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A földtudományok az 1926. évi országos  

tudományos kongresszuson1 
 

ZSADÁNYI ÉVA – DR. BOGNÁR LÁSZLÓ – DR. VITÁLIS 
GYÖRGY 

 
1. Geofizika 

 

     Dr. Kövesligethy Radó A geofizikai kutatások múltja, jelene és 
további fejlődésük feltételei hazánkban címmel tartotta meg elő-
adását. 
     „A természettudományoknak a Földet érdeklő részletkérdésekre 
való alkalmazása e tudományokkal egykorú, de a Föld fizikájának 
önálló tudományként való rendszeres kiépítése modern, újabbkori 
alkotás. Tárgya a Földnek, úgyis mint bolygórendszerünk tagjá-
nak, úgyis mint individuumnak természettudományi alapon való ta-
nulmányozása.” – olvashatjuk a bevezetőben. 
     A folytatásban történeti áttekintés után Eötvös Loránd ingájá-
ról, majd a Balaton és a Nagy-Alföld kutatásáról, később a Magyar 
Adria Egyesület munkájáról, a sarkkutatásról és végül a földrengé-
sekről ír. 
                                                           
1 1926. január 3-8. között került sor Budapesten a Természet-, Orvos-, 

Műszaki- és Mezőgazdaságtudományi Országos Kongresszusra, melyen 
a földtudományok képviselői is részt vettek és felszólaltak. Ezek közül 
az alábbiakban három előadást ismertetnek az adott szakterület mai ku-
tatói: Zsadányi Éva geofizikus, dr. Bognár László mineralógus és dr. Vi-
tális György gyémántdiplomás geológus, emlékezésül a magyar termé-
szettudomány Trianon utáni újjászervezését elindító, 90 évvel ezelőtti 
jelentős eseményre. (A kongresszus előadásainak nyomtatott változata 
Gorka Sándor szerkesztésében még ugyanabban az évben megjelent a 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda kiadásában A természet-, orvos-, mű-
szaki és mezőgazdaságtudományi országos kongresszus munkálatai. 
Budapest, 1926. évi januárius 3-8. címmel, XV+738 oldalon.) 
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Történeti áttekintés 
 

     A történeti áttekintés Arisztotelésszel kezdődik, Schenzl Guidó-
val és ógyallai társaival fejeződik be. Mindenki neve mellett sze-
repel, hogy miben volt „új tudomány úttörő”-je. A nevek a követ-
kezők (az eredeti tanulmány írásmódjával): Aristoteles, Coperni-
kus, Kepler, Newton, Gilbert, Gauss, Laplace, Buys-Ballot, Ferrel, 
Airy, Fourier, Lord Kelvin, Pratt, Humboldt, Sartorius von Wal-
tershausen, Palmieri, G. H.Darwin, R. Mallet, Marsigli, Hell Mik-
sa, Liesganig S. J, Kreil, Sterneck, Gruber Lajos, Stahlberger, Lu- 
kach, Wolf, Natterer, Zsigmondy Vilmos, Ilosvay, Fodor József, Than 
Károly, Cholnoky Jenő, Steiner Lajos, báró Eötvös Loránd, Jankó 
János, Millecker Rezső, Princz Gyula, id. Lóczy Lajos és ifj. Lóczy 
Lajos, Schenzl Guidó és Kurländer Ignác.  

 
A báró Eötvös-féle geofizikai mérések 

 
      „Ha hazánk a geofizikai kutatások terén egyebet sem tudna 
felmutatni, mint báró Eötvös Loránd a szó legszigorúbb értelem-
ben vett örökbecsű vizsgálatait és felvételeit a nehézségi-erő válto-
zásai körében, melyek ma már a nemzetközi fokmérés munkaprog-
rammjába állandó elemül felvették, ez elegendő arra, hogy e tudo-
mánykör történetében előkelő helyet biztosítson magának.” 
     „A nehézségi-erő változása egy pont körül bármely irányban öt 
jellemző meghatározóval – gradienssel –  megvan adva, s ezek kö-
zül a báró Eötvös-féle csavarási inga négyet határoz meg teljes biz-
tonsággal és oly érzékenységgel, amely a nehézségi gyorsulás egy 
billiomodáig terjed. E pontosság csak a hordozható, a szabadban 
használandó műszerre vonatkozik.” 
     Az 1886-os laboratóriumi méréseket az 1889-es szabadtéri mé-
rések követik, melyek a Gellért-hegy hatását a Rudas-fürdő egyik 
helyiségében és (Pest)Szentlőrincen észlelték. 1891 nyarán (most 
ünnepleljük 125. évfordulóját) a Ság-hegy „plateauján” mérték Eöt-
vös Loránd és kollégái a nehézségi változásokat. A Balaton jegén 
végzett méréseket, melyek 1901-ben kezdődtek, már Pekár Dezső 
irányította. További mérésekre került sor még a Fruska Gora kör-
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nyékén, Arad, Versec, Szeged, Szabadka, Baja, Zombor, Kecske-
mét, Hajdúszoboszló és Makó térségében, a titeli plateaun, Erdély-
ben és Morvamezőn (a híressé vált egbelli olajmezőn). Az akkori 
Magyarországon kívül mértek még Tirolban és Indiában is.  
     Az első méréseket a Magyar Tudományos Akadémia és a nagy 
mecénás, Semsey Andor finanszírozták. 
     Eötvös Loránd kollégái: Kövesligethy Radó (e tanulmány szer-
zője), Tangl Károly, Lóczy Lajos, Cholnoky Jenő, báró Harkányi 
Béla, Steiner Lajos, Fekete Jenő, Rybár István, Garcsár Sándor, 
Renner János, Pogány Béla, Fröhlich Pál, Kovács György, Cser 
Imre, Wagner Lajos, Walch Károly, Szecsődy Miklós, Kerékjártó Bé-
la és Pekár Dezső voltak.  
     Tanítványai továbbfejlesztették és széles körben alkalmazták az 
ingaméréseket. Eötvös Loránd mágneses és szeizmológiai mérése-
inek is nagy jelentőséget tulajdonít a szerző. Külön felhívja a fi-
gyelmet a hagyaték kiadására és gondozására (Ez utóbbi tevé-
kenység sikerességét bizonyítja, hogy ebben az évben a világörök-
ség része lett három Eötvös-dokumentum). 

