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Kordos László

görNyEDő aTlaSZoK alaTT
– paloTa a STEFÁNIÁN –

A Stefánia úton az égre törő, hatalmas, dárdaszerűen ki-
emelkedő, gazdagon díszített épületet mellett nem lehet 
érzéketlenül elmenni. „Hol röviden ezelőtt még kis berek 
állt, ott emelkedik immár a díszes épület, melyet, mint a 
homlokzat felírása mutatja,  Magyar Királyi Földtani Inté-
zetnek nevezünk” – mondta avató beszédében 1900. május 
7-én Böckh János igazgató.

Legszebb hajnalban és éjszaka. A napfelkelte még be-
ragyogja az ostorfák övezte széles járdát, és a palota hom-
lokzata is néhány órára megmutatja különleges értékeit. 
Esténként a díszkivilágítás teljes pompájával érvényesülnek 
az arányos felépítés monumentalitását megtörő díszítések. 
A tetején kicsit árnyékba borul az Atlaszok hátán tartott 
Föld, viszont fényárban fürödnek a kristályokat és az égbolt-

ba vesző végtelenséget szimbolizáló, a pécsi Zsolnay-gyár-
ban készült ultramarinkék kerámiával borított tető gúlái. 
A homlokzaton az égitestek mellett kiemelt hangsúlyt kap 
a Monarchia korából származó – a II. világháború után  
levert, majd az 1990-es évek elején újra felhelyezett – ország-
címer. Már ennyi is elég lenne, hogy mindenkivel tudassa: 
az épület a magyar föld hazai palotája. Mindez 1898–1899-
ben, alig másfél év alatt készült el Lechner Ödön tervei 
alapján. A Stefánián ekkor még nem lehetett korzózni, de 
néhány év alatt paloták nőttek ki az Istvánmező homokgöd-
rökkel tagolt, előbb az új Lóversenytérnek, és a kültelki 
víztoronynak is helyet adó poros pesti környékéből.

Az 1867. évi kiegyezést követően sorra alakultak a kü-
lönböző királyi (állami) tudományos intézetek, amelyek 
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mindegyike a gyorsan fejlődő és önállósodó Magyarorszá-
got szolgálta. Már egy évvel a kiegyezés után, 1868-ban 
Gorove István földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
miniszter azon gondolkozott, hogy a birodalmi (bécsi) 
központtól független intézet létrehozásával teremtse meg 
a hazai bányászat és ipar számára szükséges földtani kuta-
tások lehetőségét. Ezért, az 1848-ban alapított Magyarho-
ni Földtani Társulat szakmai javaslatát is figyelembe véve 
minisztériumában létrehozta a magyar királyi földtani 
osztályt. Indokai között nyomatékosan szerepelt, hogy „az 
ország részletes földtani ismereteinek nemcsak a tudomány 
érdekében, de különösen közgazdasági szempontból is 
nagy fontosságot tulajdonítok. Ez érdekeltségnél fogva 
kötelességemnek tartom a földtani felvételek és kutatások 
lehető előmozdítását avégre, hogy az ország az elérendő 
tudományos eredmények értékesítésében mielőbb része-
sülhessen”. 

Egy évvel később, a mindössze öt főből álló szervezet 
„lelkes tagjai oly kitartóan és buzgalommal dolgoztak”, hogy 
a miniszter előterjesztése alapján I. Ferenc József császár és 
király 1869. június 18-án jóváhagyta a Magyar Királyi Föld-
tani Intézet megalapítását. Az intézet feladata ma is azonos 
a csaknem 140 évvel ezelőtti alapító okiratban foglalt cé-
lokkal. Az ország átfogó és részletes földtani megismerése, 
térképezése, s mindezen tudományos eredmények haszno-
sítása a társadalom igényeinek kielégítésére. Az alapítók 
fontosnak tekintették, hogy a Földtani Intézetben legyen 
olyan gyűjtemény, ahol megtalálhatók az országot felépí-
tő kőzetek, jellegzetes ásványok és ősmaradványok, s azokat 
minél szélesebb körben mutassák be. Mindezeknek a 
feladatoknak természetesen nem lehetett volna megfelelni, 
ha az intézetnek nincs olyan laboratóriuma, ahol a szüksé-
ges kémiai, ásványtani, kőzettani és talajtani vizsgálatokat 
elvégezhetők.

