
A Z  O R SZ Á G O S FÖ LDTA NI A D A TT Á R  T U D O M Á N Y TÖ R TÉN ETI ÉRTÉKŰ  
KÉZIRATOS TERÜLETI JELENTÉSEI 

1 9 3 0 - 1 9 3 7

S zentirm ai I stván

M. Áll. Földtani Intézet, Budapest, Stefánia út 14.
H-1143

ETO: 55 (439) (035.5)

T á r g y s z a v a k  : regionális geológia, adattár, jelentés, tudománytörténet. 
Földtani Intézet, Magyarország

Az eddig megjelentek folytatásaként a jelen tanulmány az 1930—1937. évek közötti, 
az utolsó békeév kezdetéig terjedő időszak kutatásainak adattári dokumentumait tekinti 
át. Az első világháborút követő válságból kilábaló országnak a földtannal kapcsolatban tá
masztott igényeiről és teljesítésükről mutatunk képet az Országos Földtani Adattárban fel
lelhető kutatási jelentések feltárásával. Szándékunk bemutatni, hogy a földtan (geológia) 
„absztrakt” művelése is mindig a gyakorlatban gyökeredzik.

A  jelen tanulmány már ötödik abban a sorban, amit Vitális G y. e témában a M. Áll. 
Földtani Intézet Évi Jelentése 1988. évi kötetében megkezdett (Vitális G y. 1988,1989,1990, 
Szentirmai I. 1991). Ezt a feltáró tevékenységet azért folytatjuk, hogy az Országos Földtani 
Adattár gazdag kéziratos jelentésgyűjteményének anyagára felhívjuk a lehetséges, és belső 
(intézeti) használó figyelmét is.

Az előző tanulmány (Szentirmai I. 1991) az éledés és a válság adattári tükrét mutatta, a 
mostani: a tárgyidőszak fellendülő földtani kutatásairól igyekszik képet adni. Az Országos 
Földtani Adattárban fellelhető jelentésekből is kitűnik, hogy a gazdasági fellendülés és a re
cesszió egyaránt igényli a földtan tevőleges működését. Az áttanulmányozott jelentésekből is 
kiderül, hogy eleinket egyaránt érdekelte természetadta javaink gyarapítása, a honi föld mind 
jobb megismerése és környezetünk védelme.

Kimutatott, és természetesnek tűnő, hogy jelenünkhöz közeledve egyre nő a szakmai iro
dalom mennyisége — a kéziratos jelentések száma így az előzőnél is nagyobb. Ez arra késztet, 
hogy válogassunk a jelentések között, felhíva a figyelmet arra, hogy tájékukon az adattári kata
lógusrendszerben nem hiábavaló a keresés. Ebből következik, hogy az irodalomjegyzékben a 
kéziratos jelentésekre nem hivatkozunk, viszont a szövegben megadjuk adattári keresőszámu
kat, amely igény esetén megkönnyíti a keresést.

A  válogatott jelentések földrajzi elhelyezkedéséről az 1. ábra tájékoztat.
A  tárgyalt időszakban a M. Kir. Földtani Intézet alapításának hetedik évtizedét tölti. Eb

ből az időszakból az Intézet éves tevékenységét összefoglaló igazgatói jelentések és a következő 
esztendőben kutatni szándékozott témák előteijesztései is megtalálhatók.

Ilyen a T. 21. sz. jelentés ifj. Lóczy L. tollából (1933), amelyben a „Geológiai Tanácsadó 
Bizottság” számára előterjesztést tesz olaj- és sókutatásra: „A csonkamagyarországi só- és
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szénhidrogénkutatások irányelvei és célkitűzései” címmel. Az akkori honi földtani modellt jól 
mutatja az előterjesztés melléklete: a „Magyarország geofizikai és tektonikai vázlata” című 
1:900 000 ma. térkép (2. ábra). Az indoklásban megállapítja, hogy: „A gyakorlati irányű ku
tatás reánk nézve is rendkívül fontos”, mert „ ... elvesztettük érckészletünk 86—88 %-át, szén
készletünknek pedig 62 %-át.” E tény kötelességül szabja: „ ... hogy csonka országunk még is
meretlen bányatermékeit felkutassuk.” Ugyanakkor szükségesnek tartja annak biztosítását: 
„ .. .  hogy a gyakorlati munka keretén belül általános érdekű tudományos vizsgálatokat is vé
gezhessünk.” Ilyen kompex munkát követel a só- és szénhidrogénkutatás.

Jellemző, hogy ebben az időszakban a Földtani Intézet a Földmívelésügyi Minisztérium 
felügyelete alá tartozott, de költségvetésének 65 %-át a Pénzügyminisztériumtól kapta 
„ ...  avégből, hogy bányatermékek után kutassunk”, úja ifj. Lóczy L. ugyané jelentésben.

A továbbiakban a már az előző közleményekben is alkalmazott tárgyalási rendben ismer
tetjük a kiemelésre érdemesnek tartott jelentéseket.

A  karbon időszaki kőszén feltárásának vágya sem a geológusokat, sem a vállalkozókat 
nem hagyta nyugodni. A Zempléni-szigethegységbeli — Toronya, Csörgő, Regmec környéki 
— karbonrétegek kőszénnyomos feltárásai űjra és űjra kutatásra ösztönöztek — reménytelenül. 
Erről Vitális I .: F. II. 12. számú 1935-ben kelt jelentése szól, amikor is nem ajánlja a Salgótar
jáni Kőszénbánya Rt.-nak a szénjog megszerzését, ill. a kutatást, tekintettel arra, hogy a kő- 
széntelépes karbon e környéken mindössze 50—60 m vastag — csupán kőszénerekkel — szem
ben a valódi kőszenes karbon 1000 m-t meghaladó vastagságú több száz, többségében műre 
érdemes kőszéntelepet magában foglaló összletével.

Az Adattárban levő jelentésekből kitűnik, hogy az időszakban — minthogy már minden 
kőszénterületünk ismert volt — az egyes területeken készletbővítő kutatások folytak. A bánya- 
vállalatok ugyanis elsősorban a már ismert, bányászatilag feltárt területek művelését szorgal
mazták, elhanyagolva a kutatásokat.

A  mecseki jura időszaki kőszenterülettel kapcsolatban igen jól rávilágít erre Rozlozsnik 
P. 1937-ben kelt „A komlói kincstári szénbánya s közelebbi környékének rövid földtani vázla
ta” c. jelentése (Szén 49), melyben így ír: „A bányabirtok szénkincsének megállapítása és a bá
nyászat jövőjének biztosítása kívánatossá teszi, hogy a most megindult fúrási tevékenység leg
alábbis egy évtizedre állandósuljon...”. — Megelőzőleg ugyanis 20 évig sem fúrásos, sem bá
nyászati kutatás nem folyt.