 
Balaton-kutatások 

 
     1891-ben Lóczy Lajos indítványára megindult a Balaton tudo-
mányos kutatása földrajzi, néprajzi, történeti, archeológiai, geoló-
giai, balneológiai, hidrográfiai és geofizikai témákban. Az utóbbi-
ra vonatkozó kutatások eredményeiről Sterneck Róbert, báró Eöt-
vös Lóránd, Steiner Lajos, Rigler Gusztáv, Sáringer J. Kandid, Bog-
dánfy Ödön, báró Harkányi Béla, Ilosvay Lajos és Weszelszky Gyu-
la a nagy Balaton-monográfiában. 

 
A Nagy-Alföld kutatása 

 
     A terület tudományos kutatása elmaradt a háború miatt. Hason-
lóképpen indult volna, mint a Balaton-kutatás, természetesen a te-
rület sajátosságainak figyelembe vételével. Nagy feladat lesz en-
nek pótlása. 
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Magyar Adria Egyesület 
 

     Az Egyesületet azért alapították, hogy „a tenger iránt való ér-
deklődés felkeltése és ébrentartása mellett komoly oceanographi-
ai feladatokat is” ellásson. Egyik alapítója Gonda Béla volt. Lét-
rehozták A Tenger című folyóiratukat, és jelentős szerepük volt a 
Magyar Adria Könyvtár tudományos gyűjteményének kialakításá-
ban. A könyvek mellett „tekintélyes műszerpark”-kal is rendelke-
zett az Egyesület. 1913-ban és 14-ben Leidenfrost Gyula vezetésé-
vel két expedíciót szerveztek, melyre az osztrák-magyar haditen-
gerészet bocsátotta rendelkezésükre Najade nevű hajóját. Az ex-
pedíció munkatársai: Hankó Béla, Koch Nándor, Kormos Tivadar, 
Kümmerle J. Béla, Marcell György, Maros Imre, Maucha Rezső, 
Réthly Antal, Soós Lajos, Szilber József és Szüts Andor voltak. Az 
expedíció során szerzett gyűjteményeket a Magyar Nemzeti Múze-
umba és a Földtani Intézetbe szállították.  
      „A geofizikailag fontos mérések a következők: mélységméré-
sek, amelyek éppen a legérdekesebb pontokon helyesbítették az ed-
digi ismereteket; a tengervíz fizikai és chemiai összetételének meg-
állapítása, fenékiszap-próbák, hőmérséklet-mérések különféle szin-
tekben, amelyek az áramlások (fenék-áramok) ismeretére is vezet-
nek, továbbá az átlátszóságra, a meteorologiára és a bórára vo-
natkozó észlelések.” 
     Sajnos a nagy terveket (saját hajó, további expedíció stb.) a há-
ború tönkretette, sok minden el is veszett. Ami megmaradt, az an-
nak a lehetősége, hogy az eddig kéziratban elkészült anyagok nyom-
tatásban megjelenjenek. 

 
Sarkkutatások 

 
     A Commission Polaire Internationale-nak volt a feladata a 
sarkvidékek kutatása. Az 1913-ban Rómában tartott ülésén Ma-
gyarországot báró Eötvös Lóránd, Gratzl Ágost, Kepes Gyula és 
Kövesligethy Radó képviselték. A háború lehetetlenné tette ennek 
a bizottságnak is a működését. Egyetlen fennmaradt munka „a dél-
sarkvidékre vonatkozó teljes bibliographia és az 1800 óta szerve-
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zett sarki expediciók jegyzéke, melyben természetesen az osztrák-
magyar sarki expediciók (az 1872-74-i expediciónak Kepes Gyula 
volt az egyetlen magyar tagja) is szerepelnek.” 

