
Igazgatói jelentés az 1945. évről.
írta: Dr. Szalai Tibor.

A szovjet csapatok január 14-én szabadították fel az Intézetet. 
Már a felszabadítás napján Lóczy Lajos egyetemi ny. r. tanár, az 
Intézet igazgatója, megjelenik az Intézetben. Lóczyt ugyanis még a 
Sztójay kormány idejében az Intézet vezetése alól felmentették és 
szabadságolták, így tehát az ostrom alatt nem tartózkodhatott itt. Az 
ostrom alatt az Intézetben laktak:

Dr Noszky Jenő osztálygeológus, Dzubay Miklós egyetemi hallgató, Molnár 
Lajos portás, Papp László, Horváth József, Fodor János, Takács István altisztek, 
Biró Béla, valamint a nevezettek hozzátartozói, összesen 28 személy.

Január 16-tól kezdve, mind több és több intézeti tag jelentkezett 
szolgálattételre. Január 15-én az Intézet igazgatója felterjesztést tesz 
a Földmívelésügyi Miniszter Űrhöz, amelyben kéri dr. Szalai Tibor 
főgeológusnak a h. igazgatói teendőkkel való megbízatását. E javas- 
lattélelt a Földmívelésügyi Miniszter Űr 20/1915. Eln. II. sz. alatt 
kelt rendeletével jóváhagyta.

Az ostrom után sívár kép tárul az Intézet szemlélője elé. A ház
tetőnek jelentős része hiányzik, a korábban leakasztott belső ablakok 
részben megmaradtak, valamennyi külső ablak azonban elpusztult. 
Az épületet is több be'.övés érte. Számos csőrepedés érte vízvezeték há
lózatunkat. Az első feladat e hibák helyreállítása s ezek között is a 
legelső és legfontosabb tennivaló a háztető helyreállítása volt. Egy bá
tor kezdeményezés által sikerült a háztető 1 legnagyobb részét 
befedni. A háztető egyes részeinek befedésénél az intézeti tagok egy- 
része is résztvett. E tekintetben különösen dr. Noszky és Mácsik, 
asz alos vették ki részüket a munkából. Valamennyi Budapesten tar
tózkodó intézeti tag hónapokon keresztül az Intézet helyreállításán 
dolgozott. Azok az intézeti tagok ugyanis, akik a Földmívelésügyi 
Miniszter Űr 544J239/1944. XI. 1. sz. rendelete értelmében 1944. 
áprilisában Balatonarácsra költöztek, ez év elején onnan még nemi 
térhettek vissza, így az Intézet helyreállítási munkájában sem ve
hettek részt. Balatomarácson szolgálatot teljesítők:
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Dr. Vigh Gyula h. igazgató, dr. Sümeghy József h. igazgató, dr. Szentes Ferenci 
főgeológus, dr. Földvári Aladár osztálygeo ógus, Csajághy Gábor fő vegyész, dr. Tcöreök 
László fő vegyész, dr. Földvári Aladámé, dr. Vogl Mária vegyész, dr. Balogh Kálmán 
adjunktus, dr. Vigh Gusztáv asszisztens, dr. Kulcsár Kálmán havidíjas geológus, 
dr. Bandat Horszt szerződéses főgeológus, dr. Böhm-Rem Boleszláv szerződéses 
főgeológus, Heidt Dániel kísérletügyi I. o. főtiszt, Böcker Lajos kísérletügyi I I.  o. 
főtiszt, Guzy Károly kísérletügyi tiszt, Könnyei László számvevőségi II.  o. fő 
tanácsos, Rieb Károlyné kezelő, Be rend Gyuláné díjnok, Steinhübel Kamilla rajzoló 
dr. Faragó Istvánná rajzoló, Gazsó Má ia kisegítő irodai munkaerő, dr. Siegl. 
Gusztávné kisegítő irodai munkaerő, Tóth Béla rajzoló, Lovászik Sándor laboratóriumi 
segédtiszt, Gerecs Károly II.  o. altiszt, Tép éri ts László napszámbéres, Németh József 
napszámbéres. Környei és Riebné már 1944 őszén Budapestié jönnek.

A többi intézeti alkalmazott visszatérése csak 1945. áprilisában 
indul meg. Guzy Károly és \Steinhübel Kamilla rajzolók érkeztek 
először Budapestre. A Baiatonarácsra kitelepített rész végleges fel
számolása azonban csak 1946. júliusában következett be.

Szakmunkára kevés alkalom nyílt. Jóllehet az Intézet már az év 
legelején, amikor még Budán harcok dúltak, segítségére volt a fel
szabadító hadsereg parancsnokságának, amennyiben a budai Várhegy 
barlangrendszerének térképét bocsátotta rendelkezésére. Majd ké
sőbb Buda felszabadulása után a hidak építésével kapcsolatban is: 
több alkalommal álltunk az orosz parancsnokság rendelkezésére, 
i Ez idő történetéhez tartozik annak megemlítése is, hogy még 
január végén megjelentünk az orosiz városparancsnokságnál s véd
levelet kértünk az Intézet részére. Kérésünket a parancsnokság tel
jesítette.

