
D) Egyéb jelentések.

1. Az európai földtani intézetekről.

Dr. L óczy LAjos-tól.

A  m. kir. földtani intézet igazgatói tisztét elfoglalva, feladataimnak 
jobb átértésére a külföldi földtani felvételek módszereit és a geológiai 
intézetek igazgatását közvetlen tapasztalatból megismerni óhajtottam. Eb
ben az irányban tett előterjesztésemre nagyméltóságú dr. Darányi I gnác 

-akkori m. kir. földmivelésügyi miniszter úr 10.581. eln. sz. 1908. nov. hó 
G-án kelt rendeletével megengedte, hogy a külföldi földtani intézetek ta
nulmányozása céljából útrakelhessek.

Az 1908. november hó 27-től 1909. január 8-ig terjedő idő alatt
11.500 km. hosszú útvonalban a következő városokat látogattam meg: 
Bologna, Roma, München, Stuttgart, Tübingen, Karlsruhe, Darmstadt, 
Heidelberg, Strassburg, Freiburg, Zürich, Lyon, Grenoble, Páris, Lon
don, Bruxelles, Bonn, Greifswald, Kopenhága, Kristiánia, Stockholm, 
Helsingfors, Szt.-Pétervár, Berlin, Halle és Wien.

Mindezek a városok vagy földtani intézetek székhelyei; vagy pedig 
egyetemeikben hirneves földtani intézetek és gyűjtemények vannak, ame
lyek tanárai munkatársi viszonyban állanak a földtani felvétellel. 1909. 
november és december havában kormányunk képviselőjeként Londonba 
utaztam az angol külügyminisztériumba egybehívott nemzetközi világ
térkép bizottság értekezletére. Ez alkalommal Edinburghban a skóciai 
állami geológiai intézetet és Oxfordban az egyetem gyűjteményeit 
ismertem meg. Végre 1910. június havában a düsseldorfi nemzetközi 
bányászati, kohászati, alkalmazott mechanikai és gyakorlati földtani 
kongresszuson mint a földmivelésügyi minisztérium kiküldötte szerepel
tem, útközben Bochum, Göttingen és Bruxelles meg Bonn földtani inté
zeteit és múzeumait látogatva meg.

Mindezeken az utazásaimon anyagi segedelemmel és jó tanácscsal 
hathatósan támogatott dr. semsei Semsey A ndor főrendiházi tag úr, a 
m. kir. földtani intézet tiszteletbeli igazgatója. E helyen is mélységes há
lámat tolmácsolom ezért lelkes pártfogónknak és mecénásunknak.
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Összesen 30 város geológiai intézetét, mnzeumát ismertem meg köz
vetlen szemléletből igazgatóiknak szíves és liberális fogadása és közlései 
alapján. Ezért sok-sok derék és hírneves külföldi szaktársnak lettem 
hálás lekötelezettjévé és összességben tolmácsolom e helyen nekik köszöne- 
tcmet, mert a nevek felsorolása lapokat töltene meg.

Olyan földtani intézetek, amelyek hivatalos földtani felvételekkel 
foglalkoznak és közvetlenül az állami igazgatás alá tartoznak, a miénken 
kivül következő európai országokban vannak:

Olaszország, Franciaország, Nagybrittannia és Írország, Belgium, 
Dá n ország, Norvégia, Svédország, Finnország, Oroszország, Poroszország, 
Elszász és Lotharingia, Bajorország, Baden, Hessen, Szászország, Ausz
tria, Románia, Portugália és Spanyolország.

Románia földtani intézetét ismételt bukaresti látogatásaim alkalmá
val ismertem meg, Liszabon és Madrid földtani fölvételeiről pedig a 
vezetőférfiak szívességéből nyertem levélbeli felvilágosítást.

Valamennyi rendszeres országos földtani fölvételekről szerveze
tére nézve leginkább a schweizi különbözik, amennyiben Schweizban 
a „Geologische Commission dér Schweizerisclien naturforschenden Ge- 
sellschaft“ intézménye irányítja és igazgatja a geológiai térképezést. 
Olyan féle viszonyban áll ez a Bundesrattal, mint a Magyar Földrajzi 
Társaság Balaton- és Alföldi-bizottsága a magyar kir. minisztériumokkal, 
vagyis, bárha állami segedelemben részesül, függetlenül működik.

A  többi felsorolt államokban kétféle szervezetben van az ország föld
tani felvétele rendszeresítve.

