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K IÁLLÍTÁSI (JGYEK.
Az 1885-ik évi budapesti általános kiállítás bányászati, kohászati és fö ld ta n i ( V l- ik )  

szakcsoportját illető közlemények.

— A bejelentések határideje 1884 márczius végéig meghosszabbít- 
tatott. A bányászati, kohászati és földtani szakbizottság, ama körlevelében, mely- 
ívei a határidő meghosszabbítását az érdeklettekkel tudatta, ismételve ráirányozza 
a figyelmet a szétküldött felhívások egyik pontjára, mely világosan kimondja, hogy 
'•a tudományos collectiv kiállítás tárgyai sem térdíjat nem fizetnek, sem a felállí
tásért nem tartoznak semmit megtéríteni». E figyelmeztetésre az adott okot, hogy e 
lényeges pont több jelentkező figyelmét kikerülte s így eme fölötte kedvező körül
ményről nem vett tudomást. — A bizottság arra is kéri a jelentkező kiállítókat, 
hogy a bejelentő íveken a «collectiv» vagy «külön kiállítás» szavak rájegvzése által 
jelölnék meg mily módon óhajtanak a kiállításban részt venni.

Az 1885. évi budapesti általános kiállítás bányászati, kohászati és 
földtani országos szakbizottsága 1883-ik évi működéséről a következő jelentést 
terjesztette az 1 885. évi általános kiállítás országos (fő) bizottságához. "

• A szakbizottság 1883. október 5-én kezdé meg működését, e napon tartván 
meg első (alakuló) ülését, melynek főtárgyát az elnök, alelnök, a jegyzők s a végre
hajtó-bizottsági tagok megválasztása képezte. Ezen kívül tartott a szakbizottság még 
egy teljes ülést okt. 22-én, továbbá három végrehajtó-bizottsági ülést: okt. 8-án 
okt. 15 -én és végül dec. 10-én, tehát összesen 5 ülést, melyeken nagyolibára a szak- 
kiállítás ügyét előkészítő munkálatokra vonatkozó s egyéb elvi kérdések tárgyaltat
tak. Nevezetesen ezen gyűléseken állapíttatott meg a szakbizottság s a helyi bizottsá
gok ügyrendje, az ország bányabirtokosaihoz intézett felhívás és a VI. csoport 
részletes programújának szövege, nem különben határozatba ment, miszerint az. 
ors'z. szakbizottság Magyarország bányászati s kohászati terményeiből, valamint 
építészeti, technikai stb. tekintetben jelentékeny egyéb kőzeteiből egy nagy gyűjte
ményes kiállítást fog rendezni s főként ezen czélból a kir. bányakapitányok elnök
lete alatt az ország egyes vidékein helyi bizottságokat szervezni.

E határozatok értelmében az anyaország területén lévő hat kir. bányakapi
tány, névleg a beszterczebányai, budapesti, nagybányai, oraviczai, szepes-iglói és 
zalathnai bányakapitányok a kellő részletes utasításokkal s a szükséges nyomtatvá
nyokkal elláttatván —- a helyi bizottságok alakítására egyenként felhivattak, kivéve 
a budapestit, aki bizottságot nem szervez, hanem az érintkezést a kiállítókkal maga 
közvetíti. E felszólítás eredménye lön, hogy rövid idő múlva a helyi bizottságok vala- *

* E jelentés jelentéktelenebb részleteit kihagytuk.
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mennyien megalakultak s meg is kezdték működéseiket. A bányakapitányok, illetve 
az elnökletük alatt álló helyi bizottságok feladatává tétetett első sorban a gyűjtemé
nyes kiállítás ügyét előmozdítani, azonkívül a bánvakerületökbe eső összes bánya
vállalatokat a kiállításban való részvételre buzdítani, a bejelentéseket, valamint a 
kollektiv kiállítás tárgyait összegyűjteni s egyáltalában szakkiállításunk érdekeit 
minden irányban képviselni.

Szakcsoportunk ezen testületi közegein kívül azonban a szakbizottság még 
czéliránvosnak látta, egyes, a bányászati s földtani szakmában kiváló férfiakat a 
szakbizottság vidéki közegeinek szerepével felruházni s e czélból négy helyi meg
bízottat választott, úgymint dr. Koch Antal, kolozsvári egyetemi tanárt, Pruqbercfcr 
■József, in. k. bányaigazgatót és De-Adda Sándor, akna-szlatinai fői lánya hivatali 
főnököt, kik felkérettek, hogy kiállításunk érdekeit az illető vidékeken képviseljék.

