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Palota a Stefánián 
A Magyar Állami Földtani Intézet 

Legszebb hajnalban és éjszaka. A reggeli napfelkelte még beragyogja az ostorfák övezte széles jár-
dát, és a palota homlokzata is néhány órára megmutatja különleges értékeit. Esténként a díszkivilágítás 
teljes pompájával kiemeli környezetéből a hatalmas dárdaként meredező épületet. A tetején kicsit ár-
nyékba borul az Atlaszok hátán tartott Föld. viszont fényárban fürödnek a kristályokat és az égboltba 
vesző, a végtelenséget jelképező, a pécsi Zsolnay-gyárban készült ultramarinkék kerámiával borított te-
tő gúlái. A homlokzaton az égitestek mellett kiemelt hangsúlyt kap a Monarchia korából származó - a 
II. világháború után levert, majd az 1990-es évek elején újra felhelyezett - országcímer. Már ennyi is 
elég lenne, hogy mindenkivel tudassa, az épület a magyar föld hazai palotája. 

Mindez 1898-1899-ben. alig másfél év alatt készült el Lechner Ödön tervei alapján. A Stefánián ek-
kor még nem lehetett korzózni, de néhány év alatt paloták nőttek ki az Istvánmező homokgödrökkel ta-
golt, előbb az Új Lóversenytérnek, és a kültelki víztoronynak is helyet adó poros pesti környékéből. 

Az 1867. évi kiegyezést követően sorra alakultak a különböző királyi (állami) tudományos intéze-
tek, amelyek mindegyike a gyorsan fejlődő és önállósodó Magyarországot szolgálta. Már egy évvel a 
kiegyezés után, 1868-ban Gorove István földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter azon gon-
dolkozott. hogy a birodalmi (bécsi) központtól független intézet létrehozásával teremtse meg a hazai 
bányászat és ipar számára szükséges földtani kutatások lehetőségét. Ezért, az 1848-ban alapított Ma-
gyarhoni Földtani Társulat szakmai javaslatát is figyelembe véve a minisztériumában létrehozta a ma-
gyar királyi földtani osztályt. Indokai között nyomatékosan szerepelt, hogy „az ország részletes földtani 
ismereteinek nemcsak a tudomány érdekében, de különösen közgazdasági szempontból is nagy fontos-
ságot tulajdonítok. Ez érdekeltségnél fogva kötelességemnek tartom a földtani felvételek és kutatások 
lehető előmozdítását avégre, hogy az ország az elérendő tudományos eredmények értékesítésében mie-
lőbb részesülhessen." 

Egy évvel később, a mindössze öt főből álló szervezet „lelkes tagjai oly kitartóan és buzgalommal 
dolgoztak", hogy a miniszter előterjesztése alapján I. Ferenc József császár és király 1869. június 18-án 
jóváhagyta a Magyar Királyi Földtani Intézet megalapítását. Az intézet feladata ma is azonos a csak-
nem 140 évvel ezelőtti alapító okiratban foglalt célokkal. Az ország átfogó és részletes földtani megis-
merése, térképezése, s mindezen tudományos eredmények hasznosítása a társadalom igényeinek kielé-
gítésére. Az alapítók fontosnak tekintették, hogy a Földtani Intézetben legyen olyan gyűjtemény, ahol 
megtalálhatók az országot felépítő kőzetek, jellegzetes ásványok és ősmaradványok, s azokat minél 
szélesebb körben mutassák be. Mindezeket a feladatokat természetesen nem lehetett volna elvégezni, 
ha az intézetnek nincs olyan laboratóriuma, ahol a szükséges kémiai, ásványtani, kőzettani és talajtani 
vizsgálatokat el lehet végezni. 

