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Tisztelt Közgyűlés ! 

Társulatunk tisztikara egy évvel ezelőtt vette át a Társulat vezetését. Bár egy 
év nem hosszú idő az alapítástól eltelt 119 esztendőhöz viszonyítva, a fejlődés rohanó 
tempója azonban súlyt ad minden egyes évnek és szükségessé teszi, hogy a magyar 
geológusok legszélesebb körű nyilvánossága, a Magyarhoni Földtani Társulat Közgyűlése 
előtt felvessük azokat a gondolatokat, melyek tudományszakunk általános és hazai 
helyzetfelméréséből adódnak. 

Ha most a várható fejlődés körvonalait kívánjuk felvázolni, abból a célból, hogy 
a jövő feladataira a geológus-társadalmat és ezen belül egyenként saját magunkat is 
felkészítsük, röviden át kell tekinteni a közelmúltban kialakult fejlődési tendenciákat s 
ezek tükrében vizsgálni a földtan hazai helyzetének alakulását. 

A földtani kutatómunka — ezen most elsősorban a publikációkban jelentkező 
tudományos tevékenységet értve — a második világháború óta a többi természettudo
mányhoz hasonlóan erőteljes fejlődésnek indult. Ha fejlődése talán nem is annyira rob
banásszerű és látványos, mint pl. a kémiáé, melynek tárgykörében jelenleg évente ne
gyedmillió publikáció lát napvilágot, mégis oly rendkívüli terjedelmet képvisel, hogy 
érdemi áttekintés egyetlen ember számára lehetetlen. Ha e nehézségek ellenére is a geoló
giai tudományok fejlődésében valami általános érvényűt akarunk kiemelni, azt hiszem 
elsősorban a nagyfokú specializálódást és az egzaktságra való törekvés erősödő tenden
ciáját kell mindenek előtt említenem. 

Ami a specializálódást, a geológiai tudományok differenciálódását illeti, ez termé
szetes folyománya az óriási adat-termelő tevékenységnek, karöltve a műszeres észlelések 
sokféleségével, melyeknek nemcsak kivitelezése hanem az adatok földtani értelmezése 
is nagyfokú specializálódást kíván meg a geológustól. 

Ez a folyamat az ásvány-kőzettantól az őslénytanon át a rétegtanig a földtani 
tudományágak sorának a század elején kialakult kereteit névlegesen ha talán még nem 
rombolta szét, valójában azonban ezek annyira átalakultak, tematikus és módszertani 
tekintetben, továbbá az alaptudományokkal való egyre nagyobb átfedés következtében, 
hogy e tudományok eredeti definíciója és célkitűzése is bizonytalanná, sőt mondhatni 
némely vonatkozásban a válság jeleit mutatóvá vált. 

Sajátságos helyzet állt elő: a geológia mely szemléletmódjánál fogva mindig szin
tézisre hajló tudomány volt — és ne febdjük manapság különösképen az összefüggések 
megállapításának a szintézisnek korát éljük — egyre inkább kénytelen elmerülni a rész
letek, méghozzá a nagyon fontos részletek áradatában, egyre kevesebb reményével a 
a nagy szintézis megalkotásának. 

Kétségtelen tendencia: az emberi nem fennmaradását sőt haladását egyre inkább 
értelmi képességének felhasználásával igyekszik biztosítani, ami viszont ahhoz az ellen-
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mondáshoz kezd vezetni, hogy minél inkább növekszik a tudományos tevékenység, 
annál nehezebbé válik az eredmények megismerése és felhasználása. Az „elsajátított 
tudománynak" W i e g n e r Jenő terminológiájával élve, vagyis az ,.élőtudománynak" 
terjedelmét az egyes embert tekintve megvannak a maga határai, és a publikált ismeret
anyag már régen túlhaladta az emberi agy ismeretfelvevő-teljesítőképességének felső 
határát. 

