DE CE A FOST NEVOIE DE GEOLOGI LA TRIANON?1
Institutul Geologic al României, prin Muzeul Naţional de Geologie participă la
evenimentul “Noaptea Europeană a Muzeelor” într-un mod inedit. Pentru ediția care va avea
loc sâmbătă, 19 mai 2018, muzeul a pregătit un program de vizitare special: ”100 de ani de
geologie în slujba României Mari”. Este vorba despre vernisajul expoziției ”Centenar
geologic”, care amintește că Marea Unire a fost posibilă și cu ajutorul geologilor.

Cu ocazia Centenarului Marii Uniri, Institutul Geologic al României cinstește
personalitatile marilor geologi, membri ai comisiei de experți din delegația României care a
participat la Conferința de pace de la Paris, după încheierea Primului Război Mondial. În
urma acestei conferințe au fost recunoscurte internațional granițele României Mari.
Sub sloganul “Știați de ce Romania este așa Mare? Pentru că și el a fost la Trianon”,
expoziția centenarului cuprinde publicaţii ştiinţifice din anul 1918, caiete de teren, ciocane
geologice, busole, o harta geologică realizată în anul 1918, obiecte de mobilier, ustensile de
laborator, tablouri, fotografii de epocă, filme, etc.
Expoziţia se va deschide publicului larg sâmbătă, cu ocazia Noapții Muzeelor (între
orele 18.00 – 24) şi va putea fi vizitată pe parcursul întregului an.
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Membrii echipei erau somități în domeniul geologiei

Această expoziție cinstește personalitățile celor trei mari mari geologi, membri ai
comisiei de experți din delegația României care a participat la Conferința de pace de la Paris
care a culminat cu semnarea tratatului de la Trianon (1920).

Echipa de geologi români a fost condusă de academicianul Ludovic Mrazec (foto),
(1867-1944) care în 1907 devenise președintele Congresului Internațional al Petrolului.
Ulterior, tot el a condus echipa care a realizat harta geologică a României și a pus bazele
exploatării petrolului în România.

Al doilea mebru al echipei a fost Gheorghe Munteanu-Murgoci (Foto) (1872-1925)
fost student al lui Mrazec și întemeietorul școlii de pedologie (știința solurilor) din România.

Secretarul grupului a fost academicianul Gheorghe Macovei (foto) (1880-1969),
asistent al lui Ludovic Mrazec la Institutul Geologic al României. Macovei a fost autorul unei
importante cărți despre formarea rezervelor de petrol în țara noastră.

Și totuși, de ce a fost nevoie de geologi la Trianon?
În fine, cei trei membrii ai echipei de geologi erau personalități de renume mondial în
domeniile lor. Se pune totuși întrebarea: de ce era nevoie de geologi la conferinața de pace de
la Trianon?
”În momentul dezmembrării Imperiului Austro-Ungar s-a constituit o comisie
internațională pentru trasarea noilor frontiere. Din aceasta făceau parte grupuri de experți
pe diferite domenii: entice, demografice, resurese naturale, rute comerciale etc. Era vorba
despre arbitrajul mizelor economie – în cazul Trasilvaniei era vorba despre zăcăminte de
aur, argint, fier, cărbune etc. – pentru trasarea noilor hotare. Cei trei geologi ai țării noastre
au fundamentat teoria capacității Regatului României de a administra resursele geologice
din Transilvania și de a susține o continuitate a învățământului de specialitate de la Cluj.
Expunerea a fost un succes românesc! După Trianon, Bucureștiul a trimis profesori la Cluj
pentru susținerea învățământului superior în limba română, printre care profesorii Macovei
și Murgoci. Dacă unii profesori au părăsit Universitatea din Cluj, alții, în speciali etnici
germani, au rămas, pentru că serviciul geologic al României era mai bine organizat decât cel
de la Budapesta”, ne-a explicat Ștefan Marincea, directorul general al Institutului Geologic al
României.