Az elsorolt intézkedések által biztosítva látszott ugyan azon első sorban 
szemünk előtt lebegő feladat, hogy t. i. a kiállítás czélja s annak részletei iránt a 
bányász és kohász közönség megfelelő előzetes tájékozást nyerjen, mindazáltal a 
kollektiv kiállítás sikerének garancziája tekintetéből a szakbizottság részéről az 
ország nagyobb (szám szerint 47) bányavállalatához, úgy szintén a selmeczi bányász - 
és erdész-akadémiához, a m. k. földtani intézethez s a magyarhoni Földtani Társulat
hoz külön felszólítás is intéztetett. hogy netáni önálló kiállításaikon kívül a gyűjte
ményes tárlat ügyét is bemutatandó tárgyaik mintáinak beküldése által lehetőleg 
támogassák.

Ily módon a bányászati, kohászati és földtani szakkiállítás ügyének útja több 
irányban egyengetve lévén, a szakbizottság bizalommal meid tekinteni a tényekben 
nyilvánulandó kedvező eredmény felé s ebbeli várakozásában nem is csalódott. 
Mert az első bejelentési határidő lejárata előtt s közvetlenül utána majd a helyi s 
egyéb bizottságok utján, majd pedig a felszólított bányai párosoktól közvetlenül’oly 
mennyiségben érkeztek be mindenünnen a bejelentések, hogy tekintve azon körül
ményt, miszerint két bányakapitány a bizottsága székhelyén összegyűjtött iveket 
még be nem küldötte ; tekintve azt, hogy bizonyára fognak akadni többen, a kik a 
határidő meghosszabbítását felhasználva, a részvételre magukat még csak ezután 
határozandják el; tekintve végül azt, hogy az eddigi bejelentések szerint a kiállítók 
által igénybe venni kívánt alapterület (611 '19 □«yj.a VI. csoport tárgyai részére 
előirányzatba vett tért (400 CP”/) jóval túlhaladja : a bányászati szakkiállítás ügyét 
máris oly stádiumban lévőnek tekinthetjük, mely az országos tárlat ezen részének 
sikere iránt a legszebb reményekre jogosíthat. Végül a bejelentések statisztikáját 
illetőleg némi tájékozást nyújtandó, van szerencsénk a t. orsz. bizottságnak tudomá
sára hozni, miszerint 188 i január 25-ig bezárólag az egyéni és társas bányavállala
tok részéről összesen 58 bejelentés érkezett be. melyeknek beküldői közt Fülöp 
Szász-Kóburg-góthai herczeg ő fensége gömöri vasgyárai, a m. k. központi vasmű- 
igazgatóság, Andrássy Dénes gróf demői vasgyára, a m. k. földtani intézet, a 
rima- murán v-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság, a Heinzelmann-féle csiznovizi 
(gömöri) vasgyár, a szab. osztr.-magyar államvasút-társulat. a in. k. államvasutak 
gépgyára s a diósgyőri m. k. vas- és aczélgvár és a különböző kir. bányaigazga
tóságok és más bányahivatalok azok, melyek kiállítandó tárgyaik minősége s 
mennyisége miatt egyaránt különösen kiemelendők. A mi az igénybe venni szándé
kolt teit illeti, az összes eddig óhajtott alapterület <> 1 1 • 10 □"'/ -t teszen, melyből
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269,48Oy szabadon álló tárgyakra, 34-1 -71 pedig a falak mentén felállítandó 
tárgyakra esik.

Az összes eddig felhasználni kívánt falterület 135'55 C*y-t teszen. Megjegy
zendő ezek után, hogy az említett egész tért a kiállítók fedett csarnokban kívánják 
igénybe venni. A felfedett csarnokban eddigelé csupán 2 □m/-nyi területre történt
előjegyzés.

A szakbizottság m. évi ügyforgalmát illetőleg megemlíthetjük, hogy a bizott
sági iktatóban 1883. deczember végéig 86 beadvány szerepel, melyek összesen 
91 levél, átirat stb. utján intéztettek el.

