
1969. Xil évfolyam 1. szám



A KÖZPONTI FÖLDTANI HIVATAL SZAKMAI KIADVÁNYA

F Ö L D T A N I  K U T A T Á S  X. évfolyam  1. szám

Felelős szerkesztő: 

DR. FÜLÖP JÓZSEF

A szerkesztő bizottság:
DR. ALFÖLDI LÁSZLÓ, DR. ADAM OSZ
KÁR. DR. BARNABÁS KÁLMÁN, DR. 
DANK VIKTOR, DR. JANTSKY BÉLA, 
DR. JUHASZ JÓZSEF, DR. KASSAI FE
RENC, MORVÁI GUSZTÁV, DR. NEMECZ 
ERNŐ, DR. VARJÚ GYULA, DR. VITÁ

LIS SÁNDOR

Szerkesztő:
LUKÁCS JENŐ

*

Szerkesztőség;
Budapest, I., Iskola u. 13. III. 311. 

Telefon: 359-508.

*

Felelős kiadó:

Központi Földtani Hivatal

*

A Földtani Kutatás megjelenik évente 
négy alkalommal 

Egy-egy lap ára 5,— Ft.

Előfizetés és terjesztési ügyben fel
világosítást a Magyarhoni Földtani 
Társulat (Bp. V., Szabadság tér 17. 
Telefon; 124-166) ad.

FMNYV d-unaúj városi teü'epe 2594

TARTALOM

Dr. Fülöp József: Centenáriumát ünnepli a Magyar Állami Föld
tani Intézet — — — — — — — — — — — — 1

Dr. Hámor Géza: A  földtani térképezés helyzete és feladatai a
Magyar Állami Földtani Intézetben — — — — — — 7

Dr. Földváriné, Vogl M., — Dr. Nagy L.-né, — Rischák G.: A  föld
tani anyagvizsgálat helyzete, eredményei és fejlődésének 
iránya a Magyar Állami Földtani Intézetben — — — — 14

Dr. Szebényi Lajos: A  Magyar Állami Földtani Intézet dokumen
tációs és információs szolgálata — — — — — — — 21

Dr. Tasnádi Kubacska András: A  Magyar Állami Földtani Intézet
gyűjteményei — — — — — — — — — — — 28

CONTENTS

Dr. FÜLÖP, József: Hundred Years’ History of the Hungárián
Geological Institute — — — —  — — —  — — — 1

Dr. HÁMOR, Géza: Présént-Day Condition and Future Plans of
Geological MSapping at the Hungárián Geological Institute 7

Dr. FÖLDVÁRI—VOGL, Mária — Dr. NAGY, Eszter — RISCHÁK,
Géza: Geological Matarials-Testing at the Hungárián Geo
logical Institute: Présén t—Day Condition, Resutts and Deve-
lopment Trends — — — — — — — — — — — 14

Dr. SZEBÉNYI, Lajos: The Documenrtation and Information Service
of the Hungárián Geological Institute — — — — — — 21

Dr. TASNÁDI—KUBACSKA, András: The Museum of the Hungá
rián Geological Institute — — — — —  — — — — 28



Centenáriumát ünnepli a Magyar Földtani Intézet
Irta: Dr. Fülöp József

A z  I n t é z e t  a l a p í t á s a

„Az ország részletes földtani ismeretének 
nemcsak a tudomány érdekében, de különösen 
közgazdasági szempontból is nagy fontosságot 
tulajdonítok. Ez érdekeltségnél fogva köteles
ségemnek tartom a földtani felvételek és kuta
tások lehető előmozdítását a végre, hogy az or
szág az elérendő tudományos eredményeknek 
értékesítésében mielőbb részesülhessen” .

Gorove István földmívelés-, ipar- és keres
kedelemügyi miniszter 1868. január 16-án kelt 
levelének élén állanak e sorok, amelyben egy 
Bécsitől független miagyar, állami földtani inté
zet felállítása ügyében foglalt állást.

Világos kifejezői ezeik a mondatok ama tár
sadalmi szükségletnek és kormányzati igény
nek, amely az 1867-es „kiegyezés” idején a 
hasznosítható ásványos anyagok kutatása, fe l
tárása és központi számbavétele terén fennál
lott. A  fejlődő vasúthálózat, a gőzhajózás, a 
gőzmalmok, valamint más ipari létesítmények 
egyre több tüzelőanyagot használtak fel, ame
lyet csak a kőszénibányászát fejlesztése útján 
lehetett kielégíteni. A z ipar fejlődéséhez emel
lett egyre több fémre és egyéb ásványos anya
gokra volt szükség.

A  tudományos felkészültségeit és a szemé
ly i feltételeket tekintve, viszonyaink kedvezőek 
voltak az időszerű feladatok megoldására. Két 
évtizede működött már hazánkban a Magyar
honi Földtani Társulat, amely összefogta és 
anyagilag támogatta a magyarországi földtani 
vizsgálatokat.

Ilyen előzmények után Gorove István elő
terjesztésére 1869. június 18-án az uralkodó 
aláírta a Földtani Intézet alapításáról szóló ok
levelet és röviddel ez után: 1869. szeptember 
8-án kinevezte az Intézet első igazgatójaként 
Hantken Miksá-t, a Nemzeti Múzeum Ásvány
tárának európai hírű geológus vezetőjét. A  Föld
tani Intézetet feladatainak megválasztásában, a 
története során egyre sokasodó problémák meg
oldásában az intézeti alapszabályban lefektetett, 
mindmáig korszerű irányelvek vezérelték:

a) „Az ország részletes földtani felvétele és e fel
vétel eredményiéinek a tudomány, a földimíve- 
liés és az ipiar igényeinek megfelelő módon való 
imagisimeritetése,

íb) a maigyair áliliamterütet általános és részletes 
földtani térképeinek elkészítése és kiadása,

c) a magyar államterület földtani alkotásában 
résztvevő képződményeket és az azok jellegét 
bemutató kőzet- és őslénytani gyűjtemények 
felállítása,

d) talaj-, ásvány- és ikőzet-vegyelemzós mezőgaz
dasági, bányászati és ipari tekántetbein.”

A z  e l s ő  é v t i z e d

A Dunántúl —  28 800-as méretarányú to
pográfiai térképlapokon megvalósított — föld
tani felvétele és a felvétel eredményeinek 
144 000-es, kézi színezésű térképlapokon való 
közreadása; a bécsi földtani intézet Magyaror
szágon korábban megkezdett földtani térképe
zésének töretlen folytatását jelentette.

A  földtani felvételekhez kapcsolódó átfogó 
és. résziletvizsgálatok eredményei az Intézet 
1871-től kezdődően megjelenő Évkönyv soroza
tában és az először 1877-ben közreadott, majd 
évenként megjelentetett „Jelentés” -ekben lát
tak napvilágot.

A  néhány kiváló geológusból álló szakgárda 
bámulatos gyorsasággal tekintette át földtani v i
szonyaink alapvető vonásait, alkotta meg föld
tani képződményeink eredeti nevezéktanát és 
vázolta fel azok rétegtani beosztását.

Nagy figyelmet fordított Intézetünk a nem
zetközi tapasztalatok átvételére is. Erre a gyor
san fejlődő és 1882-ben már 96 külföldi cseres
sel rendelkező Könyvtár, valamint a személyes 
érintkezés adott lehetőséget. Aktív résztvevői 
voltunk az első nemzetközi földtani kongresz- 
szusoknak és világkiállításoknak.

Az 1873. évi bécsi világkiállításon bemu
tatott gyűjteményeinket „haladási éremmel” , az 
1875. évi párizsi Nemzetközi Földirati Kong
resszuson „I. osztályú éremmel” , majd ugyan
ott az 1878-ban megrendezett világkiállítás és 
az I. Nemzetközi Földtani Kongresszus alkal
mából kiállított térkép- és kiadványanyagunkat 
nagydíjjal tüntették ki. Az 1881-ben Velencé
ben megtartott Nemzetközi Földrajzi Kongresz- 
szuson bemutatott földtani térképeink arany 
oklevelet nyertek.

A z  i n t é z e t i  m u n k a  d i f f e r e n c i á l ó 
d á s a

Hantken Miksa távozása után negyedévszázadon 
át Böckh János irányította az Intézet munkáját. 
Igazgatósága alatt az Intézet, belső szervezeté
ben és külső kereteiben egyaránt nagyarányú 
fejlődésen ment keresztül. A  Hantken által ki
alakított nagyszabású alapozó munka, vezetése 
alatt a mindennapi élet igényeinek kielégítése 
irányában fejlődött tovább.

Már igazgatóságának kezdetén, 1883-ban el
érte, hogy az Intézetben bányageológusi és ve-
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cjyészi státusokat szervezhetett, hogy ezzel is 
közelebb vigye az Intézet munkáját a gyakorla
ti élethez.

Az 1890. évi füoxéra járvány, — amely 
hegyvidéki szőlőterületeink jórészét tönkretet
te, —  immunis homokterületek felkutatását tet
te szükségessé. Ez nagymértékben hozzájárult 
ahhoz, hogy 1891-ben, a Földművelésügyi Mi
nisztérium támogatásával felállították az Inté
zet agrogeológiai osztályát és a következő évek
ben megkezdték egy pedológiai laboratórium 
felszerelését is. Ezzel kezdetét vette a sík- és 
dombvidéki területek talajtakarójának szaksze
rű vizsgálata és rendszeres térképezése; a sző
lőterületeik, a tőzeglápok és a szikesek beható 
tanulmányozása.

A  gyógy- és ásványvízforrások védelme, a 
városok és községek vízellátási problémáinak 
előtérbe kerülése, artézikutak létesítésének en
gedélyezése és szakszerű telepítése, ezenkívül 
a vasútépítéssel kapcsolatos földtani feladatok 
ellátása érdekében az igazgató 1892-ben lehe
tőséget kapott újabb osztálygeológusi állás meg
szervezésére.

1893-ban rendszeres szénhidrogénkutatás 
kezdődött. Ezek a kutatások 1907-ben érkeztek 
jelentős fordulóponthoz, amikor a Mezőség kö
zepén kitűzték annak a mélyfúrásnak a helyét, 
amely 1910-ben először tárta fe l Erdély föld
gázkincsét.

A z ország első hazai szerkesztésű áttekintő 
földtani térképe az Intézet földtani térképanya
gának felhasználásával és intézeti geológusok 
szerkesztésével került közreadásra, 1 milliós 
méretarányban, 1896-ban, a millennium évében.

A  folyton növekvő személyi létszám, a 
gyorsan fejlődő könyv- és térképtár, valamint 
az ásvány-, kőzet- és ősmaradványgyűjtemény 
növekedése és előre látható további fejlődése 
elengedhetetlenné tették az Intézet külön épü
letben való elhelyezését. A  Főváros kedvező 
fekvésű telekkel, az országgyűlés pedig a költ
ségek megszavazásával tette lehetővé az. építke
zés megvalósulását. A  tervezéssel a „magyaros” 
stílus megteremtőjét, Lechner Ödön-1 bízták 
meg. A z  Intézet palotája 1899. október 1-re ké
szült el. Intézetünk fennállásának centenáriu
mával együtt székházunk fennállásának 70 éves 
jubileumát is ünnepeljük.

Á t f o g ó  t u d o m á n y o s  m u n k á r a  
v a l ó  t ö r e k v é s

Lóczy Lajos már nemzetközileg elismert 
szaktekintély volt, amikor Böckh János után, 
1908-ban, hatvan éves koráiban a Földtani In
tézet igazgatói székét elfoglalta..

A  földtani térképezés mechanikussá vált 
térképlapohkéntii .rendszere helyett, a felvétel
re kijelölt területek földtani egységek szerinti, 
sokoldalú vizsgálatát és a vizsgálati eredmények 
átfogó bemutatását jelölte meg az Intézet első

rendű feladatául. Mindenekelőtt a ,befejezetlen 
térképlapok lezárását és a megvizsgált terüle
tek monografikus leírását tűzte ki célul.

A z agrogeológusok a Dunántúl északnyu
gati részén ési a Kisalföldön végezték felvételei
ket. Munkájuk egységes szemléleti és módszer
tani alapjainak kialakítása érdekében, az, igaz
gató 1909. tavaszára Budapestre a Földtani In
tézetbe hívta össze az I. Nemzetközi Agrogeo
lógiai Kongreszust, amelynek kapcsán az, Inté
zet 40 éves fennállási jubileumának tudományos 
téren való megünneplésére is alkalom nyílott.

A  T a n á c s k ö z t á r s a s á g  i d ő s z a k a

1919. május 14-én a Tanácsköztársaság 
igazgatási szervei küldték el megbízottaikat a 
Földtani Intézetbe, hogy annak további műkö
déséről a tudományos közvélemény meghallga
tása alapján döntsenek.

Ballenegger Róbert és Réthly Antal a Földmű
velésügyi Népbiztosság képviseletében kifeje
zésre juttatták elismerésüket és megbecsülésü
ket az, Intézet 50 éves múltja, valamint jelenle
gi munkája és vezetői iránt. További feladat
ként a Főváros területének és: környékének
összefogott erővel történő földtani felvételét és 
,a gyűjtemények korszerűsítését javasolták.

Vadász Elemér a Tudományos Társulatok 
Direktóriuma részéről, az Intézet tudományos 
működésének továbbfejlesztése, a földtani fel
adatok pontos megfogalmazása érdekében emelt 
szót.

A k é t  v i l á g h á b o r ú  k ö z ö t t

A  Tanácsköztársaság bukása után zavaros, 
ellenforradalmi időszak következett. A  Föld
tani Intézet igazgató, átfogó terv és irányítás 
nélkül, béinultan várta ,a kibontakozást. A  kül
földdel alig volt kapcsolatunk. A  kiadványok 
cseréje a háború alatt kialakult alacsony szin
ten maradt. A  gyér számú új intézeti kiadványt 
csak az iparvállalatok támogatásával lehetett 
közreadni.

A  lassan meginduló földtani vizsgálatok 
mindenekelőtt a kőszénterületek felé irányul
tak. Jelentős szerepük volt abban, hogy ,a meg
kisebbedett ország kősziéntermelése 1923 végén 
már megközelítően elérte a háború előtti szín
vonalat. Az Eperjes— Tokaji-hegységben a haj
dani nemesfémbányászatáról ismert Telkibánya 
környékén kezdődtek vizsgálatok.

Az agrogeológusok részben a Dunántúlon 
térképeztek, részben a Duna— Tisza csatorna 
tervibevett .nyomvonalában lemélyített próba
fúrásokat vizsgálták. Emellett szikjavítási k í
sérletekkel foglalkoztak. Treitz Péter 1924-ben, 
országos agrogeológiai konferencia keretében 
bemutatta az ország áttekintő klimazonális ta
lajtérképét.
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A  hat évig tartó interregnum végül, 1925. 
június 20-án Nopcsa Ferenc igazgatói kinevezé
sével oldódott meg.

Intézeti programjában a fő súlyt a tudo
mányos munkára helyezte. A  publikációs tevé
kenység elősegítésére házinyomdát és fényké
pé": zeti laboratóriumot állított fel. Három éves 
igazgatósága alatt igen nagy gondot fordított 
a külföldi kapcsolatokra: 1925 őszén Leningrád- 
ban személyesen képviselte az országot az 
Orosz Tudományos Akadémia alapításának 200 
éves jubileumán. 1928-ban 52 külföldi résztve
vővel Intézetünkben tartották meg a Paleonto- 
logisohe Gesellsehaft vándorgyűlését.

Nopcsa 1928-ban történt távozása után a 
megüresedett igazgatói szék 1929. X. 1-én ke
rült ismét betöltésre, az Intézet egykori nagy
nevű igazgatójának, Böckh János-nak fia: Böckh 
Hugó személyében.

Böckh Hugó nagy koncepciójú és nagy tu
dású egyéniség volt. Már 26 éves korában a 
Selmeci Bányászati Akadémia tanáraként mű
ködött. 1909-ben közreadta Magyarország első, 
korszerű, két kötetes általános és történeti föld
tani tan- és kézikönyvét. 1910-től kedzve a 
Pénzügyminisztérium keretében irányította az 
erdélyi földgázkutatásokat, majd az egbelli 
szénhidrogénterület felfedezése fűződik nevé
hez. Éles szemmel ismerte fel a boltozatos szer
kezetek és szénhidrogén,akkumulációk összefüg
gését és a világon először alkalmazta az Eötvös- 
ingát a szerkezeti szénhidrogénfcutatásban.

A  Földtani Intézet igazgatóságát átvéve, el
ső feladatául itt is a szervezeti továbbfejlesz
tést tekintette. Magas szintű Földtani Tanács
adó Bizottságot szervezett. A  földtani térkéve- 
zés terén teljesen új módszereket vezetett be. 
Szorgalmazta a földtani és a geofizikai kutatá
sok szoros összekapcsolását és a kutatófúrások 
mintaanyagának a fúrással egyidejűleg történő, 
minél sokoldalúbb feldolgozását. A z anyagvizs
gálat elősegítésére fúrólaboratóriumot szerve
zett.

Böckh Hugó céltudatosan a legfontosabb 
gazdasági feladatokra helyezte a súlyt és veze
tése alatt az Intézet munkája szigorú tervsze
rű segge1 és munkafegyelemmel erősen nekilen
dült. 1931. december 6-án bekövetkezett hirte
len halálával azonban —  alig több mint két évi 
működése után —  ez a nekilendülés is megtor
pant.

1932. iúlius 21-én ismét egy régi nagy név 
örököse, ifj. Lóczy Lajos vette át az Intézet ve
zetését. A  gyakorlati irányú tevékenység foly
tatásával és kiterjesztésével Böckh Hugó nyom
dokain kívánt haladni. A z Intézet irányításában 
megvalósított liberális módszereivel azonban 
ielentősen eltért elődje munkastílusától.

A  hasznosítható ásványos anyagok kutatása 
+oi~én a kőolaj- és földgázkutatás állott az or
szágos érdeklődés homlokterében. Az Intézet

ebből a célból Északmagyarország területén vég
zett földtani, szerkezetföldtani vizsgálatokat. 
Ezek nyomán 1937. március 23-án tárták fel a 
bükkszéki kőolajtelepet.

Ércföldtani kutatásokat végeztek ólom-, 
cinkérctelepek feltárása érdekében a Mátra- 
hegységben, valamint a Velencei-hegységben, 
Szabadbattyán mellett. Vasérckutatás folyt az 
Upponyi-hegységben és a Rudabányai-hegység- 
ben, Martonyi mellett. Mangánérckutatás veit 
Úrkút környékén. Tovább folytatódtak a közép
hegységi bauxitkutatásök.

Nagy erővel végeztek tűzálló agyag-, mag
nezit- és kaolin-kutatásokat is. Zemplén megyé
ben kősó- és sósvízkutatást folytattak.

A  sík- és dombvidéki felvételek kapcsán 
talajtani és termeléstechnikai térképeket készí
tettek. Emellett a régi folyómedrek, törmelék
kúpok, teraszok és árterek, valamint a talajvíz- 
viszonyok ábrázolására síkvidéki földtani térké
peket szerkesztettek. Először telepítettek talaj- 
vízfigyelő kutakat az Alföldön. Az artézi kutak 
telepítésének engedélyezéséhez szükséges föld
tani szakvélemények kiadásának elősegítése ér
dekében megszervezték a vízügyi nyilvántartás 
kartotékrendszerét.

A z Intézet kutatási programjában szereplő 
feladatok mellett egyre nagyobb méreteket öl
tött az egyénileg is hasznothajtó szakvélemé
nyezés.

A  második világháború alatt a földtani vizs
gálatok jelentős erővel folytak az ideiglenesen 
visszacsatolt területeken is. Elsősorban a hábo
rús gazdálkodás rohamosan növekvő nyers
anyaggondjain kívántak segíteni. A  háború utol
só időszakában, a német megszállás és a nyilas 
uralom nyomasztó hatása alatt, valamint az or
szág gazdasági erejének kimerülése és a kato
nai vereségek következtében a Földtani Intézet 
munkája is fokozatosan megbénult. Az Intézet 
egy részét Balatonarácsra telepítették. A lig  le
hetett útját állni, hogy az Intézet értékeit nyu
gatra ne szállítsák.

A f e l s z a b a d u l á s  u t á n

A  Földtani Intézetet a szovjet hadsereg 
1945. január 11-én szabadította fel. A  történel
mi vihar végleges elvonulásáig azután már a 
szovjet városparancsnokság védelme alatt állott 
az Intézet.

A  harcok elültével az Intézetben újra meg
indult az élet. Az első év a romok eltakarításá
val telt el, de a felvételi munka is megindult. 
Az Intézet létszáma akkor 31 fő szakemberből. 
25 adminisztratív és 17 kisegítő munkatársból 
állott. Az igazgató —  aki a felszabadulást kö
vetően ismét visszatért —  munkatársaival elké
szítette az Intézet munkaprogramját az ország 
újjáépítésében.

Ifj. Lóczy távozása után 4 éven át Szalai 
Tibor helyettes igazgató vezette az Intézetet. Az
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ország gazdasági felemelkedése érdekében nél
külözhetetlen intézeti hozzájárulás időszerűsé
gét átérezve írta, hogy bár „az alapítólevél ér
telmében a Földtani Intézet elsősorban a tudo
mányos vonatkozásokra helyezi a fősúlyt, — 
meggyőződésem, hogy az újjáépítés sürgős 
problémái megkövetelik az Intézet gyakorlati 
irányban való eltolódását.”

A  gyakorlati programnak megfelelően az 
Intézet közreműködött a Budapest környéki és 
az északmagyarországi szénhidrogénkutatásban, 
folytatták a Rudabánya és Mairtonyi környéki 
vasérckutatás óikat és megszerkesztették az or
szág bauxit-kataszterét.

1950. I. 23-án Vitális Sándor vette át a 
Földtani Intézet irányítását. Szervezőmunkáját 
a kutatóapparátus három irányú súlypontozására 
irányította:

1. Nagyobb területi központokban „földtani szol
gálat” megszervezése, a helyi feladatok közvet
len miegoldláséra.

2. Bányászati iparáganként földtani szervezeteik 'ki
építése.

3. Országos jellegű, központosított iföiMitaini kutatás 
és rendszeres földtani térképezési, az ipar és a 
mezőgazdaság igényeinek egyidejű figyelembe- 
vétettévell.

Az ország korszerű, új áttekintő földtani 
térképének elkészítése érdekében —  a bevon
ható összes szakértők összefogásával — meg
szervezte, a korábban földtani szempontból csak 
igen nagyvonalúan tanulmányozott sík- és 
dombvidékek részletes földtani és talajvízföld
tani felvételét.

A  sík- és dombvidéki felvétel mellett szén
hidrogénkutatás, radiológiai vizsgálatok, kiter
jedt kőszén- és érckutatás, építőipari alapanya
gok és kohászati segédanyagok kutatása volt fo
lyamatban.

Jelentősen előrehaladt a földtani kutatási 
adatok országos földtani adattár keretében tör
ténő összegyűjtése és rendszerezése.

Noszky Jenő igazgatósága alatt, 1952. ok
tóber 20-tól kezdve az Intézet szervezeti fel
építésében, gyakorlati irányú működésének 
megfelelően az alkalmazott földtani osztályoké 
lőtt a vezetőszerep.

Jelentős erőkoncentrációval elkészítették a 
hasznosítható ásványos anyagok készleteinek az 
1953. I. 1-i állapotnak megfelelő felmérését.