A megoldás keresése egyre nyomasztóbb teherként nehezedik a tudományos 
akadémiák, társulatok, általában a tudomány-szervezés felelős vezetőire, akik a mai 
helyzetből való továbbjutásra általában két lehetőséget jelölnek meg. 

jr. A jelenlegi információs rendszer reformját, és 
2 . a specialisták együttműködését a tudományos kérdések megoldásában. 
Az elsővel kapcsolatban csak utalásszerűén említem, hogy ezalatt főképpen a 

publikációs fegyelem továbbfejlesztését és megszilárdítását értik, a tartalom megtartása 
mellett a publikációk terjedelmének drasztikus csökkentésével, az előzetes szelekcióval 
és az ún. progresszív szintézis elvének alkalmazásával a közlemények szerkezeti felépí
tésében. Azt hisszük, hogy eme elvek némelyike máris aktuálissá vált és alkalmazása a 
hazai publikációs tevékenységre ésszerű kihasználását biztosítaná publikációs lehető
ségeinknek. A Földtani Közlönyt a jövőben ilyen szerkesztési elvek alkalmazásával 
kívánjuk tovább fejleszteni. 

A másik lehetőség, ti. a különböző szakemberek együttműködése, amely termé
szetesen meghaladja az egyszerű vizsgálati adatszolgáltatás nívóját és valódi együtt
gondolkodást tételez fel, az ún. „kollektív intelligencia" még nincs megfelelően és minden 
vonatkozásbsn kiaknázva. 

Bár ennek a módszernek is megvannak a határai, kétségtelen, hogy még sok 
eredményt fog hozni annál is inkább, minthogy jellegénél fogva kézenfekvővé teszi a 
dialektikus gondolkodásmód alkctó alkalmazását. 

Terjedésének egyik jele, hogy évről-évre növekszik a két vagy több név alatt 
megjelenő publikációk száma s ha ezeknek még nem is mindegyike „a kollektív intel
ligencia" megnyilvánulása, de szimptomatikusán is jelzi, hogy a felmerülő tudományos 
problémák megoldása egyre inkább meghaladja egy ember teljesítőképességét. 

A fejlődés másik jellegzetessége, mint említettem, a geológiai tudományok egzakt
ságának fokozódása. Ez egyidejűleg következménye az erre való tudatos törekvésnek 
és annak, hogy a megfigyelési adatokat szolgáltató tudományágak önmagukban is 
főleg a nagyműszerek nyomában terjedő kutatási módszerek tekintetében, egyre egzak
tabbá válnak. 

A nagy szintézisek problematikái egyre kevesebb figyelmet kapnak világszerte 
a két-három évtizeddel ezelőttihez képest, mert kirajzolódtak a megoldás útjában álló 
nehézségek és az erők most elsősorban az egyes földtani részfolyamatokra, viszont azok 
minél egzaktabb feltárására összpontosulnak. 

Egyre jobban tért hódít az a gondolkodási módszer, hogy az adott földtani prob
lémára előbb egy tisztán elvi modellt vagy modelleket konstruálunk, melyek az ismert 
földtani, fizikai, kémiai stb. alapelveken logikailag ellentmondásmentesen épülnek fel, 
majd az ebből levezethető folyamat-modellekét a legszigorúbb kritikai ellenőrzés mel
lett összevetjük a megfigyelt tényekkel (az ún. response-modell). 

Ha pl. egy gránittest eredetét akarjuk tisztázni, az elvi modellek melyekre a fo-
lyamat-modellek épülnek, a következők lehetnek: 

1. A gránit egyszeri magmaintrúzió terméke 
2. A gránit többszöri intrúzió eredménye 
3. A gránit metaszediment gránitosodás útján jött létre. 
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. Ezek mindegyikéből levezethető folyamat-modellek konzekvenciái egyúttal a 
modell ellenőrzésének kritériumait is megadják. Példánkban mindhárom koncepcionális 
modellhez tartozó folyamat-modellek sajátos nehézásványeloszláshoz vezetnek, melyet 
ha az eléggé pontosan és a statisztikai bizonyítás elveinek betartásával megállapított 
tényleges nehézásványeloszlással összehasonlítunk, dönthetünk a helyi viszonyokra ér
vényes modell felől. 

Most talán ellenvethetné valaki, hogy hiszen a geológiai gondolkodás eddig is 'a 
fentiekhez hasonló módszert követett: a tények és valamiféle elgondolás egyeztetéséből 
vezette le a konkrét folyamatról kialakított felfogását. 

