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I. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS.

Lejárván ismét egy év, kötelességünk, hogy habár még oly röviden, 
egy pillantást vessünk az intézetünk életében mutatkozott mozzanatokra, 
lehetővé tévén ez által annak megítélését, vájjon feladatunk teljesítésére 
megtettünk-e mindent, a mit tőlünk a kötelesség és becsület egyaránt köve
telhetett. Természetszerűleg vélek eljárni, midőn a jelen alkalommal is első 
rendben az intézeti tagok sorában beállt változásokról emlékezem meg, mint 
oly eseményekről, a melyek különben is oly mélyen érintik az intézet műkö
dését, belső életét.

Felette fontos és következményeiben bizonyára csakis áldásos intézke
désről kell itt mindenek előtt megemlékeznem, értem a bánya-főgeologi és a 
vegyészi állomásnak az intézet keretén belül való szervezését.

A bányageologok institutiójának eszméje nem új, mert, mint oly sok 
esetben, e tekintetben is úttörők voltak Angolország fiai, a kik a Geological 
Survey-vei már rég kapcsolatba hozták az úgynevezett mining geologist-vt. 
De hazánkban sem új a bányageologi intézmény, s ezért hála legyen ama 
férfiaknak, a kik éles szemmel kisérve bányászatunk valódi érdekeit, ez üdvös 
institutiónak Magyarországon való meghonosítására törekedtek, s ebbeli 
szándékukat már évekkel ezelőtt keresztül is vitték.

Ha a bányageologi állásnak nálunk való meghonosítását már egymagá
ban szerencsés gondolatnak kell elismernünk, csakis örömmel fogadhatjuk 
ama legújabb elhatározást, mely ezt szerves összeköttetésbe hozta a m. kir. 
földtani intézettel, ez által oly alapra terelvén, hol a bányageolog úgy a 
gyakorlat, mint a tudomány igényeinek teljes mérvben képes lesz megfelelni,
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akadálytalanul felhasználhatván ama gazdag forrásokat, melyeket az orszá
gos földtani intézetben összpontositva talál ennek gyűjteményeiben, szak- 
könyvtárában, tudományos segitőeszközeiben stb.

Újabb s reményiem szilárd, mert természetes kapcsot képez az intézet
nek keretében felállitott említett állomás az ország bányászata és a m. kir. 
földtani intézet közt, a minek bizonyára őszintén örvend minden magyar 
bányász és geolog, jól ismervén ama szoros összefüggést, mely a geológia 
tanai és az ezeket követő, illetőleg alkalmazó bányászat közt mindenkor 
létezett és létezni fog.

Az intézetnél újonnan szervezett bánya-főgeologi állomásra Széchenyi 
P ál gróf földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur ő nagy
méltóságának m. évi márczius hó 7-én kelt 9742. sz. elhatározásával Gesell 
Sándor m. kir. bányageolog és bányatanácsos neveztetett ki, a ki hivatalos 
állását még a nevezett hó folyamában elfoglalván, a lefolyt évben már mint 
intézetünk buzgó tagja végezte földtan-bányászati vizsgálatait Selmeczbánya 
vidékén.

A második, intézetünk életében igen fontos esemény a vegyészi állomás 
rendszeresítése. Eégi szükségletnek lett ez által elég téve, s ha valaki kepes 
lesz az országos földtani felvételeket hathatósan támogatni, nevezetesen 
pedig az elért eredményeket a közéletre nézve minél hasznosabbá tenni és 
közvetíteni, az bizonyára a m. kir. földtani intézetnél, igaz, még csak felállí
tandó külön vegytani laboratóriumban működni hivatott vegyész lesz.

A földtani intézet vegyészévé, egyelőre ideiglenes minőségben, 1883. 
május 30-án kelt 22019. sz. miniszteri rendelettel K alecsinszky Sándor 
budapesti egyetemi vegytani tanársegéd neveztetett ki, a ki a nagyméltóságu 
minisztériumtól a 1. évi október 1-től nyert félévi szabadságidejét arra hasz
nálja fel, hogy Heidelbergben a B unsen E. tanár vezetése alatt álló vegy- 
intézetben ismereteit gyarapítsa az ásvány-analyzis terén a hírneves tudós 
oldala mellett, a mi bizonyára a legáldásosabb befolyással lesz az intézetünk 
keretében végzendő további működésére.

Említést kell tennem továbbá régi kartársunknak, telegdi E oth L ajos 
első osztálygeolognak ugyancsak aha. évi márczius 7-én főgeológgá történt 
előléptetéséről, miben az igy kitüntetett elöljárói megérdemelt bizalmának 
nyilvánítását láthatja, nemkülönben az utóbb nevezett időpontban L óczy 
Lajosnak, a nemzeti muzeum ásványtani osztálya segédőrének osztálygeologgá 
történt kineveztetéséről, a kiben az hatézet, meg vagyok győződve, szép remé
nyekre jogosító, kitartó munkaerőt nyert. A magyar kir. földtani intézetnél 
rendszeresített állomások az utóbbi kinevezések által mind betöltvék, s 
üdvözlöm az újonnan nyert kartársakat ez alkalommal is intézetünk körében.

Az országos földtani felvételek ügyére térvén át, mindenek előtt meg
jegyzem, hogy eltekintve két kisebb, főleg esztergammegyei területnek térké
pezésétől, melyek a felvételek által eddig nem érintetvén, csak a lefolyt
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évben kerültek megvizsgálásra, a múlt -évi munkaterület túlnyomó része 
legszorosabban csatlakozik az 1882. évi felvételekhez, s igy geológiáinkat az 
188 3-ki felvételi évad alatt is az úgynevezett magyar-erdélyi határhegység s 
ennek délfelé való folytatásának földtani felvétele körül látjuk fáradozni, 
még pedig a már a megelőző évben megalkotott két osztályban.

