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IIGAZGATÓSÁGI JELENTÉS 1920-1923. ÉVEKRŐL.
Irta: Dr. Pálfy M óricz.

1923. október havában dr. Szontagh Tamás, a m. kir. Földtani Intézet 
vezető aligazgatója nyugdíjazását kérte, a kérést elfogadva a Földmívelésügyi 
Minister IJr Onagyméltósága 8121/1923. eln. számú rendeletével őt 1924. évi 
június hó 30-ik napjával kezdődő állandó nyugdíjba helyezte, 1923. évi október 
hó 31-től szabadságolta és az Intézet ideiglenes vezetésével engemet bízott 
meg. így  nekem jutott a feladat, hogy az Intézet 1920— 1923. évi életéről 
beszámoljak.

A lefolyt évekről szóló beszámolómat mindenekelőtt azon szomorú 
veszteségek felsorolásával kell kezdenem, amik Intézetünket részint már 
nyugdíjba vonult érdemes tagjainak, részint még szolgálatban álló tagjainak 
elhunytával érték. 1920— 1923 között elveszítettük tiszteletbeli igazgatónkat, 
dr. semsei Semsey A ndort, dr. lóczi L óczy L ajos nyug. igazgatót, Gesell 
Sándor nyug. főbánj a tanácsos- íögeoiógust, dr. H orváth Béla nyug. osztály- 
geológus-vegyészt, dr. V ogl V iktor osztálygeológust, valamint palini Inkey 
B éla volt főgeológust, aki 1891— 1897. között volt Intézetünk tagja.

*

Dr. semsei Semsey Andor (1833— 1923.) Hálás kegyelettel kell legelső 
sorban is megemlékeznünk Intézetünk tiszteletbeli igazgatójáról és bőkezű 
mecénásáról, aki közel 30 éven át tekintélyes vagyonnal felérő összeget 
áldozott az Intézet számára. Az ő páratlan áldozatkészségének köszönjük 
azt, hogy Stefánia-úti díszes palotánk amelynek építéséhez 100.000 koronával 
járult hozzá, felépült; gyűjteményünk, könyv-és térképtárunk,laboratóriumi 
felszerelésünk legbecsesebb darabjai is mind az O meleg pártfogását hirdetik. 
A  geológia iránti élénk érdeklődése vezette Semseyt a geológusok körébe 
s fiatalabb éveiben maga is részt vett a gyűj tőkirándulásokon, míg a téli 
hónapokban szívesen foglalkozott az így összegyűjtött anyag preparálásával 
és meghatározásával.

Az Intézet tagjait több ízben küldötte ki külföldi tanulmányútra és 
e tanulmányutaknak igen becses összehasonlító külföldi gyűjteményt köszön
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Intézetünk. Az általa vásárolt összehasonlító paleontológiái gyűjtemények 
között külön ki kell emelni Coquand francia tudós 10.000 fajnál többet 
magában foglaló s mintegy 30.000 darabból álló paleontológiái gyűjteményét.

A  főúri vagyon felett rendelkező Semsey A ndor egész életében a 
legegyszerűbb, mondhatni szegényes viszonyok között élt s jövedelmének 
több mint 9/10-ed részével a magyar tudományt és a magyar tudományos 
intézményeket s a legelsők között a m. kir. Földtani Intézetet istápolta.

Őfelsége I. Ferencz József királyunk 1896. évi június hó 6-án Buda
pesten kelt legfelsőbb elhatározásával Semsey A ndort „a közügyek terén 
szerzett érdemei elismeréséül" a Szent István-rend középkeresztjével tüntette 
ki, míg ugyancsak 1896. évi június hó 21-én „a magyar Földtani Intézet 
fejlesztése és gyűjteményeinek gyarapítása körül szerzett kitűnő érdemei 
elismeréséül a magyar Földtani Intézet tiszteletbeli igazgatója“ címmel 
ruházta fel. 90 éves korában 1923. évi augusztus hó 14-én halt meg.

Emlékét hálás kegyelettel fogja a Földtani Intézet mindörökre megőrizni!

*

Dr. lóezi Lóczy Lajos (1849— 1920.). 1920. évi május hó 13-án 
L óczy L ajosnak, a m. kir. Földtani Intézet nyugalmazott igazgatójának 
elhunyta érzékeny és hosszú ideig pótolhatatlan veszteséggel sújtotta a 
magyar geológiai tudományosságot. Nekem jutott a feladat, hogy e helyen 
kiváló tudósunkról pár sorban megemlékezzem.