Valójában az általam vázolt és tudatosan alkalmazott módszer több tekintetben 
előrehaladást jelent a megelőzőhöz képest. Míg korábban — rendszerint a véletlen által 
elénk tárt adatok és észlelések — többé-kevésbé szubjektív megítélése és válogatása 
alapján ezek értelmezésére pusztán kvalitatív hipotézist állítottunk fel, a modell-mód-
szer szigorúan megköveteli a folyamat-modellek kidolgozása során a minőségi sajátságo
kon túl a mennyiségi paraméterek figyelembevételét, az elégséges ok elvének tiszteletben 
tartását. A módszer eleve abból indul ki, hogy eljárása csupán a tényleges földtani folya
mat megközelítése olyan modellek segítségével, melyek egyre több mennyiségi kritérium
mal vonhatók az ellenőrzés körébe. 

Ezért az olyan modellnek melynek adekvát mennyiségi ellenőrzési kritériuma 
nincs, akár a modell természetéből folyóan, akár a természeti észlelés lehetetlensége 
miatt, értelme nincsen. 

E módszer azonban mely az észlelt adatok és az elvi modell egyeztetésen alapul, 
számot vet a folyamat-modellből következő de egyelőre nem ismeretes tényekkel is 
azáltal, hogy alternatív lehetőségeket hagy nyitva a további kutatás és fejlesztés szá
mára. 

így válik e módszer a továbbfejlődés zálogává abban az értelemben, hogy lehe
tővé teszi a geológiában — a természettudományok általános törekvéséhez kapcso
lódva — a kvaUtatív és szubjektív ítélet behelyettesítését egyre inkább kvantitatívvá 
váló objektív döntésekkel. 

Tisztelt Közgyűlés ! 

A földtani tudományok általános fejlődésére vetett rövid pillantás után fordítsuk 
figyelmünket a hazai viszonyokra és vizsgáljuk meg, hogy tudományunk helyzete, an
nak művelési lehetősége, a földtani igazgatási szervek tevékenysége miképpen alakult 
a közelmúltban és milyen tendenciák vannak kibontakozóban a jövőt illetően. 

A földtani kutatómunka tudományos színvonaláról elöljáróban megállapíthatjuk 
annak állandó és biztos alapokon nyugvó fejlődését. Nálunk ennek egyik fontos össze
tevője és előmozdítója a korábban korszerűtlen anyagvizsgálat színvonalának rohamos 
növekedése. 

Hála annak a tudománypolitikai vezetésnek, mely felismerte a műszerekben 
való lemaradottság veszélyét és súlyos következményeit, azt bámulatos gyorsasággal 
igyekezett felszámolni s ma ott tartunk, hogy csaknem minden jelentősebb földtani 
kutatási csomópontunk rendelkezik korszerű diffrakciós berendezéssel (számszerint 7 
kutatóhely 9 készülékkel), három röntgen-és négy kvarcspektrográffal, 6 derivatográffal 
és DTA berendezésekkel, a radiokémiai kutatás eszközeivel. Ha a műszerbirtokláson túl
menően ideszámítjuk a kutatóink által könnyen elérhető egyéb műszereket, elektron
mikroszkópokat, infravörös- és tömegspektrográfot, elektronikus számológépek hasz
nálatának lehetőségét, akkor meg kell állapítanunk, hogy számszerűen és korszerűség te-
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kintetében egyaránt impozáns műszerpark áll ma a földtani tudományok művelőinek 
rendelkezésére az anyagvizsgálatok korszerű elvégzésére. Úgy látjuk, hogy a műszerpark 
e rohamos fejlődése máris előnyösen érezteti hatását a földtani kutatás színvonalában. 
A fejlesztést azonban e téren továbbra is szorgalmaznunk kell annak a világviszonylatban 
is érvényes megállapításnak az ismeretében, hogy egy műszerállomány szinten-tartásá-
hoz évente az állomány értékének legalább 10%-t kitevő fejlesztésre van szükség. 

