
A Magyar Állami Földtani Intézet szerepe, hatása a 
természettudományok hazai fejlődésében

Vargáné Máj zik Arankax

A múlt század közepétől kezdve az ipar-, a kereskedelem-, a köz
lekedés elterjedésével mind inkább előtérbe kerül olyan intézmé
nyek felállitása, amelyek a gyakorlati élet számára nélkülözhe
tetlen ásványi nyersanyagok /ut-, épitőkő, homok, agyag, kőszén 
és ércek/ felkutatásának, minősítésének, számbavételének tudomá
nyos megalapozottságát biztosítják. A Föld felszínének, belsejé
nek jobb megismerése érdekében hivják életre a földtani intéze
teket Európa-szerte, 1849-ben a bécsi Földtani Intézetet, majd 
pedig 1867-ben Ausztria-Magyarország politikai kérdéseinek ren
dezése után 1868— 1869-ben a Magyar Királyi Földtani Intézetet, 
hatodikként Európában.

A Földtani Intézet alapítása előtt 1848— 1868 között földtannal 
csak a Magyarhoni Földtani Társulat keretén belül foglalkoztak.
E Társulatba tömörültek mindazon tudósok, szakemberek, akik a 
természettudományok, ezen belül is a földtan, ásványtan problé
mái iránt érdeklődtek. Fontos szerepe volt a Társulatnak a 
földtan rendszeres művelésére alapított intézmények létrehozásá
ban, mint elinditó, irányitó vagy tanácsadóként működött közre, 
igy a Földtani Intézet megvalósításából is kivette részét.

1363-ban Gorove István földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
miniszter felismerte hazánk geológiai átvizsgálásának szüksé
gességét és a megváltozott politikai körülmények következtében 
a feladatot nem kivánta a bécsi Földtani Intézetre bizni; az 
volt ?. véleménye, hogy Magyarországot magyar geológusok kutas
sák, térképezzék. E cél megvalósitása érdekében felkérte a Ma
gyarhoni Földtani Társulatot, hogy a földtani kutatások érdeké
ben a magyar viszonyoknak megfelelő javaslatot tegyen.

Előadta a MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága nem
zetközi konferenciáján, 1980. szeptember 19-én.
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A Társulathoz küldött iratának sorai a következők: "Az ország 
részletes földtani ismeretének nemcsak a tudomány érdekében, de 
különösen közgazdasági szempontból is nagy fontosságot tulajdo
nitok. Ez érdekeltségnél fogva kötelességemnek tartom a földtani 
felvételek és kutatások lehető előmozdítását avégre, hogy az or
szág az elérendő tudományos eredményeknek értékesítésében mie
lőbb részesülhessen". A Magyarhoni Földtani Társulat két kiemel
kedő alakja, Szabó József egyetemi tanár és Zsigmondy Vilmos 
bányamérnök sokat tett azért, hogy egy Bécstől független önálló 
Magyar Földtani Intézet létrejöjjön.

Gorove István miniszter felszólítására Szabó József és Hantken 
Miksa a következő javaslatot terjesztette elő többek között a 
Társulat megbízásából:

"1. Az ország földtani felvételét a kormány által kinevezendő 
geológusok végezzék,

2. a bécsi Földtani Intézettel a tudományos összeköttetés ugyan 
fenntartandó, de a felvételek teljesen önállóak és függetle
nül történjenek..."

A feladat fontosságát az egész magyar kormányzat átérezte és 
pénzügyileg is támogatta. így a földtan ügye oly gyorsan fejlő
dött, hogy a Földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszté
rium keretében már 1868 júliusában külön földtani osztály dolgo
zott, melynek tagjai: Hantken Miksa Nemzeti Múzeumi őr vezetése 
mellett Hofmann Károly műegyetemi tanár, Winkler Benő és Böckh 
János bányatisztjelöltek és Koch Antal egyetemi tanársegéd vol
tak. Az uralkodó 1869. junius 18-án aláirta a Magyar Királyi: 
Földtani Intézet alapitásáról szóló oklevelet és 1869. szeptem
ber 8-án kinevezte a Földtani Intézet első igazgatójaként 
Hantken Miksát, a Nemzeti Muzeum Ásványtárának európai hirü 
geológus vezetőjét.

A Földtani Intézetet feladatainak megválasztásában, a története 
során egyre sokasodó problémák megoldásában az alapszabályban 
lefektetett, mindmáig korszerű irányelvek vezérelték. Az alapi- 
tólevél és az első szervezeti szabályzat eredeti szövege alap
ján —  melyet az Országos Levéltár őriz —  a következő:
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a/ “Az ország részletes földtani felvétele és e felvétel ered
ményeinek a tudomány, a földmivelés és az ipar igényeinek 
megfelelő módon való megismertetése, 

b/ a magyar államterület általános és részletes földtani tér
képeinek elkészítése és kiadása, 

c/ a magyar államterület földtani alkotásában résztvevő képződ
ményeket és az azok jellegét bemutató kőzet- és őslénytani 
gyűjtemények felállítása,

d/ talaj-, ásvány- és kőzet vegyelemzés mezőgazdasági, bányá
szati és ipari tekintetben“.

