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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
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ország súlyos gazdasági helyzetében fokozott mértékben kötelességünk 
volt arra törekedni, hogy hazánk ismeretlen bányatermékeit felkutassuk. 
I ly  módon Intézetünk, hogy a vele szemben támasztott követeléseknek 
megfelelhessen, 1929 óta kifejezetten gyakorlati irányban fejlődött. 
A  tudományos munka nézőpontjából ez a változás talán nagyobb mér
tékű volt, mint az kívánatos lett volna. Sajnos, fedezetet hosszú ideig 
csupán gyakorlati irányú kutatásokra nyertünk, míg tudományos fel
vételre nem sok jutott. A  nehézségeken akként segítettünk, hogy a gya
korlati kutatások keretén belül minél nagyobb összefüggő területről igye
keztünk geológiai térképet készíteni és a felvételeket tudományos ala
possággal végeztük el. Mindenkor szemünk előtt lebegett ugyanis az a 
cél, hogy a gyakorlati irányú munkásság fenntartása mellett az Intézet
nek mielőbb vissza kell térnie az eredeti főfeladatához, — amint azt az 
Intézet alapítólevele is előírja: — a magyar föld tudományos kutatásá
hoz és az eredmények ismertetéséhez.

A  most meginduló földtani intézeti szakülések is e cél szolgálatára 
hivatottak.

Már régóta felmerült a szüksége annak, hogy az Intézet szaktisztvi
selői, valamint külső munkatársai kutatási eredményeiket egymással 
kicseréljék és a felmerülő vitás kérdéseket megbeszélve, azokat tisztázzák. 
Sajnos, nagy elfoglaltságunk mellett, valamint fedezethiány miatt, közös 
bejárásokat és tanu lm anyu takat — mint az a múltban történt — nem 
igen végezhetünk, úgyhogy a felvételeket végző geológusoknak nem áll 
módjában a tudományt szolgáló eszmecsere. Ezen a hiányon óhajtunk 
most segíteni. A  bécsi és a bukaresti, valamint egyéb külföldi földtani 
intézet mintájára bevezetjük az intézeti szaküléseket, amelyeken meg
beszéljük kutatási eredményeinket.

Leszögezem, hogy távol áll tőlünk a szándék, hogy üléseinkkel a 
Magyarhoni Földtani Társulattal versenyezzünk. A  magam részéről 
súlyt helyezek rá és elvárom, hogy az Intézet szaktisztviselői rendszere
sen látogassák a Társulat szaküléseit is és ott az eddiginél tüzetesebb 
munkásságot fejtsenek ki. Míg mi kifejezetten az Intézet kutatásaival 
kapcsolatos tudományos részletkérdéseket fogjuk itt zárt körben meg
beszélni, addig az általános, mindenkit érdeklő geológiai problémákat 
továbbra is a Magyarhoni Földtani Társulat plénuma elé fogjuk vinni. 
Mivel a felvételi idény áprilistól novemberig tart, üléseinket decembertől 
márciusig kéthetenkint fogjuk megtartani. A  Földtani Intézet szakülései 
nem a nagy nyilvánosság előtt játszódnak le. Így nem szükséges, 
hogy a napisajtó üléseinket ismertesse. Ellenben szaküléseinkre meghív
juk és szívesen látjuk nemcsak külső munkatársainkat, hanem minden
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érdeklődő geológust. Az itt elhangzott előadásokat, amennyiben a szerző 
azt fontosnak találja, a m. kir. Földtani Intézet Jelentéseiben közöljük, 
még pedig azonnal. A  cikkekkel együtt az elhangzott vitákat is közöljük, 
avagy a kötet végén, a szakülésekkel foglalkozó külön fejezetben ismer
tetjük.

Elsősorban a tudományos problémák lesznek tárgyai szaküléseink
nek. A  bányageológiai és hidrogeológiai kutatások gyakorlati eredmé
nyeinek megvitatása nem annyira célunk, már azért sem, mivel e tekin
tetben többnyire titoktartásra vagyunk kötelezve. A  gyakorlati irányú 
kutatások tudományos kérdéseinek megbeszélése ellenben már progra
munkba tartozik.