Az új intézet állandó létszáma mindössze 11 fő volt, az 
igazgatótól a szolgáig. Igaz, önálló székház nélkül többen 
el sem fértek volna. A többszöri albérletezéssel mégsem 
lehetett megoldani a császári és királyi felség által meghatá-
rozott feladatokat, ezért többszöri próbálkozásra 1895 áp-
rilisában reményre adott okot a hír, miszerint a „Földmíve-
lésügyi m. kir. Miniszter úr ő Nagyméltóságának abbéli 
elhatározását, hogy legfőbb főnökünk hajlandó a m. kir. 
Földtani Intézet elhelyezésére egy külön, czélirányos épüle-
tet emeltetni”. Az események ezt követően – legalábbis 
több mint száz év távlatából nézve – felgyorsultak. Semsey 
Andor, a magyar tudomány legnagyobb mecénása, 50.000 
forintot ajánlott fel az új földtani palota megépítésére. A 
székesfőváros a leendő Földtani Intézet számára,  az akkor 
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még nem Zuglónak, és nem XIV. kerületnek, hanem Ist-
vánmezőnek és VII. kerületnek nevezett tulajdonából 
hajlandó volt ingyenes telket felajánlani az éppen kiépülő 
Stefánia úton, annak is a 14. számmal jelzett telkén. 

Alig egy évvel az új intézeti székház helyének megszerzé-
se után megjelent a földmívelésügyi miniszteri hirdetmé-
nye a Földtani Intézet épülete tervrajzának elkészítésére. A 
pályázaton csak hazai építészek vehettek részt, és el kellett 
készíteniük a meghatározott helyű, fekvésű és méretű épü-
let tervét. „Az építészeti stílus meghatározását a tervezőre 
bízom, kívánom azonban, hogy a homlokzat egyszerű ta-
gozás mellett akként képeztessék ki, hogy az épület nyilvá-
nos jellege a helyesen megválasztott arányokban és mére-
tekben jusson kifejezésre” – szólt Darányi Ignác miniszte-
ri előírása. A pályázat határideje 1896. november 1-jén, 
délután 2 órakor járt le, s addig 14 érvényes terv érkezett.

A sorrendben az utolsó, a Versenyezve haladunk jeligé-
jű pályázat lett a nyertes, amelyet Lechner Ödön nyújtott 
be. A bírálati jegyzőkönyvből tudjuk, hogy „az alaprajzi 
elrendezés már az első megtekintésre megkapó…, a terve-
zet teljesen átgondolt és átszűrődött munkára vall,… csak 
az sajnálatos, hogy… a homlokzatok kiképzésére, illetőleg 
ábrázolására nem fordított több gondot”. A Földtani Inté-
zet vezetőségének mégis a második helyezett, Gerster 
Kálmán műépítész terve tetszett legjobban, mert ott már 
az épület külseje is monumentális, s „az egyszerű, de 
mégis emlékszerű külső az intézet természetével összhang-
ban áll”. 

Mindezek ellenére a módosított Lechner-féle tervek 
szerinti építkezés Hauszmann Sándor vezetésével 1898. 
február 9-én kezdetét vette, 1899 szeptemberében befeje-
ződött, s 1900. május 7-én az új intézeti palotát és múze-
umot ünnepélyesen megnyitották. Három héttel később 
az alapító, I. Ferenc József is meglátogatta a Stefánia úti 
palotát. A Budapesti Napló színes tudósítása szerint, mi-
után a király üdvözölte a megjelent notabilitásokat, „és 
feszült figyelemmel hallgatta, amikor az őskori medvék, 
bölények, tulokok, szarvasok, jegesmedvék hatalmas mére-
tű csontvázait, csontmaradványait magyarázta Böckh 
igazgató… Nagyon sok tudományos műszót hallott ma 
a felség. És ezek a magyarosított tudományos elnevezések 
kétségbeejtők. Az igazgató tehát többnyire németül is 
megmondta a bemutatott tárgy nevét.” A tervezettnél 
hosszabbra, háromnegyed órányira sikeredett látogatás 
végén a király beírta nevét az emlékkönyvbe, majd a kocsi 
mellett állva azt mondta: „Rendkívül érdekes és tanulságos 
ez az intézet. Azt hiszem, hogy kevés ilyen szép gyűjtemény 
van!” A közönség éljenzett. A király szalutált.