Visszatérve a szabniunkavonálon történtekre, megemlítem, hogy 
ez év nyarán bauxit-bataszter készítéséhez és olajgeológiai felvétel
hez kezdtek az Intézet kiküldöttei,, azonban az infláció és egyéb, az 
akkori gazdasági helyzetből fakadó nehézségek következtében terep
munkát alig végezhetlek. Ez évben Schréter Zoltán nyugalmazott 
h. igazgató, Majzon László főgeoi'.ógus Bükkszéken, Hegedűs Gyula 
gyakornok Csobánka környékén, Szentes Ferenc főgeológus Eplény, 
Bakonynána és Perepuszta környékén, Jaskó Sándor egyetemi magán
tanár, adjunktus Nagynémetegyháza, Üjbalog és Sümeg környékén 
végeztek földtani felvételt. A  Talajtani Osztály tagjai Pes zér ad ácson 
dolgoztak.

Az ásványkémiai laboratórium szakszemélyzete a berendezések, 
műszerek és eszközök kitisztításával és rendbehozatalával foglalko
zott. A  vízügyi osztály 76 ügyiratot intézett el.

Folyó év augusztusában a Magyar Mérnökök és Technikusok 
Szabad Szakszervezetében dr. Szalai Tibor «A  geológus szerepe az 
ország újjáépítésében* címmel előadást tart. Ezt követőleg dr. Lóczy 
Lajos. az Intézet igazgatója, dr. Szalai Tibor mb. h. igazgató és 
dr. Horusitzky Ferenc főgeológus elkészítik a Földtani Intézetnek 
az ország újjáépítésében való szerepére vonatkozó programmot. Ezt 
az Intézet igazgatója 404/1945. szám alatt felterjeszti a Földmívelés- 
ügyi és az Iparügyi Miniszter Űr hoz. E felterjesztés ia következő nyers
anyagok és területek kutatását irányozza elő:
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Ércek. Vasérc és szulfidos ércek tekintetében elsősorban |a. 
Börzsöny hegység és a Tokaj hegységben Telkibánya környéke azok 
a területek, ahol az éroesedés elméleti feltételei adva vannak. Nem 
tekintve a már ismert mátrai Riecsk környéki réz-aranyérc vidék és 
a Rudabánya vidéki vaséroelőfordulások területeit. Részletesebb geo
fizikai vizsgálatokra várnak a mecseki magnetit-nyomok is.

Az érckutatás feladatkörébe tartozik a ritkafémek (molibdén, 
vanádium, wolfram, stb.) érceinek felkutatása is. E felterjesztés 
molibdén kutatásra ia Velenoei-heg3rséget hozza javaslatba. A szarvas
kői wehrlitben kimutatták a vanádiumot, sőt kísérleti kohósításkor 
sikerüli is 0.35o/o-ig felmenő vanádium tartalmat nyerni. A nyers 
vasból 0.7,%-on felüli vanádium már gazdaságosan volna kiter
melhető.

Az Urkut-Zirc környéki mangánterületek, melyeik koránt sin
csenek még kiaknázva, ugyancsak kell, hogy vizsgálat tárgyát képez
zék. Nevezetesen e vizsgálatok árán újabb előfordulások feltárása, 
a meglevőkön pedig a termelés fokozása várható.

A bauxit vagyonnak, mint nemzeti vagyonnak kataszterbe 
vétele vár feladatként a Földtani Intézetre.

Ásványolaj és földgáz. Mindenekelőtt megemlítem, hogy a szén- 
liidrogénku'ató vállasatok, valamint egyéb bányatársaságok részére 
célszerű volna kötelezővé tenni a Földtani Intézet részére nyújtandó 
adatszolgáltatást, hogy az országnak ez az egyetlen központi szak
intézménye az összes fellelhető földtani (adatok felhasználásával 
végezhesse a maga kutatásait.

Az országban még több helyütt van komoly remény produktív 
ásványolajelőfordulások feltárására. Különösen az Alföld K-i pár
kányhegységei előtt van kilátás nagyteljesítményű olaj és földgáz 
akkumulációkra, mint azt a tótkomlósi és berekbö&zörményi feltá
rások már igazolták. Megjegyzem, hogy e területek olajlehetőségeire 
szinten a Földtani Intézet hívta feli a figyelmet már 1936-ban, amikor 
az artézi kutak földgázaiban sikerült kis mennyiségben szénhidrogé
neket és a héliumot kimutatni, annak bizonyságául, hogy ezek nem 
fiatal mocsár- és tőzeggázok, hanem a földiolajjal kapcsolatos metán
gázok. — A héliumra vonatkozó nagyfontosságú vizsgálatokat Lóczg 
kezdeményezte.

Kisebb olajmezők feltárására van kilátás az Alföld É-i perem- 
hegységeiben, a Bükk D-i és É-i alján is, D-en Bogács, Tárd és. 
Súly környékén fellépő aszfaltindikáció; míg É-on Bükkszék-Péter- 
vására és Ózd vidékén ismert szénhidrogén indikációk igen figye
lemreméltóak.

Szén. Kívánatos volna, hogy (a Földtani Intézetnek biztosít- 
tassék a szénbányászkodás terén a geológiai ellenőrzés és irányítás 
joga.

Üjabb kőszénelőfordulások feltárására elsősorban a Mecsek 
hegységben lehet számítani.

9 *
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A szénbányászkodással kapcsolatban nemcsak a tüzelőanyag 
ellátás, hanem a vegyiip-ari nyersanyagtermelés szempontjából is 
fokozott figyelmet kell kiterjeszteni a lignitekre és a tőzegekre is. 
A lignitek megfelelő ill ó-rész tartatom esetén a szénlepároló iparnak 
s a különböző sízintétikus szerves anyagok iparának lehetnek alap
anyagai. A tőzegek felhasználása is sokoldalú. Épp ezért időszerű 
a kutatásoknak ezirányban való megindítása is.