Az anyagvizsgálat korszerűvé válása a földtani szintézist is egyre inkább kvanti
tatívvá teszi mely téren sajátságos de érthető módon a nyersanyagok földtani kutatása 
jár elől. A nagyfokú megkutatottság, az anyagvizsgálati adatok rendszerint igen nagy 
száma szinte kényszerűen vetette fel a földtani folyamatok kvantitatív elemzésének szük
ségességét. 

A tudományos színvonal általános emelkedéséhez szorosan kapcsolódik az egye
temi oktatás fejlődése is, amely a jó szakember-utánpótlás legfontosabb biztosítéka. Két 
felsőfokú oktatási intézményünkben a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
és a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen összesen 243 geológus és geofizikus hallgató 
végzi tanulmányait. A tudományegyetemi képzés tanterve is nagy fejlődést mutat, s 
igyekszik a rohanó élet által felvetett igények kielégítésére. Ezt mutatja a tanszékek szá
mának növekedése, új tárgyak, köztük a szinte önálló szektorrá fejlődött geofizika, az 
alkalmazott földtani tanszék sokoldaú tevékenysége, az önállósult ásványtani tanszék, 
a geokémiai tanszékkel együtt mind az utolsó másfél évtized vagy még rövidebb idő 
vívmánya, és alapja a korszerű geológusképzésnek. A hallgatóság felkészültsége ennél
fogva évről-évre növekszik és jó földtani szemléletet elsajátítva lép ki a gyakorlati 
életbe. Természetesen a fejlődés nem állhat meg az oktatás terén sem, az egyetem máris 
foglalkozik a továbbfejlesztés olyan változatával, mely a képzés során némi szakosítást 
is lehetővé tenne. Ilyen szakágazat lehetne pl. a mineralógiai-műszeres, őslénytani-
rétegtanos, általános földtani-tektonikai-földtani térképezési szakágazat, de a szak
ágazatok kérdésében még nincs véglegesen kialakult álláspont, mint ahogyan szintén a 
közeljövő feladata a szakgeológus-képzés rendszerének kidolgozása is. Örömmel vesszük 
tudomásul, hogy a budapesti Műszaki Egyetem Ásványtan-földtani Tanszékéhez kap
csolódóan szakmérnöki képzés alakult ki mely az általános mérnökök geológiai irínyú 
továbbképzését tűzte céljául méghozzá az érdekelt mérnökök kezdeményezése alapján. 

A Művelődésügyi Minisztérium mint a felsőoktatási intézmények főhatósága az 
utóbbi években sok megértéssel támogatta a tudományszak fejlődését. A már említett 
tanszékek számának növekedése, a műszerezettség fejlesztése, továbbá az az el nem ha
nyagolható körülmény, hogy szaktársaink talán számarányukat meghaladó mértékben 
vehettek részt külföldi konferenciákon, tanulmányutakon, ami ugyancsak a színvonal
emelkedés egyik összetevője, mind a minisztérium szakavatott vezetésének köszönhető. 
A szerzők áldozatos munkáján kívül a minisztérium tervszerű fejlesztési programjának 
része a növekvő számú földtani tárgyú egyetemi tankönyvek megjelentetése is. Azt 
hiányolhatjuk csupán hogy a minisztériumban más szaktudományokhoz hasonlóan 
nincs földtani szakbizottság és talán ennek következménye az a sajnálatos helyzet is, 
hogy két egyetemi földtani tanszék, köztük az ország első földtani tanszéke huzamos 
idő óta betöltetlen. 

Amilyen jelentős tudományos színvonalemelkedést állapíthatunk meg az utolsó 
évek földtani munkáiban, ugyanúgy örvendetes módon adhatunk számot a földtani 
irányító és igazgatási szerveink tekintélyének és befolyásának növekedéséről is. 

A Magyar Tudományos Akadémián, mely a tudományos kutatás legfelsőbb 
irányitója, átszervezés útján hívták életre a X., Föld- és Bányászati Tudományok Osz
tályát, s így a földtani tudomány kilépve a nagy és heterogén Műszaki Osztályban el
foglalt kisebbségi helyzetéből, a rokon bányászati tudományokkal együttműködve 
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önálló és jelentős eszközökkel — köztük a közeljövőben erősen továbbfejlődő geokémiai 
kutatóintézettel — rendelkező osztállyá alakult át. Ez a körülmény máris lehetővé tette 
a levelező tagok korábban hosszú időn át stagnáló számának növelését, ami önmagában 
is hozzájárult a földtani tudományok súlyának növekedéséhez s ezen belül a geológiai 
tudomány érdekének hathatósabb képviseletéhez az ország legmagasabb tudományos 
szervezetében. 