A földtan palotáját Lechner Ödön  magyaros szecesszi-
ós stílusban álmodta meg. A XIX. és a XX. század forduló-
ján a dekoratív hatásokra törekvő, bizarr, szeszélyes formá-
kat alkalmazó képző-, ipar- és építőművészeti irányzat 
keretében sikerrel alkalmazta a magyar népművészet díszí-
téseit is. A XIX. század végének, s a magyar építészetnek 
is egyik legnagyobb alakja mestermunkát alkotott. Terveit 
akkor készítette, amikor éppen befejeződött két nagy 
pesti épülete, a kőbányai Szent László-plébániatemplom 
és az Iparművészeti Múzeum. Utóbbit nagyszerűsége elle-
nére éles kritika is érte, mert túldíszített színes kerámiáival 
– némelyek szerint – inkább hasonlított „a cigánycsászár 
palotájára”, semmint az ipar művészetének fellegvárára. 
Lechner tanult az észrevételekből, s a Földtani Intézetet 
már sokkal visszafogottabb, kiegyensúlyozottabb stílusban 
valósította meg.

Mint minden Lechner tervezte épület, a Földtani In-
tézet székháza is magán hordozza funkciójának jelképeit. 
Az épület monumentalitása, zártsága a Monarchia erejének, 
s azon belül a geológia fontosságának érzetét kelti. Az épü-
let színvilágát kétféle árnyalatú kék, az asztalosmunkák 
világosabb, szürkésebb ún. posztókéke és a Zsolnay-gyár-
ban készült majolikák ultramarinkák harmóniája uralja, 
útóbbit „intézetkéknek” is hívjuk. A Stefánia út felőli fő-
homlokzat másik két, szintén mázas cserepekből rakott 
gúlasisakja az ásványok kristályos formáját utánozza.

Az ablakok és ajtók faragását törtfehér „sujtásos” orna-
mentika díszíti, a külső homlokzatot sárga, az udvarit 
pedig fehér színű mázas burkolótéglák ötvözete borítja. A 
Stefánia út felőli homlokzaton a népművészetből merített 
majolikaminták ritmikusan váltakoznak a csiga formájú, 
egykor élt lábasfejűekre, vagy éppen mészvázú egysejtűek-
re hasonlító díszítésekre. Az épület belsejében még többször 
ismétlődő mintázatról – miután azok inkább művésziek, 
semmint tudományos igényűek – nehéz megállapítani, 
hogy valójában milyen kihalt állatot szimbolizálnak. Tud-
juk viszont, hogy Hantken Miksa, az első igazgató a kihalt 
egysejtűek világhírű tudósa volt, s a lábasfejűekkel nemigen 
foglalkozott. A világ tér és időbeli kapcsolatait, a Föld tu-
dományának végtelen távlatait érzékeltetik a Holdra, az 
élő virágokra, a nyíló tulipánokra, és a régmúlt állataira 
emlékeztető díszítések.

Az ívelt bejárati lépcsőn lépkedve a tiszteletet parancso-
ló kapu fölött a geológusok keresztbe helyezett kalapácsot 
és bányászéket mutató emblémája körül olvasható a sze-
cessziós betűkkel, majolikából kirakott felirat: Magyar 
Állami Földtani Intézet. Mint Nemes Márta művészettör-
ténész írta, „A kapun túljutva valóban különleges térsor 
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Lechner Ödön pályaművének egyik lapja, az épület alaprajza
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ragadja magával a látogatót. A hármas tagolású, fa-üveg 
fallal lezárt szélfogó maratott ornamentikájú üvegezése 
mögött felsejlik a három boltszakaszos, keresztházas, fél-
köríves lépcsőházzal lezárt térsor.” 

