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Elnöki megnyitó 
(a 125 éves MFT Ünnepi Közgyűlésén) 

dr. Dank Viktor 

Tisztelt Jubileumi Ülésszak ! 

Tisztelt Megjelentek ! 

Engedjék meg, hogy tisztelettel és szeretettel üdvözöljem a Magyarhoni 
Földtani Társulat alapításának 125. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi 
ülésszakunk valamennyi résztvevőjét. Külön köszöntöm a Társulat tagsága, 
választmánya és elnöksége nevében egyesületünk elöljáró-felettes szervei kép
viseletében megjelenteket: CSANÁDI György akadémikust, a Műszaki és Termé
szettudományi Egyesületek Szövetségének elnökét, E R D E I GRÚZ Tibor akadé
mikust, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, T U R I ISTVÁNNÉ elvtársnőt, 
az MTESZ főtitkárhelyettesét, LENGYEL Sándor professzort, az MTESZ 
elnökségének képviselőjét; a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti tagjait, 
Társulatunk elnökségét, szakosztályi elnökeit, a szomszédos országok társulatai
nak elnökeit, a társegyesületek képviselőit, Társulatunk tagságát és kedves 
vendégeinket. 

Rendkívül nagy örömömre szolgál, hogy az MTESZ-be tömörült egyesületek 
doyenjének huszonkettedik elnökeként üdvözölhetem a Műszaki és Természet
tudományi Egyesületek Szövetségét, fennállásának és gyümölcsöző együtt
működésünknek 25. esztendejében. 

* 

A számvetések, a jubileumok idejét éljük. Számos intézmény, szervezet 
most ünnepli fennállásának 25. esztendős évfordulóját a háború után talpra
álló fejlődésünk immár történelmi távlatú regisztrálásaként. 

Engedjék meg, hogy ismét emlékeztessem Önöket, hogy a Magyarhoni 
Földtani Társulat a legidősebb folyamatosan működő magyar tudományos 
egyesület 1848-as megalakulásával Európában a harmadik, az 1,807-ben meg
szervezett Geological Society of London angliai, az 1830-ban alapított Société 
Géologique de France francia földtani társulat után, és az ugyancsak 1848-ban 
létrehozott Deutsche Geologische Gesellschaft német társulatot megelőzve. 

1847. augusztus H-én Sopronban a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
VIII. vándorgyűlésén dr. ZIPSZER Keresztély András besztercebányai tanár 
vetette fel a Magyarhoni Földtársulat megalapításának gondolatát, ö a társu
lati gondolat atyja, melynek megvalósulásához a helyet és körülményeket 
Videfalván K U B I N Y I Ágoston és KTTBINYI Ferenc biztosították. Ők, és 
MARSCHAN József bányamérnök, PETTKO János Selmecbányái akadémiai ta
nár által képviselt bizottság az alakuló gyűlés megtartását 1848. augusztus 

1 Földtani Közlöny 
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18 — 19-én tervezték megtartani, melyre a Szabadságharc eseményei következté
ben később, 1850-ben kerülhetett sor. ATársulat — bár forradalmi idők szülötte, 
az alakuló értekezlet egyik határozati pontja: ,,a Magyarhoni Földtani Társulat 
magánegylet szoros kapcsolatban van a bécsi cs. és kir. birodalmi földtani 
intézettel", világosan tükrözi a Szabadságharc leverése utáni helyzetet, és az is 
köztudott a földtani irodalom megsárgult lapjait forgatók körében, hogy a 
Társulat működéséből fakadóan 1869-ben létesített Földtani Intézet számos 
tagja németül beszélt. A ВАСН-korszak és egy magyar társulat viszonyában ez 
utóbbi határozat elméletileg a vegetálás sorsára kárhoztatást jelenti. Mégis 
megindult egyesület munkája és magyarrá alakítása, folyamatosan és 
feltartóztathatatlanul. 

A Magyarhoni Földtani Társulat célját első elnöke, K U B I N Y I Ágoston, így 
fogalmazta meg: „Az ország minden részeiben való földismei — bányászati 
megvizsgáltatása avégett, hogy mindennemű hasznavehető ásványok, főleg 
kőszén, tőzeg, nemes és nemtelen ércek, aranyos homok, építészeti, szobrá
szati, kőnyomati kövek, vízépítészeti mészkő, különféle savak, stb. felfedeztes
senek és hasznok vetessék." 

Tisztelt jubileumi Ülésszak ! 

A mi egyesületünk évfordulójához pontosan 100 esztendőt kell még hozzá
tennünk a számos negyedszázados fennállását ünneplő más szervezetekhez 
viszonyítva. A visszaemlékező értékelés terjedelme ezzel semmiképp nem lehet 
arányos, ezért sűrítésre törekvésünk, és nem felületességből fakadó felmérési 
hiba az oka a tömörítés során összevontan bemutatott eseményeknek. 

Az 50 éves évforduló alkalmából Közlönyünkben KOVÁTS Gyula, SCHMIDT 
Sándor, K O C H Antal egykori titkárok írták, hogy az első két évtized a magyar 
földtan kezdeti szakaszaként gyűjtő, leíró, úttörő jellegű volt. Természetesen 
ebben az időben összehangolt, koordinált munkáról még nem lehetett szó, de 
a földtan jelentőségének köztudati elterjesztése az egyénenkénti elszigetelt 
munkálkodás ellenére is sikerült. Sikerülnie kellett, hiszen ennek következ
ményeként, ilyen talajon kerülhetett sor a gyűjtött anyag Nemzeti Múzeumban 
történt tervszerű és rendszeres elhelyezésére. A Társulat könyvtára képezte a 
társulati elismert tevékenység következményeként alapított Földtani Intézet 
könyvtárát, és a Földtani Közlöny mindmáig legnépszerűbb, legelterjedtebb 
hazai és nemzetközi szócsöve a magyar geológiának. Ha figyelembe vesszük, 
hogy a kutatások, vizsgálatok magándotációból egyéni vállalkozásokat szol
gáltak, hogy rendszeres képzés nem volt, hogy nyelvi, nevezéktani nehézségek 
is fennálltak, akkor értékelhetjük igazán a Társulat kapcsolatfenntartó, össze
fogó erejét ebben az időszakban. 

Tételes összefoglalóját ismerjük 1848—1950. közötti működési szakaszának, 
dicséretes tárgyilagossággal, lényegretörő tömörséggel megírva, néhai VENDL 
Aladár, a Társulat egykori elnökének „A százéves Magyarhoni Földtani 
Társulat története" címmel megjelent könyvében. Minden jel arra mutat, hogy 
ennek folytatásaként napvilágot lásson az elmúlt 25 év eseményeinek, társu
lati életének bemutató összefoglalója is. 

125 esztendő már bőven történelmi távlat. Nemcsak egyesületi, de egy ország 
életének viszonylatában is igen jelentős idő. Önmagában természetesen a kor 
nem érdem, ahogy ma mondani szokás: egy állapot. A Magyarhoni Földtani 
Társulat esetében sem ezt a hosszú időt óhajtjuk méltatni csupán, hanem azt a 
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titkát, képességét, melynek segítségével változatos történelmi időkben sokszor 
igen nehéz körülmények között, mindvégig működő — és fejlődőképes maradt. 

A távolabbi idők történéseit könnyebb megítélni, nemcsak a megszépítő 
messzeség nehézségeket, kellemetlenségeket elnagyoló optikája miatt, hanem 
mert az akkori döntések, lépések értéke ma már nyilvánvaló. A közelebbi múlt 
racionális értékelését felgyorsult életünk segíti, de valójában a történettudo
mányos megalapozottságú teendők körvonalazásával e távlatban még beért
hetjük. 

A Társulat alkotói, a társulati tagok együttesében igen változatos utat járt 
be alapítása óta. Ez az út híven tükrözte a társadalom-átalakulási folyamatokat 
és a földtan szaktudományának fejlődését is. A társadalmi változásokkal együtt
járó tulajdonviszonyok változása számos vonatkozásban érdekellentéteket 
fakasztott, és a vezetés módszerei visszahatottak a földtani megismerésre, a 
kutatási, a tudományos szemléletre. Végső fokon tehát rendkívül változatos, 
kaleidoszkóp-szerű képsor összesítéséből adódik az az általános fejlődés, mely
nek nehézségei, sötét pontjai egyre inkább halványodnak, fényes szakaszait 
megújuló fejlődésünk haladó hagyományainak tekintjük. 

Az egyesület léte, fejlődése kezdetben tízek, majd százak, a MTESZ-ben 
tömörülés-óta ezrek—tízezrek s mindvégig az ország lakossága millióinak érdeme. 

Ez, ha nem is ebben a formában, több helyen olvasható a Társulatot érintő 
feljegyzésekben, irodalomban. Azt hiszem, nem járunk messze az igazságtól, 
ha úgy véljük, hogy a Társulat tagjai általánosságban mindig, bármilyen körül
mények között reálisan értékelték a végzett munkákat, a sikerek közt nem 
lettek önelégültek és a megpróbáltató kudarcok nem termeltek kishitűséget, 
megtalálták minden esetben a megoldás kulcsát. Mindig voltak, ha a föld alá 
kényszerítve is, az alapítási eszméért, a nagyszerű útmutatás valóraváltásáért 
munkálkodó tagtársak, a megpróbáltatásokat, mellőztetéseket is vállaló, élő 
lelkiismeretei Társulatunknak. 

Tisztelt jubileumi Ülés ! 

1945-tel új kor köszöntött be, és ez az új rend nemcsak ünnepelte az évfor
dulókat, de sorra megvalósította, továbbfejlesztette az 1,848-as alapítás cél
jait. 

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (MTESZ) a 
Magyarhoni Földtani Társulat 1.948-tól alapító tagja. A Társulat tagsága, köz
gyűlése, vezetősége ekkor ismét jól ismerte fel a helyzetet, és csatlakozásának 
helyességét az elmúlt 25 esztendő igazolta. Megszűnt a sokszor nyomasztó 
magárahagyatottság. A megváltozott tevékenység leglényegesebb jellemzője, 
hogy lehetőséget, vitafórumot teremt a szakembereknek a gyors, közvetlen 
információcserére. Áttekintés szerezhető a legidőszerűbb tudományos és gazda
sági kérdésekről. Lehetőség nyílik, hogy a tudományos egyesületek tagjai 
egymással vitázva elmondják véleményüket és javaslataikat az országos ter
veket, távlati fejlesztési koncepciókat illetően. Ezzel a tudományos egyesület 
segít az állami szerveknek, hatóságoknak a helyes döntés előkészítésében. 
Az elmúlt negyedszázad azt bizonyította, hogy a minisztériumok, főhatóságok, 
vezető állami szervek ezt a tevékenységet egyre jobban igénylik és döntéseik
nél figyelembe veszik. 

A társadalmi politikai változásokkal megindul az iparosodás és ennek kap
csán a hazai nyersanyagkutatások. Folynak a kőszénkutatások a Mecsekben, 

1* 
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Bakonyban, a Mátra környékén. Egyre megalapozottabb készletekre számít
hat az ipar kenyerének előteremtője, a szénbányászat. Ujabb területek kap
csolódnak be a kőolajtermelésbe. Szervezetten indulnak a bauxit, színesérc
kutatások, köztük az uránérckutatás és országosan megindul az ország termál-, 
ipari- és ivóvízkészletének felmérése. A rohamosan növekvő építkezési ütem 
soha eddig nem hallott mennyiségű cementet, építőanyagot, kohászati, kerá
miai alapanyagot követel. 

A földtani tudományos és az operatív geológiai munka az ország építésének 
szerves, elválaszthatatlan része. Középtávú terveinkben az ország számít ezekre 
a munkákra és eredményeire. Megindul és egyre intenzívebbé válik a földtani 
térképezés, mely rövid idő alatt több évtizedes mulasztást pótol. 1950. évben 
többet térképeztek, mint a megelőző 45 esztendőben összesen. 

A tervszerűséghez tartozik az utánpótlás nevelése. A geológusképzés meg
teremtése egyúttal az egyetemi szakbázisok folyamatos tevékenységét is biz
tosítja és lehetőséget nyújt a tanszékeknek a kutatási tevékenységbe bekapcso
lódni. Az elmélet és gyakorlat, az oktatás és az ipar, gyümölcsöző kapcsolatai 
napjainkban hosszúlejáratú szerződésekben, műszaki fejlesztési kooperációk
ban általánosan elterjedtek, és hatásuk a hallgatók képzésében is pozitíven 
nyilvánul meg. 

A társulati tagok azonban a fejlődés ellenére felismerik, hogy a szaksajtót 
részeredmények töltik ki, szintézisekre van szükség és a továbbképzést is 
rendszeressé kell szervezni. Különösen jelentős ez a törekvés, mert a geológus
képzés során vidékre, bányákhoz, kutatóterületekre, az ipar egyéb területére 
kerülő geológusokat a Társulat továbbra is aktivizálni óhajtotta és értékes 
megfigyeléseiket, ismereteik közkinccsé tételét biztosítani akarta, őszintén 
be kell vallanunk, ez kezdetben számos gátló értetlenség miatt nem sikerült. 
Eleinte a vállalatok nem nagyon akarták befogadni a geológusokat a terme
lésre, és munkatempóra hivatkozva a tudomány számára végzett vizsgálatokat 
termelésgátlónak és fölöslegesnek tartották. Később egy ideig nem rendeltetés
szerűen adtak munkát nekik, különböző bánya-adminisztrációval stb. bízták 
meg őket. A statisztikai kimutatásokkal, termelési részproblémákkal való 
elfoglaltság mellé lakás, elhelyezés, munkahelyi és közlekedési problémák 
járultak, így hát szegény fiatal új,j ambiciózus geológusunk dehogyis juthatott 
el a társulati ülésekre, rendezvényekre, könyvtárba, vándorgyűlésekre. Ma 
már persze ez régen a múlté. A területi szakosztályok a társulati életet, a 
közlekedés fejlődése a távolságok leküzdését lehetővé teszik, de azért fentiek 
csökevényeit vagy más formában történő megjelenését ma is megfigyelhetjük 
egyes helyeken. 

A kutatásokra az állam hatalmas összegeket áldoz. A kutatás többé nem 
magánügy, vagy helyi mecénás nyújtotta lehetőség, hanem tervszerű tevékeny
ség. Egy tudományos egyesület értékét tagjai munkáinak összértéke fejezi ki 
legjobban. E vonatkozásban is szédületesen gyors volt a fejlődés, egyre-másra 
jelennek meg az alapvető munkák a nyersanyagokról, az egyetemi tankönyvek, 
tágul a földtani vizsgálatokba vont társtudományok köre. 

Az ipari körök felismerik a földtan hasznát, egyre erősebb ipari földtani 
szervezet jön létre, és helyzete az új bányatörvényben rögzítést nyer. Megerő
södik a képzés, növekszik a létszám, és egyre tervszerűbbé, rendszerezettebbé 
válik a földtani munka. Jelentősebb szintézisek jelennek meg a vidéken az 
iparban működők tollából is, az ipari geológusok már nem csak adatszállítók 
vagy „bedolgozók" a nagy összesítésekbe. Számos vonatkozásban lehetővé 
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válik a látókörnövelés, KGST témák, ENSZ, F AO, TESCO, OMFB, GEOMIN-
CO, CHEMOKOMPLEX külföldi munkavállalások lehetőségeivel. A Társulat 
ismét felismeri a tennivalókat, nyelvtanfolyamokat és külszolgálatra előkészítő 
előadássorozatokat szervez az egyetemekkel, iparral, főhatóságokkal, társ
egyesületekkel karöltve. Közben szakosztályok szűntek meg és szakosztályok 
jönnek létre, esetleg ugyanazon szakosztályok. És nincs ebben semmi különös. 
Ha még nem értek meg a feltételek valamelyikére, jobb, ha megszűnik, az élet 
megkövetelte szükséglet újra létrehozza, ha kell. Én ezt is a Társulat erényei 
közé sorolom, s egyik olyan tulajdonságának tekintem, mely hosszú életét 
alapvetően meghatározta. 

Javul ós elmélyül a kapcsolat a MTA-val, az OMFB-vel, a MTESZ-szel, és 
ez számos közös rendezvényen jut kifejezésre. 

A rendezvények egyébként szintén jól regisztrálják a kor, az élet követel
ményeit. Az oktatási és könyv-ankétok korszerű művekről, nevelési törekvé
sekről adnak számot. Kőszénterületeinken, kőolajmezőinken, bauxitelőfordu
lásaink, színesércbányáink, vízföldtani, mérnökgeológiai problémák objektumai 
környékén rendezett vándorgyűlések igen gyümölcsözőek. Bemutatják a tudo
mányos és gyakorlati vizsgálatokat, összegeznek és iránytmutatók. 

Néhány adat: 
1851-ben a Társulat 76 tagot számlált, 
1900-ban 31.0 tagot tartott nyilván. 
1950-ben a Társulat taglétszáma 248, 

szakülések száma 7 
1960-ban a Társulat taglétszáma 662 fő 

szakülések száma 36 
előadások ,, 88 

1970-ben a Társulat taglétszáma 942 fő 
szakülések száma 86 
előadások ,, 198 

A fejlődés nemcsak a taglétszám, a szakülések és az előadások számának 
növekedésével mérhető — bár azok is fontos mutatók, — hanem az előadások 
tárgy választásával, társegyesületi, akadémiai közös rendezvények, külföldi 
elismerések egyaránt jelzik azt. Engedjenek meg néhányat felsorolni az elmúlt 
25 esztendő terméséből: 

1951. — A MTA nagygyűlésén 16 tagtársunk tartott előadást az alap- és 
az ipari kutatások helyzetéről, tennivalóiról. 

1953. — Magyar Szovjet Barátsági Hónap ünnepi előadóülésén tagtársaink 
a szovjet földtudományok különböző ágazatait ismertetik a hazai vonatkozá
sokkal összefüggő elemzésekben. Kőszénföldtani vándorgyűlés Salgótarjánban, 
karsztankét a Hidrológiai Társasággal közös rendezésben, Miskolcon. 

1959. — Megalakul a Társulat első területi csoportja Pécsett. Ugyanez 
évben rendezi a 90 éves MAFI a nagysikerű nemzetközi mezozóos konferenciát 
a Társulat aktív közreműködésével. 

1961. — Megalapítják a tagok a Társulat középdunántúli, majd észak
magyarországi csoportját. 

1962. — Mérnökgeológiai szakcsoport alakul. Ugyanezen évben az Energia
gazdálkodási Tudományos Egyesület, Magyar Kémikusok Egyesülete és az 
Országos Bányászati és Kohászati Egyesülettel közösen Miskolcon Országos 
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Földgáz Ankét tárgyalja a hazai földgázforrások, azok bányászati, valamint 
energetikai és kémiai felhasználásának problémáit. Ősszel Kőolaj bányászati 
Tudományos Ülésszakon széleskörű elemzés alapján alakították ki tagjaink e 
tárgyban véleményüket és álláspontjukat. 

1963. — Az ELTE Természettudományi Karával nyilvános vitaülés rende
zése a geológus szakképzéssel kapcsolatos kérdésekről. Szimpózium a közép
dunántúli ásványi nyersanyagbázis helyzetéről^ és kilátásairól, a Közép
dunántúli Csoport rendezésében. Ünnepi ülés az Északmagyarországi Csoport, 
az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület és a Magyar Kémikusok Egye
sülete rendezésében, Miskolcon. 

Bányavédelmi ankét a Magyar Hidrológiai Társasággal és az Országos Bányá
szati és Kohászati Egyesülettel közös rendezésben, Edelényben. 

1964. — A Magyar Állami Földtani Intézet és a Magyar Eötvös Lóránd 
Geofizikai Intézet beszámolóülése a Társulattal közös rendezésben. Ankét a 
műrevalóság földtani és bányaművelési vonatkozásairól, az Országos Bányá
szati és Kohászati Egyesülettel közös rendezésben, Miskolcon. Magyar-
jugoszláv geológus találkozó Pécsett. 

1965. — Nemzetközi Szénkőzettani Bizottság magyarországi ülésszaka. 
1966. — Bauxitvándorgyűlés Balatonalmádiban. 
1967. — Hidrogeológiai Konferencia a Hidrológiai Társasággal közös rende

zésben, a Borsodi Műszaki Hetek keretében, Miskolcon. 
Szénhidrogénföldtani Kollokvium, Budapest. 
Gépi adattárolás és adatfeldolgozás a földtani kutatásban, a Geofizikai 

Egyesülettel közös rendezésben. 
Ankét az ózdvidéki kőszénmedencéről, az OMBKE-vel közös rendezésben. 
Földtani Hét a TIT budapesti szervezetével közös rendezésben, Budapesten. 
Az Osztrák Ásványtani Társulat tanulmányútja. SZIDOEBNKO A. V. szovjet 

geológiai miniszter előadása a szovjet geológia 50 éves fejlődéséről, MTA-val 
közös rendezésben. 

Ankét Budapest mérnökgeológiai problémáiról, az Építőipari Tudományos 
Egyesület és a Magyar Urbanisztikai Társasággal közös rendezésben. Észak
magyarországi Kőszénföldtani Vándorgyűlés Salgótarján—Gyöngyös—Mis
kolc. 

1968. — Szegedi vándorgyűlés. Szakmai kirándulás az ország legnagyobb, 
1965-ben felfedezett kőolaj- és földgázelőfordulására. Ankét Pécs—Baranya 
fejlesztésének gazdasággeológiai lehetőségeiről. 

Automatizálási és információfeldolgozási ankét a Geofizikai Egyesülettel 
közösen. 

1969. — Rendkívüli ünnepi közgyűlés a MÁFI 100 éves fennállása alkalmá
ból, Budapesten. 

Magyar—jugoszláv geológus találkozó Szegeden. 
Neogén nemzetközi kollokvium, Budapest. 
1971. — Tiszántúl felszíni és mélyföldtanával foglalkozó vándorgyűlés. 

Szellemi exportlehetőségek a földtani kutatásban. Ankét a Társulat Ifjúsági 
Bizottsága, a KFH és a Geominco Bányászati Rt. közös rendezésében. Modern 
térképészeti módszerek a földtani kutatás szolgálatában c. tanfolyam, az 
Ifjúsági Bizottság rendezésében. 

Az üledékes petrológia újabb eredményei c. tanfolyam az Ifjúsági Bizottság 
rendezésében. Létesítmények építése, üzembehelyezése és üzemeltetése a fej
lődő országokban c. MTESZ Konferencián tagjaink előadásai. 
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1972. — A geológusképzés és továbbképzés tapasztalatai és jövője címmel 
rendezett ankét. 

Tudománytörténeti Bizottságunk beszámolt az MTESZ Tudomány és 
Technikatörténeti Bizottságán. 

A Bányászati Kohászati Egyesülettel közös rendezésben Országos Bányakár 
Konferencia Balatonfüreden. 

Gyakorlati eredmények bemutatása az üledékföldtan tárgyköréből című 
ankét Pécsett. 

Kőszén és bauxitkészletek gazdaságosságának és műrevalóságának értéke
lése címmel ankétot tartottunk a Veszprém megyei műszaki hónap keretében. 

A 24. nemzetközi Geológiai Világkongresszus (Montreálban). 
1972-ben a MTESZ VIII. Közgyűlésén áttekintést kaptunk a Szövetség 

társadalmi, tudományos tevékenységéről, nemzetközi kapcsolatairól, oktatási 
munkájáról, a fiatal szakemberek részvételéről az egyesületi munkában, gazda
sági és technikai problémákról. Tájékozódhattunk a tagegyesületek, MTESZ 
társaságok, bizottságok, területi szervezetek, központi szervezetek tevékenysé
géről. Megismerhettük és mások is megismerték, hogy e keretben Társulatunk 
tagsága érzi munkájának jelentőségét, a tudományos közvélemény erejét, 
részt kért és kapott az országos kutatási tervek kidolgozásából és bírálta is 
azokat. 

Társulatunk belső szervezeti felépítése ezt a fejlődést is tükrözi. 

A Társulat szakosztályai és szakcsoportjai 
(alapítási évük sorrendjében) 

1. Déldunántúli területi szakosztály 1959 
2. Agyagásványtani Szakosztály 1960 
3. Északmagyarországi Szakosztály 1961 
4. Középdunántúli Szakosztály 1961 
5. Mérnökgeológiai-Építésföldtani Szakosztály 1962 
6. Ásványtan Geokémiai Szakosztály 1963 
7. őslénytani Szakosztály 1963 
8. Délalföldi Területi Szakosztály 1966 
9. Gazdaságföldtani Szakosztály 1967 

10. Általános Földtani Szakosztály 1969 
11. Matematikai Földtani Szakcsoport 1970 
12. Tudománytörténeti Szakcsoport 1970 
1.3. Ifjúsági Bizottság 1970 
14. Ásvány Gyűjtők Klubja 1971 

E néhány kiragadott példa — melyet CSIKY Gábor választmányi tagunk 
összeállításából vettem — is mutatja, milyen sokrétű és hol differenciálódóan 
részletező, hol integrációs átfogó tevékenységre van szükség mindékor azonban 
a fő cél a hazai nyersanyagforrások felderítése, felmérése és az ország számára 
rendelkezésre bocsájtása. 

A társegyesületekkel karöltve közös célunk az ország jólétének, boldogulásá
nak megalapozása a geokutatások tudományosan alapozott gazdasági ered
ményeinek hátterével. Fel kell mérnünk, mink van. Racionális, tárgyilagos 
prognózisok alapján javaslatot kell készítenünk lehetőségeink kiaknázását 
megvalósító műszaki-technikai — káderkapacitások kialakítására, az arányok, 
irányok meghatározására. 
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Társulati elismerésként: 
A SZABÓ József emlékérmet első ízben 1900-ban adta ki a Társulat, azóta 

25 tagtársunk kapta meg. 
A HANTKEN Miksa emlékérmet 1963-ban ítélték oda első ízben, azóta 4 tag

társunk mondhatja magáénak. 
А K O C H Antal emlékérem első ízben 1969-ben került kiadásra. Két tagtár

sunk kapta meg. 
A Jubiláris Érmet 5 tagtársunknak ítélte oda a bizottság. 
A Társulat Emlékgyűrűjének 1,966 óta 16 tulajdonosa van. (A mostani 16-al 

együtt 32.) 
A VENDL Mária Emlékalapítványdíj 1965-től két ízben került kiadásra. 
Pontosabban fogalmazva: az emlékérmek és az Emlékalapítvány mindig 

munkát értékel. A Társulat keretén belül külön e célra létre hozott elnökségi 
Bizottságok tevékenysége során történik a számba jöhető tudományos munkák 
vizsgálata, összehasonlító kritikai értékelése és az odaítélési javaslat. Belföldi 
tiszteleti tagjaink száma 8. Külföldi: 19. A földtani munka állami részről 
történt elismeréseként tagjaink között 20 Kossuth- és 2 Állami díjat tartunk 
számon. 

Kiléptünk már az elmaradott országok sorából, tovább fejlődve folyamatosan 
előrébb akarunk lépni. Az ásványi nyersanyagkincsekben viszonylag szegény 
ország is megtalálhatja a fejlődési lehetőséget ezen a vonalon. Áz elmúlt 25 
esztendő a legjobb példa erre. 

Bár a múlt hagyományainak ápolása méltó külsőségeket is igényel, tudomá
nyos hagyományainknak tisztelő tovább fejlesztését mindenekelőtt a tettek 
márkázzák. Mi így fogjuk fel a Társulat hagyományainak megbecsülését, ünne
pünk tartalmát így kapcsoljuk össze az ünneplés külsőségeivel. A legjobban 
szerkesztett beszéd, a legcsillogóbb külsőségek sem pótolhatják az el nem 
végzett munka, vagy a szakmaiatlanul, lélek nélkül végzett látszat-tevékeny
ség okozta hiányt. 

A mi jubileumunk nem táplál a múlt iránt hamis nosztalgiákat. Mi tisztelettel 
és kegyelettel emlékezünk 1848. alapítóira, tudományunk nagy alakjaira, 
művelőire, tovább fejlesztőire, egységesen Társulatunk alkotó tagságára. Külö
nösen azokra, akik meghatározó jellegű útmutatást adtak, a haladás irányába 
ható tevékenységükkel jelentősen befolyásolták Társulatunk fejlődését. 

Az elődök iránti tisztelet, a kutató érteni-akarás vezérel minket, amikor 
ennek a csodálatos vitalitásnak forrását megjelölni és méltatni kíséreljük. 
Nem csupán stílus szempontból, sem nem véletlenül hangzanak ezek a mon
datok többesszám első személyben. Úgy gondolom, úgy gondoljuk sokan mi 
társulati tagok és mások, hogy közös alkotásokról, közös területünkről nem 
szabad másként szólnunk, csak többesszámban, mindazok nevében, akik tet
tek is érte valamit. A „mi" itt most azt a teremtő-alkotó, fenntartó-tovább 
fejlesztő, türelmetlenség motorjától hajtott és a higgadt bölcsességgel szabá
lyozott közösséget jelenti, akik magukat a föld titkainak megismerésének nehéz 
hivatásával jegyezték el. 

És ime, az öreg társulat ma is funkcionál, ma is jelentős társadalmi-szakmai 
tényező változatlanul a rendkívül kockázatos, mindenkor nagy költségigényű, 
de országos kihatású földtani kutatások területén. Hagyományainkhoz híven 
tagjai ma is hűek az anyagi világ megismerésének elvéhez, s e nemes törekvéssel 
együtt járó mellékutakkal, tévedésekkel együtt vállalják a múltat, és kritikai 
értékű tanulságfelismerésük biztos iránytű lesz a jövőben. 
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Tisztelt jubileumi Ülés ! 
Személyi felsorolásokban, nevek idézésében szándékosan szegényes az elnöki 

méltatás. Nem mintha nem lenne bőven, egy külön ülésszakot kitevő mennyi
ségben elhunyt és élő tagtásaink által végzett kimagasló tevékenység, melyet 
ez alkalommal is elismeréssel és köszönettel külön személyekhez rendelve ki 
ne emelhetnénk, de ez majd a Krónikás feladata lesz. 

Nyugodt lelkiismerettel elmondhatom, hogy a Magyarhoni Földtani Tár
sulat tagsága az alapítás 125. évfordulóján egységben és cselekvő összefogásban 
munkálkodik hazánk földjének megismerésén, természeti erőforrásaink fel
kutatásán és feltárásán. Baráti és testvéri egyetértésben és együttműködésben 
küzd a MTESZ-be tömörült többi egyesülettel, nemzetközi kapcsolatai révén 
a közeli és a távolabbi, a KGST és azon kívüli országok társegyesületeinek 
tagságával, a tudományos megismerések fejlesztéséért, az eredmények ismer
tetése, a tapasztalatok cseréje útján a nemzetközi tudományos kapcsolatok 
kiszélesítéséért, elmélyítéséért. 

Éljen és virágozzék a Társulat ! Lendítsék előre fejlődését tagjai a további 
évtizedek során eredményekben gazdagodva újabb jubileumok felé ! 

Eröffnungsrede des Vorsitzenden 
an der festlichen Generalversammlung der 125-jähringen 

Ungarischen Geologischen Gesellschaft 
Dr. V. Dank 

Verehrte Jubiläumssitzung ! 
Verehrte Anwesende ! 

Gestatten Sie mir, bitte, alle Teilnehmer unserer, anlässlieh der 125-jährigen Jahres
wende der Gründung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft veranstalteten Jubi
läumstagung mit grösster Verehrung und Wärme zu begrüssen. Gesondert begrüsse 
ich im Namen der Mitglieder, des Ausschusses und des Präsidiums der Gesellschaft 
die hier anwesenden Vertreter unserer vorgesetzten Organe: den Akademiker György 
C S A N Á D I , Vorsitzenden des Verbandes der Technischen und Wissenschaftlichen Verein 
Ungarns (MTESZ), den Akademiker Tibor E R D E I G B U Z , Präsidenten der Ungarischen. 
Akademie der Wissenschaften, die Genossin Istvánná Tuai, Stellvertreter des Gene
ralsekretärs des MTESZ, den Professor Sándor L E N G Y E L , Vertreter des Präsidiums 
des MTESZ — Ehrenmitglieder der Ungarischen Geologischen Gesellschaft; das Prä
sidium unserer Gesellschaft, die Vorsitzenden ihrer Sektionen, die Vorsitzenden der 
Gesellschaften der Nachbarländer, die Vertreter der Brudervereine, die Mitglieder 
unserer Gesellschaft und unsere hochverehrten Gäste. 

Es freut mich ausserordentlich, dass ich als zweiundzwanzigster Vorsitzender des 
Doyens der im MTESZ vereinigten Gesellschaften den Verband der Technischen und 
Wissenschaftlichen Vereine im 25. Jahre seines Bestehens und unserer fruchtbaren 
Zusammenarbeit beglückwünschen kann. 

Wir leben in einer Zeit der Rechensehaftsgebungen und Jubiläen. Zahlreiche Insti
tutionen, Organisationen feiern jetzt die 25. Jahreswende ihres Bestehens, als einen his
torischen Meilenstein auf dem nach dem Weltkrieg neu eigeschlagenen Wege unserer 
Entwicklung. 

Es sei mir erlaubt, Sie wieder daran zu erinnern, dass die Ungarische Geologische Ge
sellschaft als der älteste, kontinuierlich funktionierende, ungarische wissenschaftliche 
Verein, mit ihrer Gründung in 1848, nach der 1807 in England organisierten Geological 
Society of London und der 1830 in Frankreich gegründeten Société Géologique de France, 
als die dritte geologische Gesellschaft in Europa zu verzeichnen ist, deren Gründung sogar 
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jener der ebenfalls in 1848 gegründeten Deutschen Geologischen Gesellschaft vorange
gangen war. 