Jelentős eredmény volt szaktudományunk szervezeti, gazdasági és társadalmi 
beilleszkedése szempontjából a volt Földtani Főigazgatóság Központi Földtani Hiva
tallá történt átszervezése s egyszersmind hatáskörének kibővítése. Az új Hivatal meg
alakulása után azonnal nagy energiával fogott hozzá a gyakorlati földtani feladatok el
látásához. Rövid idő alatt sikerült elérni, hogy a korábbi adminisztratív irányítás helyét 
a földtani kutatás szakmai irányítása váltsa fel, melynek ellátására tekintélyes szakem
bereket hívott meg a Hivatal osztályainak élére. A földtani kutatások szervezése és nép
gazdasági szinten való összefogása, az eredmények nyilvántartása, a gazdaságosság 
szempontjának érvényesítése, a népgazdaság felhasználó ágazataival való szoros és érdemi 
együttműködés mind megannyi nagyszabású feladat melynek jó megoldása megbecsülést 
vívott ki a Hivatalnak és ezáltal az egész geológus társadalomnak. A Hivatal állandó 
érintkezése a népgazdaság legfelsőbb irányító szerveivel, ezek képviselőiben is a földtani 
kutatás nagy fontosságáról való meggyőződést érlelte meg és ezzel összefüggésben maguk 
is hangoztatják a kutatások kiterjesztésének szükségességét. Valóban az egymást kö
vető ötéves tervek a földtani kutatás rendkívüli dinamikus fejlődését mutatják s egyúttal 
nagy népgazdasági értékek feltáráshoz vezetnek. 

A további kutatás nyugodt légkörben folytatását biztosítják azok a fontos kor
mányhatározatok, melyek kimondják, hogy a földtani kutatások komplexitásuk és 
kockázatos voltuk miatt az új gazdasági mechanizmusban is vállalatoktól független 
állami feladatként kezelendők s így finanszírozásukat is az állami költségvetés terhére 
kell megoldani. Minthogy e kutatási feladatok a szalaninisztériumok tevékenységi körében 
jelentkeznek, a szakvezetés és országos koordináció a Központi Földtani Hivatal fela
data, mely ezt a felelősségteljes munkát a Földtani Tanács segítségével végzi. 

Már érintettem az új gazdasági mechanizmus kérdését, azonban olyan vonatko
zásban, amely azt a benyomást kelthette, hogy a földtani kutatásban, vagyis a geológusok 
munkájában ennek nem lesz különösebb szerepe, mivel a kutatási kockázatvállalás és 
anyagi ráfordítás továbbra is állami feladat marad. Valójában a helyzet bonyolultabb, 
mert ha a földtani kutatás sajátossága indokolttá is teszi a központi kockázatvállalást, 
ez nem mond ellent az új mechanizmus ama fő követelményének, hogy a földtani kuta
tásban, sőt általánosabban fogalmazva, az ország ásványi nyersanyagokkal való ellátá
sában, a tervezéstől a kivitelezésig, a gazdaságosság elve legyen uralkodó szempont. 
Arra kell tehát törekednünk, hogy a produktivitás mellett nagyobb figyelmet szentel
jünk a rentabilitásnak is és mi geológusok egyre növekvő részt vállaljunk a nemzeti jö
vedelem előteremtésében. 

A gazdasági irányítás új rendszere tehát igen nagy követelményeket támaszt a 
földtani kutatással szemben, és ezeknek csak a feladatokra való céltudatos felkészüléssel 
tehetünk eleget. Társulatunk felismerve ezt a helyzetet ez év januárjában megalakította 
a Gazdaságföldtani Szakosztályt, melynek célja a földtani kutatás gazdasági kérdéseinek 
tudományos és gyakorlati vizsgálata, kutatása és az e téren elért eredmények publikálása. 