L óczy L ajos közel 50 évre terjedő tudományos munkássága alatt a 
magyar geológia és geográfia terén oly kiváló érdemeket szerzett, hogy 
tudományos működésének illő módon való részletes ismertetésére ehelyütt 
terünk nincsen s ezt a Magyar Tudományos Akadémiában felette tartandó 
emlékbeszédtől várjuk. Ez alkalommal főleg csak a m. kir. Földtani Inté
zetben és az Intézet érdekében kifejtett működését óhajtom röviden vázolni.

L óczy L ajos első ízben ázsiai nagy utazásából való visszatérése után 
1883— 1886-ban, mint osztály geológus volt az Intézet tagja, amely evekben 
a Begyes-Drócsa geológiai felvételével foglalkozott. 1886-ban a m. kir. 
Földtani Intézetből a kir. magyar József-Műegyetem geológiai tanszékére 
rendkívüli tanárnak hívták meg, majd H unfalvy János elhunytával a kir. 
Tudományegyetem összehasonlító földrajzi tanszékét mint nyilvános rendes 
tanár foglalta el.

Másodízben 1908-ban, mint az Intézet igazgatója került vissza a
m. kir. Földtani Intézetbe, ahol nyugalomba vonulásáig, 1919. novemberig 
működött.

L oczynak már fiatal kora óta a geológia volt kedves stúdiuma s, bár 
majdnem két évtizeden át mint a geográfia tanára működött, tulajdon
képen mégis ízig-vérig geológus maradt. Igv azután érthető, hogy a
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Földtani Intézet igazgatói állásába kerülve, a legnagyobb lelkesedéssel kezdett 
hozzá az akkor is magas színvonalú Intézet további kifejlesztéséhez. Széles 
látókörrel határozta meg az Intézet jövőbeli programmját, egyrészről a már 
felvett területek reambulációját sürgette, hogy azok monográfiaszerüleg 
feldolgozhatok legyenek, másrészről az ország északnyugati részének felvéte
léhez is hozzákezdett. Ez utóbbi munkát tulajdonképpen csak a régi osztrák 
felvételek reambulációjának szánta Magyarország átnézetes geológiai térké
pének pontosabb elkészítése céljából, de az ott felvetődött problémák meg
oldása a munkát mindinkább a részletes felvételek medrébe terelték. Míg 
a felvett területek monográfikus feldolgozásával az intézeti tagokat bízta 
meg, addig a felvidéki felvételekre saját irányítása mellett fiatal külső 
munkatársakat is alkalmazott.

Sajnos, a közbejött háború e nagyarányú programm megvalósítását 
meglassította, a bekövetkezett összeomlás pedig azok keresztülvitelét teljesen 
meghiúsította. A  tervezett monográfiák egy része félig készen van már, de 
ezen elkészült részletek közrebocsátása jelenleg oly anyagi áldozatokat 
igényelne, hogy azok kiadásáról egyelőre az Intézetnek le kell mondania.

L óczy L ajos páratlan akaraterejével, óriási munkabírásával példát 
mutatott az Intézet tagjainak. Kedves, előzékeny modorával, közlékeny- 
ségével, a munkában való szíves támogatással mindnyájunk tiszteletét és 
elismerését biztosította magának. Ágért a legerélyesebben vissza leéli utasítanunk 
életrajzírójának a Földrajzi Közleményekben megjelent, azokat a minden alapot 
nélkülöző állításait, hogy a Földtani Intézetben ellenkeztek vele, a tagokkal 
nem tudott igazi harmóniába jutni és nem talált itt igazi megértésre. 
Mindezekből, ismerve az Intézet jelenlegi tagjainak vele szemben való 
érzéseit és felfogását, őszintén kimondhatjuk, hogy semmi sem igaz, leg- 
fennebb talán — de mindenesetre alaptalanul — maga erezhetett ilyesmit. 
Hiszen ismeretes volt legnagyobb gyengéje, hogy — mint minden jószívű 
ember —  az embereket nem tudta kiismerni s ezért igen sok csalódásban 
és hálátlanságban volt része épen azok részéről, akikkel életében a legtöbb 
jót tette. A m. kir. Földtani Intézet kiváló érdemeit mindenkor el fogja 
ismerni s emlékét kegveletesen megőrzi.