Den ersten Antrag zur Gründung eines geognostisch-montanistischen Vereines für 
Ungarn stellte Dr. András Keresztély Z I P S Z E R , Professor von Besztercebánya, in der 
im Jahre 1847 in Oedenburg (Sopron) abgehaltenen VIII. Versammlung Ungarischer 
Aerzte und Naturforscher. Er ist der Anreger der Idee der Gesellschaftsgründung, für 
deren Verwirklichung Stelle und Bedingungen von Ágoston K T J B I N Y I und Ferencz Ku-
B i N Y i in Videfalva gesichert wurden. Diese Herren sowie der durch den Markscheider 
József M A R S C H A N und János P E T K Ó , к. u. к. Bergrat und Professor an der Schemnitzer 
Bergakademie, vertretene Ausschuss hatten vor, die Gründungssitzung am 18 — 19. 
August 1848 abzuhalten, die jedoch — den Ereignissen des Freiheitskampfes zufolge — 
erst später, in 1850 zusammengerufen werden konnte. Obwohl die Gesellschaft in Revo
lutionszeiten ins Leben gerufen wurde, widerspiegeln ihre Statuten: »Die geologische 
Gesellschaft für Ungarn ist ein, mit der к. k. geologischen Reichs-Anstalt in innigem 
wissenschaftlichen Verband stehender Privat-Verein« — klar die nach der Niederlage 
des Freiheitskampfes bestandene Lage, und es ist auch für diejenigen, die die vergilbten 
Folianten des geologischen Schrifttums blättern allgemein bekannt —, dass viele 
Mitarbeiter sogar der im Jahre 1869 — als Ergebnis der Tätigkeit der Gesellschaft — 
gegründeten Ungarischen Geologischen Anstalt deutschsprachig waren. Die soeben 
erwähnte Festlegung der Statuten bedeutet theoretisch, dass eine unter dem BACH-Regi-
me gegründete ungarische Gesellschaft auf das blosse Dahinvegetieren verwiesen war. 
Trotzdem fing die Arbeit und die Umgestaltung zu einer ungarischen Gesellschaft an. 
Dieser Vorgang ging ununterbrochen und unaufhaltbar vor sich. 

Den Zweck der Geologischen Gesellschaft für Ungarn formulierte ihr erster Vor
sitzender Herr Ágoston K T T R I N Y I wie folgt: » . . . die geologische Durchforschung aller 
Gegenden Ungarns, und in Folge dessen die Auffindung und Bekanntmachung von allerlei 
nützlichen Mineralien, Erzen, Steinkohlen, und zum Bau und anderen technischen 
Zwecken tauglichen Fossilien . . .«. 

Verehrte Jubiläumssitzung ! 
Verglichen mit den zahlreichen Organisationen, die ihren Viertel]ahrhundert langen 

Bestand feiern, können wir unserer Gesellschaft ruhig noch rund 100 Jahre dazugeben. 
Der Umfang einer solchen zurückblickenden Einschätzung kann mit dieser langen Zeit
spanne keineswegs proportioniert sein. Daher ergibt sieh die Kondensierung der 
Geschichte nicht aus Nonchalance sondern aus der kompakten Schilderung der Ereg-
nisse. 

Zum Anlass des 50-jährigen Jubiläums stellten die damaligen Sekretäre Gyula Ko-
V Á T S , Sándor S C H M I D T und Antal K O C H in der Zeitschrift unserer Gesellschaft fest, 
dass die ersten zwei Jahrzehnte, als die Anfänge der ungarischen Geologie, eine sammelnde, 
beschreibende Tätigkeit kennzeichneten. Selbstverständlich konnte damals noch von keiner 
zeitlich abgestimmten, koordinierten Arbeit die Rede sein, dennoch gelang es, die 
Bedeutung der Geologie — trotz den individuellen, isolierten Tätigkeiten — gemeinkundig 
zu machen. Dies musste gelingen, denn auf diesem Grunde konnte letzten Endes die 
planmässige und regelmässige Abgabe des am Gelände gesammelten Materials im Un
garischen Nationalmuseum erzielt werden. Die Bibliothek der Gesellschaft war die 
Grundlage für die Errichtung der Bibliothek der neugegründeten Ungarischen Geolo
gischen Anstalt, und die Mitteilungen der Gesellschaft, die »Földtani Közlöny«, sind nach 
wie vor das populärste, meist verbreitete, vaterländische und internationale Organ der 
ungarischen Geologie. Nur wenn wir in Betracht ziehen, dass die Forschungen und 
Untersuchungen aus Privätdotation, im Dienste von privaten Unternehmen erfolgten; 
dass eine systematische Bildung von Geospezialisten fehlte und dass man dabei noch 
auf nomenklatorische Schwierigkeiten stossen musste, können wir richtig verstehen, wie 
lebenswichtig die verbindende und die Kontakte aufrechterhaltende Funktion der Ge
sellschaft in dieser Periode war. 

Ein ausführlicher Ergebnisbericht über die Tätigkeitsperiode 1848 — 1950 ist mit 
lobenswerter Objektivität und Pregnanz im Buch »Hundert Jahre der Ungarischen Geolo
gischen Gesellschaft« aus der Feder von Aladár V E N D L erschienen und uns allen bekannt. 
Nun wäre es erwünscht, als Fortsetzung, an dieser Stelle eine Zusammenfassung der Ereig
nisse, des Lebens unserer Gesellschaft in den vergangenen 25 Jahren vorzutragen. 

125 Jahre stellen ja wohl schon eine historische Perspektive dar. Nicht nur in Relation 
einer Gesellschaft, sondern auch im Leben einer Nation sind es eine beträchtliche Zeit
spanne. Natürlich ist das Alter in sich selbst noch kein Verdienst, es ist eher, wie man 
sagt: ein Zustand. Auch im Falle der Ungarischen Geologischen Gesellschaft wünschen 
wir diese lange Zeit nicht zuwürdigen, sondern wollen wir eher auf jenes Geheimnis, jene 
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Fähigkeit der Gesellschaft aufmerksam machen, mit welcher sie in ereignisvollen his
torischen Zeiten unter oft sehr schwierigen Verhältnissen, ohne Unterbrechung zu 
funktionieren vermochte und entwicklungsfähig blieb. 

Die Geschehnisse der grauen Vergangenheit können leichter beurteilt werden, nicht 
nur wegen der die Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten verschleiernden Optik der 
Ferne, die alles verschönert, sondern weil der Wert der damaligen Entscheidungen, Vor
haben heute schon offenbar ist. Eine rationelle Einschätzung der näheren Vergangenheit 
wird durch unser beschleunigtes Leben gefördert, doch bei dieser Perspektive können wir 
uns eigentlich mit einer schematischen Schilderung der historisch begründeten Vorhaben 
begnügen. 

Seit der Gründung hat unsere Gesellschaft, bezüglich ihrer Mitglieder einen mannigfal
tigen Weg hinter sich gelassen. Diese Laufbahn widerspiegelt treu die Prozesse der sozia
len Umwandlungen und auch die Entwicklung der Fachwissenschaft Geologie. Die 
Veränderung der Eigentumsverhältnisse infolge der gesellschaftliehen Veränderungen hat 
viele Interessengegensätze hervorgerufen und die verschiedenen Methoden der Leitung 
hatten eine Rückwirkung auf die geologische Erkennung, auf die wissenschaftliche und 
Forschungs-Anschauung. Letzten Endes ergibt sich also die allgemeine Entwicklung 
aus einer äusserst mannigfaltigen, kaleidoskopartigen Reihe von Bildern, wobei die dunk
len Flecken immer mehr erblassen, während wir die glänzenden Abschnitte als die 
progressive Tradition unserer, sich erneuernden Entwicklung betrachten. 

Die Existenz und die Entwicklung der Gesellschaft, war zu Beginn der Verdienst von 
Duzenden, dann von Hunderten und die seit der Vereinigung im MTESZ schon von 
Tausenden, ja sogar Zehntausenden von Mensehen, und von Beginn bis zur Gegen
wart ist diese Entwicklung Millionen der Bevölkerung von Ungarn zu verdanken. 

Dies ist, wenn auch nicht in dieser Form, in mehreren Notizen, und in der Literatur 
über die Ungarische Geologische Gesellschaft zu lesen. Ich glaube, wir stehen der 
Wahrheit, nahe wenn wir feststellen: die Gesellschaftsmitglieder haben das Getane unter 
allen Umständen immer, realistisch beurteilt; die Erfolge haben sie nie selbstgefällig 
gemacht und die Misserfolge haben keine Kleingläubigkeit gezeugt. Man versuchte 
immer den Schlüssel zur Lösung zu finden. Es gab immer »lebende Gewissen« der 
Gesellschaft, die trotz allen Heimsuchungen und Zurücksetzungen, für die Gründungs
ideen, für die grandiosen Vorhaben eintraten. 

Verehrte Jubiläumssitzung ! 
Mit 1945 kam die neue Zeit die die Jahreswenden nicht nur feierte, sondern die in 

1848 festgelegten Gründungsziele, der Reihe nach verwirklichte und weiterentwickelte. 
Die Ungarische Geologische Gesellschaft ist seit 1948 Gründermitglied des Verbandes 

der Technischen und Wissenschaftlichen Vereine Ungarns (MTESZ). Damals, in 1948 
hatten Mitglieder, Generalversammlung und Vorstand die Situation wieder richtig er
kannt: das haben die vergangenen 25 Jahre bewiesen. Die Beklommenheit der Zeiten, 
als die Geologen ihre Forschungstätigkeit oft auf sich selbst gewiesen treiben mussten, 
war vorbei. Kennzeichnend für die geänderte Gesellschaftstätigkeit ist, dass die Gesell
schaft den Fachleuten ein Forum ist, wo sie die Informationen rasch und unmittelbar 
austauschen können und dadurch Übersicht über die aktuellen Fragen der Wissensehaft 
und Wirtschaft gewinnen. Die Mitglieder der wissenschaftlichen Vereine können ihre 
Meinung und Vorschläge in Bezug auf die Staatspläne und die Konzeptionen der pers
pektivischen Entwicklung vorlegen und besprechen. Damit hilft der wissenschaftliche 
Verein den Staatsorganen und Behörden in der Vorbereitung richtiger Entschlüsse. Das 
vergangene Vierteljahrhundert hat bewiesen, dass die Ministerien und die höheren 
Staatsorgane diese Tätigkeit in immer grösserem Mass beanspruchen und bei ihren 
Entscheidungen berücksichtigen. 

Mit den sozialen-politischen Veränderungen wird das Industrialisierungsprogramm 
lanciert und die Erkundungs- und Sucharbeiten auf vaterländische Lagerstätten nutz
barer Bodenschätze werden erneut in Angriff genommen. Es erfolgen Suche auf Kohle 
im Mecsek, Bakony und am Fusse des Mátra-Gebirges. Der Kohlenbergbau kann auf 
immer begründetere Vorräte rechnen, und das tägliche Brot der Industrie verschaffen. 
Neuere Gebiete beteiligen sich an der Erdölproduktion. In gut organisierter Form wer
den die Sucharbeiten auf Bauxite und Bunterze (Uranerze mit einbegriffen) vorgenom
men und in nationalem Massstab fängt man an, die Termal-, Industrie- und Trink
wasservorräte der Republik zu berechnen. Das zunehmende Tempo der Realisierung 
von Bauprojekten erfordert nie gehörte Mengen von Zement, Baustoffen, hüttenmän
nischen und keramischen Rohstoffen. 

Die geologischen Forschungs- und Erkundungsarbeiten sind nunmehr ein organischer, 
untrennbarer Teil des Aufbaues der Volkswirtschaft. In ihren mittellangfristigen Plänen 
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rechnet sie schon mit diesen Arbeiten und den Ergebnissen. Es begann die geologi
sche Kartierung und wurde immer intensiver, um binnen ganz kurzer Zeit die Versäu
mungen von mehreren Jahrzehnten nachzuholen. In 1950 hat man mehr kartiert, als in 
den vergangenen 45 Jahren insgesamt. 

Zur Planmässigkeit gehört auch die Erziehung des Nachwuchses. Die Organisierung 
der Geologenbildung sichert zugleich die kontinuierliche Tätigkeit der Universitätsfach-
basen und bietet den Lehrstühlen die Möglichkeit an sich an Forschungen beteiligen zu 
können. Die fruchtbaren Beziehungen zwischen Theorie und Praxis, Unterrichtswesen 
und Industrie sind in langfristigen Verträgen, im Rahmen der technisch-wissenschaft
lichen Kooperation allgemein verbreitet und ihre Wirkung äussert sich positiv auch 
in der Bildung von Geowissenschaftlern. 

Die Gesellschaftsmitglieder wissen aber, trotz der Entwicklung, dass die Frachpresse 
lediglich mit Teilergebnissen ausgefüllt ist: es braucht Synthesen und auch die Weiter
bildung der Spezialisten muss auf systematischer Basis organisiert werden. Diese Anstre
bung ist besonders wichtig, da die Gesellschaft bemüht ist, die Geologen, die nach Ver
lassung der Universität weit von Budapest, an die Bergwerke, Erkundungsbetriebe und 
andere Bereiche der Industrie geraten waren, auch weiterhin zu aktivisieren und ihre 
wertvollen Beobachtungen und Kenntnisse für die Wissenschaft und Volkswirtschaft 
nutzbar zu machen. Wir müssen jedoch ehrlich gestehen, dass diese Bemühungen früher, 
wegen zahlreicher hemmender Unverständnisse, misslangen. Damals kamen die Betriebe 
den Geologen gar nicht gern entgegen und man hielt die wissenschaftlich orientierten 
Unternehmungen für produktionshindernd und überflüssig: das beschleunigte Tempo der 
Produktion und Planerfüllung wären dadurch gefährdet. Später wurden zwar die Geo
logen ohne Hemmungen empfangen, doch belastete man sie eine Weile mit Aufgaben, 
die nicht ihrer Bestimmung, ihrem Beruf entsprachen: verschiedene Bergwerkadministra
tionen usw. Zu den Beschäftigungen mit statistischen Nachweisen, Teilproblemen der 
Förderung usw. kamen noch Probleme wie Wohnung, Unterkunft, Dienststelle und 
Verkehr hinzu. Wie hätte denn unser armer, junger, neugebrandter, ambitiöser Geologe 
sich an den Sitzungen, Wanderversammlungen und anderen Veranstaltungen der Gesell
schaft beteiligen oder die Bibliothek der Geologischen Anstalt in Budapest besuchen 
können? Natürlich ist das alles heute schon lang vorbei. Die regionalen Sektionen 
ermöglichen die Teilnahme am Gesellschaftsleben, die Entwicklung des Verkehrs fördert 
die Bekämpfung der Entfernungen; trotzdem können an manchen Stellen noch Rück-
bleibsel der Obigen erkant werden. 

In die Erkundungs — und Sucharbeiten investiert der Staat ungeheuere Sum
men. Die geologische Erkundung ist nicht mehr eine Privatangelegenheit oder von einem 
Mäzen angebotene Möglichkeit, sondern eine planmässige Tätigkeit. Den Wert eines 
wissenschaftlichen Vereins zeigt am besten die Gesamtheit der von seinen Mitgliedern 
durchgeführten Arbeiten zum Ausdruck. Auch in dieser Hinsicht war die Entwicklung 
schwindelhaft schnell : ab und zu erschienen grundlegende Arbeiten, Universitätslehr
bücher über mineralische Rohstoffe, und der Kreis der an geologischen Untersuchungen 
beteiligten Schwesterwissenschaften erweitert sich. 

Die industriellen Kreise erkennen das Nutzen der Geologie, der geologische Dienst 
der Industriezweige wird immer stärker und sein juridischer Status wird im neuen Bergbau
gesetz festgelegt. Die Bildung verstärkt sich, die Zahl der Geologen nimmt zu und 
die geologischen Arbeiten werden immer planmässiger und systematisierter. Bedeu
tendere Synthesen entpriessen auch der Feder der in der Provinz, in der Industrie Täti
gen: der Industriegeologe ist nicht mehr ein blosser Datenlieferant oder »Beitragender« 
zu grossen Synthesen. In vielen Bereichen entsteht die Möglichkeit für die Ausweitung 
des Sichtskreises: RGW, UVN, FAO, TESCO, OMFB, GEOMINCO, CHEMOKOMPLEX 
und drgl. Organisationen bieten die Möglichkeit für Auslandsarbeiten an. Die Gesellschaft 
erkennt wiederum, was sie zu tun hat: sie organisiert Sprachkurse und Vortragsserien 
zur Vorbereitung zum Auslandsdienst in Kooperation mit Universitäten, hohen Staats
organen, Brudervereinen. Inzwischen wurden Sektionen aufgelöst und Sektionen gegrün
det, eventuell gar dieselben Sektionen. Und da finden wir nichts Besonderes. Waren 
die Bedingungen für die Existenz für irgendwelche von diesen noch unreif, war es besser, 
die betreffende Sektion aufzulösen, denn die Bedürfnisse des Lebens werden sie sowieso 
erneut ins Leben rufen, sobald das nötig ist. Auch dieses Merkmal rechne ich zu den 
positiven Eigenschaften der Gesellschaft und bin der Meinung: das ist eine derjenigen 
Beschaffenheiten, denen das lange Leben der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 
zu verdanken ist. 

Die Beziehungen mit der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, der Staatlichen 
Kommission für Technisch-Wissenschaftliche Entwicklung (OMFB) und dem MTESZ 
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verbessern sich und werden immer tiefer, und das kommt in zahlreichen gemeinsamen 
Veranstaltungen zum Ausdruck. 

Die Veranstaltungen registrieren übrigens auch genau die Anforderungen von Zeit 
und Leben. Die Enqueten über TJnterrichtswesen und Fachpresse geben von modernen 
Büchern und Erziehungsmethoden Rechenschaft. Die in den Kohlenbecken, Erdölfeldern 
der Umgebung von Bauxitlagerstätten, Bunterzbergwerken, hydro- und ingenieurgeo
logischen Objekten gehaltenen Wanderversammlungen sind von hoher Effektivität-
An diesen werden Berichte über wissenschaftliche und praktische Arbeiten vorgetragen, 
die Ergebnisse summiert und die Richtlinien festgelegt. 

* 
Einige Angaben: 

In 1851 zählte die Gesellschaft 76 Mitglieder. 
In 1900 wurden 310 Mitglieder in Evidenz gehalten. 
In 1950 war die Mitgliederzahl 248, 

die Zahl der Fachsitzungen: 7. 
In 1960 betrug die Zahl der Mitglieder 662, 

Zahl der Fachsitzungen: 36, 
Zahl der Vorträgen: 88. 

In 1970 erreichte die Mitgliederzahl 942, 
Zahl der Fachsitzungen: 86, 
Zahl der Vorträgen: 198. 

Die Entwicklung ist nicht nur mit dem Zuwachs der Mitgliederzahl, der Fachsitzungen 
und Vorträgen messbar — obwohl auch diese wichtige Kennzeichen sind —, sondern 
davon zeugen sowohl die Gegenstandsauswahl der Vorträge, als auch die gemeinsamen 
Veranstaltungen mit Brüdervereinen und der Akademie, sowie die Anerkennungen im 
Ausland. Gestatten Sie mir, einige Ereignisse der vergangenen 25 Jahre anzuführen: 

1951. — An der Grossversammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 
halten 16 Gesellschaftsmitglieder Vorträge über den Stand der Grund- und industriellen 
Forschungen sowie über die uns bevorstehenden Aufgaben. 

1953. — An der Tagung anlässlich des Monats der Ungarisch —Sowjetischen Freund
schaft berichten unsere Gesellschaftsgenossen über die in den verschiedenen Disziplinen der 
Geowissenschaften erzielten sowjetischen Ergebnisse im Zusammenhang mit ihrem 
Einfluss auf Ungarn. Kohlengeologische Wanderversammlung in Salgótarján, Karsten
quete in Miskolc, veranstaltet gemeinsam mit der Hydrologischen Gesellschaft. 

1959. — Die erste Regionalgruppe der Gesellschaft wird in Pécs gegründet. Im gleichen 
Jahr veranstaltet die Ungarischen Geologische Anstalt, mit aktiver Beteiligung der 
Gesellschaft, eine internationale Konferenz über das Mesozoikum, die grossen Erfolg ern
tet und zum Anlass des 90-jährigen Bestehens der Ungarischen Geologischen Anstalt 
organisiert wird. 

1961. — Die Regionalgruppe Mitteltransdanubien und dann die Gruppe Nordungarn 
werden aufgestellt. 

1962. — Eine ingenieurgeologische Fachgruppe (Sektion) wird organisiert. Im gleichen 
Jahr wird die sog. Nationalenquete über Erdgas — veranstaltet gemeinsam vom Wissen
schaftlichen Verein für Energiewirtschaft, vom Verein der Ungarischen Chemiker und 
vom Ungarischen Berg- und Hüttenmännischen Verein — in Miskolc organisiert, wo 
die Probleme der ungarischen Erdgasressourcen sowie deren Förderung und energetischen 
und chemischen Nutzung besprochen werden. Im Herbst, an der Wissenschaftlichen 
Tagung über die Erdölindustrie legen die Mitglieder der Gesellschaft ihre Meinung und 
ihren Standpunkt aufgrund einer weitgehenden Analyse fest. 

1963. — Öffentliche Diskussionssitzung über die Fragen der Fachbildung von Geologen, 
veranstaltet gemeinsam mit der Fakultät für Naturwissenschaften der Eötvös Lóránd 
Universität (ELTE). Symposium über den Stand und Aussicht der mineralischen Roh
stoffbasis von Mitteltransdanubien, veranstaltet durch die Regionalgruppe Mitteltrans
danubien. Festsitzung in Miskolc, organisiert gemeinsam durch die Regionalgruppe 
Nordungarn, den Ungarischen Berg- und Hüttenmännischen Verein und den Verein der 
Ungarischen Chemiker. 

Enquete über die Fragen von Schutzmassnahmen in der Bergbauindustrie, ver
anstaltet gemeinsam durch die Ungarische Hydrologische Gesellschaft und den Ungari
schen Berg- und Hüttenmännischen Verein, in Edelény. 



164 Földtani Közlöny, 104. kötet, 2. füzet 

1964. — Berichtsitzung der Ungarischen Geologischen Anstalt und des Ungarischen 
Eötvös Lóránd Geophysikalischen Institutes, organisiert gemeinsam mit der Ungarischen 
Geologischen Gesellschaft. Enquete über die geologischen und förderungstechnischen 
Fragen der Bauwürdigkeit in Miskolc, organisiert gemeinsam mit dem Ungarischen 
Berg- und Hüttenmännischen Verein. Treffen von ungarischen und jugoslawischen Geolo
gen in Pécs. 

1965. — Session der Internationalen Kommission für Kohlenpetrographie, in Ungarn. 
1966. — Wanderversammlung über Bauxite in Balatonalmádi. 
1967. — Hydrogeologische Konferenz in Miskolc, veranstaltet gemeinsam mit der 

Hydrologischen Gesellschaft, im Rahmen der Borsoder Technischen Wochen. 
Kolloquium über die Geologie von Kohlenwasserstoffen, Budapest. 
Datenspeicherung und Datenverarbeitung mit Hilfe von Rechenautomaten in der 

geologischen Forschung und Erkundung, veranstaltet gemeinsam mit dem Geophysikali
schen Verein. 

Enquete über das Kohlenbecken von Ózd, organisiert gemeinsam mit dem OMBKE. 
Geologie-Woche, organisiert gemeinsam mit der Budapester Organisation des TIT, 

in Budapest. 
Studienreise der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft. 
Vortrag von A. W. S I D O R E N K O , Minister der Geologie der UdSSR, über die 50-jährige 

Entwicklung der sowjetischen Geologie, veranstaltet gemeinsam mit der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften. 

Enquete über die ingenieurgeologischen Probleme von Budapest, organisiert gemein
sam mit dem Wissenschaftliehen Verein für das Bauwesen und der Ungarischen Urbani
stischen Gesellschaft. 

Wanderversammlung über die Kohlengeologie von Nordungarn: Salgótarján —Gyön
gyös —Miskolc. 

1968. — Wanderversammlung in Szeged. Faehexkursion auf die grösste, 1965 ent
deckte Erdöl- und Erdgaslagerstätte Ungarns. Enquete über die wirtschaftsgeologischen 
Möglichkeiten für die Entwicklung von Pécs — Baranya. 

Enquete über die Probleme der Automatisierung und Datenverarbeitung, organisiert 
gemeinsam mit dem Geophysikalischen Verein. 

1969. — Ausserordentliche Jubiläumsgeneralversammlung anlässlich des Zentenariums 
der Ungarischen Geologischen Anstalt. 

Geologentreffen Ungarn — Jugoslawien in Szeged. 
Internationales Neogen-Kolloquium, Budapest. 
1971. — Wanderversammlung über die Oberflächen- und Tiefengeologie von Tiszántúl 

(Raum östlich von der Theiss). Möglichkeiten für geistigen Export in geologischer 
Forschung und Erkundung. Enquete, organisiert gemeinsam durch die Jugendkommis
sion der Gesellschaft, das Zentralamt für Geologie (KFH) und die Geominco A. G. Moderne 
kartographische Methoden im Dienste der geologischen Forschung und Erkundung: ein 
Kursus, organisiert durch die Jugendkommission. 

Lehrgang »Neue Ergebnisse der sedimentären Petrologie«, organisiert durch die Jugend
kommission. Vorträge von Gesellschaftsmitgliedern an der MTESZ-Konferenz über den 
Aufbau, die Inbetriebsetzung und Inbetriebhaltung von industriellen-technischen Objek
ten in Entwicklungsländern. 

1972. — Enquete über die Erfahrungen der Bildung und Weiterbildung von Geologen 
und künftige Perspektiven. 

Bericht unserer Wissensehaftshistorischen Kommission an einer Sitzung der MTESZ-
Kommission für die Geschichte von Wissenschaft und Technik. 

Konferenz über Bergschäden in Ungarn, organisiert in Balatonfüred, gemeinsam mit 
dem Ungarischen Berg- und Hüttenmännischen Verein. 

Vorlegung praktischer Ergebnisse im Bereiche der Geologie von Sedimentgesteinen 
im Rahmen einer Enquete in Pécs. 

Enquete über die Einschätzung der Wirtschaftlichkeit und Bauwürdigkeit von Kohlen-
und Bauxitvorräten, organisiert im Rahmen des Monats der Wissenschaft und Technik 
vom Komitat Veszprém. 

In 1972, an der VIII. Generalversammlung des MTESZ erhielten wir Übersicht über 
die sozialen-wissensehaftlichen Tätigkeiten des Verbandes, über seine internationalen 
Beziehungen, seine Arbeit im Bereich des Unterrichtswesens, über die Beteiligung junger 
Spezialisten an den Tätigkeiten des Verbandes sowie über ökonomische und technische 
Probleme. Man wurde informiert über die Tätigkeit der Mitgliedvereine, der Gesellschaf
ten, Kommissionen, Regionalorganisationen und zentralen Organe des MTESZ. Wir 
erfuhren, dass sämtliche Mitglieder unserer Gesellschaft der Bedeutung der MTESZ-Tä-
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tigkeit und der Kraft der wissenschaftlichen Öffentlichkeit bewusst sind und dass sie 
die Teilnahme an der Erarbeitung von nationalen Forsehungsplänen beanspruchen und 
sich an der Diskussion und Kritik beteiligen. 

Die innere Struktur unserer Gesellschaft widerspiegelt auch diese Entwicklung. 

Sektionen und Fachgruppen der Gesellschaft 
(in Reihenfolge des Gründungsjahres) 

1 Regionalgruppe Südtransdanubien 1 9 5 9 
2 Tonmineralogische Sektion 1 9 6 0 
3 Regionalgruppe Nordungarn 1 9 6 1 
4 Regionalgruppe Mitteltransdanubien 1 9 6 1 
5 Ingenieurgeologische-baugeologische Sektion 1 9 6 2 
6 Mineralogische-Geochemische Sektion 1 9 6 3 
7 Paläontologische Sektion 1 9 6 3 
8 Regionalgruppe Südalföld 1 9 6 6 
9 Wirtschaftsgeologische Sektion 1 9 6 7 

1 0 Sektion Allgemeine Geologie 1 9 6 9 
1 1 Fachgruppe Geomathematik 1 9 7 0 
1 2 Wissenschaftshistorische Fachgruppe 1 9 7 0 
1 3 Jugendkommission 1 9 7 0 
1 4 Klub der Mineralsammler 1 9 7 1 

Auch diese einigen Beispiele, die aus der Zusammenstellung unseres Ausschussmit
gliedes Gábor C S I K Y , herausgegriffen worden sind, zeigen uns, welch mannigfaltige, bald 
differenzierend detaillisierende, bald umfassende, integrierende Tätigkeit jeweils er
forderlich ist; trotzdem bleibt aber das Hauptziel die vaterländischen Rohstoffquellen 
zu erkunden, einzuschätzen und der Volkswirtschaft zur Verfügung zu stellen. 

Gemeinsam mit den Brudervereinen bezwecken wir, die Grundlage für die Wohlfahrt 
der Nation an Hand der wissenschaftlich begründeten Wirtschaftsergebnisse der Geofor-
schungen zu erschaffen. Wir müssen einschätzen, was wir haben. Aufgrund rationeller 
objektiver Prognosen müssen wir Vorsehläge zur Sicherstellung von technischwissen
schaftlichen Kadern, die die Ausbeutung der Ressourcen unseres Landes realisieren 
können, sowie zur Bestimmung der Proportionen und Richtungen, erarbeiten. 

Auszeichnungen seitens der Gesellschaft: 
Die S Z A B Ó József Erinnerungsmedaille wurde das erste Mal in 1 9 0 0 von der Ungarischen 

Geologischen Gesellschaft ausgehändigt. Seitdem haben 2 5 Mitglieder diese werte Aus
zeichnung erhalten 

Die H A N T K E N Miksa Erinnerungsmedaille wurde zum ersten Male in 1 9 6 3 heraus
gegeben. Seitdem können sie 4 Mitglieder als ihr eigen betrachten. 

Die K O C H Antal Erinnerungsmedaille wurde zuerst in 1 9 6 9 ausgehändigt. Zwei Mit
glieder haben sie bisher erhalten. 

Die Jubiläumsmedaille wurde durch die Kommission 5 Mitgliedern zugesprochen. 
Der Besitz des Erinnerungsringes der Ungarischen Geologischen Gesellschaft ist seit 

1 9 6 6 1 6 Kollegen zuteil geworden. (Zusammen mit den jetzigen 1 6 erreicht die Zahl der 
Ausgezeichneten 3 2 . ) 

Der V E N D L Mária Gedenkstiftungspreis wurde seit 1 9 6 5 zweimal ausgehändigt. 
Genauer formuliert: die Erinnerungsmedaille und die Gedenkstiftung würdigen immer 

eine geleistete Arbeit. Im Rahmen der Gesellschaft werden die in Rechnung kommenden 
wissenschaftlichen Arbeiten durch spezielle Präsidialkommissionen geprüft, einer verglei
chenden kritischen Auswertung unterzogen und Vorschläge betreffs Zuerteilung erarbei
tet. Die Zahl der inländischen Ehrenmitglieder der Ungarischen Geologischen Gesell
schaft beträgt 8, die der ausländischen: 1 9 . Als Annerkennung der geologischen Arbeiten 
seitens der Regierung werden 2 0 Kossuth- und 2 Nationalpreisträger unter den Geolo
gischen Gesellschaftsmitgliedern in Evidenz gehalten. 
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Die Zeit, als Ungarn zu den unentwickelten Ländern zählte, ist vorbei. Uns weiter 
entwickelnd, wollen wir kontinuierlich vorwärts schreiten. Auch ein an nutzbaren Boden
schätzen verhältnismässig armes Land kann die Möglichkeit der Entwicklung in diesem 
Bereich finden. Die vergangenen 25 Jahre sind das beste Beispiel hierfür. 

Obwohl das Pflegen der Traditionen der Vergangenheit selbstverständlich bestimmte, 
wohlverdiente Äusserlichkeiten beansprucht, werden die den Traditionen erwiesene Ver
ehrung und die Weiterentwicklung dieser Traditionen vor allem durch konkrete 
Taten markiert. Wir fassen also die Achtung und Schätzung der Traditionen unserer 
Gesellschaft so auf, und verbinden auf diese Weise den Inhalt unserer Feier mit den 
Äusserlichkeiten der Huldigung. Selbst die best geprägte Rede, die glanzreichsten 
Äusserlichkeiten können eine undurehgeführte oder eine ohne Geist und Sachverständ
nis erledigte Arbeit nicht ersetzen. 

Unser Jubiläum hegt keine falsche Nostalgie bezüglich der Vergangenheit. Wir geden
ken der Gründer von 1848, der grossen Gestalten, der Pfleger und Entwickler unserer 
Wissenschaft mit Stolz und Erfurcht, und einheitlich zollen wir den gründenden Mit
gliedern unserer Gesellschaft Pietät. Besonders stolz sind wir derer, die die Laufbahn der 
Gesellschaft bestimmt und durch ihre progressiv orientierte Tätigkeit die Gesellschaftsent
wicklung wesentlich beeinflusst haben. 