Az északi vagyis első felvételi osztály tagjai az osztályvezető dr. H of
mann Károly m. kir. főgeologon kivül Matyasovszky J akab és L óczy L ajos 
osztálygeologok valának, valamint dr. K och Antal kolozsvári egyetemi tanár, 
minthogy a nagyméltóságú minisztérium bölcs intézkedése ez utóbbinak 
közreműködését, nevezetesen az erdélyi felvételek érdekében, a lefolyt évben 
is lehetővé tette, a mi kétségkívül az úgy érdekében feküdt.

E z osztálynak  tagja  volt, habár csak rövid  időn át, dr. P ethő Gyula is, 
m iu tán  ju liu s  végén  v isszatérhetett szabadságáról, m elyért m akacs, fájdal
m as lábbaja leküzdése végett a n agym éltóságu  m in isztér iu m h oz fo lyam odni 
kénytelen  volt.

A déli felvételi osztály vezetését a lefolyt nyáron telegdi R oth L ajos 
íőgeolog vette át, kinek osztálybeli munkatársaiként H alaváts Gyula és 
dr. Schafarzik F erencz segédgeologok voltak kiszemelve, de ezek közül 
ténylegesen csak H alaváts vehetett részt a déli osztály működésében, mig 
dr. Schafarzik kezdetleg az esztergammegyei területen végzendő felvételek
kel léven elfoglalva, e feladat megoldása után mint honvédségi hadkötelezett 
a fegyvergyakorlatokhoz hivatott be, s igy osztályához már nem csatlakoz
hatott. Részt vett azonban az utóbbi osztály működésében, mint 1882-ben, 
úgy a lefolyt évben személyem is.

Az I. felvételi osztály tagjai közűi eh*. H ofmann K ároly főgeolog meg
bízatásához képest mindenekelőtt az Fő osztálylapnak délnyugati részén dol

gozott esztergám- és komárommegyei területeken, hol a 

lapnak a Dunától délre terjedő részét, nemkülönben a -

48
XXIX
48

XXX“

(1 : 28,800) 

szintén e

folyam jobb partján elterülő nyugati szegélyét térképezte földtanilag, mi által 
működése az O-Szőnytöl délkeletre elterülő vidékre, valamint Duna-Almás, 
Neszmély és Süttő déli környékére terjedt ki.

E feladatának dr. H ofmann eleget tett, habár, sajnos, e kitartó munka
erő épen e feladat teljesítésénél nem a legjobb egészségnek örvendhetett, s 
igy a mégis elért siker egyedül feláldozó tevékenységének gyümölcse. H of
mann imént említett térképészeti működése által kapcsolatba látjuk hozva 
az esztergami barnaszénterületnek H antken Miksa által már korábban 
elkészített földtani térképét, a boldogult Stürzenbaum J ózsef komárom
megyei felvételeivel. Az évad második felében H ofmann a szolnok-doboka-

49megyei felvételek folytatásához foghatott, hol az N7 osztálylapon belül a -y

1 1 *
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és ' (1:28,800) eredeti fölvételi lapokon Kis-Nyires környékének föld-

tani fölvételét eszközlé, nyugat és észak felé kapcsolatban lévén a már a 
múltban fölvett területeivel.

A szóban forgó osztály második tagja, Matyasovszky J akab osztály- 
geolog a Sebes Kőrös mentében vala elfoglalva, az Ms osztálylap ábrálta terü- 

54létén, hol az (1 : 28,800) eredeti fölvételi lapnak földtani térképezését

53befejezte, de azonkivül hozzáfogott az evvel észak felé határos ——— -lap dél-XLYII
keleti szegletét képező terület bejárásához is, a mennyire ez a Yalea Frup- 
sunyetől délre esik.

E biharmegyei terület Korniczel, Fekete-Patak, Bucsa, Csarnóháza- 
Brátka, Sonkolyos és Rév községek környékét képezi.

L óczy L ajos osztálygeolog Aradmegyében a Ku osztálylap északkeleti 
részében működött, délre a Marosig menvén, északra ellenben kiterjesztvén 
vizsgálatait a Kio osztálylap délkeleti s az Lio délnyugati részeire, valamint

62az Ln északnyugati területére. Felvételre kerültek e szerint a ^ - “-^(1:28,800)

61eredeti lapnak a Maros jobb partján fekvő része, a - csaknem teljesen, va-
X L l l l

GO G1
lamint a =.-T -  , — kisebb-nagyobb mérvben s igy nevezetesen a

AJ_j1 V XJL1 V/ # / 
Radna, O-Paulis, Szabadhely, Gyorok, Kovászmez, Világos, Pankota és Ágris-
Almás helységek fekvése által közelebbről megjelölt terület földtani felvétele 
került munka alá. Itt is csak őszinte örömemnek adhatok kifejezést, hogy 
azon veszélyes baj, mely e kartársunkat munka közt érve, tevékenységében egy 
időre megbénitá s elég aggodalomra szolgáltatott okot, végre minden komo
lyabb következmény nélkül maradt.

Hátra van még, hogy röviden áttekintsük az erdélyi fölvételek körül 
fáradozó szaktársunk, dr. Koch Antal egyetemi tanár működését. Ez utóbbi a 

18 (1 :75,000) osztálylapon feltüntetett területet járta be, s igy főleg
XXIX
Kolozsmegyében, de részben Szolnok-Dobokában is dolgozott. Földtanüag föl-

8vétettek általa az 1 : 28,800 méretű vezérkari térképek közül a -- ^  (Nyu-

9 10gat) lapoknak alsó két harmada, a — (Nyugat) teljesen, a ^  ^  (Nyugat)

10felső két harmada s végre a ^  (Nyugat) északkeleti részének mintegy ötöd

része. Működése e szerint kiterjedt Nagy-Iklód, Nagy-Esküllő, Bonczhida, 
Kajántó, Apahida, Kolozsvár és Gyalu vidékére, s ennek szép eredményeként
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előttem fekszik a fent említett 1: 75,000 méretű osztálylap (Kolozsvár) kiadásra 
kész alakban.