*
Térebesfejér pataki Gesell Sándor (1839— 1919.) nyug. m. kir. főgeológus- 

főbányatanácsos 1919. évi november hó 17-én hunyt el Besztercebányán, 
de haláláról csak 1920. év folyamán vehettünk tudomást. Elhunyt kar
társunk 45 évi állami szolgálat után, amelyből 25 évet a m. kir. Földtani 
Intézet szolgálatában töltött, 1908-ban vonult nyugalomba. A  m. kir. 
Földtani Intézetnél való működése alatt előbb a Selmecbányái és körmöc- 
bányai aranybánya területeket tanulmányozta, azután az Erdélyi Erchegvseg, 
majd a nagybányai bányakerület aranybányáinak, később pedig a Dobsina
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környékén levő bányák bányageológiai felvételével foglalkozott. Ezen rész
letes felvételeken kívül élénk részt vett a hazai hasznosítható anyagok, 
Nevezetesen a petróleum-, kőszén-, vasérc stb. területek vizsgálatában, 
buzgón közreműködött az Intézet bányageológiai gyűjteményének felállítá
sában, nemkülönben az 1885. évi országos és az 1896. évi millenáris 
kiállítás geológiai és bányászati osztályainak, valamint az 1900. évi 
párisi világkiállítási anyag rendezésében is.

A Földtani Intézet idősebb tagjai meleg szeretettel emlékeznek vissza 
jó  kedélyű, kedves kollégájukra.

*

Palini Inkey Béla (1847— 1921.) elhunytéról is nagy szomorúsággal 
kell megemlékeznünk. Inkey többek közt a nagyági aranybányákról írt 
kitűnő monográfiájával és a Déli Kárpátok átnézetes geológiai felvételével 
szerzett magának nagy érdemeket; utóbbi munkáját Európa átnézetes 
térképe részére készítette. 1891— 1897-ig mint agrofőgeológus a Földtani 
Intézet szolgálatában állott s neki jutott feladatul az Intézet agrogeológiai 
osztályának megszervezése. Bár 1897-ben kivált az Intézet kötelékéből, 
mindvégig élénk figyelemmel kísérte általában az egész geológia, de külö
nösen a talajtan fejlődését. Utolsó nyilvános szereplése 1909-ben a m. kir. 
Földtani Intézet által összehívott I. nemzetközi agrogeológiai értekezleten 
volt, ahol titkárnak és a kiadandó munkálatok szerkesztőjének választották. 
Meghalt Tarodházán (Vas vm.) 1921. évi augusztus hó 81-én.

*

Dr. Voyl Viktor m. kir. osztálygeológus (1886— 1922.). Váratlan 
volt az a fájdalmas veszteség, ami férfi kora hajnalán nagyrabecsült kar
társunk hirtelen elhuny fával érte nemcsak Intézetünket, hanem a magyar 
tudományosságot is. VOGL V iktor egyetemi tanulmányai végeztével már 
1909-ben kineveztetett a m. kir. Földtani Intézethez geológusnak s 13 évi 
itteni szorgalmas munkássága után történt váratlan halála fényes jövő
nek ígérkező tudományos működést szakított félbe. V ogl V iktor főleg a 
horvátországi Karszt geológiai felvételében működött, majd a háború alatt 
Túrócz- és Liptómegyékben, míg a forradalom után a dunántúli rész ream- 
bulációjával foglalkozott. Az országos felvételeken kívül főleg eocén és 
oligocén korú paleontológiái tanulmányokkal foglalkozott behatóan. Intéze
tünk németnyelvű kiadványainak szerkesztése körül is nagy érdemeket szer
zett magának. 1922. augusztus hó 23-án hunyt el felvételi területén szer
zett betegsége következtében.

V ogl ViKTORban nemcsak a Földtani Intézet veszítette el egyik igen 
buzgó munkás tagját, hanem kartársai is egy mindenkivel szemben előzékeny, 
kedves barátot veszítettek benne. Emlékét szeretettel fogjuk megőrizni.

