazaltkúp oszlopai sűrűn vándo

rolnak ki kavics gyanánt az országúkra. A természet e ritka remeke ma
holnap országúti por és sár leszen! S miért ne ? Csak ilyképen hozhat 
hasznot a konyhára. Mai napság pedig ez nálunk a fődolog.

1879-ki indítványom támogatására dr. Szabó József egyetemi tanár 
jóakarólag felemlíté az Egyesült-Államok nemzeti parkjának szigorú védel- 
mezését s állami gondozását.

A rideg, számító és kedélytelennek híresztelt amerikai, törvényhozá- 
silag első védője a természet remekeinek, azon remekeknek, melyeknek 
helyreállítása, újjáteremtése hatalmunk körén túl esik. Egy pusztuló vár
rom vagy más műemlék újjáalkotása néha a hozzáértő építész ügyességéhez 
és a költségek kiteremtéséhez fűződik; de minő emberi hatalom emel 
sziklákat s teremt egyszerre száz- és ezeréves faóriásokat.

Mindezekért kötelességemnek tartom indítványomat feleleveníteni 
s a tisztelt szerkesztőséget arra kérni, hogy ezt magáévá tevén, oda hasson, 
miszerint a törvény védő szelleme a természeti szépségeknek és remekek
nek lehető megmentésére és megóvására is ráirányoztassék. — Fogadja stb.

Budapest, 1883 márczius 13.
Szontagh Tamás.