Örömmel állapíthatom meg, hogy a gyakorlati irányú kutatás túl- 
tengése és egyéb nehézségek ellenére is sikerült a Földtani Intézet magas 
tudományos színvonalát teljes mértékben megőrizni, úgyhogy Intézetünk 
ma vezérszerepet tölt be az utódállamok földtani intézeteinek sorában, 
sőt világviszonylatban is előkelő helyet foglal el. Igazolják ezt a kül
földi meghívások érc- és petróleumkutatási, valamint talajtérképezési 
ügyekben, valamint az utóbbi három évben napvilágot látott publiká
cióink nagy száma. Az Intézet nagymérvű fellendülését elsősorban a m. 
kir. földmívelésügyi kormány megértő bölcs intézkedéseinek, főként a 
kiadványokra fordítható hitelkeret felemelésének köszönhetjük.

A  földtani intézeti szakülések bevezetésével tehát főként a tudo
mányt óhajtjuk szolgálni. Kritikára és elfogulatlan vitákra van szükség, 
hogy ismét életre keljen az a magas színvonalú élet, amely a háború 
előtti időket jellemezte. A magam részéről arra törekszem, hogy id. 
Lóczy Lajos szellemében eljárva, üléseinken minden egyes kutató telje
sen szabadon, legjobb meggyőződése szerint fejthesse ki véleményét. Az 
ülések céljára nézve szabad legyen még valamire reámutatni. A  geológiai 
kutatás régi és új iskolája közt ma meglehetősen éles határ tapasztalható. 
Közvetlenebb kapcsolatra és átmenetre van szükség. Kívánatos tehát, 
hogy nemcsak a fiatal geológusok ismertessék eredményeiket, hanem az 
idősebb, nagy tapasztalattal rendelkező szeniorgeológusok is adjanak 
tudásuk gazdag tárházából és örökséget nyújtsanak a fiataloknak. Ha a 
tudományos eszmecsere az Intézet tagjai és külső munkatársai közt újra 
megindul, őszinte a reményünk, hogy a dicsőségteljes múltú Intézet, 
nemes tradícióinak és szellemének megfelelően úgy a gyakorlati, mint 
a tudományos kutatás tekintetében újabb fejlődés útjára lép.

Külső munkatársainkat és a vendég kollegákat egyaránt kérjük, 
hogy az imént vázolt nemes törekvéseinket támogassák és ezért minél
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behatóbban vegyenek részt üléseink munkásságában. Ezzel a m. kir. 
Földtani Intézet ezidei üléssorozatát megnyitom.

A  következő cikk 

LÓCZY LAJOS DR.:

A MAGYAR FÖLD GEOLÓGIAI KUTATÁSÁNAK 
ŰJABB PROBLÉMÁI.

A m. kir. Földtani Intézet Évkönyvében jelenik meg.*

Ezután K  r e y b i g L a j o s dr. tartotta meg az alább közölt elő
adását:

KREYBIG LAJOS DR.:

A M. KIR. FÖLDTANI INTÉZET TALAJFELVÉTELI,
TALAJ VIZSGÁLATI ÉS TÉRKÉPEZÉSI ELJÁRÁSÁVAL KAPCSO

LATOS MUNKÁLATOK TUDOMÁNYOS ÉS GYAKORLATI 
TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK KÉRDÉSEI.

Mielőtt a szorosabban vett tárgyköröm tárgyalására térnék, összes 
munkatársaim nevében is bizonyos jóleső megnyugvással kell megállapí
tanom, hogy a m. kir. Földtani Intézet talajfelvételi, talajvizsgálati és 
térképezési módszereit, melyet terveim szerint az 1932-ik év óta lassan 
fokozódó munkateljesítménnyel folytatunk, úgy a több évig tartott bél
és külföldi beható tudományos kritika és viták útján, mint a m. kir. 
állami mezőgazdasági birtokok szakközegei, gyakorlati és tudományos 
értékét illetően helyesnek és célirányosnak ismerték el. Különös értéket 
tulajdonítanak munkánknak maguk a gyakorlati gazdák is, amennyiben 
megállapításainkat ma már számos uradalom, gazdaság, sőt különös 
örömmel mondhatom, a kisgazda is a gyakorlati életben haszonnal 
alkalmazza.

Hogy a térképeket a gyakorlat örömmel üdvözli és alkalmazásukat 
könnyen megtanulja, annak oka véleményem szerint az, hogy eltérőleg

* Részben megjelent a Festschrift Prof. Dr. Stefan Boncev zu seinem 70. Ge- 
burtstag, zugleich ais Jhrg. X I. 1939 dér Zeitscrift dér Bulgarishen Geologischen 
Gesellschaft. Sofia, 1940.