A mecseki kőszénterület több bányavállalat érdekkörébe tartozott. Az ott folyó kutatá
sokról leginkább az Országos Földtani Adattárnak átadott Vitális I. és Vitális S. szakvéle
mény-gyűjteményből nyerhetünk képet. A  Salgótaijáni Kőszénbánya Rt. az Esztergom-szász
vári Kőszénbánya Rt.-n keresztül az Északi-szárny művelésében volt érdekelt. Ez Magyareg- 
regytől Nagymányok—Hidason át Apátvarasdig húzódik. Az időszakból származó jelentések
ből a terület intenzív kutatásáról, földtani—bányászati újraértékeléséről kapunk képet. Az M.

■*r

1. á b ra . Az Országos Földtani Adattár 1930—1937. évek közötti területi jelentéseinek és az általuk 
ismertetett nyersanyagok földrajzi helye

1. Karbon, 2. jura, 3. kréta, 4. paleogén (eocén, oligocén), J. neogén: feketekőszén, barnakőszén, illetve lignit (földes—fás 
barnakőszén), 6. kőolaj és földgáz, 7. bauxit, 8. nemesfémérc, szulfidos érc, 9. vasérc, 10. vegyesásvány,

11. hidrogeológia—hidrológia, 12. agrogeológia (talajföldtan), 13. környezetvédelem, mérnökgeológia (építésföldtan)

F ig. 1 The distribution of regional reports of 1930—1937 stored in the National Geological Archives 
and the mineral raw materials dealt with therein

1 Carboniferous, 2 Jurassic, 3 Paleogene (Eocene, Oligocene), 5 Neogene: black coal, brown coal, lignite (ligneous-earthy brown 
coal), 6 petroleum and natural gas, 7 bauxite, 8 precious metal ores and sulphidic ores, 9 iron ore, 10 mixed minerals,

11 hydrogeology—hydrology, 12 agrogeology (soil science), 13 environment protection, engineering geology
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3 . á b ra . Szászvár-bánya és a déli terület hossz-szelvénye. Eredeti ma. 1:10 000. A M. IV. 52. sz.
jelentés melléklete

F ig. 3  Longitudinal section of Szászvár-bánya and the S region. (Appendix of the M IV 52 report.)
Original scale: 1:10 000

III. 11. sz. jelentésben Vitális S. Magyaregregy kőszénvagyonát 665 000 q-ra, Kárászét pedig 
710 000 q-ra becsülte 1936-ban. Az M. V. 13. sz. ugyancsak 1936-os keltű E rdő s J. bányafő
felügyelő által írt jelentés a „váraljai szárny” feltárási munkáiról szól. Az Északi szárny bonyo
lult tektonikájáról nyújt képet az M. IV. 52. sz. jelentés földtani szelvény melléklete (3. ábra). 
Ebben az időszakban már a zobáki terület kutatása is folyt, az 1930-ban Vitális S. által írt M. 
X. 14. sz. jelentés a zobákpusztai fúrásról szól, amely 800,07 m mélységig hatolva 35 db kő
széntelepet, telepecskét harántolt 15,84 m tiszta szén vastagsággal. A geológüs-főmérnök a 
fúrás eredményét nem mondta biztatónak, a remélhető kőszénmennyiségre és a nagy művelési 
mélységre való tekintettel.

A  kréta i d ő s z a k i ajkai .vze'nmedence szénkészleteinek becslése az újabb időben vég
zett fúrások tekintetbe vételével” (Szén 41, 1935) c. Rozlozsnik R féle jelentés a terület kő
szénkészletét 35 millió tonnára teszi. Szintén R ozlozsnik R-tól származik az az 1937-es Szén 
48. sz. jelentés, amely az ajka—csingervölgyi terület Dohányos-hegy környéki erdőbirtok szén
kincséről szól, ugyancsak jellemző korrajzzal. »A mostani bányavezetőség szerint a régi térké
peken „improduktívnak” jelölt, s le nem fejtett részek ugyanis a valóságban nem voltak med
dők, hanem mélyebben fekvő teleprészek, amelyeket régebben, amikor elektromos áram nem 
állt rendelkezésre, s a technikai eszközök sem voltak olyan fejlettek, mint jelenleg, gazdaságo
san nem tudtak lefejteni, s egyszerűen „improduktívnak” jelöltek.« Ez esetben egy bányaüzem 
további működtetéséről volt szó. A  jelentésből azonban kiderült, hogy a remélhető kőszénva- 
gyon ehhez kevés.

2. á b ra . Magyarország geofizikai és tektonikai vázlata c. — eredetiben 1:900 000 ma. térkép, if j . 
Lóczy L. T. 21. sz. 1933-ban kelt igazgatói jelentéséből

F ig. 2  Geophysical and tectonic outline of Hungary, from L. L<5czy Jr. “Director’s report” (T 21, 
dated 1933). Original scale: 1:10 000



4 . á b ra . A Zirc vidéki eocén szénmedence szénvagyona c. térkép Vitális I. B. VIII. 111. sz.
munkájából

Fig. 4  Map of the Eocene coal basin of the Zirc region, from the report B VIII 111., 
prepared by I. V itá l is

Vitális I.-nak valósággal szívügye volt a földtani—ősföldrajzi viszonyok alapján remél
hető eocén kori kőszén felkutatása. Javaslatai mindig kellő földtani alapúak és kutatástechni- 
kailag megalapozottak voltak. így például a B. XII. 19. és 21. sz. jelentés 1935-ben Sümeg 
környékének kutatásával, a B. VIII. 111. jelű 1936-ban kelt jelentésében pedig a Zirc vidéki 
(Jásd, Csetény, Bakonynána, Dudar, Nagyesztergár, Olaszfalu által határolt és fedett terület) 
szénvagyonnal foglalkozik (4. ábra). Csak helységnevek sorolásával: Gánt, Csákberény, Zá- 
moly, Csókakő, Pusztavám, Etyek, Sóskút területén is folytak kutatások. De próbálkoztak a 
már ismert Budapest környéki területekkel: Szentendre, Pomáz, Budakalász, Békásmegyer, 
Solymár, Nagykovácsi, Budaörs környékén (B. I. 15. és B. II. 1—46. sz. jelentések).