A II. felvételi osztályra térvén át, itt az osztályvezető telegdi Koth

25
L ajos főgeolog kezdetleg az Lu (1 :144,000) osztálylap területére eső y y —-

XXV I
25 ,E. Ny. (1 :25,000) délkeleti részén, valamint a szomszédos v  EK. délriyu-

X X \  1
25gáti s a DNy. északkeleti szegletében teljesité feladatát a Muntye

X X \  1
Szemeniken s az ezt dél felé környező hegyvidéken, később pedig folytatta

26fáradságos fölvételeit az utóbb említett lap délkeleti szögletében és a v v y T
X X  V1

ÉNy. (1 :25,000) északkeleti részein. B o t h  fölvételei Krassó-Szőrénymegye 
ama hegyes vidékére esnek, mely Bozovics és Prilipecztől északra, Ferencz- 
falvától pedig dél-délkeletre emelkedik, az említett Szemenikben nyervén 
legmagasabb pontját.

H alaváts Gyula segédgeolog, mint a II. osztály tagja, először befejezte 
a már 1882-ben megkezdett Ku (1 : 144,000), verseczi lapnak földtani tér
képezését, észak felé előrenyomulván a Kis, azaz dentai osztálylapnak a 
Berzavától délre fekvő vidékére s ennek áttanulmányozása után hozzáfog-

24 ' 24hatott még az L13 délnyugati területeit ábráló EK. & y  y DK.
XXV XXV

(1 :25,000), valamint az Lu (1 : 144,000) osztály lapon a

(1: 28,800) térképek legvégső nyugati szegélyeinek bejárásához. Munkaterü
lete Torontál-, Temes- és Krassó-Szörénymegyékhez tartozó részekre terjesz
kedett ki, hol ezt, hogy csak nehányat nevezzek, Alibunár, Zichyfalva, Denta, 
Gattaja, Zsidovin, Szurduk és Komoristye helységek fekvése által látjuk meg
jelölve.

Dr. Schafarzik FERENCz-nek m indenekelőtt feladatúi ju to tt az Fe osz- 
48tálylaphoz tartozó ^ : 28,800) térképen ábráit, Esztergámtól DK.-re,

Szent-Lélek és Kesztölcz közt húzódó vonulat egy részének geológiai fölvétele, 
a mennyiben ez által itt kapcsolat szándékoltatott az esztergami barnaszén
terület már is közölt térképe s a dr. K och Antal által megismertetett, Szt.- 
Endre-Visegrád vidékére vonatkozó közt.

E feladatának szép sikerrel eleget is tett, de ennek bevégeztével az 
ország délkeleti részén működő osztályához, a kezdetleg említett okból, már 
nem csatlakozhatott.

Mint már fölemlitém, részt vett a II. osztály működésében a lehetősége 
hez mérten végre személyem is, mert az Erdélyben és a Sebes Kőrös menté
ben dolgozó tagok működési területére tett kirándulásról visszatérve, csatla-
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koztam a déli osztályhoz, folytatván a felvételeket Krassó-Szörénymegyé- 
73ben, a ^  ̂  ^  lapon, nevezetesen a Plesiva maré és Kersiamare nevű hegyek kör

nyékén, északkeleti irányban pedig a ValeaLapusnikuluitól a Yalea Ligidiáig.
Tekintsük végre még bánya-főgeologunk működését.
Ez utóbbi Pech Antal mmiszteri tanácsos és a selmeczi bányakerület 

igazgatójának kezdeményezése folytán megkezdte még 1882-ben az ottani 
kerületi bánya-geolog közreműködésével Selmecz bányászati viszonyainak 
tanulmányozását, nevezetesen pedig egy nagyméretű, a bányászat igényeit 
minden tekintetben kielégiteni hivatott földtani térkép elkészítését s e mun
kával a magy. kir. földtani intézethez való beléptekor szépen előrehaladt. Azt 
vélem, hogy ha semmi egyéb inditó ok nem is forgott volna fenn, már maga 
azon jelentőség, melylyel Selmecz, e hires, régi bányahely bir, eléggé indo
kolta volna azt, miként bányafőgeologunk működésének első kiindulási pont
ját oda helyezzük, s tettem ezt annál szívesebben, mert mint fölemlitém, 
bevégzendő munkával álltunk szemben. A nagyméltóságú minisztériumhoz 
a felvételek ügyében fölterjesztett javaslatom e tekintetben tehát oda irányult, 
hogy az intézet bánya-főgeologja folytassa tanulmányait és a térképezést 
Selmeczbánya vidékén, méltó feladatai közé tartozván, hog}7 e hires ős bánya
vidéknek mind földtani, mind pedig érczelőfordulási viszonyait a m. k. föld
tani intézetben rajzok és gyűjtemények által illusztrálja. Gesell Sándor 
m. k. bányatanácsos és bánya-főgeolog ennek következtében a lefolyt nyáron 
Selmeczbányától északnyugatra dolgozott, még pedig a vilmyei völgy bal
oldalán, Windischleiten völgyétől a Paradicsom-hegyig és ettől a bodrin i 
fővölgyben Hodrusbányáig a völgy lejtőin; ezt megelőzőleg azonban, közösen 
a kerületi bányageologgal, Hodrusbányától nyugatra az Erlengrundi völgyig, 
a hodrusi fő völgy északi lejtőjén is működött.