*
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Dr. Horváth Béla nyug. m. kir. osztálygeológus-vegyész (1877— 1923.). 
Meg kell emlékeznünk hosszas betegség után 1923-ban elhunyt kiváló kép
zettségű kartársunkról is. H orváth B éla középiskoláinak befejezése után a 
zürichi, bécsi és karlsruhei műegyetemeken, majd a baseli egyetem bölcsé
szeti fakultásán végezte tanulmányait s az utóbbi helyen 1903-ban tett 
doktori szigorlatot. Tanulmányainak befejezése után 1904— 1909. között a 
budapesti Állatorvosi Főiskola tanársegéde volt. 1909-ben neveztetett ki a 
Földtani Intézethez vegyésznek. Intézetünkben főleg talajehemiával, bauxit 
és foszfortartalmú anyagok vizsgálatával foglalkozott. A háború alatt súlyos 
betegség lepte meg, ami miatt 1919-ben kénytelen volt nyugdíjba menni. 
Hosszas betegsége és 1923. június 22-én, életének 45-ik évében bekövet
kezett halála elvágta a szép reményekre jogosító kiváló chemikusunk mun
kájának folytatását. Kedves jó  barátunk emlékét híven fogjuk megőrizni.

*

A  háborút követő nagy összeomlás és a kommunizmus után Intézetünk 
is, mint az összes hazai tudományos intézmények, a legsiralmasabb állapotba 
került. Felvételi munkára alig jutott valami költség, sőt az első években a 
Budapesttől távolabb eső területeken a megélhetési nehézségek miatt sem 
lehetett vizsgálatokat végezni. Ezért a rövidre szabott felvételi munkálatok 
kezdetben leginkább Budapest környékén és a szénbányahelyek környékén 
folytak. Az Évi jelentés kiadási költségeinek apasztása, valamint az 1920— 
1923. években a csak kis területekre kiterjedő felvételek miatt ezen évekről 
egy összefoglaló jelentést adtunk ki, annyival is inkább, mert egyes fonto
sabb területeken végzett felvételek az Évkönyv keretében máris megjelen
tek. (Az Esztergom vidéki szénterület bánya-földtani viszonyai R ozlozsnik 
P., Schréter Z. és t. R óth K.-tól, a Rudabányai hegység geológiai viszo
nyai és vasérctelepei Pálfy M.-tól.)

*

A  személyi ügyekre térve át sajnálattal kell jelentenem, hogy e téren 
sokkal több a szomorú, mint az örvendetes esemény. Azokról az érdemes 
tagtársainkról, kiket a halál ragadott el, a fennebbiekben már megemlékez
tem. Rajtuk kívül fel kell még említsem R eithofer K ároly jeles rajzolónkat 
is, aki szemtanuk állítása szerint a háborúban elesvén, hivatalosan holttá- 
nyilváníttatott, valamint Schock Lipót térképtárunk régi szorgalmas rajzoló
ját is, akit szintén elragadott körünkből a halál.

1919-ben az újonnan felállított Talajtani Intézethez vezetői minőség
ben áthelyezett T reitz Péter m. kir. főgeológus, továbbá ezen intézethez 
áthelyezett T imkó Imre és M aros Imre főgeológusok és Ballenegger R óbert 
geológus 1921. tavaszán ismét visszatértek intézetünkbe, amennyiben a m. kir.
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Földmívelésügyi Miniszter Űr 1921 június hó 11-én kelt 54.366/IX-B— 
1921. sz. rendelete szerint a talajtani intézet, mint különálló intézet meg
szűnt s helyreállott az Intézet agrogeológiai osztálya.

Tisztviselőkarunk az elhalálozások, kilépések és nyugdíjazások folytán
1920— 1923. években több mint egyharmadrésszel fogyatkozott meg.

A  kommunizmus bukása után dr. Jekelius E rich geológus és dr. Jab- 
lonszkt Jenő praeparátor önként kiléptek az Intézet kötelékéből.

Szinnyei-M erse Z sigmond geológus-vegyész betegsége miatt ideiglenes 
nyugdíjba helyeztetett, míg dr. K ormos T ivadar osztálygeológus a létszám- 
apasztással kapcsolatban nyugdíjaztatott.

Dr. B allenegger R óbert geológus a m. kir. Kertészeti Tanintézethez, 
dr. L ambrecht K álmán geológus pedig az Ornitológiái Központhoz helyez
tettek át.