A Duna bal parti részeken a Kösd vidéki kőszénelőfordulás (amellyel egyébként 1930-tól 
kezdődően az időszakban 19 db jelentés foglalkozik valamilyen formában —C.X. 25. — C.X. 
43.) adta analógiából kiindulva: Csővár, Nézsa, Legénd és Romhány környékén is kutattak le
hetséges eocén kőszén után, miként az a C. X. 44—47. sz. 1933—1934-es jelentésekből kide
rül. Az e kutatással kapcsolatos földtani meggondolásokról tájékoztat a C. X. 49. sz. jelentés 
térképvázlata (5. ábra).

A fiatalabb paleogén: oligocén kőszén termelésre érdemes, már ismert lelőhelyein kívül 
eredmény nélkül próbálkoztak új lelőhelyek felkutatásával. Ezzel kapcsolatban F erenczi I. a 
Szén 42. sz., 1935-ben kelt jelentésében Nógrád, Iliny, Varsány, Nógrádsipek, Kiskelecsény 
(Magyarnándor), Becske területéről megállapítja, hogy az oligocén kori telepek egyenlőtlen 
vastagságúak, néhány cm-es kőszénzsinóroktól 30—70 cm vastagok.

A néogén kőszenek legidősebb és legnagyobb ismert középső-miocén területein szintén a 
kimerülőben levő művelt bányaterületek kőszénvagyonának pótlására irányult a kutatás. — A 
salgótarjáni kőszéntelepes összletet a Cserhát felé, Ny-i irányba próbálták kutatni. Erről szól 
Vitális I.: C. I. 14. sz. Nógrádsipekkel foglalkozó jelentése. Ugyanígy a Bér—Becske—Szan- 
daváralja—Buják (Kiskérpuszta) környékével foglalkozó jelentések. A C. 1.16. sz., D ömötör J.
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5 . á b ra . A kósdi eocén kőszénterület földtani és kutatási térképe a C. X. 49. sz. jelentésből

F ig. 5  Geological and exploration map of the Eocene Kösd district of Kosd, from the report
No CX 49

által írt jelentés: „Szakvélemény; Cserhátvidéki szénterületekről, kutatásokról és szénbányák
ról; Bér község Virágos pusztai településről” pontosan írja le és helyesen szemlélteti (6. ábra) 
az itteni kőszénképződmény földtani helyzetét. Csakúgy, mint a C. I .  57—79. sz. és a S c h r é t e r  

Z. által írt Szén 39. sz. jelentés, melyek helyesen értékelik a terület medenceperemi, elmeddülő 
jellegét. E körből említhető még H o r u s i t z k y  F. jelentése (Szén 46.1937) „Előzetes jelentés a 
szénelőfordulás esélyeiről Cserhát puszta környékén”. A  munka keretében néhány fúrással azt 
igyekezett megállapítani, hogy a meglevő kibúvásokban észlelhető kőszéntelep a felszín alatt 
mennyire állandó.

Az ózd—egercsehi területen V i t á l i s  I. és V i t á l i s  S. jelentései: B. XIV. 26. — Bükkszék, 
(Heves)-Aranyos, Fedémes; B. XIV. 32. — Sirok, Bükkszék, Fedémes, Hevesaranyos; B. XIV. 
33. — Egerbakta, Bátor, Szarvaskő, Felnémet kőszénterületeivel foglalkoznak. A B. XIV. 37.



6 . á b r a . Virágospuszta környékének idealizált földtani szelvénye D ö m ö t ö r  J. C. I. 16. sz. jelentéséből,
méret nélkül

F ig. 6  Generalized geological section of the environment of Virágospuszta (From J. D ö m ö t ö r ’s
Report C I 16, without scale)

jelentésben a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt.-nak vételre ajánlott Monosbél kőszénterületét Vi
t á l i s  S. a Szarvaskő környékivel veti össze, megállapítva, hogy a kőszén a karbon alaphegység 
mélyedéseiben halmozódhatott fel — lencsés kifejlődést!, s az ajánlatban foglaltakkal ellentét
ben a készlet a felére: legfeljebb 20 millió mázsára tehető. Ebből következően nem ajánlja a 
vételt.

A  borsodi kőszénterületről kiemelendő jelentés D u b o v s z k y  E .: B. XV. 19. » ... a „Princz 
és Társai: Bodóvölgyi Kőszénbánya Vállalat, Miskolc” bányaüzeméről«. Ebben a földtani vi
szonyok jó leírását és értékelését adja, nagyon figyelemre méltó gazdasági értékeléssel, amely 
akkor is, ma is lesújtó. A B. XV. 20. sz. szintén D u b o v s z k y  E.-től Bánfalva kőszenét a legrosz- 
szabb borsodi szénnek minősíti. V i t á l i s  I. tollából ered a B. XV. 21. és 22. sz. jelentés 1932- 
ből. Mindkettő Mályinka kőszenével foglalkozik, megállapítva, hogy a mályinkai kéttelepes 
összlet felső telepének szene a „jobb minőségű borsodi szenek közé tartozik”, ezért azt a Salgó
tarjáni Kőszénbánya Rt. figyelmébe ajánlja; A  B. XVII. 21. és 22. sz. jelentés, szintén V i t á l i s  

I.-tól Gömörszőllős (Kelemér) és Szuhafő remélhető szénelőfordulásait ismerteti. Az utóbbi 
jelentésben az eocén és oligocén kori kőszén meglétét is valószínűsíti. Az 1934-ben kelt Szén 
44. sz. ismeretlen szerzőjű jelentés a „Borsodi szénbányák sajószentpéteri II. sz. akna... lefejt
hető szénbecslése” címen a kőszénvagyon növelésének lehetőségével foglalkozik és a még fel
tárható kőszénvagyont 43 millió q-ra becsüli. A  jelentés négy kőszéntelepről tesz említést. A 
bővítéshez legalább hat fúrás lemélyítését tartja szükségesnek. V i t á l i s  I.: B. XVII. 26. 1937- 
ben kelt jelentése a felsőnyárádi kőszénbánya érdekterületét vizsgálja, két kőszéntelepet említ
ve, és vagyonukat 30 vagy 65 millió q-ra becsülve. Egyben felhívja a megbízó figyelmét a bánya 
a bánfalvihoz hasonlóan rendkívül előnytelen földrajzi fekvésére.



Fiatalabb miocén [tortónai (badeni)J barnakőszén területeink közül Várpalota környé
kéről találhatunk említésre érdemes jelentéseket. Vitális I. több jelentésében (B. VI. 13., B.
VI. 14., B. VI. 15.) javasolja megbízójának Nádasdladány, Inota, Csór községek szénbirtokai 
megszerzését. A  már ismert 578 millió q-s várpalotai szénvagyon mellett az Inotán várhatót 
300 millió q-ra számítja, a nádasdladány—sárréti részen eredményes kutatás esetén ugyancsak 
több százmillió mázsára reméli.