A nem-ércek. Elszegényedésünk arra késztet, hogy figyelmünket 
az eddig kevésbbé méltatott nyersanyagok felé irányítsuk, melyek 
hazánknak bővebb lehetőségeket kínálnak, s melyek termelése az 
eddigi behozatal csökkentésével külkereskedelmi mérlegünket elő
nyösen befolyásolhatják. Exportja pedig kompenzációs úton esetleg 
külföldi nyersanyagforrásokat is megnyithat számunkra. A nem- 
ércek közé tartoznak az építőipar, kerámiai ipar, az üveg- és homok- 
ipar, a vegyi és műszaki termények iparágainak nyersanyagai, melyek 
közül sok oly bőségben és oly kiváló minőségben fordul nálunk 
elő, hogy nemcsak kiszoríthatja az eddigi behozatalt és elláthatja 
hazai szükségleteinket, hanem jelentős exportlehetőségeket is nyújt, 
sőt hazai iparágak alapját is megvetheti.

Az Alföld peremén fő szállítási vonalak mentén a Tokaj hegy
ség szegélyén előforduló és más jól faragható nagyszilárdságú és 
fagyállóságú kitűnő hőszigetelésű természetes lufakövek a téglát töké
le esen pótolhatják. Horzsaköveinkből, komfoldjeinkből. sőt ipari 
salakjainkból és rom törmelékeinkből is előállíthatunk tüzelőanyag 
felhasználása nélkül a helyi viszonyoknak megfefielő jóminőségű mes
terséges nagyméretű könnyű téglákat és építőköveket, melyek kis 
súlyuknál és nagy méretüknél fogva a gyors építkezést teszik 
lehetővé.

Az Intézet feladata regionálisan kimutatni a legjobban alkal
mazható, legközelebbi építőanyagokat. Schafarzik Ferenc tollából 
már jelent meg az Intézet kiadásában egy monográfia, mely a hazai
kőbányákat ölelte fel. E munkát fel kell frissíteni, s az ebben nél
külözött műszaki, szilárdságtani, fagyállósági, stb. adatokkal kiegé
szíteni.

Az építkezésekkel amugyis túlterhelt cementipar helyreállí
tásához a szükséges cementmennyiséget éppen a tüzelőanyaghiány 
miatt alig elégítheti ki. Itt kell rámutatnom természetes hidraulikus; 
nyersanyagainkra, melyek ezt a hiányt kifogástalanul pótolhatják. 
Magyarország bővelkedik természetes trasszcement nyersanyagokban, 
melyek az őrlésen kívül más műveletet nem igényelnek és közön
séges mésszel keverve már kötőképesek, vagy cementhez ke vei* ve 
használhatók fel, a portland-cenient szulfátálló kép-ességét növelik 
Ha megfelelő helyen trasszcementek használatát írnák elő, ez nem 
csak tetemes tüzelőanyag megtakarítást jelentene, hanem az újjáépí
tésben elsőrendű -egyik nyersanyag hiányát is nagy mértékben csök
kentené. Az Intézet fel ad a a trasszaink regionális felkutatása, térké
pezése, szilárdságtani és kémiai vizsgálata. p ,
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Feladatunk a portiand-cement gyártás, román, cementgyártás 
nyersanyagainak, hidraulikus meszeknek, tégla- és cserépgyártásra 
szolgáló nyersanyagoknak felkutatása, vizsgálata regionális feldol
gozása is.

Az eternit-pala gyártást, az azbeiszthiány, a cserépgyártást a 
tüzelőanyaghiány akadályozza. A lillafüredi szálló tetőzete bizonyítja 
viszont, hogy a megszüntetett üzemű kisgyőri palabánya milyen 
szép és kiváló minőségű természetes tetőfedő palát tud szolgáltatni, 
így  tehát e bányának üzembehelyezése, hasonlók felkutatása is 
tetemesen lendítene építőanyag-hiányunkon és hozzájárulna szén 
megtakarításához.

Az Intézet további feladata a kaolinkutatás is. A Tokajhegység 
kaolinjai között mind tűzálló, mind papírgyári töltőanyagként al
kalmas kaolinok termelhetők. Céltudatos geológiai kutatással és 
iparfej lesz léssel a külföldi kiaolinimport legnagyobb része nem
csak kiszorítható volna, hanem főleg a D-i államok felé ebben 
anyagban értékes exportcikk is állana rendelkezésünkre.

A bánki, bajnai, felsőpetényi, stb. 33 SK-t is meghaladó tűz
állóagyagok feljogosítanak1 arra, hogy az itteni további kutatásoktól 
is eredményt várhassunk.

Tűzálló kvarcit előfordulásokra szilika (dinasz) téglák céljaira, 
stb. elsősorban a Velencei hegységben számíthatunk. A Velencei- 
hegység aplitjai között lesznek olyanok, amelyekkel a jórészt svéd 
és német földpátokat pótolhatjuk. _

Tűzálló nyersanyagként kell más ipari felhasználhatósága mel
lett tekinteni nagy mennyiségben rendelkezésünkre álló aolomiU 
jóinkat is. De ugyanekkor foglalkoznunk kell dolomitjaink, egyéb 
ipari értékelésével is. A pörkölt dolomit vastartalmú vizek vastalá- 
nítására és savtialanítására használható kiválóan fel, s tiszta dolomit
jainkat üvegiparunk sem nélkülözheti. Számos vizsgálat magnézium- 
gyártásra is alkalmasnak találta. Az Intézet feladata volna hazai 
dolomitjaink regionális térképezésével kapcsolatban vegyewemzés- 
sorozaton keresztül kiválasztani azokat a kőzeteket, melyek az ipar 
alkalmazására elsősorban nyújtanak kilátást.