Az új szakosztály alapítása kedvező fogadtatásra talált mind a tagok, mind Tár
sulatunk felügyeleti szervei részéről is. Eredményes tevékenységéhez minden segítséget 
megadunk, mert megítélésünk szerint hozzájárul a geológusok által létrehozott népgaz
dasági értékek felfokozásához és ezen keresztül természetesen a geológusok anyagi és 
erkölcsi megbecsülésének növekedéséhez. 
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Az új gazdasági mechanizmus hatása a földtani kutatásban máris érezteti hatását, 
sőt bizonyos mértékig meg is fordíthatom a tételt: a földtani kutatás régi szemlélete s az 
emiatt kiesett kutatási eredmények hozták magukkal azt a helyzetet, hogy most a meg
szokottól eltérően, látszólag rendkívül gyors intézkedésekre volt szükség az ország 
energiamérlegének javítására. 

Nem számoltunk ugyanis eléggé és idejekorán azzal a ténnyel, hogy az ország 
saját szénhidrogén-nyersanyagbázisának növekedése, valamint az import lehetősége 
előbb-utóbb megingatja a kőszénbányászat ama gazdaságtalan üzemeinek létalapját, 
melyek a bármi áron történő nyersanyag-előteremtés szemléletének voltak szülöttei. 
A kőszén jelentősége azonban nem szűnik meg, sőt még jó időre fontos és meghatározott 
szerepet fog játszani az energiaellátásban. De hogy ezt a szerepet valóban betölthesse, 
szükség van a szénmezők gazdasági újraértékelésére, sőt minden bizonnyal a gazdaságos
sági tekintetben reményteljes területeken intenzív földtani kutatásra is. Éppen ennek a 
kutatásnak hiánya okozta most a vártnál hirtelenebb átcsoportosítást. 

Itt kell áttérnem a másik energiahordozó ásványi nyersanyagnak, a szénhidrogén 
földtani kutatásának utóbbi években mutatkozó örvendetes sikereire. Az Országos Kő
olaj és Gázipari Tröszt geológusainak és geofizikusainak kutató munkája jelentős kő
olaj, méginkább földgáz-lelőhelyeket tárt fel az Alföld középső és déli részén melynek 
következtében a kutatások súlypontja az Alföldre tevődött át. 

E kutatási eredmények különösen földgáz szempontjából jóval nagyobb jelentő
ségűek gazdasági tekintetben mint az első délnyugat-dunántúli előfordulások voltak. 
A fejlődést mi sem mutatja jobban, mint az, hogy az elmúlt tíz év alatt feltárt földgáz
készletünk 14-szeresére növekedett, de az utolsó év eredménye csaknem annyi szénhid-
rogénvagyon növekedéséhez vezetett mint amennyit kezdettől fogva 1966-ig bezárólag 
sikerült feltárni. 

És itt nemcsak az ásványvagyon növekedéséről, hanem egyúttal gazdaságos nö
veléséről van szó. Az elmúlt évtizedben szénhidrogénkutatásra fordított 6 milliárd forint 
kutatási ráfordítás minden költség levonásával számítva 30 milHárd forint potenciális 
értéket hozott népgazdaságunknak. Ha ehhez hozzátesszük azt is hogy mindezt a ráfordí
tást egy rendkívül gyorsan megtérítő gazdasági ágban értük el, hogy szénhidrogének mint 
energiahordozók és mint vegyipari alapanyagok egyaránt nélkülözhetetlen korszerű 
nyersanyagok, úgy azt az eredményt igen nagyra kell becsülnünk. Ehhez járul még az a 
kedvezőnek mondható földrajzi elhelyezkedés is, melynek révén nyersanyaghoz, az ipar
alapítás és fejlesztés bázisához jutottak hazánk olyan vidékei, melyek eddig az ipartele
pítés minden feltételét nélkülözték. 

