Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
1869-ben létesült Magyar Királyi Földtani
Intézet néven. Alapító okiratát I. Ferenc
József látta el kézjegyével. Munkatársainak száma
2007-ben 113 fő volt, köztük 72 fő kutató
(geológus, bányamérnök, térképész,
hidrogeológus, vegyész, geofizikus, geográfus).
2012. április 1-jével beolvadt a Magyar Állami
Földtani Intézet és az Eötvös Loránd Geofizikai
Intézet összevonásával megalakult Magyar
Földtani és Geofizikai Intézetbe

A szecesszió bűvöletében – látogatás a Földtani Intézetben
„Van egy nagy könyvünk: a föld kérge. Annak valóságos lapjai vannak, mint a könyvnek a levelei, egyik a
másikra fektetve; minden lap tízezer, százezer (ki tudja, mennyi?) évet képvisel. A vakmerő emberi
tudásszomj keresztülfúrta e lapokat ásóval, kalapáccsal, vésővel, fúróval. Minden lap tele van írva betűkkel,
tudósításokkal, miket egyik százezred év a másiknak hagyott hátra: örök halott és örök beszélő
tanújelekkel. Az emberi szellem megtanult azokból olvasni.” – írja Jókai 1870-be a Fekete gyémántok
elején.
Nem véletlen, hogy éppen ebben az időszakban fordult a természettudomány ezen ága felé az író: a
levegőben volt az új kutatási irány, a földtan. 1869-ben
létrejött a Földtani Intézet, melynek éppen a föld rétegeinek
vizsgálata lett az alaptevékenysége, s immár hivatalosan is
tudománnyá vált a geofizika. A nagy lépésekben haladó
tudományág hamarosan székházat is „követelt” és kapott is:
1899-re megépült Budapest egyik legszebb szecessziós
épülete, a Magyar Állami Földtani Intézet a Stefánia úton.
Lechner Ödön műremeke azóta is a tudomány szolgálatában
áll, s gyűjteményezi, rendszerezi a kristályokat, térképeket,
földszelvényeket. Az intézetben tett sétánkon bepillantást
nyerhetünk a tudósok, kutatók életébe, a kiállított tárgyakon
keresztül belekóstolhatunk a földtan és a geofizika
tudományába, miközben a páratlan szépségű épülettel is
megismerkedünk egy helyi szakértő jóvoltából.
Ebbe a gyönyörű épületbe tervezünk látogatást, 2018
március 28-án, szerdán. A látogatás előzetes
bejelentkezéssel és regisztrációval történik, ezért kérünk
minden érdeklődőt, hogy 2018 március 18-ig a csütörtöki
fogadó óránkon vagy Gergely Elemérné túravezetőnél
(0630/3431613) jelezze részvételi szándékát.
Részletes Program a márciusi túraprogramban olvasható!

