
INTÉZETI JELENTÉS AZ 1944. ÉYEÖL
Ö sszeállíto tta : a szerkesztő bizottság

A második világháború végső időszakában, a német megszállás és a 
nyilas uralom, a légi bombázások, a harcterek egyre közelebb kerülése 
s hazánk közvetlen hadszíntérré válása idején intézetünk tudományos mű
ködése fokozatosan megbénult. Rendszeres belső anyagfeldolgozásról 
csupán az első évnegyedben lehetett szó : ekkor még csak a katonai szol
gálatra behívott 4 szakember és 4 egyéb alkalmazott távolléte, valamint 
a gyógyíthatatlan tüdőbajban szenvedő K ulhay Cjyula  asszisztens és 
B ruckner  László hivatalsegéd kikapcsolódása jelentett fennakadást. Az 
év második felében kórházba került K ulcsár K álmán munkatársunk is, 
súlyos szívbajával. A tavasztól állandósuló légoltalmi készültség, a bom
bázások keltette félelem, a megszállást követő politikai események és intéz
kedések csakhamar aláásták a munkakedvet, s a legkisebbre korlátozódott 
a munka lehetősége is. A bombázások miatt a kiürítési kornlánybiztosság 
elrendelte az intézet részleges széttelepítését. Könyvtárunknak csupán egy 
része maradhatott Budapesten, az értékesebb müveket főleg Akiipusztára, 
Somogy várra s részben Balatonarácsra szállítottuk. A Talajtani Osztály 
két tagját Magyaróvárra helyezték át, akik a felszerelés egy részét maguk
kal vitték. Lóczy L ajos igazgató intézkedésére az intézetnek 13 geológus
ból és 19 egyéb alkalmazottból álló részlege családostól s a legszükségesebb 
felszereléssel együtt Balatonarácsra települt át. Ez a részleg a Szőlészeti 
és Borászati Szakiskola helyiségeiben kapott munkahelyet. Nyár elején 
került sor az értékesebb múzeumi tárgyak (ásványok, originális kövület
példányok stb.) becsomagolására : ezeket az intézet alagsorában helyez
tük biztonságba. Ugyanitt falazta el 14 lelkes és öntevékeny munkatársunk 
a müszertár, a vegyi és fényképészeti laboratórium, meg a fúróraktár leg
értékesebb tárgyait december elején, amikor a nyilas hatóságok a Pesten 
maradt intézetrész továbbszállítását rendelték el. A balatonarácsi részleg 
néhány tagja pedig — gondosan előkészített hordókba és intézeti utazó
ládákba zártan — az év utolsó napjaiban a szakiskola kertjében és épületé
ben ásta el a pótolhatatlan térképgyűjteményt, néhány mikroszkópot és a 
Panphot berendezést. A-vegyi laboratórium értékes platina-tárgyait ugyan
csak a földbe rejtettük. Az elfalazott és elásott tárgyakat felszabadulásunk 
után sértetlenül emelhettük ki rejtekhelyeikről. A Budapestről elvitt könyv- 
állomány és egyéb felszerelés azonban a harci cselekmények közben súlyos 
károkat szenvedett.
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A földtani külső munka a háborús zűrzavarban csak későn indul
hatott meg, s főleg középhegységeinkre korlátozódott. Erdélyben, a Borgói- 
havasokban (Muntii Borgäului) csupán B eich  Lajos adjunktus dolgozott, 
azonban teljes felvételi anyaga odaveszett. H ojnos B ezső külső munka
társ pedig a nagyfeketepataki (Valea-Neagra-de-cris) [Rézhegység (Muntii- 
Rez)] krétaképződményt tanulmányozta. J ugovics L ajos külső munka
társ a dunántúli bazaltvidéken dolgozott. If j . N oszky J enő osztálygeoló
gus bauxitkutatással töltött három hetet Sümeg környékén. Szentes 
F erenc  főgeológus mindössze néhány napon át dolgozott a Keszthelyi
hegység peremvidékén. V igh Gusztáv asszisztens a Gerecse-hegység tardos- 
környéki kövületlelőhelyein volt gyüjtőúton. Sümeghy J ózsef főgeológus 
a Yelencei-tó kialakulását kutatta sekélyfúrásokkal. B artkó L ajos adjunk
tus a Budai-hegység felépítéséhez gyűjtött adatokat. Majzon László 
adjunktus részben a mikropaleontológiai anyagfeldolgozást látta el K ulcsár 
KÁLMÁNnal együtt, részben Szentendre, Csobánka és Pomáz környékének 
harmadidőszaki üledékeit térképezte. A Bükk-hegység déli részén (Cserép
falu, Bükkzsérc, és Kács községektől északra) Schréter  Zoltán ny. h. 
igazgató, mint külső munkatárs egészítette ki a triászidőszaki alaphegység 
új raf elvétel ét ; felvételi lapjainak egy része azonban a háborús viszontag
ságok áldozata lett. A Kassánál (Kosice) tervezett vízduzzasztó környékének 
földtani és hidrológiai viszonyairól F öldvári Aladár osztálygeológus adott 
szakvéleményt. A Gömör-Tornai karszt déli részén Balogh K álmán 
adjunktus B artha F erenc  múzeumi segédőrrel végzett műszeres fel
vételt.