Ehre den Vorfahren, Verständnislust und Wissbegierde sind die Motiven, womit 
wir die Quellen dieser wunderbaren Vitalität nachzuweisen und zu würdigen versuchen. 
Weder aus stilarischem Grund, nich zufälligerweise lauten diese Sätze in »Majestätsplu
ral«. Ich und viele Gesellschaftsmitglieder, wie auch andere meinen, dass wir von den 
gemeinsamen, kollektiven Errungenschaften, unserer gemeinsamen Geschichte nicht 
anders, als nur im Plural reden dürfen, im Namen aller, die für die Gesellschaft etwas 
auch geleistet haben. Das »Wir« bedeutet hier jetzt jenes schaffende-aufbauende, aufrech-
terhaltende-weiterentwickelnde, vom Motor der Ungeduld angetriebene und mit nüch
terner Weisheit gesteuerte Kollektiv, dessen Mitglieder sich auf den schweren Beruf 
der Erkennung der Geheimnisse der Erde engagiert haben. 

Und siehe, die alte Gesellschaft funktioniert nach wie vor, ist immer noch, unge-
ändert ein bedeutender sozialer-fachlicher Faktor im Bereich der äusserst riskanten, 
stets einen grossen Aufwand beanspruchenden, doch dabei die ganze Volkswirtschaft 
beeinflussenden geologischen Forschung und Erkundung. Den Traditionen getreu befür
worten ihre Mitglieder, nach wie vor, das Prinzip der Erkennbarkeit der materiellen Welt 
und trotz den Nebenwegen und Irrtümern dieses edlen Bestrebens nehmen sie die Ver
gangenheit an, und diese kritisch gesinnte Moral des Kollektivs dient als sicherster 
Richtungszeiger für die Zukunft. 
Verehrte Jubiläumssitzung ! 

Mit Absieht ist die Anführung von Persönlichkeiten, die Zitierung von Namen in der 
Rede des Vorsitzenden ziemlich beschränkt. Man könnte ja eine Sondersitzung zusammen
rufen, um die hervorragende Tätigkeit unserer verstorbenen und lebenden Gesellschafts
mitglieder zu würdigen. Die Aufgabe einer solchen Würdigung je nach Personen, mit der 
ihnen gebührenden Anerkennung und Dankbarkeit, verlassen wir jedoch den Chronisten. 

An der 125. Jahreswende der Gründung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 
kann ich mit ruhigem Gewissen sagen dass sich die Mitglieder einheitlich und unermüd -
lieh bemühen, um den Boden unseres Vaterlandes zu erkennen, seine Ressourcen 
zu erkunden und aufzuschliessen. In freundschaftlichem Einverständnis und brüder
licher Zusammenarbeit mit den im MTESZ vereinigten anderen Assoziationen sowie 
— dank ihren internationalen Beziehungen — mit den Brudervereinen der benachbarten 
und weiter von uns gelegenen, dem RGW angehörigen und anderen Länder kämpfen sie 
für die Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und durch die Bekanntmachung 
der Ergebnisse und den Austausch der Erfahrungen streben sie an, die internationalen 
wissenschaftlichen Beziehungen auszuweiten und zu vertiefen. 

Es lebe und blühe die Ungarische Geologische Gesellschaft ! Mögen die Gesellsehafts-
mitglieder, mit den Ergebnissen weiterer Jahrzehnte bereichert, ihre Entwicklung gegen 
neuere Jubiläen fördern ! 
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A földtani kutatás és a társadalmi-gazdasági 
haladás 

dr. Fülöp József 

Tisztelt társulati ünnepi ülés ! Kedves hallgatóim ! 

A Magyarhoni Földtani Társulat alapításának 125. évfordulóján, a Központi 
Földtani Hivatal képviseletében, két alapvető szempontból kívánok gondola
tokat fölvetni: 

1. Az ünnep jellege a történelmi múlt tanulságainak számbavételére és 
értékelésére kötelez. 

2. Szaktársadalmunk széles körével való találkozás ugyanakkor a jelen 
helyzetünk elemző áttekintését és az időszerű feladatok kiemelését is indokolttá 
teszi. 

Mivel a hazai földtan történetén belül a legjelentősebb ásványi nyersanyagok 
kutatását további előadók tekintik át, — a magam részéről a földtan általá
nos hazai fejlődését, legfőképpen pedig a földtani kutatás és a társadalmi
gazdasági haladás alapvető kölcsönhatásait törekedtem megragadni, hogy a 
történelmi tanulságok is segítségünkre legyenek mai helyzetünk és feladataink 
reális megítélésében. 

A XIX. század első felében kibontakozó reformkor mélyreható szellemi áram
lata termékenyítőén hatott a hazai természettudományos gondolkodásra. 
Ennek eredményeként alakult ki a magyarországi földtan, amelynek érdem
leges tudománytörténete a Magyarhoni Földtani Társulat 1848-ban történt 
alapításával kezdődik. A társadalmi-gazdasági fejlődés szükségleteit vilá
gosan felismerő szakemberek történelmileg időszerű lépése volt a földtani 
kutatás első magyarországi szervezetének létrehozása. A hazai föld megisme
rését és természeti erőforrásainak hasznosítását célzó földtani kutatások rend
szeressé tételének és a kutatási eredmények folyamatos közreadásának szán
déka jelentős tényező volt a nemzeti függetlenségi törekvéseknek. A hazai 
földtan kiváló úttörői, haladást szolgáló törekvéseik valóraváltásáért a szabad
ságharc közdelmeiben is cselekvő részt vállaltak: SZABÓ József, KOSSUTH Lajos 
salétromfelügyelője, ZSIGMONDY Vilmos és KTJBINYI Ferenc a szabadságharc 
aktív résztvevői voltak. 

A budapesti tudományegyetem földtani tanszékeinek százados története is 
a szabadságharc forradalmi törekvéseiben gyökerezik. EÖTVÖS József minisz
tersége alatt határozták el, hogy az orvoskar ásványtan—állattan tanszékéből 
kiválva a bölcsészeti karon önálló ásványtani tanszéket állítanak fel. Ennek 
első szervezője 1850-től kezdődően SZABÓ József a magyar földtan ma is töret
len dicsfénnyel övezett kiválósága volt. 

A társadalmi és gazdasági haladás által létrehozott földtani intézményeket 
— azok nyilvánvaló indokoltsága miatt —, a szabadságharc leverését követő 
politikai elnyomás sem törölte el. A Habsburg neoabszolutizmus tudomásul 
vette a Magyarhoni Földtani Társulat megalakulását. Rendszeresen megjelent 

2 Földtani Közlöny 
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a Társulat kiadványa, a Munkálatok. SZABÓ József ugyan nem kapott tanári 
kinevezést és 1855-ben az egyetem elhagyására kényszerült, de az ásványtan
földtani tanszék tovább működött és élére később SZABÓ József is visszatérhe
tett. A gyakorlati szempontból legfontosabbat: az ország rendszeres geológiai 
felvételét azonban az 1849-ben alakult bécsi földtani intézet végezte. 

Jelentős további lépésekre a magyar földtan fejlődése terén az 1867-es 
kiegyezést követően kerülhetett sor. Kiemelkedő fontosságú ezek közül a 
Földtani Intézet megalapítása. A kezdeményezők sorában ismét az elsők között 
vannak a nagy úttörők: SZABÓ József és ZSIGMOND Y Vilmos. Tanácsukra a 
kormányzat elhárítja a bécsi földtani intézet ajánlkozását a magyarországi 
földtani felvételek folytatására és a szükségleteknek megfelelőbb hazai meg
oldást választja. Három fő ágon — az intézet, az egyetem és a társulat keretei 
között — gyors ütemben fejlődött ezután tovább a magyar földtan, a társa
dalmi elmaradottság ellenére kibontakozó gazdasági fejlődés ösztönzésére és 
annak egyre eredményesebb szolgálatában. 

Az ipari fejlődés alapja a vasipar volt, amely a gyorsan növekvő és most már 
geológiai kutatásokat igénylő vasércbányászatra támaszkodott. A vasút és a 
gőzhajózás, valamint a malomipar fejlődése a kőszénbányászat nagyarányú 
fellendüléséhez vezetett. Az ipari fejlődés fokmérője ebben az időszakban a 
kőszéntermelés: 1860 és 1913 között a világ kőszéntermelése 130 millió tonná
ról 1300 millió tonnára emelkedett. A magyar kőszéntermelés ugyanakkor 
475 ezer tonnáról 10 millió tonnát meghaladó szintet ért el. (Az előbbi tíz-, 
az utóbbi huszonkétszeres növekedés). 

A rendszeres földtani térképezésen kívül a bányageológiai felvételek, az 
érc és a kőszénkutatás, valamint rajtuk kívül az összes egyéb gyakorlati irányú 
földtani vizsgálat az első világháború végéig a Földtani Intézet hatáskörébe 
tartozott. 

Az ásványi nyersanyagok kutatása az érc és kőszénlelőhelyek vizsgálatán 
kívül kiterjedt a szénhidrogénkutatásra, az építőipari kőzetfajták és a kőbányák 
átfogó számbavételére, a finom- és a durva kerámia, valamint a cement- és 
az ásvány-festék ipar nyersanyagainak felmérésére, diatomapala-, tűzálló
agyag-, öntödei homok-, dolomit-, foszforit- és azbeszt lelőhelyek kutatására. 

A filoxérás szőlőpusztulás, a gabonaválság következtében előtérbe került 
igényesebb termőföld hasznosítás, és a szikesedés elleni küzdelem 1891-ben 
agrogeológiai osztály felállításához vezetett. Az e téren gyorsan kibontakozó, 
széles körű tudományos és gyakorlati munka tette lehetővé LÓCZY Lajos szá
mára, hogy 1909-ben Budapestre hívja össze az első nemzetközi agrogeológiai 
kongresszust, amelyről ma is tisztelettel emlékeznek meg a nemzetközi talaj
tani kongresszusok szervezői. 

Az ásvány- és a gyógyvizek védelme, a városok és a községek vízellátása, 
az artézi kutak létesítésének engedélyezése és szakszerű telepítésének irányí
tása az 1885. évi vízjogi törvény alapján hatósági jogkörrel tartozott a Föld
tani Intézet feladatkörébe. 

Az új vasútvonalak tervezése, a vízi-építkezések földtani problémáinak 
megoldása és a bányavíz elleni védekezés a mérnök-geológiai tevékenység 
bevezetését tették szükségessé. 1894-ben a kőolajfinomítók vízszennyezést 
okozó tevékenységének vizsgálatával megjelent a környezetvédelem első fecs
kéje is. 

Az egyetemen a tanárképzés mellett a szaknevelés is teret kapott. SZABÓ 
József tanítványaként alapozta meg tudását többek között K O C H Antal, 
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SCHAFABZIK Ferenc és SZÁDECZKY Gyula. Kortünetként hatalmas gyűjte
mények szakszerű kifejlesztésére törekedtek. 

1882-ben SZABÓ József ásványtan-földtan tanszéke mellett — Európában 
harmadikként — őslénytani tanszéket alapítottak, amelynek tanszékvezető 
tanárává HANTKEN Miksát a Földtani Intézet korábbi igazgatóját nevezték ki. 
A budapesti Műszaki Egyetemen 1864-től kezdve HOFMANN Károly, majd 
1880 - tó l LÓGZY Lajos működésével jutott a földtan érdemleges képviselethez. 

A Földtani Társulat szerepe ebben az időszakban, az egyetemi tanszékek 
és a Földtani Intézet mellett is kiemelkedő jelentőségű. Nagy horderejű időszerű 
lépéseket kezdeményezett, mint a Földtani Intézet létrehozása, illetőleg saját 
szervező munkája révén valósított meg: mint Magyarország átnézetes földtani 
térképének megszerkesztése és kiadása. A nemzetközi földtani kongresszusokon 
és kiállításokon a Társulat vezetői és tagjai, ill. az általuk létrehozott kiállítási 
anyag képviselték a magyarországi földtani kutatás kitüntetésekkel elhalmo
zott magas színvonalát. A Földtani Társulaton belül hozták létre 1880-ban 
az első magyarországi földrengésvizsgáló szervezetet az ún. Földrengésbizott
ságot, 1910-ben a Barlangkutató Bizottságot és 1917-ben a Hidrogeológiai 
Szakosztályt. 

Ezek ma is működő jelentős intézmények kezdetei voltak. Az 1871 -ben 
megindított Földtani Közlöny évszázados története alatt töretlenül megtar
totta a magyar geológusok központi tudományos folyóiratának rangját. A Tár
sulat 1900-ban először kiadott SZABÓ József emlékérme szaktársadalmunk 
legmegbecsültebb tudományos kitüntetése. 

Az első világháború végéig terjedő időszak, bennünket közelről érintő tudo
mánytörténetéhez tartozik EÖTVÖS Lorándnak a gravitációs erőtérrel és a föld-
mágnességgel kapcsolatos kutatómunkája, amely a torziós inga kifejlesztésével, 
a hazai tudományos és gyakorlati irányú geofizikai kutatások megalapozója 
és ma is elevenen ható példaképe. 

Az 1919-es Tanácsköztársaság forradalmi lelkületű fiatal geológusai az okta
tás, a kutatás és a múzeumügy korszerű reformjára törekedtek. A történelem 
azonban akkor még nem tette lehetővé elgondolásaik valóraváltását. 

A két világháború közötti időszakban a területvesztés sötét hangulata és a 
társadalmi-gazdasági elmaradottság bénította meg a hazai földtan fejlődését. 
Ebből az időből származik ásványvagyonszegénységünk eltúlzott mérvű hang
súlyozása. 

— A Földtani Intézetnek hosszú időn át nem volt kinevezett igazgatója. 
A földtani felvételek rendszeressége megszűnt. Az intézet figyelme és 
ereje sokféle, kisebb jelentőségű feladat között forgácsolódott szét. Az 
erősen korlátozott volumenű kincstári kutatásokat kevés szerencse 
kísérte. 

— Kivételes nagyvonalúság nyilatkozott meg NOPCSA Ferenc igazgatói 
elgondolásaiban: a geofizika kiépítésének sürgetésében, a geotermikus 
energia hasznosításának felvetésében és a szerkezeti földtan előtérbe 
helyezésében. 

— Az ismét jelentőssé váló kőszénbányászat, a fokozatosan kibontakozó 
bauxittermelés és a külföldi tőkével sikerre vitt szénhidrogénfeltárások 
önálló ipari geológiai tevékenység kifejlődéséhez vezettek. Ezzel a magyar 
földtan új életerős ága indult fejlődésnek, ami a hazai földtani kutatások 
napjainkig tartó szervezeti és kutatásmódszertani differenciálódásához 
vezetett. 

2* 
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— Az egyetemek és a Társulat ebben az időszakban kiemelkedő események 
nélkül látták el feladataikat. A Társulat legfigyelemre méltóbb lépése 
a Földtani Értesítő újraindításának elhatározása volt 1936-ban. 

A felszabadulás utáni évtizedek eseményeiben is sok, a ma már történelmi
leg értékelhető elem. Különösen az első tíz-tizenöt év tűnik számunkra a lezár
ható múlthoz tartozónak. Vezető személyiségei közül sokan örökre eltávoztak 
körünkből, fiataljaink nagy része pedig akkor még nem vett részt a szakmai 
közéletben, a történelmi sorsfordulót követő első erőfeszítésekben. A földtani 
kutatás közelmúlt korszakában, társadalmi-gazdasági szempontból a szocialista 
iparosítás nehézipar-fejlesztési programja, módszertani szempontból a szovjet 
geológiai kutatási módszerek voltak döntő hatással a hazai földtan eddigi, 
legnagyobb arányú fejlődésére. 

A magyar-szovjet kőolaj és bauxitvállalatok keretében működő és szakértő
ként meghívott szovjet geológusok a gyakorlati irányú kutatások módszere
sebbé tételére hívták fel magyar kollégáik figyelmét: 

— a prognózis tanulmányok alapján történő kutatás-tervezésre, 
— a földtani kutatások fázisokra bontott, célszerűbb megvalósítására, 
— az előírásszerű dokumentáció szükségességére, 
— és a kutatással megismert hasznosítható ásványos anyagok szakszerű 

számbavételének, nyilvántartásának és gazdasági értékelésének korszerű 
módszereire. 

A személyes intuíció elsődlegességére és a kvalitatív értékelésre nevelt szak
gárdánk nem könnyen vette át a kétségtelenül nagy volumenű előírásszerű 
munkát is magába foglaló új módszereket és az előírások bürokratikus túlzá
saira hivatkozva vitatják néhányan még ma is a nélkülözhetetlenül szükséges 
kutatási dokumentáció fegyelmezett és érdemi megvalósítását. Tudományunk 
exakt irányba való fejlődése, a kutatásra fordított hatalmas anyagi erők és a 
földtani adatok szinte beláthatatlan volumene azonban elkerülhetetlenül, a 
hatékonyság kulcskérdésévé tette a kvantitativitást, a korszerű dokumentációt, 
információt és koordinációt. 

A földtani kutatás egyre növekvő arányaira példaként említem meg, hogy 
amíg a felszabadulás előtti 100 év során, összesen mintegy 1 millió m fúrást 
mélyítettek hazánkban, addig az elmúlt 28 év alatt, a lemélyített fúrások, 
együttes hossza közel 12 millió méter. 

Felszabadulás utáni fejlődésünk kiemelkedően fontos tényezője a rendszeres 
szakemberképzés bevezetése. VADÁSZ Elemér professzor elévülhetetlen érdeme, 
hogy 25 évi kényszerű távollét után az egyetemre visszatérve, kiérlelt elgondo
lásait valóra váltó geológiai iskolát teremtett: 

— széles körű természettudományos felkészültségre, — 
— a személyes tapasztalatok és a gondolati elemek összhangjára, — 
— a tudományos nagyképűség helyett az egyszerű, gyakorlatias nézőpontra 

való törekvésre, — 
— és a geológiai hivatás nehézségeit is vállaló magatartásra nevelte tanít

ványait. 
A budapesti szakképzés tudományos színvonala jelentősen továbbfejlődött 

SZÁDECZKY-KARDOSS Elemér professzor kiemelkedő geokémiai és petrológiai 
működésével. A paleontológia ismét önálló tanszéki képviselethez jutott, 
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ezenkívül alkalmazott földtani és geofizikai tanszéket alapítottak, amelyek 
napjainkig, tanítványokat nevelő, korszerű oktató és kutató intézményekké 
fejlődtek. 

Fokozatosan rendszeressé váló szaknevelés kezdődött a soproni, majd az 
ennek utódaként működő miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen. A tudo
mányos munkában és a középiskolai tanárképzésben fontos szerepet játszó 
szegedi és debreceni ásványtani—földtani tanszékek mellett az új Veszprémi 
Nehézipari Egyetemen is létesült ásványtani tanszék, amely hamarosan magas 
színvonalra emelkedett. Kimagaslóan jelentős lépés volt az első hazai akadémiai 
földtani intézmény, a Geokémiai Kutató Laboratórium megszervezése és a 
Magyar Tudományos Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok Osztályá
nak létrehozása. 

A geológus és geofizikus képzés — a gazdaságtalan kőszénbányászat vissza
fejlesztésére hozott kormányhatározat nyomán —, a túlképzéstől való félelem 
hatására megtorpant és évekig stagnált, de az előttünk álló tanévtől kezdve 
a Művelődésügyi Minisztérium döntése alapján ismét a szükséges és reális 
mederbe tér vissza. Kialakulóban van egy többirányú szakmai továbbképzési 
rendszer. Ennek első lépéseit a közelmúltban megszervezett különböző tovább
képző tanfolyamok jelentik. A társadalmi-gazdasági igény e tekintetben sür
gős, további lépésekre ösztönöz. 

Nem lehetünk elégedettek a földtan közművelődésbeni helyzetével. Az ezen 
a téren lépten-nyomon fellelhető nagyfokú tájékozatlanságot, nem lehet az 
alap- és a középfokú iskolák részvétele nélkül megoldani. A tanítók és tanárok 
kellő felkészítése, valamint megfelelő tankönyvekkel és szemléltető anyagok
kal való ellátása nélkül nem lehet a földtan világnézeti és gazdasági szerepét 
széleskörűen közkinccsé tenni. A TIT, a múzeumok, a sajtó, a rádió és a tele
vízió elvétve programba vett földtani témái önmagukban nem oldják meg ezt 
a feladatot. Alap- és középfokon egyaránt tanítani kell a legfontosabb földtani 
ismereteket, nem feltétlenül ragaszkodva az önálló tantárgyi keretekhez. 
Segíteni kell, hogy a tanügyi reform a korszerű földtani alapismeretek és szem
léletmód kialakításának tantervi figyelembevételéhez vezessen. 

Földtani intézményeink közül röviden a Földtani Intézet tevékenységéről 
is véleményt szeretnék nyilvánítani. A felszabadulás utáni első évtized „minde
nes" szerepéből kinőve eredményesen kifejlesztette az ország területi egységek 
szerinti, részletes földtani térképezéssel egybekötött, komplex földtani vizs
gálatát. Elkészültek és kiadás alatt állanak a Dorogi- és a Nógrádi-medence, a 
Mecsek-, a Mátra- és a Tokaji-hegység monográfiái, részletes térképsorozatai 
és áttekintő földtani térképei. Folyamatban van az Alföld, a Balaton környék, 
a főváros, a Börzsöny és a Közép-hegység részletes és átfogó földtani vizsgálata 
és a vizsgálati eredmények közreadása. Ezekre a munkákra a gyakorlati 
feladatokhoz nélkülözhetetlenül szükség van. A rendszeres földtani térképezés 
és átfogó földtani vizsgálat egyetlen más földtani szervezetnek sem tartoznak 
a profiljába, de mindegyikük számára alapként szolgálnak. A központi doku
mentáció és a földtani információ még nem bontakozott ki teljes mértékben 
a korszerű követelményeknek megfelelően. Gyorsabb ütemű fejlesztésük alap
vetően fontos, időszerű feladat. 

Hasznosítható ásványos anyagainkhoz kapcsolódó bányageológiai szerve
zeteink és földtani kutatóvállalataink nagy ipari vertikumok keretében dolgo-
nak. Tevékenységükhöz kapcsolódnak a legközvetlenebbül a földtani kutatások 
gyakorlati eredményei: 
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— a szénhidrogénkutatás területén Nagylengyel, Hajdúszoboszló, majd Algyő 
felfedezése tette lehetővé, hogy hazánkban évi 6 millió tonna szénhidrogént 
termeljenek, ami jelenlegi teljes szénhidrogén szükségletünk 55%-a. 

— bauxitkutatásaink hatékonysága eredményezte, hogy hosszú távra bizto
sítottnak tekinthetjük a népgazdaság számára rendkívül fontos magyar
szovjet timföld-alumínium egyezmény nyersanyagbázisát. 

— szénbányászatunk a visszafejlődés ellenére igen jelentős és a Bükkalján 
további nagy kapacitású, modern külfejtésre alkalmas tartalékvagyonnal 
rendelkezünk. 

— ércbányászatunk kiemelkedő eredménye a recski mélyszinti rézércesedés 
felfedezése. 

— szilikátipari nyersanyagokban gazdag választékkal rendelkezünk. 
— talajvíz, artézi víz és termálvíz kutatásaink nemzetközileg felhívták 

magukra a figyelmet. 
Közvetlen gyakorlati célú kutatásaink hatékonyságának kulcskérdése a 

konkrét prognózisok és az átfogó kutatási programok magas színvonalú 
kidolgozása. 

Itt említem meg a földtani kutatások hatékonyságának- és a felkutatott 
ásványvagyon műszaki-gazdasági vizsgálatának és értékelésének kiemelkedő 
fontosságát. Ez a tevékenység kapcsolja leginkább össze a geológiai kutatást 
a bányászattal és ezen túl az egyes iparágak, valamint az országos vezető
szervek gazdasági tervező- és irányító tevékenységével. 

Örvendetesen fejlődnek építőipari ásványi nyersanyagaink földtani kutatá
sának bázisai, bár ezen a téren még nagyon sok a tennivaló. Különösen a nyers
anyagok és az ipari technológiák összehangolása és a nagyüzemek geológiai 
szolgálatának kiépítése terén. Befejezés előtt áll a helyi igények kielégítésére 
szervezett területi (megyei) földtani osztályok kiépítése. Tapasztalataink sze
rint ezek a szervezetek a hazai geológia egészségesen fejlődő életerős hajtásai. 

A földtani kutatás és a társadalmi-gazdasági haladás szoros kapcsolatát 
jelképezi a fejlődő országokban vállalt földtani tevékenységünk. Elegendő, ha 
ebben a tekintetben konkrétan csak a mongóliai földtani térképezésre, víz- és 
érckutatásra, a kubai Oriente tartomány földtani térképezésére és a vietnami 
bauxitkutatásra utalok. Jelenleg 12 országban, 41 magyar geológus és geo
fizikus végez kutató, tanácsadó és oktató-nevelő tevékenységet és szolgálja 
ezzel a fejlődő országok társadalmi-gazdasági haladását. 

A magyar földtan gazdasági jelentőségének kifejezője, az állami irányítás 
képviselője a Központi Földtani Hivatal. Kormányszervek részére készített 
tájékoztatásai és előterjesztései egyre nagyobb súlyúak a földtani kutatások 
anyagi feltételeinek biztosításában. A távlati iparfejlesztési és külkereskedelmi 
tervek kidolgozásában nagy szerepük van a Központi Földtani Hivatal hazai 
ásványvagyon elemzéseinek. Az V. 5 éves terv küszöbönálló összeállítása 
lehetőséget nyújt a Hivatal részére, hogy a földtani kutatás gyakorlati- és 
tudományos célkitűzéseit széleskörű javaslattétel és véleménycsere alapján 
jelentősen továbbfejlessze, és a kutatások koordinálását hatékonyabbá tegye. 
Konkrét elgondolásaink vannak a kutatók és a kutatások eredményeiben 
érdekeltek széles körű bevonására, területi és tematikus jellegű vitaülések 
keretében. 

Kedves Hallgatóim ! 
Előadásom befejezéseként Társulatunk mai életére és feladataira vonatkozó 

néhány gondolatot szeretnék elmondani. Ünnepi programba illő szavakkal 
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lehet dicsérni a közgyűlések, az ünnepi ülések, a vándorgyűlések és egyes 
szakmai rendezvények megszervezését, a társadalmi elismerést kifejező sok
féle megnyilvánulást: a HANTKEN Miksa és a KOCH Antal érem, valamint a 
VENDL MÁEiA-alapítvány létrehozását, a vasgyűrű bevezetését, s nem utolsó 
sorban a Földtani Közlöny rendszeres közreadását, a szakosztály-kiadványok 
bevezetését és a Központi Földtani Hivatal lapjának eljuttatását a Társulat 
tagjaihoz. 

De az ünnepi hangulatba aggodalom vegyül, amikor társulati életünk atomi
zálódására tekintünk. Hiányoznak a nagy súlyú központi szakülések, amelyek 
egész szaktársadalmunkhoz szólnak és azon túl is sokakat vonzanak. Időszerű 
közművelődésbeli, közéleti és tudománypolitikai problémákat a kollektíva 
kiérlelt véleményének hatékony képviselete segíthetne megoldásra. A kritika 
kifejlesztésére és célszerű alkalmazására a Társulat lehetne a legjobb iskola. 
Mindezek megvalósítása természetesen valamennyiünk elsőrendű feladata. 

Társadalmi rendünk, az'ország gazdasági helyzete és törekvései, az MSZMP 
tudománypolitikai irányelvei, és a kormányszervek ismét fokozottabban felénk 
irányuló figyelme, jó feltételeket teremtenek a földtani kutatások számára, 
ösztönöznek a jobb, a fejlettebb módszerek alkalmazására, sürgetik a termé
keny viták kibontakozását. A hatalmas anyagi ráfordítások célszerű és haté
kony munkát követelnek, amely eredményesen szolgálja népünk társadalmi és 
gazdasági haladását. 
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A geológia és a Földtani Társulat szerepe az 
.,ércek" és „nemércek", akausztolitok 

teleptanában 

dr. Földvári Aladár 
(1 ábrával) 

Az ásványi nyersanyagokra vonatkozó ismereteknek két forrása van. Két
ségtelen, hogy először a bányászat révén gyűltek az erre vonatkozó ismeretek 
és ezek rendszerezésével és értelmezésével alakult ki a teleptan tudománya. 
A másik forrás a laboratóriumi kísérletek és a természettudományi felismeré
sek alkalmazása az ásványi nyersanyagokra. A bányász és a geológus kölcsö
nösen befolyásolják, megtermékenyítik egymás munkáját. 

Ha végigtekintünk a MFT-ben egyesült geológus társadalom munkáján a 
történelmi materializmus módszerével, a fejlődésnek két tényezője jelentkezik. 
Az egyik a történelmi-társadalmi háttér, a másik a tudományos egyéniség 
szerepe. A periodicitás törvénye, mint arra SZÁDECZKY KAKDOSS Elemér 
akadémikus egyik előadásában célzott, a szellemi életben is felismerhető. 

A MPT a XIX. század közepének politikai és szellemi forradalmi periódusá
ban született. TASNÁDI KTTBACSKA András a „Magyar Hírlap" április 20-i 
számában „szerencsés tudományágnak" nevezte a geológiát. Valóban „jó sze
rencse" az, ha a történelmi erők, kívánalmak szilárd alapján létesül valami. 
Természetesen a MFT megalalkulása előtt már hosszú idővel rendszeres 
bányászat folyt a Kárpát-medencében. Már a római uralom előtt is, — azonban 
az utóbbi emlékei is fennmaradtak az egykori Dácia területén. Nagy szerepe 
volt a teleptan fejlődésében a Selmec-Körmöcbányai, a Szepes-Gömöri és a 
Bánáti ércbányászatnak. Elég néhány irodalmi példát említeni: DEL IUS 
Kristóf 1773-ban megjelent „Anleitung zu der Bergbaukunst für Chemnitzer 
Bergakademie" című könyvében egy fejezet az érctelérek geológiáját tár
gyalja. 

COTTA Bernhard a világhírű freibergi bányászati akadémia professzora 
idevágó munkái közül: Gangstudien oder Beiträge zur Kenntnis der Erzgänge 
c. műve 4. kötete „Über Erzlagerstätten Ungarn und Siebenbürgens" Freiberg
ben 1862-ben, az „Erzlagerstätten im Banat und in Serbien" Bécsben 1865-ben 
jelent meg. POPESNY Ferenc: „Geologisch-montanistische Studie der Erzlager
stätten von Rézbánya in SO Ungarn" művet már a MFT adta ki 1874-ben 
Budapesten. Sok adatot találunk KACHELMAN János: „Geschichten der ungari
schen Bergstätten und ihrer Umgebung" című könyvében, melyet Hodrus 
500 éves alapításának ünnepségére adott ki Selmecen 1853-ban. A több 
mint 200 éves Selmeci Bányászati Akadémia oktatói és bányamérnökei a 
hivatali munkásságuk során szerzett teleptani ismereteket használták fel a 
bányászat fejlesztésére. 

Nem mehetünk el szó nélkül azon osztrák geológusok munkásságának meg
említése nélkül, akik a nemzeti elnyomásunk abszolutisztikus uralma idején 
a mienkkel azonos célokért, tudományos intézményeik és társulataik létre-
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hozásáért harcoltak, nem azonosítva magukat az elnyomó politikai hatalom
mal, — támogatták a magyar geológusok törekvéseit. A leküzdendő akadályok 
nagyságát megítélhetjük abból, hogy az Osztrák Tudományos Akadémia csak 
1847-ben, a Geologische Gesellschaft in Wien csak 1907-ben alakulhatott meg. 
A mi számunkra emlékezetes nevek: HAIDINGER Vilmos és H A U E R Ferenc az 
MTA külső tagjai, PETERS Károly, ki az előbbi két geológussal együtt a MFT 
tiszteleti tagja volt. H A U E R Selmecen tanult 1 8 3 3 — 1 8 4 3 . közt HANTKEN Miksá
val és SZABÓ Józseffel együtt. A MAFI megalakulása előtt a bécsi Geologische 
Reichsanstalt kötelékében (ahol magyar származású geológusok is voltak) 
hazánk geológiai-teleptani feltárásában, térképezésben Haueren kívül WOLF 
Henrik és az akkor ott dolgozó RICHTHOFEN Ferdinánd is részt vett. 

Amint láttuk a MFT megalapítása egyidejű nemzeti szabadságharcunkkal. 
Az akkori geológus és bányász nemzedék óriási erőfeszítéssel és lelkesedéssel 
látott neki a magyar föld kincsei feltárásának, a teleptani ismeretek gyűjtésé
nek és feldolgozásának. Maga a szakmai nyelv megteremtése, mint a magyar 
nyelvújítás része is sisiphusi munka volt. Ebben részt vett a MTA, a Természet
tudományi Társulat, a Bányászati Egyesület és a MFT. 

Fontos dokumentuma a szaknyelv kialakításának a Természettudományi 
Társulat kiadásában magyarnyelvű fordításban kiadott szakkönyv sorozat 
1. indító kötete COTTA: Die Geologie der Gegenwart. A jelen geológiája, 1873 . 
472 oldalas mű (5. fejezete „Ércfekhelyek" 50 oldal terjedelmű) magyar szak
nyelvre utaló része. 