üveggyártásunk egyik legnehezebb problémája üzemeink homok- 
ellátása. Rendszeres homokkutatással a Földtani Intézet az iparnak’ 
már csak azzal is felbecsülhetetlen értékű szolgálatot teljesítene, 
ha laboratóriumi vizsgái atokon keresztül rendelkezésre bocsátana 
azokat a homokelőfordulásokat, melyek az üveg és kerámiai iparon 
kívül öntödei homok, mag-homok, mintázó homok, lefúvö homefk, 
torm ái homok céljaira legjobban felhasználhatók, vagy az építő
iparnak szükségesek.

Úgyszólván teljes behozatalna szorul nyersanyagokban csiszoló
iparunk is. A horzsakövek szakszerű tudományos és ipari átvizs
gálása is a Földtani Intézet feladata, ezen a térenl iis i.komolv kilá
tásaink vannak a sikerre. i
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Értékes lehetőségeket nyújtanak bazaltjaink is. Bazaltjaink, 
melyek egy részié: a szénvidék közelében is van, szinte kínálkoznak 
az ömlesztett bazialt (Schmeizbasalt) iparának megalapozására. Az 
elektromos kemencékben megömlesztett bazaltot igen n agy korrózió, 
és savállóság tünteti ki, ami ipiari alkalmazását megszabja. 
Malomkövek, melyek kifaragása hosszú napóikat veszi igénybe, öm
lesztett bazaltból néhány perc alatt megönífcheíők. Mivel keménysége 
fMohs 8—9, a korundét csaknem eléri, ezért csiszoló-korongok, stln 
öntésére kiválóan alkalmas. Ugyanígy nagy kopási ellenállása miatt; 
kitűnő hélé anvagol s_o gáltat korrodáló port szállító csövek, exliaus- 
torok kibélelésére, széncsúzdákhoz, koxtornyolkhoz, savállósága miatt 
pedig saválló edények, derítő tartályok gyártásiára cserző cellulózé, 
textil sth. iparban. Mivett e célra a kockakő gyártásakor a hányóra 
kerülő hulladék is jól értékesíthető, esetleg ezzel a nyersanyaggal isi 
érdemes volna gyakorija'.! szempontból foglalkozni.

Eléggé elhanyagolt természeíjes nyersanyagaink egyike a kova- 
földjeink. Ezek javarészt csak hőszigetelő téglák gyártására nyertek 
alkalmazást, noha a szűrő vegyiiparban, vízüveggyártásnál, festék
katalizátorok gyártásánál és számos más téren oly sokoldalú felhasz
nálások. lehetőségek várnak ránk, hogy kötelességünk volna ennek 
a Tokajban, Mátrában és Börzsönyben bőven rendelkezésünkre álló 
hazai nyersanyagnak ipari értékesítésével közelebbről is foglalkozni.

Szélesebb körű ipari felhasználhatóság vár a montmorillonil 
nontronit csoport ásványai által alkotott kőzetekre, az úgynevezett 
bentonitokra, fullerföldekre stb. is. A bentonitok alkalmazásának 
[kémiai és ipari töltőanyagként az abszorbeáló iparban, festékiparban 
igen sokoldalú jelentős szerepe van a Rólary rendszerű mélyfúrások
nál, ahol a nehéz öblítő iszap kőzetét alkotja. A mélyfúrás tevékeny 
fokozásával az ilyen furóiszapnak jelentős exportértéke lehet.

Tekintélyes exportlehetőségeket nyújtottak már eddig is hazai 
fuller földjeink. A tétényi dér ílőíöld gyár termékeit Ausztráliáig expor
tálta. Értékesíthető, de eddig fel nem használt fullerföldeket talál
hatunk miég a pilisvörösvári medencében, Herend, Márkó, Bánd 
környékén, valamint a Tokaji hegységben. E kérdés jelentőségének 
megítélése végeit megemlítem, hogy Németország az első világháború 
Előtt még több ezer tonna amerikai derítőföld behozatalára volt 
utalva, djerítőföld iparának kifejlesztése után már 48.000 tonna ma
gasértékű derítőföldet exportált külföldre.

\z ipar, a mezőgazdaság éis a mindennapi életnek a föld bel
sejéből nyert és legszélesebb körben használt nyersanyaga a víz.
A hazai vízgazdálkodás a földbirtolkreformmal kapcsolatban egészen 
új helyzet e.é került. A  íiagybirtokgazdálkodás a többször tízezer 
holdas nagygazdaságok vízellátását természetesen centralizáltan ol
dotta meg. Az állat tény észt és és a gazdálkodási lieilyceintrumok néhány 
pusztán jöttek létre, alidli ártézilkút fúrásokkal oldották meg a víz
hiány kérdését. Mivel a földbirlokreform a gazdálkodást decientra-
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lizálta, most minden egyes íöldhözjut tatodnak fel fognak merülni 
a maga vízellátási problémái. Vízgazdálkodás (szempontjából nem
csak lehetetlen minden ilyen kis gazdasági egység mélyfúrás ú.tjárni 
történő vízellátása, hanem iaz a veszély fenyeget, hogy ha ezek a kis 
.gazdasági egységek iá maguk vízellátási problémáit, különösen olcsó, 
rosszul felszerelt és szakképzetlen helyi vállalkozókkal külön-külön 
'kívánnák kútfúrások útján megoldani, ez a vízadószintek túlterhe
lése és a rosszul megoldott {kutak következtében az egész Alföld’ 
•vízkészletét, ezt a nagyértékű közös nemzeti vagyont veszélyeztetné.