Az új intézet állandó létszáma mindössze II fő volt az igazgatótól a szolgáig. Igaz, hogy önálló 
székház nélkül többen el sem fértek volna. A többszöri albérletezéssel mégsem lehetett megoldani a 
császári és királyi felség által meghatározott feladatokat, ezért többszöri próbálkozásra 1895 áprilisá-
ban reményre adott okot az a hír, miszerint a „Földmívelésügyi m. kir. Miniszter úr ő Nagyméltóságá-
nak abbéli elhatározását, hogy legfőbb főnökünk hajlandó a m. kir. Földtani Intézet elhelyezésére egy 
külön, czélirányos épületet emeltetni". Az események ezt követően - legalábbis több mint száz év táv-
latából nézve - felgyorsultak. Semsey Andor, a magyar tudomány legnagyobb mecénása. 50 000 forin-
tot ajánlott fel az új földtani palota megépítésére. A székesfőváros az akkor még nem Zuglónak, és nem 
XIV. kerületnek, hanem Istvánmezőnek és VII. kerületnek nevezett tulajdonából hajlandó volt ingyenes 
telket felajánlani az éppen kiépülő Stefánia úton. annak is a 14. számmal jelzett telkén. 
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Alig egy évvel az új intézeti székház helyének megszerzése után megjelent a földmívelésügyi mi-
niszter hirdetménye a Földtani Intézet épülete tervrajzának elkészítésére. A pályázaton csak hazai építé-
szek vehettek részt, és el kellett készíteniük a meghatározott helyű, fekvésű és méretű épület tervét. ..Az 
építészeti stílus meghatározását a tervezőre bízom, kívánom azonban, hogy a homlokzat egyszerű tago-
zás mellett akként képeztessék ki. hogy az épület nyilvános jellege a helyesen megválasztott arányok-
ban és méretekben jusson kifejezésre" - szólt Darányi Ignác miniszteri előírása. A pályázat határideje 
1896. november l-jén, délután 2 órakor járt le, s addig 14 érvényes terv érkezett. 

A sorrendben az utolsó, a „Versenyezve haladunk" jeligéjű pályázat lett a nyertes, amelyet Lechner 
Ödön nyújtott be. A bírálati jegyzőkönyvből tudjuk, hogy „az alaprajzi elrendezés már az első megte-
kintésre megkapó..., a tervezet teljesen átgondolt és átszűrődött munkára vall.... csak az sajnálatos, 
hogy... a homlokzatok kiképzésére, illetőleg ábrázolására nem fordított több gondot". A Földtani Inté-
zet vezetőségének mégis a második helyezett. Gerster Kálmán műépítész terve tetszett legjobban, mert 
ott már az épület külseje is monumentális, s „az egyszerű, de mégis emlékszerű külső az intézet termé-
szetével összhangban áll". 

Mindezek ellenére, a módosított Lechner-féle tervek szerinti építkezés Hauszmann Sándor vezetésé-
vel 1898. február 9-én kezdetét vette. 1899 szeptemberében befejeződött, s 1900. május 7-én az új inté-
zeti palotát és múzeumot ünnepélyesen megnyitották. Három héttel később az alapító, I. Ferenc József 
is meglátogatta a Stefánia úti palotát. A Budapesti Napló színes túdósítása szerint, miután a király üdvö-
zölte a megjelent notabilitásokat, „a lépcső alján megáll és nézi a homlokzatot. 

- N a g y o n szép és érdekes!... 

A király feszült figyelemmel hallgatta, amikor az őskori medvék, bölények, tulokok. szarvasok, je-
gesmedvék hatalmas méretű csontvázait, csontmaradványait magyarázta Böckh igazgató... Nagyon 
sok tudományos műszót hallott ma a felség. És ezek a magyarosított tudományos elnevezések 
kétségbeejtők. Az igazgató tehát többnyire németül is megmondta a bemutatott tárgy nevét." A terve-
zettnél hosszabbra, háromnegyed órányira sikeredett látogatás végén a király beírta nevét az emlék-
könyvbe, majd a kocsi mellett állva azt mondta: „Rendkívül érdekes és tanulságos ez az intézet. Azt hi-
szem, hogy kevés ilyen szép gyűjtemény van! A közönség éljenzett. A király szalutált." 

A földtan palotáját Lechner Ödön magyaros szecessziós stílusban álmodta meg. A XIX. és a XX. 
század fordulóján a dekoratív hatásokra törekvő, bizarr, szeszélyes formákat alkalmazó képző-, ipar- és 
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Hantken Miksa, az első igazgató Böckh János, a második igazgató, akinek 
idejében felépült a Földtani Intézet székháza 

építőművészeti irányzat keretében sikerrel alkalmazta a magyar népművészet díszítéseit is. A XIX. szá-
zad végének, s a magyar építészetnek is egyik legnagyobb alakja mestermunkát alkotott. Terveit akkor 
készítette, amikor éppen befejeződött két nagy pesti épülete, a kőbányai Szent László-plébániatemplom 
és az Iparművészeti Múzeum. Utóbbit nagyszerűsége ellenére éles kritika is érte, mert túldíszített színes 
kerámiáival - némelyek szerint - inkább hasonlított „a cigánycsászár palotájára", semmint az ipar mű-
vészetének fellegvárára. Lechner tanult az észrevételekből, s a Földtani Intézetet már sokkal visszafo-
gottabb, kiegyensúlyozottabb stílusban valósította meg. 