A MFT megalakítása előtt a magyar szakemberek egyéni erőfeszítése csak 
ritkán talált publikációs lehetőséget, még leginkább a Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók Munkálataiban, vagy külföldi, elsősorban osztrák kiad
ványokban. A MFT első korszakában is hasonló volt a helyzet. Fejlődés csak 
az 1856—1870 . közt megjelent „Földtani Társulat Munkálatai" 5 kötetének 
köszönhető. Az ezekben megjelent 55 cikk közül 6 érctelep, 2 „nemérc" vonat
kozású, 4 kőzettani volt. E kötetek is csupán mecénások támogatásával és 
nem a geológus társadalom saját erőforrásaiból láttak napvilágot. 

Megkíséreltem a mellékelten látható grafikon alapján szemléltetni a MFT 
tudománytörténeti szerepét. Szembetűnő a periodicitás, melynek mozgató 
ereje a történelmi-társadalmi háttér. 

1. ábra. A Földtani Közlönyben megjelent cikkek. J e l m a g y a r á z a t : 1. összes cikkek száma, 2 . Érc és nemérc 
cikkek száma, 3. Magmás kőzet cikkek száma, 4. Agyagkőzet cikkek száma 
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Az I. periódusnak a Földtani Közlöny megindulásáig eltelt időt vehetjük, 
amelyről fentebb már megemlékeztünk. 

A II. periódus 1871-től SZABÓ József haláláig 1893-ig tart. Jellemzi a magyar 
nyelvű szakirodalom kialakulása, önálló magyar kutatások, főleg a klasszikus 
bányaterületek vidékén, elsősorban Selmec környékén. Térképezés és ércelő
fordulások anyakőzeteként felismert vulkáni kőzetek területén és ezeknek a 
kőzeteknek tanulmányozása szoros kapcsolatban a Selmeci Bányászati Aka
démiával. 

A „nemércek" területén WABTHA Vince, MATTYASOVSZKY Jakab, K A L E -
CSINSZKY Károly, P E T É I K Lajos úttörő vizsgálatai. Értékes monográfiák 
kiadása a Természettudományi Társulatban: K E B P E L Y Sándor: Magyarország 
vaskövei és vasterményei, 1877; MADEBSPACH Liviusz: Magyarország vasérc
fekhelyei, 1880; I N K E Y Béla: Nagyág földtani és bányászati viszonyai, 1885. 
A MTA kiadásában SZABÓ József: Selmec környékének geológiai leírása, 1891. 
Ennek a periódusnak domináns egyénisége SZABÓ József. A vulkáni anyakőze
tek finomabb vizsgálati módszerei és osztályozásuk terén végzett kutatásai; 
típustana iskolát teremtett. Munkássága végén már a magmatikus differenciá-
ció problematikájához jutott el a vulkáni kőzetek „típuskeveredésének" fel
ismerésével. 

A III. periódus SZABÓ József halálától az I . világháborúig terjed. Társadalmi 
háttere a kapitalista gazdálkodás kifejlődése Magyarországon. A magán
vállalkozás befolyása a teleptani kutatásokra is kiterjed. 

A kémiai és mikroszkópi vizsgálatok kora. Részletes geológiai térképezés. 
Az ország „mineralógiai leltárának" elkészítése SEMSEY Andor mecenási támo
gatásával, elsősorban K B E N N E B József munkássága révén. A magmás kőzetek 
vizsgálata elsősorban az építőanyagokkal kapcsolatban. BÖCKH Hugó, PÁLFFY 
Móric, ROZLOZSNIK Pál kőzettani és ércteleptani munkái, PAPP Károly: 
„Magyarország vasérc és kőszéntelepei" összefoglaló mű megjelenése. PAPP 
Károlynak az Erdélyi-érchegység nemesérc előfordulásaira vonatkozó telep
tani megállapításai. A propilitesedés és ércesedés kapcsolatai. A periódus do
mináns kutató személyisége SCHAFABZIK Ferenc, kőzettani, mérnökgeológiai, 
hidrogeológiai munkássága iskolát teremt. A térképező geológusok „iskola
mestere". 

A IV. periódus a két világháború közti idő. A gazdasági összeomlás és lassú 
megerősödés képezi a történelmi hátteret. Körülbelül 50 geológus (főleg a 
MAFI és az egyetemek oktatói) végzik a kutató munkát, ők a MFT tagjai is. 
Teleptani kutatások elsősorban a magánvállalatok megbízásából, kisebb mér
tékben állami vonalon folynak. A bauxitbányászat és ezzel kapcsolatos telep
tani ismeretek a legjelentősebbek, valamint a TELEGDI ROTH Károly által fel
ismert teleptan fontosságú „Darno-vonal". 

Elméleti téren a kémiai—geológiai és az üledékes kőzetvizsgálatok korá
nak nevezhetnénk, a két domináns kutató tevékenységi irányáról. VENDL 
Aladár az üledékes kőzettani kutatások ipari nyersanyag és mérnökgeológiai 
szempontból egyre fontosabbá váló területén, VENDEL Miklós pedig az érc
teleptípus és a kapcsolt magmakémizmus kutatásában teremtett iskolát. Mind
kettőjük működése szorosan kapcsolódott a MFT életéhez. 

Az V. periódus a II. világháború utáni kor napjainkig. A kapitalista gazdál
kodás vége és a szocialista társadalom és gazdálkodás építésének kora. Az 
államilag, központi szervezetek által irányított és finanszírozott kutatások be
vezetése, a Kutatási Tudományos Tanács, majd a Földtani Főigazgatóság, 
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illetve a Központi Földtani Hivatal megalakulása jelenti a teljesen megvál
tozott társadalmi hátterét a teleptani kutatásoknak. 

Az MFT szerepe ebben az új organizációban is ugyanaz maradt; társadalmi 
szakegyesület, mely a geológiai tudományok fejlesztésének szolgálatában mű
ködik. Vita-fórum, szakmai továbbképzést végez, elősegíti a modern speciali
zálódást, tagjainak publikációs lehetőséget nyújt. Ápolja a külföldi társulatok
kal és szakemberekkel való kapcsolatokat. A geológusok száma megtízszere
ződött és ezzel együtt a tudományos ismeretek mennyisége is rohamosan meg
nőtt. A társulat folyóirata alkalmas a gyors közzétételre rövid közlemények 
formájában. 

Ezt a periódust nevezhetjüka „vertikális" geológia korának, mivel a lényegi
leg horizontális geológia térképezéses módszerek mellett előtérbe került a 
mélyfúrásokkal való, — lényegileg vertikális kutatás. Elméleti szempontból 
ez a periódus a geokémia és a geonómia kora. 

Domináns kutatószemélye a szakterületnek SZÁDECZKY KARDOSS Elemér. 
Geokémiai alapozású új iskolát teremt, mely a teleptan területén az anyag
vándorlás és újra koncentrálódás elveinek alkalmazásával a „lateral szekréció" 
elmélet modern felújításával (transzvaporizáció) új utakat nyitott a Mátra-, 
a Börzsöny-, Tokaj-hegységek vulkáni területén a nyersanyagkutatásnak. 

A transzvaporizációs elmélete az ortovulkanitok autometamorfizációs folya
matainak magyarázatával adott új lendületet a SZABÓ Józseftől elkezdett 
vulkáni kőzet-tanulmányoknak. Lehetetlen felsorolni az ő iskolájában nevelő
dött, vagy továbbfejlődött mai MFT-i kortársaink nevét. Meg kell elégedni 
azok megemlítésével, akik egy-egy új kutatási irány megindítói, vagy irányítói 
lettek : 

BÁRDOSSY György (bauxitteleptan és geokémia) 
Földváriné — VOGL MÁRIA (DTA módszer, nyomelemkutatás) 
GRASSELY Gyula (ércképződés folyamatai) 
Kiss János (ércgenetika) 
NEMECZ Ernő (agyagásvány és röntgenanyagvizsgálat) 
PANTÓ Gábor (ignimbrit és vulkánosság) 
Pécsiné — DONÁT É V A (zeolit-genetika) 
Székyné — Fux V ILMA (kálium-migráció, Tokaj-hegységi kőzettan és érc
genetika). 

Fontos kutatási eredményeket értek el. És még sokan mások, ifjabb kutatók a 
SZÁDECZKY iskolából, ezek tevékenységének gyümölcse társulatunk jövendő 
V I . periódusában érik be; eredményeikről majd annak a kornak a krónikása 
fog beszámolni. Az idősebb kutatók közül akik tudományos munkásságának 
fejlődésére ugyancsak hatott SZÁDECZKY elméleti iránya megemlíthetjük 
JANTSKY Béla, KOCH Sándor, SZTRÓKAY Kálmán, TOKODY László nevét és 
ide sorolhatjuk e beszámoló előadóját FÖLDVÁRI Aladárt is. Különleges súlyt 
ad megítélésünknek, hogy e korszak geológus „nagy öregje" VADÁSZ Elemér is 
bedolgozta a geokémiai szemlélet eredményeit „elemző földtani" munkáiba. 

Ebben a periódusban történt több kisebb-nagyobb ércelőfordulás felkutatása 
és termelése is. Gyöngyösoroszi, Recsk mélyszinti ércesedése, a Velencei-hegy
ség polimetallikus érctelepei és fluorit ja, továbbá az üledékes uránérc és az 
újabb bauxittelepek; a nemércek közül a perlit, bentonit, valamint a mádi 
„nemes agyagok" bányászata említhető. A ritka elemek közül a vanadium, 
germániumelőfordulások felismerése a geokémiai elméletek alapján történt. 
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E korszak eredménye annak a felismerése is, hogy a víz bányászati nyersanyag ! 
Ez utóbbi részletes ismertetése más előadás feladata. 

Az itt felsorolt eredmények az új szemlélet és az új gazdasági háttérből fakad
tak. A széles körű, államköltségen végzett kutatások nélkül továbbra is 
rejtett kincsek maradtak volna. 

Azonban ne elégedjünk meg a múlt és jelen eredményeinek felsorolásával, 
nézzünk kissé a jövendő lehetőségek és feladatok felé is. 

A jövő feladata a szubvulkáni ércesedés keresése vulkáni hegységeinkben, 
de a medencékbe süllyedt és aránylag kiemelt helyzetben levő vulkáni és 
plutói testek öveiben is. Ezen a téren nagyon fontos a Szlovák és Kárpát
ukrajnai analógiák és folytatódásuk keresése magyar területen is. A geofizikai 
módszerek alkalmazására igen nagy szerep vár. 

Másik fontos feladatunk a tektonika tisztázása, — az ércesedésre alkalmas 
kőzetek, szerkezetek „csapdák" felkutatása. A lehetséges plutói testek egy 
részt a Bükk-hegysóg—Budapest—Balaton paleozóos vonulatában rejtőznek, 
ahol már a Velencei gránit-diorit plutón körzetében és Szabadbattyánnál 
pozitív ércelőfordulások jelzik a produktív zóna létezését. Másrészt a Szendrő— 
Rudabánya, tehát a ,,Darnó"-vonal körzetében, ahol eltakart magmatitokat 
(Perkupa) és ércindikációkat is sikerült kimutatni. A rudabányai metaszo-
matikus ércesedés alatt a recskihez hasonló „mélyszinti" ércesedés várható. 

Ercindikációk szubvulkánok környékén a Tokaj-hegységben is vannak. 
Ezek geofizikai és mélyfúrásos megkutatása a jövő feladata. 

A további eltakart paleozóos vonulatokra vonatkozó ismeretünk még kevés 
a tervezgetésre. Egy-egy szerencsés véletlen mint pl. a sokáig tagadott dunán
túli karbon kori kőszénelőfordulás lehetőségét egy más célból létesített fúrás 
pozitív irányban döntötte el. 

Ma a „geonómiai" szemlélet korában már tudjuk, hogy milyen tényezők 
kedvező együtthatása szükséges egy hasznosítható ásványi nyersanyag képző
déséhez és koncentrálódásához és milyen irányú geológiai kutatás szükséges 
ezek felfedezéséhez: 

1. Megfelelő anyakőzet (geológiai terepi munka, kőzettani vizsgálat és geo
kémiai faktorok kutatása) 

2. Az anyagvándorlást megindító földtani erőhatás (magmatizmus, tektoni
kai hatás, mállás stb.) 

3. Anyagvándorlás alkalmas szállító közege (geokémiai, kőzettani kutatás) 
4. Anyagcsapda (kőzettani és tektonikai kutatás) 
5. Kicsapó, anyagleválást elősegítő körülmények (geokémiai, kőzettani 

kutatás) 
6. A folyamatok időbeli rögzítése (történeti földtani kutatás). 
Ma tehát a régebben is alkalmazott módszereken kívül u. m. térképezés' 

kőzettani vizsgálat, mélyfúrás, — úgyszólván az összes geológiai vizsgálati 
irányokat fel kell használni reménybeli új lelőhelyek felkutatására. Ezeket 
ki kell egészíteni a geofizikai vizsgálatokkal és a modern műszeres fizikai és 
kémiai finomabb anyagvizsgálatokkal is. 

Az ilyen kutatásokkal valószínűsített, reménybeli ásvány telepek tényleges 
megtalálására természetesen a céltudatosan telepített 1 0 0 0 m-es nagyságrendű 
mélyfúrások szükségesek. Előkutatásokhoz pedig a terepi munkával felkutatott 
indikációk alapján létesített sekélyfúrásokkal a telep tektonikai helyzetét is 
tisztázni kell a mélyfúrás megindítása előtt. 
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Amint látjuk eredményes teleptani kutatás csak a geológia és rokontudomá
nyok teljes spektrumában végzett kollektív felderítő munkával érhető el. A fenti 
rövid vázlatból látható, hogy a magyar geológiának bőven vannak megoldandó 
feladatai az akausztolitok területén. 

Társulatunk szakosztályai és tagjai mindegyikének szerep jut a fentebb 
vázolt újabb lehetőségek feltárásában. 

Ehhez kívánok a 125. éves MFT. jubileumi ünnepségén jó munkát és jó 
szerencsét ! 



Földtani Közlöny, Bull, of the Hnngarian Geol. Soc. (1974) 104. 180 — 185 

Kőszénkutatásaink fejlődése 

dr. Vitális Sándor 
(2 ábrával) 

A felszabadulás előtt országunkban a kőszén a földtulajdon tartozéka volt, 
ezért ha valaki kőszenet akart kutatni, vagy bányászni a földtulajdonosoktól 
előzetesen bérbe kellett venni vagy örökáron megvenni a szénjogot. A szénjogi 
szerződésben rendesen 2 — 3 évi kutatási idő volt kikötve, majd utána ha a 
kutatás eredményes volt bányanyitási kötelezettség s a széntermelés meg
kezdésével minden kitermelt métermázsa szén után ún. terrágiumot (a szén 
eladási árának 1,5—4%-át) kellett a földtulajdonosoknak fizetni. Természete
sen mert a szénjog megszerzése a tőkésnek sok pénzébe került, a kutatási idő 
rövid volt, egy-egy reménybeli szénterület fúrásokkal való felkutatására nem 
áldoztak sokat és ha az első 2 — 3 fúrás sikertelen — meddő — volt a területet 
otthagyták, a szénjogi szerződés megszűnt. A szénkutatások ezért rendszer
telenek voltak s egy-egy területen többször is megismétlődtek. Egy-egy terület 
felkutatása még abban az esetben is ha a fúrások eredményesek voltak, mai 
értékelésünk szerint legfeljebb a felderítő kutatás fázisát érte el. De erről a 
továbbiakban majd példával is szolgálok. 

A felszabadulás után 1946-tól a szénbányák államosításával lényegesen 
megváltozott a helyzet, mert a szénjog az állam tulajdonába került s a 3 éves 
tervben elkezdődhetett a tervszerű, rendszeres szénkutatás, a kutatófúrások 
szakszerű telepítése. A 3 éves terv indulása ezen a téren sem volt olyan könnyű 
feladat. A M. Á. Sz. megalakulásával (1946. X. 1.) a műszaki főosztály először 
a bányák — 156 nyitva levő bánya volt — bányakerületek átszervezésével 
foglalkozott s a 3 éves tervet ha jól emlékszem 26-szor dolgoztuk át s így is csak 
egy 7 hónapos tervvel indultunk s ezalatt készült el a végleges 3 éves terv, 
mely 1947 augusztus 1-vel kezdődött. Már a tervezésnél nagy hiány volt szak
emberekben így pl. az államosított szénbányászatban összesen csak egy geoló
gus volt, a kutatási osztály vezetője. (Az első okleveles geológusok csak 1949-
ben kerültek ki az Egyetemről !) A bányakerületek vezetőivel együttműködve 
1947-ben mégis elkészítettük a 3 éves szénkutatási tervet (Lásd. Magyar 
Technika 1947. évf. 8. sz.). A szakemberhiányon kívül a legnagyobb baj a 
fúróberendezések hiánya illetve azok pótlása, újak beszerzése volt. Szabad 
legyen csak egy példát felhoznom. Komlóra kellett sürgősen egy 800 m-es 
fúróberendezés. A Fauck féle ütve működő fúróberendezést úgy szedtük össze: 
a fúrótornyot Tatabányáról, fúrógépet Borsodból, meghajtógépet Dorogról, 
fúrószerszámokat, rudazatot, fúrócsöveket szinte az összes bányakerület 
üzemeiből. Lassan azért sikerült a kezdeti nehézségeket leküzdeni, ámbár 
közben egyre-másra folyt az akkor divatos átszervezés. A M. Á. Sz. megszűnt 
beolvadt az Iparügyi Minisztériumba mint Szénbányászati Iparigazgatóság, 
majd a kutatások végzésére létrehozták a Bányászati Kutatási és Mélyfúró 
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N. V.-t (1949. X . 1.) a Földtani és Bányászati Kutatási Központot, 1951-ben 
a Bányaügyi Minisztériumban a Földtani Főosztályt, 1954-ben a Földtani 
Főigazgatóságot, melynek előkészítésében még résztvettem de 1952. decembe
rében kikapcsoltak a kutatások további irányításából amit 7 éven át végeztem. 
A Földtani Főigazgatóságot 1964-ben átszervezték Központi Földtani Hiva
tallá s a kutatásokat központilag ma is ez a Hivatal irányítja. 

A felszabadulás utáni első hét év legfontosabb eredményei: a bányáknál, 
fúrási üzemeknél a geológus szolgálat megszervezése, — (így került BARTKÓ 
Lajos Salgótarjánba, W E I N György Komlóra, F E J É R Leontin Pécsre, RADNÓTY 
Egon Miskolcra, BERTALAN Károly, majd KÓKAY József Várpalotára, SZŐTS 
Endre, majd SZÁLAI Tibor Dorogra, SÓLYOM Ferenc Tatabányára, MEISEL 
János, BENKŐ Ferenc ós HAJÓS Márta a központi szolgálatba) — ami lényege
sen előbbre vitte a kutatások tervezését és irányítását. Nagy előrehaladást 
jelentett új fúróberendezések üzembe helyezése, a fontosabb kutatási terüle
tek (Mecsek, Dunántúl, Borsod stb.) bányaföldtani térképezése, a geofizikai 
vizsgálatok bevezetése, a fúrási anyagvizsgálat kiterjesztése és kifejlesztése, 
a kőszenek részletes szénkőzettani és kémiai vizsgálata, és végül a kutatások 
révén a kőszénkészletek jelentős növelése. 

A központosított földtani szolgálat bevezetésével természetesen a kutatások 
szervezése, tervezése lényegesen fejlődik. A szovjet tapasztalatok átvételével 
bevezetik a felderítő, előzetes és részletes fúrásos kutatást, a kőszénkészletek 
tervszerű, részletes számítását és nyilvántartását (O. A. B. megszervezése), a 
bánya- illetve kutatási területek részletes földtani újratérképezését. 

A tervszerű földtani és bányászati kutatások eredményét összehasonlítva 
a felszabadulás előtti helyzettel a következő számadatokkal érzékeltethetem: 

A felszabadulás előtt több mint 100 év alatt kőszénkutatásra 7200 db 
fúrást mélyítettek le 700 000 fm hosszban, míg a felszabadulás után 1945—1972 
közt 28 év alatt 15 430 db fúrást 2 263 700 fm hosszban. Természetesen a 
nagymérvű kutatások hatására a megkutatott kőszénkészletek is lényegesen 
növekedtek. Erre vonatkozólag is szabad legyen ezt egy-két adattal rögzíte
nem. A felszabadulás előtt 1925-ben VADÁSZ Elemér az ország kitermelhető 
kőszénkészletét 645 millió tonnára, 1939-ben V ITÁLIS István 1405 millió tonnára 
és 1946-ban V ITÁLIS Sándor Ц91 millió tonnára, ugyanakkor az összes kész
letet 3032 millió tonnára becsülte. A felszabadulás után 1948 végén részletes 
kőszénkészlet becslést végeztem — az akkor szokásos 1 faj súllyal számolva — 
az összes földtani készletet 3570 millió tonnára és a kitermelhető készletet 
2580 millió tonnára becsültem. 

A felszabadulás utáni nagyon részletes kutatások eredményeként ma az 
összes földtani készletet kereken 7500 millió tonnára és a műrevaló (gazdasá
gosan kitermelhető) készletet 2000—2500 millió tonnára becsülhetjük. 

Talán érdekes lesz megemlíteni, hogy a felszabadulás előtt 180 év alatt 
összesen kitermeltek kereken kb. 400 millió tonna kőszenet, míg a felszabadu
lás után 20 év alatt kereken 600 millió tonnát. 

A felszabadulás előtt lényegében az ország összes reménybeli kőszénterüle-
tót ismertük azokon a kutatás mai szemmel nézve kezdetleges formában, sok
szor csak 1 — 2 fúrással meg is indult, de a mai értelemben vett részletes kutatás 
nem volt lehetséges, sőt 1 — 2 eredményes fúrás esetén sem folytatódott. Jó 
példa erre a Salgó Mecsek-hegységi kutatása melyet 1922—27-ig vezettem. 
Szászvár déli területen lemélyítettünk 4 fúrást amiből kettő eredményes volt, 
Komló környékén 3 fúrást amiből egy eredményes volt 2 fedőben állt meg. 
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Ezzel szemben a felszabadulás után a Mecsekben lemélyítettek összesen 270 db 
fúrást, így természetes, hogy a kőszénkészlet az 1 — 2 adatra támaszkodó 
becsléssel szemben 400 millió tonnáról 850 millió tonnára növekedett. 

A földtani szolgálat nagymérvű kifejlesztése, a központos irányítás a MAFI, 
Geofizikai Intézet, fúróvállalatok nagyarányú fejlesztése lehetővé tette, hogy 
ma országunkban alig-alig akad olyan terület melyen legalább a felderítő 
kutatást el ne végezték volna, de a legtöbb területen az előzetes, sőt részletes 
kutatás is megtörtént. 

Nincs terem arra, hogy az összes kutatási eredményeket ismertessem ezért 
engedjék meg, hogy 1 — 2 példát mutassak be mi volt a múltban, hogy történt 
a kutatás és mi a helyzet ma ezen a téren. Példának olyan területeket válasz
tottam, melyek erősen érdeklik nemcsak a szakembereket, hanem az egész 
népgazdaságot. 

1920-ban a németegyházai terület földtani bejárása és az abból levont követ
keztetések alapján dr. V ITÁLIS István javasolta a Salgónak a Németegyháza-
csordakúti általa reménybelinek jelzett szénterület megkutatását. 

A Salgó 1920-ban a szabad területekre (HOFFMANN és DOMOKOS féle föld
birtok) megszerezte a szénkutatási jogot.(A szomszédos mesterbereki terület 
a M. Á. K. szénjogi birtoka volt.) Amikor a kőszénkutató fúrásokat el akarták 
kezdeni 1922-ben kiderült, hogy Németegyházán, illetve Csordakúton Tata
bánya szomszédságában 1900 — 1902-ben a M. A. K. már 4 kutató fúrást mélyí
tett le. A 4 fúrás közül 3 eredménytelen volt s a legmélyebb fúrás 273,65 m-
ben a fúrómester szerint fekvő mészkőben állt meg és mindössze 1 m vastag 
palát harántolt. A földbirtokosnál őrzött fúrómagot megvizsgálva Édesapám 
megállapította, hogy nem a fekvő mészkövet, hanem a középsőeocén nummuli-
teses mészkövet fúrták meg s az átfúrt 1 m-es „szenes pala" az ún. „fornai"-
típusú szén. 1923-ban elkezdődött a fúrások lemélyítése ütveműködő fúró
berendezésekkel. 1923—26 közt Németegyházán lemélyítettek 27 db fúrást 
7380,79 fm és Csordakúton 9 db fúrást 1434,52 fm hosszban. (A fúrások közül 
Németegyházán 13 míg Csordakúton 4 bizonyult produktívnak.) 1941—42-ben 
a M. Á. K. magfúró berendezéssel Németegyházán lemélyített 13 db fúrást 
3269,95 fm hosszban. A két területen tehát a felszabadulás előtt lemélyítettek 
összesen 49 db fúrást 12 085,16 fm-t ami mai értékelésünk szerint csak fel
derítő kutatási fázisnak felelne meg. A felszabadulás után 1951-ben elkezdő
dött az előzetes, 1963-ban a részletes kutatás ós a két területen lemélyítettek 
összesen 111 db szénkutató fúrást 30 486,10 fm hosszban. (Ezenkívül lemélyült 
még 1968 — 72 közt 5 hidrogeológiai és 12 bauxitkutató fúrás). A fúrások helyét 
és a kijelölt produktív terület határát a felszabadulás előtti és utáni kutatások 
alapján az 1. sz. ábrán tüntettem fel. Jól láthatjuk, hogy a nagyegyházai terü
leten a részletes kutatás alig változtatott a produktív terület határán, míg a 
csordakúti területen jelentős változást hozott. Természetesen ez megmutatko
zik a szénkészlet becslésekben, számításokban is. Dr. V ITÁLIS István 1948-ban 
számtani középarányos módszerrel és 1 fajsúllyal számolva Németegyházán a 
szénkészletét 41,26 és Csordakúton 3,17 millió tonnára becsülte. 1961-ben a 
részletes kutatások megindítása előtt tanítványom LANDBSZ István egyetemi 
doktori értekezésében földtani tömbmódszerrel számolva és 1,4 —1,6 fajsúllyal, 
a szénkészletét 46,77 és 4,49 millió tonnára teszi. A részletes kutatások befeje
zése után Dr. SÓLYOM Ferenc (1970/71) Nagyegyházán az összes földtani 
készletet 62,8, a kitermelhető készletet 45,8, Csordakúton a földtani készletet 
14,4 és a kitermelhető készletet 10 millió tonnára becsüli. Amint a példából 
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2. ábra. A Mány környék^barnakőszénterület. J e l m a g y a r á z a t : 1. Felszabadulás utáni fúrások (1951—72), 
2 . MÁK—Salgó szénjogbirtok határ, 3. Részletes kutatások alapján kijelölt produktív terület (1972), 4. Miocén a 

felszínen, 5. Pannon a felszínen 

látjuk a részletes kutatás nem hozott lényeges eredményt a nagyegyházai 
területen — legfeljebb az isméretességi fokozat növekedett —, Csordakúton 
azonban a részletes kutatás közel ötszörösére növelte a szénkészletét. 

Talán még jobban érzékelteti a kutatások közötti külömbséget a szomszé
dos mányi terület (2 ábra). Mány és Csabdi községek határában 1921—1930 
közt a Salgó, M. Á. K. és Budapestvidéki Kőszénbánya 17 szénkutató fúrást 
mélyített le eredmény nélkül. 12 fúrásban elérték a fekvő triász mészkövet 
vagy dolomitot, míg a többi 5 fúrás a miocén vagy oligocén fedőben állt meg. 
(Sajnos a 2. ábrán a régi 17 fúrás közül csak 4 fúrásnak a helyét sikerült 
feltüntetni, mert a többinek a helye bizonytalan.) Barnakőszéntelepet egyik 
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fúrásban sem találtak. 1964-ben megindul a mányi területen a felderítő, 
majd előzetes kutatás. 1964—1972-ig lemélyítettek 68 db kutató fúrást 
27 828,96 fm hosszban s amint a 2. sz. ábrán látjuk lényegében csak a terület 
délnyugati része van részletesen felkutatva de így is a feltárt összes földtani 
készletet 200 millió tonnára becsülik (SÓLYOM P. 1971.). 

A Salgó 1926-ban a fúrások befejezése után megterveztette a németegyházai 
területének feltárását. Elkészült a gróf BETHLEN István — már akkor is volt 
személyi kultusz — akna terve. A karsztvízveszélyt túlzottan lebecsülve 
— ugyanis akkor a szomszédos Tatabánya csak 7 m3/p karsztvizet emelt — 
mindössze 20 m3/p szivattyú kapacitással számoltak. A tőkés megtehette, hogy 
esetleg elúszik az egész bánya, oda lesz a befektetés, de ma amikor a Nép 
vagyonáért vagyunk felelősek ezt nem tehetjük meg. Ezért még ebben az 
évben megindulnak Nagyegyházán a hidrogeológiai megfigyelő fúrások, — ki
derült ugyanis az újabb kutatások alapján, hogy a kőszénösszlet nem települ 
közvetlen a szálban álló fekvő dolomitra, hanem közben 50—150 m vastag 
áthalmozott dolomitbreccsa van, közbetelepült, helyenként murevaló vastag 
bauxittal mely esetleg jó védőrétegnek tekinthető. A hidrogeológiai fúrások 
és megfigyelések kedvező eredménye alapján kerülhet sor a bányanyitásra, 
illetve a passzív vagy aktív karsztvíz elleni védekezésre való felkészülésre. 

Azt hiszem, hogy a bemutatott két példával élesen megvilágítottam a fel
szabadulás előtti és utáni szénkutatások módját és elért eredményeit. 

A Magyarhoni Földtani Társulat központi ülésein, vidéki csoportjainak 
szakülésein és nagyrendezvényein lehetőséget adott és ad, hogy a szénkutató 
geológusok eredményükről beszámoljanak, elősegítsék a szaktudomány fejlő
dését és előbbre vigyék a népgazdasági tervek teljesítését amihez szívből kívá
nok Jó szerencsét ! 

Irodalom 

D E . J A S K Ó S. ( 1 9 4 3 ) : A Bicskei-öböl fejlődéstörténete, hegyszerkezete és fúrásai. M Ä T I Beszámoló, V . évf. 1. füzet. 
L A N D E S Z I . ( 1 9 6 1 ) : A Nagyegyházi-medence és környékének földtani viszonyai. E L T E egyetemi doktori értekezés. 

Kézirat 
S C H M I D T J . ( 1 9 2 6 ) : A németegyházai gróf Bethlen akna tervezete. Bp. , 2 3 7 oldal + térképek. Kézirat. M A J F I Adattár. 
D R . S Ó L Y O M F . ( 1 9 7 2 ) : A Tatabányai Szénbányák területén végzett újabb földtani kutatások. I . p . 1 6 8 — 1 7 4 . Tata

bányai Szénbányák műszaki közgazdasági közleményei. 1 2 . évf., 4 . sz. 
D K . V A D Á S Z E . ( 1 9 2 5 ) : A szén és a petróleum múltja és jövő je . B p . 
D R . V I T A L I S I. ( 1 9 3 9 ) : Magyarország szénelőfordulásai. Sopron 
D R . V I T Á L I S I . ( 1 9 4 8 ) : A Németegyháza—Mesterberek—Csordakút-puszta területe alatt felkutatott paleogén fényes 

barnaszén. Bányászati és Kohászati Lapok 2., 3 . és 4 . sz. 
D R . V I T A L I S S. ( 1 9 4 6 ) : Magyarország kőszén és tózegkészlete. Magyar Technika I. évf. 6 . sz., X . hő. 
D R . V I T Á L I S S. ( 1 9 4 7 ) : A Magyar Állami Szénbányák 3 éves kutatási tervezete. Magyar Technika. I I . évf. 

8 . sz. I I I . hó . 
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Mit adott a hidrogeológia a földtannak 

dr. Schmidt Eligius Róbert 

A vízföldtan tárgya egyike a legfontosabb folyékony halmazállapotú, az élő 
szervezetek szempontjából nélkülözhetetlen, ,,ásvány-anyagok"-nak, amelyet 
már az „ősember", sőt elődje is keresett, feltárt és hasznosított. Közben pedig 
lassan a tározó kőzetekkel ismerkedett meg, s kezdetleges földtani ismereteket 
szerzett. 

Egy évszázaddal ezelőtt még a felszíni és forrásvizeken túlmenően, a magyar 
rónák pásztorai gyakran csak a ló és marha nyomától, néha pedig а 0Д —1,0 m 
mély ún. kopolya kutakban felserkedő vizeket itták. A vízi emberek közül a 
csikaszok és pákászok viszont hosszú nádszálakból készített ún. lápikutakkal, 
a vert kút vagy abesszíniai kút előfutárával szerezték be ivóvizüket. Marhái
kat, lábasjószágukat gödör- vagy sírkutakból itatták, amelyeken e célból 
állataikat átterelték. Települési helyeiken a mélyebb talajvizet is jobbára csak 
primitív ásott kutakkal: béleletlen földkutakkal, zsombékkal, sövénnyel, fával, 
kővel, téglával stb. bélelt kutakkal tárták fel s pl. gémes kutakkal, kampós 
botokra akasztott edényekkel merték. Ritkábban járgányos, kerekes kutakkal. 
Nem csoda tehát a bélbetegségek, s a különböző más népbetegségek nagy száma 
és áldozatai. Ennek véget vetettek a hazánkban már 1825-től történt kisebb 
kútfúrási kísérletek, pl. Ugodon (14 m-ig). A korszerű mélyfúrások létesítése 
azonban ZSIGMONDY Vilmos nevéhez fűződik. Az első fúrt kutak voltak: 
1866 Harkány, 1867 Margit-sziget, 1868 — 79 Budapest Városliget (971 m 
mély), 1879 Püspökladány stb. Ezek a fúrások már nem csak műszaki szem
pontból voltak korszerűek, de rétegtani szempontból is nagymértékben hozzá
járultak, elsősorban az Alföld felépítésének megismeréséhez, hegységszerkezeti 
viszonyainak tisztázásához. 

