
A m. kir. Földtani Intézet fejlődése Darányi Ignác 
minisztersége alatt.

Mostan, amikor dr. Darányi Ignác miniszter úr a földmivelésiigyi 
tárca kormányzásától másodszor megvált, röviden ismertetjük majdnem 
12 évi működésének a m. kir. földtani intézetre vonatkozó részét.

Teszszük ezt már azért is, mert ez a 12 év a m. kir. födltani inté
zet történetének egyik legfontosabb szakasza, s így e visszapillantás is 
évi jelentésünk keretébe tartozik.

A  m. kir. földtani intézet egész erejével az 1896-ik évi ezredéves 
országos kiállításra készült, amikor 1895. évi november kó 2-án tolnai 
gróf Festetich A ndor m. kir. földmivelésügyi miniszter úrtól, szent- 
györgyi és pusztatetétleni dr. Darányi Ignác úr vette át a minisztérium 
vezetését. Az új miniszter rögtön a legnagyobb érdeklődéssel fordult inté
zetünk felé.

Érdeklődését és jóindulatát a magával hozott érdeklődésen kívül a 
dr. semsei Semsey A ndor iránt érzett n a g y  tisztelet bizonyára csak 
fokozta.

Amikor dr. Darányi Ignác miniszter úr késő őszszel a minisz
térium vezetését átvette, lázas és erős munkában találta intézetünket. 
Nagyszabású kiállításunk rendezése és az emelendő intézeti épület ügye- 
minden percünket igénybe vette.

Az intézet épületének felépítésére vonatkozó tárgyalások még az. 
1895. év április havában indultak meg.

A székesfővárosnál gróf Festetich A ndor távozó miniszter támo
gatásával a telekkijelölés és adományozás ügyében már megtettük a szük
séges lépéseket. Sok utánjárásunk dacára azonban, a székesfőváros köz
gyűlésén a telekkijelölés olyan irányba terelődött, amely terveinknek 
és kérésünknek nem felelhetett meg.

Első sorban dr. Darányi Ignác miniszter úrnak köszönhetjük, 
hogy 1896. év tavaszán, hathatós támogatására —  pedig ő akkor éppen 
a székesfőváros II. kerületének volt országgyűlési képviselője —  a székes- 
főváros áldozatkész és a tudományt melegen pártoló közönsége nem a
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már kiszemelt s céljainknak kivésbbé megfelelő II. kerületben, hanem 
a Stefánia-út V II. kerületbe eső részén adományozta az épület emelésére 
szükséges telket.

Ezután az építésre elődje által megállapított százezer forint helyett 
négyszázezer forintot kér a törvényhozástól s a tervek elkészítését is 
sürgősen elrendeli.

Az ő felterjesztésére ő császári és apostoli királyi Felsége még az 
1896-ik évben dr. s. Semsey ANDOR-nak, az intézet nemesszivű barátjá
nak és pártfogójának junius hó 6-án a Szent István-rend középkeresztjét 
és junius hó 21-én a m. kir. földtani intézet tiszteleti igazgatója címet 
legkegyelmesebben adományozta. Ezzel az intézeti testület leghőbb vá
gyának teljesedését közvetítette.

Ezután még 1896-ban ismét ö  Felségéhez járul felterjesztésével, 
amire néhai Böckh János intézeti igazgató a harmadik osztályú vas- 
koronarendet, pallini Inkey Béla és Gesell Sándor intézeti főgeoló
gusok a legfőbb elismerést, dr. Szontagh Tamás osztály geológus pedig a 
kir. bányatanácsosi címet kapja.

Dr. Darányi Ignác miniszter az 1900. év május hó 7-én a már 
felépült s gyorsan berendezett intézeti palotát nagy és előkelő vendégsereg 
jelenlétében lelkesítő, hazafias beszéddel megnyitja s rendeltetésének át 
is adja.1) Kieszközli, hogy ő császári és apostoli királyi Felsége május 
hó 9-én fényes kíséretével az intézetet legmagasabb látogatásával meg
tiszteli.

Még ugyancsak ezen évben az ő felterjesztésére ő császári és apostoli 
királyi Felsége Prost János borbolyai birtokosnak, aki intézetünk mú
zeumát egy nagybecsű ősbálna csontvázzal gyarapította, elismeréséül a 
koronás arany érdemkeresztet adományozni kegyeskedett.

Ö császári és apostoli királyi Felsége 1901. december hó 22-én dr. 
s. Semsey A ndor intézeti tiszteleti igazgatót, hazafias és a tudomá
nyokra oly igen hasznos működéséért, a magyar főrendek háza örökös 
tagjának kegyeskedett kinevezni. Ezen örvendetes esemény is főképpen 
dr. Darányi I gnác gondoskodásának köszönhető.

Ugyancsak az ő felterjesztésére, meghitt és bizalmas embere néh. 
n. Böck János igazgató 1902 jan. 24-én a miniszteri tanácsosi címet, 
Gesell Sándor főbányatanácsos, bányaiőgeológus a harmadosztályú 
vaskoronarendet, dr. Schafarzik Ferenc osztálygeologus a kir. bánya
tanácsosi címet kapta. 1903-ban dr. Scheidel A. sidneyi cs. és kir. 
konzul, intézetünk gyűjteményének gyarapításáért a harmadosztályú 
vaskoronarendjellel lett kitüntetve.

i) A  M. K. Földtani Intézet évi jelentése 1900-ről, 6-ik oldal.
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Dr. Darányi Ignác miniszter úr 1903. évi november hó 3-án 
megvált a miniszteri tárcától, de mintegy három év múlva, 1906. évi 
április hó 8-án ismét átvette a földmivelésügyi minisztérium vezetését. 
Méltatva néhai Böckh János intézeti igazgató nagy érdemeit, fölter
jesztésére ő császári és apostoli királyi Felsége 1907. évi május hó 1-én 
Böckhnek a magyar nemességet ,,nagysúri“ előnévvel adományozta.