Megszervezték a földtani térképezés koráb
bi eredményeinek 25 000-es térképlapokon tör
ténő összesítését, a hiányok felmérése és a to
vábbi feladatok kijelölése érdekében. A  népgaz
dasági szempontból fontos nyers-anyaglelőhelve1- 
területén 5 000-es részletességű földtani térké
pezést indítottak.

Elkészült a Rudabányai-hegység, a Velen
cei-hegység és nagyrészt a Bükk-hegység átfo
gó földtani vizsgálata.

Jelentős mértékben növelték a kőszén-, a 
vasérc-, a mangánérc- és a színes-érclelőhelyek 
műrevaló készleteit. Karbonátos mangánércte
lepeket, gipsz-anhidrit lelőhelyet é-s egy sor 
ásványbányászati nyers-anyaglelőhelyet tártak 
fel. ■'

A  Földtani Intézet kezdeményező szerepé
nek fokozott biztosítása Bese Vilmos földtani 
főigazgató tevékenységéhez kapcsolódik. A  ha
zai földtan legjobb képviselőivel együttműköd
ve kidolgozták a földtani kutatás korszerű irány
elveit, amelyek a Földtani Tanács 1955. évi 
határozata nyomán váltak ismertté. Ezek az 
irányelvek a rendelkezésre álló személyi és 
anyagi eszközök lehető legnagyobb mérvű össz
pontosításával, a népgazdasági szempontból 
legfontosabb területek részletes és sokoldalú 
földtani vizsgálatát irányozták elő.

A  tervbevett célkitűzések megvalósítására 
1956. IX. 1-én Kretzoi Miklós igazgatóval az 
élen új intézeti vezetőség kapott kinevezést, A 
minden vonalon elindult szervezőmunkát azon
ban az ellenforradalom eseményei már az első 
lépések megtétele után megállították és hosszú 
hónapokra elakasztották.

1957-ben a kutatómunkához nélkülözhetet
len nyugodt légkör fokozatos megteremtése é-. 
az eredeti célkitűzések megvalósítása érdekében 
szükséges feltételek biztosítása állott előtérben. 
Kretzoi igazgató 1957. decemberében felmenté
sét kérte és annak 1958. II. 18-án történt elfo
gadásakor visszavonult a vezetéstől. Utódául 
Bese Vilmos főigazgató az addig igazgatóhelyet
tesi tisztet betöltő Fülöp József-et nevezte ki.

A  Földtani Tanács 1955-ben elfogadott ku
tatási irányelveinek megvalósítása, amelyek ki
dolgozásában az új igazgató személyesen is részt 
vett, az egyre kedvezőbb politikai és gazdasági 
viszonyok között -gyorsain realizálódott.

A  szervezeti keretek állandósultak. Az In
tézet három főosztályra tagolódva végzi tevé
kenységét. A  külszíni vizsgálatokat igénylő fel
adatokat regionális földtani egységenként szer
vezett térképező osztályok öl-dják meg. Ezáltal 
a vizsgált területek földtani ismeretében, azok 
tudományos és gyakorlati problémáiban egy
aránt jártas, kiváló tapasztalatokkal rendelkező 
szakemberek nevelődtek. A  második főosztály 
keretében a laboratóriumi körülmények között 
dolgozó anyagvizsgáló osztályok csoportosulnak. 
Ezek munkájában a korszerű vizsgálati módsze
rek alkalmazása, és a földtani viszonyok mére
tezésiét biztosító n-agy mennyiségű, homogén 
adat szolgáltatása áll előtérben. A  harmadik 
főosztály a könyvtárat, az adattárat és térkép
tárat, a földtani gyűjteményeket és a kiadvány-, 
valamint térképszerkesztő csoportot és a rajzoló 
csoportot egyesíti. Az Intézet személyi állomá
nya 1969. I. 1-éin: 116 tudományos munkatárs, 
180 kisegítő munkaerő és 120 adminisztratív 
dolgozó.
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A  rendszeres földtani térképezés a hegy
vidékeken 10 000-es és 25 000-es méretarány 
bán, az Alföldön 100 000-es méretarányban fo
lyik. Alapvető követelmény a feltárások, a meg
figyelések és a vizsgálati alapadatok mindenki 
által világosan számbavehető, ellenőrizhető fel
tüntetése, mint a gondolati elemekkel kiegé
szített földtani térkép egzakt alapja, amelyet a 
nagyköltségű alapadatok reprodukálása nélkül 
lehet továbbfejleszteni. A  másik alapvető kö
vetelmény a gyakorlati célokat szolgáló^ sokré
tűség. A  gyakorlati igények kielégítését szol
gálja a térképek tartalmának méretezése, ame
lyet elsősorban az egységes vizsgálati módsze
rek és a jelentősen megnőtt laboratóriumi vizs
gálati kapacitás tett lehetővé. 10 év alatt a Me
csek hegység, a Dorogi-medence, és a Mátra 
hegység Í0 000-es, az Északi-Bakony és a Toka
ji-hegység 25 000-es korszerű földtani térképso
rozata készült el. Megkezdődött az Alföld 
100 000-es és a Balaton-kömyék 10 000-es mé
retarányú komplex földtani terkepezése. A  vo
natkozó KGST előírásoknak megfelelően meg
szerkesztettük az ország 200 000-es földtani tér- 
képsorozatát.

A  földtani térképezés mellett egyidejűleg 
elvégeztük a térképezett területek részletes és 
átfogó tudományos és gyakorlati célú földtani 
vizsgálatát. Hasznosítható ásványos anyagaink 
további feltárási lehetőségeit bemutató prognó
zis térképeket szerkesztettünk.

Külföldi kapcsolataink keretét a KGST, 
a közvetlen földtani együttműködés és a tanul
mányutak rendszere szolgáltatta. Aktív tagjai 
voltunk a nemzetközi földtani kongresszusok
nak és számos jelentős rendezvénynek, részt 
vettünk a nemzetközi térképszerkesztő bizott
ságban. 1959-ben 11 ország 72 külföldi részt
vevőjével és számos magyar geológus részvé
telével nemzetközi Mezozóos Konferenciát szer
veztünk, amelyen Intézetünk 90 éves fennállá- 

. sát is megünnepeltük.
Nemzetközi kapcsolataink kiszélesítésére 

irányuló törekvés a centenárium alkalmából 
szervezett nemzetközi rendezvénysorozat is, 
amikor a világ tudományos közvéleménye felé 
fordulunk, bemutatva történetünket és törek
véseinket, keresve a legjobb útját annak, ho
gyan oldhatjuk meg leghatékonyabban idősze
rű feladatainkat és hogyan szolgálhatjuk leg
eredményesebben hazánk szocialista fejlődését.

A  Földtani Intézet bizakodással tekint a jö
vő felé, mert szakembereink felkészültségére 
támaszkodva, sokoldalúan tud hasznára lenni a 
társadalomnak. Fejlődésének eddigi útját s jö
vőbeni feladatait vizsgálva, fejlődésének görbé
je hosszabb távon is felfelé mutat.

HUNDRED YEARS’ HISTORY OF THE HUNGÁRIÁN 

GEOLOGICAL INSTITUTE 

by
Dr. J. Fülöp

1. Founding. Oin the initiative of I. Gorove. aninis- 
ter of agricultune, iindustry a;nd cormmerce on 
June 18, 1869, the Sovereign aigined t'he deed fór the 
founding o f the „Magyar Királyi Földtani Intézet’ 
(Royiai Hungáriáin Geological Imisitíiitute) and on Sap- 
termber 8, 1860, Miksa Hantikén, haad of the former 
Geological Depantmieint was appoiinted first ddirector 
of the Iostátute.

The choiee of the new-barn Institute’s duties was 
guided by prdmcipleis whieh ame istill vaüid today:

(a) Detailed geological survey of the country’s ter- 
nitory and pub haiti on of the results as requi- 
red by soiemce, iagnieullture, aind industry;

(iá Preparaition amid publioatioin of generál and 
í  detailed geological miaipis of the terrii'tory of the 

^  Hungáriám State;
(c) Assemibling of colleetions of roeks and fossils 

to demonisitrate rthe oouwtiry'is geology;
(d) Chemicall lamalyisds of soúlis., mimieiralis and roeks 

with respect to aigriculture, miining, miamufac- 
turirng and ötben induisitries.

2. The First Decade. Directed by Miksa Hantken, 
the InstiitUite, witoasised a dramatic pioneering intő the 
coumtry’s geology.

Tramsdiainubia’s igeollogicial isiuirveyimg on a topogra- 
phie foaisie of 1:2i8 000 laod the editimg of the resultant 
hiamd-colourad imaip-isheets of 1:144 000-seaíe weire the 
resuilt of the irnimediate continuation of the geological, 
mappimg by the represemtatives of the Geologische 
Reidhisianstalt of Vienina.

The dymamiic iimplernientation of nation-wide pro- 
jeets wais pumetuated by regular geologiciall mappini;, 
by the pubQlicatian of survey results, by ithe organiza- 
tion and swift growth of the Library and Museum, 
by the starting of the Institute’s periodiicals fAmnals, 
Annual Report), and by the provision fór imtemiatíona] 
relatioms in sciemtific work.

3. Differentiation of the Institute’s Work. After 
Miksa Hamtlkem had leit, ithe Insíitu'.e was directed fór 
a quarter of a oenitury foy János Böekh.

Durimg his directorsihip both the innen strueture of 
the Insftáitute ainű the organization of the geological 
survey uinderwent largensoale developmiemts toward 
completiing the reqiuiramients o f every-day life. In 
1883, posts fór anining geologists. in 1891 — fór agro- 
geoiagists, in 1892 — fór hydro- and engimeariing geo- 
logists were established wifhim the Imistitute’s staff.

In 1893 a regular prospedting fór hydirocarbons 
wias emibahked upon.

The first, home-drafted, natiional geological map, 
soale 1:1000 009 plotted by the Iinstitute’s Staff, was 
published in 1896.

The conitinual developmenit made iit iindispensable 
that ithe Institute Should be ihoused in a separate buiid- 
ing.

The headquartens’ construction was completed on 
October 1, 1899. Thuis the Cenitemary if the Inisifaitute’s 
founding coincides with the 70‘h anniversary of the 
Imstiiute’s headqiuarters.

4. Attempt at Complex Scientific Work. Succeed- 
iing to János Böokih in 1908, Lajos Lóczy alreaidy en- 
joyed an imtennatianail reputation.

Iinstead of ithe stereotyped sheet-by-sheet system 
of geoioigicial maipping, he suggeslted ithe idea of coim- 
pliex iovesitigaitianis of iselected geollogioal spaltial units 
and a comprehensive representation of thie results to 
be the priimary objectives of the Imstitulte.
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'The agrogeoíogists con.Mni.ed itíieir süfveyis in 
Northwest Transdanubia amd in the Little Hungárián 
Piáim (Kisalföld). To develop a uniform hasis far both 
a theomeitiaál approach .aind mathodolagy the director 
comwetned fór the isprimig of 19019 rtibe IB|t Initemajticmal 
Agroigeologicai Congress in Budapest.

5. The Period of the Hungárián Republic of Coun- 
cils. On May 14, 1919, the ladmáindisitriafive bodies o f the 
Hungáriáin Rapubdiic of Coumiciils propased that the. 
Insfiiitute’s sitaff uniay temporairiily oanoenitraite its effointis 
on the geologiaal survey of the caipital’s area and to 
modernlze ithe collleotianis.

;6. The Interwar Period. The defeait of the Hun
gáriáin RiapuibUiic of Oouinicills wias ifdllowed toy a tuirlbu- 
lemlt period of coontar-nevoluítlion. Lac’kimg a director 
and a comprehensive proignaimime, ithe ínisititute was 
teimiporariily pairalyzed.

Hátér, the geiological iinvesitágatiicinsi were priimárily 
concentrated on the coal basámss. In addiition inive,sti- 
giatioinis were isteníted in the viciindity of Telik,iibámya, 
Eperjes^-Tokaj Mouotaiins, well-fcnown fór its early 
pnecious-imetai-miniing iindustry.

Wifh Ferenc Nopcsa’s appciiratmeint to the pást of 
diiirieiatioir on June 30, 11935, the isix-yeair „initerreignum” 
caime to an enid. He iáid eltresis. an scientifac work, 
unging ifoir ithe coimipilialtiom of masiteirful coimprehenisive 
Works. To faoiilitaite publicatioin, he set up a priiniting- 
sihop and ia photograibhic laboiratory at the Inisititute’s 
headquaritiers.

Duiring iháis three-year direitítorisihip he iáid very 
grealt empbasiis on foreign. mellatdons.

Iin Ii92i8 the Inytáitute paáid hősit to the Palaomtolo- 
gisohe GesieiHisidbaift o f Ausitriia in coninecitiion wifih the 
Paiaontoloigeinitag in whidh 52 foreign paleoutoloigiists 
took part.

In 1928 direator Naposa retked.
The viacainit poislt wais tfiilied on O'Ctiober 1, ,193-9, 

by Hugó Bötíklh a mán of visiion, a scienltásit of grea,t 
aibiiity. Hugó Bödkh resölutely iiaiid isitiriesis upotn ithe 
most imipoirtant economic objectives. Umder his direc- 
tomship th'e Iostitute’s strictly scheduled and well-dis- 
oiplined work was givem a istráng iimpötus. Thdis deve- 
lopmient hiad to come, ihowaver, tio a temporary end 
wifh his sudden death on December 6, 1931.

On July 21, 1(983. ithe Iinistiitute’is leademsihip was 
taken over, by Lajos Lóczy Jr. who continued to- em- 
phasizie the impoiritianice of ithe appíliied aspeets of our 
sciemces and to widien tbeir scope in ithe Instátuite’s 
woirk. Howiever, he greatly deviiatiad finom -his priede- 
cessor’s worfking methoids by his ilábaraliísim in the 
mamaigement of Ithe Inistíltultie.

Miineral rasourcas exploration was foeusised on 
oil and maturál! gas,. Wifh this purpoisie, geologicail and 
t,Betörnie imvesiiágaitians were undertalban in North 
Hungary, masullrbing in ithe 'ddsoavary, on March 23, 
1937, of ithe Bükkszék oil-fiield.

Prospectiinig fór lead and ainc was condutíted ,n 
the Mátra, Velence, and Rudalbánya Mountains. Pros- 
pecting fór manganese was ■undertaken in the viicindty 
of Urkuit. In the Transdanubiiain Central Mounitains 
bauxite prospectdng was conitiinuad.

In eomniection wifh ithe isuiirveyiinig of the lowiand 
and hilly regions, pedological ,and agrotechniical miaps 
were prepaired.

In th'e laitesit period of the war ithe Nádion síuffiered 
under the depressding effieot af ithe country’s occupa- 
fciom. The ciountry’s eicoinomic foirce wiasi exhaiusted. 
Under isuűh caniditionis ithe Imstdtute’s wark was gra- 
dually paralyzed.

7. The Post—Liberation Period. The Institute's 
headqiuarters were liberated on January 14, 1945, by 
the Soiviet Army. When fighting ceased, the Institute 
began ito írecover. T!he fiirsit year’s aetáviiíties, were 
maiinly chairaciterdzed by rubble 'deanamce thougih geo- 
loigioall surveyis were laliso írecommienced.

After the learve of Lajos Lóczy Jr. the Iinstituie 
was dinecited fior four yieairs iby vioe-idirector Tibor 
Szalad.

On Jaimairy 23, 1950, the direction of the raipádly 
'developing geologiaal activities, conoenltrated wiiithin 
the Hunigainiain Gieoliogioal Inistitute, wais taíkem over by 
Sándor VUháiliis. He grouped research worlkars in three 
priinicipial spheres of aictiiviity:

(1) Organizatioo of "geolagical Services.” in major 
aireia oentres.

(2) Forimialtioin . of stiill ladkiimg geologiaal Services 
oif istaiigle iniduisitrial bnanches.

(3) Nation-widie, oanitrailized 'geologiaal iinveisitiiga- 
tions and íregular geoloigioal mappiing.

Óin Octofo'eír 20, 1952, Jenő Nosizky was appointed 
director. Umder Ibis direatorship ithe Insititiuite’s onga- 
niizalticinall paitltienn was chairaoterizied by the pr'edomi- 
nanoe of applied geology.

In 1963 ithe Iinisititute preparetd the coumtry’s 
1:300 000-isicfaüle geological imiap. In 1954 the Insititutie 
was leniüruiSited Wifh ithe geoloigioal appraiiisail of the 
coumtry’s oammerciiail iminieral ideposits, Simultianieous 
proisipectiing activdities irasuilited ám iáin iincreasie of the 
commercial rpserves of coal, iron-ore, manganese-ors, 
amid ibaise-metal-ore idiepoisits.

Fór tihe laecompliisihirment of theise objeictiveis, a mew 
aídmiinisitiration, wáth idir'ecitor Miklós Kretzoi ait its 
head, was appioáinrtied on Septemiber 1, 1956. The reor- 
ganiiziatiioin was cut short fór moinths by Ithe evans of 
a cöunter-revolU'tiion,

In December, 11957, direotoir Miklós Kretzoi ten
dered his resigniaitiom.

In 1958, former vice-dárector József Fülöp was 
appointed to táke the director’s post The programme 
of 1955, iin the lelaboraltioin o f Which the new director 
alsó took part, wiais rapidily laccampiliisíhed under the 
graduaüily imiproiving poiitical and ecotnomiic conditions.

The 'Cirganiizatioinial isitrudture of the Iinsititote beca- 
me permainent being diiváided intő three major depart- 
imianits: the mappiing teiamis, ithe Iiaiboiratories, and the 
Doeumentation Department.

On Jianiuiary .1, 1969, ithe Enistitu'te’s staff compriised 
116 univenslty-graduated mambers, 180 auxiliary tech- 
nicianis and ISO1 lottiher emplioyeesi.

Systemati'C 'geological mappiing has beien condiucted 
alt 1:10 O'OO and 1:25 000 scálas in the moumtaimous 
lareas .and lat 1:100' 000 in the Gireiat Hungárián Piain.

Geologiaal miapping was coupled wifh a detailed 
.amid complex geolloigical imvesitigaition of th'e lareas 
being mapped.

The 1:20O'OO'OHSioalie geoloigical map sieries of the 
coiuntry has been eompleted.

In the lasf ten years, ialong witih ithe regular 
Public,altion oif thie sucoessiive isisues of the Aranual 
Reports, 15 Annialsi, 12 volumes of the two series of 
the Geologica Hunigarica, and 29 oither woirks were 
publiishsd by the Insititute’is staff editoris. In addition 
82 'impoirtant, iinidepeinídent map-isheiets, werie aliso. prin- 
ted.

The 'Hungáriáin Geological Inisititute is iooking 
forward with great confidenoe towards its future, fór 
its versatility can be of imanifold use to the Society.
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BenrepcKHÜ reojiorimecKifft HHCTHTyT OTíweqaeT cbo® 
CTOJieTHe

JJ-p PloMceip <PwAen
1. OcHoeaiiue UHcmumyma. Flo npeACTaBAemiio miihh-

CTpa CejIbCKOI O X03ÍIÍÍCTBa, TipOMhlIllJieHHOCTH II TOprOBJlH
HuiTBaHa TepoBe 18 hkihh 1869 r. Kopojib nonnncaji yqpe- 
XPiTejibHbiií ai<T BenrepcKoro KoponeBCKoro reojionme- 
ckoto HHCTHTYTa ii 8 ceHTHőpH 1869 r. Ha3Hamui Miikiiiy 
X aHTKeHa nepBMM anpeicTopoM iiHCTiiTyTa.

Ham hhcthtyt npn abiőope cbohx 3aAaq py koboactbo- 
BajICH AHpeKTHBaMH, 33JI0>KeHHbIMH b ycTaiie n hbjihkj- 
IUHMHC5I aKTyajihHbiMii ii b HacToamee iipeMa:

— ,,aeTajibHan reojionmecKafl ci>eMKa TeppiiTopim 
CTpaHbi ii opeHKa pe3yjibTaTOB stoíí ci.eMKM coraacHo hh- 
TepecaM Hayi<n, ceabCKoro xo3HÍiCTBa- n npoMbimaeHHO- 
cth;

— noaroTOBKa 11 ii3aaHiie o53opHbix n aeTajibHbix reo- 
jioniMecKHx i<apT BeHrepcKOii rocyflapcTBeHHOH TeppiiTO- 
pHH;

— C03«aHHe neTporpaijiimecKiix 11 najieoHTOjiorimecKiix 
KOJiJieKHiiií, noi<a3bmaiomnx o6pa30BaHHH, npiiHHMaio- 
mne yaacTiie b reojionmecKOM CTpoeHim BeHrepcKoíí rocy- 
aapcTBeHHoíi Teppirropmi, a Taione xapaKTep 3thx oőpa- 
30BaHníi;

— noMBennbie, MiiHepaaornaecKne n neTporpaijiime- 
CKiie, a Taione XHMimecKiie anajni3bi b ' cejibCK0xo3Hii- 
CTBeHHQM, rOpHOM II ripOMblUIJieHHOM OTHOUleHMflX".

2. nepeoe decnmiiAemue. nepBoe aecHTiuieTne Feojiont- 
qecKoro HHCTiiTyTa noa pyKOBOflCTBOM Miikuih XaHT- 
Kena HBiijiocb repoHMeCKHM nepiioaoM nnoHepcKiix 3ami- 
H3HHH.

reojionm ecKan c'i,eMi<a 3aayHaiícKoií oöJiaCTii, npoBe- 
aennaH Ha TonorpaifiimecKiix KapTax b MacuiTa6e 1 :
: 28 000 n H3/;aHite pe3yjibTaTOB KapTiipoBamiH na JiiicTax 
MaciiiTaöa 1: 144 000, OKpameHHbix BpyqHyio, jiBHjiitcb 
npHMbiM npoaoji>KeHneM reojion-mecKoro KapTiipoBaHiia 
BeurpiiH, HaMaToro paHee Bchckhm reojiorimecKiiM iih- 
wTHTyTOM.

ripH3HaKaMII HHTeHCHBHOPO pa3BIITHH UeHTpaJ1H30BaH- 
hhx reojiornqecKiix HccjiejiOBamiíi b BeHrpim síBiumcb 
CHCTeMaTiiMHOCTb reojionmecKoro KapTupoBamia n öi>i- 
CTpaa nyÖJiHKanHH pe3yjibTaT0B ci,eM0K, opraHii3annn n 
ŐbICTpbifí pOCT (})OHaa ÖHŐJlHOTeKH II KOJlJieKUHH, naqajio 
BbinycKa cepmi EwceroAHHKOB h Othctob imcTiiTyTa, 
o6ecneqeHiie MOKAVHapoAHbix CBH3eii b HayqHoii paöoTe.

3. JJucpcpepeHiiuaquH paőombt uncmurnyma. nocae 
yxoaa c nocTa aiipeKTopa Mhkiuh XaHTKeHa b Teqemie 
qeTBepTii Béna paóoToií HHCTiiTYTa pyi<OBoanJi Hhoui Bök. 
npH erő pyKOBoacTBe npoH30uuio SoJibmoe pa3BiiTiie iok 
bo BHyrpeHHeH opraHH3auHH, Tai< h bo BHeuiHiix oraome- 
hhsix HHCTHTyTa. EoAbmaa cyiuecTBeHuaa paöoTa, Haaa- 
Taa XaHTKeHOM bo BpeMH erő ynpaBJieHiia, 6biaa Ha- 
npaBjieHa b CTopoHy yaoBJieTBopeHHH rioTpeŐHOCTeií noB- 
CeAHCBHOH >KH3HH.