Ebben a térben két nevezetes, ősi fatörzs maradványa 
(Ipolytarnócról és Petőfibányáról), és két nevezetes igazga-
tó Hantken Miksa és id. Lóczy Lajos mellszobra várja a 
belépőket. A falon márványtáblák hirdetik az intézet alapí-
tását és szézéves fennállásának felújítási munkálatait. A 
magasföldszintre vezető lépcsőt szokatlan márványtömb 
tagolja, amely egykor az intézet híres igazgatói ravatalául 
szolgált. Felérve a félemeletre, és visszatekintve a bejárati 
aulára, szinte megelevenedik a látogató előtt a száz évvel 
ezelőtt mindennapi életkép, amikor itt sátapálcás, zsakettes 
urakat tisztelegve köszöntött az egyenruhás, címeres sapkát 
viselő portás. 

Az aulából induló tágas főlépcső kanyarulatainak ab-
lakaiból kinézve elénk tűnik az épület díszes tetője. A vál-
tozatos mintázatú Zsolnay majolika cserepekkel fedett 
meredek tető gerincét többszörösen ívelt kúpcserepek és 
magasra törő csavart formájú kémények zárják. A lépcső-
fordulókat cseppkövekre emlékeztető mintázatú oszlopok, 

tengeri sünöket idéző gipszstukkók díszítik. Az első eme-
leten maratott üvegbetétes csapóajtón áthaladva, feltűnik 
a könyvtár nyilvános olvasótermének bejárata. Az egyko-
ri geológusok falakon függő portréi alatt több mint száz 
éve tanulmányozzák, olvassák, jegyzetelik vagy éppen má-
solják a kortársak az elődök tudományos eredményeit. A 
főlépcsőn tovább kapaszkodva A siklósi márvánnyal bo-
rított lépcső korlátjának hullámos vonalának kialakításával 
Lechner Ödön a végtelen tenger hullámzását örökítette 
meg. A lámpabúrák elmúlt korok egzotikus, lótuszvirágra 
emlékeztető formáját idézik.

A Földtani Intézet tágas, impozáns Díszteremben szin-
te naponként történik valamilyen esemény. Tudományos 
üléseknek, népszerű előadásoknak, fogadásoknak, kulturá-
lis és művészeti rendezvényeknek egyaránt méltó keretet 
nyújt a magyar földtan kutatástörténetét bemutató kiállítás 
és díszes pulpitus, ahol a szónoki emelvény mellvédjén 
olvasható a geológusok jelmondata, mente et malleo, vagy-
is ésszel és kalapáccsal. A terem sarkaiból a hazai földtan és 
bányászat szülőhelyének tekintett Selmecbánya bányati-
szjének bajszos és süveget viselő gipszből formált feje tekint 
a látogatóra. A rejtett mennyezetvilágítás jól kidomborít-
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ja az egykor élt ősállatok, tüskésbőrűek és mészvázas 
egysejtűek ihlette stukkóit. A terem hátsó, cseppkőszerű 
oszlopokkal és súlyos függönyökkel elválasztott traktusát 
Lábnyomos teremnek nevezik, miután különleges szerkezet 
segítségével itt állították ki az Ipolytarnócon 1900-ban 
felfedezett 20 millió éves ősállat lábnyomokat tartalmazó 
eredeti homokkőlapot. 