Olaszországban a Reale Comitato Geologico dél Italia Bolognában 
székelő elnökével, Capellini szenátorral csak mint elméleti tanácsadó 
intézmény áll a római Ufficio geologico felett. Ez a hivatal a Corpo Reale 
déllé Miniere, vagyis a bányahivatal egyik osztálya és ezzel a földmivelés, 
ipar- és kereskedelemügyi minisztérium alá tartozik.

Hollandiában a Commissie von hét geologisch Onderzoch a Tudomá
nyos Akadémia kebelében újabb időben alakult és a belügyminisztérium 
hatásköre alatt áll. Azonkívül van még egy állami intézet is, a Ryksop- 
sporing von Delfstoffen (állami ásványkutatás) a földmívelés-, ipar- és 
keresk cdelemügyi minisztériumban.

Belgiumban is van egy Commission géologique de Belgique, míg a 
tulajdonképeni állami intézet az ipar és közmunkák minisztériumának 
hatásköre alatt álló Service geologique de Belgique.

Finnországban is „Geologiska Kommissionen i Finland<l a földtani 
intézet címe, valósággal azonban ez országos intézet, az iparügyi Stirelse 
hatáskörében.

Oroszországban a Geologiskij Komitet szintén bizottságjellegű.
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Azonban ez is valóságos állami intézmény az állami jószágok miniszté
riumának földmívelésügyi, bányászati osztályában.

A  geológiai bizottságon kívül még két másik független geológiai 
intézet van Oroszországban, a cári kabinéi geológiai osztálya és a szibé
riai osztályok, szintén szibériai geológiai bizottság neve alatt, az ipar
és kereskedelemügyi minisztérium kebelében.

Spanyolországban a Comission dél maya geologico a Ministere de 
Fromenla, földmivelésügyi minisztérium alatt áll.

Portugáliában a Comissao de Cervigo Geologier a közmunkák, keres
kedelemügyi és iparügyek minisztériuma alatt áll.

Állami intézményekként, mindennemű tanácsadó, vagyis irányító 
bizottságok nélkül szervezett geológiai intézetek vannak a következő álla
mokban:

Franciaországban: Service de la Carte geologique de la Francé a köz
munkák minisztériuma alatt.

Romániában: Institutul geologic al Romaniei az ipar- és kereske
delemügyi minisztérium kebelében.

Elszász és Lotliringiában: Geologische Landesanstalt v. Elsass u. 
Lothringen a belügyminisztérium alá tartozik, de azzal az egyetem 
kurátorának közvetítésével érintkezik.

Badenben: Grossherzogl. Badische Geologische Landesanstalt a 
pénzügyminisztérium főbányahivatala alá van rendelve.

Württembergben: Geologische Abteilung desjtatistischen Landes- 
amtes cím alatt a pénzügyminisztériumhoz van a geológiai felvétel be
osztva.

Bajorországban: Geologische Landesuntersuchung, mint a kir. ba
jor főbányahivatal geológiai osztálya van a királyi ház államminisztériu
mába beosztva.

Hessenben: a Grossherzogl. Hessische Geologische Landesanstalt 
a belügyminisztérium hatásköre alatt áll.

Poroszországban: a Köngl. Preussische Geologische Landesanstalt 
a kereskedelmi és iparügyi minisztérium tárcájához tartozik.

Nagybrittaniában és Írországban négy intézet áll fenn a földtani 
felvételek intézésére.

1. a Londoni központi intézet: Geological Survey of Great Britain,
2. és ugyanott a Geological Survey of England and Wales,
3. az edinburghi Geological Survey of Scotland, és
4. az előbbiektől független Geological Survey of Ireland.
Norvégiában: a Norges geologiske Undersökelse a kultuszminisz

térium alatt áll.
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Svédországban: a Sveriges geologiska undersökning a földmivelés- 
tigyi minisztériumhoz tartozik.

Mecklenburgban és Oldenburgban is vannak földtani intézetek, a 
melyeket azonban nem látogathattam meg.

A  bulgáriai földtani intézetet alakulása idején ismertem meg szófiai 
látogatásomkor.

Ausztriában: a K. k. geologische Reichsanstalt a vallás- és közokta
tásügyi miniszter tárcájához tartozik.

Bosznia és Hercegovinában: a Bosnisch-Hercegovinische Geologische 
JLandesanstalt a Bányakapitányság hatáskörében van.

Nem terjeszkedhetem ki ezúttal Amerika, Ázsia, Ausztrália és A f
rika országainak földtani intézeteire, amelyek az európaiaktól különböző 
"viszonyok között alakultak és más követelmények kielégítésére szolgál
nak, mint a mi kontinensünkön levők.