B 1883 r. 6buia ocnoBaHa aoa>KHOCTb ropHoro reoaora, 
b 1891 r. — arporeoJiora, b 1892 r. — miaporeojiora h hh- 
>KeHepa-reoaora.

B 1893 r. 6biJiH HanaTbi pa3BeaoMHbie paSoTbi Ha yrae-
BOflOpOflbl.

riepBaa 0Ö30pHaa reojiorimecKaa KapTa, cocTaBJieHHaa 
BeHrepcKHMH cneuHaaHCTaMH, Sbijia H3«aHa b 1896 r. b 
MacuiTaöe 1 : 1 000 000 noa peaaKuneií reoJioroB HHCTH
TyTa.

fljia AaJibHenmero ycnemHoro pa3BHTiia paöoT CTaa 
HeoSxoaHMbiM nepeBoa HHCTHTyTa b HOBoe 3aaHiie. Ilo- 
CTpoHKa 6biaa 3aK0H4eHa 1 OKTíiöpa 1899 r.

4. CmpeMMHue k koMnackchoü naymioü. patiome. B 1908 
r. nocae HHoma Bök MecTO AnpeKTOpa 3aHHJi Jlaííom 
JIouh.

riepea hhcthaytom nepBocTeneHuoií 3aaaMeii oh nocTa- 
bha KOMnneKCHoe H3yqeHiie KapTHpyeMbix TeppiiTopnil 
no reonornnecKHM eAHHiiuaM BMeCTO CbeMKH no ceTKe.

ArporeoaoraMii 6biaa npoAeaaHa cbeMOMHan paöoTa b 
ceBepo-3anaAHbix nacTHX 3aAyHanci<0H oöaacTH h na 
KnuiaabiJiejibAe. J3ah BbipaöOTKH eAHHbix B3ranA0B h Me- 
TOAHqecKnx ochob b hx paöoTe AiipeKTop BecHOH 1909 r.

A földtani térképezés helyzete és feladatai
r

a Magyar Állami Földtani Intézetben
írta: Dr. Hámor Géza

BEVEZETÉS

A  földtani térkép „négy dimenzióit felölelő 
matematikai tömörségű közlés,módja nemzetkö
zileg közérthető szimbolikává! párosul. Olyan 
eszköz, amellyel a kutató természeti törvénysze
rűségeket. tár fel és mutat be” (Fülöp J. 1968.). 
Mint ilyen, az adott terület teljes földtani isme
retanyagának grafikus módon megfogalmazott 
és bemutatott adatgyűjteménye és szintézise, 
egyben a rétegtani, üledékföldtani, ásvány-kő
zettani, tektonikai, ősföldrajzi, gazdaságföldtani 
észlelések és kiértékelés regionális próbája.

Kövekezésképpen a földtani térképezés nem cél
ja, hanem eszköze és módszere a földtani ku
tatásnak.

A  földtani térkép különböző változatai szol
gálnak minden földtani kutatási tevékenység 
alapjául. Hatékonyságát elsősorban korszerűsé
ge, a célnak megfelelően választott méretará
nya (felbontóképessége), időállósága és viszony
lag gazdaságos kivitelezési lehetősége biztosítja.

Az ország területének földtani térképezése 
államilag előírt és finanszírozott fő feladatként
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a Magyar Állami Földtani Intézet feladatköré
be tartozik.

Intézetünk 1869-ben történt alapítása óta 
kiemelt fontosságúnak ítélte meg ezt a munkát, 
eredményei ezen a téren is közismertek. Ezek 
elismerését az sem befolyásolhatja, hegy a cél
kitűzések nem minden időben valósultak meg 
azonos minőségi színvonalon —  részben törté
nelmi és anyagi, részben személyi és ezzel ösz- 
szefüggő szervezési okok miatt.

I. A  földtani térképezés helyzete

Hazánk területére vonatkozóan a X IX. szá
zad elején megjelent kezdeti szórványos ada
tok (Staszic S. 1815, Beudant S. 1822) után a 
rendszerbe foglalt átnézetes térképkiadást Hai - 
dinger W. (1845), Hauer F. (1867, 1875) az 
osztrák— magyar monarchia egészére kiterjedő 
munkássága jelzi.

Az 1869-ben megalakuló önálló magyar 
földtani intézet alapszabályában „az ország rész
letes földtani felvételét és a felvétel eredmé
nyeinek a tudomány, a földművelés és az ipar 
igényeinek megfelelő módon való megismerteté
sét, valamint a magyar államterület általános 
és részletes földtani térképeinek elkészítését és 
kiadását tűzte ki célul.

Ezt követően az átnézetes térképek (Böckh 
J.— Koch A.— Pethő Gy.— Telegdi Roth L.— 
Schafarzik F.— Szontagh T. 1896, Papp K. 1910, 
Treitz P. 1918,), majd az egyes hegység-mo
nográfiákhoz tartozó részletes földtani térképek 
(Vadász E. 1935, Noszky J. 1940, Sümeghy J. 
1941,) kiadása terén születtek szép eredmények. 
Nagyban elősegítették ezt a munkát az, 1869-es

évtől kezdődően megjelenő 1:25 000 és 1:75 000 
méretarányú új topográfiai térképlapok.

A  II, világháború után a földtani kutatás 
iránti igény óriási mértékben megnövekedett. 
Az ország gazdasági életének helyreállítása 
gyors, ipari szempontú értékelő munkát köve
telt meg. Ezen időszak alatt készült el a Ba
kony hegység területéről az ún. „bauxittérkép” 
(Noszky J. jun. et al. 1957), egyes síkvidéki 
területek talajvíztérképe (Rónai A.— Bóczán B. 
1961) és az ország első mélyföldtani térképe 
(Kertal Gy. 1956) a kőolajkutatások adatai alap
ján. A  földtani ismeretanyag összefoglalását 
Magyarország 1:300 000 méretarányú földtani 
térképének 1956-ban történt kiadása szolgálta.

A  felszabadulás után hazánk rendszeres és sok
oldalú földtani térképezés alapján kivitelezett 
földtani kutatása a Földtani Tanács 1955-ben 
hozott határozata alapján indult meg. A  hatá
rozat népgazdasági szempontból rangsorolt 5 
fő kutatási területet jelölt ki:

Mecsek hegység (kokszolható feketekőszén) 
Dorogi-medence (eocén barnakőszén) 
Bakony hegység (bauxit, mangánérc, 'eocén 
barnakőszén)
Mátra hegység (színesércek)
Tokaji hegység (vegyes ásványi anyagok) 

E feladatok későbbiekben az ország 1:200 000 
méretarányú térképlap szelvények szerinti föld
tani térképének elkészítésével (KGST feladat
ként) az Alföld földtani térképezésével (kőolaj- 
kutatási, vízföldtani és mérnökgeológiai szem
pontok) és a Balatonkörnyék építésföldtani- 
mérnokgeológiai térképezésével egészültek ki.

A  munkálatok volumenét az alábbi adatok 
mutatják be:

Országos Mecsek Bakony Dorog

93 000 km2 
28 lapszám dfo 
200 000-es

510 km2 
20 lapszám db 
10 000-es

2 500 km2 
26 lapszám db 
25 000-es

332,5 km2 
17 lapszám db 
10 000-es

Mátra Tokaj Síkvi'dók Balaton

648 km2 
30 lapszám db 
10 000-es

1 500 km2 
17 lapszám db 
26 000-es

53 000 'km2 
40 lapszám dfo 
100 000-es

1 319 km2 
49 lapszám db 
10 000-es

Az ellenforradalmat követően 1958-ban Dr. 
Fülöp József igazgató vezetésével kibontakozott, 
és mintegy 15 évre tervezett munka nagyrészét 
a Magyar Állami Földtani Intézet 100 éves 
fennállásának tiszteletére befejeztük.

A K-i Mecsek területéről 1969. év végére 
elkészül 20 db 1:10 000 méretarányú térképlap. 
A  Dorogi-medence területén a 10 000-es tér
képezés az 1967. tervév végén lezárult 17 tér
képlap megszerkesztésével. A  Mátra hegység 
területén 1969, tervében fejeződik be a 30 tér

képlapból álló 1:10 000 méretarányú térképso
rozat szerkesztése. A  Tokaji-hegységben az 
1:25 000 méretarányú földtani felvétel és térkép- 
szerkesztés 1968. tervév végére befejeződött 17 
térképlap területén. Kiadásra kész állapotban 
van (2 térképlap kiegészítésétől eltekintve) az 
ország területét felölelő 200 000-es sorozat 28 
térképlapja. Jelentősen előrehaladt a Bakony 
hegység 1:25 000 méretarányú földtani térké
pezése: elkészült 15 db térképlap. A z 1967-ben 
megkezdődött 1:10 000 méretarányú Balaton-
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környéki földtani térképezés a módszertani kér
dések megoldása után 4 térképlap elkészültét 
eredményezte.

Az Alföld 1:100 000-es méretarányú föld
tani térképezését a Szolnok és Csongrád jelű la 
pok lezárásával vittük előre.

Fenti adatokat öszesítve, kiemelhetjük, 
hogy Intézetünk centenáriumát 71 db (változa
taival együtt 154 db) 1:10 000 méretarányú, 32 
db (változataival együtt 64 db) 1:25 000 méret
arányú, 2 db (változataival együtt 38 db) 
1:100 000 méretarányú részletes földtani tér
képpel és az ezekhez tartozó 100 db térképma- 
gyarázó-füzettel, valamint 28 db (változataival 
együtt 80 db) 1:200 000 méretarányú átnézetes 
földtani térkép és 28 db térképmagyarázó meg
jelentetésével tesszük a hazai tudománytörténet 
ünnepi eseményévé. Összesen tehát 326 db tér
képváltozat, 128 db térképmagyarázó készül el 
a centenáriumig.

II. A  földtani térképezés módszertani és gazda
ságföldtani eredményei

12 év távlatából lehetőség nyílik a végzett 
munka értékelésére a további feladatok kitűzé
se érdekében.

1. A  részletes földtani térképezés és térkép- 
szerkesztés új koncepciója (Fülöp J. és munka
társai 1960) három lényeges kérdésben hozott 
újat a megelőzőkhöz viszonyítva:

a) Az előkészítő munkában:
A  térképlap-szelvények szerint rendszerbe 

foglalt területegységek teljes földtani ismeret- 
anyagának (irodalom, adattári anyag, tárgyi do
kumentumok) összegyűjtése, értékelése, szük
ség szerinti átértékelése.

b) A  terepmunkában:
A  korszerű topográfiai alap adta lehetősé

geket kihasználva, ezt szükség esetén kézi mű
szeres méréssel kiegészítve az összes felszíni 
földtani adat pontos észlelése, a feltárási sűrű
ség kutatóárkokkal, aknákkal, térképező fúrá
sokkal és sekélyszerkezetkutató fúrásokkal tör
ténő jelentős megnövelése, az ennek során fel
tárt alapszelvények komplex földtani anyag- 
vizsgálata.

c) Az értékelő és térképező munkában:
A z észlelési és földtani térképváltozatok és

az ezekhez csatlakozó magyarázók, illetve alap
adatgyűjtemények összeállításának kialakítása, 
valamint a monografikus összefoglalásra való 
törekvés.

E három alapvetően új vonás határozza 
meg új részletes földtani térképeink értékét; a 
100 éves földtani kutatás összes adatának ösz- 
szegyűjtése a teljesség igényével lehetővé teszi 
a világos problémalátást, az egész anyag birto
kában történő szintézist és kizárja a párhuza
mos kutatás, ismétlések lehetőségét. Az észlelé
si térképen elkülönített tényanyag különválik

az egyes szerzőkhöz vagy bizonyos irányzatok
hoz fűződő, s a földtani térképeken közölt szub
jektív állásfoglalástól. Ez a térképek dokumen
tatív értékét erősen megnöveli. A  korszerű fel
tárási módok és a komplex földtani anyagvizs
gálat szükségességének bizonyítása pedig ma 
már feleslegesnek tűnik.

A  megfelelő egységes térképezési és térkép
szerkesztési utasítás biztosítja a topográfiai 
szelvények területének azonos értékű feldolgo
zását. A z így egységesített alapelvek és ábrázo
lási módok mellett azonban lehetőség van szá
mos eltérő módszer kialakítására, a terület föld
tani felépítésétől, vagy a földtani felvétel cél
jától függően (pl. változatok a kvarter-ábrázo- 
lás részletességében, gurulékdiagramok vulkáni 
területen, törmeléktérképezés, építésföldtani-, 
vízföldtani adatok ábrázolása, stb.). Az így el
készült földtani térképek és .dokumentációgyűj- 
temények alapjai minden további földtani ku
tatómunkának: a legkülönbözőbb változatú spe
ciális térképektől az ipari-bányászati létesítmé
nyek tervezéséig. Természetesen térképlapjaink 
minden esetben tudományágunk és a kor mai 
színvonalán állnak, az adott feltárási, anyag- 
vizsgálati lehetőségek keretein belül készültek, 
s noha nem minden célra adaptálhatók közvet
lenül, továbbfejlesztési lehetőségeik azonban 
minden irányban adottak.

2. Az 1:200 000 méretarányú átnézetes föld
tani térképek elkészítése nagy nehézségeket je
lentett Intézetünknek. A  rendelkezésre álló rö
vid idő, valamint a szakemberhiány nem tette 
lehetővé, hogy a térképszerkesztést a méret
arány által megkövetelt felvételi módszerekkel 
alapozzuk meg, mint más országokban. Szer
kesztésük a részletes földtani térképezéssel egy- 
időben történik, így —  bár a lapok és magya
rázóköteteik az ország első regionális földtani 
leírásai — hegyvidéki területeinken többnyire 
a 100 éves magyar földtani kutatás eredményei 
összefoglalásának és egyben profoiéirnagyűj te 
rményeinek tekinthetők. Síkvidéki területeinken 
azonban már a felszabadulási utáni években foly
tatott térképezőmunka új adatai és eredményei 
is beépíthetők voltak az egyes térképlapok 
anyagába. Ennek következtében az értékelés 
módjában, a térképváltozatok fajtáiban és szá
mában (földtani, gazdaságföldtami, talajvízszint, 
talajvízkémiai és építésföldtani variációk) tér
képlapjaink jó nemzetközi színvonalat képvisel
nek és használhatóságuk a gazdasági élet szá
mos területén bizonyított.

3. A z áttekintő földtani térképek terén leg
kiemelkedőbb eredménynek tekinthetjük a 
Dank V.—Fülöp J.— Csalagovits I.— Császár G. 
—Juhász A.— Radócz Gy.— Szepesházy K. által 
készített, az ország egész területét felölelő 
1:500 000-es méretarányú mélyföldtani térké
pet, mely a paleozóos és mezozóos képződmé
nyek harmadidőszaki képződményektől mentes
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fedetlen földtani térképe. Ez hazai térképszer
kesztésünk első olyan összefoglaló jellegű ter
méke, mely az összes rendelkezésre álló felszíni 
és fúrási anyag birtokában képet ad a Magyar 
Medence aljzatáról.

4. Gazdasági eredmények
a) Térképkiadásunk igyekszik lépést tartani 

a terepi osztályok által feldolgozott és lezárt 
térképlapok elkészítési ütemével. Ezzel azt a 
kitűzött célt szolgáljuk, hogy kutatási eredmé
nyeink lehetőleg rövid idő alatt népgazdasági 
hasznosításra kerüljenek.

b) Jelentős gazdasági eredménynek tekint
hetjük a földtani térképezésben minőségi vál
tozást jelentő prognózistérképeinket. A  K -i Me
csek feketekőszén-összletének 1:50 000-es mé
retarányú és a Borsodi-medence helvéti barna- 
kőszénösszletének 1:100 000-es méretarányú 
prognózistérképei a helyzetképen túlmenő, a 
továbbkutatási lehetőségeket reális keretek kö
zött bemutató, részletes és megbízható alapada
tokra helyezett korszerű földtani— gazdaságföld
tani összefoglalásai ezen összleteknek.

Előkészületben vannak ezen kívül a Dorogi- 
medence és a Bakony hegység ÉK-i részének eo
cén barnakőszén prognózistérképei is. Űj szín
foltot jelent térképkiadásunkban az energiahor
dozók 1:500 000-es méretarányban megjelent 
áttekintő prognózistérképe, valamint az előké
születben lévő azonos méretarányú, az egyéb 
hasznosítható anyagok adatait és továbbkuta
tási lehetőségeit összefoglaló prognózistérkép.

c) A  centenárium évében záruló kutatási 
program a közvetlenül lemérhető, ipari értékű 
gazdasági eredmények terén is jelentős volt.

A  Mecsek hegységben a feketekőszénkuta
tás további lehetőségeinek lehatárolása, az, ese
tenként végzett eredményes felderítő kutatás 
(Váralja, Nagymányok— Dél) és a külfejtési le
hetőségek átfogó vizsgálata mellett megoldottuk 
a széntelepek azonosításának feladatát. Össze
foglaltuk a terület barnakőszén-kutatási lehető
ségeire vonatkozó ismereteinket, javaslatokat 
tettünk a diatomaföld és traszanyagok felhasz
nálási lehetőségeire.

Kiemelt fontosságú eredményként értékel
jük a Középhegység-i bauxit és mangánprognó
zis előkészítését, mely egyik legjelentősebb ipa
ri kutatásunk távlatait határozza meg.

Eredményes felderítő kutatást végeztünk 
az Esztergom— Lencsehegy-i új eocén barnakő
szénterületen.

A  Mátra hegységben a színesércvagyon nö
velése és a recski mélyszinti ércesedés kutatá
sának javaslata kapcsolódott a terület földtani 
térképezéséhez.

A  vízkutatás terén végzett munkásságun
kat „Magyarország Vízföldtani Atlasza” és az 
Alföld talajvíztérképe foglalja össze. Intézetünk 
kezdeményező részt vállalt az alföldi öntözési

program kialakításában és eredményes megvá- 
lósításában.

A  kutatás, természetéből és módszeréből 
adódik, hogy további gazdasági eredményeket 
az alapozó munkák eredményeire támaszkodva 
a távolabbi jövőben tudunk majd felsorakoztat
ni.

III. A  szelvényszerű földtani térképezés további 
feladatai

a) A  földtani térképezés és térképszerkesz
tés terén a legfontosabb feladat az Intézet 10 
éves kutatási programjából és centenáriumából 
adódott lendületet kihasználva, az elért ered
mények mielőbbi közreadása. Ez kutatóinkra is 
jelentős terheket ró (korrektúrák, stb.). Ide tar
tozik a nyílt kiadású változatok megjelenteté
se is.

A  múlttól alapvetően eltérő módon szüksé
gesnek tartjuk, hogy az egy-egy terület föld
tani térképezésében összeforrott, igen nagy tár
gyi ismeretanyaggal és tapasztalatokkal rendel
kező kutatói kollektívák továbbra is gazdái ma
radjanak kutatási területüknek. Ezt a regioná
lis kutatásszervezési e lv mellett feltétlenül in
dokolják a gazdaságossági és: tudományos szem
pontok is. A  térképanyag továbbfejlesztése és 
úgyszólván „naprakész állapotú” intézményes 
kiegészítése elsőrendű kötelesség és közérdek. 
A z észlelési térképváltozatok ezt lehetővé és 
szükségessé is teszik.

Amely területen ez még nem történt meg, 
kívánatos a térképezés során nyert adatokat és 
értékeléseket a monografikus összefoglalás szint
jéig fejleszteni, ily módon további lehetőségek 
nyílnak egyes kérdések részletezésére, kibonta
koztatására is.

b) A  szelvényszerű földtani térképezésben 
a Középhegység területén befejezésre vár az É-i 
Bakony 1:25 000-es részletességű földtani térké
pezése. Ez ,a térképezett területtől DNy-ra, Sü
meg— Tapolca vonaláig terjedő további felvéte
leket jelent. Ezt követően a D-i Bakony (Bala- 
ton-felvidék) vagy (az előzetesen végzendő tá
jékoztató kutatások eredményeitől függően) a 
Vértes hegység hasonló módszerű feldolgozására 
kerülhet sor. A  Balaton környékének építés- 
földtani-mémökgeológiai térképezése, és a rész
letes alföldi térképezés hosszabb időre meg
alapozott feladatait tovább kell vinnünk. Továb
bi —  már az 1969-es tervévben kezdődő —  fe l
adat a Nógrád— Cserhát— K-Börzsöny-i terület 
1:25 000-es részletességű földtani térképezése. 
Ezt az északmagyarországi harmadkori üledékes 
területek térképezésének elhanyagolt voltán kí
vül egyes kedvező nyersanyagkutatási lehető
ségek és a^ok előkészítése, valamint módszer- 
fejlesztési szempontok indokolják.

Hasonló megfontolások alapján elérkezett
nek látjuk az időt a Börzsöny hegység 1:10 000-
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es részletességű földtan-ércföldtani térképezésé
re. I"' ■ i

A  sürgető igényekre tekintettel egyre na
gyobb erővel indul meg Budapest területének 
l:10 000-es részletességű földtaind-mómökgeoló- 
giai térképezése, mellyel hazai felvételi mun
kánk régi adósságát kívánjuk törleszteni.

c) A  részletes földtani térképezés adataira 
támaszkodva ugyancsak időszerűnek tartjuk az 
ország 1:500 000-es méretarányú földtani tér- 
képsorozatának folytatását, melyben a földtani, 
ősföldrajzi és fácies térképváltozatok a leg
újabb földtani ismeretanyag, korszerű összefog
lalását jelentenék.

IV. A  földtani térképezőmunka fejlesztésének 
lehetőségei

1. Csekély fedettségű területek átnézetes 
kutatása

A  nagyrészt befejezett fő kutatási terüle
tek lehatárolása általában szigethegységeink és 
a medenoealakulat határával egybeesőén tör
tént. Szigethegységeink azonban természetesen 
a felszín alatt bizonyos távolságig kis mély
ségben tovább folytatódnak. A  részletesen tér
képezett területek peremi részétől kiindulva 
jelentős kutatási eredmények várhatók ezeken 
a „pannon self” területeken, ahol a fiatal har
madidőszaki (pannon) üledéksorozat vastagsága 
nem haladja meg a 400— 500 métert. (Mecsek— 
Villányi-hegység közötti terület, Bakony hegy
ség peremi részei, Cserhát D-i előtér stb.) Itt 
alapos geofizikai előkészítés, célszerűen telepí
tett szelvénymenti fúrások segítségével kiváló 
lehetőség nyílik átnézetes adatok szerzésére.

2. Mélykutatás szorgalmazása

Kutatási területeink földtani megismerése 
területegységenként változó mélységig történt 
meg (általában 400— 800 m-ig). A  technikai 
eszközök korszerűsödésével, a bányászati alsó 
határ várható változásával a földtani kutatás
nak is lépést kell tartania. Hegységeink területén 
az 1000— 2000 méter közötti, medenceterüle- 
teinken pedig a 2000— 4000 méter közötti szin
tek megismerése egyre sürgetőbb igényű. ígé
retes és nagy lehetőségeket kínáló program az 
Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt anyagi tá
mogatásával 1968 év folyamán megindított föld
tani alapfúrási hálózat létesítése. A  IV/1., 2. pon
tokban foglalt fejlesztési lehetőiségek egymást 
kölcsönösen kiegészíthetik.