Mint örvendetes eseményt említhetem, hogy dr. L iffa A urél és T imkó 
Imre föbányatanácsosi címmel a VI. fizetési osztályba neveztettek ki, ugyan
ezen fizetési osztályba neveztetett ki dr. E mszt K álmán főgeológus-vegyész is.

R ozlozsnik Pál és M aros Imre osztálygeológusok főgeológusokká, dr. 
V ogl V iktor, dr. B allenegger R óbert, dr. V endl A ladár, dr. V igh Gyula 
és dr. T oborffy G éza I. oszt. geológusok osztálygeológusokká, dr. F erenczi 
István II. oszt. geológus I. oszt. geológussá léptek elő, D ömök T eréz 
műszaki napidíjas rajzoló a X. fizetési osztályba rajzolóvá, H aberl V iktor 
szobrász pedig praeparátorrá neveztetett ki. Scherf E mil segédvegyész a 
m. kir. Földtani Intézethez szolgálattételre osztatik be, majd vegyésszé 
neveztetik ki.

Jól megérdemelt elismerésben részesültek H eidt D ániel műszaki napi
díjas rajzolónk és Bryson Piroska irodai napidíjasunk is, akik a XI. fizetési 
osztályba irodasegédtisztekké neveztettek ki.

1918. óta az állami élet minden ágazatában nagymérvű előléptetések 
történtek. Intézetünk személyzete —  sajnos — e tekintetben messzire elmaradt. 
A  fennebb elsorolt kinevezések bár mindenesetre örvendetesek, de nem érték 
el azt a mértéket, aminőben más helyen működő szaktársaink részesültek.

*

Az Intézet tagjainak 1920— 1923. évi felvételi munkálatairól a követ
kezőkben számolunk be:

1919. nyarán abból az elvből indulva ki, hogy az ország talpraállítá- 
sában egyik legfontosabb szerepet az energiakérdés megoldása fogja ját
szani, elhatároztuk a hazai szénterületek legrészletesebb tanulmányozását, 
amit azután 1920— 1923. években is tervszerűleg folytattunk. Abban, hogy 
1923. végén Csonka-Magyarország széntermelése — legalább súlyban - -
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majdnem elérte már Magyarország háború előtti széntermelését, meg vagyunk 
győződve, hogy a Földtani Intézetnek is tekintélyes része van.

A z 1920. évi felvételek vezetésével az igazgatóság dr. Pálfy M órig 
főbányatanácsos-főgeolőgust bízta meg. Ez év nyarán R ozlozsnik Pál és 
dr. telegdi R óth K ároly osztálygeolőgusok az esztergomi szénmedencében, 
dr. Schréter Z oltán osztálygeológus Pilisvörösvár környékén és a borsodi 
medencében folytatják a szénterületek tanulmányozását, dr. V ogl V iktor a 
rózsaszentmárton-gyöngyösi lignitterületet tanulmányozza.

Dr. Schafarzik F erenc műegyetemi tanár, dr. Pálfy M óric, H oru-  
sitzky H enrik főbányatanácsos-főgeológusok és dr. Schréter Z oltán osztály
geológus folytatják Budapest környékének legrészletesebb felvételét.

T reitz Péter főbányatanácsos-főgeológas az állami földmívesiskolák 
birtokainak talajtani tanulmányozását kezdi meg, H orusitzky H enrik fő- 
bányatanácsos-főgeológus Gy őrmegyében, T imkó Imre főbányatanácsos-fő- 
geológus Budapest környékén, M aros Imre osztálygeológus a Balaton somogyi 
partján folytatják agrogeológiai felvételeiket. Dr. L ászló Gábor a dunántúli 
rész tőzegtelepein egészíti ki régebbi felvételeit.

Dr. K adic Ottokár főgeológus, dr. V endl A ladár geológus a m. kir. 
Pénzügyminisztérium részére a földgázkutatásban, dr. V igh Gyula geológus 
pedig vaserekutatásban vettek részt ugyancsak a Pénzügyminisztérium meg
bízásából. Dr. F erenczi István geológus az esztergomi szénterület K-i szegélyét 
térképezte folytatólag.