így lassankint nemcsak a felszíni vizek tanulmányozása és szabályozása 
révén vált az ország — az 1800-as évek derekán — világviszonylatban is ismert
té, a Tisza-szabályozás, az Al-Duna rendezése és hajózhatóvá tétele révén: 
SZÉCHÉNYI István, VÁSÁEHELYI Pál, KOVÁCS Lajos munkája nyomán. Hanem 
a kútfúrótechnika és geológia fejlődésével az 1900-as évek közepe tájáig 
fokozatosan a földalatti, az ún. mélységi vizek ismerete terén világviszonylat
ban az első helyre került Magyarország. 

Ennek széles körben való ismertté válásához hozzájárultak a következő 
gyűjteményes munkák is: SCHMIDT E. R.: Magyarország Vízföldtani Atlasza 
(73 térképpel és egy Vázlatok és Tanulmányok című 655 oldalas kötettel), 
RÓNAI András: Szolnok megye Atlasza. URBANCSEK János: kútkataszterei, 
B É L T E K I Lajos: hévízkútkataszterei, KESSLER Hugó: Karszt és forrástanul
mányai stb. és sok más szerző munkája. 
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Lassan és fokozatosan megismertük az üledékeket, a kőzeteket és az egyes 
formációkban tárolt vizek karakterét. Ezek: 

A negyedkor: terresztikus; kavics, homok, kevés agyag; a víz kalcium-
hidrogénkarbonátos keménysége, német keménységi fokokban 20 alatt, oldott 
alkatrész 1 g/l-ig. 

Felsőpliocén: mocsaras, állóvízű, folyami; homok, kevés kavics, lignit, 
agyagos homok, agyag. Ezen formáció vizeinek nincsen sajátos, jellegzetes 
karaktere. Felső részében hasonló a negyedkor vizeihez, fekvőjében a felső
pannon vizeihez hasonlít. Ennek a kornak az elhatárolásával egyenlőre a 
vegyészeken kívül még a sztratigráfüsok is birkóznak. Az oldott alkatrészek 
1,5 g/l alatt vannak (valamivel több mint a negyedkor üledékeiben). A víz 
keménysége 15 nk°-ig. 

Felsőpannon: folyami, félig sósvizű; homok és agyag. A hegységek lábánál 
vízbeszivárgás észlelhető. A víz kalciumhidrogénkarbonát-tartalmú. Ez a víz 
a medencék belseje felé való vándorlás közben ion-kicserélődés révén nátrium
hidrogénkarbonát- és szóda-tartalmúvá válik, tehát lágyabb. Oldott alkat
részek 2 g/l alatt keménység 5—15 között. 

Alsópannon: féligsósvizű; homok, agyag, agyagos márga. Vize nátriumhidro-
karbonát- és nátriumkloridtartalmú. Oldott anyaga 10 és 20 g/l között van. 
Keménysége 10—15. 

Szarmata: csökkentsósvizű; durva mészkő, meszes homokkő, márga, riolit-
tufa, vize kalcium-magnéziumhidrogénkarbonát-tartalmú. Oldott alkatrész 
13 g/l-nél kevesebb. Keménysége 5— 10-ig. A mészkő csökkenti az oldott anyag
tartalmat. 

Mediterrán I. és II.: tengeri; lajtamészkő, márga, vulkanikus tufa. Vize 
kalcium-magnéziumhidrogénkarbonát- és nátriumklorid-tartalmú. Oldott 
anyagtartalma 25 g/l alatt. 

Oligocén: tengeri agyag, agyagos márga, homokkő, vulkáni tufa. Vize nátrium-
hidrogénkarbonát-tartalmú, magas nátriumklorid mennyiséggel, északon nát
riumszulfáttal. Összes sótartalma 28—30 g/l-ig. A víz keménysége 20—25 nk°-ig. 

Eocén: terresztikus, csökkentsós, tengeri; feltárva aránylag kevés van. 
Mészkő, konglomerátum, márga. A vízellátásban csak ott bír szereppel, ahol 
a triászon fekszik. Vizének kémiai jellege hasonló a triászéhoz. 

Kréta, jura: mint vízszolgáltató kevésbé jelentős; márga, meszes homokkő, 
a triász összlethez hasonló. 

Triász: tengeri; fődolomit és dachstein mészkő. Vize kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonát-tartalmú. Keménysége 15 — 25 (Budapestnél 20—42 között). 
Oldott anyagtartalma 3 g/l alatt. 

Kristályos alaphegység : vize általában lágy, oldott anyagtartalma 0,5 g/l 
alatt. 

Az oldott alkatrészek tartalma a mélységgel általában nő. A legtöbb fosz-
szilis víz. Kivétel a meszes szarmata és a triász vize. Ezeknél az eredetileg 
együtt ülepedett víz a diagenezis, vagyis a kőzettéválás során kiszorult. A jelen
leg ott tárolt víz másodlagosan jutott a kőzetbe (pl. karsztvíz). 

STJESS nézete a juvenilis vízről, annak vertikális mozgásáról ezzel lényegileg 
megdőltnek tekinthető. Mert különben az egyes vízformációk vizei vegyi jelle
gének rég el kellett volna mosódnia. Ennek ellenkezőjét észlelhetjük hazánk
ban, olyannyira, hogy az egyes rétegvizeknek határozott sztratigráfiai jellege van. 

A fenti általános törvényszerűségek ellenére a lokális körülmények termé
szetesen erősen befolyásolhatják a vizek kémiai jellegét. 
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Például, Budapest és Szeged között a negyedkori víz erősen magnézium
tartalmú, ami a Dunának, a dolomitos középhegység áttörésére vezethető 
vissza. Konyhasós víz szénsavelőfordulás esetén és karbonátos kőzetek jelen
létében erős nátrium-hidrogénkarbonát-tartalmú vizet szolgáltat stb. 

* 

A magyarországi geotermikus grádienskutatás kb. 100 évre nyúlik vissza 
és benne elsősorban a vízföldtani kutatás szerzett érdemeket. Kezdetben, 
ZSIGMONDY Vilmost kivéve, a kifolyó vízből számították a ,,gg"-t, később a 
talphőből. Ennek tudható be, hogy ma már elég jól ismerjük hazánk ,,gg" 
viszonyait regionálisan és a mélység felé is. Legkisebb a geotermikus gradiens 
az Alföldön, ahol 18 m/l° körüli, a Dunántúlon 20—24 között van, míg az 
Alföld északi peremén kb. 23 — 26. Ez a megoszlás közvetlen kapcsolatban áll 
e tájegységek eltérő földtani felépítésével, a kőzetek konszolidáltságával, 
tömöttsógével, vagyis hővezetőképességével. A ,,gg" ezekkel változik, ugrán
dozik és ezzel a bizonyos talphő eléréséhez szükségelt fúrási mélység is. 

A hővezetőképességet befolyásolják a szerkezeti viszonyok is, a gáztartalom 
a nyitott törések stb. 

Tapasztalat és mérések alapján ismeretes az egyes vízföldtani tájegységek 
fajlagos vízhozama, vagyis az egy méter depresszióhoz tartozó vízhozam és 
ezek összefüggése a tájegység vízföldtani felépítésével. 

A vizek hozama, mennyisége, valamint minősége: nevezetesen kémiai alkata 
és hőfoka szabja meg a vizek használhatóságát. Éspedig, hogy pl. ivó, háztar
tási, tisztasági, sport, termál vagy gyógyfürdői célokra használható-e, esetleg 
ipari, fűtési, melegvízszolgáltatási vagy mezőgazdasági öntözési célokra stb. 
A vízkutatásnak ezeket a szempontokat ismernie és messzemenően figyelembe 
kell vennie. Ezek az alapjai a mélységi-vízgazdálkodásnak. Az utóbbi 1 — 2 
évtizedben meglehetősen előre törtek az ide vonatkozó ismeretek. Sok fúrás is 
történt, sok anyagfeldolgozással és rendszerezéssel. Nem is szólva az össze
foglaló korszerű térképezésekről. 

Egy évvel ezelőtt kb. 52,242 fúrt kutat tartottak nyilván az országban. 
(Az üzemen kívüliek pontos számát nem ismerjük.) A 35 °C-nál melegebb vizű 
termálkutak száma 466 és 392 m3/perc vizet szolgáltat. Ebből csak ivóvízként 
110 kutat használnak 56,4 m3/perc vízadóképességgel. Mezőgazdasági fűtési 
célokra 77 kút áll üzemben és 115,7 m3/perc vizet ad. Ipari célokra 11 termálkút 
10,6 m3/perc vízszolgáltatással üzemel. A többi eloszolva, kisebb célokra talál 
felhasználást. 

Az ország közműszerű ivóvíz ellátását kb. 1,7 millió m3/napra szokás be
csülni. A különböző gyógyvíz mennyiséget közel napi 250 ezer köbméterre, 
amiből nyáron napi kb. 210 ezer, télen pedig mintegy napi 180 ezer köbméter 
kerül felhasználásra. 

Mindezek révén nagyon sok információt szolgáltatott a vízföldtan már eddig 
is a geológiának, de még sokkal többet és értékesebbet tudna, ha ezeket az 
adatokat tudatosabban keresnék és rendszeresebben fel is használnák. 



Schmidt: Mit adott a hidrogeológia a földtannak ? 189 

Példa erre a Tiszántúli földgázos terület, amelynek alapvető népgazdasági 
jelentőségű felismeréséhez, az 1930-as évek második felében ,a rendszeres 
vízföldtani és gázkutatások nyújtottak alapot. És amelyből a kiváló hazai 
olaj- és gázipar 2 — 2 1/2 évtizeddel később oly nagyjelentőségű produktív 
gáz- és olajmezőket teremtett, miként ezt pl. dr. PAPP Károly és dr. PAPP Simon 
professzorok, továbbá újabban dr. K E R T A I György és dr. D A N K Viktor vezér
ig.h. és társulati elnökeink is ismertettek és több helyütt elismertek. 
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A Magyarhoni Földtani Társulat és a kőolajipar 

dr. Dank Viktor 
(10 ábrával) 

Azok közül a hasznosítható ásványi nyersanyagok közül, melyek anyagi 
jólétünk, fejlődésünk döntő tényezői, talán a szénhidrogének pályafutása a 
legmeredekebben ívelő. 

A Magyarhoni Földtani Társulat alapítása idején a világon még sehol sem 
beszéltünk tudatos, tudományos igényű szénhidrogén kutatásról és termelés
ről. A természetes kibúvások, feltárások körzetében a közeikeleti (Irak, Irán) 
példákhoz hasonlóan a Kárpát-medence területén is ezek a megismerés első 
forrásai. A gazdaságilag jelentős eredmények azonban a Pannóniái-medence 
vastag fiatal üledékekkel borított területének közvetett módszerekkel történő 
kutatásához fűződnek. 

A hazai szénhidrogén termelés alapja az ország területén végzett kutatá
sokkal feltárt szénhidrogénkincs. 

A kutatások elvi eredményessége elsősorban a terület földtani fejlődés
történetének a szénhidrogének képződésére és felhalmozódására gyakorolt 
hatásától, a potenciális készletek kialakulásától függ. 

E lehetőségen belül a tényleges eredmények a valósághoz közelálló földtani 
modell (kutatási koncepció) a műszerek felbontóképességének és teljesítmé
nyének növelése (anyagvizsgáló eszközök, szeizmika, karotázs), valamint a 
mélyfúrási technika kapcsán születnek. 

1945 előtt 

A kutatások mindig a földtani szemlélettől, az eszközellátottságtól és az ezt 
feltételező anyagi forrásoktól függenek. A Társulat szakemberei elméletileg 
és gyakorlatilag már régen foglalkoztak szénhidrogének kutatásával és elgon
dolásaik, földtani koncepciójuk helyességét az erdélyi földgáztelepek (ma 
Románia), az Egbell környéki (ma Szlovákia), a Bujavice melletti (ma Jugoszlá
via) kőolaj és földgáztelepek felfedezése fémjelzi. A kutatásokat Воскн Hugó 
vezette. 

A szénhidrogénkutatások és a feltárt kőolaj- és földgáztelepek bányászata 
tőkeigényes, nagy kockázattal járó vállalkozás. Az első világháború után a 
hazai szakemberek csak a koncepció kialakításáig, a geológiai viszonyok fel
vázolásáig jutottak el, az elszórt kincstári kutatások csak szimbólumként 
jelezték a törekvést. A magyar szellemi tevékenység eredményeként kialakított 
geológiai javaslatok alapján angol, német, olasz, amerikai tőkeérdekeltségek 
vásároltak koncessziót és végeztek érdembeli kutatásokat. 

Az első ipari jelentőségű kőolaj- és földgázelőfordulás feltárása a mai Magyar
ország területén a Magyar Amerikai Olajipari Részvény Társaság (MAORT) 
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2. ábra. Magyarország 1940—45 közöt t felfedezett kőolaj- és földgázelőfordulásai. J e l m a g y a r á z a t : 1. Kőola j , 
2 . Szénhidrogén gáz, 3 . Gázkeverék ( C H 4 , C O a ) 

1. ábra. Magyarország 1935—40 közöt t felfedezett kőolaj- és földgázelőfordulásai. J e l m a g y a r á z a t : 1. Kőola j , 
2. Szénhidrogén gáz, 3 . C 0 2 gáz, 4. Gázkeverék 
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tevékenységéhez fűződik, melynek magyar részről PAPP Simon volt a vezetője. 
1937-ben DNy-Dunántúlon a budafai (lispei) telepek felfedezése eredménye
ként (1. ábra). Ezt követően 1940-ben Lovászi, majd 1941-ben Újfalu, 1942-ben 
Pusztaszentlászló térségében voltak eredményesek a kutatások. Az alföldi 
területeken a kincstár, TELEGDI RÓTH Károly irányításával 1937-ben Bükk
szék környékén tárt fel egy kis kőolajelőfordulást. A Magyar-Német Ásvány
olaj Társaság (MANÄT) 1941-ben Tótkomlós környékén harántolt gáztelepe
ket, de a kutakat nem tudták biztonságosan kiképezni. Az 1943-ban feltárt 
széndioxidos gázkeveréket szolgáltató Kőrösszegapáti lelőhely a többi előfor
duláshoz hasonlóan jelentéktelen. 1937 — 1945 között gyakorlatilag Budafa, 
Lovászi, Újfalu, Pusztaszentlászló szolgáltatta a hazai kőolaj és földgáz
termelést ( 2. ábra). 

1945 után 

A második világháborút követő helyreállítási időszakban átmeneti megtor
panás állt be a kőolajipar fejlődésében. A dunántúli területen a Hahót—edericsi 
földgáz és a biharnagybajomi kis kőolaj és kevertgázt tartalmazó telepeket 
találták meg csupán (3. ábra). A MAORT-ot 1948-ban államosították. Az 1940-
es években az Alföld területén létesített német objektumok a békeszerződés 
értelmében a Szovjetunió tulajdonába kerültek. 1946-ban megalakult a 
magyar-szovjet olajipari vegyes vállalat a MASZOVOL, majd 1952 — 1954 
között MASZOLAJ néven olyan magyar-szovjet vegyes vállalat működött, 
mely magába foglalta a kőolajkutatást, termelést és feldolgozást. 1954-től 
valamennyi kőolajipari létesítmény állami vállalatként folytatta további tevé
kenységét. A hároméves terv kidolgozásával kezdődően 1964-ig a kutatási 
tevékenységnek K E R T A I György volt az irányítója. 

3. ábra. Magyarország 1945—50 közöt t felfedezett, kőolaj- és földgázelőfordulásai. J e l m a g y a r á z a t : 1. Kőola j , 
2. Szénhidrogén gáz, 3. C 0 2 gáz, 4. Gázkeverék 
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Döntő fordulatot hozott a hazai kőolajipar nagy eseménye 1951-ben; a 
nagylengyeli kőolajtelepek felfedezése DNy-Dunántúlon. Az új előfordulás 
termelése csakhamar elérte, majd meghaladta a két idősebb (Budafa—Lovászi) 
vállalat termelését és bitumentartalmú kőolaja keresett exportcikké is vált. 
A somogymegyei Görgeteg—Babócsa térségében 1955-ben csaknem 1 milliárd 
m 3 jóminőségű szénhidrogéngázt tartalmazó telepek feltárása az újabb sikeres 
kutatási eredmény. 

Ugyanezen idő alatt az alföldi kutatások nyomán feltárt előfordulások kész
letei a dunántúliakhoz viszonyítva elenyészően kicsik voltak. Legjelentősebb 
az 1955-ben Eger mellett felfedezett Demjén környéki kőolajtároló földtani 
alakulat (4. ábra). 

1957 új szakasz kezdete. Megalakult a Kőolajipari Tröszt. Jelentős mennyi
ségű, a kőolaj kutatáshoz szükséges berendezéseket, eszközöket importáltunk 
és ez a körülmény kedvező hatással volt az ország kutatásának ütemére. 
1957—1958-ban még a zalai előfordulások környékének kutatása volt előtér
ben és ez Nagylengyel környékén újabb olajtároló blokkok, Budafa, Lovászi 
esetében kisebb telepek felfedezését eredményezte. 

A tudományos értékelő munka újabb eredményeivel egyidejűleg változott 
a földtani-kutatási koncepció: mindinkább az Alföld fúrásos kutatása került 
előtérbe, melyre a komplex szeizmikus mérések és azok korszerű kiértékelése 
és értelmezése adott alapot. Az alföldi kutatások 1958 évvel kezdődően jártak 
kiemelkedő sikerrel, ekkor fedeztük fel a hajdúszoboszlói szénhidrogéngáz
telepeket, melyek nagyságrenddel nagyobbak az addigiaknál és erre az időre 
esik a békési kőolaj- és földgázelőfordulások felfedezése, Battonya, Puszta
földvár, Pusztaszőllős térségében. Földgázkészleteink ugrásszerű megnöveke
dése nyomán, kibővült tevékenységgel 1960-ban megalakult az Országos 
Kőolaj- és Gázipari Tröszt. 

4. ábra. Magyarország 1950—55 közöt t felfedezett kőolaj- és földgázelőfordulásai. J e l m a g y a r á z a t : 1. Kőola j , 
2. Szénhidrogén gáz, 3. C 0 2 gáz, 4. Gázkeverék 
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A jelentős új gázkészletek lehetővé tették az ország nagy részére kiterjedő 
gázprogram kialakítását. A minden egyéb energiahordozónál kisebb önköltség 
és a készlet lehetővé tette a gáz egyre szélesebb körű felhasználását (5. ábra). 

1960-ig a Dunántúl kutatásai elsősorban a kőolajkészleteket, az alföldi 
kutatások a földgázkészleteket növelték jelentősen. 1961-ben már 25 Mrd m 3 

ipari szénhidrogéngáz készlettel rendelkezett az ország, és az ipari szénhidrogén
gáz készletek 44%-a az Alföldre jutott. 

1961 évet követően a kutatási tevékenység súlypontja már az Alföldre helye
ződött át. A dunántúli területek részletesebb kutatása következtében a köny-
nyebb földtani problémák megoldása már megtörtént. A bonyolultabb geoló
giai viszonyok korszerűbb, nagyobb felbontóképességű, mélyebbre hatoló 
geofizikai előkutatási eszközöket és nagyobb mélységű kutatófúrásokat igé
nyeltek a Dunántúlon, míg az Alföldön a hagyományos módszerekkel jelentős 
kutatási sikereket értünk el. Különösen a Dél-Alföldön voltak igen szépek a 
kutatási eredményeink, mert Üllés (1962), Szánk (1964), Algyő (1965), Tázlár 
(1966), Ásotthalom (1967), Kelebia (1968), Ferencszállás (1970), Endrőd (1971), 
Kaszaper-Dél (1972), Szeged-város (1972) környékén olyan kőolaj- és földgáz
telepek felfedezésére és feltárására került sor, melyek jelentősen megnövelték 
a hazai termelésű szénhidrogének forráslehetőségeit. Az előadás elhangzása 
óta Tótkomlós-K, Perencszállás-K, Kiszombor újabb kőolajtelepek felfedezé
sének helyei. Ugyanezen időszakban a Dunántúlon a mezőcsokonyai, beleznai, 
Ortaháza környéki, Pusztamagyaród melletti kőolaj- és földgáztelepek fel
fedezése az előzőknél nagyságrenddel kisebb eredményt képviselnek. Jelentő
sek viszont a nagyobb kihozatalt biztosító másodlagos termeltetésre haszno
sított széndioxidgáztelepek Budafa térségében (6., 7). ábra. Az előadás óta 
Pusztaapáti és Szilvágy térségében kedvező kilátásokra jogosító hozamú kőolaj-
telepeket harántoló kutatófúrások mélyültek. 

5. ábra. Magyarország 1955 — 60 között felfedezett kőolaj- és földgázelőfordulásai. J e l m a g y a r á z a t : 1. Kőolaj , 
2. Szénhidrogén gáz, 3. C O a gáz, 4. Gázkeverék 
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«. ábra. Magyarország 1960—65 közöt t felfedezett kőolaj- és földgázelöfordulásai. J e l m a g y a r á z a t : 1. Kőolaj , 
2. Szénhidrogén g á z , 3 . C O s gáz, 4. Gázkeverék 

7. ábra. Magyarország 1965 — 70 közöt t felfedezett kőolaj- és földgázelöfordulásai. J e l m a g y a r á z a t : 1. Kőolaj , 
2. Szénhidrogén gáz, 3. C O a gáz, 4. Gázkeverék 



5. ábra. Kőola j - és földgázelőfordulások Magyarországon (1972. január 1-i állapot). J e l m a g y a r á z a t : 1. Kőola j , 2 . Szénhidrogén gáz, 3. C 0 2 

gáz, 4. Gázkeverék 
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9. ábra. Magyarország 1 Mt készletű szénhidrogén előfordulásai. J e l m a g y a r á z a t : 1. Átlagos talpmélység (m) , 2. Vízszintes vetület «km ! ) 
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1972-ben 115 Mrd m 3 a gázkészletünk, 
ebből 55% jóminőségű szabadgáz és az 
ipari szénhidrogénkészletek túlnyomó há
nyada az Alföldön található (8. ábra). 

Országunkban a rendszeres ipari je
lentőségű kőolaj és földgáztermelés 1937-
ban indult meg és azóta 1973-ig kitermel
tünk 38 millió tonna kőolajat, 31,0 Mrd m 3 

földgázt, az V. ötéves tervben 25 — 30 
Mrd m 3 gáztermelést tesznek lehetővé kész
leteink, 1 M tonna propán-butánt, kere
ken 70 M tonna szénhidrogént. Kereken 
8 M m fúrást mélyítettünk. Potenciális 
készleteink 1/2-ét találtuk meg (9. és 10. 
ábra). 

Tudománytörténetünk szorosan kapcso
lódik Társulatunk történetéhez, hiszen a 
tudományművelők önkéntes csoportosu
lása, társadalmi egyesületbe tömörülése 
párhuzamosan történt a hivatali teendők 
ellátásval a különböző intézmények és 
vállalatok geoszervezeteinek fejlődésével. 
Természetesen nem állíthatjuk azt, hogy a 
tudományos megismerések akadály és ké-

Ю. ábra. Földgázkészleteink alakulása, j e i m a - sedelem nélkül behatolhattak a gazdasági, 
g У a r á z a t : í . Földgáz, 2. co a gáz a z i p a r i Qetbe, különösen a magánvállal

kozások, a szegényes kincstári tőkeellá
tottság, a szétszórt és váltakozó idejű és érvényű külföldi cégek hazai kon
cessziós kutatásainak idején. 

Az eredmények mindig akkor mutatkoztak, amikor tudományos alapozott-
ságú folyamatos kutatások történtek valamely területen. A számos kis magán
vállalkozás országos szempontból e nagy kockázatú, nagy költségű tevékeny
ség viszonylatában soha nem volt meghatározó jelentőségű. Nem egyszer a 
módszeres, rendszeres kutatás biztosítva volt, csak a pénz fogyott el az első, 
vagy első néhány gyakorlatilag eredménytelen fúrás befejezése után. 

Ma igen erős geo-szervezete van a magyar kőolajiparnak, az ipari szervezetek 
között a legerősebb. Rendszeresen és folyamatosan kapcsolatot tart más 
tudományos és gyakorlati intézményekkel. Aktív tudomány művelői elméleti 
vonatkozásban is jelentős tevékenységet fejtenek ki. 

A kőolaj kutatásokkal foglalkozó tudományos értékelések, koncepciók anya
gának előadása, megvitatása rendre a Társulat keretei között történt. A Társu
lat részben egyedül, részben a Magyar Állami Földtani Intézet, az Eötvös 
Lóránd Geofizikai Intézet, a MTA, OMBKE, Magyar Geofizikusok Egyesülete, 
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület, Magyar Hidrológiai Társasággal 
közös rendezésben számos ankéton, tudományos ülésszakon, kőolaj területeken 
tartott vándorgyűlésen foglalkozott a hazai szénhidrogénkutatások tudomá
nyos és gyakorlati kérdéseivel. 

További haladásának záloga a tudományos eredményeinek fokozott alkal
mazása és a saját tudományterület elmélyült művelése, fejlesztése. 

A kőolajkutatásban, kőolaj- és gáziparban foglalkoztatott szakemberek túl-
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nyomó többségben tagjai a Társulatnak. Jelentős a részvételük a választmány
ban. Aktív tevékenységet fejtenek ki a Dunántúli Területi Szakosztályban és 
az alföldi kőolaj- és földgázkutatások eredményeként 1966-ban alapított 
Alföldi Területi Szakosztályban mint tagok, előadók és vezetőségi tagok. 

A Társulat élére összesen 5 alkalommal választott a tagság a magyar kőolaj 
és földgázkutatások irányításával foglalkozó elnököt. 

A Magyarhoni Földtani Társulat és a hazai kőolaj- és földgázkutatások 
között a kapcsolat folyamatos volt és a fejlődés mind a kőolaj és földgázipar, 
mind a Társulat jól lemérhető, regisztrálható és együttműködésük gyümölcsöző 
eredménye a magyar földtan egyik legszebb sikerének tekinthető. 

4 Földtan! Közlöny 



Földtani Közlöny, Suli. of the Hungarian Geol. Soc. (1974) 104. 200—208 

Bauxitkutatások hazánkban 

dr. Barnabás Kálmán 
(1 táblázattal) 

A bauxit hazánk legjelentősebb ásványi nyersanyagainak egyike, természe
tes tehát, hogy kutatása, tudományos és földtan-gazdasági megismerése a 
magyar földtan egyik régi, fontos feladata volt, és az jelenleg is. A bauxit 
jelentősége kitűnik abból, hogy ásványi nyersanyagbázisát képezi annak a 
magyar aluminiumiparnak, amely méreteinél fogva nemcsak kontinensünkön, 
hanem világviszonylatban is számottevő gazdasági tényező, és amely műszaki
gazdasági színvonalával méltó elismerést és megbecsülést vívott ki magának. 

A magyarországi bauxit kutatásának és vizsgálatának ügye már évtizedek
kel ezelőtt felkeltette az érdekelt szakemberek, a földtani tudományos intéz
mények és az ipar érdeklődését, aminek eredménye az a nagyarányú bauxit
kutató és vizsgáló munka, amely a két világháború közötti időszakba kezdődött 
és bontakozott ki, és amely a második világháború után erősödött meg, és vált 
országosan szervezett, átfogó és céltudatos tevékenységgé. 

Ebben a munkában a Magyarhoni Földtani Társulat is jelentős részt vállalt 
és végzett azáltal, hogy szakülésein helyet adott a bauxittárgyú tudományos 
tanulmányok bemutatásának, több bauxitvonatkozású földtani vándorgyűlést 
vezetett, olyan vidéki területi osztályt szervezett, amely tevékenységének fő 
feladata a bauxitra vonatkozó földtani ismeretek gyarapítása és terjesztése, 
továbbá, hogy lehetőséget nyújtott szakfolyóiratában, a Földtani Közlöny
ben az előadások, tanulmányok publikálására. Ennek következménye, hogy a 
bauxitra vonatkozó hazai tanulmányok számottevő része a Magyarhoni Föld
tani Társulat révén vált ismertté. 

Hazánkban a bauxit felfedezése annak az élénk földtani kutató munkának 
az eredménye, amely az első világháború utáni években új ásványi nyersanyag
telepek felderítésére irányult. Abban az időben ugyanis új ásványkészletek 
feltárása az ipar számára különösen sürgős és szükséges volt, mert az ipar a 
háborút követő területi változások következtében számos addigi ásványi 
nyersanyagforrását elvesztette. A kutatómunka sokirányú volt, és abban nem
csak szakintézmények, hanem magánvállalatok, alkalmi társulások és önálló 
kutatók is részt vettek. 

A kutatások eredményeként 1920-ban két helyen fedeztek fel bauxitot: a 
Déli-Bakony északnyugati peremén, Halimba közelében, valamint a Vértes 
dél-keleti részén Gánt mellett. A halimbai kutatások, bár évekig folytatódtak, 
akkor még nem jártak érdemleges eredménnyel, mert a kimutatott készleteket 
részint mennyiségi, részint minőségi okokból nem tartották gazdaságos mű
velésre érdemesnek, vagy legalábbis olyan értékűnek, amely a gánti bauxittal 
mind földtani települési körülményeinél, mind mennyiségénél és minőségénél 
fogva felvehette volna a versenyt. A felfedezést követő gánti kutatások ugyanis 
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igen eredményesek voltak, mert nagy területen jelentős vastagságban igen jó 
minőségűnek állapították meg a telepet, amelyet már az ipar is kiaknázásra 
alkalmasnak ítélt. A bányanyitáshoz szükséges földtani kutatások és tervező 
munkálatok gyorsan elkészültek, és 1926-ban a gánti bauxitbánya, hazánkban 
elsőként, megkezdte működését. Ez a külfejtéses bánya már a következő év
ben 250 000 t igen jó minőségű bauxitot termelt, majd változó mennyiségű 
évi termelés után 1937-ben hozama meghaladta a félmillió tonnát, s a háború 
alatti konjukturás években megközelítette az 1 milliót. 

Közben a bauxitkutatások az ország egyéb részein is megkezdődtek, és több 
helyen eredménnyel jártak. Már a 20-as évek folyamán kimutatták a bauxitot 
a Bakony térségében Isztimér, Eplény, Alsópere, Dudar és Fenyőfő vidékén, 
a Gerecse térségében Bicske és Nagyegyháza környékén, továbbá a Buda— 
Pilis-hegység területén. A kutatások a 30-as években is folytatódtak, s azok 
eredménye a sümegi, a nézsai és a nagyharsányi bauxitelőfordulások felderítése 
és megvizsgálása. 1940-ben a Bakony keleti részén az iszkaszentgyörgyi bauxit
telepet találták meg, s ezáltal tulajdonképpen ismertté váltak azok a területek, 
amelyek ma is a legjelentősebbek közé tartoznak. 

A háborús évek elején megnövekedett az érdeklődés a bauxit iránt, ami 
növelte a kedvet új bányák nyitására. Ehhez lehetőséget nyújtott az a körül
mény, hogy a megelőző földtani kutatások már sok adatot szolgáltattak arra 
nézve, hogy hol lehetséges és érdemes bauxitbányászkodást folytatni. Egymás 
után kezdték meg működésüket új, bár kis termelőképességü bányák: 1938-
ban Nyirádon és Nagy harsányban, 1940-ben Sümegen és Alsóperén, 1941-
ben Iszkaszentgyörgyön, 1942-ben Szőcön, Nyirád-Nagytárkány-pusztán, 
Eplényben és Nézsán, 1943-ban pedig Obarok-Vázsony-pusztán. A bányák 
egy része rövid életű volt, és a háború végén befejezte működését. 1945-ben 
már csak a gánti, iszkaszentgyörgyi, szőci és nyírádi termelt. 

A háború befejezése fordulópont a magyar bauxitkutatás történetében. A 
társadalmi és gazdasági átalakulásnak megfelelően új szemlélet jelentkezett 
és érvényesült a kutatási célkitűzésben, tervezésben és végrehajtásban. 1950-
től kezdve a kutatás új módszerekkel, új szervezeti formában folytatódott, 
ami döntően éreztette hatását mind a munka méreteire, mind dinamizmusára 
és gazdaságföldtani eredményeire nézve. 