Minthogy a várpalotai kőszén nagy nedvességtartalmü, már ebben az időszakban is foglal
koztak ahidrálásával. Sőt Lengyel M .: B. VI. 27. . a várpalotai szénnek H-termelési eljárá
sokra való vizsgálatáról” c. jelentéséből kitűnik, hogy kísérleteztek generátorgáz előállításával 
is, illetőleg az ammóniagyártáshoz szükséges H 2-gáz előállítására való felhasználásával.

Ifi. Lóczy L. a veszprémi káptalan Peremarton környéki birtokainak lehetséges hason- 
korű szénkincsével foglalkozik a Szén 47. sz. 1937-ben kelt jelentésében. Vitális I. -hoz hason
lóan ősföldrajzi meggondolásokból következően reménytkeltőnek, mélyfúrásos kutatásra ér
demesnek tartva a területet.

A  pliocén, pannóniai kori földes-fás barnakőszén területekről már megelőzőleg is voltak 
ismeretek. Ez időszakban részint állami támogatással: a Földtani Intézet keretében, részint 
egyes bányatársulatok egyéni szakértőivel folyt a kutatás. Említésre méltó V í gh G y. 1934/35- 
ben kelt, Szén 43. sz. jelentése „Adatok Visonta—Verpelét környékének földtani viszonyai
hoz” melyben írja, hogy: „ ... a Rózsaszentmártonnál kezdődő, s a Mátra egész alján végighú
zódó felsőpannon kori lignites összlet a Tama völgyén is áthaladva tovább húzódik a Bükk alja 
felé.” Erre a területre vonatkozik Kuntz E. jelentése (C. VIII. 18., 1936) „ ...  a Gyöngyös-vidé
ki lignitelőfordulásokról”, melyben a Visonta és Halmaj környéki területet értékeli (7. ábra); a 
remélhető kőszénvagyont 100—150 millió q-ra, a kitermelhetőt az ábrán megjelölt területen 
6 millió q-ra számítva.

7. á b ra . Térképvázlat a Visonta környéki Borhy-birtokról, a C. VIII. 18. sz. jelentés melléklete; a 
vonalkázott rész a fejtésre érdemes területet jelenti

F ig. 7 Sketch map of the Borhy-estate at Visonta; an appendix to the report C Vili 18. (the hachured 
parts indicate the regions worthy of exploitation)



Ezenfelül említhetjük még Rozlozsnik P. általános véleményét (Szén 40., 1935) a du
nántúli Gyúró és Tordas községek szénelőfordulásairól — ahol is „gyenge pannon lignitnyo
mokról” ír, egyaránt kizárva a műre érdemes pannóniai „lignit” és „az idősebb szénrétegek” 
előfordulását.

A Dunántúl más területén: Zalamerenyéről ifj. Lóczy L. szakvéleménye foglalkozik 
pannóniai földes-fás barnakőszén-előfordulással, megemlítve az inkei fúrás hatvan telepes, 
30 m-es összvastagságú összletét (Szén 47., 1937). Lóczy a feltárt telepet igén jó minőségűnek 
tartja; Csajághy G. Földtani Intézetbeli elemzése szerint fűtőértéke 4422 Kal/kg. — A jelen
tések mindegyike kitér a bányászati lehetőségekre is. Ezzel kapcsolatban nem érdektelen meg
jegyezni, hogy a korabeli hazai bányatechnikának megfelelően valamennyi mélybányászatban 
gondolkodott. A módozatokon belül pedig: táró, lejtősakna, akna sorrendben — mindig szem 
előtt tartva a bányászat remélhető gazdaságosságát.

A  műszaki fejlődés fokozottan szorított más energiahordozók kutatására. így hazánkban 
is előtérbe került a kőolajkutatás. Ez a földtan és az egyre nagyobb léptekkel fejlődő geofizikai 
kutatás hathatós együttműködését tette szükségessé.

A  dunántúli kőolajkutatásra az EUROGASCO (European Gas and Electric Company) 
kapott koncessziót, az állam részére kutatási területként a Dunától K-re elterülő országrész 
maradt. Ennek jelentős részét az akkori felfogás szerint nem tartották kutatásra érdemesnek.

A Földtani Intézet kőolajt a és mellékesen földgázra irányuló kutatásai az akkori (és mai) 
országhatáron belüli medenceperemekén folytak. Kutatási elképzelésükben szem előtt tartva a 
Kárpát-íven belüli medence szemléletet.

Az Országos Földtani Adattárban megtalálható Rozlozsnik P. 1934-ben kelt jelentése 
„ ... Párád, Recsk és Mátraballa környékén végzett földtani felvételről.” (T. 40/a), melyben 
nagy figyelmet szentel a mindmáig tartó és a szénhidrogén-kutatás szempontjából nagy fontos
ságú anyakőzet-kérdésnek. Ennek jobb megvilágítását várja a Schréter Z. javaslata alapján 
kitűzött és akkor már mélyítés alatt álló tardi fúrástól (T. 44., 1934). A  fúrás helyének kijelölé
sét Schréter Z. (T. 30., 1933) megelőző kiterjedt térképezése alapozta meg, amelyet kifejezet
ten „bitumenanyag kutatása céljából” folytatott és amelynek során „több fúrás útján a földiszu
rok jelenléte ismeretessé vált”.

A kincstár (állam) Bükkszék környékén is folytátott kutatásokat. Az akkori „piaci” viszo
nyokról jellemző képet nyújtanak Vitális S. 1937-es jelentései (B. XIV. 35., 39.). Különösen 
figyelmet érdemlő Vitális I. „ ... a bükkszéki olajkutakról” írott levele (B. XIV. 40., 1937).

A szénhidrogén-kutatás egyik nagy alakja Pávai Vájna F.: egy jelentése (T. 49.) „A Buda
pest környéki földigáz-hé(v)vízkutatással kapcsolatos 1935. évi felvételekről” szól.

Az Intézet kutatási gyakorlatában jó példa a földtan és a geofizika együttműködésére a 
turricsei geofizikai minimum megfúrásának gondolata (T. 21.), amelyhez előzőleg jelentős 
földtani térképező és értékelő munka járult (Rozlozsnik P., Ferenczi I., T. 21., 1930—32).