E programból is kitűnik, hogy az ország egyik igen fontos in
tézményét hívták életre 1869-ben. Első és fő feladata volt a 
magyar korona országainak részletes földtani kutatása s az el
ért eredményeknek mind a tudomány, mind a gyakorlati élet szá
mára hozzáférhetővé és használhatóvá tétele. 1870-től a szel
vény szerinti földtani térképezés a Dunántúlon és kismértékben 
a Zsilvölgyi medencében indult meg és az ehhez kapcsolódó rész
letvizsgálatok eredményei az először 1871-ben megjelent "Év
könyvében, majd később "Jelentésekében láttak napvilágot. Ami 
igen jelentős, ezek a kiadványok külföldre is eljutottak, cse
realapot jelentve más földtani intézetek, természettudományos 
társulatok és a Földtani Intézet könyvtára között.

A  Földtani Intézet geológusai aktiv résztvevői a nemzetközi 
földtani kongresszusoknak, világkiállításoknak. így az 1873. évi 
bécsi világkiállításon bemutatott gyűjteményeinket "haladás 
éremmel", az 1875. évi párizsi Nemzetközi Földirati Kongresszu
son "I. osztályú éremmel", majd ugyanott 1878-ban megrendezett 
világkiállítás és az I. Nemzetközi Földtani Kongresszus alkal
mából kiállított térkép- és kiadványanyagunkat nagydijjal tün
tették ki. A Velencében megtartott Nemzetközi Földrajzi kong
resszuson bemutatott földtani térképeink arany oklevelet nyer
tek 1881-ben.

Hantken Miksa 18-32-ben megvált a Földtani Intézet igazgatói szé
kétől és az akkor létesített őslénytani tanszék első professzo
ra lett.
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1882 közepétől a Földtani Intézet vezetését Böckh János vette 
át, és ekkor fontos lépés a Földtani Intézet fejlesztésében a 
bányageológusi és vegyészi állás szervezése 1883-ban. így a tu
domány és a gyakorlati élet közelebb került egymáshoz, majd pe
dig 1884-ben kicsi, de már saját kémiai laboratóriuma volt az 
Intézetnek.

A kislétszámu geológus-gárda sokoldalú tevékenységet fejtett ki 
a térképezési munkálatok mellett, mert a Földtani Intézetet kez
dettől fogva megkeresték a minisztériumok, a hatóságok és magá
nosok különböze kérdésekben, különösen pedig amikor a városok 
és községek, valamint az ipar- és a vasút vizellátása került 
előtérbe, az artézi kutak létesítése, engedélyezése és szaksze
ró telepítése ügyében, gyógy- és ásványvíz források védelmében 
és a vasútépítéssel kapcsolatos földtani szakvélemények tárgyá
ban.

A Földtani Intézet egyik geológusa, Schafarzik Ferenc, a föld
rengés-kutatások megindítója volt Magyarországon. 1879-ben Er
dély Délnyugati részén, a Bánságban és a szomszédos szerbiai és 
romániai területeken volt erős földrengés, összegyűjtötte az a- 
datokat és rendszeresen feldolgozta. Felismerte a hegyszerkezet 
szerepét a földrengésekben és —  elsősorban —  a vetődések je
lentőségét a rengések kiváltódásában.

1901-ben Strassburgban tartották meg az első nemzetközi föld
rengéstani értekezletet, ahol Schafarzik Ferenc összefoglalta 
a Magyarországon ekkor már húsz éve működő földrengési bizott
ság munkáját. Egyúttal előterjesztette a hazai makroszeizmikus 
megfigyeléseinek igen pontos és részletes feldolgozását. Esze
rint Magyarországon 20 év alatt 136 gyenge és 28 erős és köze
pes földrengést észleltek. Gerland professzor a strassburgi ér
tekezlet szervezője és elnöke hangsúlyozta, hogy Magyarország 
egyike volt azoknak az államoknak, ahol a rendszeres földrengé
si szolgálatot megszervezték. Pethő Gyula geológus a kongresz- 
szusról a Magyarhoni Földtani Társulat nevében igy fejezte ki 
elismerését: "Első eset ez, mikor egy keletkező uj tudományszak 
bölcsőjét magyar földön is ringatják"...
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Igen fontos mozzanat volt a Földtani Intézet életében az agro- 
geológiai osztály felállítása 1891-ben. Az 1890. évi nagy filo- 
xera járvány —  mely hegyvidéki szőlőterületeink jórészét tönk
retette —  immunis homokterületek felkutatását tette szükséges
sé. Ezzel kezdetét vette a sik- és dombvidéki területek talaj
takarójának szakszerű vizsgálata és rendszeres térképezése.

Az I. Nemzetközi Agrogeológiai kongresszust 1909-ben rendezte 
meg a Földtani Intézet, számos külföldi részvételével. Záróülé
sén a konferencia egyhangú határozatot is hozott, amely szerint
elsősorban: minden országnak átnézetes talaj térképe készítendő 

el,
másodsorban: elkészitendők olyan részletes talaj térképek, ame

lyek a főbb talajtípusoknak tulajdonságait mono
grafikus leírásban tartalmazzák.