Az intézet megnyitásától egészen a II. Világháború 
ostromáig a Díszterem is az épület teljes msodik emeletét 
elfoglaló hatalmas múzeum és kiállítás része volt. – Meg-
jegyzendő, hogy az épület jól átvészelte Budapest ostromát, 
és ez talán annak is betudható, hogy néhány házzal arrébb 
volt Vorosilov marsall, a főváros szovjet katonai parancs-
nokának szálláshelye. (Emiatt a Stefánia utat az 50-es évek 
elején Vorosilov útnak nevezték, majd Népstadion út lett, 
s végül a rendszerváltás után kapta vissza eredeti Habsburg 
nevét, a Stefánia utat.) A kiállítások nagyrészt az épület 
körkörös folyosóira kerültek, és a hatalmas gyűjtemény – az 
ország legnagyobb szakmai múzeuma – a látogatók által 
nem látogatható, raktárrá és munkahelyekké alakított ko-
rábbi kiállítási csarnokokba szorult vissza. Még ez a hely 
is kevésnk bizonyult, ezért az 1980-as évek elején, Rubik 

Ernő tervei alapján modern, könnyű szerkezetes, önhordó 
galéria és tömörtárolásos szerkezettel hasznosították a ki-
használatlan magasságú termeket. 

Az intézet rejtett, a nagyközönség számára csak ritkán 
látható látványosságai közé tartozik a egykorú vasból készült 
belső csigalépcsővel megközelíthető tetőterasz. A szemlélő 
csak ekkor érzékeli a kéznyújtásnyi közelségbe került Zsol-
nay tetőkerámiák ritmikus szín- és formavilágát, megdöb-
ben a homlokzat csúcsán a földgömb méretén. A gyakran 
szeles, tiszta időben Budapest szépsége, a távoli dunamen-
ti hegyek és az Alföld síkja madártávlatból tűnik a néző elé. 
Különleges élményben részesül az, aki a faszerkezetes pad-
lás magasan elhelyezett pallóin körbesétálhat. Megérinti a 
több mint százéves, napjainkban is megcsodálható szaktu-
dással épített műremek, és szédítő magasság sajátos szele.

A Földtani Intézet palotája amellett, hogy országos je-
lentőségű, kiemelt műemlék, amelyet nem lehet magánosí-
tani és más célra használni, élő, akív kutatóhely és hivatal. 
A folyosókról nyíló szobák ajtajain ott olvashatók a nagy-
nevű elődök nevei. A földtani intézet munkatársai nosz-
talgiával és büszkén gyakran csak úgy emlegetik munkaszo-
bájukat, hogy ez volt a Lóczy lakosztály, Nopcsa igazgató 
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egykori hivatala, vagy éppen itt töltött évtizedeket Schré-
ter Zoltán, Kretzoi Miklós, vagy Rónai András. 

Az egykor királyi, és majd állami földtani intézet napja-
inkban is meghatározó, más kutatóhelyekre át nem ruház-
ható állami feladatokat lát el. Hosszú történetében mindig 
is meghatározó volt, és lesz is az ország átfogó, különböző 
célokat szolgáló földtani térképeinek elkészítése.Ezek nél-
kül nincs tudományosan megalapozott nagyberuházás, 
településfejlesztés, mezőgazdaság, természetvédelem, hul-
ladékelhelyezés és nem ismernénk felszín alatti, határain-
kon is átnyúló vízkészleteinket. A XIX. század végének 
bécsi alapjaira építve, de attól függetlenül elkészült Magyar-
ország első átfogó földtani térképe, ami az 1900. évi pári-
zsi Világkálltáson nagydíjat kapott. Az akkori geológusok 
szinte csak néhány téli hónapot töltöttek Budapesten, mert 
eredeti földtani kutatásokat, földtani felvételeket készítet-
tek a Dunántúlon, az erdélyi hegységekben és a Délvidé-
ken is. Az ekkor kiadott földtani térképek ugyan már 
nyomdai úton sokszorosított 75 000-es méretarányú felszín-
rajzot használtak, de a földtani képződményeket még 
mindig kézzel színezték. Közben Lóczy Lajos szerkesztésé-
vel megjelent a 60 tudós munkájával összeállított, magyar 
és német nyelven kiadott Balaton monográfia máig egyedül-
álló könyvsorozata. Az 1950-es években a gyakorlati célú, 
és már a mélyföldtani térképek elindítása volt a cél. 1956-
ban Kretzoi Miklós rövid igazgatósága alatt jelentették 
meg Magyarország második, 300 000-es méretarányú 
térképét, amely egészen az 1970-es évek elejéig alapmun-
kának számított. Ezt követték a különböző szintű és célú 
(200 000-es, 500 000-es méretarányú) térképsorozatok. 
Mindezeket két évtizede még jókora rajzcsoport pauszpapí-
ron készítette el a később nagyrészt az intézet saját nyom-
dájában állították elő. Azóta már nincsenek rajzolók és a 
klasszikus nyomda is megszűnt, viszont a több mint egy 
évszázada felhalmozdott adatokból számítógépen készül-
nek a digitális térképek és térmodellek. Ma az ország 