A mag}7, kir. földtani intézetnek az országos felvételeknél működött 
tagjai által a múlt évben részletesen felvett terület nagysága 66 □ mf. =  
3798'13 □ A/™, mihez hozzáadandó a bánya fő-geolog által földtanilag térké
pezett 0-6D mf. =  34'63D

Nem mulaszthatom el az alkalmat és csakis kellemes kötelességet telje- 
jesitek, midőn a földtani intézet nevében itt is köszönetét mondok P app J ános 
Esztergám városa polgármesterének és B urány J ános ottani ügyvéd uraknak, 
a kik a nevezett város környéken a felvételeket eszközölt intézeti tagot köz
hasznú működésében hathatósan támogatták, valamint az osztrák-magyar 
államvasut társulat tekintetes főgondnokságának Eesiczán, mely a Muntye- 
Szemeniken lévő erdővédházát legkészségesebben bocsátotta rendelkezésére az 
ott a magasban nehéz feladatát teljesítő geolognak.

Mint eddig, úgy most is nemcsak egy esetben láthattuk geologjainkat 
rendes hivatalos teendőik végzése mellett tettel és tanácscsal segédkezni a 
legkülönbözőbb, a geológia terére átvezető kérdések megoldásánál.
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így többek közt dr. H ofmann K ároly még a m. év kora nyarán a 
Krapina (Varasdmegye) melletti barnaszénterület földtani megvizsgálását 
foganatositá, Matyasovszky J akab pedig a fogarasi m. k. áll. ménesbirtokhöz 
tartozó Sárkány község területén figyelt petroleum előjövetel ügyében még 
1882 deczember havában megkezdett, de akkor a kedvezőtlen időjárás által 
félbeszakított vizsgálatait a lefolyt év május havában folytatta, és csak saj
nálandó, hogy e vizsgálat végeredménye kecsegtető nem vala.

Matyasovszky ez alkalom m al a nagyméltóságu m inisztérium  kegyessége 
folytán am a előnyben is részesült, bog}7 szemlélet tárgyává tehette a szom
szédos rom ániai kőolajterület több pontját, a m i bizonyára a megoldandó 
feladat érdekében feküdt, de az ekkor szerzett tapasztalatok haszonnal lesznek 
további működésére is.

Dr. Schafarzik F erencz márczius havában mint a földtani intézet 
megbízottja közreműködött a Kecskemét sz. kir. város közönsége által szőlő
iskolául felajánlott homokterületnek a borászati kormány biztos vezetése alatt 
foganatosított megvizsgálásában, valamint később részt vett ama bizottság 
működésében, melyet a nagyméltóságu közmunka és közlekedési m. k. 
mink zterium a lőrinczii tracliyt-kőbánya termelési képességének megállapí
tására kiküldött.

R oth L ajos főgeolog a nagyméltóságú minisztériumtól hozzánk érkezett 
felszólítás következtében megbizatott, hogy szakszerű vizsgálat tárgyává tegye 
a Majtliényi László földbirtokos úr által Roszkoson létesitett keramikai gyár 
nyers anyagának előfordulását és minőségét, mely feladatának október havá
ban eleget te tt; személyem pedig az illetékes biróság részéről hozzám intézett 
megkeresés folytán egy esetben részt vett a Duna-kotráei munkálatok körül 
felmerült kérdésben mint szakértő.

Felvilágositások nyujtattak a hozzánk intézett kérdésekre egyéb számos 
esetben is úgy hatóságoknak mint magánszemélyeknek s hogy csak nehányat 
emlitsek, felhozhatom, miként a cs. és kir. közös hadügyminisztériumnak 
eimek kívánságára, adatok szolgáltattak a horvát Karstban fekvő Otocsacz 
helység környékének földtani viszonyait illetőleg de Eszékre vonatkozólag is, 
az ottani ivóvizek ki nem elégitő volta miatt, miért az emlitett minisztérium 
külön köszönetét fejezte ki az ebbeli adatok összeállításával megbizva volt 
R oth L. főgeolognak. Felvilágositó jelentések adattak továbbá a nagyméltó
ságú minisztériumnak némely hazai agyagok ügyében s nem hagyhatom 
felemlités nélkül, miszerint FIalaváts Gyula, támaszkodva az országos föld
tani felvételeknél nyert tapasztalataira, egy a deliblati homok területen köz- 
gazdasági czéloknak szolgálni hivatott artézikút lemélyesztése végett emlékiratot 
állított össze s nyújtott át a nagyméltóságu földmivelés, ipar és kereskedelem
ügyi m, k. minisztériumnak, bizonyára szép jele lévén annak, miként geolog- 
jaink nem mulaszthatnak el alkalmat, hogy az országos földtani felvételeknél 
elért eredményeket közgazdászatunk érdekében érvényesítsék.



Az előreboesátottak u tán  áttérhetek a m úzeum unkban folyt m unkákra. Itt 
m indenek előtt megjegyezhetem, m iként Semsey Andor ú r nagybecsű aján
déka, a CoQUAND-féle gyűjtemény felállitása, köszönet nevezetesen dr. Schafarzik 
FERENCz-nek e körül kifejtett tevékenységének, a ki e m unkát az ezt meg
kezdő, de annak teljes legombolyitásában makacs lábbaja által megakadályo
zott dr. P ethő Gyula helyett végezte, jelenleg be van fejezve oly alakban, 
m int ez hajdani tulajdonosánál szerepelt s igy a felállított tudományos anyag 
m ost m ár hozzáférhető és használható.

A hazai gyűjteményben tárgyak újjá rendezését és felállítását illetőleg 
szép sikerrel végzett munkára utalhatok, a mennyiben az 1882 őszével átvett 
földszinti nagy teremben a rendezés és felállítás, csekély, csak néhány napi 
munkát igénylő teendőn kivül, szintén teljesen befejezettnek mondható.