Ezenkívül T reitz P éter főbányatanácsos-főgeológus és dr, Ferenczi 
I stván geológus még a tervezett Duna— Tisza csatorna érdekében végzett 
próbafúrások vizsgálataival foglalkozott.

*

1921-ben dr. Pálfy M óric főbányatanácsos-főgeológus a Rudabányai 
hegység részletes felvételét és vasérctelepeinek tanulmányozását kezdi meg.

Dr. L iffa A urél főbányatanácsos-főgeológus az Eperjes—Tokaji hegy
ség felvételét kezdi meg Telkibánya környékén, tekintettel az ottani arany- 
ezüst .előfordulásra.

R ozlozsnik Pál főgeológus és dr. telegdi R óth K ároly osztálygeológus 
a Vérteshegységben, dr. Scöréter Z oltán osztálygeológus a Pilishegységben, 
Pilisvörösvár környékén és a borsodi medencében folytatják a szénterületek 
felvételét.

A  dunántúli rész régi felvételeinek reambulálását dr, K adic Ottokár 
főgeológus Szegszárd környékén, dr. V ogl V iktor osztálygeológus Duna- 
földvár és dr. T oborffy Géza geológus Paks környékén kezdik meg.

Dr. V igh Gyula geológus a Gerecse hegység mezozoós képződményei
nek részletes reambulálását veszi munka alá.
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A z agrogeológiai felvételekben T reitz Péter főbányatanácsos-főgeológus 
a földmívesiskolák birtokait tanulmányozza, H orusitzky H enrik főbánya
tanácsos-fögeológus Győr vármegyében, T imkó Imre főbányatanácsos-főgeoló- 
gus Pest vármegyében, dr. L ászló Gábor főgeológus Bicske környékén, 
M aros Imre főgeológus a Balaton somogyi partján folytatják felvételeiket.

Mint külső munkatárs dr. Schafarzik F erenc műegyetemi tanár a 
Budapest határához csatlakozó déli területet vette fel újra.

Dr. V endl A ladár osztálygeológus a Hungárián Oil Syndicate és dr. 
F erenczi István geológus a Pénzügyminisztérium részére a földgáz- és olaj
kutatások érdekében dolgoztak a Dunántúlon.

*

1922- ben dr. Pálfy M óric és dr, L iffa A urél főbányatanácsos-főgeoló- 
gusok a Rudabányai-, illetve az Eperjes— Tokaji hegységben folytatták 
felvételeiket, R ozlozsnjk Pál főgeológus és dr. telegdi R óth K ároly osztály
geológus a Vértesben, dr. Schréter Z oltán osztálygeológus a borsodi meden
cében végezték a szénterületek részletes felvételét. Dr. K adic Ottokár fő
geológus, dr. V ogl V iktor és dr. T oborffyG éza osztálygeológusok az 1921-ben 
megkezdett dunántúli reambulációt folytatták, míg dr. V igh Gyula osztály
geológus ez évben is a Gerecse hegység mezozoós képződményeit tanul
mányozta.

Az agrogeológiai felvételek keretében Treitz P éter, H orusitzky 
H enrik és Timkó Imre főbányatanácsos-főgeológusok, dr. L ászló Gábor és 
Maros Imre főgeológusok az 1921-ben felvett területekhez csatlakozva foly
tatták munkáikat.

Dr. V endl A ladár osztálygeológus a Hungárián Oil Syndicate és 
dr. F erenczi I stván geológus 1922-ben a Pénzügyminisztérium részére a 
földgáz- és olajkutatásokban vettek reszt. F erenczi I stván geológus továbbá 
Felsőausztriában végzett olajkutatásokat magán megbízásból.

*

1923- ban az országos geológiai felvételek a legsiralmasabb helyzetbe 
jutottak, amennyiben a geológusok egy részének csak mintegy két heti külső 
munkára jutott fedezet. E rövid idő alatt T reitz Péter, H orusitzky H enrik, 
T imkó Imre, dr. L iffa A urél, dr. K adic Ottokár, M aros Imre, dr. V igh 
G yula és dr. T oborffy Géza múlt évi munkájukat folytatták.

Dr. V endl A ladár osztálygeológus a Hungárián Oil Syndicate és dr. 
F erenczi I stván geológus 1922. évi felsőausztriai gáz- és olajkutatásait foly
tatta a Rohöl- und Erdgassyndikat für Westösterreich részére.