 
Földrengés-kutatások 

 
     A Nemzetközi Földrengéskutató Szövetség 1905-ben alakult meg, 
és hazánk az elsők között csatlakozott hozzá. Ekkor már Jeitteles 
H., Hantken Miksa, Koch N., Schafarzik Ferenc, Lajos Ferenc, Ki-
taibel Pál és Tomtsányi Ádám révén komoly kutatási múlttal ren-
delkeztünk. 
     „Magyarországnak akkor már 1882 óta (Európában időrend-
ben a második) a Földtani Társulat kebelében működő Földrengé-
si Bizottsága volt…”. A Földtani Intézetben egy pár Bosch-inga-
pár működött. Egyre nagyobb igény merült föl pontosabb méré-
sekre, mely egy önálló Szeizmológiai Obszervatórium felállítását 
tette szükségessé. Ideiglenesen a Nemzeti Múzeum pincéjében el-
helyezett Wiechert-ingával, majd h[erce]g Galitzin-féle ingapárral 
oldották meg a mikroseismikus rengések regisztrálását. A Földta-
ni Társulattól a Meteorologiai és Földmágnességi Intézethez ke-
rült a földrengések ügye. A korábbi földrengések makroseismikus 
anyagát Réthly Antal „vasszorgalommal” kutatta, 455 és 1912 kö-
zött 1422 db rengést tartalmazó katalógust állított össze. 
     Az intézet sokféle feladatot végzett: vizsgálta és szakvélemé-
nyeket adott a földrengésekkel kapcsolatba hozható balesetekkel 
(bányaomlás, bányavízbetörés, gázkitörés stb.) kapcsolatban, ka-
tonai célra használható méréseket végzett, épületek földrengések-
kel szembeni ellenállását vizsgálta. Folytatott elméleti kutatásokat 
is a „Föld fizikájának több ágában”. Nemzetközi szervezetekben 
komoly funkciókat töltöttek be. Az igazgató az Association Inter-
nationale de Seismologie-nek a főtitkára volt a kezdeti időkben.  
      Az Intézet munkatársai: Csengeri Margit, Egerváry Jenő, Hille 
Alfréd, Hoffmann Ernő, Jánossy Imre, Jordán Károly, Lehotay Má-
ria, Moravetz Károly, Pécsi Albert, Réthly Antal, Simon Béla, Szil-
ber József, Táborszky Ottó és Wodetzky József voltak. 
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     Schoditsch Lajos építész megtervezte a Kis-Svábhegyen az új, 
önálló „seismologiai observatorium” épületét, de a háború közbe-
szólt, és meghiúsította az intézmény felépítését. 
     A háború után már csak a budapesti állomás működött, mert az 
ezen kívül megmaradt kalocsai állomást be kellett zárni. 
     A kilátástalan helyzet ellenére komoly terveket dolgoztak ki: 
újabb korszerű h[erce]g Galitzin-féle oszlopsor és báró Eötvös-fé-
le műszer beszerzését, rengési kérdőív bevezetését, az elméleti ku-
tatások kiszélesítését, geothermikus gradiens és hőáram vizsgála-
tát, geochemiai vizsgálatok alkalmazását. 
     „Alig hiszem, hogy volna a geofizikának oly ága, melyet az adott 
természeti viszonyok mellett a multban is teljesen elhanyagoltunk 
volna, s az itt vázolt munkarend is olyan, amely – természetesen 
nagy vonásaiban – szinte mindet felölel, a mi természeti viszonya-
ink között tőlünk méltán elvárható” – fejezte be előadását Kövesli-
gethy Radó. 
     Két hozzászóló volt. Elsőként Dr. Vitális István bánya- és er-
dőmérnöki főiskolai tanár (Sopron) mondta el észrevételeit. 
     „A báró Eötvös-féle torziós ingán kívül újabban hazánkban is 
próbálkoznak egyes németországi cégek a hasznosítható ásvány-
kincsek, az ércek, a széntelepek, a földiolaj, a víz elektromos felku-
tatásával”. Tudomást szerzett a Piepmeyer & Co. casselwilhelm-
höhei cég „Elbof”-rendszerű eljárásáról. Azzal reklámozták ma-
gukat, hogy 1000 m-nél mélyebben lévő ásványkincseket ki tud-
nak mutatni. Hazánkban szén- és ércterületen sikerrel végeztek ilyen 
rendszerű méréseket. Felső utasításra ők is kijelöltek vizsgálandó 
területet. Saját bevallása szerint nem várt sikert az „Elbof”-eljárás-
tól. A méréseket elvégezték, de olyan eredményeket kaptak, ame-
lyeket a fúrási kutatások nem támasztottak alá a vizsgált területen. 
Kéri a módszer felülvizsgálatát. 
     A másik hozzászóló Dr. Pávai Vajna Ferenc m. kir. főbányata-
nácsos, főgeológus (Budapest) volt. 
     „Mindazonáltal az Eötvös-féle gravitációs mérések főleg tudo-
mányos jelentősége olyan nagy, hogy feltétlenül indokolt feltaláló-
ja nevének megörökítése, de az már régen megtörtént a báró Eöt-
vös Lóránd Geofizikai Intézet elnevezés alkalmazásával.”  
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     Szót ejtett még az intézet finanszírozási kérdéseiről is, kifogá-
solva ifj. Lóczy Lajos álláspontját. 

 
2. Ásványtan 

 
     A kongresszus Természettudományi Szakosztályának 8. téma-
köre volt az ásvány- és kőzettan. Ebben a témában Dr. Mauritz Bé-
la egyetemi nyilvános rendes tanár Az ásványtan és kőzettan múlt-
ja, jelene és jövője hazánkban címmel tartotta meg bevezető elő-
adását. Ehhez az előadáshoz dr. Zimányi Károly, dr. Zsivny Viktor, 
dr. Balló Rezső, dr. Szentpétery Zsigmond, dr. Vitális István, dr. 
Vendl Miklós, dr. Vendl Aladár és dr. Schafarzik Ferenc hozzászó-
lásaikkal egészítették ki az ott elhangzottakat. 
     Az alábbiakban a bevezető előadás és a hozzászólások rövid is-
mertetése következik. 
     A szerző – az előadás címében megjelölt – hármas tagolásban 
foglalta össze az ásvány- és kőzettan hazai kutatóinak munkássá-
gát és az elért eredményeket. A múltból elsőként Krenner József 
tevékenységét emelte ki, és azt, hogy a kutatások kezdetben főként 
az ércbányák területére korlátozódtak. Krenner mellett Schmidt Sán-
dor, Franzenau Ágost, Zimányi Károly és Loczka József nevét em-
lítette, akik nemzetközi fórumok előtt arattak teljes elismerést. A 
felsorolt kutatók nevéhez új, biztosan meghatározott ásványfajok 
leírása fűződik, mint pl. az andorit, semseyit, krennerit schafarzi-
kit, fizélyt, vashegyit stb. (Más kérdés, hogy a 20. században az új 
eszközök és kutatási módszerek segítségével a felsorolt ásványok 
új tulajdonságait ismerték meg és/vagy a rendszertani beosztásuk 
is módosulhatott.) 
     Mauritz előadásában azt is kiemelte, hogy a Magyar Nemzeti 
Múzeum Ásványtárában Semsey Andor anyagi támogatásának kö-
szönhetően külföldi lelőhelyekről származó ásványokat is tanul-
mányozhattak. Ilyen kutatásból származott Krennertől a lorándit 
leírása, melyet barátjáról, Eötvös Lorándról nevezett el. (Az általa 
ugyancsak leírt sjögrenitről később azt igazolták, hogy valójában 
kalkosziderit, viszont a dimorfin adatait sikerült pontosabban meg-
határoznia.) 



