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A reformkor a magyar történelem 1825-1848. közötti korszaka, 
melyet a liberális nemesség reformtörekvései jellemeztek és 
amely korszakban megindult a harc a nemzeti függetlenségért, 
valamint a polgári átalakulásért.

Széchenyi István gróf, aki felismerte az ország elmaradottsá
gát, azon fáradozott, hogy megnyerje a nagybirtoKos osztály 
tagjait, segítsenek az ország felemelkedésében. Az 1825-ös 
Országgyűlésen egy évi jövedelmének felajánlásával megvetette 
alapját a Magyar Tudományos Akadémiának. Az alapszabályok és 
az ügyrend 1831-ben elfogadást nyert és az első nagygyűlést 
a Magyar Tudós Társaság 1831. február 14-én tartotta meg Pes
ten .

A Magyar Tudós Társaságnak, illetve Akadémiának hat osztálya 
volt /nyelvtudományi, filozófiai, történe tirási, matematikai, 
törvény- és természettudományi/. Kiadványaiban számos hazánk
ra vonatkozó geológiai és mineralógiai ismertetés található 
már magyar nyelven.
Az egyetemen ekkor még nem tartottak magyarnyelvű előadásokat. 
Egy-egy tanár két-három szaktárgyat adott elő; olyan kevés 
természettudományi tanszék volt, hogy csak igy tudták bitosi- 
tani egyes tárgyak előadását. Voltak olyan tárgyak, amelyeK- 
nek még ilyen összevont tanszéke sem volt.

Természettudományunk egyik jeles képviselője Kitaibel Pál 
/1757-1817/, már 1802-ben egy kisebb gyűlést hivott össze egy 
tudományos társaság felállítása céljából. A Kitaibe1-féle

* Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály ülésén, 1983.május 23-án.
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társulatnak az lett volna a feladata, hogy a természettudomá
nyokat minél szélesebb körben terjessze, népszerűsítse. Ez a 
terv azonban akkor még nem valósult meg. Kitaibel nagyon fon
tosnak tartotta azokat a kapcsolatokat, amelyek a természet- 
tudományok egyes ágai között fennállnak, s lehetetlennek tart
ja, hogy azok egymástól elszakítva müködjeneK. Meg is fogal
mazta: "Mig egyes tudományok tapasztalatokat, adatokat gyűjte
nek, mások ezekből a tapasztalatoKból általános érvényű törvé
nyeket vonnak le. így kerül kapcsolatba a Kémia az élőkvilágá- 
val, a kémia és a fiziológia a mezőgazdasággal, a mezőgazdaság 
a mechanikával és a hidraulikával."

A Magyar Tudományos Akadémia alapítását követő első évtizedei
ben nem sokat törődött ét természettudományokkal, pedig az ér
deklődés ebben az időszakban igen csak megnövekedett a magyar

(
közönség széles rétegeiben. A folyóiratokban már itt-ott meg
jelenik egy-egy tudományos eredmény ismertetése. Nyugaton ek
kor indul fejlődésnek a kémia, a fizika, a növénytan, a fejlő
déstan, a sejttan, a földtan és az őslénytan. Minden forr, 
fejlődik, óriási átalakuláson megy át.

Kitűnő talaj ez egy természettudomány.' társaság létrehozásá
ra, mely az 1700-as évek utolsó harmadától kezdve érik. Végre 
1841. május 29-én valósult meg a Magyar Orvosok és Természet
vizsgálók első vándorgyűlésén Pesten. A vándorgyűlések gondo
latát Bene Ferenc /1775-1858/ az Orvoskar elnöke vetette föl, 
például szolgált a német Orvos és Természetvizsgálók hasonló 
intézménye, mely ekkor már 17 éve működött. Bugát Pál lelke
sen támogatta Bene Ferenc indítványát a vándorgyűléseket il
letően, és ugyanakkor indítványt terjesztett elő egy Magyar 
Természettudományi Társaság megalakítására, mert csak egy sta
bil társulat keretében látta biztosítva a természettudományok 
fejlesztését és terjesztését. Egyidejűleg aláirási ivet is kö
rözött a jelenlévők között a következő felirattal: "Álólibo - 
tak a természettudományokat mivelni, s azok jótékönyságát '
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a hazában terjeszteni akarva, Részvénytársaságba állunk s be 
csületUnkkel kötelezzük magunkat az Alapszabályok értelmében 
közredolgozni. Költ Pesten Tavaszutó 28-án.1841." Az ivet egy 
óra alatt 134-en irták alá.