100 000-es méretarányú digitális térképei a legkelendőb-
bek.  Azért még nem halt ki a geológuskalapács sem, mert 
távérzékelés és modern technika ide vagy oda, a helyszíni, 
terepi munka még hosszú ideig nélkülözhetetlen lesz a 
legfontosabb eredeti adatok feltárásában. A Földtani Inté-
zetből nőtt ki az 1891. évi filoxéra-járványt követően a sík-
vidéki területek agrogeológiai kutatása, majd a ma is léte-
ző Agrogeológiai és Talajtani Intézet. A hazai ősember je-
lenlétének 1906. évi első bizonyított előfordulása (Miskolc 
Bársony-házi szakóca, Szeleta-barlang) után intézeti keb-
lekből nőtt ki a Magyar Barlangkutató Társulat (jelenleg 
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat). Ugyaninnen 
indult el a Magyar Hidrológiai Társaság is. A 2007-ben 
századik sületésnapját ünneplő Geofizikai Intézet gyökerei 
is a Földtani Intézetbe vezethetők vissza.

Az intézet immár másfél évtizedes, és még beláthatatlan 
idejű gyakorlati feladata a radioaktív hulladékok elhelyezé-
sének és állandó figyelemmel kisérésének, monitorozásának 
földtani megalapozása (Bátaapáti). A geológusok kezdetben 
aranyat, vasat, szenet, kőolajat és földgázt kutattak. A fel-
gyülemlett adatok ismeretében nagy meglepetés lenne, ha 
további nyersanyagokat és energiahordozókat fedeznének 
fel Magyarországon. Ismerik a készleteket, és csak techno-
lógia, pénz, és gazdasági érdek kérdése, hogy a karbantartott 
régi adatokat az újabb igényeknek megfelelően újraértékel-
jék. Napjainkban nagyobb kihívás az ember-környezet 
kapcsolatából lérejött környezet- és természetvédelmi 
kényszer, és annak földtani kutatása. Szennyezésértékelés, 
elhelyezés, a meglévő és a várható folyamatok modellezése. 
Nagy és megengedhetetlen kockázatot vállal az, aki a Föld-
tani Intézet geológiai ismeretei nélkül épít autópályát, la-
kótelepet, metrót stb. Bolygónk ivóvízkészlete közismerten 
korlátozott és belátható időn belül veszélybe kerül. Az in-
tézet egyik legfontosabb feladatává vált a felszín alatti ún. 
víztestek többezer méter  mélységig történő megismerése, 
vagyis annak ismerete, hogy a mélyben a víz milyen kőzet-
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ben tárolódik, áramlik, változtatja hőmérsékletét és kémi-
ai összetételét. Többek között olyan kérdésekre adtak választ 
az intézet kutatói, hogy a dunántúli bauxitbányák karszt-
vízlecsapolása, illetve azok nagy részének megszűnése után 
miként változott meg a források áramlása, milyen hatások 
befolyásolják a Hévízi-tó vízhozamát és minőségét. Kutat-
ják, hogy az Alföld egyes területein a felszín alattról szár-
mazó vizeknek miért magas az arzéntartalma, és mit lehet 
ezellen tenni. A nemzeti felada tok mellett a kutatások je-
lentős része ma már az Európai Unió egységesített szemlé-
letű kutatási projektjeinek részeként valósul meg. Mindezek 
mellett az Intézet létrejötte (1869) óta világhírű tárgyakkal 
is gyarapodott a Múzeum, mint a veszprémi kavicsfogú 
álteknős (Placochelys placodonta) csontvázával, a francia 
Coquand 30 ezer tételes klasszikus franciaországi és észak-
afrikai ősmaradványgyűjteményével, és az elmúlt 30 év 
rendszeres ásatásai eredményeként az emberré válás 10 mil-
lió évvel ezelőtti történetének világviszonylatban is legje-
lentősebb leletegyüttesével, a Rudapithecus hungaricus-szal. 
Ugyanakkor az 1960-as évek szemléletének megfelelően 
igen sok klasszikus és látványos múzeumi tárgyat más in-
tézményeknek adtak át. A hazai őskőkor-kutatás fél évszá-
zados kőeszközeit a Magyar Nemzeti Múzeumnak, a lát-
ványos nagyméretű ősállatcsontvázakat a Magyar Termé-
szettudományi Múzeumnak adták át (miután annak állo-
mánya 1956-ban elégett), de a gyűjteményből részesedett 
az Iparművészeti és a Közlekedési Múzeum is. 