Mint minden Lechner tervezte épület, a Földtani Intézet székháza is magán hordozza funkciójának 
jelképeit. Az épület monumentalitása, zártsága a Monarchia erejének, s azon belül a geológia fontossá-
gának érzetét kelti. Az épület színvilágát kétféle árnyalatú kék. az asztalosmunkák világosabb, szürké-
sebb ún. posztókéke és a Zsolnay-gyárban készült majolikák ultramarinkék harmóniája uralja, utóbbit 
„intézetkéknek" is hívjuk. A Stefánia út felőli főhomlokzat másik két, szintén mázas cserepekből rakott 
gúlasisakja az ásványok kristályos formáját utánozza. 

Az ablakok és ajtók faragását törtfehér „sujtásos" ornamentika díszíti, a külső homlokzatot sárga, az 
udvarit pedig fehér színű mázas burkolótéglák ötvözete borítja. A Stáfánia út felőli homlokzaton a nép-
művészetből merített majolikaminták ritmikusan váltakoznak a csiga formájú, egykor élt lábasfejűekre, 
vagy éppen mészvázú egysejtűekre hasonlító díszítésekkel. Az épület belsejében még többször ismétlő-
dő mintázatról-miután azok inkább művésziek, semmint tudományos igényűek - nehéz megállapítani, 
hogy valójában milyen kihalt állatot jelképeznek. Tudjuk viszont, hogy az építés idején Böckh János, az 
igazgató a kihalt egysejtűek világhírű tudósa volt, s a lábasfejűekkel nemigen foglalkozott. A világ tér 
és időbeli kapcsolatait, a Föld tudományának végtelen távlatait érzékeltetik a Holdra, az élő virágokra, 
a nyíló tulipánokra, és a régmúlt állataira emlékeztető díszítések. 

Az ívelt bejárati lépcsőn lépkedve a tiszteletet parancsoló kapu fölött a geológusok keresztbe helye-
zett kalapácsot és bányászéket mutató emblémája körül olvasható a szecessziós betűkkel, majolikából 
kirakott felirat: Magyar Állami Földtani Intézet. Mint Nemes Márta művészettörténész írta, „A kapun 
túljutva valóban különleges térsor ragadja magával a látogatót. A hármas tagolású, fa-üveg fallal lezárt 
szélfogó maratott ornamentikájú üvegezése mögött felsejlik a három boltszakaszos, 'keresztházas' fél-
köríves lépcsőházzal lezárt térsor." Ebben a térben két híres ősi fatörzs maradványa (Ipolytarnócról és 
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Petöfibányáról) és két neves igazgató. Hantken Miksa és id. Lóczy Lajos mellszobra várja a belépőket. 
A portásfülkétől balra a falon márványtáblák hirdetik az intézet alapítását és százéves fennállásának 
felújítási munkálatait. A magasföldszintre vezető lépcsőt szokatlan márványtömb tagolja. Az épület 
megnyitásakor itt egy mamut szobra állt, később az intézet egykori híres igazgatói ravatalául szolgált. 
A félemeletről tekintsünk vissza a bejárati aulára, csodáljuk meg a gyönyörű építészeti élményt s gon-
doljunk arra, hogy itt valamikor sétapálcás, zsakettes urakat tisztelegve köszönt az egyenruhás, címeres 
sapkát vielő portás. 

Feljutva a félemeltre, négy út áll előttünk. A lépcsőn lefelé sétálva az alagsorba jutunk, ahol irodák, 
laboratóriumok és közösségi helyiségek vannak, illetve kimehetünk az intézet látványos belső, zárt ud-
varába. A díszfákkal szegélyezett, hangulatos, de a magas épületrészekkel közbezárt térben a kutató te-
kintet megakadhat Lechner Ödön. a tervező majolikából formázott címerén. 