Az egyesületi tagok külön szakcsoportba tömörültek. Ezekben 
számos előadást és értekezéseket tartottak. Ha végignézzük az 
Orvosok és Természetvizsgálók kiadványait, vagy a természettu
dományi Társulat folyóiratait, számos olyan dolgozatot talá
lunk a földtan-ásványtan-őslénytan köréből, melyeket orvosok 
középiskolái tanárok Írtak, axiknek nevei ma már nem ismertek, 
de leírásaik, megfigyeléseik a kor színvonalán és nyelveze
tén rendkívül érdekes olvasmánynak bizonyulnak, sok adattal 
és eszmefuttatással. De ez az önképző-je 1legü mozgalom nem pó
tolta azt a hiányt, ami a tényleges szakképzésben jelen volt.

Felismerte ezt a hiányt a bécsi udvari kamara is és 1835-ben 
rnegbizta Friedrich Mohs /1773-1839/ bécsi bányatanácsost, 
hogy az akkor épiteni kezdett Münzgebáudében egy bányászati 
és egyben az oKtatás célját szolgáló ásványtani-geológiai 
gyűjteményt állítson fel a végzett selmeci bányász-akadémiku
sok számára.

A selmeci axadémián az ásványtan-földtan-őslénytan csak 1840- 
ben kapott önálló tanszéket. Előzőleg az ásványtant a kémia
ásvány tan-kohászati tanszéken, a geognóziát pedig a bányásza
ti tanszéken tanították. Az akadémián e tárgyak oktatását a 
külföldi szakemberek is alacsony színvonalúnak tartották.

Ez késztette a bécsi udvart arra, hogy a Selmecen végzett 
hallgatók számára "továbbképző tanfolyamokat" rendezzenek.
Egy ilyen tanfolyamot Bécsben 1843-tól geológiából, egy mási
kat Pribramban bánya- és kohógépészeti tanfolyamként indítot
tak meg.
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Friedrich Mohs 1839-ben bekövetkezett halála miatt a felada
tot az igen jól képzett Wilhelm Haidingerre /1795-1871/, Kari 
Haidinger volt selmeci tanár fiára bizták, ő fejezte be a Mohs 
által megkezdett munkát, a gyűjtemény felállítását. Négy gyűj
teményt állitott fel, egy geológiai-geográfiai, egy a bányake
rületek által összeállított teleptanit, egy terminológiai és 
egy rendszeres, korszerű ásványtani gyűjteményt. 1841-ben Hai
dinger további megbízást kapott a monarchia geológiai térképé
nek az összeállitására, melyhez az adatokat és a térképet a 
kincstári bányaigazgatóságoknak kellett szolgáltatni.

1842. augusztus 15-én a 65 jelentkezett selmeci akadémiát vég
zett hallgató Közül 9 olyan hallgatót választottak ki, aKiknek 
geognóziából, matematikából, fizikából és 1 kémiából:ki tűnő 
eredményük volt. 1843. januárjában a kiválasztott 9 hallgató 
és még mellettük 51 érdeklődővel, akik között orvosok, patiku
sok, egyetemi tanárok, sőt kamarai tanácsosoK is vannak, meg
indult a tanfolyam. Haidinger heti három alkalommal ásvány
tant, Lőwe kémiát és kémlészetet, Hauer paleontológiát, az 
utolsó tanfolyamon Hörnes már geológiát tanitott. Szombaton
ként a hallgatók tartottak előadásokat. A tanfolyam elméleti 
anyagának elvégzése után gyakorlati munkára osztották be a 
hallgatÓKat. Terepre mentek egy szakemberrel, hogy a tanult 
elmélet gyakorlattá váljon. A kiválasztott hallgatók között 
találjuk Pettkó Jánost a későbbi selmeci tanárt, Faller Gusz
távot, Zsigmondy Vilmost, Stur Dénest, Winkler Benőt, az 
1860-as években pedig Gesell Sándort és Böckh Jánost is.