3. Célkutatások

Intézetünk múltbeli és jövő kutatási tervei
ben szereplő területeken a teljes földtani isme
retanyag összegyűjtésiére és kiértékelésére tö
rekszünk. A  munka eredményeképpen szüksé
gesnek mutatkozik egyes kérdésék magasabb

szintű, részletesebb, gazdaságföldtani szempon
tú vizsgálata. Itt most nem a felderítő vagy 
részletes kutatásból kutatóosztályainkra eső fel
adatokra gondolunk, hanem olyanokra, amelyek 
megoldása a területen folytatott térképezési 
módszerekkel méretarányon belül nem oldható 
meg, ugyanakkor megoldásuk a földtani térké
pezés módszereivel a legcélszerűbb és leggazda
ságosabb. Ezek a célfeladatok már jelenleg is 
szerepelnek kutatási programjainkban, de ará
nyuk és szerepük a jövőben feltétlenül növeked
ni fog. Példaként említhetjük a Vértes-fennsík 
céltérképezését a bauxitkutatás további lehető
ségeinek feltárása érdekében vagy a Tokaji- 
hegységi perlit-prognózistérkép elkészítését.

4. Az előkészítő és értékelő munka tovább
fejlesztése

A  részletes földtani térképezés minőségi és 
mennyiségi mutatóinak javítása érdekében 
sarkalatos feladatként említhetjük meg a tér
képező munka kamerális előkészítését. Ez min
denképpen a megelőző földtani adatok korszerű 
és gyorsan áttekinthető rendszerbe történő fog
lalását (oeremlyukkártya vagy egyéb rendszer), 
a rendelkezésire álló vagy megszerezhető légi
fényképek előzetes kiértékelését kívánja meg. 
Most induló új térképezéseinknél sok ered
ménnyel bíztató kísérleti munkákat végeztünk 
ezen a téren CNógrád— Cserhát— K-Börzsöny-5 
kutatási terület).

E kérdéscsoporthz tartozik az új térkép- 
változatok —  ezen belül elsősorban a részletes 
ősföldrajzi és fázistérkéoek —  felvételi, érté
kelési és szerkesztési utasításának: elkészítése, 
amelv nélkül el sem képzelhető egységes szem
pontú korszerű, eredményes munka. Az előírá
soknak ki kell terjedni az összes üledékföldtani 
módszer célszerű alkalmazásának lehetőségére, 
a mennviségi értékelés módszereire, a méret
arány szerinti jelkulcs egységes alapelveire és 
egész sor alapvető módszertani és elméleti, elvi 
kérdés tisztázására.

Az értékelő munkát elsősorban a ma már 
igen nagy tömegben előálló földtani anyag
id zsgálati adathalmaz értékelése terén kell je
lentősen továbbfejleszteni. K i kell alakítani a 
földtani fedődőstörténet eseményeit legjobban 
megközelítő statisztikai módszereket, meg kell 
találni a mennviségi adatok grafikus ábrázolá
sára legmegfelelőbb térképi és szelvénv-vetüle- 
teket. Ezek mellett természetesen nem hanya
golhatok el az úi módszerek kialakítását célzó 
törekvések sem. E téren legtöbb eredményt ha
zai aktuálszedimentológiai kutatásunk megin
dításától várhatunk (édesvízi medenceüledék- 
kéoződés vizsgálata ni. a Balaton területén, fo
lyóvízi üledékszállítás és lerakódás törvénysze
rűségeinek kutatása nagy és kisebb vízfolyá
sainkban, stb.).
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5. Újabb igények fokozott kielégítése

A  földtani kutatás előttünk álló szakaszá
ban feladataink sokrétűbbé, szerteágazóbbá vál
nak. Elsősorban síkvidéki és dombvidéfci terüle
teinken sürgető népgazdasági igényként jelent
kezik az agrogeológiai szemléletű, korszerűsí
tett, talajtani adatokat tartalmazó földtani tér
képek közreadása,. Intézetünknek és a magyar 
geológiának nagy hagyományai vannak ezen a 
térem (Szabó József, Treitz Péter és mások 
munkássága) és a különböző intézetekkel együtt
működve (Földrajztudomány i Kutatóintézet.
OMI, stb.), felhasználva eddig értékelés nélkül 
maradt adatainkat, új térképváltozatokkal ered
ményesen járulhatunk hozzá a mezőgazdaság 
problémáinak megoldásához. Hasonló igényként 
merül fel földtani térképeink mérnökgeológiai- 
építésföldtani aktualizálása. A  speciálisan erre 
a feladatra összpontosított kutatások mellett új 
munkálatainknál törekednünk kell arra, hogv 
ha nem is a földtani térkép részletességének 

. megfelelően, de legalább átnézetes módon épí- 
tésföldtani-vízföldtani-mérnökgeológiai értéke
lést is adjunk térképeinken.

Gazdaságföldtani térképeink továbbfejlesz
tése ,a részletes térképezés szintién ugyancsak 
kívánatos. Gazdaságföldtani adatgyűjtő és ki
értékelő-lapok (esetleg felülnyomások) igen 
nagy segítséget nyújthatnak a helyi gazdaság- 
szervezési egységek (megye, járás) tervezési, 
távlati fejlesztési kérdéseinek és napi problé
máinak megoldásához.

6. Technológiai értékelés kifejlesztése

A  korszerű — mesterséges feltárásokkal
kellőképpen alátámasztott —  földtani térkéne-
zés során egy-egy területnek úgyszólván min
den képződménye vagy képződménycsoporti a
vizsgálat alá kerül, A térképező geológus kezén
egy felvételi ciklus folyamán sokezer minta
megv át. A z első terepi értékelés után sor kerül 
a földtani anyagvizsgálatra. Ez az anyagvizsgá
lat azonban főleg genetikai beállítottságú, a 
'■"zetanyag fejlődéstörténeti, földtörténeti ada
tainak megszerzésére irányul. Eddigi felvételi 
munkánk során, nem fordítottunk elég figyelmet, 
a, képződmények gyakorlati minősítésére, illetve 
figyelmünk elsősorban a nehézipari célkutatá- 
sokra való tekintettel az energiahordozók, és 
ércek, illetve kísérőkőzeteik minősítésére irá
nyult. Az ún. vegyes-ásváinvi nyersanyagok 
többnyire csak az, azonnal felismerhető és gaz
daságilag közvetlenül hasznosítható telepek ese
tében kerültek minősítésre. A  földtani ,anyag- 
vizsgálatban csak kis mértékben szerepeltek 
minősítő jellegű technológiai vizsgálatok, a te
chnológiai kísérleték pedig úgyszólván teljesen 
hiányoztak. A z iparági laboratóriumok főleg 
a már termelt vagy teljesen felkutatott és kész

letezett nyersanyag MEO vizsgálatával foglal
koznak.

A  földtani anyagvizsgálat és az ipari labo
ratóriumi vizsgálat közötti hézagot kell kitölte
nünk korszerű technológiai vizsgálatokkal. En
nek során a földtani anyagvizsgálattal megha
tározott képződményeket egy alaposan kidol
gozott hasznosíthatósági vizsgálat-soron kell át
vinni, amelynek folyamán a MEO-szerű minő
sítés mellett ki kell térni a mai technológiai 
eljárásoktól eltérő felhasználási lehetőségek 
vizsgálatára is.

Fejlett iparunk a kohászati, üvegipari, kerá
miai, építőipari, dúsító-, szűrő-, derítő-, szige
telő-adalékanyagok, mezőgazdaságunk a talaj
javító anyagok és helyi építőanyagok változa
tos sorát követeli meg, amelyeknek egyrészét 
import útján szerezzük be. Térképező munkánk 
során fel kell tárnunk és be kell mutatnunk az 
iparnak azoknak az anyagoknak széles skáláját, 
amelyek a földkéreg fejlődéstörténete alatt ki
alakult változatos képződményekből közvetlenül 
vagy megfelelő eljárásokkal kinyerhetők és fel
használhatók.

Fentiekben röviden összefoglaltuk eredmé
nyeinket. vázoltuk munkánk új vonásait és to
vábbi feladatainkat. Meggyőződésünk, hogy a 
földtani kutatásnak e legklasszikusabb és meg
újult formájában egyben legkorszerűbb mód
szerének, a földtani térképezésnek a segítségé
vel Intézetünk következő 100 éves működés- 
során további hasznos eredményekkel fogja 
megajándékozni a magyar népgazdaságot és; az 
egyetemes földtudományt.
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PRESENT-DAY CONDITION AND FUTURE PLANS 
OF GEOLOGICAL M APPING A T  THE 

HUNGÁRIÁN GEOLOGICAL INSTITUTE

by
Dr. C. Hámor

The history of geological mapping in Hungary in 
first reviewed. Then follows a discussion of the geo- 
loigioal mapping started in 1958 by the Hungárián 
Geological Institute. Most of the 10-year mapping 
programme w íll be completed in 1969, being dedicated 
to the Centenary of the Hungárián Geological Inetitu- 
te. A  brief discussion of the scientific and economic 
results of this work is givan. A  methodological result 
of Hungárián geological mapping and map publication 
of large-scale geoloigical mapping have been reviewed.

The fhird part gives a review of the dieveliopment 
trends of geological mapping. Most importaint among 
is the discrimination of documentation and interpre- 
tation map versions. This enhanees the doeumentary 
funofcion of the maps. The scope of utiiizarbion of the 
miaps has been wiidened by the introductiion of a great 
number of speoial map versions.

In the second part of the paper .the future píáhá 
the proposed developmen-ts are: simall-scale geoiogjcai 
invasitiigation of süghtly conoealed iareas (^Pannonian 
resieairch widening of ithe scope of investigations of 
iimmeidiate praatieal aiim; imiprovement of prepáration 
and intarpretatioín methods (airHpbotoigeology, puinched- 
shelf” areas); improveiment of subisuface geological 
card recording and evaluation of geological informa- 
tion, introduction of more up^todate methods of M m>  
ratory analyses, imoderndaation of map-editing metthods, 
partieülairly so wiith regiard to iarige-scale palieogeo- 
graphic and facial maps); increased satisfaction of 
new requiremenits (agrogeological, enghieering-igeolo- 
gical, economic-geologicai interpretation map versi'ons, 
etc.), more systematic aipplication of the technological 
rock classiifiicatioin System.

A  justiífiication of gieologicail mapping as. a research 
mefhod, the presemt paper has ibeen supplemented 
wdth a selection of relevant Hungárián r-eferences.

noiKDKemie h saAami reoJionmecKoro KapTHpOBaHMh 
b BeHrepcKOM reonorHMecKOM HHCTHTyTe

r. XaMop
B CTaTbe gaeTCH oö3op Hcropmi reojiornqecKHx i<apra- 

poBOHHbix paőoT BeHi pHH. A btop aaeT xapaKTepncTHKy 
HanaTbix b BeHrepcKOM reoJionmecKOM HHCTHTYTe c 1958 
r. paőoT no reonoiHMecKOMy KapTupoBamno crpaHbi. 
Bojibmah uaCTb 3toh 10-JieTHeii nporpaMMbi reojiorocue- 
momhhx paőoT h cocTaBJieHMH reojiorimecKHX KapT SyAeT 
3aBepuiena b 1969 r. b qecTb 100-jieTHeii roAOBiunHbi co 
AHH 0CH0B3HHH HHCTMTyTa. Bl<paTHe paCCMaTpiIBaiOTCA 
HaynHbie h 3K0H0MHMecKne pe3yjibTaTbi stiix paőoT. Mero- 
AHBecKHM A0CTii>KeHneM reojiorHliecKoro KapTiipoBamm 
CTpaHbi ABjiaeTCh OTAejieHue Kapr (fiaKTioiecKoro MaTe- 
pnajia ot reojiorHHecKHX KapT. TeM caMbuvi noBbiinaeTCH 
HaynHoe AOKyMeHTannonnoe 3HaneHne KapT. OCnacTb 
npHMeneHiih KapT pacuiupneTCH nyTeM cocTaBJieHUH 6ojib- 
moro KOJiHqecTBa cnennajibHbix BapnaHTOB KapT.

Bo BTopoii nacTH CTaTbu pacciviaTpnBaioTCfl AaJibHeii- 
uine 3aAanu no cocTaBJieHiiro KpynHOMacuiTaöHbix ceputi- 
Hbix reonorHHecKHx KapT. BaHcneinuHM oőocHOBaHue.M 
pa3BHTHh KapTHpOBOMHblX paŐOT HBJlfleTOH HeOŐXOAII- 
MOCTb AaJibHeiimero pa3BHTii« H3yMenMH noA3e.\iHoro re- 
OJiornnecKoro CTpoenHH paüoHOB, noKpbiTbix ocaAOMHbi.wn 
OTJIOKeHHAMH HeŐOJlbUlOH MOIUHOCTU (30HbI „naHHOH-
ckoto mejib(J)a“ ); yBejiHMeHHe ponn reojiorrmecKiix paőoT, 
HMeromnx npaKTHnecKoe 3HaHeHiie; ycoBepuieHCTBOBamie 
MeTOAWKM oöpaőoTKH ii oneHKn reojionmecKiix AaHHbix 
(npiiMeHeHiie mctoaob aapoci.eMOK, pentcTpnpoBaHne 
reojiorHMecKHx AaHHbix Ha nepiJioKapTax h opeHKa hx, 
ycoBepuieHCTBOBaHue mctoaukh onem<n aHajui30B reono- 
rHHecKiix MaTepiianoB, M0Aepnn3ann« imcTpyKUHH no 
cocTaBJiemno reoJiormiecKHx i<apT c ocoőbiM BHHMaHueM 
Ha cocTaBJieHue najieoreorpaijiimecKiix n juiToiJiaHHaJib- 
Hbix KapT b KpynHbix MacuiTaCtax h t . a -); őwcTpoe yAOB- 
jieTBopeHue hobmx TpeöoBaHHÜ (coCTaBJieHHe arporeojro- 
rnqeci<Hx, HHHceHepHO-reojiorHqecKHx h 3KOHOMreojiorH- 
qecKiix HHTepnpeTanHOHHbix i<apT h t . a .); Gojiee umpoKoe 
npHMeHeHHe TexHOJionmecKoiI KJiaccH([)HKanHH ropHbix 
nopoA-

CTaTbh, A0Ka3biBaiomaH HeoőxoAHMocTb AanbHettinero 
npiiMeHeHHH reononmecKoro KapTiipoBaHHH b KaqecTBe 
HayqHO-iiccjieAOBaTejibCKOro MeTOAa, AonojineHa cmicKOM 
Ba>KHeiíuHix HayqHbix paőoT BeHrepcKiix reojioroB, ot- 
H0CHIHHXC51 K ASHHOÜ TeMe.
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A földtani anyagvizsgálat helyzete, eredményei 
és fejlődésének iránya

a Magyar Állami Földtani Intézetben
írták: Földváriné Vogl M., Nagy L.-né, Rischák G.

A  korszerű földtani anyagvizsgálat gyakran 
használja a „komplex vizsgálatok” kifejezést, 
ami a szakembereknek azt a törekvését jelenti, 
hogy a kőzet-, érc-, víz,-, kőolaj-, földgáz- stb. 
mintáikat minél sokoldalúbb vizsgálatnak ves
sék alá.

Régebben ez a törekvés nem volt olyan ál
talános, hogy szervezett formát igényelt volna. 
A kőzettani érdeklődésű szakember többnyire 
néhány kémiai elemzést igényelt, a sztratigráfus 
néhány speciális őslénytani vizsgálatot végzett, 
vagy végeztetett el, a teleptanos gyakran beér
te a kutatás alatt álló nyersanyag kémiai, illet
ve technológiai minősítésével. A  többi szükséges 
vizsgálatot vagy saját maga elvégezte (termé
szetesen igen kisszámú mintán), vagy mellőzé
sükre1 kényszerült.

A z utóbbi évtizedekben a földtani kutatás 
szemléletében messzemenő változás következett 
be, ami a földtani anyagvizsgálatra is hatással 
volt. Különösen, mióta a nagymélységű fúrá
sok száma világszerte megnövekedett, vált 
nyilvánvalóvá, hogy a nagy költséggel feltárt 
kőzetanyagot olyan részletességgel célszerű 
megismerni és a nyert információs adatokat 
dokumentálni, hogy egy későbbi időpontban 
bármilyen felmerült problémára vonatkozóan a 
szükséges vizsgálati adatok (rendelkezésre állja
nak és ezáltal esetleg egy újabb fúrás költségeit 
meg lehessen takarítani. A  szakirodalomból 
meggyőződhetünk arról, hogy az előbbi felis
merés alapján főleg a mélyfúrások kőzetanya
gának vizsgálatával kapcsolatban alakult ki a 
„komplex anyagvizsgálat” ( fogalma.

A  komplex vizsgálatok helyes értelmezése 
azonban nem lehet mechanikus. Nem helyes 
ugyanis, ha minden mintát (még a mélyfúrások 
mintáit is beleértve), minden lehetséges, illetve 
minden rendelkezésre álló módszerrel megvizs
gálunk. Ezen a ponton ismét szemben találjuk 
magunkat a célszerűség és a gazdaságosság 
problémáival. Ha nyilvánvaló, hogy egy vizs
gálati fajta egy adott kőzetmintánknál elvileg 
nem hozhat érdemleges eredményt, akkor nem 
gazdaságos a vizsgálat elvégeztetése még a tel
jességre való törekvés esetében sem.

Helyesen tehát akkor járunk el, ha a min
tákról minden olyan vizsgálatot elkészíttetünk, 
illetve elkészítünk, mely a mintáról hasznos in
formációt nyújthat, de mellőzzük azokat a vizs

gálatokat, melyek elvileg nem nyújthatnak új 
megismerést.

A  megváltozott földtani kutatási szemlélet 
másik következménye az, hogy az anyagvizs
gálatnak egyre inkább statisztikus eredménye
ket kell nyújtania, ami a vizsgálati kapacitás 
nagyfokú fejlesztését, a vizsgálati eredmények 
matematikai— statisztikus értékelését teszi
szükségessé.

Anyagvizsgáló osztályaink egyértelmű tö
rekvése tehát az, hogy módszereik célszerű fe j
lesztésével vizsgálati kapacitásukat folyamato
san növeljék, továbbá, hogy korszerű vizsgálati 
fajták bevezetésével a nyerhető információk 
számát növeljék.

Intézetünk anyagvizsgálati tevékenysége az 
utolsó évtizedben három nagy anyagvizsgáló 
osztályba szervezve bontakozott ki: 1. Ásvány- 
kőzettani osztály, 2. Geokémiai— kémiai osz
tály, 3. Őslénytani osztály.

A  három anyagvizsgáló osztályunk munká
ját és fejlődési tendenciáit a következőkben is
mertetjük.

I. Ásványkőzettani osztály

Intézetünkben ásványkőzettani vizsgálat az 
ásványkőzettani osztályon és kisebb mértékben 
a vidékre telepített kirendeltségeinken folyik. 
A  vizsgálatok meglehetősen szerteágazóak. A  
mineralógiai vizsgálatok egy jelentős része a 
már hagyományosnak számító mikromineraló- 
giai és a vékonycsiszolat-vizsgálait, illetve ezek 
deriváltjai. Bár néhány specialistánk rendelke
zik a Fedorov-asztai-technikával, valamint in
tézetünk a szükséges számú Fedorov-asztallal. 
ennek általános alkalmazásáról nem beszélhe
tünk. E vizsgálat időigénye és felkészültségbeli 
kívánalma lehetetlenné teszi a Fedorov-mód- 
szer rutinszerű alkalmazását. A z így elérhető 
pontosságot egyébként más műszeres vizsgála
tók bevonásával jól tudjuk pótolni és eseten
ként így több információt is kapunk, mint a 
Fedorov asztal használatával. A  röntgen, a ter
mikus és a színfcépelemzésék intézetünkben már 
általánosan alkalmazott kísérő mó'dszerei a mi
neralógiai vizsgálatoknak.

A  röntgen vizsgálatok körében nálunk dif- 
fraktometriáról és röntgenfluoreszcenciás szín- 
képelemzésről kell beszélni. A  diffraktometriá-
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bán minőségi és féknennyiségi fázisanalízist 
végzünk. A  teljes értékű mennyiségi fáziselem
zést számos, a földtani vizsgálatok követelmé
nyeiből adódó még meg nem oldott nehézség 
akadályozza. Azok az egyszerűsödő feltételek, 
amelyek az ipari termékek és félkész termékek 
vizsgálatiánál kielégítően teljesíthetők, a geoló
giai anyagvizsgálatoknál csak nagyon ritkán 
vihetők keresztül, ezért az ezekkel a módsze
rekkel kapott eredmények nem jobbak, mi,nt a 
féimennyiségi elemzés adatai. Kellő részletes
ségű matematikai korrekció alkalmazásával —■ 
az egyszerűsödő feltételek számának csökken
tésével —  általánosabban érvényes elemzési 
módszerhez jutunk. A  számítás hossza dalmas- 
sága miatt azonban ezt a módszert csak elektro
nikus számítógép bevonásával lehet rutinsze
rűen használni.

A  röntgenfluoreszcenciás színképelemzés 
terén elértük azt, hogy a gerjesztés esetenkénti 
legkedvezőbb beállításával néhányszor 10 ppm 
kimutatási határhoz jutottunk. Ezáltal a rönt
genfluoreszcenciás színképelemzés polgárjogot 
nyert a nyomelemzésekben. Jelenleg a periódu
sos rendszer 81, röntgenfluoresizcenciásan meg
határozható eleiméből több minit 60 elemre van 
megfelelő meghatározási módszerünk. A  kőzet
alkotó főelemiek, a magnézium, nátrium, kén és 
foszfor kivételével, a fluoreszcenciás módszer 
révén a nedveskémiai gyorselemzésekkel azonos 
értékű meghatározásokat nyerhetünk. Ezek az 
elemzések sorozatban csupán néhányszor 10 
percet vesznek igénybe.

A  termikus vizsgálatokkal a röntgandiffrak- 
tometriával egyenértékű fázisanalítikai eljárást 
kaptunk. E két módszer szerencsésen és nagyon 
kedvezően egészíti ki egymást. Lezárási előtt áll 
a monímorillonit csoport, igen pontos mennyi
ségi meghatározási módszerének hazai készülé
kekre való alkalmazása.

A  laboratóriumi előkészítések és szemcse 
vizsgálatok, valamint a kőzetek karbonáttartal
mának meghatározása Magyarországon már ha
gyományosnak számító módszerekkel történik. 
Ezek a vizsgálatok folynak a vidéki kirendeltsé
geken is. Az utóbbi években jelentős és jogos 
kifogások érték elsősorban a szemcseösszetételi 
vizsgálatokat, valamint —  éppen a műszeres 
vizsgálatokhoz való előkészítés kanosán —  a 
kőzetlazítási-feltárási eljárásokat. E kifogások 
sajnos, teljes mértékben jogosak, csaknem az 
egész szedimemtológiai anyagvizsgálat elvét il
letően. Ez a sürgető felismerés vezetett bennün
ket, hogy intézményesen foglalkozzunk ennek 
a nagyon is a gyakorlathoz kapcsolódó problé
makörnek elvi kutatásával. .

Balatonfüredi kirendeltségünk foglalkozik 
laza üledékek mérnökgeológiai anyagvizsgálatá
val. Itt egydimenziós nyomószilárdság mérést és 
nyírószilárdság meghatározást végeznek laza 
üledékeken. Mivel vidéki kirendeltségeink alig

néhány éves múltra tekinthetnek vissza, ezért 
a központi anyagvizsgálat kialakult módszereit 
vették át, s azokat jelentékeny módosítás; nélkül 
használják. A  vidéken alkalmazott szakember 
gárda is csak az utóbbi időben állandósult és 
így a vizsgálataik is csak most érnék kritika alá.