A magasföldszinti válaszúton jobbra haladva a térképtár, majd az igazgatóság szobái következnek. 
Gondoljuk csak el. hogy ebben a hatalmas palotában a megnyitásakor az igazgatótól a portásig mind-
össze 16 ember dolgozott. Itt lakott a házfelügyelő, lakosztálya volt az igazgatónak, s a királyi főgeoló-
gusoknak legalább három szobás munkahely dukált. Az egykori neves szakférfiak nem sok időt töltöt-
tek a szép épület falai között, miután munkájuk az év tizenkét hónapjából legalább nyolcra Erdélybe, a 
Felvidékre, vagy éppen a Balatonfelvidékre szólította. A szén és az acél országa idején a Földtani Inté-
zet több mint ötszáz embeit alkalmazott, akik jelentős része ebben az épületben kutatta, hol is van az a 
bizonyos kincs, amit az aranyat tojó tyúk maga után hagyott. Ha aranyat nem is, de vasat, mangánt, bau-
xitot, ólom-, réz- és cinkérceket bőséggel találtak. Az 1990-es évek elejétől a korábbiakhoz képest sok-
kal kevesebb kutató a számítógépek előtt ülve értelmezi korunk kihívásait, a környezetvédelem, a víz-
gazdálkodás és az agrárium geológiai kérdéseit. 

A belső udvarra néző folyosót az intézet által kiadott földtani térképek és vitrinek díszítik. Tovább-
haladva a folyosón, tiszteletben tarva a hivatali helyiségek közönségtől elzárt, sokszor átalakított egy-
szerű munkahelyeit, megtekinthetjük a falon elhelyezett, a 20 millió évvel ezelőtt élt orrszarvúak, pá-
rosujjú patások és madarak megkövesült lábnyomait tartalmazó homokkőlapokat, amelyeket tenyérnyi 
darabonként 1927-ben Ipolytarnócról szállítottak be a Földtani Intézetbe. A „lábnyomos homokkö"-vet 
még idősebb. 180 millió évvel ezelőtt a mecseki kőszénbányák egykori agyagos mocsári partszegélyén 
sétáló dinoszauruszok kőbe merevedett lépésnyomai követik. A négyszögletes épület körfolyosóján 
visszatérhetünk az aulához. Közben megtekinthetjük a folyosói vitrinekben, kifejezetten a diákok szá-
mára készített „Magyarország földtörténete" című kiállítást, ahol a látogató megismerkedhet hazánk a 
legősibbtől a legfiatalabb korokig képződött kőzeteivel és jeles ősmaradványaival. Az intézetben is fo-
lyó kutatások alapján ma már tudjuk, hogy hazánk földje több olyan részből áll. amelyek egykor egy-
mástól távol eső területeken helyezkedtek el, majd a kontinensek mozgása következtében kerültek mai 
helyükre. A Kárpátok ívével ölelt medence mindössze 15-20 millió évre tekint vissza, korábban itt az 
egykori Földközi-tenger, a Tethys mellékága, a Paratethys hullámai ostromolták a szigetként kiemelke-
dő hegységek partjait. Az állandóan mozgó, egymástól távolodó vagy éppen egymáshoz közeledő kon-
tinensek hatására mai szemmel nézve elképzelhetetlen körülmények uralkodtak. A Föld történetének 
négy és fél milliárd éves múltjából Magyarország területén csak az utolsó 500 millió év eseményeinek 
emlékei őrződtek meg. Ebből is az első 150 millió évben az F^gyenlítő körüli tenger borította a későbbi 
Kárpát-medencét. Amikor jó 250 millió évvel ezelőtt az összes kontinens egy hatalmas, az Eszaki-sark-
tól a Déli-pólusig terjedő hatalmas szárazfölddé egyesült, a mi vidékünkön sivatagi körülmények kö-
zött vörös színű homokkő képződött. A Balaton partján ebből a kőzetből épültek a kikötői mólók, s a 
Mecsekben ebből az üledékből nyerték ki az urántartalmú nyersanyagot. A földtörténeti középkorban. 
240 és 65 millió évekkel ezelőtt Afrika és Európa, majd később Amerika kontinense eltávolodott egy-
mástól. Az egykori Európa déli szegélyén változatos trópusi tengeri körülmények között rakódtak le 
későbbi hegységeink, mint a Bakony, a Vértes, a Gerecse vagy éppen a Bükk mészkövei. Alig telt el né-
hány tízmillió év. a globális kontinensmozgások következtében Afrika közeledni kezdett Európához, 
ami még napjainkban is tart, s jó ötven millió év múlva délre utazva már nem Földközi-tengeri üdülésre 
indulunk, hanem az egykori tenger helyén felgyűrődő alpesi magasságú hegység hófedte lejtőiről pró-
bálunk sítalpainkon lesiklani. Mielőtt az igazán távoli jövőbe tekintenénk, nézzünk vissza az elmúlt 
kétmillió évre, amikor a Kárpát-medencében időnként olyan hideg, zord körülmények voltak, mint nap-
jainkban a sarkkörhöz közeli tundrán. Környezetünkben mindent jég borított, földünkön a tél hosszabb 
volt a nyárnál, s a fátlan füves pusztán mamutok, gyapjas orrszarvúk legeltek, a hegyekben farkasok, hi-
énák vadásztak a barlangi medvékre és az ősemberre. Alig tízezer évvel ezelőtt a hideget felmelegedés 
váltotta fel, eltűntek a jégkorszaki állatok, lassan kialakult a mai környezet, s megjelent az ember. 
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A vitrinek közötti ajtókon feliratok jelzik, hogy a múltbéli emlékek mögött készülnek a számítógé-
pes földtani térképek, az itt dolgozók tanulmányozzák a földtani képződmények és a mezőgazdasági te-
vékenység kölcsönhatásait. 