Ezek a hallgatók állították össze Hauer ellenőrzése mellett a 
bányaigazgatóságok által beküldött adatok- és térképek, illet
ve saját ismereteik alapján a monarchia első geológiai térké
pét. Ez 1844. március 6-ra készült el 1:864.000 léptékben, 2o 
különböző szinben, 1,26 X 1,77 m nagyságban. A katonai geográ
fiai intézet 500 példányban adta ki.
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Visszatérve a selmeci akadémiához, néhány ott végzett szak
embert kell megemlítenünk. Ilyen volt Pettkó János, aki tanár
ként 1871-ig működött az Akadémián. Pettkó munkássága nem 
merült ki tanári tevékenységével. Tudatosan főleg a földtan 
területén fejtett ki eredményes munkát. Ilyenek a Selmecbánya 
és Körmöcbánya vidékének földtani leirásai térképekkel együtt. 
Párádról enargit nevű ásványt irt le. Részt vett az országos 
szakmai mozgalmakban is, a Magyarhoni Földtani Társulat egyik 
alapitó tagja volt.

Winkler Benő is résztvett a bécsi továbbképzésben az 1860-as 
évek elején. Bécsi tartózkodásának mindjárt az első évében a 
sóskúti építőkövek vegyelemzését bi'zták rá, a vizsgálat ered
ményéről szakülésen számolt be. A térképező-felvétel tudomá
nyát Hauer Ferenctől sajátította el Kistapolcsány és Felső- 
kosztolány környékén.

Hantken Miksát 1852-ben Miesbach Alajos a dorogi szénbányák 
tulajdonosán a Henrich-aknán bányatisztként alkalmazta. Itt a 
környék földtani, őslénytani és rétegtani vizsgálatával fog-.i 
lalkozott. Erről szólnak első publikációi, melyek nagy feltű
nést keltettek szakmai körökben. Ezek a publiKációk a bécsi 
Földtani Intézet 1853-as Évkönyvében jelentek meg.

Hantken dorogi működése alatt világosan látta azt a helytelen 
utat, amelyen az akkori idők gyakorlatának megfelelően a hazai 
bányászat haladt. A látott és tapasztalt tévedésekre tanulmá
nyaiban hivta fel a figyelmet: ..."A földtani vizsgálatokra 
az inditott, hogy láttam a bányászati kutatások többnyire ön
kényes, semmi alappal nem biró feltevésekből indulván ki, kö
vetkeztetéseiben a kutatás sikere igen bizonytalan alapoKra 
van fektetve, és sokszor tetemes pénzösszegek mennek veszendő
be"... Ezekben a sorokban benne rejlik annak a felismerése, 
hogy a vetőkkel zavart széntelepek folytatását csak úgy talál
hatja meg, ha az illető vidék földtani viszonyait részletesen
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megismeri. Ez vezeti rá a széntelepek azonosításának kérdésé
re, az azonosításra felhasználható mészvázas egysejtű állatok, 
a Foraminiferák tanulmányozására.

Majzon László irja róla: ..."Hantken Írásaiból árad a korát 
megelőző elme varázsos ereje, az újat, korszerűt adó eredmé
nyek tömege. Alkotójellegü, helyes' következetetéseken alapuló 
munkái világítottak rá olyan törvényszerű jelenségekre és ösz- 
szefüggésekre, amelyekkel ő magyarázta meg első Ízben az élet
fejlődés számos kérdését"...

Hantken 1852-ben került Dorogra és 1863-ban, tehát tiz év múl
va a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók pesti vándorgyűlésén 
tartott előadásában ismertette a Foraminiferák korjelző szere
pét és értékét.

Az első jelentős mélyfurásoK is ebben az időben indultak meg.
A fúrás anyagát kőzettani szempontból jól-rosszul megvizsgál
ták, de senkinek sem jutott eszébe, hogy az anyagból rétegen
ként, iszapolással mikrofaunát nyerhet.