Az ásványkőzettani anyagvizsgálatok mód
szerfejlesztése ésszerűen továbbra is az Intézet
ben, az ásványkőzettani osztályon belül kell, 
hogy történjék. A  fejlesztést korunk egyre in
kább a matematikai, fizikai—kémiai felfogás 
irányába tolódó igényeinek figyelembevételé
vel úgy kívánjuk végrehajtani, hogy mind mód
szereiben, mind a vizsgálatok értékelésében, 
feldolgozásában megfeleljen a nemzetközi szín
vonalnak. Ezért nagy súlyt kívánunk helyezni 
az anyagvizsgálatok fizikai—kémiai és üledék- 
kolloidikai alátámasztására. Mind a laboratóriu
mi, mind a mineralógiai értelmező munkában 
fokozódó hatékonysággal szeretnénk alkalmaz
ni a computer technikát. Az elektronikus szá
mítógépek felhasználása, túl a kétségtelenül 
meglévő divaton, egyes területeken olyan fe l
adatok megoldását teszi lehetővé, amelyek szá
mítás időigényessége miatt más módon gyakor
latilag megoldhatatlanok.

Műszeres vizsgálatok terén tovább szeret
nénk fejleszteni nagyműszer-parkunkat, még
pedig elsősorban olyan műszerekkel, amelyek
nek már töfabé-kevéshé kidolgozott földtani fel
használása ismeretes.

A fejlesztés fizikai— kémiai iránya
Ez a témakör természeténél fogva szerte

ágazó, ezért a megítélésünk szerinti fontossági 
sorrendben fogjuk ismertetni.

1. Szediment-kolloidiika:
Az utóbbi időben alaposan felülvizsgáltuk 

intézetünk üledékföldtani anyagfeldolgozását, 
ennek megbízhatóságát, és az elvi módszeres 
hibák előfordulásának lehetőségeit. Vizsgálódá
sunk és a szakirodalom egybevetése azt mutat
ta, hogy a meglévő anyagvizsgálati módszereink 
évtizedes elmaradást mutatnak a legjobbakhoz 
képest. Mindenütt felismerték, hogy a szemcse- 
eloszlás meghatározásának Köhn-féle ra ódszere 
ma már oly mértékben elavult, hogy néhánv 
speciális esettől eltekintve, nem is adhat, csak 
irreális eredményt. Természetesen az ebből le
vont következtetések is irreális momentumok
kal terheltek. Elég csalk a szubmikroiszkópos 
frakció koagulációjára gondolni. Számos intéz
kedés történt a gyakorlatban ennek a jelene,ég
nek a kiküszöbölésére. Minden jószándékú és 
esetenként sikeres igyekezet sem hozhatott 
azoriban megnyugtató eredményt kolloidikai is
meretek hiányában. A kolloidikai szemlélet hiá
nyát mutatja, hogy szuszpenzió-stabiliziátorként 
a technikai munkában olyan vegyületeket al
kalmaznak, amelyek a kettős réteget kialakító 
zavaró ionokkal csapadékot adnak. A  csapadék
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képződés éppen a legfinomabb frakción indul 
meg, mint kristálycsírán. Ismeretes továbbá az 
is, hogy a kolloid rendszerek stabilitása a ré
szecskék felületéinek töltésállapotától függ. A  
túladagolt stabilizátor az ionmegkötés miatt 
éppúgy koagulálást idézhet elő, mint a zavaró 
ionok.

A  módszertani problémák mellett világszer
te csak az utóbbi évtizedben kezdtek el foglal
kozni a szedimentáció kolloidikai tényezőivel. 
Nálunk ilyen irányú kutatás eddig egyáltalán 
nem folyt, pedig éppen a kolloid méretben le
játszódó folyamatok nagy szerepet játszanak az 
üledékes kőzetek tulajdonságainak kialakításá
ban, mint pl. a rheológiai tulajdonságok, poro- 
zitás, víztároló képesség, permeabilitás, duzza
dóképesség, tömörödési index, adszorptív tulaj
donságok stb. A  felsorolt példák mutatják, hogy 
a kérdés nagy gyakorlati jelentőségű, elsősor
ban a műszaki földtan, a kőolajkutatás és az 
agrogeolóigia számára. Intézeti szinten kívánunk 
berendezkedni a fenti szempontból jelentős pa
raméterek meghatározására is, talán nem az ösz- 
‘•zesre. de más intézményekkel, iparvállalatok
kal együttműködve ki fogjuk elégíteni az ilyen 
irányú vizsgálati igényéket.

2. Röntgen-vizsgálatok
A  jelenlegi diffraktometrikus és fluoresz- 

cenciás színképvizsgálatok mellett már a kö
zeljövőben berendezkedünk röntgentopográfiai 
vizsgálatokra is. Ez a vizsgálat hasonlít az or
vosi röntgen átvilágításhoz, de itt a röntgen- 
sugár hullámhosszának változtatásával pl. a 
kőzetalkotó ásványok zónássága felismerhető. 
Emellett olyan mikro-repedezettség is kimutat
ható vá válik, amely egyébként igen körülmé
nyes lenne. Az ipari építőkő-minősítésénél nagy 
segítséget várunk ettől a vizsgálattól.

A  kvantitatív röntgen fáziselemzések terén 
ugrásszerű fejlődés várható, mert a felvételek 
mennyiségi és minőségi értékelését hamarosan 
computerre tesszük át. 1970-re váiriuk a kiegé
szítő automatika és a szükséges távközlési rend
szer megérkezését. Ennek n fejlesztésnek a ma
tematikai alapozása már megtörtént és egy ki
sebb kapacitású computer program ellenőrizve, 
készen van. Mire a technikai feltételek megva
lósulnak, a nagykapacitású program is kész lesz. 
Ebben a megoldásban látjuk a kibontakozást ab
ból a nehézségből, amelyet a geológiai minták 
nagy változatossága jelent a röntgen fázisanalí
zisben.

Intenzíven foglalkoztat bennünket a kőzet
alkotó ásványok megőrzött feszültségének m eg
határozása röntgen módszerrel. A  későbbiekben 
összefüggést szeretnénk találni a kristályrács 
tényleges deformációja, a feszültség és a he
lyettesítő elemiek között. E vizsgálatokhoz se
gítségül kell venni többek között az infravörös 
spektroszkópiát is, amely a vegyérték kötésre 
nyújt felvilágosítást. Amennyiben törekvésün

ket siker koronázná, egyfajta objektív geoló
giai szintjelző módszerhez jutnánk, amely el
sősorban eruptív kőzeteknél lenne hasznos,

3. Termikus vizsgálatok
A  szokásos DTA, DTG és TG elemzéseket 

finomítani kívánjuk vonalprofil analízissel. 
Ezt a matematikai analízist a röntgen vizsgá
latoknál is fel lehet használni, ezért a fejlesztés 
párhuzamosan fut. A  termikus vizsgálatoknál 
elfedett csúcsok kimutatására és korrekciójára, 
a röntgen elemzéseknél hasonló célra, valamint 
a szubmikroszkópos szemcsék méretének és 
kristályosodási fokának meghatározására kí
vánjuk felhasználni. A  vizsgálat számítás-igé
nyessége miatt ismét computer-módszer lesz.

4. Infravörös és elektronmikroszkópiái 
vizsgálatok.

Az infravörös spektroszkópia a vegyérték 
kötések rezgési-forgási energia állapotát adja 
meg és ebből a kötés erősségét és a kötés létre
jöttének valószínűségét lehet kiszámítani. Ez 
lehetőséget nyúlt geológiai minták esetében az 
agyagásványok hidratált formáinak, a duzzadó 
agyagásványok esetében a felvett idegen ion, 
vagy vegyület mennyiségének, illetve minőségé- 
nék a meghatározására, az amfibol-piroxén, va
lamint a földpátsor egyes tagjainak meghatáro
zására. Csaknem az egyetlen vizsgálati módszer, 
amely perdöntő bizonyítékot nyújt ezekben a 
bonyolult esetekben.

Az elektronm ikroszkópi vizsgálat az agyag
ásványok esetében a morfológiai bizonyosságon 
túl az elektrondiffrakciós képpel járul hozzá a 
komplex agyagásvány-meghatározáshoz. Leg
alább az infravörös spektrométer közeljövőbeni 
beszerzését szükségesnek tartjuk és tervezzük.

5. Mineralógiai vizsgálatok.
Végeredményben az összes műszeres vizs

gálatok mineralógiai, majd a geológiai munká
ban jelennek meg. Az optikai vizsgálatok terüle
tén elveiben új módszer az elmúlt évtizedbe- 
nem jelent meg. Fokozatosan felújításra kerülő 
mikrosriíóp-parkunk esetében nagy jelentőségű 
lenne, már munkaegészségügyi szempontból is. 
a mikroszkópok ún. tv  kamerás képerősítővel 
való felszerelésének. Ez azonban a színeskép 
technika vonalán egyelőre megvalósíthatatlan, 
az elérhetetlenül magas árak miatt.

Pillanatnyilag teljes optimizmussal tekin
tünk a matematikai analízis és az eredmények 
matematikai szintézise elé. Már kidolgozás alatt 
áll és iól halad egy olyan computer program, 
amely lehetőséget nyújt fúrásszelvények elem
zési eredményeinek korrelálására és analízisére.

A zokat a vizsgálatokat, amelyek nagyérté
kű műszerekhez, gépekhez és különlegesen kép
zett kiszolgáló személyzethez vannak kötve, az 
intézet központi laboratóriumaiban kell végez
ni továbbra is. Minden egyéb fejlesztést és ered
ményt, amelyet elértünk, a vidékre telepített 
laboratóriumaink részére, mint vizsgálati elő
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írást átadjuk. Ezzel is egységesíteni kívánjuk 
anyagfeldolgozási rendszerünket.

II. Geokémiai— Kémiai osztály
A z osztály jelenlegi anyagvizsgálati tevé

kenysége abból a ma már klasszikusnak mond
ható kémiai laboratóriumból sarjadt, mely nem 
sokkal az Intézet alapítása után létesült és az 
akkori nagynevű, tudós vezetőinek és a hagyo
mányokhoz méltó későbbi vegyész munkatár
sainak lelkiismeretes, pontos munkája révén 
hírnevet vívott ki magának.

A  Geokémiai osztály kémiai laboratóriu
mának ún. „nedves analitikai eljárásokkal” dol
gozó részlege az egyenesvonalú folytatója az 
Intézet régi kémiai laboratóriumának. Ez a 
munkacsoport, noha a klasszikusnak nevezett 
analitikai eljárások helyett a legtöbb kompo
nens meghatározására ma már korszerűbb, rend
szerint komolexometariás eljárásokat alkalmaz, 
■mégis következetesen őrzi a hagyományos 
szemléletet, és a nagyságrendekkel nagyobb 
elemzési teliesítmény elérhetőségének ellenére 
is ragaszkodik a nagypontosságú elemzésekhez 
és nem vezet be szélesebb hibatűrésű eljáráso
kat.

Egyes kémiai komponensek, vagy kis meny
nyi® ágben ielen lévő elemek pontos meghatá
rozására már kb. 20 év óta fotometriád eljárá
sokat. alkalmaznak, a módszerek fejlesztése fo- 
1 varratos Az Tntézetünkben lévő Beckman fo
tométerek egyikét lángfotome+riás gerjesztéssel 
is ös'szekabcsolva. a meghatározható elemek 
számát az alkáli, földalkáli és a ritka alkáli ele
mekre is kiterjeszthettük.

A Geokémiai osztálv szink évláb oratóriuma. 
már szintén hosszú, minteev három évtizedes 
műl-tra tekinthet ■'ússza. Ebben a laboratóriumi 
részlegben mutatkozik a legnagyobb fejlődés 
mínú p vizsgálati módszerekben, minid a vizs- 
g-Ois-H mintáik számában. A  nagvmérvil feilő- 
dést elsősorban az osztálvra háruló országos 
ri+ikpei^m nrogram nagyszámú mintára és sok 
nvorri'Jornro ki+erindő vizsgálatot igénvlő fel- 
^éatai tették múlhatatlanul szükségessé. A né
hány év alatt végrehaitott fejlesztés er°dménve- 
Vónt a színkénlaboratóriumunk a következő 
vizsgáié':^ fai+ákat tudia elvégezni:

—  Evenként mintegy ötezer mintát átlag 
.lő plemr^ vizsgál táiékoztató. félikvantitatív- 
módon. ÍFz a vizsgálati fajta a mintában lévő 
nvomelemkőncentrációkról a nagyságrendnél 
pontosabb felvilágostíást add

—  Bizonyos nyomelemek, vagy kisebb geo
kémiai elemcsooortok mennyiségi meghatározá
sát végzi különböző alapanyagú mintákban.

—  Természetes vizek nyomelemtartalmát 
határozza meg előzetes dúsítási eljárással.

—  A színképanalítifcai kimutatási határ 
alatt levő ritka elemek (pl. nemesfémek, plati
nafémek stb. meghatározását végzi előzetes ké
miai dúsítással).

—  Szilikátos kőzetek egyes főkomponenseit 
kielégítő pontosságú, gyors színfcépmódszerrel 
meghatározza.

—  Speciális gerjesiztési eljárásokat dolgo
zott ki egyes olyan elemek meghatározására, 
melyek a szokásos színképgerjesztés kapcsán 
nem mutathatók ki. Ilyen pl. a fluor, mely Ca 
jelenlétében óvatos gerjesztés mellett kialakuló 
sávos molekula-színképe alapján határozható 
meg.

Laboratóriumaink munkája megbecsülést 
szerzett Intézetünknek, ennek számtalan jelét 
tapasztaljuk. Gyakori eset, hogy újonnan léte
sülő laboratóriumok, egyetemi tanszéki labora
tóriumok munkatársainak betanítására bennün
ket kémek fel. Nem egyszer több hónapos gya
korlati időt töltenek nálunk a rokon intézmé
nyek vegyészei. Ugyancsak az egyetemek meg
keresésére szakmai gyakorlatuk alatt, vagy szak
dolgozati témájuk kidolgozásakor magasabb 
évfolyamú hallgatókat foglalkoztatunk.

Részt vesz laboratóriumunk a Berlini Föld
tani Intézet szervezésében folyó nemzetközi 
■standard kőzetminták nagypontosságú kémiai 
elemzésében és nyomelemzésében.

A  bevezetőben már kitértünk arra, hogy a 
földtani kutatás egyre inkább rátér az eredmé
nyek statisztikus értékelésére. A  Geokémiai la
boratóriumunkban évről-évre sokasodó adathal
maz statisztikus értékelését egyes részproblémák 
megoldására rendszeresen végezzük. Adott össz- 
letekre nyomelamátlagokat, súlyozott átlagokat, 
gyakorisági eloszlásokat, maximumokat, mini
mumokat számolunk. Korrelációs összefüggése
ket keresünk egyes nyomelemek között, illetve 
a nyomelemgyakoriságok és bizonyos környeze
ti-, illetve kőzetsajátossági-tényezők között. Fel
gyülemlő adatainkat vizuális lyukkártyás rend
szeren feldolgozzuk. Alapadat-kartonjainkat 
úgy szerkesztettük, hogy azokat később gépi 
adatfeldolgozás céljaira is felhasználhassuk.
A geokémiai laboratórium fejlesztési irányai

Csak azokra a fejlesztési tervekre térünk 
ki, melyek rövid idő (néhány év) alatt megva
lósíthatók, illetve melyeknek közeli megvalósí
tása megítélésünk szerint elsőrendű fontosság
gal bír. Nem emlékezünk meg a távolabbi cél
kitűzéseinkről, mert lehet, hogy ezeken a tudo
mányág időközben bekövetkező fejlődése lénye
ges módosításokat tesz majd szükségessé.

A  közeli fejlesztés részben a meglévő labo
ratóriumi módszereink továbbfejlesztésével, 
részben új laboratóriumi részleg felállításával, 
illetve berendezésével valósulhat meg.

1. A  színképlaboratórium fejlesztése
A  színkénvizsgálatoknál világszerte egyre 

gyakrabban alkalmaznak egy újabb gerjesztési 
eljárást, az ún. atomabszorpciós gerjesztési 
módszert. Hazai laboratóriumokban is már si
kerrel alkalmazzák az eljárást, pl. egy rokon 
intézménynél, a M TA Talajtani és Agrokémiai
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Kutató Intézet laboratóriumában is. Ez a ger
jesztési mód a minta alapanyagának kémiai és 
ásványtani összetételétől (,,mátrix-hatás” -tól) 
független eljárást biztosít és ezáltal az eddigi
nél pontosabb vizsgálati eredményekhez vezet. 
A  káros „mátrix-hatás” különösen a földtani 
mintaanyagok vizsgálatálnál jelentkezik, mert a 
gerjesztést a minták igen változatos alapanyaga 
(mészkő, agyag, érces minták, kőszén stb.) igen 
befolyásolja. E káros befolyásoló hatás ellen 
eddig ún. puff-erők alkalmazásával, vagy egyéb 
adalékanyagok segítségével, a gerjesztés mód
jának a körülmények szerinti változtatásával 
küzdöttek. Az atomabszorpciós eljárás elvileg 
új gerjesztési módszer, mely kizárja az előbbi 
hibalehetőséget.

Törekvésünk az, hogy részben önerőből, 
részben kiegészítő alkatrészek külföldről való 
beszerzésével erre a vizsgálati eljárásra is be
rendezkedjünk.

2. Izotópge-ofcémiai és abszolút földtani kor
meghatározási módszerek

A  hazai földtani kutatás számára két, nem 
földtani jellegű kutatóhelyen berendezett tö- 
megspektrom-éteres laboratóriumban készülnek 
földtani képződmények abszolút korára és ter
mészetes anyagok stabil izotóp összetételére vo
natkozó adatok. Bár elismerőleg meg kell álla
pítani, hogy az, említett laboratóriumoktól nyert 
adatok rendkívül hasznosak, előbb-utóbb mégis 
be kell következnie annak, hogy Intézetünkben 
is berendezkedjünk izotópvizsgálatokra, mert 
az izotópgeokémiai tudományág fejlődését fi
gyelve láthatjuk, hogy az effvre sokasodó prob
lémák maradéktalan megoldása hamarosan házi 
kezelésben működő ezirámyú laboratóriumot is 
szükségessé teszi.

Tervünk tehát az, hogy a jelenlegi hely- 
problémáinknak leküzdése után izotópgeokémiai 
csoportot létesítünk. Ennek első lépéseként a 
r, zínképberendezésünkhöz kapcsolható Fabry— 
Perot-féle interferométerünket, melyet szovjet 
kollégák segítségével sikerült új ratükröztetni, 
ismét üzembe állítjuk. A  színképek ilymódon 
nyerhető nagy felbontásából, az ún. színkép- 
htoerfinom szerkezetből már a múltban is sike
rült néhány izotópmeghatározást elvégezni. Nem 
várható azonban az, hogy ezzel a berendezéssel 
rutinszerűen készítsünk izotópvizsgálatokat, 
mert erre a módszer nem alkalmas. A  végleges 
megoldást tömegspektrométer beszerzése és 
üzembehelyezése nyújthatja csak.

A  laboratóriumaink szükséges fejlesztése 
jelen elhelyezési lehetőségünk mellett, a zsú
foltság további fokozásával azonban már nem 
valósítható meg. Vezetőségünk, látva a labora
tóriumainkban tapasztalható súlyos helyszűkét, 
arra törekszik, hogy egy külön, korszerűen 
megtervezett laboratóriumi épület létesítésével 
az anyagvizsgálat továbbfejlődését akadályozó 
helyhiányt megoldja.

Az új laboratóriumi épület a meglévő la
boratóriumaink fejlesztésén túlmenőéin új vizs
gálati ágak (mérnök-geológia, lagrogeológia stb.) 
kifejlesztését is lehetővé tenné.

Egy most létesülő laboratóriumi épület a 
korszerű laboratóriumi építési elvek alapján a 
rendeltetésének szakszerűségi és munkavédelmi 
szempontból is sokkal jobban megfelelne, mint 
az intézeti székház 70 éves műemlék épülete.

Őslénytani osztály

A  földtani anyagvizsgálat jelentős részét 
-kitevő őslénytani kutatás egységes, mai formá
ja Intézetünkben több összetevőből adódott.

Az Intézetben —  alapításától kezdődően — 
folyt őslénytani kutatás. Először a geológiai tér
képezés során gyűjtött makrofossziliák keltették 
fel a figyelmet. Ezeknek az őslénytani leletek
nek a feldolgozása és megőrzése az alapítástól 
kezdődően fontos feladata volt Intézetünknek.

Az Intézet őslénytani, rétegtani -gyűjtemé
nye külön gyűjtések és kisebb mértékben vásár
lások révén is szaporodott.

Az intézeti gyűjtemények anyagának ős
lénytani feldolgozásából, melyhez -gyakran kül
ső munkatársakat is igénybe vettek, értékes ős
lénytani, rétegtani monográfiák, leíró munkák 
jelentek meg az Intézet kiadványaiban. Ezek 
egyrésze nagy alapossággal készült, s fontos 
alapadatokat szolgáltatnak, például No-pcsa F. 
paleofiziológiai monográfiája és Tasnádi Ku- 
bacsfca A.: „Paleobiológi-ai vizsgálatok Magyar- 
országon” c. tanulmánya ma is helytálló bioló
giai értékelés-eket tartalmaznak.

Nagyrészük azonban revízióra szorul, nem
csak morfológiai, hanem nomenklatúrái szem
pontból is. Így például a Budapest környéki 
felsőtriász molluszk-afaunákat (Vadász E., Ku- 
tassy E. leírásai után Góczán F. (1961) revideál
ta, s a fajokat sztratigrafi ailag értékelte, meg
állapítva szint jelző -értéküket.

A  makró-maradványok gyűjtése és vizsgá
lata mellett, bár nem szervezetten, d-e viszony
lag korán megkezdődött a mikromaradványok 
vizsgálata is. Az Intézet 1887. -évben kiadott Év; 
Jelentése pl. már számot ad Pantocsek J. Ba- 
cillariákat tartalmazó gyűjteményéről is.

A  földtani nyersanyagkutatás mélyfúrási 
anyagának feldolgozására 1929-ben létrehozott 
fúrási laboratóriumban mikropaleontoló-giai 
vizsgálatok is helyet kaptak, a fúrásanya-gok 
makroszkópos feldolgozása mellett. A z Intézet 
Évi Jelentések köteteiben Majzon L. mélyfúrá
si laboratóriumi jelentései számolnak be a mik- 
ropaleontológiai eredményeikről. A  fúrásianyagok 
iszapolási maradékából kikerülő Foraminifera, 
Radiolaria, Spongia, Echino-dermata, Lamelli- 
branchiata, Gastropoda, Ostracoda és Pisces- 
rmaradványok közül csupán a Foraminifera és 
Ostracoda fauna vizsgálatát végezték rétegazo
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nosítási céllal, többnyire gyorshatározási mód
szerrel.

Az Intézet 1950-es Évi Jelentése ad hírt az 
Őslénytani Osztály megalakulásáról, ill. műkö
déséről. Az osztályon Vígh Gy. vezetésével 
Szörényi E. és Kretzoi M. makrofossziliák (ten • 
geri sünök és gerinces maradványok) vizsgála
tát végezték. A  Foraminifera- és Ostracoda- 
vizsgálatok egyidejűleg a mélyfúrási laborató
riumban folytak tovább. 1951-től a palynológiai 
kutatómunka előkészítése céljából, módszertani 
vizsgálatok kezdődtek az üledékes kőzettani la
boratóriumban .

