
Az első magyar természettudományos szakegyesület és az 
első magyar természettudományi kutatóintézet /a Magyarhoni 
Földtani Társulat és a Magyar Királyi Földtani Intézet/

szerepe

Csíkv Gábor— Dudich Endre— Fóka Teréziax

A XIX. század első felében, az angol ipari forradalmat és a 
francia felvilágosodást meg polgári forradalmat követően, Euró- 
paszerte viszonylagosan önállósult a földtan, különválva a bá
nyászati tudományoktól.

E társadalmi háttér ismeretében érthető, hogy az első Földtani 
Társulat Angliában alakult meg /1807-ben/, Geological Society 
of London, a második pedig Franciaországban /1830/, Société 
Géologique de France néven.

Magyarországon a reformkor nemzeti-társadalmi lendülete a tudo
mány területére is kihatott. 1825-ben létrejött a Magyar Tudo
mányos Akadémia, 1841-ben pedig a Természettudományi Társulat. 
Ettől kezdve évente megtartották a Magyar Orvosok és Természet
vizsgálók Vándorgyűléseit. Széles körben megnőtt az érdeklődés 
a természettudományok iránt.

A Selmecbányái Bányászati Akadémiának akkor már több mint fél
évszázados hagyományai, voltak. Az onnan kikerült szakemberek 
több nemzedéke jelentette a személyi feltételt ahhoz, hogy har
madiknak hazánkban jöhessen létre Földtani Társulat Európában.

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1847-ben Sopronban tar
tott VIII. vándorgyűlésén, Zipser Keresztély András javaslata 
alapján határozat is született a külön, önálló Földtani Társu
lat megalakításáról. A gondosan kimunkált programtervezetet 
1848. jan. 3-án, Videfalván Kubinyi Á. terjesztette elő. A Tár
sulat alakitó közgyűlését 1848. augusztus 18-19-re tűzték ki.

A MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága nemzetközi 
konferenciáján, 1980.szept. 19-én elhangzott előadás.
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Azonban a történelem közbeszólt. 1848 márciusa, majd az azt kö
vető szabadságharc miatt a tényleges megalakulásra 1848-49-ben 
nem kerülhetett sor. Még a leginkább érdekeltek is egészen más
sal voltak elfoglalva.

így került a harmadik helyre az 1848-ban megalakult Német Föld
tani Társulat /Deutsche Geologische Gesellschaft/. Mi magyar 
geológusok azonban az 1848. évi januári dátumot tartjuk az ala- 
pitás időpontjának.

Ausztria megelőzött a központi, állami, földtani kutatóintézet 
megszervezésével: 1849. dec. 1-vel létrehozták Bécsben a K.u.k. 
Geologische Reichsanstaltot.

így csak 1850. julius 6-án került sor a Magyarhoni Földtani 
Társulat alakuló közgyűlésére. Jellemző a kor viszonyaira, hogy 
a 64 alapitó tag között mindössze egyetlen hivatásos geológus 
volt. Ez Szabó József, aki Selmecbányán szerzett diplomát és 
később a pesti egyetem első magyar geológus professzora lett.
A többiek szinte kizárólag közéleti személyiségek, vagy jómódú 
amatőr természetbarátok voltak.

A Társulat mégis, mindját első programjában nagyvonalú, a tudo
mány és gyakorlat szempontjait egyesitő elképzelést vázolt föl 
és pedig:
1. Földtanilag érdekes területek monografikus feldolgozása.
2. Ásványok, kőzetek és ősmaradványok rendszeres gyűjtése.
3. Fontos bányaterületek monografikus feldolgozása.
4. Iparilag hasznosítható ásványi nyersanyagok leirása /épitőkő 

mészkő, ércek, kőszenek stb./.

Az első nyomtatott kiadvány a "Magyarhoni Földtani Társulat 
Munkálatai" volt. öt kötete jelent meg 1856 és 1870 között. Ez 
is Szabó József érdemei közé tartozik, ő 1862-től már első tit
kárként irányította a Társulat szakmai tevékenységét, és föld
tani térképezést is kezdeményezett.

Az 1867-es kiegyezés a belpolitikai helyzet lényeges enyhülését 
hozta, ami a tudományos kutatások terén is kedvező fejlődési 
lehetőségeket teremtett.
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1869 a magyar földtan jelentős éve. Gorove István ipar- és ke
reskedelem- földmi velésügyi miniszter előterjesztése alapján
I. Ferenc József aláirta a Magyar Királyi Földtani Intézet ala- 
pitólevelét. Ezt a fejleményt a Magyarhoni Földtani Társulat 
azévi közgyűlése örömmel üdvözölte. Annál is inkább, mert az 
Intézet első igazgatója, Hantken Miksa, egyben a Társulat tit
kára volt.