 
 
96

     Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az ország megcsonkításának 
következtében hazánk csaknem minden ércbányáját elveszítette, 
így a gyűjtés ezeken a helyeken nem valósítható meg, az egyéb kül-
honi kutatásokra pedig nincs anyagi fedezet. 
     A múltbeli ásványtani kutatások elsősorban az egyes ásványok 
leírásával foglalkoztak, a genetikai kérdések háttérben maradtak. 
     A kőzettan területéről méltatta a kiemelkedő múltbeli kutató-
kat, főképpen Szabó József és iskolája (Schafarzik Ferenc, Koch 
Antal, Szádeczky Gyula, Pálfy Móric és mások) végeztek eredmé-
nyes kutatásokat, elsősorban a hazai eruptív kőzeteken. Későbbi kol-
légáik is behatóan foglalkoztak ezek vizsgálatával (Szentpétery 
Zsigmond, Vendl Aladár, Vitális István, Vendl Miklós, Rozlozsnik 
Pál és mások). A kristályos palákat aránylag kevesen (Vendl Ala-
dár, Rozlozsnik Pál) tanulmányozták, míg az üledékes kőzetek eg-
zakt vizsgálatát eddig úgyszólván teljesen nélkülöztük. 
     Mauritz a korabeli ásványtani és kőzettani kutatásokban részt-
vevő intézményeket és azok geológusiat is megemlíti: a budapesti 
Pázmány Péter Tudományegyetem, a Műegyetem és a Szegedi Egye-
tem laboratóriumaiban folyó mikroszkópos és kőzetkémiai munká-
latokat, továbbá a Magyar Királyi Földtani Intézet és a Magyar Nem-
zeti Múzeum ásványtárának kristálytani kutatásait tartotta fontos-
nak. 
     A jelen feladataként az ásványtan és a kőzettan kiemelte, hogy 
a hazai nagy gyűjtemények birtokában levő anyag segítségével 
össze kellene állítani Nagy-Magyarország ásványvilágának pon-
tos, részletes és rendszeres leírását. Ehhez azonban szükséges len-
ne az összes érdekelt intézmény együttműködése és a munka egy-
séges vezetése, melyhez a megfelelő eszközök is rendelkezésre áll-
nak, csak néhány új eszköz beszerzése volna szükséges. Ez a mun-
ka lényegében a néhai Krenner József által kitűzött feladatok foly-
tatását, megvalósítását jelentené. 
     Előadásában hangsúlyozta, hogy fokozottabb együttműködésre 
lenne szükség a gyakorlati életet is jelentősen befolyásoló, elsőren-
dű fontosságú agrogeológiai kutatásokban. Ennek eredményes tel-
jesítéséhez azonban fiatal, frissen képzett szakemberek bevonására 
is szükség lenne. 
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     Szükségesnek tartaná csonka hazánk még lehetséges bányászati 
nyersanyagainak felkutatását, amely feladat teljesítését csak az er-
re hivatott intézmények szoros együttműködésével lehet elérni. 
     Megemlítette, hogy az ásványtan területén több dologban el va-
gyunk maradva a világtól, melyek közül néhányat fel is sorolt:  
     1. a kristályok belső szerkezetére irányuló vizsgálatok – me-
lyek serényen folynak a tudományos világban – nálunk nem valósít-
hatók meg, miután egyetlen intézményünk sincs ez irányban kellő-
képpen felszerelve, pedig az ilyen típusú (krisztallográfiai) kutatá-
sokat a fizikus és kémikus szakterület is saját céljaira felhasznál-
hatja; 
     2. az ásványtan terén eddig nem foglalkoztak genetikai kérdé-
sek tanulmányozásával (az ásványok mesterséges előállítása, a ter-
mészetben végbemenő folyamatok kutatása és azoknak laboratóri-
umban való utánzása stb). Ennek érdekében szükségesnek tartaná 
néhány fiatal erő kiképzését, mert jelenleg nem rendelkezünk ilyen-
fajta vizsgálatokra megfelelő felkészültségű kutatóval, ez azonban 
külföldön megvalósítható lenne; 
     3. nincs egyetlen szakerőnk, aki teljesen járatos volna az érc-
mikroszkópia terén (merthogy az egész országban nincs egyetlen 
ércmikroszkóp sem). Ezért egy ilyen műszer beszerzése a legsür-
gősebb feladatok közé tartozna. 
     A kőzettan esetében szükséges lenne egy olyan szakember ki-
képzése, aki az üledékes kőzetek tanulmányozása terén igen nagy 
szolgálatokat tehetne. 
     Végül a kőzetek genetikai kérdéseit tárgyaló vizsgálatokkal ok-
vetlenül behatóbban kellene foglalkoznunk. Ilyen téma lenne a mag-
matikus differenciáció problematikája, a keletkezés feltételeinek 
fizikai-kémiai tanulmányozása stb., amely területeken sok és szé-
les körű kutatás folyik külföldön. 
     Amint a fentiekből kiderült, az ásványtan és a kőzettan művelé-
sére a szükséges anyagi és szellemi feltételek birtokában vagyunk, 
azonban a genetikai kérdések tanulmányozásához szükséges anya-
gi erőkkel nem rendelkezünk, és azon kívül szükséges lenne né-
hány fiatal erőt ebben az irányban kiképeztetni és számukra kuta-
tási lehetőséget biztosítani. 
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     A jövőre vonatkozóan a nemzetközi kapcsolatok kibővítését tar-
totta a leglényegesebbnek, amelynek megvalósítása esetén sike-
rülne a legfontosabbnak megjelölt célt megvalósítani, nevezetesen 
Nagy-Magyarország ásvány- és kőzetvilágának részletes, rendsze-
res és pontos tudományos összeállítását elkészíteni, mellyel nem-
csak hazánknak, hanem az egész tudományos világnak nagy szol-
gálatokat tennénk, és kellő érdemeket és elismeréseket is szerez-
hetnénk. 
 