Az Alföld ipara a legfontosabb nyersanyaghoz és energiához jutott, távvezeték 
köti össze máris Miskolc, Debrecen, Szeged, Szolnok, Ózd, Kazincbarcika, Tiszaszeder
kény, Eger, és Budapest iparát és részben a magánfogyasztókat geológusaink által fel
tárt gázmezőkkel és ha a dél-alföldi nagyszerű iparfejlesztési terveket is számításba 
vesszük, büszkeséggel töltheti el a magyar geológusokat az a tudat, hogy e páratlan ipari 
és gazdasági valamint ennek nyomában járó társadalmi fejlődésnek alapját a földtani 
tudományok sikeres alkalmazása vetette meg. 

Az iparági földtani kutatások más nyersanyagvonatkozásban — bár a szénhid
rogénkutatáshoz viszonyítva szerényebb — de az adott ipar szempontjából szintén érté
kes eredményekre vezetnek. A bauxit, vasérc, mangánérc, vegyes ásványi nyersanyagok 
készletei a kutatás következtében a termelés ellenére is növekedtek. E nyersanyagokkal 
kapcsolatban is az a feladat, hogy a gazdaságosság, méghozzá nemcsak a termelésben, 
hanem ipari felhasználhatóságban is emelkedjék, ami azt kívánja a kutatástól, hogy vá
lasztékot nyújtson a különböző minőségeket igénylő ipar számára. 

Az alkalmazott földtani kutatás e szép sikereiben benne vannak a M. Áll. Föld-



N e m в с г: A magyar földtan helyzete 255 

tani Intézet helyes feladat-értelmezéssel kitűzött és megvalósított alapkutatási program
jának eredményei is. Az Intézet céltudatos munkával végzi és oldja meg azokat a föld
tani alapfeladatokat, készíti el a különböző szempontú földtani térképeket, melyek tu
dományos értékükön túl az alkalmazott kutatás kiinduló pontja is. 

E nagymultú Intézet két év múlva éri meg alapításának ioo. évfordulóját, amely
ről nemcsak az Intézet, hanem az egész geológus társadalom méltóképpen kíván meg
emlékezni. Különösen kedves feladatának tekinti Társulatunk, hogy e szaktudományunk 
érdekkörén túlnövő általános magyar művelődéstörténeti jelentőségű évforduló, melyhez 
az első magyar tudományos kutatóintézet alapítása fűződik, minél fényesebben ünnepel
hessük. Tesszük ezt annál is inkább, mivel Társulatunk maga is közreműködött az In
tézet létrehozásában, ahogyan arról a Magyarhoni Földtani Társulat munkálatai III. 
kötetéből értesülünk. 

Az 1868. február 12-én tartott szakülésen a következő történt: ,,A titkár felolvasa 
G о г о V е István miniszter őnagyméltóságának a Társulathoz intézett átiratát, melyben 
hangsúlyozza az ország részletes földtani ismeretének nagy fontosságát, nemcsak a tudo
mány érdekében, hanem különösen közgazdászati szempontból is, kötelességének vallja 
a földtani felvételek lehető előmozdítását avégre, hogy az ország mielőbb az eljövendő 
tudományos eredményeknek értékíthetőségében részesülhessen. Ez alkalommal őnagy-
méltósága egyszersmind átküldé a hazai kormány által az 1867. év folyamán kiküldött 
és a bécsi es. kir. földtani intézet bizottságával együttműködött W i n к 1 e r Benő és 
P e z e 1 Sándor urak jelentéseit oly megkereséssel: miszerint a Társulat ezek felett szak
véleményét fejezvén ki, egyszersmind a földtani nyomozások érdekében létesítendők 
iránt viszonyainknak megfelelő javaslatot nyújtson be." És egy évvel később 1869. február 
27-i szakülésről készült értesítésben már azt olvassuk, hogy K u b i n y i Ferenc 
elnök „örömmel üdvözli az önálló Földtani Intézet felállítását a magyar kormány részé
ről és azon erős meggyőződésének ad kifejezést, miszerint egy magyar földtani intézet 
felállítása buzdítólag fog hatni számos szakértőkre, kik a Társulat tagjai közé lépvén 
alkalmuk leend szakavatottságukat bebizonyítani, a magyar minisztériumnak pedig 
szakértőket a felállítandó intézetnél alkalmazni." 