1953-tól a mélyfúró laboratórium, mint 
anyagfeldolgozó osztály folytatta munkáját. Az 
1954-től 1957-ig terjedő időben a mecseki liász 
feketefcőszénösszlet komplex anyagvizsgálata 
folyt, amelynek egyik jelentős részét a liász 
palynológiai vizsgálata jelentette. A z 1957— 58. 
évektől önálló osztályokon (kémiai, ásványkő
zettani és őslénytani), specializáltam folyik to
vább az anyagfeldolgozó munka.

Az őslénytani anyagvizsgálat szerves része 
lett az Intézet földtani tájegységek keretében 
folyó kutatásának.

Az őslénytani feladatok növekedésével az 
osztály létszáma és műszerezettsége egyaráni 
jelentősen gazdagodott. Az őslénytani osztály a 
sajátos vizsgálati igényeknek megfelelően há
rom módszertani csoportra tagozódott:

a) Mikrofitopaleontológiai csoport (5 szak
ember): A csoport elsősorban kovavázú egysej
tűek (Diatomák, Silicoflagellaták, Monadophy- 
ták, Dinoflagellaták, Hystrichosphaeridák stb.) 
és spóra-pollen anyag vizsgálatával foglalkozik.

b) Mikrozoopaleontológiai csoport (7 szak
ember) : A  csoport Coccolithophorida, Nanno- 
plankton, kis és nagy Foraminifera, valamint 
Ostracoda vizsgálatokkal foglalkozik.

c) Makrofossziliákat vizsgáló csoport (5 
szakember): A  munka jelenleg elsősorban La- 
mellibramchiaták és Gastropodák feldolgozására 
irányul.

Ezzel a szervezettséggel az előzőleg egyéni 
leletektől függő, rendszertelen őslénytani vizs
gálat, tervszerű, korszerű, céltudatosan irányí
tott kutatássá alakult. S az előző időszakok vizs
gálataihoz viszonyítva a makroleletek vizsgála
táról — azok megtartása mellett —  a mikrole- 
letek értékelése felé tolódott el a kutatás súly
pontja.

Hasonlóan a világ más részein kialakult 
vizsgálati irányokhoz, e vizsgálatok előkészíté
séhez megfelelő laboratóriumokat szervezett az 
Intézet.

További fejlesztésként bevezettük az üle
dékes eredetű paleozóos képződmények anyag- 
vizsgálatát: palynológiai, Foraminifera, Cono- 
donta és makrofaunára vonatkozóan. Egyelőre 
a feltárási kísérletek folynak.

A  feltárási módszereink sokrétűek. A  dia- 
torna feltárás klasszikus módszerei mellett, az 
agyagos kőzetek vizsgálhatóvá tétele érdekében 
vezettük be a Komplexon III. vegyszeres feltá
rást, jó eredménnyel, a feltárási időtartam lé
nyeges megrövidítésével. A  palynológiai feltárá
sokat, laboratóriumunkban kikísérletezett eljá
rások szerint, a feltárandó anyag minőségének 
megfelelően végzik.

A  mikropaleontológiai, mifcroplankton, 
palynológiai vizsgálatok jelentősége a leletek 
diszpergált voltában van. A  hatalmas mennyi
ségben termelt, a vizek, szél által szétszóródó 
maradványok, a mindenirányú pusztító ténye
zők hatása mellett is, általában elegendő meny- 
nyiségben fosszilizálódnak ahhoz, hogy a kőze
tekből laboratóriumi fiziko-kémiai eljárással 
vizsgálatra előkészítve értékelhető adatokat 
szolgáltassanak.

A  molluszka vizsgálatok az iszapolás álta
lános bevezetésével is 'kisméretű ősmaradványok 
nagyobbmértékű figyelembevétele felé tolódtak. 
A kisméretű molluszkák —  éppen méretük 
miatt -— nagyobb mennyiségben, jobb megtar
tási állapotban kerülnek elő aránylag kis kőzet
mennyiségből is. Az így nyert teljes molluszka- 
íaunán végzett statisztikus kiértékelő munka a 
korábbiaknál pontosabb adatokat szolgáltat.

Míg a kisméretű molluszkák, ill. a Fora- 
miniferák jelenléte is —  bizonyos mértékig sza
bad szemmel észlelhető még magmintákban is 
—• addig a mikromaradványok jelenlétére a kő
zetgenetikai körülményekkel összefüggő szín 
és szemcsenagyságbeli körülmények utalnak 
(Nagy 1957).

Az adott keretek között kialakult az osztá
lyon egy korszerű specializálódás különböző 
rendszertani egységek és geológiai időegységek 
szerint. Elmondhatjuk, hogy az Őslénytani Osz
tályunk átvette és végzi mindazokat a korszerű 
vizsgálatokat, amelyek a vizsgálati anyagokból 
adódtak, s amiket világviszonylatban a paleon
tológusok végeznek. A  kutatók legtöbbje hosz- 
szú évek óta végzi vizsgálatait, s így alapos 
gyakorlati és szakirodalmi ismeretekkel, szak
avatottan nyúl vizsgálati anyagához. Egy-egy 
vizsgálati mód, illetve rendszertani egység ki
terjesztése —  főleg a helyhiányból adódóan — 
a kutatói és technikusi létszám tovább nem nö
velhető volta miatt sem a taxionomiai, sem a 
geológiai időegységek szempontjából nem tö
rekedhet teljességre. így a hazai, egyéb őslény
tani kutatóhelyek vizsgálatai egészségesen egé
szítik ‘ki Intézetünk vizsgálatait.

Jelenleg mindhárom csoportban őslényta
ni alapkutatás jellegű vizsgálatok is folynak 
(a kovavázú egysejtűek-, palynológiai-, Forami
nifera és molluszkaikutatás terén) az Intézet tér
képező osztályainak munkájához kapcsolódva, 
az alapszelvények feldolgozása során. Elkészült 
a magyarországi pannon biosztratigráfiai, me-
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űseki miocén palynológiai és Foraminifera, a 
törtön molluszka monográfia, a dorogi eocén— 
oligocén palynológiai, az oligocén Foraminife
ra, az eocén molluszka monográfia. Előkészület
ben van a mecseki miocén diatoma, szenon paly- 
nológia, kréta Foraminifera monográfia. Az el
készült, ül. előkészületben levő dolgozatok kor
szerű mikroszíkópi, finomszerkezeti, morfológiai 
analízisen nyugvó statisztikus értékelések, szá
mos paleocönológiai, paleobiológiai, faciológiai, 
paleoklimatológiai, ősföldrajzi eredményt szol
gáltatnak, s a további vizsgálatok alapját alkot
ják. A z ezekből következő alkalmazott kutatá
sok párhuzamosan folynak, mint a térképező 
munka biiosztratigráfiai adatszolgáltatói.

A  vizsgálatok alaposságát szolgálja a vi
lágirodalmi és saját taxionomiai adatait feldol
gozó kartotékrendszer. Kétféle kartotékrendszer 
készül. Az egyik a geológiai térképen feltünte
tett, különböző koroknak megfelelő színkulcs- 
csal megegyező palynológiai, diatoma és fora
minifera karton, s a másik a lyukkártyarendsze- 
rű faj, ül. irodalmi karton. Mindkettő nélkülöz
hetetlen a tudományos adatok áttekintése szem
pontjából és csak ez a módszer vezet a határo
zások meggyorsításához. Jelenleg a kovavázú 
egysejtűekről 5 000 db, a palynológiában 12 000 
db, a Foraminifera kutatásban 500 db kartoték, 
a molluszkavizsgálatok fajkartonjaiból 300 db 
lyukkártya készült el. Megindult az irodalmi 
lyukkártya kartoték készítése is.

Az osztályon folyó vizsgálatoknál törek
szünk a különböző vizsgálati eredmények ösz- 
szehangolására, ami úgy oldható meg, ha a tere
pi -osztályok ugyanazon mintákat az őslénytani 
Osztályra többféle vizsgálatra is leadják. Ezt a 
nagyon helyes elvet kívánatos tovább fejlesz
teni, mert az esetleges kevés részadat összesíté

séből az egykori paleobiológiai együttesre ilyen 
módon jobban lehet következtetni és a biosztra- 
tigráfiai adatszolgáltatást megbízhatóbbá teszi.

GEQLOGICAL MATERI ALS-TESTING AT THE 
HUNGÁRIÁN GEOLOGICAL INSTITUTE: 
PRESENT-DAY CONDITION, RESULTS 

AND DEVELOPMENT TRENDS

by

M. Földvári—Vogl, E. Nagy, G. Richák

At the Hungáriám Geolagical Imsititute, three de- 
pantmenits aire c-omeemed with -the t-asitimg oí geölogiical 
materiális: the Mimiaralo—Peirotgraphic Laboratory, th-e 
Geoohemíico—Chemical Liaboratary, and (the Paleon- 
toil'Ogi-cal D-epantmenlt.

A ll of the three d-epantments inaiké efforts to pro- 
vi-d-e pl-enty of mamáfoüd, up-to-dafe iruformaition im 
campliainoe wilth the növel app-roaoh-eis of -geo-logi-cal 
reseairch. Besdde the ample gamme of analyses being 
oair-ried on, the tremdis- am-d haodi-caps of fuirtiher d-eve- 
lopmeruts have alsó beem revi-ewe-d.

CoBpcMeHHoe nojiowemie, pe3yjibTarbi 
h uanpaBJieHHn b pasBHTHM amaJ1M30B reojiormiecKHX 
MaTepHajiOB’ b BeHrepcKOiw reojiorimecKOM MHCTHTyre

M. (PeAbdeapu— <t>oz.i, 3. Ilaöb, F. P uuiük

AHauii3bi reojiorHMecKHx MarepnajiOB npoBOflHTCH pa- 
6oTHHi<aMii Tpex KpynHbix OTfleaoB: MHHepajio-neiporpa- 
4>HqecKoií jiaöopaTopnn, reoxiiMHKO-xHMimecKofí jiaöopa- 
xopHH h naJieoHTOJiorH'iecKoro OTflejia.

OSiuhm CTpeMJieHHeM Bcex sthx Tpex OT.ne.noB hbjih- 
eTCH nonyieHHe b cooTBeTCTBHH c hobumh HanpaBJieHHH- 
mh b reojiorHqecKHX HCCJieAOBaHHíix dojibworo KOJirme- 
CTBa pa3H006pa3Hb!X H COBpeMeHHblX 3H3JlHTHHeCKHX ASH- 
Hbix. Hapflfly c nepemaeM bhaob npoBOAflmnxcfl b HacTOH- 
mee BpeMB aHannTHMecKHx paSoT b cTaTbe Taione yi<a3bi- 
BaiOTCH HanpaBJieHHH B pa3BMTHH 3THX paÖOT H B03HH- 
KaroiuHe npii stom npenpHTCTBHfl.
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A Magyar Állami Földtani Intézet dokumentációs
és információs szolgálata

írta: Dr. Szebényi Lajos

A  Magyar Állami Földtani Intézet doku
mentációs-információs szolgálata, mint maga az 
egész Intézet, nem önmagáért van, hanem mint 
az ország legrégibb — 100 éves ■—• központi in
tézménye, azt a célt szolgálja, hogy az ország 
összes földtani feladatokban érdekelt szervét el
lássa a szükséges földtani alapadatokkal. A  föld
tani kutatás igen hosszas előkészítő munkát igé
nyel, amit az ipari vállalatok nem minden eset
ben láthatnak el. Az ipar követelményei máról 
holnapra hirtelen megváltozhatnak, az ásványi 
nyersanyag-igényben igen nagy ingadozások 
vannak, melyeket valahogy át kell hidalnunk 
—  itt ielentkezik a M. Áll. Földtani Intézet fel
becsülhetetlen értéke, különösképpen pedig do
kumentációs-információs szolgálatának jelentő
sége. A  földtani bányászati kutatásban a pilla
natnyi igényeik miatt érdektelenné vált kutatá
si adatokat szakszerűen meg kell őrizni és olyan 
állapotba ren d s zerezni, feltárni, hogy az bár
mely úi, hirtelen jelentkező igény esetén ismét 
felhasználható legyen. Ennek érzékeltetésére 
megemlítjük a legalább időlegesen és részlege
sen visszafejlődő kőiszéntermelés problémáit. 
Hasonló problémát szemléltet a hazai színes ér
cek kutatásában tapasztalható intehzításibeli és 
koncepcionális hullámzás. A z új gazdasági me
chanizmus rugalmas gazdaságpoliiitiikája mégin- -g 
kább szükségessé teszi egy állandó szilárd bázis ' 
fenntartását, fejlesztését, ezen felül pedig minél 
gyorsabb adatszolgáltatás —  információ — töké
letesítését, nehogy az összegyűjtött sok-sok adat 
holt tőkévé váljék.

Azt hiszem, geológus-bányász társadalmunk 
ma már tisztán látja a központi földtani doku
mentáció-információ jelentőségét —  ezt nem 
szükséges tovább bizonyítgatnunk; a Magyar
honi Földtani Társulat által e témáról rendezett 
ankétek is kétségtelen bizonyítékát adták en
nek. Szükséges azonban időnként tájékoztatást 
nyújtani affelől, hogy konkrét formában mit 
értünk el ezen a téren, mivel támogatja tehát 
xz Intézet dokumentációs-információs szolgálata 
az ország földtani kutatását, milyen formában, 
mely anyagok állnak rendelkezésre az érdekel
tek részére. E dolgozatban csak az írásos doku
mentációk problémáit tárgyalom, az anyagi 
(kőzetminta, kövület, ásványok stb.) dokumen
tációról külön cikk számol be. A  dokumentá
ció útjának sorrendjében az Intézet az alábbi 
egységekkel rendelkezik:

Adattár
Szerkesztőség

Sokszorosítás
Könyvtár
Információ
Ezek az egységek szoros kapcsolatban van

nak egymással, egymást támogatva, kiegészítve. 
A  végső cél: a gyors információ csak így érhető
el.

Az Adattár a kéziratos anyagok: jelentések, 
mélyfúrási dokumentációk, rajzok, térképek, la
borvizsgálati eredmények gyűjteménye.

Az Adattár gyűjtőköre országos, melyet 
megfelelő rendeletek is biztosítanak, azonban a 
modem értelemben vett adattár megindulása
kor, 16 évvel ezelőtt olyan nagy lemaradást 
kellett felszámolnunk, hogy korlátozott anyagi 
lehetőségeink miatt az Adattár anyaga még ma 
sem teljes. (Bizonyos anyagok tekintetében a 
teljességre való törekvés; nem is sürgős, gondo
lok itt azokra a földtani dokumentációs anya
gokra, melyeknek más intézményeknél iól ke
zelt gyűjteményük van, mint például a kőolaj- 
és mérnökgeológiai eredmények.)

Az Adattár legfontosabb gyűjtőkörei: 
Kézirattár
Mélyfúrási gyűjtemény (kataszter)
Rajztér
A  kézirattár az önálló jelentések és szak- 

vélemények gyűjteménye. A  kb. 7000 tételt ki
tevő anyag igen sok értékes ma már csak itt 
megtalálható, régi kéziratot is tartalmaz, min' 
például az elhunyt intézeti geológusok felvételi 
jegyzőkönyvei. Ide tartoznak a készletszámítási 
jelentések is. Ezt a gyűjteményt különösen érté
kessé teszi, hogy katalógusokkal jól fel van tár
va, mégpedig:

—■ szerzők szerinti 
—■ földrajzi és 
—■ szakkatalógussal.
A  gyakorlati kutatás szempontjából a föld

tanban igen fontos a részletes földrajzi kataló
gus, ezért ennek alapjául elsősorban a községek 
szerinti osztályozás szolgál. Természetesen a 
községek szerinti osztályozás csak a kisebb terü
leteket felölelő anyagoknál lehet ésszerű, mert 
hiszen a területre eső összes község szerint kell 
egy-egy katalógus cédulát készítenünk; arneny- 
nyiben a terület öt községnél nagyobb kiterje
désű, akkor az anyag az ún. tájkatalógusba nyer 
beosztást. Az Adattár katalógusának tájbeosztá
sát az 1. sz. ábra mutatja be. A z egyes tájak 
elnevezése a térképen lévő decimális beosztás 
szerint:
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1. DUNÁNTÚL

11. É s z a k  D u n á n t ú l
111 Ny-i kristályospala vidék

111.1 Soproni hegyek
111.2 Kőszeg-Felsőcsatár környéke

112 Kisalföld
113 Nyugat Vasmegye
114 Középhegység ÉNy-i előtere

114.1 Kemeneshát környéke
114.2 Súkoróhát környéke

12. D u n á n t ú l i  K ö z é p h e g y s é g
121 Balaton É-i partvidéke

121.1 Keszthelyi hegység
121.2 Balatoni bazaltvidék
121.3 Balatanfelvidék

122 Bakony
122.1 Déli Bakony
122.2 Északi Bakony

123 Vértes
124 Gerecse
125 Dorogi medence
126 Vértes DK-i előtere

126.1 Zámolyi medence környéke
126.2 Bicskei medence

127 Velencei hegység
128 Buda-Pilisi hegyek
129 Visegrádi hegység

13. D é l  d u n á n t ú l i  d o m b v i d é k
131 Zala vidék
132 Belső Somogy
133 Külső Somogy
134 Mezőföld
135 Zseliz
136 Hegyhát-Völgység
137 Dráva völgy

14. B a r a n y a i  s z i g e t h e g y s é g
141 Mecsek hegység

141.1 Nyugati Mecsek
141.2 Keleti Mecsek

142 Gránit vidék
143 Baranyai dombvidék
144 Villányi hegység

2. ÉSZAK MAGYARORSZÁG
21. B ö r z s ö n y
22. N ó g r  á d

221 Ny-i Nógirád
222 K -i Nógnád

23. S a l g ó t a r j á n i  m e d e n c e
24. M á t r a
25. B ü k k - h e g y s é g
26. B o r s o d i  m e d e n c e

261 Ózdi medence
262 Sajóvölgyí medence

27. És z a k  B o r s o d

271 Aggteleki— Rudabányai hegység
272 Szendrői-hegység
273 Cserehát

28. K é r n é d  T i s z a  k ö z e
281 Tokaji hegység
282 Taktaköz
283 Bodrogköz

29. É s z a k i  h e g y s é g p e r e m
291 Pest környék
292 Aszód— Ceglédi dombvidék
293. Jászság
294 Mezőség

3. DUNA— TISZA KÖZE

31. D u n a v ö l g y
32. D u n a  — T i s z akö z i h á t  s ág

321 Kiskúnság
322 Bácska

4. TISZÁNTÚL
41. S z a t m á r i  s í k s á g
42. N y í r s é g
43. H a j d ú s á g
44. N a g  y k ú n s ág
45. K ő r ö s k ö z
46. D é l - T i s z á n t ú l

A  szakkatalógus ma még meglehetősen 
egyszerű, csupán a hasznosítható ásványi nyers
anyagok szerint történik az osztályozás. Ter
vezzük a szakkatalógus bővítését a tárgyszó 
(desfcriptor) rendszer alapján, mivel ennyire 
speciális téma esetéin a nemzetközi decimális 
rendszer (ETO) használata nagyon nehézkes 
lenne.

A z Adattár legkeresettebb, leggyakrabban 
használt gyűjteménye a mélyfúrási kataszter. A 
mélyfúrási kataszter két részből áll, egy karton- 
katalógusból és a fúróponttérképekből.

A  katalógus-kartonokból eddig kb. 120 000 
db. készült el. A  karton A/5 méretű (148x210 
mm), s természetesen csak a legfontosabb tá
jékoztató adatokat tartalmazza, mert feladata 
csupán az, hogy a kutató kiválaszthassa a 
120 000 fúrás közül azokat, melyeknek doku
mentációs anyagába be kíván tökinteni. Megta
lálható a kartonon a fúrás helye (község), jele, 
száma, koordinátái (lehetőség szerint az orszá
gos sztereografikus rendszerben) valamint a fú
rás módja. A  harántolt rétegek földtani kora 
csak vázlatosan, tájékoztató jelleggel van fel
tüntetve (emelet mélységig). Tájékoztatást nyújt 
a karton a fúrásban és a mintaanyagon elvég
zett vizsgálatok jellegéről is. Végül megadja, 
hogy a részletes dokumentáció, hol milyen szám 
alatt található meg. A  kartonok kitöltése nem 
sablonosán történt, nemcsak az Adattárban ta
lálható anyag alapján, hanem minden esetben 
egyeztették az adatokat a kutató, feltáró válla
latokkal, intézményekkel. Különösen sok prob
lémát okozott a fúrások megnevezésének (köz
ség, fúrásszám) egyeztetése. A  több néven és 
számon ismert fúrásoknak természetesen utaló 
kartonjuk is van.
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A  kartonokon kigyűjtött összes fúrás helyét 
a fúróponttérképeken rögzítjük. A  fúróponttér
képek igen fontosak nemcsak az adatok vissza
keresése, de azok egyeztetése szempontjából is. 
A térképek elsősorban 1:25 000-es méretben ké
szülnek, s ahol olyan nagy a fúrási sűrűség, hogy 
az ebben a méretarányban nem ábrázolható ott 
1:5 000-es kivágatok, majd (még nagyobb sűrű
ség esetén) 1:1 000-es kivágatok készülnek. A 
térképek a Gauss— Krüger beosztást követik, ér- 
tartalmazzák a Gauss— Krüger kilométerháló- 
zat-beosztáson kívül minden esetben az orszá
gos sztereografikus hálózatot, valamint az ott 
használt egyéb kataszteri, vagy helyi rendszer 
koordináta vonalait is.

A  mélyfúrási kataszterben teljességre tö
rekszünk a lényeges földtani adatokat szolgál
tató fúrások tekintetében, —  így szerepelnek az 
összes ásványi nyersanyagkutató és termelő 
fúrások, vízkutató fúrások, térképező fúrások 
—  de nem szerepelnek a talaj mechanikai fúrá
sok, a geofizikai roibbantólyukak és a külfejté
sek sűrítő fúrásai.

A  fúrópontténképek egyelőre csak egy pél
dányban, (fénymásolaton) készültek el, de az a 
tervünk, hogy asztralonra fogjuk átvinni, me
lyekről gyorsan és olcsón lőhet majd mérettar
tó másolatokat (asztralonnyomatot) készíteni, 
így elérhetnénk azt, hogy a különböző helye
ken készült földtani térképek alapja azonos le
gyen, legalább a fúrópontök szempontjából, 
mellyel számos félreértést kiküszöbölnénk és 
hosszadalmas egyeztető munkát takarítanánk 
meg.

Az Intézetben tárolt, a kataszterhez csatla
kozó eredeti dokumentációs anyag is tekintélyes, 
de a nyilvántartott 120 000 fúrásnak kb. csak 
egyharmadát öleli fel. A  kartonrendszer azon
ban pótolja ezt a hiányt, mert megadja, hogy 
a nálunk hiányzó anyagok mely intézmények
nél találhatók meg.