1908-ban, április hó 10-én ünnepeltük miniszterségének 10 éves év
fordulóját s ekkor Írásban is üdvözöltük.1)

Néhai Böckh János nyugdíjaztatása után az intézet igazgatójának 
megnyeri dr. lóczi L óczy Lajos egyetemi tanárt, akit ő császári és apos
toli királyi Felsége 1908. augusztus hó 11-én ezen állásra ki is nevezett.

Dr. Szontagh Tamás főgeologus 1908-ban kapta a királyi taná
csosi címet. Ezután pedig Darányi miniszter úr 1909. évi március hó 
3-ikán V l-ik  fizetési osztályú aligazgató állással egészítette ki az intézet 
tisztikarát.

A  távozó miniszter felterjesztésére 1909. évi október hó 17-én T. 
Roth Lajos főbányatanácsos, főgeológus a harmadosztályú vaskorona- 
rendet s április 24-én Halaváts Gyula főgeológus a főbányataná- 
csosi címet és jelleget kapta. Bernhauser Mihály intézeti kapus a 40 
éves szolgálati díszéremre érdemesíttetett.

Dr. Darányi Ignác minisztersége reánk nézve részben még sok
kal fontosabb, ha az intézet szellemi munkálkodása feltétlen főkellékei
nek: az anyagiaknak a gyarapodását vesszük tekintetbe.

Látjuk, hogy az intézet 1896-iki költségadományában a létszám: 1 
igazgató, 3 főgeológus, 1 főbányageológus, 3 osztálygeológus, 1 fő
vegyész és 4 segédgeolous, azaz a tudományos munkások száma össze
sen 13. Ezenkívül még 2 hivataltiszt segédkezik s 2 laboráns, 3 szolga 
végzi az alárendelt teendőket. Az intézet személyzete tehát összesen 20 
véglegesen alkalmazott. Pénzben összesen 56,960 forint, azaz 113,920 ko
rona áll az intézet rendelkezésére, amiből az intézeti gyűjtemények egy- 
részének elhelyezéséért 650 frt, azaz 1300 korona haszonbér jön be.

Az 1911. évi költségadományban 1 igazgató, 1 aligazgató, 5 főgeo
logus ( l a  YI-os rangban), 1 fővegyész, 5 osztály geológus, 4 elsőosztályú, 
5 másodosztályú geológus, 1 segédvegyész, 1 térképész, 1 irodatiszt, 1 
rajzoló, 1 műszaki altiszt, 1 kapus, 2 laboráns, 6 szolga szerepel, azaz 24 
tudományos, 4 kisegítő tisztviselő; összesen 38 egyén van véglegesen 
alkalmazva. A  költségadomány összesen 328,507 korona. Tehát 15 év alatt 
a személyzet majdnem még egyszer akkora és a költségadomány 214,587 
koronával, azaz 188%-al nagyobb.

*) M. K. Földtani Intézet évi jelentése 1908-ról. Igazgatói jelentés, 7. oldal.
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Beleegyezésével kapott az agrogeologiai felvételi osztály 1900-ban 
vegyészt és laboratóriumot; szerveztetek! az intézet térképészeti, valamint 
1908-ban a később megszűnt gyakorlati osztály, egy fő- és egy osztály - 
geologussal.

Az ő hathatós támogatásával volt lehetséges 1909. évi április havá
ban az első nemzetközi geológiai értekezletet megtartani, amelynek záró 
ülésében ő maga is részt vett.

Ezzel a nemzetközi konferenciával ünnepelte intézetünk negyven
éves fennállásáak évfordulóját, amely alkalommal dr. Darányi I gnác 
miniszter úr igen meleghangú irásbani üdvözléssel tűntette ki intézetünket.

A  szárazon felsorolt adatokból látni, hogy a távozó miniszter úr 
közel 12 évi kormányzása alatt mindenkor és minden körülmények között 
a legmelegebb és legkegyesebb pártfogásában részesíté intézetünket és an
nak alkalmazottait.

Mindezt pedig annak az igazságos, meleg és rokonszenvező érzésnek 
tulajdoníthatjuk, amelylyel a távozó miniszter úr a tudományok és a tu
dományos élet legszerényebb körében működő munkásai iránt is egyálta
lában viseltetik.

Ennek elismeréséül a Magyarhoni Földtani Társulat 1903. évi 
közgyűlése (1904. évi február havában) dr. Darányi Ignác miniszter 
urat, éppen, amikor a miniszteri tárcától megvált, egyhangúlag tiszteleti 
tagjává választotta.

A  magyar kir. földtani intézet az összes magyar geológusokkal 
együtt, mindig mély tisztelettel és hálás szívvel fog dr. Darányi 
I gnác miniszter úrra gondolni és őszinte szívből kívánja, hogy a leg
jobb szellemi és testi erőben és egészségben még igen-igen sokáig leljen 
igaz örömet mindabban, amit hazája és a tudomány javára tett és al
kotott.

dr. iglói Szontagh Tamás, 
kir. tanácsos és bányatanácsos, 

a m. kir. földtani intézet aligazgatója.