Amint tehát az egykorú jegyzőkönyvekből kitűnik, az Intézet Társulatunk ja
vaslatai szerint alakult meg, most pedig egy évszázad elteltével ismét Társulatunkban 
tömörülő mai geológus nemzedék állít majd emléket elődeink nagyszerű kezdeményezé
sének. 

A tervek szerint a centenáriumi ünnepségek eseményei 1969. szeptemberében 
három fő rendezvényben zajlanak: Az Akadémia rendezésében lebonyolításra kerülő 
Kárpát-Balkán Asszociáció ülése, Társulatunk rendezésében a neogén nemzetközi ré-
tegtani és az Áll. Földtani Intézet rendezésében sorrakerülő földtani intézetek első nem
zetközi konferenciája teszi számunkra emlékezetessé földtani intézetünk centenáriumát. 

Ezekhez előzetes és konferencia utáni kirándulások, az Intézet működését bemu
tató kiállítás csatlakozik, melynek jó megrendezése a fő rendezvényekkel együtt a meg
felelő szervezésen túl tagságunktól sok munkát, ötletes közreműködést fog megkívánni, 
amit azonban mindannyian a magyar földtani tudomány nagy múltjának szóló tisztelet
tel és örömmel fogunk elvégezni. 

Végül röviden fel kell említenem hogy folynak az előkészületek az 1968. évi prágai 
nemzetközi geológiai kongresszusra, melynek magyarországi kirándulási útvonalai is 
lesznek. Itt a magyar geológusok feladata kettős: lehetőleg minél nagyobb számban 
való részvétel a prágai üléseken, különös tekintettel a kongresszus közelségére s aminek 
érdekében Társulatunk a különböző kiküldő szerveknél máris eljárt és a jövőben is ha
sonlóan fog közreműködni. Másfelől mindnyájunk és a magyar geológia közös érdeke, 
hogy a kongresszussal kapcsolatban Magyarországra vezető kirándulások mind szakmai 
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mind — ha szabad ezt a kifejezést használnom — turisztikai szempontból sikeresek le
gyenek. Hazánk ügyes közreműködése a kongresszuson megalapozhatja a következő és 
számunkra kétségtelenül fontosabb centenáriumi év sikerét is. 

Tisztelt Közgyűlés ! 

Megnyitó beszédem végéhez érkeztem, ezúttal szándékosan nem térve ki Társu
latunk belső életének, munkálkodásának, terveinek kérdéseire. Úgy vélem ugyanis, 
hogy egy év még nem elegendő ahhoz, hogy az új vagy most kibontakozóban levő kezde
ményezésekről már kellő megállapodottsággal szólhatnék. Működésünk fontosabb ese
ményeiről a főtitkár ad majd rövid tájékoztatás. Annyit azonban jelentenem kell a 
Közgyűlésnek, hogy Társulatunk elnöksége a legszorosabban támaszkodva a választ
mány munkájára, a körülmények adta lehetőségek szerint igyekszik a társulat tevékeny
ségét, annak tartalmi és szervezeti vonatkozásaiban egyaránt, olyan irányban fejleszteni, 
hogy Társulatunk megfelelhessen a reá háruló egyre bonyolultabb feladatoknak. 

Az elnökség annak az okmánynak alapján áll és dolgozik, melyet közvetlenül 
hivatalba lépése után a választmány mint a Társulat következő három évre szóló műkö
désének elveit és programját jóváhagyta. Ez az okmány lényegében a társulati tudomá
nyos élet demokratizálódását, hatékonyságának növelését, a színvonal emelkedését, a 
földtani tudományok és művelői érdekeinek szolgálatát tűzte ki feladatul számunkra. 
Ebben a szellemben működtünk az elmúlt esztendőben és ott voltunk mindenütt ahol 
közreműködésünket igényelték és úgy ítéltük, hogy jelenlétünkkel hathatósan szolgál
juk társulati tagságunk, az egész magyar geológus társadalom szakmai és emberi ér
dekeit. 

A geológia helyzetéről adott jelentésemben foglalt gondolatok jegyében nyitom 
meg Társulatunk ezévi rendes közgyűlését abban a biztos tudatban, hogy a közgyűlés 
sikerrel oldja meg Társulatunk továbbfejlesztésének érdekét szolgáló feladatokat ! 