A már említett EUROGASCO 1933-ban kötött koncessziós szerződést a Dunántúl kő
olajkutatására (ifj. Lóczy L., Papp S. T. 34., 1934). E munka keretében készültek Kretzoi M. 
és Strausz L. jelentései a dunántúli medenceterületekre kiterjedő 1:75 000 ma.-ban végzett 
térképezésről (T. 31., 1933; T. 34., 1934; T. 42., 1934; T. 61., 1935; T. 62., 1937), melynek so
rán a medencekitöltő képződményeket térképezték. Eredményként „ ...  megállapítást nyert, 
hogy a Kisalföldön nem záródnak a pontusi tavi üledékek a Congeria ungula capraé szinttel, 
amint azt az eddigi felfogás vallotta, hanem efelett még egy vastag sorozat következik, amely
ben Melanopsis impressa, Congeria rhomboidea és legfelől az Unió Wetzleri (ma U. wetzleri) 
kövületek játszanak jelentős szerepet.” Ugyanekkor kiteijedt geofizikai vizsgálatok is folytak: 
gravitációs (Eötvös-inga), mágneses és szeizmikus mérésekkel, melyekről az előbbi jelentések
ben Vajk R. és Papp S. adnak számot. Papp S. a T. 52 /a  számú az EUROGASCO magyaror
szági földtani osztálya éves tevékenységéről szóló, 1936-ban kelt, fényképekkel illusztrált je
lentésében a Mihályi fúrás eredményét ismerteti (8. ábra). Ugyanekkor már 2000 m körüljárt 
a görgetegi fúrás, és felálltak az inkei maximum legmagasabb pontján a 3. fúrással.



8. ábra. A mihályi(í) fúrólyukból 1935. július hó 23-án feltörő olajos szénsavgáz, Papp S. eredeti 
felvétele a T. 52. sz. jelentés melléklete

Fig. SThe break-out of the carbon dioxide gas mixed with oil from the Mihályi borehole on 23 July, 
1935. (Original photo by S. Papp attached to Report T 52)

Néhány bauxit kutatással foglalkozó jelentés is található az Adattárban. 1930 nyarán Te- 
legdi Roth K. térképezte a Pénzügyminisztérium által lefoglalt reménybeli bauxitterületeket 
az Északi-Bakonyban, a Villányi-hegységben és a Budai-hegységben. Erről szól a T. 10. sz. je
lentés. A Villányi-hegység térképezését Rakusz G v. folytatta és fejezte be, de jelentését hirte
len halála következtében már nem tudta megírni, így a T. 7. adattári számú „ Jelentés a Villányi
hegységben végzett földtani felvételről” c. munkát Strausz L. állította össze. A  térképezés 
eredménye „a hegység pikkelyes szerkezetének az eddiginél sokkal teljesebb megvilágítása”. A 
Villányi-hegység szép és pontos térképét a 9. ábra szemlélteti.

A kormányzat a szükséghelyzetben ésszerűen törekedett arra, hogy megbizonyosodjon az 
ország nemesfémérc- és szulfidosérc bányászati lehetőségeiről. Ezért adott megbízást a 
Földtani Intézeten keresztül Liffa A.-nak és Vigh GY.-nak a Börzsöny hg. térképezésére. A 
hegységgel kapcsolatban egyébként ez volt az első nagyobb lélegzetű, átfogó földtani térképe
zés (T. 4., 1930). A  területtel ugyanis részletesen nem, csak részleteiben, vagy nagyon átfogóan 
foglalkoztak a geológusok. A  felvétel idején, 1930-ban a hegységről csupán Stache G. 1866- 
ban kelt földtani térképe volt forgalomban. Az új térképezés kiviteléről a 10. ábra tanúskodik. 
A tanulmány egyébként nem sok jóval kecsegtet az ércbányászatot illetően.

A Mátra érces területein is folyt kutatás. Innen említhető Papp F. „Jelentés a Recsk 
környékén végzett bányageológiai vizsgálatokról” (T. 42/b). 1935/c. munkája. Az Iparügyi 
Minisztérium megbízásából a Nagy-Galya, a Darnó-oldal, a Baj-patak és a Vörösvár környé
kén térképezett. Beható vizsgálatai eredményeként a hasznot hozó bányászatot kilátástalan
nak ítéli.
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9. á b ra . A Villányi-hegység geológiai térképe. Néhai R a k u s z  G y. felvétele szerint. (A felvétel ma. 
1:5000 készült, a térkép eredeti ma. 1:25 000.)

F ig. 9  Geological map of the Villány Mts (after G y. R a k u s z ). Scale of 1:5000 
(scale of publication 1:25 000)

10. á b ra . Nagybörzsöny és Bányapuszta környékének földtani térképe. L iffa  A. és V igh  G y. 
felvétele. Az eredeti méretarány 1:10 000. A térkép fölött a Kis- és Nagybánya-hegy gerincén 

fektetett, eredetiben 1:5000 ma. földtani szelvényvázlattal

F ig. 1 0  Geological map of Nagybörzsöny and Bányapuszta by A. L iffa  and G y. V i' g h . 
Original scale is 1:10 000. Above the map there is a profile originally on scale’ of 1:5000, set along 

the ridge of the Kisbánya-hill and Nagybánya-hill

Nem csak magmás érckutatás folyt az időszakban, folyóink lerakott teraszanyagában az 
üledékes mosóarany kinyerésének lehetőségét is vizsgálták. Erről szól ifj. Lóczy L. 1932-ben 
kelt T. 23. sz. jelentése, az „Előzetes vélemény a felsődunai aranymosás lehetőségeiről” cím
mel; ahol is Emszt K. társszerzővel így ír: „ ... a Duna régi hordaléka jelentős mennyiségű ara
nyat tartalmaz, e mennyiség felülmúlja azt az átlagot, 0,3—0,4 g, melyet külföldön érdemes
nek tartanak feldolgozni. A kitermelés lehetőségére vonatkozólag véleményt csak a megfelelő 
óvatossággal vett átlagminták vizsgálata után mondhatni. E 12 kísérlet átlageredménye 0,53 g 
prom3.” Szádeczky-Kardos E. már egyenes megbízást kapott az Intézettől a Győr—Tatató vá
ros közötti terület aranymosási lehetőségeinek földtani vizsgálatára — a nem recens folyóvízi 
üledékek térképezésére (T. 28., 1933). Ez a munka gyakorlati célján túl a fosszilis folyóvízi üle
dékek kutatásának módszertana szempontjából is érdekes.