Nehéz, valóban kitartó szorgalmat és nem csekély tapasztalatot igénylő 
munka az, melynek legombolyitását constatálhatom s kellemes kötelességem
nek tartom itt megörökíteni, hogy az itt elért eredmény első rendben, sőt 
majd mondhatnám kizárólag, dr. H ofmann K ároly főgeolognak elvitázhatlan 
érdeme, mert csekélyebb, a Lajta hegység területére eső, telegdi Koth L ajos 
főgeolog által végzett és szintén csak csekélyebb, a bakonyi krétára kiterjesz
kedő általam foganatositott rendezéseken és felállításokon kivül a roppantul fel
szaporodott többi anyagnak rendezését rectifikálását és felállítását kizárólag ő 
végezte. Nem hagyhatom azonban felemlités nélkül ama hathatós segédkezést, 
melyet Gezell Sándor és H alaváts Gyula kartársaink a felállított tárgyak
nak czélszerű és egyúttal Ízléses feliratokkal való ellátása körül készségesen 
nyújtottak s megemlítést érdemel Bernhauser Mihály hivatalszolgánknak itt 
kifejtett szorgalma.

Megelégedéssel tekinthetik a gyűjtemények felállitása körül fáradozott 
kartársaim a legombolyított munkarészt, mely fennebben hirdeti kifejtett tevé
kenységüket, mint ezt én gyenge szóval tehetem.

Az előbb említett alsó teremben felállítva láthatjuk most már teljes 
rendben a Lajta hegységből, a középponti Alpesek nyúlványaiból nem külön
ben ezek környékéről származó valamint a magyar kis neogen-medenczében 
gyűjtött anyagot, a magyar középhegységből való tárgyakat pedig lefelé, az 
alsó dogger sz intáj át részben beszámítva.

Hogy gyűjteményeink az intézeti geologok nyári működése alkalmával 
beszerzett anyaggal ismét lényegesen gyarapíttattak, az mint a dolog termé
szetében fekvő külön felemlítést nem szükségei, de a legnagyobb hálával kell 
ismét megneveznem intézetünk nemes pártfogóját és gyűjteményeink gyarapí
tóját semsei Semsey Andor urat, a ki a lefolyt évben ismét több rendbeli, kisebb 
suiteket képező palaeontologiai tárgyak megvételén kivül, melyek csehországi 
permből és az ismert beocsini márgából származnak, egy majdnem kizárólag 
monarchiánk másik felének alpesi területéről származó, túlnyomólag mesozoi 
kövületeket tartalmazó, felette becses, nagyobb szabású gyűjteményt szerzett
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meg dr. K lipstein giesseni egyetemi tanártól a magy. kir. földtani intézet 
összehasonlító gyűjteménye számára.

Nem eléggé köszönhetjük azt, mit Semsey Andor úr ismét fővárosunkba 
juttatott, s a tudomány érdekében határt nem ismerő bőkezűsége e becses 
adományát őszszel még megtoldá egy szintén igen érdekes, az isméid almási 
édesvízi mészből származó ős-emlősmaradvány-gyüjteménynyel, mely néhai 
R ohan almási kőbánya - felügyelő hagyatékából származik. Ily páratlan bőke
zűség mellett intézetünk csakis a legszebb jövőnek örvendhet, de egyúttal 
mind kínosabban nehezedik reánk elhelyezésünk ügye. Hála azonban a nm. 
minisztériumnak, mely éber szemmel ki érve fejlődésünket, a lefolyt évben 
ismét lehetővé tette új helyiségek kibérlését s így gyűjteményeink terjesz
kedését.

Gyűjteményeink gyarapításához hozzájárultak azonban még egyéb 
jóakaróink is, így nevezetesen régi pártfogónk Zsigmondy Vilmos úr kir. 
tanácsos és országos képviselő, a kitől igen szép, jobbára kosteji kövületekből 
álló gyűjteményt kaptunk, dr. Szabó J ózsef űr, kir. tanácsos és egyet, tanár, 
a ki ismét több, igen érdekes, túlnyomókig promontori mediterran kövülettel 
szerencséltetett bennünket és dr. Zittel Alfréd müncheni egyet, tanár, a 
ki dr. P ethő Gyula szíves közbenjárása folytán a híres solnhofeni leletek 
nehány gypszöntvénvével lepett meg bennünket csereviszony fejében.

Köszönettel tartozunk különben ez irányban B állá P ál ügyvéd úrnak 
Újvidéken, Daubner F erencz és Draina J akab uraknak Süttőn, valamint 
Kádár Gusztáv m. k. mérnök úrnak, Budapesten, a kik szintén paheonto- 
logiai tárgyakat juttattak intéztünk birtokába.

Az építő és műipari tekintetben fontos kőzeteknek gyűjteménye a lefolyt 
évben szintén szépen fejlődött s itt is elismeréssel tartozom geologjainknak, a 
kik áthatva lévén az efféle gyűjteményeknek ipari tekintetben való nagy 
fontosságától, nem mulasztanak el alkalmat, hogy ennek öregbedését is biz
tosítsák.