Megemlítem azonban, hogy Ázsiában a legutoljára alakult koreaival 
hat földtani intézet van, Afrikából szintén hat geológiai intézetet isme
rünk. Észak-Amerikának négy nagyobb földtani intézetén kívül az Unió 
egyes államaiban még 37 külön kisebb-nagyobb földtani intézet van vagy 
volt, úgy hogy Észak-Amerikában 41 földtani intézetről lehetne beszélni.

Dél-Amerikában csak Argentinénak és Braziliának van földtani 
intézete.

Ausztráliának és New-Zealandnak 7 földtani intézete van.
íg y  a földkerekség összes földtani felvételi intézményeinek száma 

összesen 93. (Lásd: Geologen-Kalender für die Jahre 1911— 12.)
Az Európán kívüli államok földtani intézetei közül a japáni, 

indiai, egyptomi, argentinai, braziliai, canadai és mexikóiról vannak a 
„Geologen-Kalender“ -ben bővebb adatok. Ezekből kitűnik, hogy szer
vezetük és munkakörük az európai intézetekéivel meglehetősen összevág. 
Érthető is ez, mert még a részletekben is a jelenlegi vagy egykori 
európai anyaország szolgált mintáúl a tengerentúli földtani szolgálat szer
vezésénél. Mindegyiknél azonban nagyobb súlyt vetnek az ásvány termé
kek geológiájára, mint a legtöbb európai geológiai intézetben, sőt Canadá- 
ban még a flóra és a fauna kutatása is feladata a földtani felvételnek.

Az északamerikai Egyesült-Államok intézete az ü. St. Geol. Survey 
(1879-ben alapítva) a leghatalmasabb e nembeli szervezet a földkerek
ség geológiai intézetei között. 1,477.440 dollár évi költségelőirányzata, 
nagyszámú tagja (43 geológus és temérdek asszisztens), kiadványainak 
femérdeksége és sokoldalúsága —  mert még a topográfiái térképeket is ez 
az intézet adja ki — felülmúlja valamennyi többi intézet munkásságát.

A  mi céljainkhoz elegendő, ha csupán a nagyobb európai földtani 
intézetek belső szervezete és munkaköre felett tartok rövid szemlét. A
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mellékelt táblázatos csportosítás megkönnyíti ezt. Előrebcsátom, hogy 
valamennyi külföldi földtani intézet előkelő szereppel bir az állami inté
zetek között. Igazgatói Németországban Geheimratok, Oroszországban, 
államtanácsosok és mint ilyenek, excellenciás urak; csaknem mindenütt 
akadémikusok.

A  geológiai bizottságokban egyetemi tanárok vannak és a főgeoló
gusok is egyetemi tanári ranggal vesznek részt a szolgálatban. Ivülönösen, 
Németországra és Franciaországra áll ez, ahol az egyetemek bányászati 
és technikai főiskolák geológus-professzorai intézik a földtani felvéte
leket.

Oroszország földtani komissziójának kinevezett tagjai a bányászati, 
főiskola tanáraival egyenrangúak és az intézmény igazgatója, valamint 
geológusai még más állami hivatalt is viselhetnek.

Többekkel tárgyaltam külföldi kollégáim közül a felett a kérdés 
felett, vájjon mi előnyösebb a földtani intézetek munkásságára, az-e, ha 
kizárólag az intézet munkakörében maradnak, vagy pedig, ha a felsőbb 
oktatásban is mint előadók résztvesznek.

A munkafelosztás és az erők összpontosításának elve mindenesetre 
amellett szól, hogy az állami geológusok tehetségüket és munkabírásukat 
kizárólag a földtani szolgálatnak szenteljék.

Egy-két állami intézetben, úgymint Nagy-Britániában és Skóciá
ban, Belgiumban, Portugáliában, Olaszországban és Ausztriában is, ha
bár itt sem kizárólag, a kinevezett geológusok nem szerepelnek mint fő 
iskolai doccensek.

A többi európai földtani intézetekből több tag, rendesen a magasabb 
rangúak közül, a főiskolai oktatásban is tevékeny reszt vesz.

Az európai tudományos közvélemény határozottan azt vallja, sőt 
követeli, hogy a vezető tapasztalt állami geológusok bőséges tapasztala
taikat és különösen a hazai föld geológiai ismeretét, amelyről természe
tesen ők leghivatottabbak szólni, közvetlenségben nyújtsák a főiskolai 
ifjúságnak.