A Földtani Intézet tevékenyen akar ált belekapcsolódni az 
újjáépítésbe azáltal, hogy megfelelő csoportosított kúttársaságok léte- 

‘síléséhez szakszerű segítséget nyújt, a szakértői mimikával hozzá
járulni vízkincsünk védelméhez és amellett a felmerült vízellátási 
problémák megoldásához. Ebbe a feladatkörbe tartozik az a munka 
is, mely mezőgazdasági löbhtermlelésünk szempontjából az öntözés 
terén az Intézetre vár, s árvíz és belvízvédelem terén is ránk hárul. 
A  Földtani Intézet feladata volna az ország egész területére nézve, 
akár talajvízmegfigyelőkutalk létesítésével az ország talajvíziizohipszás 
térképének elkészítése, mely minden ilyenirányú munka elenged
hetetlen alapfeltétele. Miután különböző intézményeink ilyenirányú 
vízvizsgála'okat párhuzamosan is végeznejk, az eredményes együttes 
torunka érdekében itt is célszerű volna 'kötelezővé tenni a koope
rációt, illetve a Földtani Intézet részére ia kötelező adatszolgáltatást. 
Mindezek a szempontok felvehetők volnának régen reformra váró 
vízügyi törvényeinkbe, melyek elkészítésében a Földtani Intézet tevé- 
keny részt kér.

Vízügyi feladataink közé tartozik természetes hévforrásaink foko
zott feltárása is. Ezek a hévforrások nemcsak közegészségügyi jelen
tőségűek, bánéin az idegenforgalomnak, ennék az «anyagtalan export
nak* a fokozásával gazdasági jelentőségűik is, s gazdasági jelentőségű 
az a hőenergn mennyiség\ amit képviselnek, s amivel tüzelőanyag- 
szükséglet iink csökkenthető s városaink füstmentes olcsó fűtése sok
helyütt megoffidható. Az alföldi hévforrások, illetve még feltárható 
hévvizek egyenesen predesztinálják az Alföldet arra, hogy ott hév- 
vizekkel fűtött melegházakban európai viszonylatban is jelentős 
primőr-termelés szülessen meg.

Tudományos érdekű geológiai felvételeket, földtani térképe
zést, evvel összefüggő tektonikai, ősföldrajzi, rétegtani, kőzet- és 
őslénytani kutatásokat is folytattunk, már csak azért is, minthogy 
ezek képezik alapját a gyakorlati vizsgálatoknak.

Arra törekszünk, hogy összes kiadványsorozatunk továbbra is 
az eddigi keretek közt megjelenjen. Érne a külföldi könyv- és folyó
iratcsere lebonyolítása végett is nagy szükségünk van. 1939.-ben 
összesen 480 külföldi tudományos folyóirat járt állandóan csereképen 
könyvtárunkba.
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Az anyagi újjáépítés mellett a Földtani Intézetne, a szellemi 
újjáépítés terén is feladatok várnáik, éppen ezért a múzeum rendbe
hozatala is elsőrendű feladat. A múzeum feladata tudományos kul
túrának a széles néprétegekne való kiterjesztése, az iskolánkívüli 
népművelés elősegítése, az Intézet múzeumának egyik feladata kell 
hogy legyen amellett, hogy a gyakorlati szempontok kiemelésével 
a Földtani Intézet nagyértékű múzeuma az ipari kezdeményezést 
is serkentse. Az újjáépítési programmba vettem ezért fel az Intézed 
múzeumának olyan átalakítását, hogy az szemléltető és közérthető 
módon mutassa be az ország földtani fejlődéstörténetét, az azt ki
alakító földtani erőket és hatásaikat, s amellett képet nyújtson 
(azokról az ipari és műszaki lehetőségekről, melyeket az ország földje 
nyújt.

A  Földtani Intézel 1896. évi királyi alapítólevele értelmében 
az Intézet elsősorban tudományos vonatkozásokra helyezi a fősúlyt, 
abban a meggyőződésben, hogy az ország földtani megismerésének 
tudományos alapjai szolgálhatnak csak kiinduló pontul gyakorlati 
problémák megoldásához. Bár e tétel igazsága változatlanul fennáll, 
meggyőződésem, hogy az újjáépítés sürgős problémái megkövetelik 
az Intézet munkásságának a gyakorlati irány felé való eltolódását. 
A fentiekben vázolt gyakorlati programúi csak úgy oldható meg, ha 
annak megvalósítása érdekében az Intézel belső struktúrája meg
felelően átszerveztetik. Éppen ezért a nyersanyagkutatás és nyers- 
anyagvizsgálat feladatainak elvégzésére gyakorlati- és ipari-kőzet
tani osztály szervezését tervezem, mely osztály munkája felölelné 
a «nem-ércek» közé tartózó ásványi termékek (építőianyagok, kerá
miai, üvegipari nyersanyagok, stb.) kutatását, nyilvántartását, or
szágos kataszterének elkészítését, vizsgálatát és az ezzel kapcso* 
latos szaktanácsadást. E:z az osztály megfelelő laboratóriummal ren
delkezne.

