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JELENTÉS A M. KIR. FÖLDTANI INTÉZETBŐL.

A m. kir. földtani intézet 1894-ik évi fölvételi programmját már annak idején 
közöltük,* mostan még az intézet körén belüli eseményekről és tevékenységének 
egy részéről emlékezünk meg.

Az intézet személyi ügyeinél először is két örvendetes eseményt említhe
tünk fel. T elegdi Róth L ajos főgeologusnak, az intézet egyik legrégibb tagjának, 
Ő Felségé a  király legkegyelmesebben a főbányatanácsosi czímet és jelleget ado
mányozta; a magyar törvényhozás pedig az intézet szakszemélyzetének eddigi 
igen is mostoha díjazását tekintetbe véve, járandóságait fölemelte.

A dda K álmán selmeezbányai m. kir. bányászati és erdészeti akadémiai 

tanársegéd az intézethez, elhunyt Dr. Primics György helyére, -ik segédgeologus- 

nak ; T reitz P éteb agronomgeologus pedig 3-ik segédgeologusnak neveztetett ki.
Dr. Szontagh T amás osztálygeologus semsei Semsey A ndor úr megbízásából, 

minister úr ő Excellentiájának engedelmével a külföldön nagyobb tanulmány
útat tett.

Báró L eithner A ntal nyug. m. kií. ministeri tanácsost, hazai bányászatunk 
érdemes nestorát, 80-ik évfordulójának alkalmával az intézeti igazgatóság írásban 
üdvözölte.

Dr. Schafarzik F erencz osztálygeologus a Széchenyi Béla gróf úrtól kelet
ázsiai útjának tudományos eredménye czímű munkája III-ik, Lóczy Lajos által 
megírt geológiai szakaszának németre fordításáért kapott 1000 frt tiszteletdíjat, 
a m. kir. földtani intézet tagjai javára alapítványúl letette.**

Dr. P rimics György elhunyt intézeti tag síremlékére összesen 337 frt gyűlt 
egybe, a mihez a Nagyméltóságú Földmivelésügyi m. kir. Ministerium 100 írttal, 
kartársai, barátai és tisztelői pedig 237 írttal járultak.

A m. kir. földtani intézet ez évnek folyamán a következő kiadványokat 
tette közzé:

1. A m. kir. földtani intézet évkönyvének X. kötetében;
«Harmadkori kövületek Krapina és Radoboj környékének széntartalmű 

mioczénképződményeiből és az úgynevezett Aquitaniai emelet geológia: he ly ied

ről» F uchs T ivadar-tói.

«Az Erdélyrészi medeneze harmadkori képződményei.» I. rész Pali-zc zen 
csoport. Dr. K och ANTAL-tól. Évkönyv XI. kötet.

* V. ö. Földtani Közlöny XXIV. köt. 222. 1.
** Y. ö. Földtani Közlöny. XXIV. köt. 220. 1.
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«Adatok az Iza völgye felső szakasza geológiai viszonyainak ismeretéhez, 
különös tekintettel az ottani petróleum tartalmú lerakódásokra.» Böckh JÁNOs-tól.

«A Debreczeni m. k ir. gazdasági tanintézet földje.» I nkey BÉLÁ-tól.
2. Magyarázatok a magyar korona országainak részletes földtani térképéhez :
«Máramaros-Sziget vidéke.» Földtanilag fölvette Dr. H ofmann K ároly és

Dr. P osewitz T ivadar. A magyarázatokat írta Dr. P osewitz T ivadar.

3. A m. kir. földtani intézet évi jelentése 1893. évről.
Artézi kútfúrások ügyében az intézet tagjai, helyszíni szemle alapján, szak- 

véleményeket dolgoztak ki a következő községek, testületek és magánosok részére. 
Ada (Bács m.); Nyitra város honvédlaktanya udvarán; Békás (Temes m.); Keszt
hely város (Zalam.); Új-Bessenyő ; Nagy-Jécsa (Torontál m.); Szob-Szt.-Péter 
(Torontál m.); Siklós nagyközség (Baranya m.); Jász-Nagykún-Szolnok m.; Pécsi 
m. kir. honvéd sátortábor; Jósika Samu báró (Szurdok); Kis-Czell (Vas m.); Gre- 
benácz (Temes m.); Plosicz (Temes m.); Jászberény m. kir. honvédlaktanya; Kon
doros (Békés m.); Gödöllői korona uradalom; Felső-Bánya (Szathmár m.); Jász- 
Dózsa (J. N.-K.-Szolnok m.); Deliblatz ; Merozifalva (Temes m.); Öblő (Vas m.); 
Duna-Földvár ; Szapáryfalva (Krassó-Szörény m.); Hódmező-Vásárhely; Tasnád.