Záradékul van szerencsénk a t. orsz. bizottságot értesíteni, miként részint a 
rozsny óvidéki 1 lánvab irt okosság felszólalása által indíttatva, részint pedig azon 
tekintet által vezéreltetve, hogy a szepes-iglói bányakerület bányavállalatainak 
nagy száma miatt az előkészítő munkálatok a munkamegosztás alapján sikereseb
ben lesznek eszközölhetek, — a szakbizottság czélirányosnak látta a rozsnyói kir. 
bányabiztos elnöklete alatt Rozsnyón egy új bányászati helyi bizottságot szervezni. 
E végből Zsember/j Ti radar, ottani kir. bányabiztos a bányakapitányokéhez hasonló 
utasításokkal s a megfelelő számú nyomtatványokkal elláttatván, jelenleg kiállításunk 
ügyének az ottani bányavállalatokkal szemben való kellő képviselete szintén biztosí
tottnak látszik.

Ha még az előbbiekkel kapcsolatban felemlítjük, hogy a szakbizottság az 
illető szerkesztőségekhez intézett felszólítás utján gondoskodott arról, hogy a 
bányászat és földtan érdekeit képviselő két hazai szaklapban, jelesül a Bányászati 
és Kohászati Lapokban, valamint a Földtani Közlönyben a szakbizottság összes 
közérdekű kibocsátványai s a reá vonatkozó egyéb közlemények számára külön 
rovat nyittassák : akkor (mivel ez utóbbi két intézkedés már a jelen évre esik), a 
szakbizottságnak egész máig terjedő működéséről meglehetősen teljes képet nyúj
tottunk...

F arkass R óbert s. k. 
bizottsági jegyző.

Z sig m o n d y  V il m o s  s . k.
bizottsági elnök.

A m. kir. Földtani Intézet a kőzet- agyag-, és föld-minták beszerzése 
ügyében a következő felhívást bocsátotta ki és küldötte szét az érdeklett 
vállalatokhoz :

Felhívás a magyar korona területén előforduló, mű- vagy építőipari 
nemkülönben ezekkel kapcsolatos iparágak tekintetében fontos kőzetanyagokat 
nyerő kőbánya- és agvagvájás-tulajdonosok, bérlők- s üzletvezetőkhez, valamint az 
idevágó anyagokat használó mérnöki hivatalokhoz.

A magyar kir. földtani intézet, jól ismerve ama kiváló szerepet, mely az ásvány- 
világ terményeinek a népek életében mindenkor jutott és jutni fog s ama lényeges 
befolyást, melyet ezek a legkülönbözőbb iparágak megalkotására, fejlesztésére vagy 
támogatására gyakorolnak, hivatásához képest már rég felvette programújába s a



KIÁLLÍTÁSI ÜGYEK. 9 7

rendelkezésére álló eszközökhöz képest érvényesítette is, miként az általánosabb 
természetű, egyéb czéloknak szolgáló gyűjteményein kívül felállít olyanokat is, 
melyek hazánknak gyakorlati tekintetben figyelmet érdemlő ásványait vagy kőze
teit külön illusztrálni, tehát a gyakorlati geológia czéljait szolgálni hivatrák.

Feleslegesnek tartom azon körök előtt, melyekhez e sorok intézvék, bővebben 
fejtegetni ama elvitázhatlan fontosságot, melylyel az efféle specziális gyűjtemények 
különösen a szakemberre nézve bírnak s mily tanulságosak mindazokra, kiket 
hivatásuk a gyakorlati geológia terére vezet, nem egyszer szolgáltatván a szemlélő
nek a keresett felvilágosítást, útbaigazítást, mi mellett megtorténend az is, hogy 
oly tárgyakra irányoztatik a figyelem, melyek esetleg kiindulási pontját képezik új 
üzleti összeköttetéseknek vagy vállalatoknak.

A gyakorlati geológia gyűjteményeinek bizonyára felette fontos egyike az, 
mely a magyar korona országai területén előforduló, mű- vagy építő-ipari s az ezek
kel kapcsolatos iparágak tekintetében fontos kőzetanyagokat foglalja magában, 
legyenek ezek építőkövek szorosabb vagy tágabb értelemben, szolgáljanak ezek 
bárminemű építkezésekre vagy akár burkolatkőként vagy kavicsolásra, legyenek 
ezek közönséges vagy tűzálló anyagok, czementek, nemkülönben egyéb keramikai 
czélokra szolgáló anyagneműek.