Érdemesnek tartanám egy gazdasággeológiai osztály kiépítését 
is, melj" nemcsak hazai, hanem külföldi termelési statisztikát i,s, 
nyilvántartania és felderítené ezzel hazai nyersanyagaink természetes 
exportpiacait és konjunktúra lehetőségeit.

A  fent előadottak megvalósítása avatja az Intézetet az újjá
építés tevékeny részesévé. Amint a következő évek jelentéseiből látni 
fogjuk, az Intézet az itt lefektetett programm keresztülvitelére töre-i 
kedett, ugyanakkor azonban, természetesen a szükséghez mérten itt 
fel nem sorolt nyersanyagok kutatásával is foglalkozott.

Célszerűnek tartanám pályázatok kiírását egy-egy hazai nyers
anyag (dolomit, bentonit-féiék, horzsakövek, kovaföldek, tőzegek!) 
ipari feldolgozása és gazdasági értékesítési kérdésének megoldására 
is, mely pályadíjak egyrészt a szakemberek kutatókedvét serken
tenék, másrészt új ipari értékesítési lehetőségek feltárásával és új/ 
iparágak meghonosításával gazdasági helyzetünk megjavításához 
járulnának hozzá.
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Vitaülések.

Ez évben két vitaülést tartottunk, amelyen négy előadás és 
tizenhárom hozzászólótól! huszonhárom hozzászólás hangzott cl.

1. szakülés dec. 12-én.
1. Balogh Kálmán: A szovátai Medve-tó.

Q. Szebényi Lajos: Gánya (Máramaros vm.) környékének 
földtani viszonyai.

2. szakülés dec. 17-én.

1. Nagy Emőke: Mezőcsát-Mezőtúr környéki szikes, mező- 
ségi és réti a n ag talajok ásványtani vizsgálata, különös 
tekintettel a foszfor- és káliumtartalmú ásványokra.

2. Sarkadi János és Stegena Lajos: Előzetes jelentés az 
1943. évi Duna-Tisza-közi talaj ismereti felvételről, külö
nös tekintettel a szikesek keletkezésére.

Szak- és népszerű előadások, szakvélemények.

Dr. Szalai Tibor: «Geológus szerepe iaz ország újjáépítésében#. 
Előadás a Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszerveze
tében augusztus hóban. Ré'.egtani és szerkezeti tanulmányok Kőrös
mező környékén. Évi jelentés 1941—4(2. I. t

Dr. Horusi'zky Ferenc: A zagyvapálfalM üveggyár részére vég
zett terepvizsgálatokat és a kisőrsi homokbánya feltárásával sikerült 
az ország üvegellátásában jelentkezett kezdeti nehézségeket oly módon 
áthidalni, hogy a gyár bányaanyagból ,napi 10.000 m2 táblaüveget állí
tott elő.
, Dr. Szentes Ferenc: Jelentés a Máramaros vm.-ben 1939—42. 
években végzett földtani felvételek állásáról. Évi jelentés 1941— 412. I.

Dr. Földvári Aladár: Uveghomokkutatást végzett a csepeli üveg
gyár részére. A Kassa környéki Hilyó község határában levő érc- 
telérről. Évi jelentés 1941—42. I. Dr. Földvári Aladárnéval együtt: 
Diorit és gabbró előfordulása a Kassai-hegységben. Előadás a Ma
gyarhoni Földtani Társulat szakülésén.

///. dr. Noszky Jenő: Földtani megfigyelések a bakonyi Kőris- 
Kék hegy' vonulat K-i lejtőjén és a Papod hegycsoportban. Évi Jeíli 
1941—42. I. köt.

Dr. Balogh Kálmán: Szovátai Medve-tó. Előadás az intézeti vita
ülésen. Szilioe környékének földtani viszonyai. Évi jelentés 1941— 42. I.

Sarkadi János, Stegena Lajossal együtt: Előzetes jelentés az 
1943. évi Duna—Tisza közi talajismereti ani felvételekről különös lekin- 
tettel a szikesek keletkezésére. Előadás az intézeti vitaülésen.
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Nagy Emőke: Mezőcsát, Mezőtúr környéki szikes, mezőség és 
réüagjmgtalaj ásványtani vizsgálata különös tekintettel a foszfor és 
káliumtartalmú ásványokra. Előadás az intézeti vitaülésen.

Szebényi Lajos: Gúnya környékének földtani viszonyai. Előadás 
az intézeti vitaülésen.

Intézetünk gyásza.

Ez év február 6-án hunyt el B al ato mar ácson dr. Kulcsár Kálmán 
geológus. Kulcsár fiatal korában a Kiskárpátokban végzett földtani 
felvételt, az itt végzett munkájának eredményességét bizonyítja az a 
számos bel- és külföldi hivatkozás, amelyek ezekre vonatkoznak. 
Betegsége következtében hosszabb időre visszavonul a tudományos 
munkától, 1930-ban a Földtani Intézetben nyer beosztást, ez időtől 
kezdve a. fúrólaboraltóriumban dolgozik nagy szorgalommal és hoz
záértéssel.