A felszabadulás előtti bauxitkutatások széles területen mozogtak ugyan, és 
azokban sok szakember vett részt, de a munka végrehajtása számos kis, egy
mástól független egységben történt, s azok között együttműködés és közös, 
egységes, módszeres irányítás nem alakulhatott és nem is alakult ki. A munkát 
legfolyamatosabban és legszervezetebben a Magyar Állami Földtani Intézet 
és néhány iparvállalat végezte. Időnként több önálló kutató és alkalmi vállal
kozás is tevékenykedett, egymástól elszigetelten. A különböző kutatási terü
leteken kifejtet munka egyedileg kisméretű volt, szerény műszaki felkészült
séggel és költséggel, ami nem tette lehetővé nagyobb előfordulások beható 
megvizsgálását és értékelését. így azután annak ellenére, hogy a kutatások 
több mint két évtizeden át tartottak, és számos előfordulást mutattak ki, a 
második világháború végén a ténylegesen nagyméretű bauxitelőfordulások 
közül érdemlegesen megkutatottnak és megismertnek csak a gánti volt mond
ható. Ennek következtében az ország területén kimutatott előfordulások érc
készleteit hitelt érdemlő pontossággal sem mennyiségi, sem minőségi vonat
kozásban nem lehetett felmérni, de nem lehetett felmérni a további kutatások
tól várható készleteredményeket sem. Abban az időben nem álltak rendelke-
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zésre sem a felméréshez szükséges rendszeres, egységes és összehasonlítható 
kutatási adatok, sem pedig a korszerű kiértékelési módszerek. Ahhoz tehát, 
hogy a bauxitvagyon valós népgazdasági jelentősége és értéke megállapítható 
legyen, új bauxitkutatás szervezése és megkezdése volt szükséges, a feladatnak 
megfelelő méretben, felkészültséggel és módszeres végrehajtással. 

A régi bauxitkutatásokról és kutatókról mégis elismerően kell szólnunk. 
Sok előfordulást találtak meg, vizsgálták a bauxit ásványos, vegyi és technoló
giai tulajdonságait, és alapvető megállapításokat tettek a telepek rétegtani 
helyzetére és genetikájára vonatkozóan. Munkájuk nyomán lényegében is
mertté vált, hogy a bauxitot milyen területeken és milyen rétegtani helyzet
ben kell keresni. Ennek következménye, hogy megállapításaik számos vonat
kozásban kiindulási alapul szolgálhattak az új kutatások tervezéséhez és végre
hajtásához. A további munkálatok jelentős tudományos és gazdaságföldtani 
eredményeihez tehát számottevő mértékben az ő működésük is segített. 

Az új bauxitkutatás 1950-ben a Magyar Szovjet Bauxit-Alumínium RT. 
(MASZÓBAL) keretében szerveződött meg. A vállalat az ország egész terü
letére kiterjedő kutatási jogánál fogva az országos bauxitvagyon és a hasznosí
tás felmérése érdekében Bauxitkutató Expedíció néven önálló üzemet létesí
tett, amelynek feladata az ismert előfordulások részletes és korszerű meg
vizsgálása, továbbá új előfordulások felderítése volt. A munka végrehajtásához 
a Magyar Állami Földtani Intézet számos geológus és technikus szakemberét 
bocsátotta néhány éven keresztül a vállalat rendelkezésére, de a vállalat saját 
állományába tartozó szakembereket is alkalmazott. A kutatáshoz 1950 — 55 
között nagy segítséget nyújtott több szovjet szakember, akik részint a MASZO
BAL, részint a Nehézipari Minisztérium megbízásából vettek részt a munkában. 

A kutató munka kezdettől fogva komplex jellegű volt, ami annyit jelentett, 
hogy magában foglalta a végrehajtáshoz szükséges szinte összes műveletet — 
földtani térképezést, kutatóakna- és fúrásmélyítést, laboratóriumi anyagvizs
gálatokat, gazdaságföldtani kiértékelést és szükség szerint geofizikai mérése
ket — , továbbá, hogy kiterjedt a bauxitterületeken előforduló egyéb ásványi 
anyagok megvizsgálására is. Különös gonddal történt a kutatás folyamán nyert 
adatok dokumentációja, hogy azok alapján részletes érckészletfelmérés és ér
tékelés legyen készíthető az ipari hasznosítás érdekében. A kutatás azonkívül 
kiterjedt a bauxit tudományos megvizsgálására és megismerésére földtani-
teleptani, genetikai, ásványkőzettani és kémiai-technológiai vonatkozásban. 

A munkát kezdetben kb. 1% évi időtartamra tervezték, de a nyert adatok 
és eredmények alapján érdemesnek és szükségesnek bizonyult a kutatás foly
tatása. A Bauxitkutató Expedíció 1954 végén önálló Bauxitkutató Vállalattá 
alakult, és ilyen néven működik jelenleg is a Magyar Alumíniumipari Tröszt 
szervezetén belül. 

Hazánkban tehát a gyakorlati bauxitkutatást 1950 óta önálló üzem, illetve 
vállalat végzi az ország egész területére kiterjedően az alumíniumipar költ
ségére. Természetesen tudományos bauxitvizsgálatokkal ezenkívül foglalko
zott számos más kutató is különböző intézmények keretében. 

A magyar alumíniumipar érdekében indított bauxitkutató munka folyama
tosan tart napjainkig, és abban a részfeladatok rangsorolását, méreteit és 
eredményességét illetően bizonyos szakaszosság állapítható meg. 

1950—53 között, vagyis az első szakaszban történt a munka megszervezése, 
beindítása, és a kutatási módszerek kialakítása. Ezt a munkát a hazai szilárd 
ásványkutatás fontos lépésének és teljesítményének kell tekintenünk, mert 
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első kísérlet volt egy megnevezett szilárd ásványi nyersanyag kutatására olyan 
önálló üzemet, illetve vállalatot létesíteni, amely saját eszközeivel, eleinte 
részint kölcsönzött, később teljesen saját személyzettel az ország területén 
végez komplex földtani kutatást, specializált kutatási módszerekkel, meg
szabott ós egységes anyagvizsgálati és kiértékelő előírások szerint. Az adatok 
dokumentálása rendszeresen, a nyersanyag minőségi meghatározása minőségi 
kondíciók, mennyiségi megállapítása és nyilvántartásba vétele pedig részletes 
előírások szerint magasabb szintű ellenőrzés mellett történt. A bauxitkutatás 
hazánkban elsőként vezette be szovjet mintára a megkutatottság és a kutatási 
megbízhatóság mértékét jelző kategória minősítést. Ez az eljárás tette lehetővé, 
hogy a különböző bauxitkészletek ipari-gazdasági értéke és hasznosíthatósága 
súlyozottan volt megállapítható, és egyben meghatározhatóvá vált a szükséges 
további kutató vizsgáló munkálatok milyensége és mérete. Kialakult a ku
tatási folyamat ésszerű és természetes szakaszoltsága a felderítő, előzetes 
és részletes kutatási fázis gyakorlatának bevezetésével. Kötelezővé vált az 
egyes területek egyes kutatási fázisának befejezése után kiértékelő, ún. záró
jelentés készítése, amelynek tartalmaznia kellett mindazt az adatot, értékelést 
és minősítést, ami szükséges a további kutató munka meghatározásához, 
illetve az ipari hasznosíthatóság eldöntéséhez és a bányatervezéshez. 

A kutatás ezekben az években nagy területen mozgott a Bakony-, Vértes-, 
Gerecse- és a Buda—Pilisi-hegység térségében, de kiterjedt a Duna-balparti 
hegyrögök és a Villányi-hegység területére is. Megkezdődött a halimbai, nyírádi 
és iszkaszentgyörgyi bauxitterületek rendszeres újravizsgálása, helyenként 
részletes kutatási jelleggel. A munkálatok jelentős eredménye a viszonylag 
nagyarányú részletes földtani újratérképezés, amely még ma is alapul szolgál 
a kutatás-irányításhoz. Jelentős eredmény továbbá az országos bauxitkészlet
nyilvántartás elkészítése, valamint az évi ércvagyonmérleg gyakorlatának be
vezetése, ami lehetővé tette a bauxitvagyonnal való gazdálkodás céltudatos, 
átfogó, országos szintű irányítását és ellenőrzését. 

A munkálatok második szakaszában, 1954—59 között, főként a halimbai 
és a nyírádi területek részletes kutatása volt a feladat, leendő bányaépítkezé
sek előkészítése érdekében. Az újabb kutatások ugyanis a halimbai bauxitot, 
elsősorban mennyisége miatt, kiaknázásra feltétlenül érdemesnek mutatták, 
úgyhogy ott a bányanyitás 1953-ban meg is kezdődött. Az erőteljes nyírádi 
kutatást a nagy területi kiterjedés és a különösen jó ércminőség indokolta. 
A párhuzamosan, de más területeken folyó felderítő kutatás jelentős eredmé
nye: bauxittelep kimutatása Fenyőfő—Bakonyszentlászló és Kislőd környé
kén. 

Ebben az időben az átfogó kutatás és az ércvagyonkiértékelés eredménye
képpen a bauxitbányászat és az alumíniumipar szempontjából már néhány 
olyan megállapítás volt tehető, amelyek alapvetően szabták meg a bauxit
kutatás további feladatait és irányát. Ilyen megállapítások voltak: 1. A kül
fejtésre alkalmas telepek száma csekély, az azokra irányuló további kutatások 
lehetősége nagyon korlátolt. 2. Jelentősebb eredményeket csak a nagyobb 
mélységben fekvő, mélyműveléssel kiaknázható telepek kutatásától lehet 
várni, ami nagyobb méretű fúrási kutatást igényel. 3. A nagyobb mélységű 
telepek túlnyomó része a karsztvízszint alatt fekszik, bányászat esetén mű
velésük igen vízveszélyes, a bányászati vízvédelem érdekében tehát beható 
vízföldtani vizsgálatokat kell végezni. 4. A különböző telepek érce mind ás
ványos, mind timföldtechnológiai szempontból igen különböző, az ércfajták 



204 Földtani Közlöny, 104. kötet, 2. füzet 

leendő hasznosítása érdekében szükséges tehát azok rendszeres ásványtani, 
vegyi és technológiai vizsgálata. 

A megállapítások hatására a Bauxitkutató Vállalat megkezdte fúrógép
állományának korszerűsítését és növelését, hogy nagyobb fúrási kapacitással 
rendelkezzék; vízföldtani kutatócsoportot szervezett, és megkezdte azon bau
xitterületek részletes vízföldtani kutatását, amelyeken a telepek részben vagy 
egészben a karsztvízszint alatt fekszenek; a Fémipari Kutató Intézetben or
szágos bauxitkataszteri munkálatok néven megszervezték és megkezdték a 
különböző ércfajták egységes és rendszeres ásványtani, vegyi és technológiai 
vizsgálatát. 

A hazai bauxitkutatás a harmadik szakaszban, 1960—68 között, érte el 
legnagyobb terjedelmét. Ez a szakasz egybe esik a magyar alumíniumipar ál
talános távlati fejlesztési tervének kialakításával és a végrehajtás beindításá
val. Az iparfejlesztés méreteinek meghatározásánál jelentős tényező volt a 
kimutatott és még várható bauxitvagyon, vagyis a nyersanyagbázis felmérése, 
ami következésképp meg is szabta a bauxitkutatás további feladatait és mére
teit. 1962-ben megkötötték a Magyar-Szovjet Timföld-Aluminium Egyez
ményt, s ez a hazai timföldgyártás nagyarányú növelését tette szükségessé. 
A timföldgyártás növekvő bauxitigényének kielégítésére megkezdődött a 
bauxitbányászat fejlesztése, amihez a szükséges földtani adatokat a bauxit
kutatásnak kellett szolgáltatnia. 

Ennek a feladatnak érdekében a Bauxitkutató Vállalat az ipar segítségével 
nagymértékben növelte teljesítőképességét. Új központi irodát, laboratóriu
mokat, javítóműhelyt létesített, fúrógépeket és szállítási eszközöket vásárolt, 
s berendezkedett aknafúrásra. A vállalat fúrási tevékenysége rohamosan na
gyobbodott, úgyhogy 1963-ban elérte a maximális 103 000 fm évi teljesítményt. 
Ez több mint 700 db, átlagosan 136 m mélységű fúrás lemélyítését tette le
hetővé. Ezekben az években a fúrások nagyobb része részletes kutatási jellegű 
volt a halimbai, nyírádi, iszkaszentgyörgyi, valamint a nemrég kimutatott 
fenyőfői—bakonyszentlászlói bauxitterületen azzal a rendeltetéssel, hogy 
földtani-teleptani adatokat szolgáltassanak a bánytervezéshez. 

A fúrási tevékenységgel párhuzamosan erőteljes vízföldtani kutatások tör
téntek a nyírádi, halimbai és iszkaszentgyörgyi területen, vagyis azoknak a 
telepeknek a térségében, amelyek további bányanyitás szempontjából érc-
vagyonuknál fogva elsősorban jöhettek számításba. A fokozott kutató, bánya
tervező és építő tevékenység eredményeként új bauxitbányák kezdték meg 
működésüket a nyírádi, halimbai, kislődi és iszkaszentgyörgyi területen. Köz
ben a gánti bánya termelése az ércminőség fokozatos romlása miatt állandóan 
csökkent, majd ideiglenesen abba is maradt. 

A bauxitbányák tervezésénél és művelésénél kialakult a szervezett bányászati 
vízvédelem. A bauxitbányászat hazánkban elsőként kidolgozta és megvalósította 
az aktív vízvédelmet, ami annyit jelent, hogy a különösen karsztvíz veszély es 
bauxitterületeken a víztároló triász mészkő- és dolomitösszletek erőteljes meg
csapolásával regionálisan süllyesztik a karsztvízszintet oly mértékben, hogy 
a mindenkori bányamű veletek a helyi tényleges vízszint fölé kerülj en eV. 

Ilyen aktív vízvédelem valósult meg a nyírádi és az iszkaszentgyörgyi bá
nyákban, és tette lehetővé a száraz, vízveszélytől mentes művelést. A halim
bai területen a fekvő mészkő és dolomit tömítettsége miatt, a kislődin pedig a 
telepnek a karsztvízszint felett való helyzete miatt nincs szükség aktív víz
védelemre. 
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Közben folytatódott a különböző bauxitfajták rendszeres laboratóriumi vizs
gálata a bauxitkataszteri munkálatok keretén belül. Jelentős eredménye ennek 
a tevékenységnek, hogy a kataszteri adatok alapján a bauxitkészletek ipari
gazdasági értéke timföldtechnológiai szempontból is mérlegelhető. 

A kutatási feladat, amelynek megvalósítására 1960 táján az erőteljes fej
lesztés megkezdődött, az évek során lényegében teljesült, s a bauxitbányászat 
érckészletekkel való ellátottsága hosszú távlatban is biztosított lett. Nem volt 
tehát szükség oly nagyarányú kutatófúrási tevékenységre, mint az 1960 — 68 
közötti években. Ennek megfelelően 1969-ben a fúrási terjedelem lényegesen 
csökkent, és a legutóbbi évig 50 — 60 000 fm között mozgott. De még ez a fm-
keret is lehetővé tette évi 500 — 700 fúrás lemélyítését 70—100 m átlagos mély
séggel. 

A jelenleg is tartó negyedik kutatási szakaszt a költségeket fedező ipar szem
pontjából úgy jellemezhetjük, hogy feladata annak biztosítása, hogy az érc
készletellátottság kielégítő szintje egyelőre állandó maradjon. A kutatás jelle
gét, helyét és méretét tehát úgy kell megválasztani, hogy a kutatással kimuta
tott új készletek mennyisége lehetőleg pótolja azt a csökkenést, amit a folyton 
növekvő — jelenleg mintegy évi 2% millió t — bauxittermelés és az azzal járó 
termelési veszteség okoz. Feladata még a munkálatoknak, hogy újravizsgálja 
és felmérje a további kutatási lehetőségeket, és elkészítse a további kutató 
munkálatok távlati tervét az ország teljes bauxitkincsének megismerésére. 

Az utolsó években a legnagyobb méretű fúrási tevékenység a nyírádi terü
leten folyt, ahol a bauxit lencsés települése különösen sok fúrást igényel ahhoz, 
hogy a megkutatottság mértéke elérje a kívánt szintet. A terület bauxitja 
kiváló minőségű, a karsztvízveszély nagy, a vízvédelem igen költséges, kívá
natos tehát a termelés mennyiségének fokozása, hogy a művelési költségek 
fajlagos eloszlása kedvezőbb legyen. Egyidejűleg jelentős méretű fúrási mun
kálatok történtek a Bakony északi peremén Bakonyoszlop környékén, ahol a 
kutatás figyelemre érdemes bauxittelepeket mutatott ki. Az eddigi adatok 
szerint a területről várható érckészletek mennyisége számottevő. 

1972-ben újabb bauxitkutatás kezdődött a nagyegyházai barnakőszén
medence területén, a kőszéntelepek alatt előforduló bauxit megvizsgálására. 
A terület szénvagyonának gazdasági értéke és kitermelésre érdemes voltának 
eldöntése ugyanis jelentős mértékben függ attól, hogy esetleg az ugyanott ta
lálható bauxit is kitermelhetőnek bizonyul-e a széntermelés mellett. így a 
termelési költségek kedvezőbben oszlanának meg. 

A munkát, amely a magyar alumíniumipar részéről a hazai bauxit meg
ismerésére irányult és irányul jelenleg is, a népgazdaság és a földtan tudománya 
szempontjából jelentősnek és eredményesnek ítélhetjük meg. Hasonlóan kell 
megítélnünk azt a tudományos tevékenységet is, amelyet több hazai tudomá
nyos intézmény ós számos szakember fejt ki a bauxit tanulmányozása érdeké
ben. Figyelmük főképp a bauxit ásványos összetételére, vegyi és fizikai tulaj
donságára és genetikai viszonyaira irányul, és munkájuk ezen a téren sok ér
tékes megállapítást eredményezett. 

A bauxit a Magyarhoni Földtani Társulat érdeklődésének és munkaprogram
jának is állandó tárgya. A Társulat 1961-ben Veszprém székhellyel külön terü
leti szakosztályt, a Középdunántúlit, szervezett, amely különösen a bauxit 
tanulmányozásával foglalkozik, és rendszeresen tart bauxittárgyú előadásokat. 
Időnként tanulmányi kirándulás keretében mutatják be hazai és külföldi 
szakembereknek bauxitterületeinket és a bauxitkutatás hazai szervezetét. 
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A magyarországi bauxitkutatás története 
I. táblázat 

Bauxitkutató munka területenként 

Év 
Dunántúli-középhegység Észak-

Magyar* 
ország 

Bél-
Magyar
ország 

Egyéb munkaterület 
vagy esemény 

Év 
Bakony Vértes Gerecse Egyéb 

Észak-
Magyar* 
ország 

Bél-
Magyar
ország 

Egyéb munkaterület 
vagy esemény 

1920 Halimbán bauxitot 
találnak, további 
kutatások 

Gánton 
bauxitot 
találnak 

1921 
1922 

Isztiméren és Ba-
konyszentlászlón 
bauxitot észlelnek Gánton 

további 
eredmé
nyes kuta
tás 

Bicske— 
nagyegy
házai ku
tatások 
kezdete 

1923 
1924 

Gánton 
további 
eredmé
nyes kuta
tás 

Bicske— 
nagyegy
házai ku
tatások 
kezdete 

1923 
1924 

Gánton 
további 
eredmé
nyes kuta
tás 

1925 Eplényen és Alsó-
perén bauxitkuta
tások 

Bauxitlelet 
Pilisszántó 
és Pilis
csaba vidé
kéről 

1926 

Bauxitlelet 
Pilisszántó 
és Pilis
csaba vidé
kéről 

Gánton bauxitbánya 
nyílik 

1927 

1928 

1929 

1930 

Репубйп, 
Alsóperén 
és Dudaron 

bauxitku tatások 

Bauxitlelet 
Pilisszántó 
és Pilis
csaba vidé
kéről 

1927 

1928 

1929 

1930 

Репубйп, 
Alsóperén 
és Dudaron 

bauxitku tatások 

1927 

1928 

1929 

1930 

Репубйп, 
Alsóperén 
és Dudaron 

bauxitku tatások 

1927 

1928 

1929 

1930 

Репубйп, 
Alsóperén 
és Dudaron 

bauxitku tatások 

Nagy har
sányban 
bauxitot 
találnak 1931 

Nagy har
sányban 
bauxitot 
találnak 

1932 

1933 

1934 

1933 

1934 

1935 

1936 

Bauxit
kutatások 
Nézsán 

1937 
Bauxit
kutatások 
Nézsán 1938 

1939 

Bauxit
kutatások 
Nézsán 

Nyirádon és Nagyhar
sányban bauxitbánya 
nyílik 1938 

1939 

Bauxit
kutatások 
Nézsán 

1940 Iszkaszentgyörgyön 
bauxitot találnak További 

kutatások 
Nézsán 

Sümegen Alsóperén 
bányanyitás 

1941 

További 
kutatások 
Nézsán Iszkaszentgyögyön 

bányanyitás 

1942 
SzÖc, Nagytárkány-
puszta, Eplény, Nézsa 
bányanyitás 

1943 

1944 

óbarok—Vázsony-
puszta bányanyitás 

1943 

1944 
Csak a gánti, iszkai 

szoci és nyirádi bánya 
működik 

1945 

1946 1 1 
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1947 

1948 

1949 

1950 
Erőteljes fúrási ku
tatás főleg Nyirád, 

Erős fúrási 
kutatás 
Gánton és 

Földtani 
térképezés 
a Buda— 
Pilisi-ng-
ben 

Újabb 
kutatás 
Nézsán 

MASZOBAL Bauxit
kutató Expedíció meg
alakulása, országos, 
átfogó bauxitkészlet-

1951 
Halimba, Alsópere, 
Iszka vidékén; to
vábbá földtani tér
képezés a Bakony
ban 

térképezés 
a Vértes

1952 

Halimba, Alsópere, 
Iszka vidékén; to
vábbá földtani tér
képezés a Bakony
ban 

ben 
Földtani 

térképezés 
és fúrás 

Újabb ku
tatás 
Nagy har
sányban 

1953 
Nagy egy
házán Bányanyítás Halimbán 

1954 
Halimbán és Nyirá-

don a kutatás foly
tatása 

Földtani 
térképezés 
Aggtele
ken és a 
Bükkben 

Bauxitkutató Vállalat 
megalakulása az Expe
díció helyett 

1955 
Kutatás Bakonybél 
és Kislőd környékén 

Fémipari Kutató Inté
zetben a bauxitkatasz
teri munka kezdete 

1956 

1957 Vízföldtani kutatás 
kezdete Nyirád, 
Halimba és Iszka 
környékén 

BKV-nál a vízföldtani 
kutatás szervezése 

1958 

Vízföldtani kutatás 
kezdete Nyirád, 
Halimba és Iszka 
környékén 

1959 
Fenyőfő és Bakony-

1960 

szentlászló környé
kén kutatások kez
dődnek 

A 7, aktív vízvédelem 
megtervezése a bauxit
bányászatnál 

1961 
Újabb kutatás Isz-

kán majd Ny irádon, 
Halimbán és Fenyő
főn 

A MFT Középdunán
túli Osztálya megala
kítása 

1962 

Újabb kutatás Isz-
kán majd Ny irádon, 
Halimbán és Fenyő
főn 

Magy.—Szovj. Timföld. 
Alu. egyezmény meg
kötése. KislődÖn 
bauxitbánya 

1963 

1964 
Bauxitkutató Vállalat 

1965 Ujabb ku
tatás 
Nagyegy
házán 

nagy építkezései 

1966 

Ujabb ku
tatás 
Nagyegy
házán 

MFT bauxitos vándor
gyűlés 

19G7 Újabb kutatás Alsó
perén és KislŐd 
vidékén 1968 

Újabb kutatás Alsó
perén és KislŐd 
vidékén 

1969 
Kutatás kezdődik 
Bakonyoszlop vidé
kén 

MAFI jubileum és ki
rándulás, ICSOBA 
konferencia 

1970 
BKV 20 éves jubileum 
és MFT vándorgyűlés 

1971 

1972 

Újabb 
kutatás 
Nagyegy
házán 1 
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Ilyen rendezvény volt 1966-ban, majd 1970-ben a Bauxitkutató Vállalat húsz
éves jubileuma alkalmából a Magyarhoni Földtani Társulat vándorgyűlése. 
1969-ben a Magyar Állami Földtani Intézet centenáriumi ünnepségének egyik 
tudományos programpontját a bauxit képezte, ami mutatja a súlyt, amit ez 
a kőzet jelent a hazai földtan területén. Ugyanebben az évben az ICSOBA 
felvette a bauxitot magyarországi tudományos konferenciájának tárgysoro
zatába, és tanulmányi kiránduláson ismertette a hazai bauxitkutatást és bá
nyászatot. 

Mondhatjuk tehát, hogy a magyar földtan évtizedeken át érdeklődésének 
és tevékenységének egyik fontos tárgyaként kezelte a bauxitot, és ennek hazai 
felfedezése óta nem szűnt meg gyarapítani ismereteit erre a mind tudományos, 
mind gyakorlati szempontból érdekes és jelentős kőzetre. A bauxitkutatás 
eredményeit is joggal számíthatjuk tehát azok közé az értékek közé, amelye
ket a magyar földtan adott 125 éve az országnak. 
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A két Kubinyi és a Földtani Társulat 

dr. Majzon László 

VAVILOV , a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának elnöke egyik megnyitó 
beszédében említette: „A tudomány története mindegyikünk számára fontos, 
akárcsak maga a tudomány. Meggyőződésünk, hogy a tudomány és ezen belül 
egyúttal a tudomány történetének segítsége, szükséges előfeltétele a szocialista 
társadalom fejlődésének". Hasonló gondolat irányítja a magyar földtan tudo
mányának történetével foglalkozókat. Erre szinte reávisz szakmánk szeretete, 
tudományunk tárgya, mely a hazai föld mélyreható megismerésére irányulva 
azokat a kiváló tudósainkat is bemutatja, akik a múltban néha elszigetelten 
vitték előre a magyar tudomány ügyét. 

Hazánkban a középkortól a vallás- és a jogtudomány művelői viszik a veze
tőszerepet és ezek közül néhányan csak mellékesen foglalkoznak természet
tudománnyal, a földbirtokos nemesség pedig úgyszólván nem is törődik vele. 
A nagyobb városokban az orvos, a pap, a tanító és a bányász alkotják azt az 
elemet, mely előző tanulmányai, majd állása révén érdeklődik a természeti 
tárgyak, jelenségek után, az ezekről való megfigyeléseit fel is jegyzi és esetleg 
közli is. A XIX. században már elkülönül a nemességtől és a polgárságtól az 
új réteg, amelyben szerep jut az előbb említett szellemi foglalkozásúaknak is. 
Azonban a természettudomány fejlődését hazánkban még mindig sok körül
mény gátolta. Nemcsak az, hogy évszázadokon át sok nemzedéket nálunk nem 
lehetett tudományos képzésben részesíteni, hanem az idegen származású 
uralkodók hazánk boldogulásával, mindennemű belső megerősödésével nem 
törődtek, sőt ezt igyekeztek meg is akadályozni. Mind ezek mind a belső ki
egyensúlyozatlan viszonyok tették lehetetlenné természettudományi intéz
mények, egyesülések, gyűjtemények megteremtését, valamint a főiskolai ok
tató és nevelő munkának korszerűvé emelését. Ilyen állapotok mellett nem cso
dálkozhatunk SZÉCHENYI és KOSSUTH háziorvosának, BALOGH Pálnak (1794— 
1867) kifakadásán, amikor a paleontológia elmaradásának okát említi: „Ha
zánkban határozatlanul kell heverniük honunk földjén talált ősvilági csontok
nak, mert pontos meghatározásuk összehasonlító bonctani gyűjtemények 
nélkül lehetetlen." Nem volt egy tudományos intézményünk, amelynek tagjai 
idejüket, tudásukat csupán a tudományos vizsgálatoknak szentelték volna. 

TASNÁDI KUBACSKA A. feljegyzéséből tudjuk, misem volt jellemzőbb az 
állapotokra, hogy az egyszerű szögmérő beszerzését is a helytartótanácsnak 
kellett engedélyezni, mely az egyetem kérelmét háromszor utasította el. Vagy 
pl. az ásványtani tanszéken egyetlen lupe volt a legkomolyabb tudományos 
eszköz. Természetes tehát, ha ilyen körülmények között az oktatás messze el
maradt a követelményektől. 

így azután szinte szükségszerű volt, hogy a habsburgi abszolutizmus erő-
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södő irányzatának időszakában 1830 után megalakulnak a természettudomá
nyok művelésével foglalkozó első társulások. A Magyar Tudományos Akadémia 
elődje a Tudós Társaság 1831-ben, a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
egyesülésének állandó Vándorgyűlései 1840-ben, a Természettudományi Tár
sulat pedig 1841-ben alakult. 

A polgári forradalmi időszak pozitívan járult hozzá a mi Földtani Társula
tunk megalakulásához. A szakembereket az elnyomás szinte kényszerítette, 
hogy a hazai földet geológiailag-bányászatilag is megismerjék, hogy ezáltal, 
mint gyakorlati vonatkozású komoly eszközzel, nemzeti függetlenségi törek
véseinket ilyen módon segítsék. Ez azután összefogta a földtannal és a bányá
szattal foglalkozókat, úgyannyira, hogy a magyarsághoz való tartozásukat 
többen még idegen származásuk ellenére nemcsak szóban, írásban, de érzület
ben is kinyilvánították. Érdemes külön is kiemelni, hogy valamennyi tudomány 
ág között a földtan volt az első, melynek működésére hazánkban külön, önálló 
társulat alakulását határozták el. (Ez egyébként a londoni (1807), a párizsi 
(1830) után a berlinivel (1848) egyidősként a harmadik társulata a földtani 
tudományoknak. ) 

Az alakulás az egykorú jegyzőkönyvek és egyéb feljegyzések alapján a 
következők szerint történt. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók VIII. 
vándorgyűlése Sopronban 1847. augusztus 11-én ült össze. Az elnöklő Esz-
TBRHÁZY Pál mellett K U B I N Y I Ágoston volt az ülés vezetője, mint alelnök. 
A szokásos megnyitó és ügyviteli kérdések tárgyalása után az első előadó Dr. 
ZIPSER Keresztély András (1783—1864) besztercebányai természetrajz szakos 
tanár „Javaslatok földismereti bányászegyesület alapítására Magyarországon" 
című előadásában indítványt terjesztett elő. Ebben kitért arra „hogy a bánya
termények és keresett érezek holléte bizonyos törvényeknek van alávettetve, me
lyeknek kinyomozására és figyelembe vételére a bányásznak különös gondot 
kell fordítani, a mi múlhatatlanul feltételezi, hogy a természettudományok
ban nem lehet egészen járatlan, s nem nélkülözheti némely földismereti tapasz
talatokat, ha a használható érezek felkeresése körül sikeresen akar fáradozni 
. . . Ez által nem csak földünk hozzáférhető héjjának szerkezete leszen ismertté, 
a mi egyszersmind az emberi tudás sokféle ágaira új fényt derít, hanem olyan 
éreznemek is fedeztetnek fel, melyek különben a tudományokban egészen is
meretlenül maradtak volna . . . s minthogy a tudományok között kölcsönös 
viszony és kapcsolat létezik az innét származott lökések és hullámzások kihat
nak más tudományokra — s a nemzeti gazdászatra is." Majd ZIPSER reámutat 
arra, hogy külföldön: „Czélul tűzték ki tehát a tartományok minden részeinek 
kikutatását, hogy minden nemű hasznos ásványokat, föld- és éreznemeket, 
kőszenet, turfát, épülethez, szobrászathoz s kőnyomatokhoz használható kö
veket fedezhessenek fel, megvizsgálják a különféle kőzeteket s mindezen fel
fedezések megbírálata, s azoknak közzététele a bányászati, kereskedelmi s mű-
iparos vállalkozások megkönnyítése végett, — fő czélja ezen egyesületeknek." 
Mert, mint külön meg is jegyezte: „Gazdagságot a természetben keresni fel, 
igazság és kötelesség." Végül ezzel a gondolattal fejezi be előadását: „Egyéb 
iránt ha a javaslatba hozott egyesület gazdag bányászati termények felfedezése 
tekintetében fényes eredményekre nem jutna is, legalább haszonvehető föld
ismereti térképekre tennénk szert, a mi hasonlóképen nem volna megvetendő 
nyereség." 

Ezek a gondolatok nemcsak a passzív múlt megítélése, de egyben a jövő 
ígéretei voltak. 
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ZIPSER javaslatát a szakemberek mellett a nagygyűlés résztvevői is általános 
lelkesedéssel fogadták. Ez után K U B I N Y I Ágoston alelnök mint határozatot 
bejelenti: , ,ZIPSER András tudor által indítványozott földkutató és bányász
társulat alkotására nézve, van szerencsém jelenteni, hogy ezen indítvány ki
folyása a 'Magyar földtani társulat' lett." 

À nagygyűlés jegyzőkönyvének XX. pontját képező társulat alapítására 
tett Z i P S E R - f é l e , mint közfigyelmet keltő indítvány azonnali megindítására, 
a költségek fedezésére önkéntes adakozás indult s az elnök ESZTERHÁZY Pál évi 
400 forintot ajánlott fel. A nyomban kibocsátott ívek gyorsan beteltek azok ne
veivel, akik a tagdíj befizetése mellett az alakuló társulat tagjai óhajtottak lenni. 