Az ebbeli hazai kőzeteket a lehető legtökéletesebben magában foglaló gyűjte
ménynek minél gyorsabb összeállítása és lajstromozása bizonyára igen kívánatos, s 
habár a magyar kir. földtani intézet a maga részéről elkövet mindent, a mi ez 
irányban czélhoz vezethet, mégis tagadhatatlan, hogy a rendes kerékvágás menté
ben eszközölt begyűjtések által ily gyűjtemény tökéletes alakban csak évek hosszú 
során át állítható össze, holott kívánatos, miként az 1885-ben Budapesten meg
tartandó kiállításon őstermelésünk e fontos ága is lehetőleg teljes gazdagságában 
mu ta ttath assék be.

Ilv tényállás mellett teljes bizalommal fordul a magyar kir. földtani intézet a 
hazai, itt szóba eső, vállalatok tulajdonosai-, bérlői- és vezetőihez valamint, az ide 
vágó anyagokat használó mérnöki hivatalokhoz azon kéréssel, miként a kőbányáik- 
vagy agyagvájásaikban előforduló, illetőleg általuk használt különböző anyagokból 
a magyar kir. földtani intézethez (Budapest, VIII. kerület muzeum-utcza 19. sz.) 
kőzetmintákat beküldeni szíveskedjenek. A gyűjtemény egyöntetűsége szempontjá
ból azonban nélkülözhetetlen kellék, hogy a szilárdabb kőzetek szabatosan 10—10 
centiméter oldalhoszszal bíró koczka-alakra idomíttassanak, s az oldallapok egyike 
a friss törést mutassa, a többi lap pedig durván megmunkálva legyen. Ha a kőzet- 
csiszolásra is alkalmas, az egyik koczkalapnak csiszolása felette kívánatos. Ama 
kőzetekből, melyeknek rétegzési viszonyai 10—10 cmtrnyi koczkáknak a kifaragá
sát nem engedik, egy négyszögdecziméter felület kéretik, lehetőleg 5 centiméter 
vastagsággal. Szabályos alakba egyáltalában nem hozható anyagokból, mint pl. igen 
repedezett, kavicsolásra szánt kőzetekből, továbbá agyagokból sat. mintegy két 
köbdeciméternyi mennyiségnek beküldése kielégítő.

Minden beküldött kőzetmintára nézve a 7. alatt ide csatolt kérdő-ívben 
foglaltakra, ennek rovatai kitöltése utján válasz kéretik.

Minthogy a magyar kir. földtani intézet az építő-ipar kőzetmintáinak be
gyűjtésénél nemcsak az 1 S85-iki budapesti általános kiállítás bányászati, kohászati 
és földtani szakbizottságával, hanem az építő-ipari országos szakbizottsággal is

F ö ld tan i Közlöny. XIV. kőt. 1884. n
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vállvetve jár el. s a beérkező minták kőzettani meghatározását magára vállalta, az 
utóbbi ellenben a szükségesnek mutatkozó szilárdsági s a légbelieknek való ellent- 
állási képesség meghatározását fogja foganatosíttatni, az ez irányban történt meg
állapodások következtében még azon kérés füzetik ide, hogy a szorosabb értelem
ben vett építőkövei* mindegyikébl ni j,T-n »g/ di:ib k)}?ka küldenek b e, melyek
nek egyike a szilái'dsági, másika pedig a fagyellentállási képesség felderítését czélzó 
vizsgálatoknál vétetik alapul, (ezeknél a csiszolt la]» nem szükséges,) a fenmaradó 
két példány ellenben a magyar kir. földtani intézet és a műegyetem megfelelő 
gyűjteményeibe jut.

Egyéb kőzetanyagokból csak a fent kitett mennyiség kéretik.
Budapest, 1884 január havában.

A magyar kir. földtani intézet igazgatósága : 
Böckh János.

- Kérdő-ív a kiállítandó kőzetmintákhoz. A koczka alakjában kiállítandó 
kőzetgyüjtemény egyes példányai szabatosan tiz-tiz centiméter oldalhoszszal bújá
nak és ha a kőzet minősége megengedi, az egyik oldallapjuk csiszolva, egyik lehető
leg a friss törést mutassa, a többi oldallapok pedig durván megmunkálva legyenek. 
Ama kőzetekből, melyeknek rétegzési viszonyai 10—10 centiméternyi koczkáknak 
kifaragását nem engedik, egy négyszög-deciméter felület kéretik, lehetőleg 5 centi
méter vastagsággal. A koczka-alakra nem idomítható egyéb kőzettani anyagokból, 
u. m. tűzmentes vagy közönséges műipari tekintetben fontos agyagok, festőföldek, 
porczelánföld, üveggyártásra szolgáló kova, homok stb.-ből két köbdeciméternyi 
mennyiség küldendő be.