A Társulat addig össszegyüjtött szakkönyv- és folyóiratállomá
nya lett az alapja az Intézet később hiressé vált szakkönyvtá
rának .

1870. november 9-én a Magyarhoni Földtani Társulat határozatot 
hozott rendszeres társulati folyóirat kiadásáról. Ez, a "Föld
tani Közlöny". 1871-78 között csak magyarul, majd hosszú évek
ig magyar és német nyelven jelent meg. /Jelenleg a 110. kötet
nél tart./

Az Intézet és a Társulat összefonódására jellemző, hogy az In
tézet "Évkönyvét" illetményként kapták a Társulat tagjai, vi
szont 1383 és 1886 között az Intézet Évi Jelentései a Földtani 
Közlönyben jelentek meg. Később önálló kiadványsorozattá vál
tak .

A Selmecbányái hagyományok súlyát jól mutatja, hogy már 1871- 
ben "fiókegylet" alakult Selmecbányán. Ez mintegy a mai terü
leti szakosztályok előképe.

1875-ben a Társulat taglétszáma elérte a 300-at. így megvolt a 
széleskörű alap az első Nemzetközi Földtani Kongresszuson való 
részvételhez. Ezt 1878-ban tartották Párizsban. Ezért tekin
tették a franciák az idén, 1980-ban ugyancsak Párizsban rende
zett 26. kongresszust jubileumi, százéves összejövetelnek. A 
két év eltolódás a háborús időkben történt halasztásokból adó
dik .

A magyar szakemberek nemzetközi tekintélyét mutatja, hogy 
Szabó Józsefet, a Társulat alelnökét, az első nemzetközi geo
lógiai kongresszus /Párizs/ alelnökévé választották; Hantken
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Miksát, az Intézet igazgatóját pedig a földtani térképek jel
kulcsának egységesitésére kiküldött bizottság tagjává.

A Társulat gondot fordított a széleskörű ismeretterjesztésre 
is. 1880-82-ben "Földtani Értesitő" cimen a nagyközönségnek 
szánt folyóiratot jelentetett meg.

Szabó József 1883 és 94 között már a Társulat elnökeként foly
tatta tevékenységét. Hantken M. pedig 1882-től a Budapesti 
Egyetem őslénytani Tanszékének első professzora lett.

1885-ben a Magyarhoni Földtani Társulat taglétszáma elérte a 
400-at. A részletmunkák számbavétele alapján 1886-ban fölvető
dött, hogy a Társulat védnöksége alatt el kellene készíteni Ma
gyarország áttekintő földtani térképét. A gondolatot 1888-ban 
magáévá tette a Földtani Intézet, amelynek akkor Böckh J. volt 
az igazgatója. Az Intézet alapszabálya elő is irta az ország 
földtani térképezését.

A térkép 1895-re 1:1,000.000 méretarányban el is készült és 
a millenium alkalmából 1896-ban megjelent. 1900-ban a párizsi 
világkiállításon aranyérmet nyert a Koch A. közreműködésével, 
Lóczy L. által szerkesztett 1:360 000 méretarányú kéziratos 
térkép, amely két példányban készült.

Böckh János a Földtani Intézet tevékenységét kiemelkedően fon
tos gyakorlati kérdések megoldása irányába terelte. így bánya- 
geológusi tevékenység a felvidéki és az erdélyi bányavidékeken 
1883-tól, a mezőgazdaság megsegítésére alakított Agrogeológiai 
Osztály tevékenysége 1891-től, vízföldtani munkák 1892-től az 
ásvány- és gyógyvizek, valamint a lakossági és ipari vízellá
tás kérdéseinek megoldására; szénhidrogénkutatás 1893-tól.

A szakosodás megindult a Földtani Társulatban is. 1910-ben ala
kult meg a Barlangkutató Bizottság, amelyet Kadic Ottokár nem
zetközileg ismertté vált neve fémjelez. 1917-ben alakult meg a 
Társulat Hidrogeológiai Szakosztálya, amely tevékenységéről 
"Hidrogeológiai Közlöny" cimen, a Földtani Közlöny függelékeként 
számolt be.
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A z  agroqeológiai osztály és a hidrogeológiai szakosztály önál
ló kutatóintézeteknek adott később életet. Azonkívül önálló 
Barlangkutató Társulat és Hidrológiai Társulat is alakult és a 
Hidrológiai Közlöny máig önálló folyóiratként él tovább.

1909-ben az Intézet szervezte meg az első nemzetközi Agrogeoló- 
giai Kongresszust Budapesten. Ekkor már id. Lóczy Lajos volt az 
Intézet igazgatója.