Joggal várható, hogy amaz, az ország legkülönbözőbb vidékeire, úgy 
testületek mint hatóságok és magán személyekhez menesztett felszólításnak, 
melyet a m. k. földtani intézet szóban forgó gyűjteménye tárgyában kibocsá
tott, szintén meglesz áldásos hatása, a mint köszönettel kell felemlítenem már 
most a következő urakat: F iltsch Károly m. k. bányatanácsos Vajda- 
Hunyadon, dr. K och Antal egyet, tanár Kolozsvárit, Maass Bernát a duna- 
gőzhajózási társulat kőszénbányái igazgatója Bécsben, Müller J ózsef kőbá- 
nyatulajdonos Süttőn, P erjéssy L ajos tanár Verseczen, dr. P rimics György 
tanársegéd Kolozsvárit, Schulcz J ózsef építész Pécsett, W agner Vilmos m.
k. bányatanácsos Budapesten, Zsolnay Vilmos keramikai gyár tulajdonos 
Pécsett, valamint a kőszénbánya- és téglagyár-társulatot Budapesten, mint 
olyanokat, a kik kőzetanyaggal szaporították múzeumunknak a praktikái 
geológiának szánt részeit.
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Mint eddig, úgy ez alkalommal is szivesen támogattuk a múzeumunkban 
lévő anyagból a hazai közoktatás ügyet, amennyiben kiszolgáltattunk a 
budapesti Vili. kér. polgári leányiskolának egy 74 különböző kőzetből össze
állított, tanczélokra szánt gyűjteményt, egy hasonló, 61 darabból álló, a galgóczi 
állami polgári fiú- és leányiskolának, egy harmadik, 78 kőzetfajt tartalmazó 
pedig a,z alsó-lendvai, állami segélylyel fentartott községi polgári fiúiskolának 
jutott; hogy itt is helyesen jártunk el, azt abból vélem következtethetni, 
miként az illető igazgatók személyes és a főváros tekint, tanácsának külön 
köszöneté mellett úgy a főváros nevezett iskolájának mint a galgóczinak 
tantestülete indíttatva érzé magát a magy. kir. földtani intézettel köszönetét 
jegyzőkönyvi kivonatban is tudatni.

Midőn így körültekintek az intézetünkön belül lefolyt eseményekre, 
lehetetlen, hogy hallgatag mellőzzem könyv- és térképtárunk, működésünk e 
felette fontos segédeszközének mikénti fejlődését; itt is, azt vélem, kielégí
tőnek mondható az elért eredmény, mert a lefolyt évi szaporodás 230 új művet 
tüntet fel, összesen 517 kötetben, minek folytán szakkönyvtárunk 1883 
deczember végén 2362 müvet tartalmazott 5391 kötetben. Térképtárunk 
állománya, eltekintve az országos felvételekre szánt vezérkari térképek lapjai
tól, a múlt évben 113 lappal emelkedett. E szaporodásnak nagyobb része 
csere és ajándék útján került az intézethez, de most sem közölhetem mind
azoknak nevét egyenkint, a kik könyvtárunkat adományaikkal gazdagíták, a 
sok közül azonban ki kell emelnem a magyarhoni Földtani Társulatot, mely 
úgy mint eddig, jelenleg is átadá a hozzá beérkezett könyvküldemények összes 
példányait a m. k. földtani intézet könyvtárának, valamint a bécsi Földtani 
Intézetet, mely a kárpáti földtani felvételekre vonatkozó lapoknak még hátra 
volt 25 darabját a múlt évben szintén megküldé, minek következtében e 
lapokat most már hézag nélkül birjuk.

1883-ban kötésre került a könyv- és térképtárunkat kezelő tisztviselő 
kimutatása szerint 1320 könyvtári és 201 térképtári darab, a mivel 871 fid 
86 kr. kiadás vala egybekötve, de elértük végre ama nagy előnyt, hogy most 
már e tekintetben is folyóban vagyunk.

A letelt évben új csere viszony köttetett a következő intézetek illetőleg 
testületekkel vagy lapokkal:

Cs. és kir. katonai földrajzi intézet Becsben, Lehrkanzel für Mineralogie- 
Geologie an der k. k. techn. Hochschule in Wien, Commission de la controle 
de la carte géologique de la Belgique ä Bruxelles, Comité géologique á St. 
Pétersburg, a «Science» szerkesztőségével Cambridgeben Mass. Un. St., 
Seismological Society of Japan Tokioban, s minthogy megkapta nyomtatvá
nyainkat a Somogyi-könyvtár Szegeden is, a magy. kir. földtani intézet jelen
leg 66 magyarországi és 102 külföldi társulatnak és intézetnek küldi meg 
kiadványait, ezek közül 9 belföldinek és 101 külföldinek csereviszony fejében.

Könyv- és térképtárunk nagyobbodása és ennek fokozottabb igénybe
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vétele szükségessé tette egy ennek szánt használati szabályzat kidolgozását, a 
m i a lefolyt évben végre m egtörtént, szintúgy égető szükséggé lett a könyv- 
és térképtárunk m ai állásának megfelelő czímjegyzéknek összeállítása, mely 
m unka az em lített tárainkat kezelő F arkáss R óbert tisztviselő által m últ 
évben be is fejeztetvén, jelenleg a kézirat sajtó ala tt van, s így megjelenése 
szintén a legközelebbre várható; kétséget sem szenvedhet, hogy ezáltalkönyv- 
és térképtárunk használhatósága lényegesen előmozdítva lesz.

H ogy  az irodai ügyforgalom  a m inden  irányban  szaporodó m unka m e l
lett je len ték en y  em elkedést tü n tet fel, az a dolog term észetében  fekszik , s itt 
m egem lítendő, h ogy  az in tézeti h iva ta ltisz t F arkass R óbert, egyéb teendői 
m ellett nevezetesen  a fogalm azás körül tett az in tézetnek  je les szolgá latokat.

M int az in tézet ad m in isztratió i ü gye it az em líte tt h ivata ltiszt segéd- 
kezése m ellett vezető  egyén  legjobban íté lh etem  m eg kü lönben  am a lényeges  
segélyt is, m elyet a nagym éltóságu  m in isztér iu m , m éltán yo lva  az in tézeti 
ügyforgalom nak jelen ték en y  em elkedését, egy habár egyelőre csak ideig lenes  
díjnoknak engedélyezése á lta l nyújtott, de csakis e körü lm ény tévé lehetővé, 
hogy a fokozottabb követeléseknek  e téren  is m egfelelhettünk .

K iadványainkra térvén  át, m indenek  e lőtt m egjegyzem , m ik én t az 
évkönyv szerkesztését a lefo lyt évben is H alaváts Gyula segéd-geolog  te l- 
jes íté  buzgalom m al, sz in tú gy  k izárólag az ő érdem e az in tézeti k iadványoknak  
pontos és haladék  n élk ü li e lju ttatása  az illető  rendeltetési helyekre, m it m in t  
az in tézet érdekében fekvő tényt, itt készségesen  elism erek.