Egyszersmind a gyakorlati földtani kiműveléshez is jó alkalom 
nyílik a geológus növendéknek, ha tapasztalt geológus oldalán kezdheti 
meg főiskolai pályáját.

Milyen üdvös, milyen nagy jelentősége volna hazai bányászatunkra, 
ha a bányászati főiskola Selmecbányáról Budapestre áttelepíttetnék és 
a bányanövendékeknek alkalmuk nyílnék a földtani intézet erre termett 
tagjaitól előadásokat hallani, az intézet gazdag gyűjteményeiben ismere
tüket tágítani és esetleg az intézet felvételi munkáiban is gyakorlati' 
tapasztalatokat szerezni.

Másrészt külföldi szaktársaim azért is hasznosnak bizonyítgatták:
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.azt, ha a földtani intézet geológusai résztvesznek a főiskolai tevékeny
ségben, mert ezzel eleje vétetik annak, hogy az intézeti tagok, különösen 
az idősebbek, bürokratikus irányba és a munkának ilyen szellemű elinté
zésében szigorúan a hivatalos órák betöltésére hajoljanak. A  főiskolai ok
tatás, az ifjúsággal való foglalkozás szuggesztiv természeténél fogva 
élénkítő és serkentő hatással van az öregedő emberre is.

Ebből a felfogásból óhajtandónak tartanám én is, hogy geológusaink 
az akadémikus életben is minél élénkebben résztvegyenek.

Ehhez persze nemcsak a geológusok igyekezete szükséges, hanem 
az irányadó tudományos körök közfelfogása és hajlandósága is. Sajnos 
azonban, hazánkban a tudományos hallgatag kritika szigorúbb, mint 
bárhol másutt, anélkül, hogy tudományos életünk mindenben meg
ütné a külföldi mértéket. Egyelőre nincsen kilátás arra, hogy a tudo
mányos irányzat intézetünk közreműködését az akadémiai életben igénybe 
venni kivánná.

Az európai földtani intézetek munkaköre és ennek rendszere meg
lehetősen sokféle.

Németországban, Franciaországban és Angolországban, ahol a tér
képező geológiát régóta mívelik és temérdek munkatárs szegődött a hiva
talos geológusok mellé, az első geológiai felvétel nagy területekről már 
régebben teljesen elkészült.

Belgium, Württemberg, Szászország, Sohweiz és Poroszország kö
zépső részéről is nagyobb mértékű geológiai térképek vannak. Francia- 
országban, úgy tudom 1911-ben, a térképezés az egész országról elkészült. 
A  német térképek mértéke l:25,000-es, Belgiumban l:40.000-es, Württem- 
bergben l:50.000-es, Franciaországban l:80.000-es és 1 :320.000-es, míg 
Angolországról és Walesról 1:243.400-es mértékű térképek vannak for
galomban. Schweiznak l:100.000-es mértékű geológiai térképe is ké
szen van. Ezekben az országokban most vagy új felvétel és tökéletesített 
geológiai térképezés folyik vagy csak a térképek javított új kiadását in
tézi némelyik intézet.

A  legtöbb államban olyan mértékű geológiai térképek jelennek meg, 
amilyen mértékben a könyvpiacon a topográfiái lapok kaphatók.

Ez különösen áll a középeurópai magas műveltségű és sűrű népes
ségű, de kisebb területű országokra, meg a nagy Poroszországra. Európa 
.szélére eső nagyobb területű országoknak kisebb méretű geológiai tér
képekkel kell megelégedniük. Franciaország l:80.000-es, Nagy-Britannia 
és Írország 1:63.360, Ausztria 1:144.000 és 1:75.000, Magyarország szin
tén 1:144.000 és 1:75.000 mértékű képeket adott ki. Olaszország 1:100.000. 
Spanyolország 1:400.000, Oroszország 1:420.000, Norvégia és Finnország 
.az országoknak sűrűn lakott részéről 1:100.000, illetőleg 1:200.000-es
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mértékű geológiai térképeket adtak ki. Csakhamar belátták azonban az 
északi országok földtani felvételeinek vezetői, hogy ezekről a nagykiter
jedésű és a sarkövi tájakra is kiterjedő területekről nagyon sokáig nem 
készülhet el az ilyen nagymértékben megkezdett felvétel; ennélfogva 
Norvégia és Finnország 1:400.000-es mértékű geológiai térképek kiadá
sát határozták el.

