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Abstract 

In the more than 130 year history of the Geological Institute of Hungary the construction of its 
headquarters its home still today was an outstanding event. During the celebration of the building's 
100th anniversary the foundation of the Institute, the first 30 years of its activities and the most 
important results were commemorated. 

The early history of one of the oldest geological institutes of Europe in the socio-economic 
framework of the 19th century conveys a message still up to date. Therefore it merits publication. 

We can trace the most important results achieved by the Institute during its activities including first 
of all geological mapping, scientific and applied research, publication of its scientific results and 
establishment of collections. The first 30 years of the Institute can be regarded as a heroic era. Amid 
difficulties but achieving some spectacular results our predecessors laid the foundation of our 
existence and established the harmony of scientific investigations and applied research. 

Összefoglalás 

A Földtani Intézet több mint 130 éves történetében meghatározó jelentőségű esemény volt az 
Intézetnek mai napig otthont adó Stefánia úti székház felépítése. Az épület fennállásának 100. 
évfordulóján rendezett ünnepségen hangzott el az Intézet alapítására, első 30 évének 
tevékenységére, legfontosabb eredményeire utaló visszaemlékezés. 

Európa egyik legrégebbi földtani intézetének a 19. század társadalmi-gazdasági környezetébe 
helyezett korai története a mai napig érvényes mondanivalót hordoz, így érdemesnek tartottuk 
közreadását. 

Nyomon követhetjük az Intézet legfontosabb tevékenységei, elsősorban a térképezés, tudományos 
és gyakorlati kutatás, a kutatási eredmények közreadása, gyűjteményeinek felállítása terén elért 
eredményeit. Hősi korszak volt a Földtani Intézet működésének első harminc éve. Nehézségek 
közepette, néhány látványos sikert is elérve rakták le eleink mai létünk alapjait, teremtették meg a 
tudományos kutatás és a gyakorlati tevékenység harmóniáját. 

A geológia, a Föld felépítésének és történetének tudománya, a fiatal tudo
mányágak körébe tartozik. A 18. század második felében a bányászati ismere
tekből fejlődött ki és a 19. század elején alakulnak ki azok az önálló diszciplínák, 
mint a sztratigráfia vagy rétegtan, a paleontológia vagy őslénytan, a történeti 
földtan, amik együttesen alkotják a korszerű geológia alapjait. A világtörté
nelemben ez az időszak a felvilágosodás, a polgári állam megteremtésének a 
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kora, aminek mozgatórugója térségünkben a napóleoni háborúk gazdasági kon
junktúrája volt, ami az ország nyersanyagai iránti itthoni és külföldi kereslet 
növekedését eredményezte. 

A polgárosodás és a gazdasági fellendülés teremtette körülmények vezettek el 
a nemzetté válás az állami, nemzeti önállóság iránti igény megerősödéséhez, 
ezzel együtt a nemzeti tudományosság fejlődéséhez. Erről így ír Farkas Róbert, 
Intézetünk „tisztviselője" egykori könyvtárosa: „A népek történetének s a társa
dalom-tudománynak adataiból vont következtetések kiáltó szavakban hirdetik, 
hogy nemzetek fennmaradásának s jólétének kirekesztő föltételei és biztosítékai 
egyáltalában a tudománynak, de főként a természettudományoknak lelkes 
művelésében s terjesztésében keresendők." (FARKAS 1881., 3. oldal). A reform
kortól sorra alakulnak a tudományos társaságok, 1841-ben kezdik meg vándor
gyűléseik sorát a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók, ugyanebben az évben 
alakul meg a Királyi Magyar Természettudományi Társulat, 1848-ban pedig a 
Magyarhoni Földtani Társulat, betöltve a szakmai értelmiség összefogásának és a 
tudomány népszerűsítésének fontos feladatát. 

A szabadságharc bukása visszavetette, a kiegyezés ismét előtérbe hozta a nem
zeti tudományok fejlődését, közte a geológiát is, mely természeténél fogva az 
egyik nemzeti kincs, a haza földterületének tanulmányozására hivatott. Hiány
zott azonban a megfelelő nemzeti intézmény. Létrehozása annál is inkább 
sürgető volt, mert az 1849-ben alapított bécsi földtani intézet előrehaladott kuta
tásokat végzett az ország északi, kárpáti területein. G O R O V E István, az akkori 
földmívelés-ipar- és kereskedelemügyi miniszter felismerve a nemzeti intézmény 
létrehozásának szükségességét, 1868-ban a Magyar Királyi Földtani Osztály, 
1869-ben pedig a Magyar Királyi Földtani Intézet felállítását kezdeményezte, 
mely uralkodói jóváhagyással még ebben az évben meg is alakult (FÜLÖP 1961; 
FÜLÖP & TASNÁDI KUBACSKA 1969; HÁLA 1994). 