Helyszíni tanulmányozás után szakvéleményeket dolgoztak ki az intézet 
tagjai még a következő esetekben. A Breznóbányai hegycsuszamlásnál, a Govosdiai. 
kőbányaügyben, a Lubochnai nyaralótelep talajviszonyairól, a Fruskagorai kőbá
nyaügyben, Jegenyefürdő vaslápsótelep megvizsgálásáról, Nagy-Becskerek székes 
talajáról, a Budapesti petroleumgyárak talajfertőzéséröl. Az intézeti igazgató hosz- 
?;:s5&cff.n tan-lradnyocta am. kir. penzügyministerium megkeresésére a felső 
garamvidéki szénelőfordulásokat.

Geológiai szempontokból tanulmányoztatott Szeged sz. kir. város vízellátási 
tervezete. Az í<ványos vizű források védőterülete kérdéseinél: a harkányi, bártfai, 
kászon-Jakab falvi, gyfigyi, Budapest-császárfürdői, czigelkai, szliácsi, sutinskói 
szakvéleményekre és bányakapitánysági javaslatokra tett az intézet a földművelés- 
ügyi m. kir. Minister úrhoz irásbani szakjelentést és fölterjesztést.

Az intézet két tagja hozzáfogott az országos részletes fölvételek után Buda
pest és környékének újabb geológiai kiegészítő felvételéhez.

A m. kir. államvasutak igazgatóságának megkeresésére az intézet egyik 
tagja a nyomjelzést Sepsi-Szt.-György— Gghymesi székely vasútvonal geológiai 
fölvételével és az erre vonatkozó véleményes jelentéssel hosszabb ideig foglalkozott.

A m. kir. pénzügyminister úr megkeresésére, a mint ezt már az országos rész
letes fölvételi tervezet ismertetésénél is fölemlítettük, a hazai petroleumos teriile- 
letek részletes geológiai tanulmányozását és fölvételét, Sósmező-Ojtoz szoros, 
Zsibó, Mátra-Becsk és Kőrösmező környékén az intézeti igazgató és két tag 
folytatta.

Az intézeti múzeumot ajándékaikkal gyarapították :
Semsei Skmsey A ndor úr a m. kir. intézet nagyérdemű belső munkatársa, 

1. norvégul Cervus alces koponyával, ursus, hyena és equus maradványokkal ;
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2 drb 21 gr. nehéz vöröspataki aranykristály-csoporttal és termésarany telér- 
darabbal; szerbiai ásványokkal és számos külföldi csiszolt és formált minta 
kőkoczkával és lappal; Dr. E. Böse Münchenben Bhynclionellina Zitteli Böse- 
példányokkal. Székely-Udvarhelyi m. kir. államépítészeti hivatal : ó-alluvialis 
emlősállatok maradványaival. A mbrózy B éla kir. fó'mérnök, beocsini Bhinoceros 
fogakkal; K ovács János Kaposvárott, Bhinoceros és Elephas esontrészekkel; 
L . L óczy L ajos egyet. ny. r. tanár, becses ősemlős maradványokkal; Örvény János 

L óczy tanár közvetítésével szintén ó'semló's maradványokkal; B öckh H ugó sóskúti 
Halitlierium csontokkal; H orváth Géza a rovartani állomás főnöke, franczia- 
országi kövületekkel; H opp F erencz világutazó dr. Schafarzik útján, Hawaii 
szigeten a Kilauea kráterében gyűjtött lávadarabokkal; H ofmann Bafael bánya
igazgató Becsben, lupényi Bafael tárnái földkátránynyal; L echner N. János utódai 
gőztéglagyár-tulajdonosok Kőbányán, igen szép hal-lenyomattal; A dda K álmán, 

eisenerzi Aragonittal; Günther S., Boucha (Szászország) 2 drb mintakoczkával; 
K arlsbad város főpolgármesteri hivatala, több csiszolt Aragonittal és mintakocz
kával ; Jancsó D ezső nagyváradi ügyvéd, 6 drb igen szép vaskóin í Biharra egy ei) 
mintakó'zet koczkával; K epes Sándor szinyérváraljai kőiparos, minta kőkoczkák- 
kal; Janku János gör. keleti lelkész, botesti aranynyal és Tetraedrittel; Makó 

város fúrópróbákkal.
Az intézet iskolagyűjteményeit gyarapították: a «Magyar Aszfalt részvény- 

társaság ; az Osztrák-magyar államvasúttársasdg és a m. kir. bányageologiai osz
tály Selmeezbányán.

Az intézeti térképtárnak a kereskedelemügyi m. kir. minister úr a magyar 
korona országainak posta- és távirdai térképét küldte meg.

Viszont a m. kir. földtani intézet több iskolát látott el rendszeres kőzettani 
gyűjteménynyel.

A chémiai intézet részére a földmivelésügyi m. kir. minister úr kegyes enge
délyezése folytán 1200 frankon egy Bertlielot-Mahler-féle Caloriméter teljes fel
szereléssel vétetett.
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