A «M itthe ilungen» -ék  körüli szerkesztői teendők kifogástalan legombo- 
lyítását most is telegdi R oth L ajos kartársunknak köszönjük.

A múlt évben befejezést nyert az intézeti évkönyv Yl-ik kötete, a 
mennyiben kiadhattuk ennek 5—10 füzeteit úgy évkönyvünk magyar szöve
gében mint a külföldnek szánt «M itth e ilu n g en»-ekben.

K iadásra k e r ü lt: H alaváts GYULÁ-tól —  Ő slénytan i adatok D élm agyar - 
ország neogen  korú ü ledékei faunájának ism eretéhez. I. A langenfeld i p on tu si 
koréi fauna YI. 5., dr. P osewitz TivADAR-tól —  Az arany előfordulása R om eo  
sz igetén  YI. 6., dr. Szterényi HuGÓ-tól —  Az Ó -Sopot és D o lnya-L yubkova  
(K rassó-Szörény m egye) között lévő terü let eruptiv  kőzetei VI. 7., dr. Staub 
M óR icz-tól —  H arm adkori növények  F elek  vidékéről YI. 8., dr. P rimics 
GYÖROY-től —  A fogarasi havasok  és a szom szédos rom ániai h egység  geo lóg ia i 
v iszon ya i YI. 9 ., végre dr. P osewitz TivADAR-tól —  F öld tan i közlem ények  
B orneo szigetéről. I. A szén  előfordulása B orneo szigetén . II. F öld tan i je g y 
zetek  K özép-B om eoról YI. 10.

T érképeink közü l átadatott a könyvkereskedésnek az Fs =  Székes/ehérvár  
és vidéke  czím ü lap  2-ik , az új sz ín k u lcs szerint festett kiadása, va lam int e lk é
szü lt s részben forgalom ba is adatott a zM 7 =  T a sn á d -S zilá g y -S o m lyó  vidéké
nek térképe s ennek m agyarázó szövegének elkészü lte  illető leg  k inyom atása  
után  áruba bocsáttatik  a többi része is.
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Említést tevén a magyarázó szövegekről, tájékozásúl meg kell jegyez
nem, hogy t. i. a magy. kir. földtani intézet, látván ama kelendőséget, mely
nek földtani térképei mindinkább örvendenek s óhajtván az országos földtani 
felvételeknél elért, eredményeket a gyakorlati életre minél hasznosabbá tenni, 
a múlt évben indítványt tett a nagyméltóságú minisztériumnak, miként az 
ezentúl újonan megjelenendő lapjait könnyen használható, rövid magyarázó 
szöveggel látandja el, ezeknek használhatóságát ezáltal lényegesen biztosítván 
nemcsak a tudomány, de, a mi igen fontos, a gyakorlat embereire nézve is. 
Azt hiszem, helyes utat választottunk itt s legyen jutalmunk, hogy az ez úton 
nyujtottat a gyakorlat férfiai minél számosabban használják. A nagyméltóságú 
minisztérium a tett indítványt azonnal elfogadni kegyeskedvén, mint első 
gyümölcsét a nevezett megállapodásnak a Cs =  K is-M a rto n  czímü lapnak 
telegdi R oth Lajos által írt magyarázó szövegét nevezhetem, mely már for
galomban van.

Még egy eseményről kívánok szólani, értem a Magyarhoni Földtani Tár
sulat Közlönyének a lefolyt évben a magy. kir. földtani intézettel közösen 
való kiadását, mely intézkedés az említett társulat választmányában még 1882 
deczember havában megpendített eszmének a kifolyása. Kétséget nem szen
vedhet, hogy ama testvéri viszony, mely a társulat és az ezzel közös czélra 
törekvő m. k. földtani intézet közt emiek keletkezése óta fennáll, ez által szép 
kifejezést nyert külsőleg is, és óhajtom, hogy ama még szorosabb viszony, 
mely az ez irányban megtett lépésekre a nagyméltóságú minisztériumnak 
1883 február 19. — 3001 sz. alatt kelt elhatározása következtében egyelőre 
lehetségessé vált, s melynek kifejezés adatott az eddig kizárólagosan társulati 
folyóirat módosított czímében is, minél üdvösebb legyen úgy a társulat, mint 
az intézetre. Legyen meggyőződve a magyarhoni földtani társulat, hogy az 
országos intézet mindenkor tőle telhetőleg pártolni fogja nemes czéljait és 
törekvéseit, igen jól ismervén azt, hogy benne kulturtörekvéseink régi oszlo
painak egyikét bírjuk, azért bizonyára melegen óhajtja minden magyar geo
lógus, hogy a magyarhoni földtani társulat is végre megnyerhetné azt az 
anyagi támogatást, melyet valóban megérdemel úgy, mint az ország bármely 
tudományos társulata, s mely abba a helyzetbe juttatná, miként tudomá
nyunk ápolásában valamint ennek hazánkban való terjesztésében a leg
élénkebb tevékenységet fejthetné ki. De itt legyen szabad még egy megjegy
zést tennem.

Van egy irány, melyben a magy. kir. földtani intézet is még igen jeles 
szolgálatokat tehetne az országnak s ez az akadémiát végzett, sőt két-három éven 
át már szolgálatban volt, s így a praxis követeléseivel megismerkedett fiatal 
bányászaink hivatottjainak — mondjuk mintegy két éven át tartó — további 
kiképeztetése a geológiában az intézetnél, úgy előadások megtartása, mint az 
országos földtani felvételekbe való bevezetés útján.

Az eszme nem új, ezt korántsem vindicálom magamnak, mert e tekin
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tetben egyszerűen a bécsi földtani intézetre utalhatok, de bogy kö
vetkezményeiben áldásos volt ott, hol alkalmazták, ez már erős meggyő
ződésem.