Az intézeti geológusok másik része a Kereskedelemügyi Miniszter Ur 
megbízásából a hazai szénterületek szénvagyonának felbecslését kezdette
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meg. Ebben a munkában resztvettek dr. P álfy M óric főbányatanácsos- 
főgeológns, R ozlozsnik Pál és dr. L ászló G ábor (tőzeg becsi.) főgeológu
sok, dr. Schréter Z oltán és dr. telegdi R óth K ároly osztálygeológusok, 
akik munkájuk bevégzése után a m. kir. Kereskedelemügyi Miniszter Urnák 
fognak vizsgálataik eredményéről beszámolni.

*

Az intézeti tagok tudományos munkájára is hatással voltak az Intézet 
mostoha anyagi viszonyai. Eveken át nem volt télen az Intézetben rendes fűtés; 
az anyagiakkal való állandó küzködés, amikor a családos embereknek egy 
havi fizetésük még a hónap első harmadában is alig volt elég a minden
napi kenyérre, hátrányosan befolyásolták az emberek munkáját és munka
kedvét. Mindezek dacára az intézeti tagok nagy önmegtagadással igyekeztek 
feladatuknak megfelelni. A  rendszeres folyómunkákon kívül e helyen külö
nösen múzeumunk berendezésével és Magyarország átnézetes geológiai tér
képének készítésével kell még pár sorban foglalkoznom.

Még 1918. végén dr. K ormos T ivadar, illetve dr. Jekelius E rich ter
vezetet dolgoztak ki múzeumunk átrendezésére. Az átrendezés terve azt a 
célt szolgálta volna, hogy múzeumunkat az akkori ideológia szerint a nép- 
nevelés szolgálatába állíthassuk. Dr. L óCZY L ajos akkori igazgató nem idegen
kedett ugyan bizonyos átrendezés gondolatától, azonban az intézeti tagok 
eltérő véleménye miatt a rendezés módjáról való megállapodás és a rende
zés megkezdése is halasztást szenvedett, míg a proletárdiktatúra beálltával 
a földmívelesügyi népbiztosság kiadta a rendeletet, hogy K ormos, illetve 
Jekelius tervei szerint a múzeumot át kell rendezni. Jekelius vezetésével 
tehát megindult a rendszeresen felállított gyűjtemények szétbontásai a szek
rények össze-visszacserélése. Augusztus elejéig, a proletárdiktatúra bukásáig, 
azután oly alapos felfordulást végeztek múzeumunkban, hogy évek mun
kájára volt szükség, amíg múzeumunkban a rendet ismét helyreállíthattuk. 
Végre 1923. júniusában a kiállított anyagot annyira rendezni tudtuk, hogy 
múzeumunkat újra megnyithattuk a közönség részére, akik között feltűnő 
számban láttuk tanáraik vezetése alatt nemcsak a fővárosi, hanem gyakran 
a vidéki iskolákat is.

Az Intézetnek egy felette nagyfontosságú munkájáról is meg kell még 
emlékeznem. Értem ezalatt a történelmi Magyarország átnézetes geológiai 
térképét, melynek délkeleti negyedét 1 : 500.000-es arányban még 1921-ben 
elkészítettük és az északkeleti rész elkészítését is megkezdettük. Ehhez a 
térképhez felhasználtuk a m. kir. Földtani Intézet 50 éven át végzett összes 
részletes geológiai felvételeit, az irodalmi adatokat, valamint az Erdélyi 
medence földgázkutatása alkalmával a Pénzügyminisztérium megbízásából 
készült geológiai felvételeket is, amiket dr. B öckh H ugó volt h. államtitkár
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úr készségesen rendelkezésünkre bocsátott. Fogadja Öméltósága ezért e helyen 
is legjobb köszönetünket. Sajnos, mostoha pénzügyi viszonyaink miatt e 
térkép ezideig nem jelenhetett meg, pedig igen kívánatos lenne, hogy az 
mielőbb napvilágot lásson, mert — ha már a részletes felvételi lapok kiadá
sával Intézetünk nagy hátrálékban van — legalább így rögzíthetnők a magyar 
geológusok munkáját.

