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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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