Összefoglalva az Adattár tevékenységét, az 
a legfőbb igyekezetünk, hogy a legfontosabb 
földtani alapadatoknak minél teljesebb gyűjte
ményét állítsuk össze, vagy, ha a gazdasági le
hetőségeink nem engedik meg, hogy az eredeti 
dokumentációt is beszerezzük, legalább kataló
gusba felvéve az anyagot, a kutatók részére út
mutatást adhassunk az anyag felkutatására. Az 
alapdokumentációk igen nagy részénél az a 
probléma, hogy csak egy példányban vannak 
meg, ezért a Földtani Intézet már évekkel ez
előtt 'berendezkedett fotókópiák készítésére, 
igaz, hogy egyelőre nem nagy az igény ezen a 
vonalon, holott a vidéken dolgozó geológusok 
részére ez sok esetben tekintélyes időmegtaka
rítást adhatna.

További lépésként tartjuk számon a gépi 
adatvisszakeresést, adatrendszerezést, melyre a 
tervek már elkészültek, de jelenleg hely hiá

nyában a tényleges munkát elkezdeni nem tud
juk.

Szerkesztőség: A  kutatási eredmények köz
kinccsé tételének igen fontos módja a nyomta
tásban való megjelenés. A  kutatók kéziratától 
a nyomtatásig igen hosszú az út, a nyomásra 
való előkészítés a földtan területén különösen 
nehéz speciális munka. A  földtani munka na
gyon sokrétű, rendszerint sok táblázatos 
rajzi mellékleteket tartalmaz, mely meglehető 
sen eltér a többi műszaki tudomány produktu
mától, így ezek megjelentetése nagy nehézséget 
okoz a kiadó vállalatoknak. M ivel a M. Áll. 
Földtani Intézetnek alapvető kötelessége, hogy 
az összefoglaló földtani kutatási eredményeket 
minél teljesebben közzétegye, ezért szükségessé 
vált, hogy a szerkesztést (teljesen) és a kiadást 
(részben) magunkra vállaljuk.

A  szerkesztési munkát csak speciálisan átkép- 
zett geológusok tudják jól elvégezni. A  szöve
ges kiadványok szerkesztésére már évtizedé: 
óta volt az intézetnek szak- és technikai szer
kesztője, majd a megnövekedett igényeknek 
megfelelően csoporttá bővült szerkesztősége, — 
néhány éve pedig a térképek szerkesztésére is 
alakult külön csoport.

A  szerkesztőség munkáját támogatja, ille
tőleg rajzi részét kivitelezi a rajzcsoport, mely 
klisé- és térképrajzolásra kiképzett munkaerők
ből áll.

Az Intézetnek a legutóbbi években meg
induló hatalmas monográfia- és térképkiadási 
munkássága az intézeti szerkesztőségi csoportok 
nélkül nem volna megoldható, ugyanis a múlt
ban számos szomorú tapasztalatunk volt a kül
ső kiadóvállalatok szerkesztőségeinek el nem 

. vállalt, vagy rosszul elvégzett munkájával. A  M. 
Áll. Földtani Intézet szerkesztősége ma már 
olyan erős, hogy nemcsak a saját anyagainak 
szerkesztését tudja ellátni, hanem segítséget 
nyújthat az ország többi földtannal foglalkozó 
intézményének is, munkáik eredményének meg
jelentetésében.

Szerkesztőségünk geológus és kartográfus 
szakemberei a szövegeket és térképeket nem
csak nyomdatechnikai, hanem földtani szak- 
szempontból is szerkesztik —  segítséget nyúj
tanak az egységes nevezéktan, jelölésmód ke
resztülvitelében. Különösen a rajzi mellékletek 
és térképek vetnek fel nagyon sok olyan nyom
datechnikai problémát, melyek a földtani anyag 
módosítását igénylik, amit jól megoldani több
nyire csak a speciálisan képzett szerkesztő geo
lógus tud, de azért mégsem volna ésszerű, hogy 
minden nagyobb földtani kutatással foglalkozó 
intézmény külön szerkesztőségi csoportot állít
son fel, különösképpen akkor, amikor a M. Áll. 
Földtani Intézetben már rendelkezünk ezzel. 
A  M. Áll. Földtani Intézet ilyen irányú szol
gáltatási munkájának az előnyét néhány vál-

24



lakatunk, minit Országos Kőolaj- és; Gázipari 
Tröszt, valamint a Mecseki Ércbánya Vállalat 
és természetesen testvérintézetünk, az Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet már felismerték és 
kiadványaikat részben, vagy egészben nemcsak, 
hogy nálunk szerkesztetek, hanem nálunk is 
adatják ki, mely utóbbira a jól működő házi
nyomdánk ad alapot.

Sokszorosítási munkák. A  modern nyom
datechnika lehetőséget nyújt arra, hogy arány
lag kis helyen kis létszámmal is a legkényesebb 
igényeket kielégítő nyomdatermékeket állítsunk 
elő gazdaságosan, sőt, —  tekintve a földtani ki
adványok aránylag kis példányszámát — sok 
esetben csakis a speciálisan felszerelt házi
nyomdával oldható meg gazdaságosan.

A  házinyomda jelentősége különösen a szí
nes földtani térképek előállításával kapcsolat
ban domborodik ki. A  színes földtani térképek 
gyors és gazdaságos készítése csak úgy oldható 
meg, ha már a térkép szerkesztési, rajzolási 
fázisában igénybevesszük a nyomda segítségét, 
ami külső nyomdavállalattal nem oldható meg. 
Különösen fontos szerepe van itt az igen pon
tosan, torzításmentesen dolgozó térképfoto b^~ 
rendezésünknek és az asztralonforgató eljárás 
bevezetésének.

Nemcsak az előkészítő munkát tudjuk el
végezni, de a legnagyobb méretű (A/0) sokszín- 
nyomásos térképeket is elő tudjuk állítani házi
nyomdáinkban. Példaként megemltíem a Bükk- 
hegység környéki barnakőszénmedence és a E-i 
Mecsek prognózistérképeit, Magyarország ener
giahordozóinak térképét, valamint a Tokaji- 
hegység 1:25 000-es térképeit, melyek mind há
zinyomdánkban kerültek kinyomtatásra. Saját 
nagy formátumú térképnyomó gépünk azonban 
kis kapacitású, ezért inkább csak a kényesebb 
előkészítő munkák elvégzésére szorítkozunk. 
Kisebb formátumú térképek és szövegek rota- 
prinit nyomására azonban van nagykapacitású 
nyomógépünk is. K i kell emelnünk, hogy a szí
nes földtani térképek előkészítését és nyomását 
házinyomdánk gazdaságosan oldja meg, mivel 
e munkára speciális előállítási rendszert dol
gozott ki.

Egyes szöveges kiadványok nyomása házi
nyomdánkban esetenként többe kerül, mintha 
azt nyomdavállalatbal végeztetnénk el, azonban 
igen sók esetben mégis szükséges e munkákat 
itthon elvégeznünk, mert a kis példányszám. 
vagy a szűk határidő miatt a vállalatok ezt nem 
tudják elkészíteni.

A  házinyomdán kívül Intézetünk termé
szetesen rendelkezik az egyéb egyszerű gyors
másoló berendezésekkel is (fénymásoló, stencil, 
ormig, foto). Ezek az utóbbi egyszerű berende
zések minden nagyobb vállalatnál, intézmény
nél megtalálhatók, de speciális földtani térkép- 
nyomda csak egy van az országban —  nálunk.

Ennek a földtani térképnyomdáinak a lehetősé
geit országosan ki kell használnunk, bár Inté
zetünk nagy térképkiadási programja miatt a 
kapacitása egyelőre meglehetősen ki van aknáz
va, mégis jó szervezéssel, mind modernebb el
járásúk bevezetésével segítséget nyújthatunk 
más intézményeknek is, amint azt már a szer
kesztőségi munkáról írt fejezetben is említettem. 
Itt elsősorban a térképszerkesztés első fázisai
ban adható segítségről szeretnék beszélni. Na
gyon üdvös lenne, ha a földtant művelők azo
nos vetületű, topográfiájú alaptérképeken dol
goznának, melyek esetleg a már elfogadott föld
tani határokat, fúrópontokat is tartalmaznák. 
Egy-két színnyomású alaptérképeknek 50— 100 
példányban való kinyomtatása igen olcsón meg
oldható (ilyen példánysziámban olcsóbb mint a 
fénymásolat!) különösképpen akkor, ha már az 
alaptérkép mérettartó anyagon (asztralonon) 
rendelkezésünkre áll. Szeretnénk itt utalni el 
sősorban a 200 000-es térképsorozatra és az In
tézet által kiadott részletes térképsorozatra, 
melyeknek asztralon-rajzai (topográfia, földta
ni képződményhatárok) rendelkezésünkre álla
nak. Számos egyeztetési munka megtakarítha
tó lenne, ha minden geológus előtt ismertté vál
na a modern nyomdatechnikában rejlő előny, 
amelyhez szükséges összes berendezések, a spe
ciálisain képzett szakemberek a M. Áll. Földtan' 
Intézetben már rendelkezésre állnak.

Az Intézet kiadványai általában nem ke
rülnek könyvárusi forgalomba, mivel kis pél
dányszámuk miatt az engedélyezett ár több
nyire a nyomdai előállítási költség alatt marad
na, nem is számítva a belefektetett szellemi 
munkát és az egyéb kutatási költségeket. A  ki
adványok ezért korlátozott mennyiségben vásá
rolhatók, minden esetben csakis megrendelő le
véllel történő megkeresés alapján.

Az Intézet legfontosabb sorozatos kiadvá
nyai a következők:

A  Magyar Állami Földtani Intézet Évi Je
lentése,

A  Magyar Állami Földtani Intézet Évköny
ve,

Geologica Hungarica,
Alkalmi kiadványok.
A térképsorozatok közül legfontosabbak:
— az 1:200 000-es, mely az egész ország 

területét felöleli;
— az 1:25 000-es sorozat a Tokaji-hegység

ről és a Bakony hegységről,
— az 1:10 000-es sorozat a Mecsek hegy

ség, Dorogi-szénmedence,
Mátra hegység és Balaton-környékéről.

Ezen kívül a számos egyéb földtani tájegy
ségtérkép és az országos 1:500 000-es térképek 
is említést érdemelnek.

A  kapható és megjelenő térképekről az In
tézet minden évben tájékoztatót bocsájt ki.
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Könyvtár. A  M. Áll. Földtani Intézet legré
gibb dokumentációs egysége a könyvtár, mely 
az ország egyik legnagyobb műszaki szakkönyv
tára, kb. 140 000 kötettel. Különösen saját ki
adványaink cseréjével 82 országból érkezik 
anyag, melyet még vásárlással egészít ki az In
tézet, így az egész világ legfontosabb földtani 
folyóiratai és önálló művei megtalálhatók 
könyvtárunkban.

A  ritkaságszámba menő, nehezen beszerez
hető művekről legtöbbször külföldi könyvtár- 
közi kölcsönzés alapján mikrofilmet készítetteti 
könyvtárunk. Ez az értékes mifcrofilmtár az 
utóbbi években örvendetesen bővült.

A  M. Áll. Földtani Intézet könyvtára, mint 
országos és nyilvános szakkönyvtár, könyv- és 
folyóiratanyagát külső szakembereknek is köl
csönzi.

A  könyvtár állományát az olvasók részére 
modern katalógusok tárják fel. A  katalógus két 
fő egységre oszlik: az önálló művek (könyvek') 
és folyóiratok katalógusára. A z önálló művek 
katalógusai a következők: 1. Szerzők szerinti, 
2. szakkatalógus, a nemzetközi „egyetemes ti
zedes osztályozás” (ETO, decimálisklasszifiká- 
010) szerint, melynek használatát egv betűren
des tárgymutató könnyíti mes. 3. újabban föld- 
raizi katalógus is készül, országok szerinti bon
tásban.

A  folyóiratokról 1. betűrendes katalógus és 
2. országok szerinti katalógus áll az olvasó ren
delkezésére.

Külön katalógus készült az Intézet fő ku
tatási területének irodalmáról.

A  kutatók munkájának megkönnyítésére, a 
legújabb irodalmi adatok minél gyorsabb meg
ismerésére, a könyvtár igen életrevaló rendszert 
vezetett be. Minden hét szerdai és csütörtöki 
napién az új szerzeményeket kihelyezik az ol
vasóterem asztalaira, ahol azt mindenki végig
nézheti és kijegyezheti az őt érdeklő műveket, 
melyek már ugyanazon hét péntekjétől kiköl- 
csönözhetők.

A  könyvtár igen nagy forgalmat bonyolít 
A  Manapság egy év alatt 6 000 olvasó 150 000 
kötetet vesz kézbe, melyből 1 800 kölcsönző 
6 000 kötetet kölcsönöz.

Információs szolgálat. Az Intézet összes do
kumentációs részlege egyben információs mun
kát is végez azáltal, hogy a hozzájuk forduló
kat. információs anyaggal látja el. A  szolgálat
nak ezt a részét passzív információs tevékeny
ségnek. nevezhetjük, viszont ezen túlmenően 
szükség van arra is, hogy aktívan, azaz megke
resés nélkül is terjesszük az információkat. Ide 
számíthatjuk tulajdonképpen a nyomtatásban 
megjelent kiadványainkat, azonban ezeknek az 
átfutási ideje meglehetősen hosszú, rendszerint 
több mint egy év. A  mai értelemben vett infor
mációs szolgálat alatt, —  úgy ahogy azt az

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság életre 
hívta —  azt értjük, hogy megkeresésre, vagy 
anélkül, a feladat természetétől függően napo
kon, vagy beteken belül a lelhető leggyorsabban 
szolgáltatja az információs anyagot.

A  M. Áll. Földtani Intézet Információs Cso
portja dokumentációs szolgálatunk legújabb 
egysége, csak a múlt év (1968) közepén alakúit 
meg. Mivel a földtan nem nélkülözheti a nem
zetközi eredményeket, az információs csoportot 
nagy. nyelvismerettel rendelkező geológusokból, 
fordítókból állítottuk össze.

Az információs szolgálattal kapcsolatban az 
olvasóban két fő kérdés merülhet fel: Milyen 
információkat szolgáltat ez a csoport, és; miilyen 
formában teszi ezt?

Az információs csoport adatszolgáltatása 
a már meglévő adatokra támaszkodik, legyenek 
azok akár kéziratosak, akár nyomtatásban meg 
jelentek, intézetünkben vagy más intézmény
nél megtalálhatók, hazai vagy külföldi erede
tűek.

A z adatszolgáltatás formája, mélysége a 
megkereséstől függ. Lehet az egyszerűen bib
liográfiai jellegű címjegyzék, jelezvén egyben, 
hogy a keresett adatok hol találhatók. Kíván
ságra megküldik a keresett dokumentáció fo
tókópiáját, vagy mikrofilm másolatát, de kivo
natolt, összesített, rendszerezett anyagot is szol
gáltathatnak. Külföldi cikkek magyarnyelvű 
szakszerű kivonatát, rövid kivonat (rezümé) 
vagy néhány oldalas, esetleg ábrákkal ellátott 
,;tömörítés ’ formálj áfoan.

Meg lehet rendelni a csoportnál „téma
figyelést” is, mely azt jelenti, hogy a megkere
ső meghatároz egy témakört (pl. kerámiai nyers
anyagkutatás) és a csoport minden, e témáról 
szóló, bármely hazánkban fellelhető folyóirat
ban megjelent cikk, vagy önálló mű címét és 
raktározási helyét rendszeresen közli a megren
delővel. Az idegen nyelvű címeket természete
sen egyben fordításban is megadják. E bibliog
ráfiai adatok birtokában az érdeklődésre szá
mot tartó anyagokról lehet azután kérni kivo
natot, vagy fordítást.

Az eddig felsorolt szolgáltatások még szin
tén passzív jellegűek, —  az aktív szolgáltatást 
gyorsian megjelenő tájékoztató füzetek formá
jában kívánjuk megoldani. Az első tájékoztató 
füzetet az Intézet centenáris ünnepségeinek le
zajlása után, az év őszén szeretnénk megindíta
ni. A  tájékoztató füzet a legegyszerűbb formá
ban, rotaprint eljárással fog készülni, hogy mi
nél gyorsabban jelenhessen meg. Tartalmilag 
elsősorban a közérdeklődésre számot tartó hazai 
teljes és a legfontosabb külföldi irodalmi anyag 
bibliográfiai adatait fogja adni, vagyis a folyó
iratok cikkeinek és az önálló műveknek címét, 
az eredeti nyelven és magyarul is, —  a legfon
tosabbaknak a rövid kivonatát, sőt esetenként 
tömörítéseket is, A  tájékoztató füzet egyben
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tartalmazni fogja a legfontosabb szakmai híre
ket is: rendezvényeket, kinevezéseket, külföldi 
utakat, legújabb kutatási eredményeket, rende
leteket.

Rendszeres gyors információs kiadványunk 
volt már eddig is: négy éve megjelentetjük az 
Intézet „Távlati Kutatás” c., a tárgyév eredmé
nyeit tartalmazó köteteket. Ezt a sorozatot ez 
évtől kezdve új, bővített formában fogjuk ki
adni, vagyis nemcsak a M. Áll. Földtani Intézet, 
hanem az ország összes intézménye által végzett 
földtani távlati kutatási eredményeket —■ sőt 
a tervezett fúrásokat is —  ismertetni fogjuk. 
Azt reméljük, hogy ezáltal lehetőséget nyújtunk 
a szorosabb együttműködés kiépítéséire, egy-egy 
kutatófúrás többirányú kutatásiban való felhasz
nálására és a tervek egyeztetésére.

Egész dokumentációs munkánkkal az volt 
és az ma is a törekvésünk, hogy nemcsak az 
Intézet kutatóinak, hanem az egész magyar 
geológus társadalomnak az országban folyó 
minden, a földtannal kapcsolatba kerülő mun
kához segítséget nyújtsunk, az adatok felkuta
tását megkönnyítsük, meggyorsítsuk, és :a ku
tatások, vizsgálatok felesleges megismétlését, 
egymással fedésbe kerülését elkerüljük. Külö
nösképpen nagy lépés lesz, ha az új, mai érte
lemben vett információs szolgálatunkat a tervek 
szerint meg tudjuk valósítani. E szolgáltatás kü
lönösképpen a vidékein és az iparban dolgozó 
szakemberek részére lesz igen nagy segítség, 
hogy lépést tarthassanak a tudomány és a gya
korlat haladásával. Egyben kéréssel is fordulunk 
az összes földtanban érdekelt szakemberhez, 

.hogy munkánkban támogassanak bennünket, 
mert a fent vázolt országos érdekű feladatain
kat, csak mindnyájunk összefogásával teljesít
hetjük.

THE DQCUMENTATION AND INFORMATION
SERVICE OF THE HUNGÁRIÁN GEOLOGICAL

INSTITUTE

by
L, Szebényi

Tlhe Documenitaitioin and Iinforimiaition Sarviice of 
the Hungáriáin Geoloigicial Imisltitultie is of counitiry-wide 
seope. The 10'Ot-year olid Iimstiitute has aiways hept up 
witih pnognesis alsó in thiis fiald. The Documenitaition 
Depantmemt imduidies the fohowing minői- units: Air- 
tíhives (Geofond), Editors’ Section, Primtinig Shop, 
Duplicating Section, Library, and Inforimation Service.

The dooumenitajtion and informaition aotivities cain 
be sulbdiivided inito passive and active Services. The 
piasisi've oinies ind/udie Services perfonmed to ocrdier: 
dalia colilectiing, compilattan of bibüiograiplhies (recher- 
che), abistiractinig, transiation, iand diuplicaltiiom, Tlhe aic- 
tive Services aire oaaxied ouit reguliariy, witihoiut sipe- 
ciai reqiuesit, in foirm otf an inifoifimaitáon bulletin, aim- 
ing ait the rapid disseminatioin of the latest rieisuits 
o f inwestiigaiticins and other newis of geologicaJl interest. 
Those iiteims o f the infoimruaition bulletin wihich deserve 
the attention of geoilogiists. abroad aire to be putblished 
in English as well.

HonyMeHTaitHOHHan h HHipopiwauHOHHafl ciiywGa 
BeHrepcKoro reojionmecKoro HHCTHTyTa

Jl. Ceöenbu
ÜOKyMeHTauHOHHafl h MHijjopMauHOHnag cjiy>K6a Bem 

r e p c K o r o  re o n o rH s e C K O ro  HHCTHTyTa a b j u ic t c í i  u e H T p a jn .-  
hoh o S m e ro c y A a p c T u e H H O H  cjiyjKÖoíi. Ham 1 0 0 - j ie T H iií i  
HHCTHTyT H fleT  B HOI'Y C ripO rpeC CO M  II B OTHOIlieHHH g O K y- 
M eHTaUHOHHO -HHíjlOpM aUHOHHblX paGOT. r . ia B H b U l flO I<y- 
M8HTaUHOHHbIH II H H ^O pM aU H O H U b lll OTgeJl BKJIÍOMaeT B 
ceGn c n e g y io in i ie  O T ge jib i h  r p y n n w :  re o ijiO H g , peaaK U H H , 
T H n o rp a i ji i iH ,  r p y n n u  (J ioTO K on iipoB aH M H  w pa3M H 0>K eH iiB  
M a T e p n a jio B , G n 6 jiH 0 T e K a , r p y n n a  H ayM H O íí n H (J io p M a n n n .

Roi<yMeHTanHOHHO-nH(})opMamioHHa>i cjiy>K6a ocy- 
mecTBJUieTCB b gByx ochobhhx HanpaBjieHusix: naccHB- 
hom h aKTHBHOM. Flog nacciiBHon CJiy>i<Goii nogpa3yMe- 
BaioToi paGoTbi, npoBOgHinnecn no 3ai<a3aM, Taxiié i<ax 
c 6 o p . gaHHbix, GH6jinorpa(j)ii'iecKne nccjiegOBaHiin, co- 
CTaBjieHHn pe3i0Me k HaynHbiM paGoTaiw, nepeBogbi, Konn- 
poBamie. AKTHBHan cjiywGa ocyinecTBaneTcn b  BH«e H3- 
AaHiin HHijiopManHOHHbix GKUiJieTeHeií, npe«Ha3HaBeHHbix 
fljisi bo3mo>khO‘ 6onee öbiCTporo onyGjiHKOBaHHH pe3yjib- 
T3T0B HayBHblX HCCJiegOBaHHÍÍ H HayMHO-TeXHHMeCKHX 
HOBOCTen. HanGojiee Ba>KHbie no cogep>KaHiiK) MaTe- 
pnanbi HHiJiopMaunoHHbix GiojuieTeHeft GygyT ony6jiHKO- 
BaHbi Ha aHrjihííckom n3biKe.
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A Magyar Állami Földtani Intézet gyűjteményei
Irta: Tasnádi Kubacska András

Száz éven át, a Magyar Állami Földtani 
Intézet életrehívásának kezdetétől, a magyaror
szági tudományos jellegű földtani kutatásoknak 
az Intézet a legnagyobb hazai otthona. A  hatal
mas kutató munkát különböző dokumentációs 
osztályok nagymértékű támogatása segíti. Ezek 
közül az Intézet alapítása óta működik a külön
böző gyűjteményeket magábazáró Múzeum. El
ső alakja tulajdonképpen egy anyagdokumen
tációs raktár, jóformán hozzáférhetetlen pince- 
helyiségekben ládázott ásvány-, kőzet- és kövü
let-tömegekkel. Az anyagraktározás ilyen álla
potában természetesen szó sem lehetett a kuta
tó szakemberek kiszolgálásáról, az anyag szám
bavételéről, amiről az első igazgatói jelentések 
állandóan panaszkodnak is. Nagy haladást jelen
tettek azok az első kiállítási kísérletek, amelyek 
egyes magánlakásokból átalakított szűk helyi
ségekben jöttek létre és legalább az anyag érde
kesebb és értékesebb részét rendben tartva ás 
preparálva sorakoztatták föl.