Hantken az első, aki Foraminifera-vizsgálataival utat nyitott 
és munkamódszert dolgozott ki. A következő szavakkal jelölte 
meg a követendő irányt: ..." Nem mulaszthatom el felhozni a 
sajnálatra méltó elbánást, melyet rendszeresen egy fúrás al
kalmával a furóporral elkövetni szoktak, t.i. rendesen félre
dobják. Ha fontolóra vesszük, milyen költségbe kerül ezen por 
és milyen fontos az átfúrt rétegek felismerésére nézve, és 
mely hasznát lehetne venni nemcsak a vidék geológiai felvé
telére, de később ugyanezen vidéken netán történendő fúrás 
alkalmával is: könnyen átláthatjuk, hogy a furóporral való 
elbánás nemcsak a tudomány, de az illető érdekére nézve, na
gyon sajnálatra méltó"...Ezt a fe 1 i smor'ést Hantken fogalmazta 
meg először. Még azóta sem valósították meg tökéletesen.
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Ilantkennel egyidőben dolgozott a dorogi szénmedencében a kivá
ló bányamérnök és fúrási szakember Zsigmondy Vilmos /1821-1888/, 
aki Hantkennel igen jó barátságban volt. Barátságuk még a sel- 
meci akadémián kezdődött. Zsigmondy a bécsi továbbképző tanfo
lyam elvégzése után Resicabányára került, majd az 1848-as 
eseményekben való részvételéért Olmützben tartották fogságban, 
ahonnan amnesztiával szabadult 1850. közepén. Hantken és Zsig
mondy közös vizsgálatokkal tisztázták a Anna-völgyi oligocén- 
és eocén széntelepek viszonylagos helyzetét és a vizsgálatok 
eredményeire támaszkodva biztosították a széntelepek gazdasá
gos leművelését.

Zsigmondy ugyancsak Hantken hatására kezdte meg később a mély
fúrási anyagok őslénytani vizsgálatát. Közösen szorgalmazták 
az esztergomi szénmedence szénvagyonának gazdaságos kihaszná
lása érdekében a medencének a budapesti vasútvonalba való be
kötését is. Ez azonban csak Zsigmondy halála után 1893-ban va
lósult meg.

Hantken 1861-től a pesti kereskedelmi akadémia természetrajz
földrajzszakos tanára volt, 1866-ban a Magyar Nemzeti Muzeum 
ásvány- és ősiénytárának őrévé nevezték ki. 1868-ban a Föld- 
mivelésügyi Minisztériumban szervezett földtani osztály veze
tője lett. Hantken irodalmi tevékenysége az 1863-as évektől 
kezdve rendkívül nagy jelentőségű. Térképei és őslénytani meg
figyelései mindmáig időtállóak.

Szabó József neve a földtan minden területén visszacseng fe
lénk. Joggyakornokként került Selmecbányára, a kamaragrófi hi
vatalba. A magyar bányászat ősi központjában,a bányászati fő
iskola árnyékában fejlődött Ki benne a természet-kutatás irán
ti hajlarna. 1843-44-es tanévben már a bányászakadémia hallga
tójaként tanult, de jog. tanulmányait folytatta és megszerezte 
az ügyvédi diplomát. Majd fizetéstelen gyakornokként Zsarnó- 
cán dolgozott az ezüstkohonál, egy év múlva napi dijas gyakor-
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nőkként Felsőbányán az érckémlelő hivatalban mint magyar fo
galmazót alkalmazták. Rövid hivatalnokoskodása alatt jó hír
névre tett szert, Kossuth Lajos hazánk első pénzügyminisztere 
1848-ban kinevezte a bányászati osztályhoz segédfogalmazónak és 
abban az évben, amikor hazánkban a puskapor a legkeresettebb 
cikk volt, a gyártáshoz szükséges magyar salétrom-telépek ta
nulmányozására küldte ki. A szabadságharc után Szabó 1850-ben 
a pesti egyetemen a mineralógia helyettes tanára, 1851-ben 
bölcsészeti doktorátust szerzett. A szabadságharc alatti tévé- 
kenységéért elmozdították állásából és budai reáliskolához ke
rült tanárnak, majd onnan a pesti kereskedelmi akadémiára ment 
kémiát, fizikát tanitani. Itt előbb igazgatóhelyettes, majd 
igazgató lett. Helyére az egyetemen a kormány németesitő poli
tikája következtében a cseh származású Peters Károlyt nevezték 
Ki, a bécsi egyetem magántanárát. Peters geológus volt, akinek 
Magyarország geológiai megismerésében szerzett érdemeit Szabó 
József tisztelettel és készséggel elismerte. Pár év múlva a 
kormány belátta németesitő kísérletének eredménytelenségét és 
német professzorait hazahívta.. Szabó József visszakerült 1860- 
ban helyettesi minőségben az egyetemre, majd 1862-ben nyilvá
nos rendes tanárrá nevezték ki.

A földtani kutatások ebben az időben még nem intézményesen 
folytak, hanem az egyes természettudományos társulatok keretén 
belül.