Az I. világháború után vasgyárunk ugyan maradt, de feldolgozható vasércünk alig. Ezért 
minden lehetséges bejelentett előfordulást „bányakülmérték”-kel lefedett, majd megvizsgálta
tott az akkori Iparügyi Minisztérium. így került sor 1937-ben Bagamér—Nagyiéta környéké
nek kutatására is, ahol gyepvasércet sejtettek. Erről szól V í gh Gy. T. 72. sz. jelentése „ ...  az 
1937. évi ... Bagamér—Nagyiéta környékén végzett gyepvasérckutatásokról.” Érdekes, hogy 
a végül is műre érdemtelen előfordulás kutatására 350 fúrást (kis mélységű, kézifúrás) és 103 
aknát fordított. A  munka summázata: „ ...  képet kaphattam a vasérc minden rendszer nélkül 
való föllépéséről. ... összefüggő gyepvasércelőfordulás igen kevés van. Ezekben ugyan az érc 
jó, de többnyire néhány m2-nyi a kiterjedésük”.

A  monarchia felbomlásával Magyarország ipara számára elvesztek a porcelánipar, üveg
ipar, papíripar nélkülözhetetlen, addig könnyen beszerezhető ásványos anyagokat szolgáltató 
nyersanyaglelőhelyek. Ezért az országon belül kellett a célnak megfelelő nyersanyag után ku
tatni. Egy ilyen munka (T. 17.) Rozlozsnik P. 1931. évi felvételi jelentése a „Tokaj—Hegyalja 
délnyugati részének földtani viszonyairól”. Ebben egyebek között szót ejt a Mád—Rátka 
környéki kaolinos tufákról, melyeket nem annyira kaolinként, mint inkább földpátpótló 
anyagként használnak. Kifejezetten célkutatás volt a Liffa A. által készített: „Jelentés néhány 
hazai tűzálló agyag- és kaolin-előfordulás 1934. évben végzett megvizsgálásáról” (T. 41., 1935) 
c. munka. A jelentés a Dunántúl É-i részének és a Tokaj—Eperjesi hegység tűzállóagyag-, kao
lin- és hidrokvarcit-előfordulásait tekinti át. A  megvizsgált területekről földtani térképet és 
szelvényt közöl (11. ábra). Megemlítve, hogy kívánatos lenne más ismert és termelt lelőhelyek 
megvtesgálása is.

A C. V. 33. sz. jelentés „ ...  az Istenmezei nemesagyag (derítőföld) előfordulásról” (Vitá
lis S. 1936) megállapítja a kibúvások alapján a haszonanyag lencsés települését — négy feltá
rásban 3 m-től — 30 cm-ig terjedő vastagságban.
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Erre utal a jelentés mértéktartó befejező mondata: „ ...  legalábbis nehezen képzelhető el, 
hogy a kolopi iszapból, ... rentábilisan lehessen rádium-sókat kinyerni”. Egyben javasolja, 
hogy az ajánlatot — ami a kolopi iszapterület egy részének megvételére és bányászatára vonat
kozott — a társulat utasítsa el.

A  hidrogeológia — hidrológia tárgykörében szerteágazó témájú jelentések találhatók az 
Országos Földtani Adattárban. Ezek túlnyomólag gyakorlati irányúak: egy-egy létesítmény 
vízellátásának megoldását célozták felszínalatti vagy felszíni vizekből, de vannak általános is
meretekről szóló munkák is.

Mindjárt a korszak legelején (1930.1. 4.) említhetjük a Víz 12. sz. jelentést: „Szakvéle
mény arról, hogy a lillafüredi fúrásban remélhető-e nagyobb mennyiségű magasabb hőmérsék
letű víz feltárása”. Ebben B öckh H., Schréter Z., R akusz G y. földtani tekintetben, B őim  F. 
fúrásműszakilag, E mszt K. pedig vízkémiai szempontból vizsgálta az akkor 734 m mélységű 
lyuk állapotát. A geológusok és a műszaki szakemberek nem sok reményt fűztek a fúrás ered
ményes befejezéséhez. A  vegyész pedig mintaszerűen bebizonyította, hogy a lyuk műszaki ki
építése rossz.

Ugyanebben az esztendőben kelt F erenczi I. szakvéleménye a Hévízi-tóval kapcsolatban 
(Víz 14.). A szakértői vélemény a postai jóléti alapítvány „mélyfúratú kútjának” a tóforrás víz
hozamára várható hatását vizsgálja. Egyben összefoglalja a „Hévízi-tó” vizének eredetével 
kapcsolatos akkori elképzeléseket (földtani modell!).

A Balaton környékén maradva az 1930. évi Víz 15. sz. adattári jelentést említhetjük — F e
renczi I. és R akusz G y. tollából —, amelyik a veszprémi Balaton-part és fürdők vízellátásával 
foglalkozik. A  vízszerzés biztos alapját az akkor még viszonylag érintetlen készletű és minőségű 
karsztvízben látták.

Balatonfüreden 1930—32 között foglalkozott a Földtani Intézet a Csendőrségi Gyógyház 
„üdülőház” vízellátásával, sorrendben: Schréter Z. és M aros I., R akusz G y. és Vígh G y. 
végül ifj . L óczy L . kidolgozásában (Víz 16/1 ,16/2 ,16/3). A Belügyminisztérium megbízása 
lehetőséget adott a környék pontos, műszeres földtani felvételére ( 12. ábra). Érdekes, hogy 
minden pontos munka ellenére az A—B szelvényvonalon két változatú földtani szelvényt is 
szerkesztettek, megpróbálva bemutatni és értelmezni az északi Balaton-part földtani szerke
zetét.

Budapest vízellátása már 1932-ben is a figyelem középpontjában volt. Ezzel foglalkozik a 
H orusitzky F. és V íg h  G y. által írt Víz 23. sz.: a Hunyadi-orom, Ferenchalom, Sasad—Sas
hegy és az Apáthy-szikla környékével foglalkozó jelentéssorozat. Ebből a munkából az 
Apáthy-szikla és környékének földtani viszonyait ábrázoló térképet és szelvényeket mutatjuk 
be (13. ábra). A szerzők felhívják a figyelmet a karsztból fúrással történő vízbeszerzés kocká
zatos voltára, helyette inkább az aknával vagy táróhajtással való feltárást javasolják.

Pécs város vízellátása szintén alapvető fontosságú volt — legalábbis a város tanácsa számá
ra. V adász E. 1931-ben kelt: „Pécs város földtani szerkezete és a Tettye vízkérdése” (T. 20.) c. 
jelentéséből kiderül, hogy ebben a kérdésben megelőzőleg B öckh H. és F erenczi I. is nyilatko
zott. Az említett munka akár vízföldtani, akár hidrológiai szempontból igen érdekes, mert a 
Tettye-forrás működésével kapcsolatos hosszú megfigyelési időszak adatait tartalmazza és ér
tékeli.