A Társulat ügyeinek továbbvitele céljából K U B I N Y I Ágoston, a Magyar 
Nemzeti Múzeum igazgatója 1848. január 3-án a Losonc közelében fekvő 
Videfalvára, a saját házába meghívta K U B I N Y I Ferenc táblabíró földbirtokost, 
dr. Z IPSER Keresztély tanárt, PETTKO János selmeci akadémiai tanárt és 
MARSCHAN József bányamérnököt. K U B I N Y I Ágoston, mint az összeült bizott
ság elnöke előterjesztette az alakuló társulat pontokba foglalt célkitűzését, 
kijelölték a közgyűlés augusztus 18-i időpontját, valamint elhatározták, hogy 
felkérik ANDRÁSSY Györgyöt, a közgyűlésig a Társulat ügyeinek vezetésére. 
Ezt azonban ANDRÁSSY 1848. márc. 1-én kelzetett levelében elhárította. Köz
ben kitört az 1848—49. évi szabadságharc a már elfogadott határozatok végre
hajtását megakadályozva, a lényegileg megalakult Társulat további fejlődése 
szünetelt. 

Láthatjuk, hogy a hazai természettudományos mozgalom a múlt század 
negyvenes éveiben nyert nagyobb lendületet. A lelkes szakemberek összefo
gása most már olyan erős volt, hogy a szabadságharc leverése után következő 
súlyos elnyomás sem állíthatta meg a fejlődést. ZIPSER Keresztély András által 
1847-ben Sopronban elvetett mag 1848-ban Videfalván megfogamzott és így 
K u B i N Y i - é k , valamint a többi dicső ős lerakhatták azokat az alapokat, melye
ken felépült a ma már 125 éves Társulatunk. 

A már Videfalván megalakult Társulatot K U B I N Y I Ferenc (1796 — 1874) és 
K U B I N Y I Ágoston (1799—1873) állandóan napirenden tartották mind a Ter
mészettudományi Társulat tagjai, mind szélesebb plénum előtt újságcikkben 
is (Magyar Hírlap, 1850. márc. 8.). A bécsi kormányzatnál pedig HAIDINGER 
Vilmosban, az előző évben alakult Birodalmi Földtani Intézet igazgatójában 
kaptak K u B i N Y i - é k támogatást, akinek édesapja, HAIDINGER Károly a selmeci 
bányászati akadémia tanára volt és mint ilyen a KuBiNYi-csa ládda l , különösen 
Ferenccel baráti kapcsolatba került. A bécsi kormány K U B I N Y I Ágoston szün
telen megkeresésére, melyet HAIDINGER is helyeselt, HOERNES Móric múzeumi 
segédőrt Pestre küldte, aki 1850 május 24-én értekezletet tartott s ezen el
fogadták a Társulat munkatervét, mely pontokba foglalta a Z i P S E R - f é l e sop
roni, a K U B I N Y I Ágoston-tói Videfalván, illetve a Magyar Hírlapban is már 
kifejtett szempontokat. Egyúttal az értekezlettel közölte, hogy K U B I N Y I 
Ágostonnak a Társulat „alakulhatására felsőbb helyről engedelmet eszközölni" 
van lehetőség. Ennek az engedélynek megérkezése után 1850. július 6-án meg
tartották az első közgyűlést, melyen ismertették az alapszabályokat és egy
hangúan K U B I N Y I Ágoston akadémikus, múzeumi igazgatót elnökké válasz
tották, míg az elsőtitkár KOVÁTS Gyula múzeumi őr, paleobotanikus lett. 
A szeptember 3-án összeült pótközgyűlés pedig a tisztikar többi tagját, köztük 
K U B I N Y I Ferenc akadémikust alelnökké, dr. SZABÓ József egyetemi h. tanárt 
másodtitkárrá, valamint a választmány tagjait választotta meg. 
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Meg kell jegyeznünk, hogy ez év novemberében 190 éve született Z IPSER 
ekkor már idős volt ahhoz, hogy egy fiatal társulatban tisztséget vállalhatott 
volna, azonban neve így is örök betűkkel van bevésve a magyar földtan tudo
mányának történetébe, hasonlóan a K u B i N Y i - a k é h o z , mert az általuk kezde
ményezett és szívós kitartással, valamint lelkesedéssel megteremtett Társulat 
hazánk legszomorúbb korszakában nemcsak megalapozta, majd fejlesztette 
a geológia tudományát, hanem egyúttal védte is a magyar nyelvet. E gondo
lattal szorosan összefügg Társulatunk alakulási idejének kérdése, mely vég
eredményben a videfalvai, 1848. január 3-án tartott ülés napja. Ezt a dátumot 
említi először az 1947. február 5-én összeült közgyűlésen MAJZON L. elsőtitkári 
beszámolója, mely céloz elődeink megalkuvó, helytelen értelmezésű alapítási 
évére. De az 1948. január 3-án, vagyis a videfalvai dátumon nagyon szerény 
módon tartott SZÁLAY T. által megnyitott csendes ünneplés már a Társulat 
centenáriumát jelentette. A fényesebb centenáriumot az anyagi nehézségek 
hiúsították meg. így azután a Közlöny jubileumot hirdető füzetei mellett 
csupán a Centenarina MAJZON, 1948. Foraminifera nemzetség emlékeztetett az 
évfordulóra. Két évvel később, 1950-ben VADÁSZ E. társulati elnök közgyűlési 
megnyitója világosan utal, hogy: „A Társulat alapítása független a működés 
lehetőségeitől s a szabadságharc alatti kényszerű működési szünet, az eltelt 
száz év politikai és társadalmi mozgalmaiban, később is megismétlődött, kisebb 
nagyobb időtartalommal, anélkül, hogy a Társulat életét megszűntnek vagy 
nem létezőnek mondtuk volna. Semmi okunk nincs arra, hogy az osztrák 
elnyomás kormányzati intézkedéseinek ún. „törvényességét" tiszteletben tart
suk." A megalakulás körüli huza-vona, a kormányzat lekicsinylése megmutat
kozik abban, hogy a magyar féllel való tárgyalásra, — melynek tagjai között 
akadémikusok (KUBINYI F., NBNDTVICH К . ) és neves tudósok (KOVÁTS GY. , 
P E T É N Y I S. J . ) , bányatanácsos (FUCHS V . ) voltak — egy, akkor még névtelen 
segédőrt (HOERNES M.) küldött. Nekünk jelentőségteljesebb a lelkes elődök 
1848-ban a Társulat alakítására vonatkozó szabad elhatározása, annál is inkább 
hiszen az alapítók, majd a tagok közül többen üldöztetést, sőt börtönt is szen
vedtek (FUCHS V . , K U B I N Y I F., NENDTVICH K., SZABÓ'J . és ZSIGMONDY V . ) , 
akik pedig aligha fogadták el az alapítás dátumául az 1850. évet. VENDL A-nak 
a Társulat száz éves történetét ismertető műve több helye és az összefoglaló 
fejezetének első mondata határozottan kimondja: ,,A Magyarhoni Földtani 
Társulat 1848-ban alakult meg." 

* 

A Társulat történetének első negyedszázada szorosan összekapcsolódott a 
két K U B I N Y I fivér életével. Ahogyan az élni-, a kiemelkedni akarás adta meg 
a lökést Z IPSER András javaslatához, úgy a mindinkább növekvő abszolutiz
mus elnyomása, majd a polgári forradalom előzményei buzdították a K U B I -
NYi-akat az eszme valóraváltására. Ezeket ismerve értjük meg, hogy a körül
mények fejlődése emelte ki és tolta előtérbe mint egyéneket tudománytörténe
tünk színpadán a K u B i N Y i - a k a t . 

Túl vagyunk azon a koron, amikor elhunyta után mindenkit csak dicsérni, 
a legcsekélyebb munkásságot is felbecsülni divatszerű kötelesség volt. (Ezzel 
egyező véleményt hangoztatott K U B I N Y I F. (1864. p. 19.) is.) Ma már elérkezett 
az ideje az igaz szónak, amikor ez nem kegyeletsértés és amikor a származást 
sem tekintik kifogásolható, de vállveregetéssel jóváhagyott bűnnek, hiszen 
az ilyen eredetű méltatás súlyosabban hat, mint a gáncsoló kritika szava. 
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Az emberek szeretik ismerni az elődöket, a tudománytörténész azonban nem 
a közelmúlt felfogása szerint gondolkodik a származás kérdéséről. A három 
előneves K u B i N Y i - c s a l á d első kimutatható őse, HUDKONT (1233) a keresztes
háború vitéze volt. A család másik jelentős tagja, LÁSZLÓ kamarai tanácsos a 
XVI. sz. végén veszi el ESTERHÁZY Magdolnát, a későbbi gróf és nádor, ESTER
HÁZY Pál nővérét. K U B I N Y I Ágoston és Ferenc atyja András ( 1776 — 1851) 
nógrádi földbirtokos befogadta a felvilágosodás áramlatának eszméit és főleg 
az iskolák segítésével tünt ki. Értékes és válogatott könyvtárán kívül régi 
pénz- és éremgyűjteménye volt. A két fiú tőle örökölte a tudomány- és Ferenc 
a törhetetlen hazaszeretetet, míg az anyától, PRÓNAY Évától a segítőkész érző 
szívet és mindkettőjüktől az önérzetet. Kellettek is ezek a tulajdonságok, mert 
embert és hazafit próbára tevő korban éltek. Csak ezeknek birtokában lehetett 
az abszolutizmus, ezután a kiegyezés korának lapos, sivár élete fölé emelkedni 
és a fejlődő eszmék hirdetője lenni. De talán a legtöbbet a szülőföldjüktől, a jó 
palócok és a tót atyafiak görbe nógrádi földjétől kapták, melyről MIKSZÁTH 
így merengett: „A tündérkert se szebb tán, a Kelet gyöngyei se bájolóbbak, 
mint a ti borókabogyóitok." A kakukkfű illatú rétek, a madárfüttyös, bükkös
tölgyes erdők, a szökkenő patak, meg a jobbágy kézrakta hajdani várfalak felett 
lebbenő hűs szellő mind-mind már gyermekkoruktól körülvették őket. Éppen 
az a miliő, melyet később MADÁCH és MIKSZÁTH is megismert, hiszen Videfal-
vához oly' közel esik a sztregovai kúria vagy a szklabonyai zsupfedeles paraszt
ház. De a feljegyzések szerint a felvilágosult magyar polgári gondolat а XVIII. 
században ezen a tájon lobbant fel. Es azoknál a dzsentri családoknál, ahol a 
birtok nem jelentett a hatalommal gőgöt, ott a nemes nem volt idegen a nép 
között. Ilyen a K U B I N Y I család is. 

A fiúk a videfalvai szülőházból 1808-ban a besztercebányai gimnáziumba 
kerültek, hol 1811-ig tanultak. Itt ismerkedtek meg Z IPSER András természet
rajz-szakos tanárral, aki még külön is bevezette őket az ásványtannal kapcso
latos ismeretekbe. Ugyancsak itt kezdődött meg őszinte baráti kapcsolatuk 
P E T É N Y I Salamon Jánossal is. Később e két férfi pályájának jelentős pontjai 
szorosan egybekapcsolódnak a Kubinyiakéval. 

ZIPSER vezetésével felvidéki utat tesznek, amikor a betléri ANDRÁSSY gyűj
teményt is megtekintették. Mind ennek, mind apjuk gyűjteményének példája 
nyomán határozzák el, hogy ők is gyűjteményt állítanak össze. (Ez egyébként 
a 49-es háborús események alatt pusztult el.) Három évet a híres debreceni 
Kollégiumban tanultak és 1814-ben apjukkal néhány hétre Bécsbe utaznak, 
ahol éppen a kongresszus tanácskozott. 1815-ben mindketten Pesten beirat
koznak a jogra. Megemlítendő, hogy a következő év nyarán galíciai úton van
nak s ezen főleg a wielicskai sóbányák kötik le érdeklődésüket. Tanulmányaikat 
1819-ben fejezik be. Innen azután a két fivér pályája elválik. 

Először Ágoston életének méltatásával foglalkozunk. Két éves juristásko-
dásának ideje alatt megismerkedik F Á Y Andrással, KAZINCZY Ferenccel és 
SZEMERE Pállal. 1821-ben mint nógrád-megyei aljegyző a népnevelés, a magyar 
nyelv ápolására egy intézmény alapítását javasolta, melynek 40 ezer forint 
kamataiból a tanuló ifjúságot jutalmazták. 1841-ben B E N E Ferenc orvospro
fesszortól életrekeltett Orvosok és Természetvizsgálók Nagygyűlései, melyek 
inkább vándorgyűlések voltak, K U B I N Y I Ágoston eddigi működését a tudo
mányok felé fordították. Ebben nagy szerepe volt Z i p S E R - n e k és bátyjának, 
Ferencnek példamutató hatása is. Maguk az ülések főleg a természettudomá
nyok iránti érdeklődést úgy felkeltették, amely eddig egészen ismeretlen volt 
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hazánkban, hogy nemcsak a szakemberek jelentek meg ezek rendezvényein, 
kirándulásain, hanem az ország nagyjai, befolyásos urai is. Az ülésekről szóló 
nagy formátumú kiadványok, az üléseken meghirdetett pályázatok, mind csak 
ezeknek a tudományokra kifejtett komoly hatását bizonyították. Mint az elő
zőkben a soproni vándorgyűléssel kapcsolatban láttuk, K U B I N Y I Ágoston az 
üléseknek többször részint alelnöke vagy elnökeként tevékenykedett. 

Bátyjával, Ferenccel egyik fő szervezője az 1841-ben alakult Természet
tudományi Társulatnak, melynek ugyancsak alelnöke, majd elnöke volt. A 
125 éve alakult Társulatunknak 1848-tól 1866-ig első elnöke, majd ettől 1871-ig 
választmányi tagja. Része volt az Archeológiai Társulat megalapításában is. 
Külföldi útjain főleg német, osztrák, belga és holland múzeumokat, gyűjte
ményeket tanulmányozott. 1843-ban választotta az Akadémia tiszteleti tag
jának és ugyanakkor nevezték ki a Nemzeti Múzeum igazgatójává is. A mú
zeum belső és külső felszerelésére, a körülvevő kert kialakítására 100 ezer fo
rintot gyűjtött. Neki köszönhető, hogy 1849-ben a Múzeum gyűjteményei 
nem pusztultak el és nagy összeköttetéseivel menekült meg 1850-ben a Bécsbe 
szállítás veszélyétől, valamint az épület kaszárnyává való átalakításától. 

Itt kell megjegyeznünk — amit éppen HERMAN О. életképéből tudunk, 
— hogy K U B I N Y I Ágoston baráti, önzetlen támogatásának mit köszönhet 
P E T É N Y I Sámuel, annak aki később a Nemzeti Múzeumban felettese is lett. 
Az ornitológus P E T É N Y i - t nehéz anyagi helyzetében 1826-ban K U B I N Y I Ágos
ton Videfalvára hívta, ahol a felvidék madaraiból komoly gyűjtemény alapjait 
vetette meg, melyhez még gazdag érmegyűjtemény és 6000 kötetes könyvtár 
is tartozott. Ezenkívül K U B I N Y I Ágoston saját felajánlásként az Orvosok és 
Természetvizsgálók két nagygyűlésén olyan feltételű pályázatokat tűzött ki, 
amelyeket PETÉNYI S. nyert el. Igen érdekes téma volt mind a kettő. Az első, 
melyet a temesvári IV. vándorgyűlésen 1843-ban olvasott fel, a növényvándor
lás okainak alapos kifejtése volt a tárgya; a másik pedig az V. kolozsvári 
nagygyűlésen nyerte el K U B I N Y I díját, az állatvédelem kérdése és az állatkínzás 
megakadályozásának keresése volt. 

K U B I N Y I Ágostont nyájas, szelíd és fegyelmezett természete szinte predesz
tinálta, hogy kitűnő elnök legyen, aki mindenkor tapintatával és higgadtságá
val kitűnt még a hevesebb viták alkalmával is. Ezért is kedvelték mindenütt, 
ahol az elnöki tisztséget ő töltötte be és mint ilyen is szinte „társadalmi mun
kában" terjesztette a természettudományokat. Ezt a munkásságát nemcsak 
itthon, de külföldön is megbecsülték, amit számos tagsága és kitüntetése is 
bizonyít. Talán hibájaként róhatnánk fel, hogy az ilyen megtiszteltetéseket 
szerette, és mintha kereste volna is (NENDTVICH). E S az idő istene Kronosz 
se' rendezhette volna meg hatásosabban, hogy az ünnepléseket is szerető első 
elnökünk halálának századik évfordulója éppen a Társulat 125-ik jubileumi 
évében van. Viszont K U B I N Y I Ágoston, mint láttuk mindig mind anyagilag, 
mind erkölcsileg nagy összeköttetései révén mindenkor támogatta a magyar 
tudományos mozgalmakat. Ellentétben Ferenc bátyjával, nem politizált és a 
nehéz időkben inkább kerülte az ezzel járó merész megnyilatkozásokat. így 
azután a Világos utáni események őt nem érintették és talán ennek köszönheti 
a Múzeum már említett kétszeri mentését is. 

Tudománytörténeti hűség miatt meg kell említenünk, hogy K U B I N Y I Ágos
ton életében szakadást hoztak az 1848-as események. Tartott a forradalomtól 
és felfogása szerint ennek eszméi túlzók voltak. BERZEVICZY A-nek (1922—37 
III. p. 147, 482) az abszolutizmusról írt négy kötetes monográfiája szerint 
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kétes magatartása miatt, a forradalmi kormány által elmozdított K U B I N Y I Á. 
múzeumi igazgatót a HAYNAU—GERiNGER-kormány helyezte vissza állásába. 
JÓKAI anekdotaszerú adatot is feljegyez az abszolutizmus alatt óvatos igazgató 
egyik megnyilvánulásáról. 

Irodalmi működéséből kitűnik, hogy nem volt hivatott szaktudós. Kisebb 
munkáin kívül, melyek inkább múzeológiai témájúak és a nagygyűlések 
megnyitói vagy az ülések befejező beszédei voltak, a mammutról (1829), 
a hazai mérges növényekről (1842), a királyhegyi földismereti kirándulásról 
(1842), a szekszárdi régiségekről (1857) és a temetőkről (1869) írt művei 
említhetők. 

Az idősebb K U B I N Y I Ferenc 1821-ben pest-megyei aljegyző lett s innen 
visszament Nógrádba. Itt mint a szabadelvű ellenzéki párt tagja három po
zsonyi országgyűlésen (1832, 1843, 1846) megyéje követeként vett részt. Mint 
erősen demokratikus érzésű ember csak a nép jogait és a művelődés érdekét 
szem előtt tartva szólalt fel. Igyekezett segíteni a nép helyzetén, mely abban 
is megnyilvánult, hogy megyéje építette az első közös magtárt; bár protestáns 
volt, pártoskodás nélkül követelte a katolikus nemzeti iskola felállítását. A 
nehezen bontakozó irodalmat is támogatta, mikor BLASKOVICH Bertalannal 
anyagilag lehetővé tették KISFALUDY Károly szépirodalmi zsebkönyvének, az 
,,Auróra"-nak első évi megjelenését (1821) . Ennek révén vált Pest irodalmi 
központtá (Auróra-kör: VÖRÖSMARTY, BAJZA, TOLDY, CZUCZOR). Indítványára 
szavazta meg az országgyűlés a Nemzeti Múzeum épületének felépítését és 
az alapját megvető JANKOVICH Miklós-féle nagy értékű kézirat- könyv- és régi
séggyűjtemény megvásárlását (1836). A javaslatot először 1832-ben elutasít
ják, K U B I N Y I azonban fáradhatatlanul, minden befolyását felhasználva az 
ügyet újra felveti és ekkor már az országgyűlés a fél millió forintot az épít
kezésre, 120 ezret pedig a gyűjtemény megszerzésére megszavazza. 

A természettudományok között elsősorban az ásvány- és földtan szeretetét 
még Z IPSER oltotta belé és az otthoni gyűjteményüknek ilyen tárgyú részét ő 
állította össze a régészeti mellett. Z i P S E R - r e l együtt vett részt a német orvosok 
és természetvizsgálók boroszlói (1833) és jénai (1836) ülésén, amikor megismer
kedik H u M B O L D T - t a l és a mikrópaleontológus E H R E N B E R G - g e l , aki HUMBOLDT 
szállásán társaságukban vizsgálja a jénai forrás véglényeit. A gyűlésen ismer
tetik K U B I N Y I és Z IPSER tiszteletére elnevezett Georgina fajokat. 

Az Akadémia 1840-ben levelező, majd 1858-ban tiszteleti tagjává és mikor 
megalakult a mathematikai és természettudományi bizottság, első elnökévé 
őt választotta. Öccse mellett tevékenyen vett részt a már említett társulatok 
megalapításában. Az Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlésein nemcsak 
elnökölt mint öccse, hanem szakelőadásokat is tartott. így a soproni nagy
gyűlésen Petényivel együtt tett beremendi megfigyeléseiről számol be és indít
ványozza az előkerült csontok szakszerű meghatározását. Mikor a résztvevők 
a margitai kőbányát tekintik meg, „ K U B I N Y I Ferencz táblabíró adott magya
rázatot" az egykorú feljegyzések szerint. Az ülésen számol be Buda néhány 
ásványáról és az akkor ismert rétegsorról. 

Az első pesti parlamentben Losonc képviselője a mérsékeltebb lassú haladás
sal elégedetlen volt és így KOSSUTH politikájához csatlakozott. A szabadság
harc alatt is ezt követve egyike lett KOSSUTH legszemélyesebb híveinek. Vilá
gos után várfogságra és vagyonelkobzásra ítélték, azonban 1852-ben főleg a 
családi barát, H A i D i N G E R - n e k közbenjárására amnesztiát kapott. BERZEVICZY 
A. ( 1 9 2 2 — 3 7 I. p. 182.) írja, hogy K U B I N Y I F. nem volt a HAYNAU által fel-

5 Földtani Közlöny 



216 Földtani Közlöny, 104. kötet, 2. füzet 

mentett 28 között, „kiknek számát a Felség még megtoldotta K U B I N Y I Fe-
renczczel." 

1861-ben a losonci kerület ismét megválasztja képviselőnek s BEBZEVICZY 
írja (1922 — 3 7 III. köt. p. 3 5 7 ) : „vitában felszólalt nevesebb szónokok közül . . . 
mikor K U B I N Y I Ferenc KOSSUTH Lajos nevét említette a Ház nagy része zajo
san éljenzett. 

VAHOT Imrével közösen szerkesztik a „Magyarország és Erdély képekben" 
című művet (1853) , melynek leíró adatait JÓKAI erdélyi vonatkozású regényein 
kívül az angol Charles BONEE 1865-ben megjelent munkájában is felhasználta. 
Érdekes adat, hogy a Tudományos Akadémia keretén belül nagy harc folyt a 
„cz" hang írásbeli jelölésére. Az 1857. márc. 2-án tartott valamennyi osztály 
közös vitáján K U B I N Y I Ferenc elnökölt. 

K U B I N Y I Ferencnek mindig kedvenc gondolata volt Mátyás király annak 
idején egész Európában csodált és halála után, valamint a török dúlás idején 
széthordott könyvtár Corvina kódexeinek tanulmányozása és egyes példányok 
esetleges visszaszerzése. Ebből a célból IPOLYI Arnold és HENSZLMANN Imre 
művészettörténészekkel 1862-ben Konstantinápolyba utazott. Itt az Eszki-
Szeraj könyvtárában megtalálták a Corvinák maradványait, összesen 14 da
rab kódexet, melyből néhányat sikerült az Akadémia könyvtárának megsze
rezni. Ez az út ezenkívül nemcsak a hazai, de a külföldi tudományos körök 
figyelmét is felhívta Mátyás könyvtárának széjjelszórt maradványaira. Az 
Akadémia Archeológiai és Nyelvtudományi Bizottsága előtt ezután TOLDY 
Ferenc állandóan napirenden tartotta az összes, Corvina felderítésének kérdé
sét. Főleg RÓMEB Flóris nyomozó munkája vitte előre az ügyet s így 41, eddig 
ismeretlen kódexet fedeztek fel. Tehát ilyen figyelemre méltó eredménye lett 
K U B I N Y I Ferenc kezdeményezésének azon kívül, hogy nyolc év alatt vissza
kaptuk azokat is, amelyeket 1862-ben Konstantinápolyban tanulmányoztak; 
ezek között négyet maga II. ABDUL HAMID szultán a Nemzeti Múzeum ré
szére az uralkodónak adott át 1877-ben a Szuezi-csatorna megnyitásánál. 

A Társulatban 1866-ig alelnök, majd ettől 1870-ig Ágoston öccse után a má
sodik elnök és leköszönése után SZABÓ József indítványára az első tiszteleti el
nök lett. Mint alelnök a Társulat 16 éves működéséről szóló igen részletes és 
szakemberre valló jelentéséből kitűnik, hogy milyen nehéz időket élt át a Tár
sulat a kezdeti rövid lendület után. Néhányan, mint ő az alelnök, SZABÓ József 
elsőtitkár erélyes és lelkes tevékenysége ellenére is a Társulat éppen csak ten
gődött. Pénztelenség, a publikálások hiánya voltak a legfőbb okok, hogy 
különösen a vidéki tagok elmaradtak. K U B I N Y I Ferenc 1866-tól kezdődő elnök
ségének ideje alatt mellette HANTKEN Miksa az elsőtitkár „lelkes, odaadó tevé
kenységére a Társulat helyzete kezdett lényegesen javulni és evvel együtt 
működése is lüktetővé vált, a tagok száma nőtt" (VENDL A. 1958). Az elnök 
és a titkár fáradhatatlan és kitűnő szakavatottságú munkája mellett igen sokat 
jelentett, hogy három év alatt ( 1867—1870 ) három kötetben megjelent a 
Közlöny elődje a Munkálatok is. Ezt hangoztatta később SCHMIDT S. a Társulat 
30 éves munkásságát összefoglaló ismertetése is. 

Most még szólni szeretnénk általánosságban K U B I N Y I Ferenc működéséről, 
annál is inkább, mert erről PETÉNYI méltatásával kapcsolatban (TASNÁDI 
KUBACSKA 1958) bizony hamis képet alkothatnánk. Mind K U B I N Y I F., mind 
P E T É N Y I S. J. iránt érzett mélységes rokonszenvemet csak fokozza az a száz 
év, amely már elég történelmi távlatot is ád az események és az eredmények 
ismeretéhez, ezeknek konkréten hű és tárgyilagos értékelésére. Azt hiszem, 
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itt van már az ideje annak, hogy annyi idő után rendeznünk kell kötelezett
ségeinket szellemi nagyjaink életének és munkásságának megfelelő és tudomány
történeti hűségű kiértékelésében. De nemcsak az életműveknek minél alapo
sabb kritikai elemzését kell elvégezni, hanem ennek megfelelő tudatosítását is. 

Hasonlóan hívja fel a figyelmet egyik napilapunk ez évi januári két cikke is 
(Magyar Nemzet, 1973. jan. 16. és 26. sz.), amikor hiányolja, hogy egyes szel
lemi kiválóságainkat „távolról sem tartják számon, amennyire illene . . . Tár
sadalmunk mindmáig itt is, ott is semmiképp sem igazolható feltevésekkel van 
félrevezetve." A másik cikk reá is mutat arra, hogy: „Főleg a szabadságharc 
utáni ötven esztendő tudománytörténetére vonatkozóan van így." 

Visszatérve a Kubinyiak, főleg Ferencnek Petényivel való kapcsolatára, az 
mindig őszinte, önzetlen baráti volt. Ezt mutatják egyrészt az Ágostonnál már 
említett anyagi támogatások, valamint, hogy Ferenc javasolja az Akadémiá
nak P E T É N Y I halála után művének kiadatását. Végül pedig K U B I N Y I F. a 
gyerekkori jó barát lesz a későbbi biográfus is, és ezzel hívja fel a figyelmet 
1864-ben P E T É N Y I alapvető munkásságára. Itt bizony nem fogadhatjuk el azt 
a — éppen K U B I N Y I Ferenchez nem illő jelzőket a méltatás kritikájaként. 
Ugyanis éppen a szabadságharcot végigküzdött, várfogságot viselt, vagyonát 
vesztett K U B I N Y I Ferencnél nem lehet a bátorságot hiányolni, aki fél lelep
lezni másokat és „talán van leplezni valója saját magának is." „Nem politikus, 
csak politizál" megjegyzés (TASNÁDI—KUBACSKA 1958) csak félreismerése 
K U B I N Y I F. politikai megnyilatkozásainak. Elsősorban kultúrpolitikája magas
ra törő és kitartó volt, melyet bizonyít a Nemzeti Múzeum építésére, gyűjte
ményének gazdagítására az országgyűléssel megszavaztatott több mint 600 
ezer forint. Ugyanide sorolható a Corvinákkal kapcsolatos eredményes tudo
mány-politikája, mely még halála után is élt mások munkásságában. De leg
nagyobb tudománypolitikai megnyilatkozását feltétlen külön kell megemlíte
nünk. 1863-ban (KUBINYI 1863) felhívja a figyelmet a természettudományi 
tárgyak gyűjtésére és így a Nemzeti Múzeum gyűjteményeinek gazdagítására, 
mivel ilyenekből kevés jut el oda. Javasolja a Vándorgyűlésnek, hogy hozzon 
határozatot, mely ezt a szakemberek kötelességévé teszi. Az illető vidék urai 
pedig mindenben támogassák a gyűjtést végző szakembereket. Tovább meg
jegyzi: „Hogy mind anyagi, mind szellemi tekintetben oly hátra vagyunk, 
annak tulajdonítható, mivel a természettudományok iskoláinkból ki voltak 
küszöbölve, ha tanítattak is fájdalom igen felületesen." Végül így fejezi be: 
„a természettudományok mind szellemi, mind anyagi tekintetben minden 
tudományok alapjainak tekintendők." És éppen ezért felhívja az illetékeseket, 
az országgyűlésen kövessenek el mindent és vegyék pártfogásuk alá a termé
szettudományokat, hogy a művelt nemzetek sorában helyet érdemelhessünk. 

Száztíz éve elhangzott szavak, melyek középiskoláinkat tekintve szaktudo
mányainkra ma is érvényesek. 

Bizonyos gyakorlati vonatkozású megnyilvánulást láthatunk K U B I N Y I két 
cikkében. Egyik (1847) felhívja a figyelmet az erdőírtás súlyos következmé
nyeire, melyet csak fokoz az esetleges tartós esőzés, ez pedig azután csuszam
lásokat és ami még komolyabb, talajeróziót okoz. Emiatt szorgalmazza a kér
déses részeken a fa- és növénytelepítést és felhívja a törvényhozás figyelmét 
a megfelelő rendeletek alkotására. Hasonló volt a Vág-folyó pusztító áradásai 
elleni védekezést szolgáló cikke (1863) is, melyben kimondja, hogy ez „az állam 
legsürgősebb kötelességei közé tartozik." Tehát K U B I N Y I F. nevéhez fűződik 
olyan szakmai felismerés, melyet a földismében is járatos politikus látott meg. 

5' 
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K U B I N Y I F. gondolatai, tudománypolitikai irányelvei korszerűek. Gon
dolatébresztő aktivitása mindig az ország vezetőinek felelősségére apellált. 
Javaslatai, a természettudományok haladására vonatkozó utalásai sokszor 
kapcsolódtak az iparnak, a földmívelésnek a tudománnyal való szoros össze
függésére és komplex fejlesztésének szükségességére. K U B I N Y I . F. a haladás 
útját mindig csak a tudományt támogató segítséggel tudta elképzelni. Po
litikai pályafutásának csúcsa az 1848. márc. 31-én tartott országgyűlési ki
állása volt, amikor nálunk elsőnek követelte az általános választójogot. 
Ez olyan demokratikus sőt forradalmi politikai hitvallásról tanúskodott, 
mellyel messze megelőzte kortársait. Ezt hangoztatja 1866-ban is (3 . p. 16): 
,,A harcz azonban fájdalom még most is tart, a nép követeli állampolgári 
jogait, követeli a szabadságot ! Hasztalan kapaszkodnak az oligarchák ön
zésüknek kedvező dicasteriális rendszer felé — a végdiadal a népé lesz ! ! !" 
Kevés ily bátor gondolatot publikáltak ez időben. Igazi politikusi voltát 
bizonyítja LISZNYAI K. Szónoki mellképek „ K U B I N Y I " című verse, mely a 
költő verssorozatában olyan politikus szónokokkal együtt jelent meg, mint 
KOSSUTH, SZEMEBE Bertalan, PULSZKY Ferenc, SZENTKIRÁLYI Móric, BÓNIS 
Sámuel, BEZERÉDJ István, LÓNYAI Gábor és PERCZEL Mór. Mindegyikük 1849 
utáni sorsa emigrálás, in contumaciam halál és várfogság. K U B I N Y I Ferencet 
sem az ipolytarnóci kövült fenyőtörzs felfedezéséért és leírásáért ítélték el. 
Kétségtelen, hogy kortársai között voltak politikusok, bár azok nevét ma már 
nem ismerjük, akik MIKSZÁTH sorai szerint: „Hiába voltak ezek derék, okos, 
nevezetes emberek, utánuk csak a vacsoraszoba dohányfüsttől megsárgult 
plafonja maradt. Sőt, ha egyszer azt is bemeszelik, akkor nem maradt semmi." 
De éppen így módosítandó ez a megjegyzés is, hogy K U B I N Y I F. „nem elég okos, 
hogy P E T É N Y I életrajzát, szembetűnő baráti igyekezete mellett is, jól megírja." 
{TASNÁDI KUBACSKA 1958). Azonkívül odébb ezzel ellenmondó megjegyzés: 
„Szerencse, hogy K U B I N Y I , aki P E T É N Y I halála után a kéziratot kiadta (itt 
a beremendi csontokról van szó) . . . Így tudunk ma mértéket venni PETÉNYI 
nagyságáról", akit egyébként a méltatás túlzottan értékel, amikor K I T A I B E L 
után a XIX. század legnagyobb magyar természetvizsgálójának tart. Pedig, 
bizony, voltak nagyobb és jelentősebb eredményeket már akkor felmutató 
tudósaink, akik működésükkel szinte fémjelezték a századot. Éppen K U B I N Y I 
két, Beremendről szóló megemlékezése felhívta a figyelmet az itteni csont
maradványokra. Tudnunk kell, hogy a Természettudományi Társulat 1847. 
jún. 5-én tartott közgyűlése K U B I N Y I Ferencet és P E T É N Y I Salamont küldte 
ki Beremendre, és P E T É N Y I szerint (35. p. 39) K U B I N Y I F.: „eddig gyakorolt 
szokása szerint most is a kirándulási költségeket magára vállalta." K U B I N Y I 
először 1854-ben (23. II. köt.) említi a beremendi leletet, megjegyezve, hogy a 
csontmaradványok leírását P E T É N Y I végzi el. Másutt 1863-ban azt írja erről 
( K U B I N Y I 1863) „azért kívántam bemutatni, hogy másoknak és kivált szak
értőknek alkalmat nyújtsak a kérdéses állatok további vizsgálatára és meg
határozására." Ezt, mint az irodalomból ismeretes, P E T É N Y I el is végezte 
{ K U B I N Y I 1864). 