Különbözők feladataikban is a geológiai intézetek. Egyes orszá
gok földtani intézeteiben a gyakorlati követelményeknek túlsúlya van 
a tudományos feladatok felett.

Bajorországban, Hessenben, Württembergben, Belgiumban, Porosz- 
országban a magánfelek meghatározott díjtételek mellett vehetik igénybe 
a földtani intézet tanácsát és vizsgálatait.

Ahol bizottságok működnek és alkalmi munkatársak végzik a fel
vételeket, ott az ilyen díjszabások természetesen nincsenek megállapítva.

Nagy-Britanniában a földtani intézet csak a hivatalos intézmények
nek és a törvényhatóságoknak ád szakvéleményt. Magánosok részére a 
geológusok csak szabadságidejük alatt vállalhatnak véleményező munkát. 
Ez különben általános szabály csaknem mindenütt.

A  magánszakértői díjak mindenütt meglehetősen magasak, nehogy 
a geológusokat túlságosan, minden jelentéktelen ügyben igénybe vegyék 
és tulajdonképeni feladatuktól elvonják. Természetesen a hivatalos szak
értői munkálatok az állami és községi hatóságok költségén történnek min
denütt, amely azokat igénybe veszi.

Példákul álljanak itt a következők:
Svédországban a geológiai magánszakértői külső munkákra 400 ko

ronát ( =  530 K) kell előre lefizetni. Ebből az utazási és mindennemű 
egyéb költség és a geológusnak 25 K  napi tiszteletdíja fedeztetik. A  szak- 
vélemény szerkesztéséért annak nagysága és minőségéhez képest 50—  
400 svéd korona (66— 530 K) jár.

Eomániában a magánszakértői külső vizsgálatok díja megegyezés 
szerint 50— 500 lei (47.75— 477.5 K) közt lehet az elemzési és vélemé
nyezési próbák és az utazás költségein kivül.

Petróleum és ozokerit ügyekben való vizsgálatok díja 200— 500 lei 
között van (a petróleum elemzését is beletudva).

Poroszországban a magánjellegű szakvélemények is az igazgatóság 
útján adatnak ki és a geológusok az igazgató jóváhagyásával egyeznek meg 
a munkadíj dolgában a felekkel. A  hivatalos szakvélemények díja az inté
zet pénztárába folyik és az esztendő végén kerül szétosztásra.

A  geológusok javadalmazása országok szerint különbözik, azonké- 
pen a napidíjak és a felvételi utiátalányok is. Legmagasabb javadalma
zásuk van Nagy-Britannia geológusainak; a Geological Survey igazga
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tójának évi fizetése 850— 1000 font sterling =  20.451— 24.060 koronára 
emelkedik. A  kerületi geológusok javadalmazása 500— 600 font sterling 
=  12.030— 14.436 koronára növekedik; 60 évvel az angol geológusok fel
szólíthatok, hogy nyugalomba lépjenek. A  65-ik életév kényszerítő a 
nyugalomba lépésre, természetesen a megfelelő nyugdíj élvezetével.

Ezzel a javadalmazással azonban Angolországban szigorú köteles
ségek vannak egybekötve. A  külső felvételi munka tartama 6— 7 hónap; 
naponként és még a nyári felvételek esős napjain is 7 órai munkaidő köte
lező. Az intézet tagjai magánmunkát nem vállalhatnak az igazgató jóvá
hagyása nélkül. Tudományos eredményeket csak az igazgató jóváhagyá
sával tehetnek közzé.

Poroszországban a Geologische Landesanstalt igazgatója 11.780 ko
ronáról 14.126 koronáig emelkedő fizetést húz és 1412 korona lakáspénzt 
élvez. A  Landesgeolog javadalmazása 4947.6— 8481.60 korona 1060.20 
korona lakáspénzzel. Ezenkívül azonban mint főiskolai tanárok is húznak 
javadalmazást.

Több európai államban, u. m. Olasz-, Spanyolországokban és Portu
gáliában a geológusok vagy a főbányamérnökök és bányamérnökök, vagy 
más állami hivatalnokok fizetésrendszerébe tartoznak. Több kisebb német 
államban a geológusok egyszersmind egyetemi vagy műegyetemi tanárok is 
és ennek az állapotnak megfelelőleg van fizetésük rendezve. Bajorország, 
Württemberg, Baden, Elszász-Lothrigia, Hessen, Dánia, Norvégia, Einn 
és részben Oroszország tartoznak ebbe a kategóriába.