Hozzászólások 
 
     Dr. Zimányi Károly, a Magyar Nemzeti Múzeum ásványtárá-
nak igazgatója (Budapest): Teendőink hazánk ásványtani, kőzetta-
ni és földtani ismeretének fejlesztése érdekében. Mauritz profesz-
szor referátumával minden tekintetben egyetért, de néhány pont-
ban kiegészítené azokkal a teendőkkel, amelyeknek elvégzését 
tudományos és gazdasági tekintetben nagyon kívánatosnak tartja. 
Ezek:  
     1. Tudományos monográfiák megírása; értve ezalatt az egyes 
bánya- vagy hegyvidékek, nagyobb városok környékének részletes 
geológiai, petrográfiai és ásványtani leírását, vagy pedig ezen tu-
dományágak kisebb-nagyobb szisztematikai csoportjának feldolgo-
zását (pl. Budapest vidéke, Mátra-hegység stb. kőzetei, egyes ás-
ványai részletesen). Ilyen monográfiákból lassanként kibontakoz-
hat hazánk részletes és teljes anorganikus felépítése, mégpedig olyan 
hamar, hogy ezzel megelőzzük szomszédainkat, és természetesen 
e monográfiákat egy világnyelven is – legalább kivonatosan – köz-
re kellene adni. 
     2. Tudományos és gazdasági szempontból is szükségesnek tart-
ja a dunántúli bauxittelepek tüzetes geológiai, kémiai tanulmányo-
zását és részletes vizsgálatát, hogy a vállalkozó tőkének biztos alap-
ja és bizalma legyen a befektetésekre és ezen alumínium-ércek ki-
aknázására. 
     3. Végül a tanulóifjúság érdekében szükségesnek tartja a fel-
sőbb tanítás érdekeit szolgáló tankönyvek és nagyobb kézikönyvek 
megírását, amelyeknek megjelenését a magas nyomdai költségek 
mellett is minden módon elősegíteni és megkönnyíteni kell. 
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     Dr. Zsivny Viktor, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgató-őre (Bu-
dapest). Ugyancsak egyetért Mauritz professzor elaborátumával, 
csupán egy körülményre bátorkodik rámutatni, miszerint az ásvány- 
és őslénytár egész mineralógiai-petrográfiai felszerelése mindössze 
1 darab goniométerből áll, amivel nem lehet sokra menni! Figye-
lembe véve, hogy Mauritz professzor a saját intézete felszerelései-
nek használatát a legmesszemenőbb előzékenységgel és önmegta-
gadással a múzeum munkatársai számára engedélyezte, így szá-
mukra is lehetővé vált a korszerű tudományos kutatás. A múzeumi 
szakemberek önálló kutatását elősegítendő, a legszükségesebb sa-
ját tudományos műszerek beszerzésére segélyt szeretnénk kapni. 
     Dr. Balló Rezső (Budapest) hozzászólását azzal kezdi, hogy az 
utóbbi évtizedek alatt az ásványtan kísérleti tudománnyá lett, amely 
az ásványok, kőzetek és érctelérek keletkezésének és átalakulásá-
nak körülményeit vizsgálják és modellezik. E vizsgálatoknál más 
tudományágak (fizika, kémia) legújabb módszereit (magas hőmér-
sékletek és nagy nyomások) alkalmazzák. E kutatások eredményei 
számos iparnak is alapul szolgálnak. Példaként említette a szilikát-
olvadékok vizsgálatát, amelyek az üveg- és kerámiaipar, valamint 
a cementbeton-kötések kutatásának válik nagy hasznára. 
     Hazánk ezekben a kutatásokban nem vesz részt oly mértékben, 
ahogy ez szükséges lenne. Mivel e tudomány műveléséről gondos-
kodnunk kell, kéri a kongresszust, hogy ez irányú javaslatait figye-
lemre és pártolásra méltassa: 
     1. Gondoskodnunk kell arról, hogy egyetemeinken és főiskolá-
inkon ásvány-kémiai előadások tartassanak. 
     2. Létesítendők a fenti intézményekben ásvány-kémai laborató-
riumok. Amennyiben ezen intézet létrehozása akadályokba ütköz-
nék, úgy egy meglevő anorganikus intézetben szervezendő. 
     3. Külföldi tanulmányutak az erre hivatottaknak lehetővé teen-
dők. 
     Dr. Szentpétery Zsigmond egyetemi tanár (Szeged) felhívja a 
kongresszus figyelmét arra, hogy a vidéki tanárok más országok-
béli kollégákkal való kapcsolatát megnehezíti a külföldi folyóira-
tokhoz való nehéz hozzájutás, aminek anyagi okai vannak. Ezt se-
gítené, ha dotáció segítségével saját szakfolyóirat publikálására nyíl-
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na mód, amivel egyszerű folyóiratcsere valósulhatna meg a kül-
földön megjelenő folyóiratokkal. Példaként megemlítette a szege-
di botanikai intézet sikeres folyóirat-kiadását, amelynek eredmé-
nyeképpen lehetővé vált a külföldi folyóiratcsere a szegedi botani-
kusoknak. 
     Dr. Vitális István, bánya- és erdőmérnöki főiskolai tanár (Sop-
ron): Amikor a cseh megszállás következtében a bányamérnöki fő-
iskola kénytelen volt Selmecbányát elhagyni, az elveszett gyűjte-
mények pótlása végett sorra bejárta a csonka ország megmaradt 
bányavidékeit, és onnan mintapéldányokat gyűjtött, ugyanakkor a 
hazai társintézmények duplikátumaiból ládaszámra érkezett ás-
vány-, kőzet- és kövületanyag Sopronba. Sajnos tárolószekrények 
és vitrinek hiánya miatt e gazdag anyag máig be van csomagolva, 
és nem vehetik hasznát a gyakorlati oktatásnál és a tudományos 
búvárkodásnál. Kívánatos lenne, ha oly mértékű dotációban része-
sülne a főiskola, hogy a hat év alatt összegyűjtött gazdag anyag tu-
dományos feldolgozásához lehetne fogni. 
     Dr. Vendl Miklós, bánya- és erdőmérnöki főiskolai tanár (Sop-
ron): Kiemelte, hogy az ásványtan ma már nagymértékben kísérle-
ti tudomány is. Ennek művelése hazánkban szinte lehetetlen az in-
tézetek felszereltségének hiányosságai miatt. Szükségesnek tarta-
ná, hogy a budapesti tudományegyetemen vagy a műegyetemen be-
rendezzenek olyan laboratóriumot, amely alkalmas a modern kris-
tályszerkezeti vizsgálatokra, továbbá a meglévő kémiai laboratóri-
umok valamelyikét új felszerelésekkel alkalmassá tegyék egyensú-
lyi és szintetikus vizsgálatokra. 
       Dr. Vendl Aladár, műegyetemi rendkívüli tanár (Budapest): Hang-
súlyozza annak fontosságát, hogy a kőzettan és a geológia profesz-
szorainak mód adassék egyes külföldi jellemző területek megisme-
résére. 
     Dr. Schafarzik Ferenc, műegyetemi nyilvános rendes tanár (Bu-
dapest): A különböző irányú előadások kiegészítéseként a mű-
egyetem ásvány-földtani tanszékének egyik régi óhaját terjeszti a 
t. Kongresszus elé, nevezetesen azt, hogy a tanszék kettéosztassék: 
egy ásványtani és egy földtani tanszékre, amint az a múltban Kren-
ner és Lóczy személyeiben tényleg így is volt. 
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3. Földtan 
 