Az aulából induló tágas főlépcső első emeletre vezető kanyarulatának ablakaiból kinézve elénk tű-
nik az épület díszes tetője. A változatos mintázatú Zsolnay-féle majolikacserepekkel fedett, meredek 
tető gerincét többszörösen ívelt kúpcserepek és magasra törő csavart formájú kémények zárják. A lép-
csőfordulókat cseppkövekre emlékeztető mintázatú oszlopok, tengeri sünöket idéző gipszstukkók dí-
szítik. Az első emeleten az intézet történetét felidéző két kiállítási vitrin mögött az Országos Földtani 
Szakkönyvtár zsúfolt raktárába lehet bepillantani, s ha balra fordulva áthaladunk a maratott üvegbetétes 
csapóajtón, feltűnik a könyvtár nyilvános olvasótermének bejárata. Az egykori geológusok falakon 
függő portréi alatt több mint száz éve tanulmányozzák, olvassák, jegyzetelik vagy éppen másolják a 
kortársak az elődök papírra nyomott, vagy számítógépen rögzített tudományos eredményeit. A nyilvá-
nos szakkönyvtárat nem csak az intézet munkatársai, hanem az érdeklődők sokasága is felkeresi. 

A könyvtár utáni folyosórész kiállítása igazi látványosság. A Magyarország legfontosabb ásvány-
kincseit bemutató vitrinekben hazánk legszebb ásványai és ércei láthatók. Kevesen tudják, hogy a fel-
sőpetényi tűzállóagyag-bánya tárója hatalmas és leheletkönnyű gipszkristályokkal borított üreget nyi-
tott meg. A bauxit, az aluminium érce nem csak a közismert „vörös föld", hiszen ezt az elszíneződést a 
vasoxidos szennyeződés okozza. Az egykori trópusi karsztos szakadékvölgyekben felhalmozódott és 
máig konzervként megőrződött bauxitot még napjainkban is bányásszák, nem úgy. mint a Velen-
cei-hegység különleges vulkáni tevékenységei által létrejött cink-, ón-, molibdenit- és fluoritteléreit. Az 
egykor virágzó bányákra napjainkban már csak gazzal benőtt bányagödrök és meddőhányók, s az itt ki-
állított eredeti ásványok emlékeztetnek. Régen bezárt már a gyöngyösoroszi ólombánya, ahol gyönyörű 
ametiszteket is találtak, lassan víz önti el a hatalmas recski rézérctelepet feltáró ezer méter mély bánva-
aknát. s hol van már Rudabánya évezredek óta müveit ezüst-, réz-, majd vasércbányája? 

Visszatérve a főlépcsőház előtti fordulóhoz, újra pillantást vethetünk az intézet nagynevű elődeire. A 
kiállítási vitrinben felfedezhetjük az I. Ferenc József által aláírt alapító okirat másolatát. Hantken Mik-
sa, az első igazgató még német nyelvű jegyzőkönyvét, vagy id. Lóczy Lajos kínai utazásainak feljegy-
zéseit. 