Poroszországban a geológiai szolgálat a bányászati főiskolával szo
ros kapcsolatban van. Berlinben a Geologische Landesanstalt és a König- 
liche Bergakademie ugyanabban az épületben vannak és 1907-ig ez a két 
intézet közös igazgatás alatt állott. Most is nyolc porosz állami geológus 
tanít a bányászati akadémián. A  napi munkaidő, miként nyugaton álta
lában mindenütt, 7 óra, rövid közbeeső étkezési idővel, 10-től 6-ig.

Franciaországban a Service de la Carte Géologique de la Francé 
állandó tagjai szintén rendes főiskolai tanárok a College de FranQe-on, 
vagy az École Nat. Superieur des Mines intézetben, amelynek épületében a 
földtani intézet irodája van.

Nagyon különbözik a geológusok kiszállási járandósága is ország
ról országra.

Nagy-Britanniában külön felvételi átalány helyett utazási és napi- 
díjkiadásokat számítanak fel a geológusok. A  napidíj 15— 20 s. =  18.5— 
24.06 korona rang szerint; azonban rendkívüli esetekben, drága lakás- 
és ellátási viszonyok között még napidíjpótlékot is felszámíthatnak a geo
lógusok. Az elv az, hogy a tényleges kiadások téríttessenek meg, nem
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pedig, hogy jövedelmi forrásul szolgáljon az utazási költség. Ennélfogva 
számlákkal kell igazolni az útikiadásokat.

Oroszországban az utiköltségátalányok a nagy birodalom területei 
szerint különböznek.

Európai Oroszországban a geológusok felvételi átalánya 1200— 1500 
rubel =  3054— 3818 korona.

Közép-Ázsiában és Turkesztánban 2000— 4000 rubel =  5090—  
10.180 korona.

Közép- és északkeleti Szibériában 5000 rubel =  12.725 korona.
Poroszországban az igazgató napidíja 21 márka =  24*74 korona, 

a geológusoké 12— 15 márka =  14*14— 17*67 kor. Ezenkívül az utazási 
költséget vasúton és gyalog megtett kilométerek szerint felszámíthatják.

Romániában az igazgató napidíja 25 lei =  23*88 kor., a geológu
soké 20 lei =  19*10 kor. Ezenkívül kilométerilletmények járulnak hozzá.

Spanyolországban az igazgató 40 frank =  38 *20 korona, a geológu
sok 25— 30 frank =  23*08— 28*65 korona napidíjat számíthatnak fel az 
útiköltségen kívül.

A többi európai államokban a napidíjak 10— 19 korona között inga
doznak geológusok és az igazgatók számára. Csak Olaszországban kisebb 
a napidíj: 7*50— 9*0 líra =  7*16— 8*60 korona.

Az európai földtani intézetek közül a porosz Königl. Geologische 
Landesanstalt-on és a m. kir. földtani intézeten és a romániai Institutul 
geologic-on van az agrogeológiai felvétel szervezve. Berlinben „Flach- 
landsaufnahmen“ cím alatt, nálunk mint agrogeologiai osztály.

Szászországban a térképeket talaj szelvényekkel is ellátták. Hasonló 
módon készíti a württembergi ,,Geologische Abtheilung d. Stat. Landes- 
amtes” is az új geológiai térképeket.

Franciaországban az „Institut National Agronomique“ foglalkozik 
talajvizsgálati felvételekkel, Oroszországban pedig az egyes kormányzó
ságok régóta tanulmányozzák a termőtalajt.

Ezekkel igyekeztem tanulmányi utazásaim eredményeit röviden 
összefoglalni. Kritikai szemlélődéstől és összehasonlításoktól tartózkodom. 
Mindennemű hivatalos szervezet a helyi körülmények szerint és az orszá
gok igényei szerint alakult. Még inkább érvényesül az eltérés az olyan 
intézményeknél, mint a geológiai országos felvétel, amelynél a tudo
mányos hivatottság a gyakorlati követelményekkel olyan szorosan össze 
van kapcsolva. —  A  reánk üdvös tanulságokat sem kívánom e tárgyilagos 
áttekintés keretében közvetlen tapasztalataimból levonni. Ez hivatalos 
beadványainknak és az intézet belső ügyei vezetésének legyen fentartva, 
annál is inkább, minthogy az ilyen intim összehasonlítások nem a nyil
vánosság elé tartoznak.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1910. 15
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z európai földtani intézetek szervezetének, költségelőirányzatának és kiadványainak táblázatos csoportos
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