     A Horthy Miklós kormányzó kezdeményezésére és dr. gróf Kle-
belsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter szervezésében 
rendezett országos kongresszuson a természettudományok tárgya-
lása során a Földtan tárgykörét dr. Schafarzik Ferenc műegyetemi 
ny. r. tanár előadása képviselte „A földtan multja, jelene és jövője 
hazánkban” című előadásával. 
     Mivel a téma mind tudománytörténeti, mind a jelen kérdései 
szempontjából érdeklődésre számíthat, az előadás főbb gondolatait 
a következőkben kísérlem meg röviden összefoglalni. 
     „Hazánkban a geologia tudományos művelése még szunnyado-
zott.” A Londonban 1807-ben, Párizsban 1830-ban, Németország-
ban 1848-ban alakult földtani társulatok után a Magyar Orvosok 
és Természetvizsgálók pozsonyi (helyesen soproni) vándorgyűlé-
sén Zipser (Keresztély) András és társai kezdeményezésére már 1847-
ben megvetik a Magyarhoni Földtani Társulat alapját. (A Magyar-
honi Földtani Társulat 1848-ban, Kubinyi Ágoston kastélyában Vi-
defalván [Nógrád vármegye] jött létre, míg a végleges megalaku-
lás 1850-ben történt.) 
     Az első közlemények A Magyarhoni Földtani Társulat Munká-
latai címen 1850-1870-ig öt kötetben jelentek meg, Kováts Gyula, 
Kubinyi Ferenc, Pettkó János, Szabó József, Hantken Miksa, Hof-
mann Károly és mások cikkeivel. 
     „Ebben a legrégibb időben a geologiai foglalkozás tűzhelyei a 
Magyar Nemzeti Múzeum, a budapesti tudományegyetem, a m. kir. 
műegyetem, valamint a selmecbányai Bányászati Akadémia ásvány-
tani tanszékei és Kolozsvárt a Természetrajzi Múzeum Egylet va-
lának.” 
 1850-től a Bécsben megalakult K. k. Geologische Reichsans-
talt geológusai, különösen a hatvanas években, Magyarországon 
és Erdélyben térképeztek. 
 A hazai geologusok ezt tehetetlenül látva, Szabó József hoz-
záfogott Budapest, a Mátra, a Tokaj-hegyalja geológiai, valamint 
az Alföldön „Csanád megye talajtani tanulmányozásához, amely 
messzire megelőzte a még csak a század vége felé kibontakozó ag-
rogeologiát.” 
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1868-től a jelenig [1926] 
 