Minden beküldött anyagot illetőleg továbbá válasz kéretik az alanti kérdé
sekbe foglalt tájékozó pontozatokra.

1. A bányatulajdonos vagy bérlő neve és lakása (Ha a kőzetet más küldi be» 
a beküldő neve, foglalkozása és lakása is kiirandó.)

2. A beküldött kőzetnek szokásos megnevezése.
3. A kőzet petrogl’aphiai megnevezése. (E rovatot a földtani intézet fogja 

kitölteni.)
4. A kőzet lelőhelye. (Megye, község, esetleg a bánya és telep megnevezése.)
5. Létezik-e már kőbánya, vagy a lazább anyagokat illetőleg váj ás ?
6. A fejtési pont távolsága a legközelebbi vasúti vagy hajóállomástól (lehető

leg kilométerekben) és vezet-e innen más kocsival járható és milvnemű (ország-, 
megyei vagy vicinális) út a termelőhelyhez, illetőleg bánya vagy vájáshoz ?

7. A kőzetnek netalán már létező kelendőségi területe (t. i. hová szállíttat-ik
főleg).

8. Ha az anyag ismertebb köz- vagy magánépületeknél vagy egyéb ezélokra 
már használtatott volna, kívánatos azoknak megnevezése, felemlítendő továbbá, 
hogy az építkezés mely évben történt.

9. Az építési kő vagy egyáltalában kőzetnek ára köbméterenként a bányában 
(ha szokásos: mint úgynevezett terméskő, mint nyers, mű- vagy burkolati kő).
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10. Vitelbér köbméterenként a legközelebbi országút, hajó- vagy vasúti 
állomáshoz és ennek megnevezése.

11. A rendesen termelt kövek átlagos s a legnagyobb méretű műkövek 
nagysága.

12. A bánya vagy vájás évi átlagos termelése.
13. Ha a kőzetekről elemzés már léteznék, kéretik annak közlése a forrás 

megnevezésével.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ALAPÍTVÁNYI TŐKÉJE
az 1884. évi januári közgyűlésig.

1850. Gróf Andrássy György (f) ..................  ...........  ... _ 105 írt.
1851. Báró Podmaniczky J ános (+) ... ... ... ... 1__ ... 105 «
1856. Báró Sina Simon (f) ... ... ... ... ...     ... 525 «
1858. Ittebei Kiss Miklós (f) ... ... ._ ... ............ ... 105 »>
1860. Prudniki Hantken Miksa, Budapesten ... ... ... ... 105 «
1864. Dr. Schvarcz Gyula, Szekes-Fehérváron kötelezvényben 300 « 
1872. A pesti kőszénbánya- és téglagyár-társulat ...........  ... 300 «
1872. A salgó-tarjáni kőszénbánya-társulat ... ... ... ... 100 «
1873. Az első cs. éskir. szab. dunagőzhajózási társulat, Budapest

és Pécs ... ... ........... ... ........... ... ... ... 200 «
1873. Kállay Benjámin, Becsben ... ........... .................. . 100 «
1876. Rónay J áczint, Pozsonyban... ... ... ... ...   ... 100 «
1876. A hűméi m. kir. tengerészeti hatóság ...................  ... 100 «
1877. Gróf Erdődy Sándor (f) ... ...   ... ...   100 «
1879. Gróf Karácsonyi Guido adománya, beíratva Rudolf-

alapitványnak ... ... ... .................. . ...........  100 «
1881. Budapest főváros ... _ ... ... ... ... ... ... ... 200 »
1883. Okányi Szlávy József koronaőr, Budapesten ... ... 200 «
1883. A pesti hazai első takarékpénztár részvénytársulat ... ... 50 «
1883. A nagyági magy. kir. és magántársulati aranybányamü-

vállalat ... ... — ... ... ... ... — ... — 200 «
1883. Bállá Pál, köz-és váltó-ügyvéd, Újvidéken ... — ... 100 «
1883. Bállá Pál alapítványa az Újvidéki Magyar Kir. Főgym-

nasium nevére .......... . ... ... ... — ............ 100 «
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