<■

11. á b r a . A Szegi-Long-i kaolinbánya bányaföldtani művelési térképe és feltárási szelvényei L if f a  A.
T. 41. sz. jelentéséből

F ig. 11 Map of mining geology and mining operation map of the Szegi-Long kaolin mine with the 
sections of exosures, from A. L if f a ’ s report T 41
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■4—  12 . á b ra . A balatonfüredi Csendőrségi Gyógyház környékének földtani térképe és szelvénye. 
R akusz Gy. és Vígh Gy. eredetiben 1:2000 méretarányú felvétele. A Víz 16. sz. jelentés

melléklete

F ig. 1 2  Geological map and section of the area of Sanatorium of the Gendarmerie at Balatonfiired. 
Prepared by G y. R akusz and G y. V igh , originally on the scale of 1:2000. An annex to the Report

Viz 16

13. á b ra . Az Apáthy-szikla és környékének földtani és tektonikai viszonyai. H oru sitzk y  F. 
és V ígh Gy. eredetiben 1:2500 ma. földtani térképe és szelvényei a Víz 32. sz. jelentésből

Fig. 1 3  Geology and tectonics of the Apáthy rock and its vicinity: a geological map with sections 
prepared by F. H o r u sit zk y  and Gy. V i g h  originally on a scale of 1:2500 (From the Report Viz 32)

A fenti, kiemelendőnek tartott, munkákon kívül nem kevésbé fontos jó néhány települé
sünk rétegvizet feltáró mélyfúrásokból történő vízellátásával foglalkozó szakvélemény (Víz 
18., 1931; Víz 20., 1932; Víz 31., 1935).

A  Balaton-felvidéki ásvány- és gyógyvízkutatással foglalkozik ifj. Lóczy L .: Balatonfü- 
red „hegyszerkezeti” viszonyaival — „különös tekintettel a széndioxidgáz és a savanyűvíz feltá
rására” — témájú kutatási jelentése (T. 14., 1932), amelyet a Pénzügyminisztérium megrende
lésére készített a szénsavas források megcsappant vízhozamának pótlására. A térképezésre és 
feltárásra 119 db aknát mélyített, eredményeképpen „három kiváló savanyúvízkutat” nyitott 
meg. A  térképezett terület földtani felépítéséről a 14. ábra tájékoztat.

Ebben az időben vizsgálták — Budapest körzetében — mélyfúrásokkal Pestszenterzsébet 
(Schmidt E. R.: Víz 22., 1932), Rákospalota (Ferenczi I.: Víz 25/a, 1933) jódtartalmú sós 
gyógyvizeit. Ekkor tervezték és fúrták a békásmegyeri artézi kutat. Tervezéséről a Víz 26. sz. is
meretlen szerzőjű jelentés, kiviteléről Vitális S .: B. II. 35. sz. jelentése tájékoztat. A négy hó
nap alatt fúrt 556 m-es fúrásban 20001/min mennyiségű melegvizet tártak fel. A már akkor is 
ismert „komplex” hasznosításra jellemző, hogy a Salgó Vitális I. tanácsára a lehetséges kő-' 
szénielés szempontjából is vizsgáltatta a fúrást (B. II. 36.). Mindhárom jelentés 1934-ben kelt.

14. á b ra . A b a la to n fü red i k incstá ri szénsavas te rü le tek  fö ld tan i szelvényrészlete, i f j . L óczy L.
szerint. Az eredeti ma. 1:5000

F ig . 14  An extract from the geological section of the state-owned carbonic-acid-producing zone of 
Balatonfiired according to L. L oczy J r . Original scale: 1:5000



A  bányavállalatok mindig súlyt fektettek üzemeik és lakótelepeik vízellátására, akár 
mélyfúrású kutakból, akár más módon. Ilyen törekvés megvalósítására mélyítette a Salgótarjá
ni Kőszénbánya Rt. az irodalomban is ismert (Vitális S. 1939) ásvány- és gyógyvizet feltáró 
kisterenyei vízkutató fúrását, amelyről Vitális S. mint a fúrás művezető geológusa, Emszt K. 
pedig mint a feltárt víz minősítő vegyésze készített jelentést (Víz 49., 1937). Igen jellemzően a 
Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. felkérésére mindenre kiterjedő orvosi szakvélemény is készült 
(Frank M.: C. IV. 60., 1937).

Ebben az időtájban vetődött fel a Salgótarján környéki vízválasztói villamos erőmű bőví
tésének gondolata, illetve más helyen új villamos erőmű építése. Ezzel kapcsolatban a salgótar
jáni területre már az időszakban csaknem olyan koncepcionális tározórendszer terve készült el 
(Benedek J .: Víz 49/28, C. IV. 63/b, 1937), mint a közelmúlt évek tervei (Vitális Gy. 1960).

Ragaszkodva a haszonelvűséghez a Földtani Intézet olyan témákat iktatott térképe
zési-kutatási terveibe, amelyek a gyakorlati hasznon túl tudományos megismeréseket is hoz
hattak. Ilyen: Sümeghy J. 1933-ban kelt T. 32. adattári számú jelentése „ .. .  a borsodi ártéren 
és a Nagykunságban végzett földtani felvételekről”, amelyik igazán tudománytörténeti jelen
tőségű. Tudniillik 1933-ban kezdte el a Földtani Intézet a Földművelésügyi Minisztérium Víz
rajzi Intézetével együttműködve „A talajvízszín ingadozásainak mérésére létesítendő országos 
kúthálózat kiépítését...”. E munka során kb. 5 hónap alatt a szerző térképező munkája mellett 
35 db észlelőkutat telepített, talajvízsebességi méréseket is végezve. A  talajvízfigyelő csőkút 
kiképzése szabványterv alapján történt (15. ábra), észlelése rendszeresen folyt.

A még ebben az időszakban Rozlozsnik R , Ferenczi I ., Sümeghy J. és mások által vég
zett Alföld-peremi és alföldi térképezési munkálatok (T. 25., T. 27., T. 29., T. 38.) vetették meg 
az alapját a későbbi, az egész Alföldre kiteijedő földtani, talajvíz- és talajtani térképezésnek.

A vízszabályozási munkák következtében az Alföld felszíni vízháztartása jelentősen meg
változott, nagymértékű szikesedés lépett fel, és romlott a homoktalajok termőképessége. Ez 
részint az államot, részint az akkori tulajdonosokat szaktanács kérésére indította.