Lóczy Lajos igazgató szabadságolása miatt az év közepétől az intézet 
vezetését V ígh Gyula h. igazgató vette át, aki a balatonarácsi részleg 
közvetlen irányítása mellett a budapesti részleg vezetését is ellátta az össze- ' 
köttetés fennmaradásáig. Az év utolsó negyedében munkánk már csak 
arra irányulhatott, hogy az intézet tagjait és értékeit megmentsük a háború 
pusztításaitól. Sok küzdelmet vívott ennek érdekében a balatonarácsi rész
leg is, amelynek tagjait vidéki helyzete miatt időnként közvetlenül fenye
gette a katonafogdosás, a kilakoltatás és az élelemhiány. Igen sokszor 
csupán a részleg vezetőjének erélyes fellépésével, vagy kollektív akciók 
létrehozásával (közös konyha, fakitermelési munka) sikerült ezeket a nehéz
ségeket elhárítani.

Az intézet vízügyi osztálya 767, főleg artézi kút engedélyezésekkel kap
csolatos ügyiratot intézett el. A mélyfúrási laboratórium feldolgozta az 
Erdélyi-medencébe telepített földgázkutató mélyfúrások anyagát [Nyárád- 
szereda (Mercurea Niraj), Vasasszentgotthard (Sucutard), Erdőszentgyörgy 
(Sangeorgiul-de-Padure), Marostelek (Teleacul), Vasasszentegyed (Sante- 
jude), és SzentistvánJ. Megállapította a felsődernai (Derna) kutatófúrások, 
valamint két komlói fúrás rétegsorát, s megvizsgálta a felvételező kartársak 
terepen gyűjtött anyagát is. Összesen 3919 minta került mikrofaunisztikai 
vizsgálatra. A vegyi laboratórium főleg mészkő-, bauxit-, bazalt-, kőszén-, gáz- 
és vízmintákat elemzett geológusaink számára és különböző hatóságok, 
magánosok megkeresésére. A kitelepítés és a bombázások miatt a labora
tóriumi munka nagy nehézségek között folyt, s végül, októbertől teljesen



meg is szűnt. Ettől kezdve csupán a balatonarácsi részleg vegyészei végez
tek szakmunkát : léfordították Groves : ,,Silicata Analysis” c. munkájá
nak mintegy felét.

COMPTE RENDU SUR L’ACTIVITÉ DE L’INSTITUT EN 1344
Rédigé par le Comité de Rédaction

Durant la période finale de la deuxième guerre mondiale, à l’époque 
de l’occupation allemande, du pouvoir des croix-flèche, des bombardements 
aériens, de rapprochement des champs de bataille et quand, à la fin, notre 
pays est devenu, lui même, théâtre de la guerre, l’activité scientifique 
de notre Institut a été paralysée graduellement. L’élaboration régulière 
des matériaux ne se continuait qu’au premier quart de l’année: alors, 
ce n ’était que l’absence des spécialistes et autres employés mobilisés et 
celle de l’assistant Gy . K ulhay  et du garçon de bureau L. B ruckner , 
souffrants d’une tuberculose incurable, qui ont entraîné des difficultés. Au 
deuxième semestre de l’année, notre collègue K. K ulcsár, souffrant d’une 
grave maladie de coeur, a dû se faire admettre à l’hôpital lui aussi. L’état 
de préparation de défense aérienne, devenu permanent depuis le printemps, 
la peur des bombardements, les événements et les mesures politiques qui 
suivaient l’occupation, ont bientôt ôté l’envie de travailler et la possibilité 
même du travail se bornait aux moindres. A cause des bombardements, 
le Commissariat du Gouvernement pour l’Évacuation a ordonné le transfert 
partiel de l’Institut. Ce n’était qu’une partie de notre bibliothèque qui 
a pu rester à Budapest, les ouvrages précieux ont été transportés en province. 
Deux membres de la Section Pédologique ont été déplacés à Magyaróvár 
où ils transportaient aussi une partie de l’installation. Par l’ordre du 
directeur L. L óczy, 13 géologues et 19 autres employés du personnel de 
l’Institut, ensemble avec leurs familles et portant avec eux le plus nécessaire 
équipement, ont été évacués à Balatonarács. Ceux-là ont trouvé un lieu de 
travail dans les locaux de l’École de Viticulture. Au début de l’été, on s’est 
mis à empaqueter les plus précieux spécimens du musée (minéraux, échantil
lons originaux de fossiles) : ceux-ci ont été mis en sûreté dans les souterrains 
de l’Institut. C’est au même lieu que 14 collègues enthousiastes, par une 
action spontanée, ont emmuré les plus précieux objets du magasin des 
outils, des laboratoires chimique et photographique et delà collection des échan
tillons de forage, au début de décembre quand les autorités croix-flèche 
ont ordonné la transportation de la partie de l’Institut qui était restée 
à Budapest. D’ailleurs, quelques membres du personnel de Balatonarács 
ont enfoui, dans le jardin et l’édifice de l’école la collection irremplaçable 
des cartes géologiques, quelques microscopes et l’appareil «Panphot», 
lesquels ils ont enfermés dans des tonneaux et malles de l’Institut, soigneuse
ment préparés. Les objets précieux en platine du laboratoire chimique ont 
été également enfouis. Les objets emmurés et enfouis sortaient intacts 
de leur cachette, après la libération. Mais les livres et autres équipements 
transportés de Budapest ont été gravement endommagés, par la suite 
des actions militaires.