A  lefolyt években igen szerény dotációnkból is igyekeztünk kiadmányaink 
közül valamit megjelentetni. Kiadtuk a következő munkákat:

1920-ban: Gr. Schlesinger: Die Mastodonten dér Budapester Sammlungen 
(Geologica Hungarica, II. k. 1. £ );

— Jahresbericht dér kgl. ung. Geologischen Reichsanstalt für 1916.
1922- ben: 1. R ozlozsnik P., Schréter Z. éá t. R óth K .: Az esztergom-

vidéki szén terület bánya-földtani viszonyai.
2. R ozlozsnik P., S chréter Z. és t. R óth K .: Az esztergom- 
vidéki szénterület bánya-földtani térképe.

1923- ban: H alaváts G yula : A  baltavári felsőpöntusi korú molluszka-fauna.
(M. kir. Földtani Intézet Évkönyve, XXIV. 6. f.).

—  H orusitzky H enrik : Tata és Tóváros hévforrásainak hidrogeoló- 
giája. (M. kir. Földtani Intézet Évkönyve, XXV. k. 3. f.).

*

Könyvtárunk is nagyon érzi a megfelelő költségadomány hiányát, 
amennyiben új könyveket beszerezni nem tudtunk és még a legfontosabb 
folyóiratokra sem fizethettünk e lő ; a háború alatt elmaradt külföldi csere
példányokkal azonban mégis örvendetesen gyarapodott úgy a könyv-, mint 
a térképtárunk.
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II-.TITKÁRI JELENTÉS AZ 1920-1923. ÉVEKRŐL.
Írta: Dr. M arzsó L ajos.

A. S zem é ly i ü gyek .

1920, Dr. lóczi L óCZY Lajos ny. igazgató, h. államtitkár, egyetemi 
tanár 1920. évi május 14-én Balatonarácson elhunyt. — Dr. Szontagh 
T amás aligazgatót a Kereskedelmi miniszter az Országos Középítési Tanács 
tagjává kinevezi. (216.) —  Dr. Pálfy M óric m. kir. főbányatanácsos r 
főgeológust a Magyarhoni Földtani Társulat elnökévé, dr. László G ábor 
főgeolégust első titkárává, dr. V ogl V iktor osztálygeológust másodtit
kárává választja. (154.) — Dr. Pálfy MóRic-nak a Földmívelésügyi Miniszter 
106.495/IX— B. sz. a. kelt rendeletével ötödéves korpótlékot folyósít. (240.) —  
Dr. L iffa A urél főgeológusnak 1920. április 1-től (90.313/15— B.) a Föld
mívelésügyi Miniszter harmadik ötödéves korpótlókot folyósít. (16.) —  
Dr. Schréter Z oltán osztálygeológusnak 1919. évi július 1-től (90.316/15— B.) 
a Földmívelésügyi Miniszter második ötödéves korpótlékot folyósít. (22.) — 
Dr. telegdi R óth K ároly m. kir. osztálygeológusnak 1919. július 1-től 
(90.255/IX— B.) második ötödéves korpótlékot utalványoz a Földmívelésügyi 
Miniszter. (8.) —  Dr. V ogl íV iktor osztálygeológusnak 1920. január 1-től 
(90.314/IX— B/2.) második ötödéves korpótlékot folyósít a Földmívelésügyi 
Miniszter. (17.) — Szinyei-M erse Z sigmond I. osztályú geológus egy évi 
szabadságot nyer. (90.177/15— B/2.) (4.) — Dr. Jekelius E rich II. osztályú 
geológust a Földmívelésügyi Miniszter állásától felmenti (98.346/15— B/2.
1919.) s az intézettől elbocsátja. (14.) —  Verebélyi M arzsó L ajos titkár 
a Földmívelésügyi Miniszter 93.942/15— B/2. sz. rendeletére további intéz
kedésig szolgálattételre a Magyar Külügyi Társasághoz osztatik be. (151.) — 
Dr. Jablonszky Jenő preparátor felmentése állása alól. (Földmívelésügyi 
Miniszter 5869/IX— B/2.) (72.) —  Schock L ipót műszaki napidíjas térkép- 
rajzoló július hó 30-án elhalálozott. (202.)

*
1921 . Dr. Szontagh T amás aligazgatót a Magyar Nemzeti Szövetség 

elnökévé és a Magyar Társadalomtudományi Egyesület válaszmányi tagjává
A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése, 1920— 1923. 2