Mint a bányászat hajdani növendéke ismerem ennek igényeit, de tudja 
minden elfogulatlan bányász, hogy az okszerű bányászatnak alapja egyedül 
csak a földtan lehet s ha ez tény, mint valóban tény, akkor csakis kívánatos de 
sőt szükséges, hogy fiatal bányászaink erre hivatottjainak megadassák a lehe
tőség, miként az akadémián megtett tanulmányaik után, hol az első bevezetést 
nyerték tudományunkba s miután a gyakorlatban, — s erre súlyt fektetek, 
— megismerkedtek ennek követeléseivel, az erre ma már igen illetékes hazai 
földtani intézetnél maguknak magasabb, a bányászat czéljait hathatósan 
támogatni hivatott kiképeztetést szerezhessenek a geológiában és a mire szin
tén nagy súlyt fektetek, nemcsak az országos gyűjtemények nyomán meg
tartandó előadások meghallgatása által, hanem a földtani felvételekben való 
résztvétel útján is.

Meggyőződésem, hogy ezen eljárás czélirányosan követve, az országnak 
valóban latba nem eső megterheltetése mellett, nem hosszú idő leteltével 
hazánk bányászatának oly férfiakat állítana rendelkezésére, a kik nehéz 
hivatásuknak megfelelni bár mily körülmények közt képesek lesznek.

Ez is egy neme tudományunk populárizálásának s azt vélem, végső 
eredményeiben a legáldásosabbak egyike.

Nem tehetek egyebet, minthogy e kínálkozó alkalommal felvetem ez 
eszmét s egyedüli óhajom, vajha gyenge szavaimat ezeknek támogatása 
követné ama körök részéről, melyeknek hatalmas pártfogása alatt a most még 
csak eszme megtestesülést is nyerhetne bányászatunk valódi érdekében.

Végre még a nagyméltóságú földmivelés, ipar és kereskedelmi m. k. 
minisztérium iránt érzett mély köszönetünknek óhajtunk kifejezést adni a 
kegyes pártfogásért, melynek első rendben köszönhetjük intézetünk fejlődé
sét. Ügyeink e kegyes felkarolásának köszönjük, hogy a lefolyt évben a már 
említetteken kívül szaporíthattuk tudományos segítő eszközeinket is, így 
nevezetesen beszerezhettünk egy Nachet-féle új rendszerű microscopot 1200 
frank értékben; legmélyebb köszönettel tartozunk továbbá a nagyméltósága 
közmunka és közlekedésügyi m. k. minisztériumnak s egyúttal a magyar 
államvasutak tekintetes igazgatóságának ama nem eléggé méltányolható 
támogatásért, melylyel az országos geologokat hazánk földtani viszonyainak 
felderítése körül kifejtett tevékenységükben mindenkor pártolták, de ez az 
eset forog fenn különösen az I. cs. k. szab. dunagőzhajózási társulat 
valamint az osztrák-magyar államvaspálya tekintetes igazgatóságainak irá
nyában is.

Midőn e beszámoló jelentésem végén ennek fonalán még egyszer 
visszapillantok a m. k. földtani intézet által a lefolyt évben végzettekre, 
azon benyomást nyerem, hogy úgy felebbvalóink valamint a többi illetékes



körök ítéletét ama nyugodtsággal várhatjuk, melyet a tudat kölcsönöz, 
hogy kötelességünk teljesítésénél mindenkor erőnk és legjobb tehetségünk 
szerint jártunk el.

Budapest, 1884 márczius havában.

A m agy. kir. fö ld tan i in tézet igazgatósága 
B öckh J ános.
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Dr. H ofmann KÁROLY-tól.

Az 1883-iki év nyarára két, egymástól távoleső munkaterület geoló
giai vizsgálása jutott számomra; föladatom volt először is, hogy Magyar- 
ország részletes térképe F.6. lapjának a Duna jobb partjára Ó-Szőny és 
Piszke közé eső területét geologiailag részletesen fölvegyem, azután pedig 
az éjszaknyugati Erdélyi Határhegység és környékének földtani részletes 
megvizsgálását, melyen az utolsó évek óta működöm, kelet felé tovább 
folytassam. E munkatervem azonban előre nem látható, igen kellemetlen 
akadályba ütközött. Ugyanis az első vidéken való fölvételek kezdete alatt 
megbetegedvén, kénytelen valék a külső munkálatokat huzamosb időre 
félbeszakítani, annyira, hogy csak szeptember hó második felében fejez
hettem be a dunamelléki terület átvizsgálását. Ennélfogva csak ezután 
fordulhattam keleti területembe, hol a fölvételek bezártáig, október hó 
10-ikéig működtem. Itt az éjszaknyugati Erdélyi Határhegység átvizsgálá
sát, megelőző fölvételeimhez nyugat- és éjszakra csatlakozva, a hegység 
déli felében Kis-Nyires környékéről keleti irányban tovább folytattam. 
Az idő rövidsége és a részleteiben igen bonyolódott földtani viszonyok 
miatt e vidéken természetesen már csak aránylag igen kis területet tér
képezhettem földtanilag, mely Kis-Nyires és Leménytől kelet felé Nagy- 
Búny és Bév-Körtvélyesig terjed; legnagyobb része Szolnok-Doboka- 
megyéhez tartozik, helyenként Szatmármegyébe is átnyúlik. A földtani 
viszonyok ezen a területen egészen hasonlókép folytatódnak, mint a hegy
ség szomszédos, előbb átvizsgált részein, melyekről megelőző évi jelenté
seimben szóltam. Minthogy jövőre a nélkül is ennek a hegységnek az 
átvizsgálását folytatom, túlságos ismétlések kikerülése miatt helyesebbnek 
tartom az idei kis részlet földtani viszonyairól megjegyzéseimet jövő évi