A  múzeumi dokumentáció feladatait először 
az Intézet alapító levele körvonalazza. Később, 
a változó idők követelményeinek megfelelően, 
a kiállítási és anyagraktározási módok bizonyos 
irányokban ismételten bővített, vagy szűkített 
feladatkörökkel és célkitűzésekkel fejlődtek. 
1966-ban új, korszerű szervezeti szabályzatot 
dolgoztatott ki az Intézet vezetősége.

Rövid bevezetésünket az 1869 június hó 
18-án aláírt alapító levél Múzeumunkra vonat
kozó szakaszának szószerinti idézésével zárjuk, 
mely korát meghaladó világos és körültekintő 
rendelkezéseket tartalmaz. Azt mondja:

„A z intézet által létesítendő kőzet- és ős
lénytani gyűjtemények oly módon állíttatnak 
fel, hogy ezek által a magyar államterületet, 
valamint egyes hegységeinek földtani alkotását 
minél részletesebben tüntessék elő. A gyűjte
mények háromfélék:

a) általános őslénytani,
b) földirati kőzettani,
c) földirati őslénytani gyűjtemények.
Az általános őslénytani gyűjtemény a fel

vételek alkalmával gyűjtött csere, vagy vevés 
útján szerzett őslénytani tárgyak tudományos 
feldolgozásánál segédeszközül szolgál.

Ezen gyűjtemény példányai állattani és nö
vénytani rendszer szerint rendeztetnek, még 
pedig úgy, hogy a nemek azon képződmények 
szerint, melyebben előfordulnak, földtani koruk 
rendjében állíttatnak össze. A z általános őslény
tani gyűjtemény az intézet dolgozóhelyisógeiben 
őriztetik. A  földirati kőzettani gyűjtemény a

magyar államterület földtani alkotásában részt
vevő kőzetnemefcet foglalja magában. Ennek e l
rendezése földtani, földirati rendszer szerint lé- 
tesíttetik, úgy, hogy az egyes helységek és v i
dékek földtani alkotásában résztvevő kőzet-ne
mek földtani koruk szerint rendeztetnek.

A  kőzettani gyűjteményekhez földtani át
metszetek csatolandók, melyek a kőzetek tele
pülési és elhelyezkedési viszonyait előtüntetik. 
A  földirati őslénytani gyűjtemény a magyar 
államterület képződményeiben előforduló kö
vületeket foglalja magában. A  földtani tárgyak 
rendezésénél ugyanazon rendszer alkalmaztatok, 
mint a földtani, kőzettani gyűjteménynél. Ezen 
gyűjteményhez szintén csatolandók földtani át
metszetek, melyek a kövületek eloszlását az il
lető képződményekben és azoknak rétegeiben 
tüntetik elő. A  földirati gyűjtemények egy al
kalmas nyilvános helyen megtekintés végett 
felállítaná ók. A  gyűjtemények nyilvánosságban 
tartása céljából szerzeményi és leltári jegyző
könyvek vitetnek. A  szerzeményi jegyzőkönyv
be a begyűlt tárgyak folyószámok szerint je 
gyeztetnek be, megszerzésük idejének sorában, 
valamint azoknak beszerzési módja, mint: meg
vétel, csere, vagy ajándék és netaláni jegyzetek. 
A  leltári jegyzőkönyvek négyfélék: 1. az álta
lános őslénytani, 2. a földirati kőzettani, 3. a 
földirati őslénytani gyűjtemény, 4. a doublet- 
tek jegyzőkönyve.

A  rendezetlen anyag összehalmozódásának 
kikerülése végett, a felvételek alkalmával gyűj
tött tárgyak feldolgozásuk befejezte után, más 
begyülendő tárgyak beérkezésekor haladéktala
nul bejegyzendők és az említett gyűjtemények 
egyikébe sorozandók. A  gyűjteményekbe nem 
való tárgyak pedig azonnal eltávolítandók. A 
gyűjtemények gazdagítása és szaporítása céljá
ból az ország híres kövület lelőhelyein gyűjté
sek és szükség esetén ásatások eszközöltetnek, 
az előirányzatban ezen célra szánt pénzösszeg
hez képest.”

Az Intézet gyűjteményeinek kezelésében, 
a szakemberek korszerű kiszolgálásában először 
akkor következett be alapvető változás, amikor 
1899-ben Böekh János megnyithatta az Állami 
Földtani Intézet önálló épületének kapuját. A  
Múzeum az egész második emeletet elfoglalta. 
Ekkor tűnt ki első ízben, hogy a ráktárakban, 
pincékben és kutatószobákban tárolt anyag ki
csomagolva, preparálva és megfelelő módon fel
állítva már egy valóban impozáns méretű mú
zeumot alkot. Az 1470 m2 területen teljes kör
sétát biztosító, egymásbanyíló tíz óriás terem
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valamennyi kiállításával és szekrényedbe raktá
rozott anyagával világszínvonalon teljesítette 
feladatát. Gyűjteményei elsősorban a Kárpát
medence teljes területéről származtak, másod
sorban azonban külföldi lelőhelyekről gyűjtött 
és vásárolt összehasonlító anyagokból alakultak. 
Az utóbbiakhoz elsősorban Semsey Andor ál
dozatkészségéből jutott az Intézet. Például csak 
a híres Coquand-féle gyűjtemény több mint 
10 000 fajt, mintegy 30 000 példányban foglalt 
magában. Az Intézet alapításának évfordulóján, 
tehát 1909 június 18-án bocsájtotta útjára Lóczy 
Lajos az Intézet Múzeumának magyar és né
metnyelvű Vezetőjét. Ez nyújt első ízben pon
tos helyzetképet az intézeti Múzeum fejlődésé
ről.

Már ennek a Vezetőnek az áttanulmányo
zása során is számos tanulság szűrhető le a do
kumentációs anyag kezelésére vonatkozóan. (A 
kiállításról ezek .után nem beszélünk, mert nyil
vános jellegű kiállítások rendezése és fenntar
tása ma nem tartozik Intézetünk feladatai kö
zé.) Amidőn 1945 után a Múzeum anyagát át
vettük, további tanulságok adódtak az anyag 
rendezése kapcsán. Például a kőzetgyűjteménv 
több mint 20 000 példányból állott, anélkül 
azonban, hogy a lelőhely pontos adatait tartal
mazta volna. Rendszerint a hegység, vagy köz
ség neve szerepelt és nyilvánvaló volt, hogv a 
példányok egyáltalán nem hozhatók kapcsolat
ba a térkép, vagy az irodalom adataival és szár
mazási helyük részletesebben meg nem állapít
ható.

Egész termeket foglaltak el olyan gyűjte- 
rnénvek, amelvek semmiképpen nem tartoznak 
a múzeumi dokumentációs anyag fogalmába. 
Például kiállították ezrével az egyes agyagmin
ták égetési próbakúpjait (Segner-kúpok), vagy 
egy másik teremben kocka alakúra csiszolt kül
földi kőzetpéldányok tömegét a rájuk vonatko
zó adatok és magyarázatok nélkül. De ugyanígy 
termeket foglaltak el hazai és külföldi lelőhe
lyekről származó csontvázak, amelyeknek leg
többje — múlt századi örökségképpen —  nem 
egy állattól származott, hanem az egész ásatás 
során kikerült csontokból állították össze.

Az Állami Földtani Intézet régi gyűjtemé
nyeinek átszervezése során először arra töre
kedtünk, hogy a fölösleges gyűjteményrészeket, 
a korszerű kutatások számára többé értéket nem 
jelentő anyagtömegeket (Segner-kúpok) eltávo- 
lítsuk, ill. gyűjtésükre hivatottabb intézmé
nyeknek átengedjük. Felszámoltuk a tudomány
ra nézve értéktelen, rendkívül sokhelyet foglaló 
csontváz-kiállításokat. Az igen értékes egyedi 
példányokat viszont átengedtük a kiállítások 
rendezésére hivatott legnagyobb állami gyűjte
ményünknek: a Nemzeti Múzeumnak.

Az újonnan szervezett Múzeumi Osztály 
magától adódóan két nagy részre különült el. 
Az egyik a sztratigráfiai rész, amely magába-

zárja a fitopaleontológiai anyagot, a gerinctelen 
állatok és a gerincesek hatalmas gyűjteményét. 
Ezek mellett még egyes speciális gyűjtemény- 
részeket, illetőleg kisebb gyűjteményeket zár 
magába, pl. a fosszilis tüskésbőrűek gyűjtemé
nyét, a típusgyűjteményt. A  Múzeumi Osztály 
másik nagy gyűjteményegysége az ásványkő
zettani gyűjtemény, amely a teleptani gyűjte
ményt, a külföldi lelőhelyek összehasonlító ás
vány- és kőzetgyűjteményét is magába foglalja.

Arra, hogy tisztában legyünk egy tudomá
nyos anyag útjával a mai Múzeumi Osztályon, 
kísérjük figyelemmel az anyag útját a begyűj
tés pillanatától. A  Múzeum dokumentációs anya
gával foglalkozó múzeumi szakembernek első, 
és egyik legfontosabb feladata már a gyűjtés 
pillanatában jelentkezik. A  térképezést, vagy 
az anyaggyűjtést végző szakember rendszerint 
terepi jegyzőkönyvének sorszámával látja el a 
példányt, úgy csomagolja be és küldi haza. Ez 
a sorszám jelenti azután —  esetleg évekig — a 
lelőhellyel való egyedüli rejtélyes kapcsolatot, 
amely csak az illető szakember számára nyűit 
fölvilágosítást. Akárhány esetben tanúi voltunk 
annak, hogy évek múlva a szakember sem volt 
képes a szám alapján a lelőhelyi adatokat kibo
gozni, vagy egy fúrásra visszakövetkeztetm. 
Neves szakemberek gyűjteményeit kellett halá
luk után kidobni olyan megfejthetetlen számo
zások miatt, amelyeknek adatait az illető mé« 
csak nem is jegyzőkönyvbe, hanem valószínű
leg egy darabka papírosra jegyezte föl.

A  múzeumi szakembernek tehát első fel
adata az, hogy a beérkező dokumentációs anya
got pontos lelőhelyi adatok nélkül a gyűjte
ménybe be ne sorozza és az átvételkor nyom
ban gondoskodjon arról, hogy az anyagot az át
adó osztály, vagy szakember pontosan névla
pozva szállítsa. Erre külön igazgatói rendelke
zés hívja fel a figyelmet, amely kimondja, hogy 
a névlapozást a múzeumi osztály által rendel
kezésre bocsájtott nyomtatott kartonlapokon az 
illető osztály, vagy szakember elvégezze.

A  Múzeum örökségképpen átvett nagy fel
adatai közé tartozott, hogy a selejtezés után 
visszamaradó régi, értékes törzsanyagot új név
lapokkal lássa el, a régi adatokat —  ahol szük
séges —  egészítse ki, vagy az alig olvasható, 
esetleg idegen nyelven írt adatok dolgát rendez
ze. Gyűjteményi anyagunk többségénél ezen a 
munkán túljutottunk.

Rendkívüli figyelmet fordítottunk arra, 
hogy a régi, poros, elhanyagolt állapotban lévő 
anyagot dobozról dobozra, tárgyról tárgyra meg
tisztítsák, ahol elengedhetetlenül szükséges, 
nyomban preparálják. Ehhez a művelethez hoz
zátartozott, hogy a Múzeum területén lévő több 
százezer példányra rúgó anyagot egyforma fe
hér dobozzal lássák el, hozzátartozott, hogy a 
régi szekrények helyébe új szekrényeket készít
tessünk s ezzel az anyag megfelelő tárolását
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biztosíthassuk. A  350 szekrényben több mint 
14 000 fiók van. A  fiókok vassínen csúsznak be 
a helyükre. Ez a rendszer biztosítja, hogy bár
hol különböző mélységű fiókokat használha
tunk.

A  dokumentációs anyag kezelésének továb
bi állomása az anyag besorolása. Az anyag rak
tározásánál figyelembe vesszük a sztratigráfiai 
gyűjteményeknél a kort, azon belül a lelőhe
lyet, sőt a lehetőséghez képest a gyűjtők anya
gának összetartozását is biztosítjuk. Egyes gyűj
teményrészek, ahol az előnyösebbnek látszik, 
rendszertani egységek szerint, vagy lelőhelyek 
szerint vannak rendezve (ősgerincesek, tüskés
bőrűek). A  szekrényeken, illetve fiókokon fel 
van tüntetve, hogy mit tartalmaznak. Minden 
nagyobb gyűjteményegységet, akár korról, akár 
rendszertani egységről van szó, felelős .múzeum:' 
szakember kezeli a melléje állított technikussal. 
A  gyűjtemények anyagával foglalkozni csak az 
ő tudtával lehet.

Ezek az intézkedések lehetővé tették, hogy 
az intézeti, vagy külső érdeklődőket néhány 
perc alatt iá megfelelő gyűjteményegységhez, 
vagy gyűjteményrészlethez juttathassuk. A 
munka hatékonyságának fokozására és a keresés 
megkönnyítésére kezdettől fogva igyekeztünk, 
hogy a fajokról, a lelőhelyekről és a korról 
nyomtatott katalógus-lapokon betűrendes 
katalógust állítsunk fel, gyűjteménységen- 
ként külön-külön. Ezeknek elkészítése állandó 
és folyamatos munkát jelent, de vannak már 
gyűjteményrészeink, amelyek az anyag havon
kénti beérkezésével lépést tudnak tartani.

Komoly, elmélyedő munkát a sűrűn felál
lított szekrénysorok között folytatni nem lehet. 
Ezért az Intézet Igazgatósága az anyagok meg
felelő tanulmányozása érdekében és annak 
megkönnyítésére olyan munkatermet állított 
fel, ahol könyvtári olvasóteremhez hasonlóan 
anyagkiszolgáltatás történik. A  munkaasztal 
lapja két részes. Az egyik rész az anyag, illetve 
fiók számára mélyítve van. A  másik rész. az írá
sos munka végzésére alkalmas. A  munkaasztal
ban egy sor fiók teszi lehetővé a munka alatt 
lévő anyag napról napra történő elraktározását.

Ha a beérkező anyag fel van dolgozva és 
tudományosan leírva, publikálva van, akkor az 
anyagot leltározzák. Anyagleltározást csakis 
megtartásra érdemes dokumentációs anyagon 
végzünk. Ezért a Múzeum területére beérkező 
anyagoknak csak kiválasztott része kerül leltá
rozásra.

Külön kell megemlékezni a sztratigráfiai 
munkát támogató kőzetdokumentációról és a te

repi osztályok vizsgálati kőzetanyagának táro
lásáról. Erre azért fordítunk nagy figyelmet, 
hogy az elemzések kőzetanyaga és a kőzetpél
dányok csiszolati anyaga a vizsgálatok befejez
tével ne menjen ideiglenes raktárakban tönkre. 
A  terepi osztály tagja felvételi munkája közben 
a vizsgálatra kerülő kőzetet olyan számmal je
löli, amely szám bekerül .az írásos dokumentá
cióba (jelentésibe, leírásba), sőt döntő esetekben 
■kinyomtatásra kerül a térképlapon is. Példa- 
adóan járt elől ebben a munkában a Tokaj i- 
hegységi és a Mátra hegységi osztály. Az ő 
munkájuk volt egyúttal kísérlet ennek az igen 
ésszerű eljárásnak a felhasználására, amit évek
kel ezelőtt az Igazgatóság rendelt el.

Egy másik módja a kőzetgyűjtemény gya
rapításának, hogy arra érdemes kiválogatott kő
zettípusokat, amelyek egy-egy képződményt, 
földtani egységet, vagy kort jellemeznek, nagy 
formátumú, szépen gyűjtött kőzetpéldányokkal 
dokumentáljunk. Ezt a megoldást elsősorban 
az 1959-ben lezajlott mezozóos kongresszus so
rán alkalmaztuk először. Azóta hegységenként, 
illetve területenként számos szakember közre
működésével bővítettük a gyűjteményt.

Az ásványikőzettani résznek igen magas 
színvonalban és gondosan gyűjtött egysége a 
teleptani gyűjtemény. Amikor 1951-ben felállí
tottuk, alig volt néhány tucat dokumentációs 
ércpéldányunk. Azóta beigazolódott, milyen 
fontos ennek az anyagnak az állandó gyűjtése. 
A  bányaművelések során egyes képződmények, 
sőt egész bányarészek hozzáférhetetlenné vál
hatnak a gyűjtés számára. Így történt ez pél 
dául Ruda,bánya esetében, ahol az oxidációs 
zóna lefejtésével eltűnt a hajdani híres ásvány - 
előfordulások túlnyomó része. Egyébként is a 
bányaműveletek előrehaladtával az újabb és 
újabb területeken a régi fejtések .érc- és ásvány
anyaga valóságos bányatörténeti jelentőséggel 
bír. A  kőzetanyag és teleptani anyag terület- 
egységenként, illetve bányahelyenként van cso
portosítva. Mindkét gyűjteménynek van külföl
di lelőhelyekről származó, összehasonlítás cél
jait szolgáló gyűjtemény részlege is.

Bizonyos, hogy a kihalt növényekkel, vagy 
állatokkal foglalkozó szakember kutatásai .köz
ben rendkívüli segtíséget kap a Fülöp József 
igazgató rendeletére felállított őslénytani típus
gyűjteményben. Ez a gyűjtemény képezi alap
ját Boda Jenő összefoglaló munkájának: Cata- 
lcgus Originalium Fossilium Hungáriáé, 1964. 
Kezelésével és fejlesztésével külön szakember 
foglalkozik.



t e E  MU&EUM OF THE HUNGÁRIÁN 
GEOLOGICAL INSTITUTE

by

A.Tasnádi Kubacska

Tlhe documentairy geological coJlections of the 
Hungárián Geological Institute date íback to the Iinis- 
tffljuite’s founding. As a matter of course, the geological 
investtgatioins, whicih wene stainbed wiitlh the Imsitibute’s 
founidinig, included from the veiry beginininig the col- 
lecjtimig of deposAtalblie samples. During a few decades 
the resiultamt collliectiönis hit a high standard and in 
1899, wihen dinectoir J. Böck'h opemed the Imisitiitute’s 
new headqiuairtars, tbeir whole seooind ffloar Wias italken 
to aecomadiate the Museum. In 1909, L. Lóczy, then 
director of the Institute, puibüished, in the Hungárián 
and Genman languages, a several-humdred-page guide- 
booík of the Musieum.

Itn the foililiowimg decades the Museum kept on de- 
valoping. Sinoe 1945, both the coililectioinis and the me- 
thods of their haindliing have been modeirnized. The 
old and superfluous oolleotdjonis wiere disicairded and 
thus new spaces wene saved fór newily establíished 
coillecitions. The imitroduötáon and additioinial aidapta- 
tioins of up-itO'-'date fumiture and equiipmsnt have 
comipilately ohanged the hanidíling methodis, and have 
permitted the Museum’s istaff to wonk moire comsistent- 
ly amid expanfLy. A ll efforts have been aimed at faci- 
litatiing the work o f rtihe inteirested soientists and at 
birámgiing the colileatiioins intő hanmony with the geo- 
logicail publicaitions, reponts and maps, to the poimt that 
they may suppteimient each other. Thus the Musieum’s 
staiff has mianaged to lensiurte that the clean and well- 
treated samples may be handed to the scdienitist wiithin 
a few miniuites tiime and tihat they miay be useful far 
both scianee arad practice.

KojuieKUHH BeHrepCKoro reoJiorHMecKoro HHCTHTyTa

A. Tamnada-KyömKa
Hana.no AOKYMeHTaiiHOHHbiM reojiornqecKHM Komiek- 

Uhhm My3en BeHrepCKoro reojiorHMecKoro HHCTHTyTa 
6biJio noJioweHO ogHOBpeMeHHO c ocHOBamieM caMoro 
HHCTHTyTa. CaMo co6oh pa3yivseeTCH, hto HanaTbie nocne 
co3aaHHg HHCTHTyTa reosorHiecKHe paöoTbi c caMoro Ha- 
najia öbuiH Taicwe HanpaBjieHbi Ha c6op reonorHnecKHx 
06pa3U0B-3Kcn0HaT0B My3eH. B xeMeHue HecKOJibKHX 
AeCHTHJieTHH KOJlJieKUHH My3efl gOCTHrjIH ÖOJIbUIOH 3H3HH- 
MOCTH, H npH OTKpbITHH HOBOTO 3flaHHH HHCTHTyTa B 1899 
r. gHpeKTop Hhoih Eenx npeflOCTaBHJi Becb TpeTnii 3T3>k 
b pacnopn>KeHHe My3en. B 1909 r. gHpeKTop HHCTHTyTa 
Toro BpeMeHH Jlaííoui Jloun-CTapmutí H3«aji perncTp skc- 
nonaTOB MY3eíi Ha BeHrepcKOM h HeMeuKOM H3biKax b 
0ÖT>eMe HeCKOJlbKHX COT CTpaHHH.

B nocjieayiomHe «ec«TH.neTHíi sto pa3BHTHe npogonHca- 
jiocb. C 1945 r. Sbuiii HanaTbi paöOTbi no MoaepHH3aitHH 
My3en, npn stom ömjih nepepaöOTaHbi He TOJibKO KonneK- 
hhh caMH, ho őbiJiH TaKJKe H3MeHeHbi cnocoőbi xpaHeHHn 11 
nojib30BaHHH hmh. B npouecce sthx paőOT öwjih jihkbh/;h- 
poBaHbi CTapwe h jmmHHe nac™ kojijickhhh h ocboöow- 
geHHbie npn stom MecTa 3anojiHenbi hobmmh SKCnoHaTaMH. 
CoBepuieHHO HOBoe oSopyflOBaHue My3eg b coneTaHHH c 
gonojiHHTejibHbiMH nepepaccTanoBKaMH npHBeJin k H3Me- 
HeHMio Mexofla nojibaoBanHH reojiorHHecKHMH 3KcnoHa- 
TaMH My3en, b pe3yjibTaTe Merő paőoTa coTpyaHHKOB My- 
3en.CTajia őoaee HacbiiueHHoft H HCCJiegoBaTeiibCKOH. Bee 
yCHJlHH ÖblJIH npHJ10>KeHbI K TOMy, HTOÖbl OŐJierHHTb pa- 
6oTy yneHbix, oöecneHHTb xopoiuyio comacoBaHHOCTb 
Me>Kay 3KcnoHaTaiwn h cooTBeTCTByiohimmh nySiiHKa- 
HHHMH, OTHeTaMH H reOJIQfHMeCKHMH K3pT3MH flO T3K0H 
CTeneHH, HTOőbi ohh motjih aonojiHHTb gpyr apyra. TaKHM 
OÖpa30M Mbl gOÖHJlHCb, HTO HHCTbie H XOpOUiO COXpaHHlO- 
mHecn o6pa3Ubi motyt 6biTb nepeaaHbi 3aHHTepecoBaH- 
HOMy yieHOMy nepe3 HecKOJibKO mhhyt nocae nocTynjie- 
hhh 3anpoca h htoSm sth KOJiaeKUHH cay>KHJin Kax ajih 
H3YKH, TaK H gJIH npaKTHKH.
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