A Magyarhoni Földtani Társulat nagy gondot fordított a tudomá
nyos munka ösztönzésére, a kiemelkedő tudományos eredmények el
ismerésére. Az első emlékérmet Szabó Józsefről nevezték el. 
1915-ben ezt a "Balaton-monográfiának" Ítélték. Ez a 32 köte
tes hatalmas mü, amely magyar és német változatban jelent meg, 
egy 60 tagból álló hazai és nemzetközi tudóskollektiva alkotása, 
amelyet id. Lóczy Lajos szervezett meg és fogott össze. Mindmá
ig egyedülálló, sokoldalú és korszerű, példamutató feldolgozása 
a Balatonvidék földtani, őslénytani, éghajlattani, őstörténeti
régészeti, sőt néprajzi viszonyainak.

1917 végén a Magyarhoni Földtani Társulatnak már 755 tagja volt 
/!/. Ez már önmagában is jelzi, hogy az egyesület komoly súlyt 
képviselt a hazai tudományos életben.

A Földtani Intézet tevékenységéről külön előadás is szerepel a 
programban. így többet nem kivánunk róla szólni, ügy véljük, 
a mondottak egyértelműen megvilágították, hogy a Társulat és az 
Intézet a kérdéses időszakban szorosan összefonódva, egymást 
segitve tevékenykedett. Együttesen, társadalmilag és egyben ál
lamilag is megszervezett formában alapozta meg a történelmi Ma
gyarország, vagyis gyakorlatilag az egész Kárpát medence tudo
mányos és gyakorlati célú földtani megismerését. A kiegyezés és 
az első világháború vége közötti, feudális kötöttségek között, 
de mégiscsak aránylag gyorsan lezajló kapitalista fejlődés, az 
iparosodás és az azt kisérő ut- és vasút épités igényelte és 
hasznosította is a magyar geológusok munkáját.
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Ez a munka az első világháború után alapvetően megváltozott vi
szonyok között folyt tovább. Újból alapvetően módosultak a lehe
tőségek és a feladatok a második világháború után. Ez a két idő
szak azonban már kivül esik a jelen konferencia témakörén.

Befejezésül itt is meg kivánjuk jegyezni, hogy mind a Társulat, 
mind az Intézet történetéről könyv is jelent meg.
—  Vendl Aladár: A 100 éves Magyarhoni Földtani Társulat törté

nete, Budapest, 1958.
—  Fülöp József és Tasnádi-Kubacska András: Száz éves a Magyar

Állami Földtani Intézet, Budapest, 1969.
Az utóbbinak teljes szövegű angol változata is megjelent.
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ROLE OF THE FIRST SPECIALIZED SCIENTIFIC SOCIETY AND OF THE 
FIRST SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE IN HUNGARY /HUNGARIAN 

GEOLOGICAL SOCIETY AND HUNGARIAN ROYAL GEOLOGICAL INSTITUTE/

Csíky, Gábor— Dudich, Endre— Póka, Teréz

The idea of a Geological Society to be created was forwarded in 
1847, by K.A. Zipser at the VIII^ Meeting of Hungarian Physici
ans and Naturalists /founded in 1840/. Due to the 1848-49 War 
of Liberty, the First General Assembly took place only on the 
6 July i850. It was the fourth Geological Society in Europe, 
after the Geological Society of London 1807, the Société géo- 
logique de France 1830 and the Deutsche Geologische Gessel
schaft 1848. The Society started with 64 members; at the end 
of 1917 it counted 755.

The important role played by the Society in the progress of 
Hungarian geology and mining is reflected by the first project 
of activities: 1. Monographic studies on geologically in
teresting areas; 2. Systematic collecting of minerals, rocks 
and fossils; 3. Monographic studies on important mining 
districts; 4. Description of industrially utilizable mineral 
resources /building stones, limestones, ores, coals etc./

Between 1856 and 1870, 5 volumes of the "Munkálatok" /Reports 
on Activities/ were published. Since 1871, the official bulletin 
of the Society has been the "Földtani Közlöny".

The General Assembly of the Hungarian Geological Society greeted 
with enthusiasm the foundation of the Hungarian Royal Geological 
Institute in 1869. The links between the two institutions were 
very close. The first Director of the Institute, M. Hantken, was 
at the same time Secretary of the Society. The library of the 
Society became the nucleus of the Institute's Library. The 
"Földtani Közlöny" was, for several years, also the official 
bulletin of the Institute.
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International recognition can be exemplified by the fact that
Prof. J. Szabó, Vice-President of the Society, was elected

s tDeputy Chairman of the I International Geological Congress 
/Paris 1878/ and M. Hantken —  Member of the Commission for the 
Unification of Geological Map Legends.

For the development of Hungarian geology, the project of a 
general Geological Map of the country was of outstanding 
importance. It was launched by the Society in 1886, and comp
leted by the Institute in 1895 /on the occasion of the 1000- 
year Jubilee of the Hungarian State/.

A regional section of the Society was founded at Selmecbánya 
in 1871. A Speleological Committe was called into being in 
1910 and a Hydrogeological Section in 1917. This testifies to 
early specialization within the Society.
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