
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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