     1868-ban Gorove István földmívelésügyi és kereskedelemügyi 
miniszter, Szabó [József] és Zsigmondy [Vilmos] szorgos utánjá-
rására kezdetben felállította a Magyar Nemzeti Múzeummal kap-
csolatos Geologiai Osztályt, majd 1869-ben az önállóan működő 
Földtani Intézetet. 
     Ettől kezdve a M. kir. Földtani Intézet „a hazai föld geologiai 
felvételét egymaga teljesítette.” Hantken Miksa igazgatósága (1868-
1882) alatt a Dunántúlt, Böckh János vezetése (1882-1911) mellett 
a Bánságot, a Bihart, Erdély jelentős részét térképezték. Lóczy La-
jos alatt (1911-1921) az erdélyi részek folyatólagos munkálatain 
kívül a Felvidéket reambulálták. Böckh János óta mind az agroge-
ologia, mind a fémbányászat, a petróleum- és gázkutatás is előtér-
be került. A túl sok terület térképezésével a leírások nem tudtak 
lépést tartani. 
     A Földtani Intézeten kívüli geologusok mint önkéntesek vettek 
részt az Intézet regionális geologiai térképezéseiben, majd Lóczy-
hoz csatlakozva (1890-1911) a Balaton és környéke tudományos 
tanulmányozásában. A munkálatokról nagyszabású többkötetes mo-
nográfia is készült. 
     A geologiai térképezési munkálatokról szóló közlemények a M. 
kir. Földtani Intézet Évkönyvében és Évi Jelentésében, valamint a 
Magyarhoni Földtani Társulat 1871-ben elindított és először 1872-
ben megjelent Földtani Közlönyében láttak napvilágot. Ezeken kí-
vül a Magyar Tudományos Akadémia, a Kir. Magyar Természettu-
dományi Társulat kiadványaiban, a Bányászati és Kohászati La-
pokban, valamint az Erdélyi Orvos-Természettudományi Társulat 
Közleményeiben láttak napvilágot. 
     A tanulmányok, közlemények a legtöbb esetben két nyelven: 
magyarul és németül, esetleg más világnyelven is megjelenhettek. 
     A geologiai munkálkodáshoz (külső tevékenységre, külföldi 
utazásokra, térképekre és kiadványokra, könyvtári és laboratóriu-
mi felszerelésekre) habár szerényebb keretek között, mindig meg-
találták „a kellő fedezetet, úgyhogy a geologia művelőinek panasz-
kodásra alig lehetett okuk.” 
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A jelen [1926] geologiai kutatásai 
 

     Az [első] világháború sok geologust elvont a szakmai munká-
latoktól, bár akik a harctéren jártak, magánszorgalomból víz- és 
kőzettani szempontból geologiai megfigyeléseket és térképezése-
ket végeztek. Szerbia, Montenegro és részben Albánia teljesen is-
meretlen területeit is átkutatták. Így pl. Lóczy Lajos csoportja Nyu-
gat-Szerbiáról készített geologiai felvételt. 
     A háború szerencsétlen kimenetele után a geológiai kutatások 
iránti érdeklődés „csaknem teljesen megcsappant és a dotálások is 
minimumra leapadtak.” 
     Ez időben történtek a Böckh Hugó által vezetett dunántúli gáz-
kutatások, valamint Budapest határának 1:5000 ma. geologiai re-
ambulációja. 
     „A Földtani Intézet oro- és agrogeologiai kutatásai is a mini-
mumra redukálódtak”, a jelentések kiadása pénzhiány miatt évek-
re eltolódott. A tudományos közlemények megjelentetése az anya-
gi erőforrások beszűkülése miatt nagy nehézségekbe ütközött. Né-
hány esetben részint a Magyar Tudományos Akadémia, részint a 
földmívelésügyi minisztérium támogatásával jelenhetett meg szak-
kiadvány, például ’Sigmond Elek műve a szikesekről és javításuk 
módjáról, valamint Treitz Péter hasonló tárgyú könyve magán-ál-
dozatkészségből. 
     E néhány sorból is kitetszik, „hogy a haza közgazdasági javát 
szolgáló geologiai kutatás anyagi eszközei – egyes kivételes ese-
tektől eltekintve – az egész vonalon elégtelenek.” 

      
A geologiai kutatások kilátásai a jövendőben. 