Az OrvosQk és Természetvizsgálók VIII. soproni vándorgyűlésén, 
1847-ben Zipser Keresztély András besztercebányai természet
rajzszakos tanár : "Javaslatok földismei bányászegyesület ala
pítására Magyarországon" cimen tartott előadást. Ebben hangsú
lyozta a hazai bányászat fontosságát és nyomatékosan javasol
ta egy földtani- bányászati egyesület alapítását, mely hazánk 
földtani tanulmányozását végezné. Zipser javaslatát nagy tet
széssel fogadták.
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Ezen a nagygyűlésen Hauer Ferenc bemutatta azt a térképet, ame
lyet az Osztrák-Magyar Monarchiáról készítettek a továbbkép
zésre behívott semleci akadémisták, Haidinger vezetésével. 
Hauer kifejezte azt a reményét, hogy a most megalakult Föld
tani Társulatnak sikerül uj korszakot nyitni a földtan műve
lésében Magyarországon.

A szakemberek egy csoportja 1848. januárjában a Kubinyiak bir
tokán Videfalván gyűlt össze, hogy a Társulat részére Alapsza
bályt és programot dolgozzon ki. A közbejött forradalmi esemé
nyek miatt csak 1850-ben került sor a Társulat végleges mega
lakulására. Haidinger és más bécsi földtani szakemberek köz
benjárására a bécsi kormány megadta az engedélyt a Társulat 
működésére. Első kiadványa 1852-ben jelent meg, majd "Évkönyv" 
kiadását határozták el magyar- és német nyelven, de a kiadvány 
végül is "Munkálatok" cimmel jelent meg.

Szabó József 1852-ben igen aktivan kapcsolódott be a Társulat 
életébe. Földtani munkáját Kováts Gyula, Kubinyi Ágoston és 
Wágner Dániel közreműködésével a pártfogó Esterházy Pál ipoly 
szántói és véglesi birtokának földtani szempontból való meg
vizsgálásával, különös tekintettel az értékesíthető ásványok
ra és kőzetekre vonatkozóan kezdték meg. A tapasztalatokat a 
Társulat kiadványa számára Szabó József foglalta össze.

Az igazi fellendülés csak a hatvanas évek közepén valósult 
meg Szabó erélyes és lelkes munkája, valamint a szakemberek 
Hantken, Zsigmondy, Kubinyiak, Krenner' és mások komoly és ala
pos közreműködésével. A "Munkálatok" III. kötetében 17 szak
cikk jelent meg a geológia és őslénytan köréből.

Az Orvosok és Természetvizsgálók XI.pozsonyi vándorgyűlésén'a 
magyar szakemberek munkái mellett Haidinger Ferenc ismertette 
•a bécsi Földtani Intézet munkatársainak 1865-ben végzett mun
káit és kiemelte a Magyarország területén végzett felvétele-
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két. Beszámolt arról, hogy elkészült Magyarország általános 
geológiai térképe, melynek felvétele az összes birodalmi át
tekintés! felvétel része, ezen 1858-61. között dolgoztak, egy 
másik pedig Északnyugat-magyarország részletes geológiai 
térképe. Elmondta továbbá, hogy ez a munka a monarchia egészé
re tervbevett felvételeknek csak az 1863-64-ben végzett ered
ményei . Nagyszabású térképezési munkálatokban a bécsi szakem
berek, F. Hauer, G. Stäche, D. Stur mellett ott voltak a ma
gyarok is: Winkler Benő, Gesell Sándor, vagy fiatal Böckh Já
nos. Felsorolta azokat is, akik ehhez a munkához adataikkal 
járultak hozzá, többek között Hofmann Károlyt, Pettkó Jánost, 
Peters Károlyt ,Szabó Józsefet és Hantken Miksát.

A Társulatban dolgozó szakemberek igyekeztek a földtant mind 
szélesebb körben művelni és ismertetni, de mint magántestület, 
eszközeinek hiánya miatt nem volt abban a helyzetben, hogy az 
országban rendszeres kutatásokat végezzen.

Egyre sürgetőbbé vált egy önálló Magyar Földtani Intézet fel
állítása. Kedvezett ennek Ausztria-Magyarország politikai kér
déseinek rendezése, az 1867-es Kiegyezés.