A Földtani Intézet növekvő feladatainak megoldása a létszám bő
vülés mellett, a könyv- és térképtár, valamint a gyűjteményi 
anyag elhelyezése is egyre nagyobb gondot jelentett az igazgató 
számára és a további fejlődés érdekében elkerülhetetlenné vált, 
hogy a Földtani Intézetet egy külön önálló épületben helyezzék 
el. Ehhez a Főváros telekkel, az országgyűlés a költségek meg
szavazásával és Semsey Andor —  a természettudományok bőkező 
mecénásának —  pénzügyi támogatásával 1899 végére megvalósult. 
Az épület Lechner Ödön tervei alapján készült, a századforduló 
körüli szecessziós-eklektikus stilust képviseli.

Az 1893-as években a Földtani Intézet által megkezdett szénhid
rogén-kutatások jelentős eredménye, hogy Erdélyben 1909-ben 
földgázra bukkantak, melynek kutatásában Lóczy Lajos és munka
társai, majd pedig Böckh Hugó vettek részt, akinek nevéhez fű
ződik a Bécsi Medence Északkeleti peremén fekvő, a mai Cseh
szlovákia területén, a Nyitra megyei Egbell-i szénhidrogén
előfordulás felfedezése és ő volt az első, aki először alkalmaz 
ta az Eötvös-féle torziós ingát a szénhidrogénkutatásban 1915- 
ben. Az Eötvös-inga 1891-ben állta ki az első tüzpróbát a Ság- 
hegyen, ami után a Balaton jegén 1901-ben és 1903-ban végzett 
mérések következtek, melyet Eötvös Lóczy Lajos kérésére, együtt 
végeztek. Ezen megfigyelések alapján a Balaton tengelyével pár
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huzamosan húzódó geológiai törésvonal vált kimutathatóvé. Tulaj
donképpen ez volt az első, az uj műszerrel kimutatható földtani 
szerkezet.

Lóczv Lajos első igazgatói jelentésében számot vetett a Földtani 
Intézet elmúlt 40 évi működéséről és úgy látja, hogy nincs 
egyensúlyban a bámulatosan nagy terület térképezése az anyagfel
dolgozással és széles körű ismerete, nagy szakmai tapasztalata 
alapján célul tűzi ki: "A földtani térképezés mechanikussá vált 
térképlaponként! rendszere helyett, a felvételre kijelölt terü
letek földtani egységek szerinti sokoldalú vizsgálatát és a 
vizsgálati eredmények átfogó bemutatását". Ha Lóczy Lajosnak 
ezt a programját mai szemmel nézzük, megállapíthatjuk, hogy a 
magyar földtani kutatásban ebben az elgondolásban szerepel elő
ször az ország regionális egységekbe való foglalása alapján 
történő felvételi munka és komplex anyagfeldolgozásra való tö
rekvés .

Lóczy Lajos a Földtani Intézetben 1914-ben elindítja a Geologica 
Hungarica cimü folyóiratot, melynek célja a nagyméretű monográ
fiák sorozatos kiadása.
A térképező munkát Lóczy Lajos munkatársaival együtt Magyaror
szág Északnyugati részének geológiai reambulációjával kezdte 
meg. Az eredményesnek Ígérkező munkát igazgatóságának hatodik 
évében kitört első világháború kezdetben lelassította, majd pe
dig 1918-ban teljesen leállította.

így az 1868 és 1913 közötti dualizmus korának időszakából igye
keztem vázolni a Földtani Intézet félévszázados működésének 
fontosabb mozzanatait, mely a kezdeti lépések küzdelmeitől a 
Földtani Intézet teljes nemzetközi elismertetéséig vezetett és 
a magyar tudományt maradandó eredményekkel gazdagította.
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The Hungarian Geological Institute's role and influence 
on the development of the country's natural sciences

A. Varga-Majzik

Starting with the middle of the last century, industry, commerce 
and transport was gaining ground and. the establishment of such 
institutions came step-by-step into prominence which ensured a 
scientific basis for the prospect, qualification and evaluation 
of raV/ materials indispensable for practical life, as paving- 
and building stones, sands, clays, coal and ores.

At first the Hungarian Geological Society was established in 
1848-50 as a scientifically active social organization, and in 
1868-69 it was followed by the Hungarian Geological Institute, 
the sixth of such institutions in Europe. Its main task has 
been the country's detailed prospecting and mapping, to get 
within reach the results and make them utilizable for both, 
science and practical life.

In the seventies of the last century, the Institute received 
different international prizes and awards in appreciation of 
its activity.

Because of the great phyloxera epidemics of 1890 some search 
for immune sandy areas became necessary and for this purpose 
an agrogeological department has been developed.

The collecting and processing of scientific observations /for 
example data of earthquakes/ or the practical application of 
the instruments by specialists, the maps showing the country's 
geological development and the publications of monographies, 
have all in all significantly enriched sciences in Hungary.
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