G O R O V E István a Magyarhoni Földtani Társulathoz 1868. január 16-án írt 
levelében így indokolta kezdeményezését: „Az ország részletes földtani ismere
tének nemcsak a tudomány érdekében, de különösen közgazdasági szempontból 
is nagy fontosságot tulajdonítok. Ez érdekeltségnél fogva kötelességemnek tar
tom a földtani felvételek és kutatások lehető előmozdítását a végre, hogy az 
ország az elérendő tudományos eredményeknek értékesítésében mielőbb 
részesülhessen." 

Ezek a gondolatok tükröződnek az Intézet alapító okiratában, az abban meg
fogalmazott fő feladatokban is, melyek az Intézet egész története során bővültek, 
de lényegüket tekintve változatlanok maradtak: 

1. Az ország területének földtani vizsgálata és a vizsgálatok eredményeinek 
közreadása. 

2. Áttekintő és részletes földtani térképek készítése és kiadása. 
3. Az ország földtani felépítését szemléltető gyűjtemények felállítása. 
4. Gyakorlati célú laboratóriumi vizsgálatok végzése. 
Mielőtt azt elemeznénk, hogy milyen eredményei születtek az Intézet 

működésének 1900-ig, a Székház elkészültének időpontjáig terjedő alig több mint 
30 éve alatt, említést kell tennünk a működés feltételeiről is. 

Erre az időszakra rányomta bélyegét az első két igazgató élesen különböző 
egyénisége. A sziléziai Maximilian von HÁNTKEN-ből jó magyar HANTKEN Miksává 
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lett első igazgató (1869-1882) figyelme a földtani térképezés mellett, előéletének 
megfelelően, főként a kőszénkutatásra és -bányászatra irányult. Kitűnő, a kolle
gialitáson túl valóban baráti kapcsolatban állt a bécsi K.u.k. Geologische Reichs
anstalt, a Cs. és kir. Birodalmi Földtani Intézet vezetőivel (DUDICH 1999). (Erre az 
indulás éveiben igen nagy szükség is volt.) Egyénisége azonban csak akkor 
érvényesült igazán, amikor 1882-ben a budapesti Egyetem első őslénytan
professzora lett, foraminifera-tanulmányaival vált méltán világhírűvé. 

B ö C K H János a második igazgató (1882-1909) , amellett, hogy kitűnő kutató geo
lógus volt, és a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, rendkívül ener
gikus (irigyei szerint erőszakos), nagy távlatokban gondolkodó, kiváló szervező 
és ügyes „pénzszerző" is volt. 1894-ben, SZABÓ József halála után ő lett a Magyar
honi Földtani Társulat elnöke is. Később még államtitkár is lett, és jelentékeny 
szellemi és anyagi hatalommal rendelkezett. Törekedett a bécsi Intézettől való 
tényleges függetlenedésre, ami természetesen nem ment súrlódások nélkül. E 
politika fontos eleme volt a hosszú időre bővülési-fejlődési lehetőséget biztosító, 
építészetileg is kifejezetten nemzeti jellegű Székház építtetése is. 

Az Intézet létszáma 1869-ben, megalakulásakor, alig néhány fő volt, köztük 4 
geológus, beleértve az igazgató HANTKEN Miksát is, 2 gyakornok, és 2 fő az 
Intézettel csak megbízásos viszonyban álló erdélyi kültag. A személyzethez 
tartozott egy írnok és egy szolga. A szakemberek száma 1882-ig nem változott, 
utána lassan emelkedett. 1900-ban, az új Székházba költözéskor a teljes létszám 
31 fő volt, ebből 17 geológus, 2 vegyész, 1 térképész és 11 fő segédszemélyzet. 

A működéshez szükséges állami költségvetési támogatás 1882-ig nem haladta 
meg az évi 28 300 Ft-ot, ami szűkös ellátást biztosított. Utána emelkedett ugyan, 
de B Ö C K H János igazgató szerint „.. . . e fejlesztési folyamat a fennállási idő menté
ben nem egyformán mutatkozik,....úgy mint egyebütt itt is e tünemény szoros 
összefüggésben áll hazánk pénzbeli viszonyainak mikénti fordultával..." (BÖCKH 
& SZONTAGH 1896, 15. old.). Megnyugtató megoldás 1895 után, legalábbis átme
neti időre, DARÁNYI Ignác minisztersége alatt következett be. 