1868-ban Gorove István magyar földmivelés-, ipar- és kereske
delemügyi miniszter, felismerve hazánk földtani vizsgálatának 
szükségességét és a megváltozott politikai körülmények követ
keztében a feladatot nem kívánta továbbra is a bécsi Földtani 
Intézetre bizni, és felkérte a Magyarhoni Földtani Társulatot, 
hogy a földtani kutatások érdekében a magyar viszonyoknak meg
felelően javaslatot tegyen.

A Társulathoz küldött sorai a következők: "Az ország részletes 
földtani ismeretének nemcsak a tudomány érdekében de különösen 
gazdasági szempontból is nagy fontosságot tulajdonitok. Ez ér
dekeltségnél fogva kötelességemnek tartom a földtani felvéte
lek és kutatások lehető előmozdítását avégre, hogy az ország
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az elérendő tudományos eredményeknek értékesítésében mielőbb 
részesülhessen.

Gorove István miniszter felszólítására Szabó József és Hant
ken Miksa, a Társulat vezetőségi tagjai, a következő javasla
tot terjesztették elő a Társulat megbízásából, többek között: 
..."1. Az ország földtani felvételét a kormány által kineve

zendő geológusok végezzék.
2. A bécsi Földtani Intézettel a tudományos összeköttetés 

ugyan fenntartható, de a felvételek teljesen önállóan 
és függetlenül történjenek"...

A feladat fontosságát az egész magyar kormányzat átérezte és 
pénzügyileg is támogatta. így a földtan ügye oly gyorsan fej
lődött, hogy a Földmivelés, ipar- és kereskedelemügyi minisz
térium keretében már 1868. júliusában külön földtani osztály 
dolgozott. Ennek tagjai: Hantken Miksa Nemzeti Múzeumi őr ve
zetése mellett Hofmann Károly műegyetemi tanár, Winkler Benő 
és Böckh János bányatisztjelöltek és Koch Antal egyetemi ta
nársegédek voltak.

Az uralkodó 1869. június 18-án aláirta a Magyar Királyi Föld
tani Intézet alapitásáról szóló oklevelet és 1869. szeptember 
8-án Hantken Miksát kinevezte a Földtani Intézet első igazga
tójává.

A Földtani Intézet alapításának és első igazgatójának kineve
zési tényével megszűnt a bécsi Földtani Intézetnek éveken át 
Magyarországon folytatott és teljes elismerés -e méltó sikeres 
működése. Megmaradt azonban,a jó kapcsolat a uécsi Földtani 
Intézet szakembereivel.

18'70-től Hantken és munkatársai megkezdték a szelvényszerinti 
földtani térképezést a Dunátúlon és kis mértékben a Zsil-völ- 
gyi medencében. Ezzel indult meg a Magyar Királyi Földtani 
Intézet önálló működése.
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Geological research in Hungary from the Reform Age till the 
foundation of the Hungarian Geological Institute

/1825 - 1869/

A .Varga-Majzik

The foundation of the Royal Hungarian Geological Institute in 
1869 was an event of paramount importance. It created a solid 
institutional base for the development of geological research 
in Hungary.

During the preceding part of the 19th century geological rese
arch was performed by Austrian geologists /the Geological 
Reischsanstalt in Vienna was founded in 1850/ and by enthusi
astic members of Hungarian scientific societies.

The Hungarian Academy of Sciences was founded in 1825, the 
separate Department of Mineralogy, Geology and Palaeontology 
at the Mining and Metallurgical Academy /College/ of Selmec 
in 1840. The first "wander meeting" of Hungarian Physicians 
and naturalists was held in 1841, the Society of Sciende was 
estabilished in the same year, and the foundation of the Hun
garian Geological Society was agreed upon in 1848.

From 1843, a training .course was organized in Vienna for the 
graduates of the Selmec Mining College. This was attended by 
a large number of Hungarians who later on contributed substan
tially to the geological research and education in Hungary 
/e.g. J. Pettkó, G. Faller, V. Zsigmondy, B. Winkler, S.Gesell, 
J.Bdckh/. Directed by F. Hauer, the participants of this cour
se produced the first outline geological map of the Austrian 
Empire /including Hungary/.
The present paper deals also with the life and work of«some 
prominent scientists of the epoch/J.Pettkó, B.Winkler,M .Hant
ken,!.Szabó/ and with the circumstances of the foundation of 
the Hungarian Geological Istitute.
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