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2 LÓCZY

Elnöklő L ó c z y  L a j o s  d r. igazgató a vendégeket üdvözli és az 
ülést megnyitja. A  m. kir. Földtani Intézet szaküléseinek célját a követ
kező előadásában ismerteti:

LÓCZY LAJOS DR.:

A M. KIR. FÖLDTANI INTÉZET SZAKÜLÉSÉINEK CÉLJA 
ÉS FELADATA.

A  m. kir. Földtani Intézet feladata, az 1869-beń kelt királyi alapító 
levél szerint „ . . .  a magyar korona országainak részletes földtani fel
vétele és e felvétel eredményeinek a tudomány, a földmívelés és az ipar 
igényeinek megfelelő módon való ismertetése". Az Intézet ma az ország
ban geológiai, talajtani, őslénytani és barlangtani kutatásokat végez. 
Kutat hasznosítható bánytermékek után és eszközli az ország ivóvíz- 
ellátását, valamint az árvízvédelmet és az öntözést szolgáló hidrogeoló
giai felvételeket. A begyűjtött kőzet és kövületanyagot pedig tudomá
nyosan feldolgozza és múzeumában kiállítja. Az Intézet e különböző 
természetű feladatai szoros kapcsolatban állanak egymással. Valameny- 
nyinek alapja és kiinduló pontja a tudományos geológiai felvétel, amely
nek eredményei nélkül a gyakorlati feladatok sem oldhatók meg.

Mint a legtöbb külföldi földtani intézet általában, úgy a miénk is 
hivatott úgy a tiszta, tudományt, de másrészt a gyakorlati élet köve
telményeit is kielégíteni. A  fősúly azonban mindenkor a tudományos 
irányon van. Nem engedhető meg, hogy a gyakorlati kutatás sikerét 
egyedül biztosító tudományos működés háttérbe szoruljon.

A  világháború után az állami földtani intézetek igen nagy átalaku
láson estek át. Az elméleti irányú kutatásokon kívül egyre fokozottabb 
mértékben kívánták meg tőlük, hogy tudományos eredményeiket gya
korlati kérdések szolgálatába állítsák. Különösen a bányászati nyers
anyagok utáni lázas kutatás lépett mindenütt előtérbe, amely rendkívüli 
feladatokat rótt a földtani kutatásokra. A gyakorlati célok szolgálatá
ban álló evolúció elől a mi Intézetünk sem térhetett ki. Ma az a hely
zet, hogy kevés kivétellel csaknem az összes minisztérium, a megyei, 
városi hatóságok, iparművek és a főváros egyre fokozottabb mértékben 
veszik igénybe a Földtani Intézet munkásságát. A  gyakorlati irányú 
kutatás reánk is kétségkívül rendkívül fontos. Az ország meg
csonkítása következtében elvesztettük érckészletünk túlnyomó részét, 
szénkészletünk pedig a felére csökkent. Óriási veszteségeink miatt és az