 
     Schafarzik Ferenc professzor előadásában a jövendő feladatait 
a következőkben csoportosította: 
     „1.Minél sűrűbben lássanak napvilágot tudományos geologiai 
értekezések és feldolgozott kérdések monográfiái, amikkel a világ 
tudományos köreivel fel vehessük a versenyt (paleontologia, petro-
grafia, tektonika, hidrologia stb.). 
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     2. Feldolgozandó hazánknak nemcsak mostani csonka területe, 
hanem mindaz, ami integer voltában valaha hozzátartozott. Ezzel 
bizonyítható a nagy nyilvánosság előtt a magyar szellem életreva-
lósága és magas nívója. 
     3. Tekintettel arra, hogy a tudományos geologiai kutatásból 
közvetlenül a nagyközönség is kivehesse a hasznát, szükség szerint 
ipari, mezőgazdasági, bányászati stb. szempontból tájékoztató tér-
képek és megfelelő magyarázattal szolgáló munkák volnának ki-
adandók. 
     4. Hazánk agrogeologiai viszonyai álljanak a geologiai és che-
miai kutatás homlokterében, mert valóban ettől függ hazánk jövő-
beli sorsa. Modern gazdálkodással legalább kétszer annyit produ-
kálhatunk és lényegesen több ember élhet meg ugyanazon a terüle-
ten, s ebből a szempontból egyedül az agrogeologia az, ideértve az 
agrochemiát és agrofizikát is, amely bennünket útba igazít. E tu-
dományok szava feltétlenül megszívlelendő! 
     Jó szerencsét!” 
     Schafarzik Ferenc professzor előadását a kor tíz jelentős szak-
emberének hozzászólása tette teljessé, melyek főbb gondolatait a 
következőkben foglaljuk össze. 
     Báró Nopcsa Ferenc a M. Kir. Földtani Intézet igazgatója (Bu-
dapest) ismertette az intézet főbb feladatait, majd az érdemi mun-
kához szükséges laboratóriumok, könyvtárak és egyéb gyűjtemé-
nyek felszerelése tárgyában a következő javaslatokat tette: 
     „1. hogy a Földtani Intézet könyvtára a tíz évi hiányok pótlásá-
ra 800.000,000 K egyszersmindenkori felszerelési költséget kap-
jon, továbbá, hogy a folytatólagos vásárlásokra évi 200.000.000 K 
álljon rendelkezésére; 
     2. hogy az országban széjjel folyó geológiai kutatások egysége-
sítésére a pénzügyminisztérium bányászati osztálya a m. kir. Föld-
tani Intézet kebelébe olvasztassék be; 
     3. hogy az agrogeológiai kutatások és talajjavítási kérdések 
megoldásának egységes irányítására a Földtani Intézetben egy, a 
legfinomabb és legmodernebb műszerekkel ellátott laboratórium 
létesüljön, amely a többi, legnagyobbrészt vidéki laboratóriumok-
kal egységesen működjék.”  
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     Dr. Papp Károly egyetemi ny. r. tanár (Budapest) a mélyfúrá-
sok anyagának feldolgozását gyakorlati példákkal bemutatva szor-
galmazta, az egyetemi földtani tanszék számára pedig „évenként 
1000 pengő kirándulási átalány és ugyancsak 1000 pengő publi-
kálásra szolgáló átalány vétessék fel.” 
     Dr. Lóczy Lajos egyetemi rk. tanár (Budapest) az ökonómiai 
geológia alkalmazásának fontosságára főleg külföldi gyakorlati 
példákkal hívta fel a figyelmet. Felsorolta a Közgazdasági Egye-
tem Gazdasággeológiai Intézete teljes felszereléséhez és kiépítésé-
hez szükséges feladatokat. 
     Dr. Pávai Vajna Ferenc m. kir. főbányatanácsos, főgeológus (Bu-
dapest) mint a m. kir. pénzügyminisztérium bányászati osztályá-
nak geológusa kifejtette, hogy az állami monopóliumok tárgyát 
képező földgáz, petróleum, kősó kutatásának irányítása a tulajdo-
nos, a magyar kincstár, vagyis a m. kir. pénzügyminisztérium joga 
és kötelessége. 
     Treitz Péter m. kir. főbányatanácsos, agro-főgeológus (Buda-
pest) a Földtani Intézet agrogeológiai osztálya munkásságára, fej-
lődésére és szükségleteire vonatkozó megállapításait foglalta ösz-
sze. Javasolta, hogy „Kívánatos volna a 30 éves nagyeredményű 
munkásságára visszatekintő m. kir. agrogeológiai osztálynak re-
konstrukciója a szükségletnek megfelelő felszerelése és tagjai lét-
számának növelése, hogy hivatását ne csak papíron, hanem a va-
lóságban is betölthesse és megfelelhessen annak a célnak, amely-
ért egykoron alapították.” 
     Horusitzky Henrik m. kir. főgeológus (Budapest): az agrogeo-
lógiai osztály kívánalmait a következőkben foglalta össze: 
     „1. A laboratórium teljes visszaállítása és a modern kutatás 
eszközeivel való felszerelése; 
     2. a nyári munkálatoknak négy hónapra való kiterjesztése úgy, 
mint az régente volt; 
     3. a monografikus munkák és az 1:75.000 méretű agrogeoló-
giai térképek kiadása; 
     4. a szakemberek megfelelő dotációja, VIII-V. rangosztályokba 
való kinevezése, illetőleg előléptetése.” 
     Dr. Vitális István bánya- és erdőmérnöki főiskolai tanár (Sop-
ron) kívánatosnak és szükségesnek tartja „valamelyes kapcsolatot 
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létesíteni a Földtani Intézet, a Tudományegyetemek, a Műegyetem 
földtani tanszékei, valamint a pénzügyminisztérium bányászati ku-
atóosztálya között.” „A Földtani Intézet és a bányamérnöki főisko-
la ásványföldtani és földtan-telepismerettani tanszéke között a há-
ború előtt kettős kapcsolat is volt.” 
     A Főiskola tanárai, mint külső munkatársak részt vettek az or-
szágos földtani felvételekben, míg „egyes fiatal bányamérnökök 
néhány évre a Földtani Intézethez osztattak be”, ahol télen a buda-
pesti egyetemeken földtani ismereteiket bővíthették, nyáron a föld-
tani felvételekben szerezhettek gyakorlatot. 
     Fontosnak tartja a kutatófúrások eredményeinek publikálását, a 
magánvállalatok kutatási eredményeinek a lehetőségekhez képest 
történő közzétételét. 
     Dr. Pálfy Móric m. kir. főbányatanácsos, főgeológus (Budapest) 
az ifjabb tudós nemzedék képzését tette szóvá. Javasolja, hogy a 
kiváló ifjú „szakemberek, ha megfelelő tudományos intézmények-
ben nem is tudnának elhelyezkedni, alkalmi és anyagi támogatást 
nyerjenek középiskolai tanári működésük alatt is tudományos 
munkálkodásuk folytatására.” 
     Györki József mérnök (Budapest): „A hazai geológiai kutatások 
legelsőbbje volna a hazai szénféleségek geológiai feldolgozása mel-
lett a hazai agyag- és kaolinféleségek feldolgozása.” Rámutat Maty-
tyasovszky Jakab és Petrik Lajos, valamint Kalecsinszky Sándor 
munkásságának értékeire. 
     Schafarzik Ferenc professzor előadása és a hozzászólások rö-
vid bemutatásával is érzékeltetni kívántuk azt a sok erőfeszítést, 
amelyet eleink a földtani kutatásokért, illetve a magyar geológia 
fennmaradásáért a lehetőségeikhez képest megtettek. 
 
 

 