Minden kutatóintézetre és hivatalra jellemző, hogy az 
új eredmények megoldásához egyre kiterjedtebb, moder-
nebb és nagyobb létszámú háttérre és személyzetre van 
szükség. A szinte évtizedes gyakoriságga felmerülő, gazda-
sági racionalizálási kényszerek, politikai és személyi ambí-
ciók, de leginkább a geológiával szemben is támasztott, 
egyre megújuló társadalmi igények átalakították a klasszikus 
nemzeti intézményt is. Akkreditált laboratóriumokra, or-
szágosan kiemelkedő könyvtárra és múzeumra, hatalmas 
vidéki mélyfúrási magminta raktárakra, informatikai rend-
szerre, elektronikus adabázisokra, és mindezekhez legalább 
európai követlményeket kielégítő infrastruktúrára, és leg-
főképp emberekre van szükség, ami minden panaszkodás 
és csökkenő állami támogatás ellenére is működik. A Ma-
gyar Állami Földtani Intézetnek az államigazgatásban már 
sok gazdája (felügyelete) volt. Alapításakor és még hosszú 
ideig a Földmívelésügyi Minisztériumhoz tartozott, de volt, 
amikor a Pénzügyminisztérium felügyelte. A renszerválás 
előtt a Központi Földtani Hivatallal volt közvetlen kapcso-
lata, majd annak megszűntével létrejött a Gazdasági Mi-
nisztériumhoz tartozó Magyar Geológiai Szolgálat, amely-

hez két kutatóintéintézet, a Magyar Állami Földtani Inté-
zet és az Államei Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tartozott. 
2007. január 1-től ismét változott a helyzet, mert a Magyar 
Geológiai Szolgálat beolvadt a Magyar Bányászati Hivatal-
ba, és létrejött a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
(MBFH). A Földtani Intézet felügyeletének kormányszin-
tű döntése 2007. novemberéig még nem született meg, 
miután felmerült, hogy átkerül a Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztériumhoz. Valószínűbb azonban, hogy meg-
marad a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium önálló 
kutatóintézetének. Mindeközben tovább erősödött a Föld-
tani Intézet nemzeti kutatóintézet (Survey) jelentősége, 
miután még Magyarország európai úniós csatlakozása előtt 
teljes jogú tagja lett az európai földtani intézeteket tömö-
rítő, brüsszeli székhelyű EuroGeoSurveys szervezetnek. 

A Földtani Intézet Stefánia úti palotájába belépő egy-
szerre gyönyörködhet a monarchiabeli fellendülés csodá-
latos szecessziós palotájában, és megbizonyosodhat arról 
is, hogy az több mint száz éve nem véletlenül szolgálja az 
államot, a gazdaságot, a tudományt és mindazokat is, akik 
eddig úgy gondolták, hogy mindehez semmi közük.

(A �0. és ��. oldalon látható felvételeket Hack Róbert,
a többit Makovecz Benjamin készítette)