A működés feltételének további lényeges eleme az intézmény elhelyezése, 
mely kezdettől fogva ideiglenesnek tekinthetően, a tevékenység jellegének nem 
megfelelő módon történt meg. Az egyre növekvő méretű gyűjteményt, könyv
tárat, laboratóriumot működtető Intézet a mostani Székházba való beköltözéséig 
egymást követően öt különböző épületben, főleg bérházakban volt elhelyezve, 
ami lényegesen korlátozta tevékenységét, gátolta fejlesztését. 1895-ben a felügye
letet gyakorló földmívelésügyi tárca vezetésében váltás történt, és ez után merült 
fel először a lehetősége, hogy a Földtani Intézet elhelyezésére egy külön, cél
irányos épületet emelnek. B Ö C K H János igazgatónak több éves fáradságos 
munkával sikerült elnyernie mind a kormány, mind a mecénás megfelelő anyagi 
támogatását , megszerezni a fővárosi ingyenes építkezési telket, pályázat 
keretében elkészíttetni a neki tetsző építészeti tervet, és megtalálni a megfelelő 
kivitelezőt. 

Az eredmény, a határidőre, költségkereten belül elkészült a még ma 100 évesen 
is funkcionális Székház, mely B Ö C K H János szavai szerint: ". . . a hazai geológiai 
kutatás javára a .. . .földtaniintézet...otthonát képezi." (BÖCKH & SZONTAGH 1900, 
24. old.). 
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Az Intézet működésének első 30 éve hazánkban egybeesett az ipari forrada
lommal együttjáró új gazdálkodási rend kialakulásával, az eredeti tőkefelhal
mozás kezdeteivel. 

Az iparosodás, a közlekedés, az erdő és vízgazdálkodás modernizálása új 
kőszén- és érctelepek felkutatását, építő- és díszítőkő lelőhelyek biztosítását, 
magasabb szintű ivó-, ipari-, és gyógyvízellátást igényelt. Az Intézet tevékeny
sége főleg a szakvélemények adásában követte és részben ki is elégítette ezeket a 
társadalmi igényeket. 

Az Intézet korábban ismertetett feladatai közül legfontosabb az ország 
területének földtani vizsgálata volt, melybe beletartozik az említett, térben és 
időben sporadikus szakvélemény-készítés, a közvetlen gyakorlati célú kutatás is, 
de legfontosabb módszere a rendszeres, meghatározott méretarányú térkép-
laponkénti földtani térképezés. Az országos földtani térképezés már 1868-ban 
elkezdődött, célja a bécsi geológusok 1869-ben befejezett, s a Győr-Visegrád-
Bükk vonaláig terjedő kárpáti térképeihez való csatlakozás volt. Az ezután 
következő években folytatódott, majd 1877-ben be is fejeződött a Dunántúlnak a 
Dráva vonaláig terjedő térképezése. Az eredményeket 1:144 000 méretarányú, 
kézzel színezett térképlapokon tették közzé, a legfontosabb rétegtani, őslénytani 
eredmények a Földtani Intézet Évkönyveiben jelentek meg. 

A Dunántúl térképezésének befejezése után sor került a magyarországi
erdélyi határhegység részletes földtani térképezésére, majd 1877-1899 között a 
közigazgatásilag újonnan a vármegyékbe olvasztott Krassó-szörényi határőr
vidék és szomszédos területeinek felvételezésére. 

Az egyes nyersanyag előfordulások környékén végzett bányaföldtani, és az 
1892-től, a nagy filoxéra járványt követően, az alföldi területeken folytatott agro-
geológiai felvételek volumene, a rendszeres, térképlaponkénti hegyvidéki 
térképezéssel együtt, 30 év alatt meghaladta az akkori országterület egyharma
dát, a mai országterület egészét. (2. ábra). 

A Földtani Intézet a szorosan vett tudományos munkássága mellett a 
gyakorlati élet követelményeinek megfelelő tevékenységet is kifejtett. A koráb
ban már említetteken túlmenően megemlítendők a HANTKEN Miksa által készített, 
az ország szénterületeinek részletes leírását tartalmazó monográfiája. Szélesedett 
az Intézet tevékenységi köre, mikor az 1885. évi vízjogi törvény hatósági 
jogkörrel ruházta fel az Intézetet és kötelezővé tette szakvéleményének kikérését 
vízkutatási kérdésekben. A benzinmotorok robbanásszerű fejlődése a század 
utolsó évtizedében - egyelőre eredménytelen - szénhidrogén-kutatási megbízást 
hozott az Intézetnek. Az ipari nyersanyagok kutatása és elemzése terén a 
laboratórium 1883-ban történő létrehozása jelentett előrelépést. 