Az ostrom következtében ez év januárjában hunyt el dr. Jámbor 
Zoltán kísérletügyi tanácsos, a Földtani Intézet Litkára.



A  Magyar Állami Földtani Intézet tisztikara 
és személyzete.

Igazgató: Dr. Lécig  Lajos, a közgazdasági geológia nyilvános rendes 
tanára, ia József Nádor Műegyetem közgazdasági tudományi kara 
gazdasággeológiai intézetének vezetője, a Pázmány Péter Tudo
mányegyetem bölcsészeti karán a «Tektonikai geológia* magán
tanára, ia Szent István Akadémia rendes tagja, a Finn Földrajzi 
Társaság levelező tagja, az Országos Természetvédelmi Tanács 
és a Mezőgazdasági Kísérletügyi Tanács tagja, a Magyar Föld
rajzi Társaságnak, a Magyarhoni Földtani Társulatnak és Hid
rológiai Szakosztályának választmányi tagja.

Helyettese: Dr. Szalui Tibor I. o. főgeológus, egyetemi magántanár.

Helyettes igazgató: Dr. Vígh Gyula (egyetemi magántanár, a debre
ceni Egyetemen a Mezozoikum ősállatvilága és rétéglán a» című 
tárgykör magántanára és az őslénytan megbízóit szakelőadója, a 
Magyarhoni Földtani Társulat és Hidrológiai Szakosztályának vá
lasztmányi, az Österreichische Giesellschiaft für Höhlenforschung 
in Wien levelező tagja, az Ornitológiái Szövetség tb. tagja.
Dr. Sümeghy József, a Magyarhoni Földtani Társulat Hidroló
giai Szakosztályának választmányi tagja, a francia Földtani 
Társulat v. tagja.

Kísérletügyi főigazgató: Dr. Kreybig Lajos gazdasági főtanácsos, a 
Nemzetközi Talajtani Társulat alelnöke.

I. o. főgeológus: Dr. Marzső Lajos.

II. o. főgeológusok (főadjunktusók): Dr. Horusitzky Ferenc a Ma
gyarhoni Földtani Társulatnak és a Hidrológiai Szakosztálynak 
választmányi tagja.
Dr. Szentes Ferenc okleveles kereskedelmi iskolai tanár.
Budáig György főadjunktus.
Dr. Majzon László, a Magyarhoni Földtani Társulat főtitkára,

Fő vegyészek: Dr. Szelényi Tibor okleveles vegyészmérnök (a Vallás-és 
Közoktatásügyi Minisztériumtól szolgálattételre átengedve).
Dr. Endrédig Endre.
Dr. Hun Ferenc okleveles középiskolai tanár.
Dr. Teöreök László okleveles középiskolai tanár.
Csajághy Gábor vegyészmérnök.

Osztálygeológusok: Dr. Földvári Aladár okleveles középiskolai tanár, 
egyetemi magántanár, a Pázmány Péter Tudományegyetemen az 
«üledékes kőzetek* című tárgykör magánt,anára, a «Real acca- 
demia de Ciencias 'exact as fisicas y  natúr ales* Madrid levelez# 
tagja.
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Dr. Witkowszky Endre okleveles mezőgazda,
Dr. Noszky Jenő okleveles középiskolai tanár.
Győrffyné dr. Mottl Mária.

Adjunktusok (vegyészek): Dr. Földvári Aladárné dr. Vogl Mária ok
leveles középiskolai tanár, vegyész.
Dr. Kerekes József okleveles középiskolai tanár (hadifogoly). 
Dr. Jaskó Sándor okleveles középiskolai tanár, a Pázmány 
Péter Tudományegyetemen a «Magyarország hegyszerkezete» 
című tárgykör magántanára.
Dr. Bartkó Lajos okleveles középiskolai tanár.
Dr. Méhes Kálmán.
Dr. Balogh Kálmán okleveles középiskolai tanár.
Dr. Reich Lajos okleveles középiskolai tanár.

Asszisztensek (Segédvegyészek): Dr. Pantó Gábor okleveles közép
iskolai tanár (hadifogoly).
Dr. Vígh Gusztáv
Dr. Nagy Emőke okleveles mezőgazda 
Varga Sarolta okleveles középiskolai tanár,
Szűcs László okleveles középiskolai tanár (hadifogoly),
Sarkadi János okleveles vegyészmérnök,
Stegena Lajos okleveles vegyészmérnök.
Stefanovits Pál okleveles vegyészmérnök (hadifogoly). 

Szerződéses főgeológusok: Dr. Bőhm-Bem Boleszláv,
Dr. Bandat Horst,

Havidíjasok: Dr. Kulcsár Kálmán okleveles középiskolai tanár,
geológus.
Emszt Mihály kisegítő szakmunkaerő, vegyész.
Szebényi Lajos okleveles mezőgazda, geológus.

Kísérletügyi egyéb szakszemélyzet:

Kísérletügyi titkár: Dömök Teréz, a fényképészeti laboralóriuin 
vezetője.

Kísérletügyi I. o. főtiszt: Heidt Dániel térképész 
Kísérletügyi II. o. főtisztek: Bccker Lajos térképész-rajzolló, a tér

képészeti osztály vezetője.
Szentes Rezső térképész-rajzoló.

Kísérletügyi tisztek: Hege István laboráns.
Guzy Károly térképész-rajzoló.

Kísérletügyi segédtiszt: Venkovits István.