A második emeletre vezető lépcsősor is bővelkedik látnivalókban. A siklósi márvánnyal borított lép-
csők korlátjának hullámos vonalának kialakításával Lechner Ödön a végtelen tenger hullámzását örökí-
tette meg. A lámpabúrák elmúlt korok exotikus, lótuszvirágra emlékeztető formáját idézik. S a lépcső-
fordulóban ott az épület megálmodójának emléktáblája, valamint a munkásságát bemutató kis kiállítás. 

A díszterem elé érve hatalmas, lyukacsos kő várja a látogatót. A Nagyvisnyó mellett talált, 300 mil-
lió évvel ezelőtti tengerből lerakódott mészkő jóval később, mintegy 15-20 millió évvel ezelőtt a föl-
dünkön hullámzó miocén kori tenger parti sziklája volt. Fúrókagylók támadták meg és mélyítették la-
kócsöveiket a kemény sziklába. A nagyméretű zebegényi őskoraik a tatabányai osztrigahéjas pad és a 
kőbányai „kecskekörmös" kagylóréteg mellett megtekinthető a leghíresebb magyarországi ősállat, a 
veszprémi kavicsfogú álteknős, a Placochelys placodonta koponyájának és állkapcsának másolata. A 
veszprémi Jeruzsálem-hegy kőbányájában a XX. század elején fedezték fel a kavics formájú fogakat és 
a teknősökhöz hasonló páncélt viselő, 200 millió évvel ezelőtti tengerben élt őshüllő maradványait. 
Olyan nevezetes, hogy bélyegen is megörökítették, s jelenleg a Földtani Intézet múzeumának emblé-
máján is szerepel. Az eredeti példányt a kiállítástól néhány méterrel távolabb páncélszekrény őrzi, 
csakúgy, mint az emberré válás korai, 10 millió évvel ezelőtti szakaszából származó híres rudabányai 
ősmajom, a Rudapithecus hungaricus csontjait. 

A Földtani Intézet egykori nagyszerű kiállításainak terméibe azonban a látogató csak különleges al-
kalmakkor léphet, mert a zárt ajtók mögött található az ország legnagyobb földtani gyűjteménye, a több 
mint félmillió ásványt, kőzetet, ősmaradványt őrző Országos Földtani Múzeum. Nincs más lehetőség, 
mint a híres magyar dinoszaurusz- és Albánia-kutató báró Nopcsa Ferencre emlékező kiállítás vitrinéi 
között belépni az intézet dísztermébe. A tágas, impozáns teremben szinte naponként történik valami-
lyen esemény. Tudományos üléseknek, népszerű előadásoknak, fogadásoknak, kulturális és művészeti 
rendezvényeknek egyaránt méltó keretet nyújt a magyar földtan kutatástörténetét bemutató kiállítás és 
díszes pulpitus, ahol a szónoki emelvény mellvédjén olvasható a geológusok jelmondata: „mente et 
malleo", vagyis „ésszel és kalapáccsal". A terem sarkaiból a hazai bányászat és földtan szülőhelyének 
tekintett Selmecbánya bányatiszjének bajszos és süveget viselő, gipszből formált feje tekint a látogató-
ra. A rejtett mennyezetvilágítás jól kidomborítja az egykor élt ősállatok, tüskésbőrűek és mészvázas 
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egysejtűek ihlette stukkókat. A terem hátsó, cseppkőszerű oszlopokkal és súlyos függönyökkel elvá-
lasztott traktusát „Lábnyomos teremnek" nevezik, miután különleges szerkezet segítségével itt állítot-
ták ki az lpolytarnócon 1900-ban felfedezett 20 millió éves ősállatlábnyomokat tartalmazó eredeti ho-
mokkőlapot. Az egykor élt orrszarvúk, párosujjú patások és madarak árnyékában magvas tudományos 
előadások hangzanak el. vagy éppen kamarakiállításra nyílik lehetőség. 

Miközben a Földtani Intézet mint állami érdekeket szolgáló tudományos kutatóhely majd 140 éve 
végzi mindennapi közhasznú tevékenységét, eredményeit, értékeit meghatározott napokon a nagykö-
zönség is megtekintheti. 

Dr. Kordos László - Dr. Hála József 
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