Ennek folytán Kreybig L., Treitz P., Timkó I. végeztek egy-egy területen részletes agro- 
geo/ógiaí térképezést. Ilyen Kreybig L. (T. 13., 1931) jelentése „ ...  Tiszafüred—Abádszalók— 
Kunhegyes—Kenderes—Kisújszállás—Karcag—Tiszaszentimre—Tiszaigar—Tiszafüred 
között fekvő területeken végzett felvételezési, laboratóriumi-vizsgálati és térképezési munká
latokról”. Eredményét a 16. ábrán közölt térképrészlet szemlélteti. Ehhez hasonló Sümeghy J. 
„ ... a Nagykunságban végzett 1930. évi földtani és talajtani vizsgálatokról” szóló jelentése (T. 
9., 1930).

Más jelentések, mert az volt a szembeötlő, a szikesek hasznosításával (rizstermesztés) 
Treitz P. (T. 11., T. 18., 1931), illetve a szikesek javításával (meszezés) foglalkoztak (Timkó I.: 
T. 19., 1931). Ebben a sorban említhető Scherf E. jelentése „ .. .  az 1935. évben Somogy me
gye északkeleti részében végzett pleisztocén tanulmányról” (T. 51., 1936), melyben megálla
pítja, hogy: „Somogybán éppen úgy mint az Alföldön elsősorban a geológiai szubsztrátum az, 
amely a talaj minőségét megszabja.” Ezzel elveti a csupán klúnazonális alapon történő talajtér
képezési módszert.

A földtan megnevezetlenül is nagy súlyt helyezett a környezetvédelemre és az építésföldta
ni vonatkozásokra. Közleményünk zárásaként e témában, mindkét területet érintve Marzsó 
L. Víz 40. sz. 1936-ban kelt szakvéleményét említhetjük „ ...  a Budapest—balatonfüredi épülő 
műút bevágásai és feltöltései által érintett területekről”. A szakvélemény az őrmezői keserűvíz
források (kutak) földtani viszonyait taglalja. Végeredményképpen megállapítja, hogy a műút 
megépítése károsan befolyásolhatja a keserűvizes terület kútjainak vízminőségét és vízhoza
mát. Ebből következőleg esetleg erős értékcsökkenést is okozhat (mint tudjuk: az utat megépí
tették).
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15. ábra. Talajvízszínészlelő-kút földtani és műszaki szelvénye Sümeghy J. T. 32. sz. jelentéséből

Fig. 115 Geological and technical section of a graundwater table observation well. From J. Sümeghy’s
report T 32
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16. á b ra . Talajtani térkép részlete K reybig  L. T. 13. sz. jelentéséből. Az eredeti ma. 1:25 0 0 0  

F ig. 16  Extráét írom the soil map of L. K r e y b ig ’s Report T 13. Original scalé=l:25 0 0 0

Az Országos Földtani Adattár gyűjtőkörét tekintve az Országos Széchényi Könyvtárhoz 
hasonlatos. Sajnálni való, hogy ezt a feladatát minden igyekezete ellenére sem tudja teljesíteni a 
lehetséges adatszolgáltatók nemtörődömsége miatt.

Ezzel kapcsolatban csupán arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a hazánkban ez időszakban 
koncessziós kutatást végző EUROGASCO eredeti kutatási jelentései, földtani térképei, fúrási 
rétegsorai megtalálhatók (az Intézettel kötött szerződésnek megfelelően)!

E múltbeli jelentések tanulmányozásával és a tanulmányozás eredményének közzétételé
vel célunk a: mit?—hol? keresni módszer tudatosítása a szakmai közönség körében.

A  rendeletek előírta kötelezettségen túl minden hazai szakember elsőrendű érdeke az Or
szágos Földtani Adattár jelentésállományának s ezen keresztül adatállományának bővítése, 
mert biztosított az adatmegőrzés és a széles körű adathasználat lehetősége is.

Végezetül köszönöm V itá l is  G y. dokumentációs főosztályvezetőnek a cikksorozat folytatásában 
nyújtott szakmai segítségét, a főosztály és ezen belül az Adattár munkatársainak a jelen közlemény techni
kai kivitelében nyújtott odaadó munkáját.
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As a new member of the series of papers published so far on the same topic this study sur
veys the main trends of researches carried out between 1930 and 1937 (that is till the beginning 
of the last year of peacetime), as they are reflected by the reports stored in the National Geologi
cal Data Base. These reports give information on the claims laid by the industrial life to geology 
in developing a country just getting out of the economic crisis of postwar times. The reports also 
demonstrate the fulfilment of these demands.

It is clear from the reports that both economic crisis (recession) and boom demand the 
help of geology since geology and its auxiliary sciences may contribute to the finding and pro
duction of fuels and mineral raw materials. It was especially important at that time when territo
rial losses after the First World War deprived Hungary of ca 86—88 per cent of its formerly-pos
sessed ore deposits and of about 62 per cent of its fuel (coal) supply. Besides, the fall of the Aus
tro-Hungarian Monarchy made more difficult the purchase of those raw materials which earlier 
had easily been available in the associated countries. Thus it became necessary to acquire them 
from the domestic sources of a restricted national territory, a situation which brought about a 
concomitant need for mineral explorations.

Therefore it is understandable that in spite of the crisis at the turn of the twenties and thirt
ies, both the state and those private companies which were interested in the production of raw 
materials and fuels, insisted on the continuation of the geological research and tried to finance 
them as far as possible.

Consequently, all the existing coalfields were given special attention in order to increase 
their industrial reserves. The technical development resulted in the fact that petroleum explor-



ations came more and more into focus. The pertinent works were carried out within the frames 
of state monopoly partly as concessions (EUROGASCO), and partly they were made through 
the Hungarian Royal Geological Institute, as financed by the Treasury.

According to the reports stored in the Data Base searches for the ores of precious metals 
were made first of all in the Börzsöny Mts, though researches to find limonite were carried out 
also e.g. near Bagamér and Nagyiéta.

The search for precious metals and non-ferrous ores supported by the state had a compre
hensive character, though, in the fields of interest of their own also private enterprises surveyed 
some promising occerrences.

To solve the problem of water supply for a population concentrating more and more be
cause of the industrial development, the extension of hydrogeological research as regards both 
surface and subsurface waters, became necessary.

' Interventions by river control and canalization in an intezited natural environment raised 
new problems to solve. As for this, hydrogeology groundwater mapping of the Great Hungar
ian Plain, whereas agrogeological staffs became more intensively involved in soil surweying.

The idea of natural environment protection was continuously present in the reports—first 
of all in the hydrogeological ones. Our learned forefathers laid stress upon it, even if they did 
not call it by this very name.

The Data Base stores a great number of reports on the above mentioned topics from the 
period in question. A considerable part of them is originated from I. Vitális’ and S. Vitális’ 
collection.

It is clear from the study of progress reports that in addition to their essentially practical 
purposes they usually yielded also important scientific results and had a contribution to the bet
ter geological knowledge of our country.