Segédhivatali tisztviselők:

Miniszteri irodatisat: Fiam István.
Miniszteri kezelő: Dr. Virányi Istvánná Mihók Irén ,

Kovách Irén.
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Gazdasági Hivatal

Környei László miniszteri számvevőségi főtanácsos.
Unger Géza irodasegédtiszt.
özv. Berend Gguláné Harmati Ottiliá díjunk.
Rieb Károlgné Pállga Erzsébet díjmok.

Díj nők: Pálffy Dénes.

Kisegítő munkaerők: Reisz Mária, Kolozsi Béla rajzoló, Varga Jó
zsefire Kosár Erzsébet, Tóth Béláné Gazsó Mária, Steinliübel 
Kamilla, Sípos Ilona, Báesvári Ferencné Sípos Piroska, Domokos 
Olga, D. Siegl Gusztáváé Hutflesz Margit, Dr. Mihályi Pálné 
Lányi Ilona, Tóth Béla rajzoló, Dietel Ottó.

Műszaki segédtiszt:

Lovászik Sándor.

Altisztek:
I. o. altiszt: Papp László fűtő.

S:ccsi Antal gépész.
Molnár Lajos kapus i

II. o. altiszt: Gerecs Károly,
Bártfai József,
Takács István (hadifogoly)

Kisegítő szolga: Mácsik Sándor asztalos.
Napszámbóresek: özv. Czinkóczy Vilmosné, Emődi Imréné, Lakatos 

Pál (hadifogoly), Bruckner László, Nagy László, Petróczy Gyula, 
Németh József, Szarka Jánosné, Horváth József gépkocsivezető, 
özv. Strelecz Vilmosné, Szentey Józsefné.

Személyi ügyek.

Dr. Lóczy Lajos egyetemi ny. r. tanárt a Földmívélésügyi Mi
niszter Űr 1945. II. 6-án kelt :20/eln. 1945. számú rendeletével ismét 
(megbízta a Földtani Intézet vezetésével. Az 1945. XI. 10-én kelt 
•61.134/1945. XI. 1. számú rendelettel a Földmívélésügyi Miniszter Űr 
a Mezőgazdasági Kísértelügyi Tanács tagjává 3 évre kinevezte.

Dr. Szalui Tibor egyetemi magántanár II. o. főgeológusL I. o. fő
geológussá nevezte ki. (5477/eln. 1945. XI. 1.) és 1945. február 6-án kelt 
20/1945. eln. számú rendelettel a helyettes igazgatói teendők ellátá
sával megbízta a Földmivelésügyi Miniszter Űr.

Dr. Vígh Gyula egyetemi magántanár h. igazgatót a Földművelés
ügyi Miniszter Űr 60.675/1945. sz. rendeletével a Baliatonarácsra tele
pített Földtani Intézet vezetése alól felmentette és egyúttal
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Dr. Szentes Ferenc főgeológust a baLatonarácsi Intézeti cso
port vezetésével megbízta.

Dr. Marzsó Lajos II. o. íőgelolögust I. o. főgeológussá sorolta b© 
a Földmívelésügyi Miniszter Ür (62.446/1945. XI. 1.)

Dr. Majzon László adjunktust II. o. főgeológussá nevezte ki a 
Földmívelésügyi Miniszter Ür (5642/eln. 1945. XI. l.j

Szeléngi Tibor fővegyészt a Vallásr és Közok'ia ásügyi Minisz
ter Ür az Intézettől visszarendelte.

Szebényi Lajos havidíjas geológus az iparügyi ellátmány ter
hiére alkalmaztatott.

Bccker Lajos kísérletügyi II. o. főtisztet kísérletügyi I. o. fő
tisztté nevezte ki a Földm ívelésügvi Miniszter Ür (9895/eln. 1945. 
XI. 1.)

Hege István laboratóriumi segédjeit kísérletügyi I. o. tisztté ne
vezte ki a Földmívelésügyi Miniszter Ür (5436/eln. 1945. XI. 1.)

Guzy Károly napidíjas térképész rajzolót kísérletügyi I. o. 
tisztté nevezte ki a Földmívelésügyi Miniszter Ür (5435/eln. 1945. 
XI. 1.)

Venkovits Istvánt kísérletügyi segédtisztté nevezte ki a Földmí
velésügyi Miniszter Ür és a Földtani Intézethez osztotta be szolgá
lattételre. (5436/eln. 1945. XI. 1.)

Dr. Siegl Gusztávné kisegítő irodai munkaerőt a Földművelés- 
ügyi M iniszter. Ür szóbeli rendelettel 1945. V. 14-én a Földmívelés
ügyi Minisztérium központjába osztotta be szolgáliattételre.

Varga Józsefné Kosár Erzsébet laboratóriumi kisegítő alkalma
zott 1945. február 28-án kilépett az Intézet szolgálatából.

Lantos József térképrajzoló a Honvéd Térképészeti Intózettőlll 
1945. november 25-én a Földtani Intézetbe helyeztetett át.

Lovászik Sándor laboratóriumi segédet a Föflmívelésügyi Minisz
ter Ür műszaki segédtisztté nevezte ki (9895/eln. 1945. XI.)

Nagy László napszámbórest la Föllldmívelésügyi Miniszter Űr 
altisztté nevezte ki (63.866. XI. 1.).

Szarka Jánosné és özv. Strelecz Vilmosáé napszám béreseik 1945 
november lé n  kiléptek az Intézet szolgálatából.