Az Intézet tudományos munkásságának eredményeit kiadványokban tette 
közzé. Erre az időszakra esett máig létező folyóiratainak létrehozása. 1871-ben 
jelent meg az Évkönyv, mely önálló, nagyobb munkákat közöl, 1882-ben pedig az 
Évi Jelentés, mely rövidebb tanulmányok mellett az Intézet működésének összes 
mozzanatára kiterjed. A sorozatba nem foglalható első alkalmi kiadványok is az 
időszak végén jelentek meg. A kezdetben 1:144 000-es később 1:75 000-es méret
arányban közreadott térképek mellett, 1896-ban megjelent az akkori Magyar-
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A Magyar Királyi Földtani Intézet geológiai felvételeinek állása 1909-ben 

1. ábra. A Magyar Királyi Földtani Intézet geológiai felvételeinek állása 1909-ben, BÖCKH János igazga
tóságának végén 

Fig. 1 State of the art of geological mapping in the Geological Institute of Hungary in 1909, at the end of 
directorate of János Воскн 

ország átnézetes földtani térképe a Földtani Társulat kiadásában. A térképet 
majdnem kizárólag az Intézet geológusai szerkesztették. 

Mind a tudományág, mind az Intézet tevékenységének népszerűsítésében 
jelentős szerepet játszottak azok a hazai és külföldi kiállítások és kongresszusok, 
amelyeken képviseltette magát az Intézet. Több alkalommal elismerésben is 
részesült, a kiállított térképeket az 1873. évi bécsi köztárlaton a haladási éremmel, 
1875-ben a párizsi nemzetközi földrajzi kongresszuson első osztályú éremmel, az 
1878. és az 1900. évi párizsi világkiállításon nagydíjjal tüntették ki. 

Az Intézet fejlődésének a térképezés mellett leglátványosabb példája gyűjte
ményeinek gyarapodása. A könyv- és térképtárának megalapítása 1868-ra esik, 
megelőzve az Intézet létrejöttét. Úgyszólván a semmiből teremtették meg azokat. 
Mint B ö c k h János írja, ekkoriban az összes szakkönyv elfért a Nemzeti Múze
umtól kölcsönvett keskeny, ócska szekrényben. Az új székházba költözéskor a 
szakkönyvtár már 16 211 kötet könyvet és 4016 különféle térképet tartalmazott. 

A Földtani Intézet Múzeumának gyűjteményét elsősorban a geológusok 
gyarapították a földtani felvételek alatt begyűjtött kőzet-, ásvány- és őslénytani 
anyagokkal. Főleg azok a minták kerültek ide, amit a szakemberek már megha
tároztak. Ezek közül különösen az őslénytani anyag volt becses. A hazai gyűjté
seken kívül számos külföldi gerinctelen és gerinces maradvány is került az 
Intézet Múzeumába, részint S e m s e y Andor támogatásával történt vásárlás, részint 
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pedig ajándékozás révén. így került 1882-ben birtokunkba a ma is keresett 
C o Q U A N D - f é l e őslénytani gyűjtemény. Jelentős volt az ércbányászattal kapcso
latos ásvány és kőzettani, valamint a gyakorlati célokra felhasználható anyagok 
(építőkövek, agyagok, kőszenek, tőzegek stb.) gyűjteménye. A készletéből 
minden évben több iskolának állítottak össze oktatási célokat szolgáló gyűjte
ményt, ezzel is teljesítve az Intézet közszolgálati feladatait. 

A gyűjtemények bemutatása, a nagyközönség által látogatható kiállítás 
létrehozása csak az új székházba való költözéssel oldódott meg, és ezzel teljesült 
az Alapító okiratban foglalt egyik alapvető feladat. 

Hősi korszak volt a Földtani Intézet működésének első harminc éve. Nehéz
ségek közepette, néhány látványos sikert is elérve rakták le eleink mai létünk 
alapjait, teremtették meg a tudományos kutatás és a gyakorlati tevékenység 
harmóniáját. Ezzel, a B Ö C K H János által gyönyörűen megfogalmazott, ma is 
érvényes gondolattal zárom a visszaemlékezést: „A magyar kir. földtani intézet 
működése, mint az előbbiekből is látható, két irányú. Mint a földtani intézetek 
egyáltalán, úgy ez is hivatva van úgy a tiszta tudományt, de más részt a 
gyakorlati élet követelményeit is kielégíteni. Nem épen könnyű feladat ez, s azért 
igen éber szem szükséges, hogy mind a két irányban a helyes mérték betartassák, 
mert a hol a mindennapi élet rendesen hangosabb követelményei túlságosan 
előtérbe jutnak, ott a tudományos működés háttérbe jutásával el vész egyszer
smind az éltető erő, az egyedül sikert biztosító alap is." (BÖCKH & SZONTAGH 1 9 0 0 , 
3 9 . old.). 
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