A „szilárd jellem és ernyedetlen törekvések" (TASNÁDI KUBACSKA 1958) ha 
jól összegezzük, inkább K U B I N Y I F.-et jellemezték, mint a szelíd, a már hité
nél fogva is a pap-családból származó predesztinált teológus-tudós Petényit, 
aki ( KUBINYI 1864) sokszor indulatos, kételkedő és nehezen megbocsájtó ter
mészetű volt. 

De lássuk a kortárs, VAHOT I. sorait az 1848-ban megjelent Országgyűlési 
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Emlék I. rész 54. oldalán: Megyei követek: ,,Nógrádból: 1. K Á B O L I János, 2. 
DEZSŐIT Jób. — Az első helyét a szilárd jellemű K U B I N Y I Perencz válta fel." 
Ugyanúgy módosítandó az a kijelentés is, hogy „ K U B I N Y I a gazdag földbirto
kos életét éli. Tudománnyal foglalkozik, de nem tudós . . . Időtöltés ez szá
mára, a gazdag ember kedvtelése és becsvágyó lelkesedése, ami . . . elégséges 
arra, hogy vándorgyűléseken, társulatokban, az Akadémián naiv igyekezete 
is hangadó lehessen." Ezekre az előbb elhangzottak után csak azt jegyezhetjük 
meg, hogy K U B I N Y I F. is éppen olyan autodidakta, mint P E T É N Y I S. vagy 
később HEBMAN 0. De nem is lehettek szakképzett tudósok, legalább is a mai 
értelemben nem, hiszen nálunk a XIX. sz. első évtizedeiben ilyent, különösen 
a földtan területén nem képeztek. 

Nem akarom itt K U B I N Y I F. értékes szakmai munkásságát tovább részle
tezni, amely leginkább a földtan és rokontudományok területén mozgott. Ha a 
korabeli jegyzőkönyveket, feljegyzéseket értékeljük, igen érdekes, sőt értékes 
adatok birtokába jutunk. Ekkor érjük meg, hogy szakmunkásságát a korabeli 
intézmények, élükön az Akadémiával, miért méltányolták és honorálták. 

Talán első említendő tudományos leíró cikke az ipolytarnóci, általa 1837-ben 
felfedezett kövületfa, melyet le is rajzolt. A palócok híres gyertyánköve 18 öl 
hosszú volt és már akkor három darabra törve hevert. Megemlíti, hogy régeb
ben, mikor egész volt, keresztben feküdt az árkon, úgyhogy átjártak rajta és 
akkor ,,kőlócá"-nak hívták. (Önkéntelenül is Arizona megkövesedett eredeje 
jut eszünkbe, ahol ugyancsak megfigyelhető ilyen kövült fatörzs képezte híd.) 
Egyébként a tarnóci fával később (1854, 1867) is foglalkozik: hasonlóan ked
velt területe Nógrád kövületei, ásványai. De megvizsgálja a kiscellij ajnácskői, 
romhányi és a Tisza-medréből előkerült csontmaradványokat. Ir a recski 
termésrézről, Hárshegy és Hegyalja földismei viszonyairól. 

A Társulat külföldi kapcsolatait ajándékozásokkal igyekszik erősíteni. így 
pl. a washingtoni Smithsonnian Institutnak kiscelli halfogakat küld, melye
ket 1866. ápr. 6. szakülésen bemutat. Szerette volna kiadni Magyarország és a 
szomszédos országok kozmográfiáját, mellyel életének utolsó szakaszában is 
foglalkozott és amelyet az Akadémia kézirattára őriz. Ez utolsó műve volt és 
bizonyítja azt a szinte kimeríthetetlen erőt, mely életének végső napjaiban is 
ösztönözte. 1866-ban szép megemlékezést írt régi mentoráról, Z i P S E E - r ő l , aki 
annak idején a földtani tudományokba vezette. Már akkor megérlelődött benne 
az a mag, melyet azután Z IPSEB a soproni nagygyűlésen fejtett ki; szabadulni 
mindenben az osztrák elnyomás, kizsákmányolás alól és gazdaggá tenn a 
nemzetet a tudomány gyakorlati vonatkozásai révén. 

A K U B I N Y I iránti tisztelet megmutatkozik a rendszertani elnevezésekben is. 
így a Kubinyia genusznevet adta SCHULZEB a szlavóniai morzsagombák egyik 

féleségének, amely a gyertyánfák levelén él. Fajnevek közül a következőkben 
él K U B I N Y I Ferenc emléke: Robulina kubinyii HANTKEN , 1868; Castanea 
kubinyii KOVÁTS , 1885; Soriculus hubinyii KORMOS, 1934 és Aste.rige.rina 
kubinyii MAJZON, 1973. 

K U B I N Y I Ferenc élete minden megmozdulásában különbözik a felvidéki ne
mes urak életétől, távol állt azoktól a politikai és szociális bűnöktől, sőt hibák
tól, amelyek körének az életét akkoriban általában jellemezték. Tevékenységé
nek kortörténeti értéke is jelentős, mivel élete, működése egybeesik a magyar 
nép nemzeti, politikai, társadalmi és művelődési átalakulásának nagy elő
készítő forradalmi időszakával. Ennek következtében Ferenc élete természet
szerűen szakadatlan küzdés volt, amelyre reányomta bélyegét, meghatározta 

http://Aste.rige.rina
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indítékát az igazi hazaszeretet. Ebből a tudomány haladása is profitált, ezt 
pedig igyekezett a nép tulajdonává tenni. Munkáját önzetlenül végezte, jutal
mat ezért nem várt, sőt minden címet, kitüntetést visszautasított. Odaadó 
munkása volt a magyar tudományos életnek, melyért sokat tett és áldozott. 
Vagyonának nagy részét erre fordította, míg az új viszonyok, a vagyonelkob
zás miatt anyagi nehézségek ilyen tevékenységét végleg meggátolták. 

A fenn elmondottakat vettük figyelembe, amikor szellemi hagyatékát ki
értékeltük és mindez azt mutatja, hogy K U B I N Y I Ferenc tudománytörténeti 
arcképcsarnokunknak jelentős alakja. 
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Koch Antal szerepe és jelentősége a magyar 
földtanban 

dr. Csiky Gábor 

K O C H Antalra emlékezünk a 125. esztendős Magyarhoni Földtani Társulat 
volt elnökére és tiszteleti tagjára, a magyar földtan egyik úttörőjére, geológus 
nemzedékek nagy tanítómesterére, Erdély földtanának alapvetőjére, a hazai 
természettudományos oktatás-nevelés kimagasló egyéniségére. 

Ezelőtt kereken 100 esztendővel, 1872. november 10-én, Kolozsvárott, a 
városi Vigadó, a történelmi nevezetességű Redoute, nagy esemény színhelye 
volt : megnyílt Erdély egyeteme, a történelmi Magyarország második tudomány
egyeteme. Az első rektor, BEBJDE Áron ekkor mondotta el örökérvényű figyel
meztetését, hogy az egyetemet nem néma falai, hanem tanárainak szelleme 
alapítja meg. Egyben kifejezte reményét, hogy Kolozsvárnak ez a harmadik 
egyeteme nem jut az első kettőnek sorsára. Á történelem útjai azonban ki
fürkészhetetlenek! 

Az egyetem létrehozása egy 300 esztendős törekvésnek megvalósulását 
jelentette. A BÁTHORI István, BETHLEN Gábor és MÁRIA TERÉZIA főiskoláinak 
emlékén épülő, a felvilágosodás és reformkor nagyjai — APÁCZAI CSERE János, 
BOD Péter, ARANKA György, DÖBRENTEI Gábor, MIKÓ Imre — tudomány
szervező munkájának és egy mind szélesebb körben hódító, nemzeti óhajjá, 
törekvéssé bővülő közakaratnak az eredménye volt. 

Az egyetem működésének első félévszázadában az egyetemes magyar kultúra 
és tudomány sok kiválósága munkálkodott. Az egyetem tanárai között ott 
találjuk többek közt: BÖHM Károly és PATJLER Ákos filozófus, M Á R K I Sándor 
történész, GOMBÓCZ Zoltán nyelvész, MELTZEL Hugó irodalomtörténész és 
kritikus, BRASSAI Sámuel a polihisztor, MARTIN Lajos és F E J É R Lipót mate
matikus, FARKAS Gyula és TANGL Károly fizikus, FAB INY I Rudolf kémikus, 
CHOLNOKY Jenő geográfus, BORBÁS Vince botanikus, ENTZ Géza és APÁTHY 
István zoológus, TÖRÖK Aurél antropológus és HŐGYES Endre orvos professzo
rokat, hogy csak a legnagyobbakat említsem. Ebbe a névsorba illik bele az 
egyetem ásvány-földtani tanszékének első vezető professzora Косн Antal 
geológus is, valamint utóda SZÁDECZKY KARDOSS Gyula. 

Косн Antal a magyar földtan történetének múltszázadi első korszaka úttörő 
nemzedéke legkiválóbbjai közé tartozik, SZABÓ Józseffel, HANTKEN Miksával 
és HOFMANN Károllyal együtt, akik hazánkban e tudománynak polgárjogot 
szereztek. 

A magyarországi tudományos iskolák egyike sem gyökerezik törésmentesen 
a reformkorban, sem a természettudományok, sem a társadalomtudományok 
terén. Annál több alakult ki viszont a dualizmus első évtizedeiben, a gazdasági 
társadalmi fejlődés viszonylag zavartalan, kedvező szakaszában, nagy tudós 
egyéniségek keze nyomán. Àz első iskola a hazai geotudományok terén a SZABÓ — 
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Косн neveivel jelzett volt. A SzABÓ-iskola első geológusai, a magyar földtan 
kiválóságai: Косн Antal, SCHAFABZIK Ferenc és SZÁDECZKY Gyula voltak, 
akik egyszersmind első munkatársaiként az ő példamutatása szerint vitték 
tovább az általa kijelölt feladatokat. Косн Antal gyűjteményalapító, oktató
nevelői módon továbbfejlesztő őslénytan-földtörténeti kiterjesztéssel, — 
SCHAFABZIK Ferenc a gyakorlati alkalmazott földtan kifejlesztésével, annak a 
mérnökképzésben való szerepével, — SZÁDECZKY Gyula a kőzetvizsgálatok 
franciás irányú genetikai művelésével fejlesztette tovább SZABÓ József taní
tásait. Egyenes folytatója Szabónak azonban Косн Antal volt a mester leg
jobb és legközvetlenebb tanítványa, életművének méltó továbbfejlesztője. 

A 67-es kiegyezés utáni lendület a tudományos kutatások terén is kedvező 
fejlődési lehetőségeket teremtett. A magyar föld megkutatásában, szervezete, 
célkitűzése és erre beállított anyagi felkészültsége alapján az 1869-ben meg
alakult Állami Földtani Intézet vitte a vezető szerepet. A tudományos kuta
tásokból azonban tevékenyen kivették részüket az egyetemi tanszékek is, így 
a budapesti, 1872-től pedig a kolozsvári is. A hazai földtani kutatásoknak ezt 
a századfordulóig terjedő első, romantikusnak nevezhető korszakát az anyag és 
adatgyűjtés, földtani ill. ásvány-kőzettani és rétegtani-őslénytani ismeret
szerzés jellemezte, mely elsősorban pontos rétegtani vizsgálatokat és megálla
pításokat eredményezett, de mindmáig alapvető adattára a hazai föld geológiai 
megismerésének. E kor hegységszerkezet, tektonika terén még alig hagyott 
ránk valamit, atektonikus korszaknak is nevezhetjük, mert hegységszerkezeti 
szemléletről — kivéve HOFMANN Károly munkásságát — nem igen beszélhetünk. 

A magyar földtani irodalomban alapvető, klasszikus és sok tekintetben a 
kort meghaladó, máig is értékes munkák örökítik meg a múlt századi roman
tikus korszak tudományos tevékenységét és ebben az alapozó munkában SZABÓ 
József, HANTKEN Miksa és HOFMANN Károly mellett nagy szerep jutott Косн 
Antalnak is. E kor rétegtani-őslénytani jellegét HANTKEN Miksa fémjelezte, 
de méltó folytatója volt Косн Antal, aki elődjénél sokoldalúbb munkásságá
val tünt ki. Életműve nagyjából tükrözi a kor földtani tudományos fejlődését 
és színvonalát. 

Косн Antal ezelőtt 130 esztendővel, 1843-ban született Zomborban. A közép
iskola elvégzése után 1861-ben a budapesti tudományegyetemre iratkozott be, 
ahol többek között SZABÓ József és HANTKEN Miksa előadásait hallgatta. 
1865-ben tanári oklevelet szerez, majd 1867-ben Budapesten a Műegyetemen 
asszisztens HOFMANN Károly tanszékén az őt helyettesítő WABTHA Vince 
mellett. 1868-ban volt tanára, SZABÓ József maga mellé veszi tanársegédnek. 
Már a következő évben SZABÓ ajánlatára, a megalakuló Állami Földtani Inté
zet szolgálatába lép, de nem maradt sokáig, mert még az év őszén a Közokta
tásügyi Minisztérium, ösztöndíjjal 1 éves külföldi tanulmányútra küldte. 
Bécsben a világhírű TSCHEBMÁK és STTESS professzorok előadásait hallgatta, 
majd a bonni egyetemet látogatja, közben bejárta Hollandiát és Belgiumot. 

Áz 1872-es év fordulópontot jelentett Косн Antal életében, amikoris az 
újonnan felállított kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Ásvány-Föld
tani tanszékére egyetemi tanárrá kinevezik. Ezzel lezárul életpályájának rövid, 
változatos és küzdelmes szakasza. Egyénisége ekkor bontakozik ki a maga 
teljes egészében. Közel negyedévszázados kolozsvári működése alatt az egye
temi ásvány-földtani intézetet a semmiből alkotta meg, alapozta meg és emelte 
európai színvonalra úgy, hogy az jóformán egészen 1945-ig abban a változatlan 
alakban tökéletesen működött. Az Erdélyi Múzeum Egyesület gazdag, de 
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rendezetlen ásvány, kőzet és őslénytani gyűjteményes anyagát az egyetem, 
az oktatás céljait szolgáló szakszerű gyűjteményé tette. Kiváló alkotásai meg
maradtak és ma is hirdetik nagyságát, áldozatos munkásságát, amit Erdély 
földjének megismerése érdekében végzett. 

A budapesti tudományegyetemen HANTKEN Miksának 1893-ban, majd SZABÓ 
Józsefnek 1894-ben bekövetkezett halála után a tanszékek átszervezésével 
létesült földtani-őslénytani tanszéket Косн Antal foglalta el 1895-ben, az ás
vány-kőzettani tanszékre pedig KRENNEE , Józsefet nevezték ki. Budapesti 
egyetemi munkássága alatt a fősúlyt a kolozsvárival szemben a tanári-oktatói 
működésre helyezte, bár itt is kezdetben az intézetszervezés, gyüjteményrende-
zés és fejlesztés munkája várt rá, amit hála szervezőtehetségének kiválóan 
oldott meg. 

Косн Antal tudományos érdemeit, mind a hivatalos, mind a tudományos 
körök elismerték. A Magyar Tudományos Akadémia 1875-ben tagjai sorába 
iktatta. A Magyarhoni Földtani Társulat, melynek elnöke volt 1904—1910 
között, 1915-ben tiszteleti tagjául, a Londoni Földtani Társaság (Geological 
Society of London) pedig még 1904-ben külső tagjául választotta meg. 1913-
ban történt nyugalomba vonulásakor a tudomány és a felsőoktatás terén szer
zett kiváló érdemeinek elismeréséül magyar nemességet kapott. Ez egyike 
azon ritka eseteknek, amikor valaki tudományos alkotásaival szerzett nemes
séget, ami címerében is kifejezésre jutott. 1927-ben hunyt el Budapesten, a 
farkasréti temetőben nyugszik. 

Косн Antal tudományos jelentősége, a földtani tudományok terén kifej
tett úttörő és sokoldalú, — az ásvány-kőzettan, földtan és őslénytan legkülön
bözőbb ágaira kiterjedő munkássága közismert és ma is irányt szabó hatású. 
Működése kiterjed a történelmi Magyarország egész területére, de főleg három 
terület földtani tanulmányozásával örökítette meg nevét: a Szentendre— 
Visegrádi- és Pilis-hegység, a Fruska Gora és az Erdélyi-medence. A Dunazúg 
hegység területén és főleg az Erdélyi-medence harmadidőszaki képződményei
ben kutató utódainak mindig az ő nyomdokaiban kellett járniok. 

Elete legnagyobb és a magyar földtani irodalom egyik legnagyobb alkotásá
nak az „Erdélyi medence harmadkori képződményei" című monográfiáját 
tartjuk. Az Erdélyi-medence tanulmányozását HOFMANN Károly kezdte meg, 
de munkássága korai halála miatt befejezetlen maradt. Alapvető megállapí
tásait átvéve, Косн Antal folytatta munkáját és megemlíti, hogy „tanulmá
nyaimat nagyon elősegítették HOFMANN Károly főgeológusnak 1878-ban meg
kezdett és rendszeresen folytatott részletes földtani felvételei." így jutott 
osztályrészéül Косн Antalnak, de nem érdemtelenül annak a munkának 
a betetőzése, melyet talán HOFMANN Károlynak szánt a sors. Az Erdélyi
medence harmadidőszaki képződményeit tárgyaló klasszikus szintézisében 
lerakta a rétegtani alapot és első ízben rajzolta meg a medence kialakulását és 
ősföldrajzi vázlatát. Munkájának alaposságát és időállóságát hirdeti az a tény, 
hogy azóta vagyis több mint 70 esztendőn keresztül számos magyar, román 
és német geológus tanulmányozta az Erdélyi-medence tercier képződményeit 
és lényegesebb változtatás nélkül elfogadta Косн rétegtani beosztását. 

Ásvány-kőzettani kérdésekkel főleg kolozsvári tanársága idején foglalkozott, 
így azok nagyrészt erdélyi vonatkozásúak. Külön ki kell emelni „Erdély ás
ványainak kritikai átnézete" című művét, mely még ma is használható forrás
munka. 

Az őslénytannal élete vége felé foglalkozott behatóbban és gerinces őslény-
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tani úttörő munkássága a külföldi őslénytani irodalomban is méltó módon 
képviseli a korabeli magyar paleontológiái tevékenységet. Az ősemlősök három 
egyedülálló erdélyi lelete — a Praeaceratherium, a Prohyracodon és a Kochictis 
— világszerte hirdetik Косн Antal nevét a tudományos világban. Magyar
ország ősgerinces maradványainak rendszeres jegyzékét 1916-ig terjedően le
zárva kéziratban hagyta hátra. 

Косн Antal tudományos munkássága alapos, rendszeres és célratörekvő volt. 
Tervszerűségének köszönhető, hogy befejezett életművet hagyott hátra, ami 
nagy ritkaság. Egyetlen tervbevett munkát lehet megemlíteni, amit az értet
lenség hiúsított meg és az Magyarország földtanának a megírása lett volna, 
amit a budapesti egyetemen elő is adott. Ezt a munkát a Magyar Tudományos 
Akadémia által kiírt SEMSBY pályázat keretében szándékolta megvalósítani, 
de mint szellemi örökség egyik tanítványának VADÁSZ Elemérnek jutott osztály
részéül, így a megvalósítás viszont több mint fél évszázadot késett. 

Косн Antal oktatói és kutatói elhivatottsága és adottsága már SZABÓ József 
mellett megmutatkozott és kialakult. Munkássága ezek jegyében az oktatás-
nevelés és a tudományos kutatás vonalán párhuzamosan, de teljes összhangban 
haladt, kutatási eredményeit pedig tanításaiban is felhasználta. Az egyetemi 
tanár szerepe olyan hivatás, melyben a tudós és tanár folytonos küzdelmet vív, 
mert kutatómunkát végezni és egyidejűleg eredményesen tanítani igen nehéz 
feladat. Косн Antal ama kevesek közé tartozik, akik ezt a nehéz kettős fel
adatot 40 éven keresztül sikerrel oldották meg. Végső fokon nehéz lenne el
dönteni, hogy vajon melyik volt benne nagyobb, a tudós avagy a tanár. 

Nemzedékek nagy tanítómestere volt, aki mindenkor arra törekedett, hogy 
a tudománynak és hazájának megfelelő szakembereket neveljen. A tanítás: 
magunk munkájának eredményeit mindenki számára hozzáférhetővé tevő 
készség, ellenszolgáltatás nélkül. Zárkózott magát elszigetelő vagy megközelít
hetetlen hivatali méltóságába és elfoglaltságába burkolódzó tanár esetleg tanít, 
de szakjának semmiesetre sem nevel. A mester munkájának igazi gyümölcse 
pedig az ő tanítványai. Косн Antal a tudománynak és tanítványainak élt s 
így érthető az, hogy ő nevelte a legtöbb kiváló szakembert a hazai földtani 
tudományoknak. A Косн-iskola legkiválóbbjai így PÁLFY Móric, GAÁL István, 
NOSZKY Jenő, VOGL Viktor, TELEGDI ROTH Károly, PÁVAI VÁJNA Ferenc, 
VENDL Aladár, MAÜRITZ Béla, VADÁSZ Elemér, SCHBÉTEB Zoltán, PRINZ 
Gyula, JUGOVICS Lajos, századunkban a hazai földtani tudományok művelésé
ben és fejlesztésében vezető szerepet játszottak. Elismeréssel kell adóznunk 
annak a kiváló munkának, melyet a hálás tanítványok, a szeretett mesternek 
nyújtottak át 1912-ben, 40 éves tanári jubileuma alkalmából, mely munka egy
úttal igazolása annak, hogy tanításának magvetése a tanítványok tudományos 
tevékenységében új gazdag termést hozott. 

Tanítási készsége nem szorítkozott az egyetem tantermeire hanem fontosnak 
tartotta a természettudományos ismereteket szélesebb körökben a nagyközönség 
számára is hozzáférhetővé tenni. Ezt a célt ismeretterjesztő előadásokkal és köz
leményekkel, továbbá mintaszerűen rendezett gyűjteményekkel is szolgálta. 

Mi nem ismerhettük Косн Antalt az embert, csak nekrológokból, emléke
zésekből és tanítványai szavaiból szerezhettünk tudomást, de mindezek alap
ján és nyomtatásban meg nem jelent naplószerű önéletrajzában a tudományért 
lelkesedő kutató és a melegszívű igaz ember bontakozik ki előttünk, akinek 
élete célja a munka és kötelességteljesítés volt. VADÁSZ Elemér, a tanítvány 
szavait idézem: „ravatalánál állva rezdült meg bennünk először az a gondolat, 



С s iky : Koch Antal szerepe és jelentősége a magyar földtanban 225 

hogy vele lezárult a magyar természettudományok hősi korszaka, mely ön
feláldozó, csak a tudományt szolgáló, folytonos munkával, semmiből terem
tette meg a magyar természettudományt, s bekapcsolta azt a külföldi tudo
mányos közösség útjába is." 

Régiekről, elmúltakról emlékezve gyakran felmerül, de máskor is a múlt és 
jelen összehasonlítása, sőt szembeállítása és ilyenkor viták, sőt elmarasztaló, 
disszonáns vélemények hangoznak el. Vannak akik sokallják az ünneplést, az 
emlékezést, de ACZÉL Györgynek a Petőfi ünnepségen (1972. X I I . 30.) mondott 
szavaival élve, „nemcsak az ember veszti el személyiségét, ha nem emlékezik, 
— megszűnik a nép nemzet lenni, ha nincs emlékezete." 

Az emlékezés, az ünneplés nemcsak az ünnepeltre vet fényt, hanem az ünnep
lőre is. Az emlékezés önvizsgálatra készteti az ünneplőt. Szembe kell néznie 
az ünnepelttel és felvetődik a kérdés: mit tettünk azóta, továbbvittük-e a tudo
mány, a haladás fáklyáját? A múlt és jövő kérdésének, kapcsolatának felveté
sekor egyet jegyezzünk meg: a legnagyobb modern tévedések egyike a múltnak 
a megtagadása ! A jövőt a múlt nélkül építeni nem lehet. Akár az egyének, 
akár a társadalmak egymás örökébe lépéséről van szó — a múlt teremti a jövőt ! 
Múltunk tökéletes ismerete szükséges ahhoz, hogy tárgyilagos értékeléssel ki
emeljük a jót, az időállót, a haladót, ami jövőnk örökös alapja marad. Ezt 
cselekedve bizvást megállapíthatjuk, hogy a magyar földtan szilárd alapja, 
hála elődeinknek, készen áll, arra a jövő alkotásai nyugodtan építhetők. A mai 
fiatal vezető nemzedék büszkén tekinthet erre a múltra és most már rajta mú
lik, hogy a régi, biztos alapon és jó úton, de az új idők szellemében folytassa 
tiszteletre méltó elődjeinek munkáját és vigye tovább a hazai földtan, a ma
gyar tudomány és kultúra ügyét. 

Most amikor a Magyarhoni Földtani Társulat 125-ik születési évét ünnepel
jük és annak múlt századi romantikus korszaka nagyjaira is emlékezünk, aka
ratlanul felvillannak emlékezetünkben azok a történelmi idők, melyekben a 
társulatalapítás lelkes kezdeményezésének a gondolata megfogant: a népek 
tavasza, a 125. esztendős márciusi forradalom, a 48-as magyar szabadságharc. 

I L L Y É S Gyula szavait idézve: minden nép életében vannak dicső esztendők, 
amikor magukra vonják a világ figyelmét, — ilyenek voltak a magyarnak a 
múlt századi 40-es évek. E dicső korszaknak SZÉCHENYI volt az előkészítője, 
KOSSUTH a kormányosa, PETŐFI pedig a lelke, a szívdobogása, akire most az 
országban és világszerte emlékeznek. A visszaemlékezés ezekre a csodálatosan 
végzetes forradalmi időkre, a magyar történelem talán leglelkesítőbb és leg
elszomorítóbb napjaira, kissé nagyobb pátosszal mondatják el az emberrel 
mondanivalóját, mint amit a korszerűség megkíván. Mentségül csupán annyit: 
a forradalom olyan mint a szerelem, hangvételében csak rajongást és gyűlö
letet ismer. Aki a múlt század, a „grand siècle" romantikus szabadságimádatá
ban, a társadalom jobbítására törő hitvilágának olvasásában, tanulmányozá
sában elmélyed, óhatatlanul hatása alá kerül. Egy magyar történész szavait 
véssük emlékezetünkbe: „A történelem nem az enyészet őre. Ami elmúlt, nem 
hull a semmibe, hanem sorsa és alakítója annak, ami rákövetkezik. Bennünk 
él és szenvedélyeket táplál." 

E gondolatok jegyében idéztem Косн Antal emlékét, példamutató emberi 
nagyságát, szerepét és jelentőségét a magyar földtanban, azzal a figyelmező 
szándékkal, hogy örökségét mint korszerűt és haladót, magyarságunk és tudo
mányunk nagyobb dicsőségére, a fiatal nemzedék példát követő buzdítására 
ne szűnjünk meg ápolni és tovább adni. 
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Megemlékezés Schafarzik Ferencről, a hazai 
műszaki földtan megalapítójáról 

dr. Bidló Gábor 

Ma már sajnos egyre kevesebben élnek közöttünk azok, akik a magyar geo
lógia nagy mesterét SCHAFAEZIK Ferencet személyesen ismerték, munkatársai, 
tanítványai voltak, terepfelvételeire elkísérték, hallhatták útmutatásait, tanul
mányi kirándulásokon nyomába szegődhettek. Viszont mind többen vagyunk 
itthon és külföldön, akik munkáit elővesszük, ha egy területről megbízható 
adatra, jól megválasztott típusos kőzet elemzésére, vagy régen elfelejtett kő
bánya helyére, kőzet típusára van szükségünk. A fővárosi gyógyvizek védel
mét el sem lehetne képzelni jelentései, vizsgálatainak eredménye nélkül. Ha
tárainkon túl megjelenő munkákban is fellelhetjük nevét, adatait. A román, 
szlovák geológiai publikációkon kívül még amerikai szakfolyóirat irodalom
jegyzékében is fel bukkant neve 1970-ben is. 

Életéről, munkásságáról egykori munkatársai avatott tollából több méltatás 
jelent meg. Mégis végigtanulmányozva a majdnem fél évszázaddal ezelőtt le
zárult és közel száz éve indult tudományos pályát különös csodálattal kell ma 
is adóznunk munkásságának, tudományos és oktatói tevékenységének. 

Élete indulása hazánk szomorú korszakára esik. Debrecenben született 1854. 
március 20-án. Édesapja cseh származású katonai hadbiztos, édesanyja Тим-
L E R Rozina, budai polgár leánya. Édesapját 55-ben Zágrábba, majd onnan 1856 
május 1-én Nagyszebenbe helyezik, így SCHAFARZIKJ Ferenc gyermek- és 
ifjú évei Nagyszebenhez kötődnek. Ennek a városnak akkori pezsgő kulturális 
élete, gyönyörű környéke, a Déli-Kárpátok közelsége mind-mind hatást gya
koroltak a fiatal gyermekre. Osztálytársai között a Monarchia minden nemzeti
sége képviselve volt. Az erdélyi magyarok és románok mellett ott ült osztály
társai között lengyel származású nagyapám, de voltak horvátok, szlovének, 
csehek is. így természetes, hogy a német mellett gyorsan megtanulták mind a 
magyar nyelvet is. Ez iskolai bizonyítványain is látszik, mert magyarból 
végig tiszta jeles, míg németből be-becsúszik egy jó is. Szorgalmasan tanul még 
e mellett franciául. Közben pedig a Bruckenthal-Múzeum páratlan ásvány-
és kőzetgyűjtemónyében gyönyörködik és barátaival bebarangolja a Szeben 
környéki havasokat, begyűjtve az érdekesebb kőzeteket. 

A laudabiliter érettségi vizsgája után a tanári pályát választja hivatásul és a 
pesti tudományegyetemre természetrajz-vegytan szakra iratkozik be 1872-
ben. Mind a nyolc féléven át igen szorgalmas tanítványa volt SZABÓ Józsefnek, 
de mellette hallgatta LENGYEL Béla, THAN Károly, JURÁNYI és MARGÓ elő
adásait is. Különösen érdekes, hogy másod évtől kezdve folyamatosan látogatta 
TOLDY Ferenc óráit is. Egyetemi tanulmányait 1878-ban kelt tanári oklevéllel 
és 1881-ben doktori szigorlattal zárta le. Megemlíthetjük, hogy a tanári ok
levelét, mint a bizottság elnöke, SZTOCZEK J. írta alá. Még hallgató korában 
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kitűnt érdeklődése az ásványtan és geológia iránt, így 1876-ban SZABÓ József 
mellé került tanársegédnek, és mellette működött egészen 1882-ig. „Mesterétől 
elsajátította, hogyan kell egyesíteni a laboratóriumi munkát a helyszíni meg
figyelésekkel, hogyan kell a fényes tehetséget kitartó szorgalommal és a tudo
mány izzó szeretetével a tudomány szolgálatába állítani és hogyan kell a 
nyert eredményeket objektív kritikával mérlegelni" (VENDL A.). Közben két
szer is katonai szolgálatot kellett teljesíteni, de itt sem feledkezik meg arról, 
hogy geológus. Még a Doboj-hegy ostroma közben is tud időt szakítani arra, 
hogy a kőzeteket begyűjtse, pedig katonai magatartásáért magas kitüntetést 
kap. 

Jelentős előrelépés életében 1882-ben a Földtani Intézet meghívása segéd-
geológusi állásra. Ránk maradt önéletrajzában így ír erről: Ezen kinevezéssel 
régi vágyam teljesedett, amennyiben ezentúl szakmámnak élhettem. A Föld
tani Intézet is nyert a genetikai, petrográfiai, tektonikai érdeklődésű szak
emberrel. 

A Földtani Intézetben végzett munkája mellett sem szakadt el az egyetemi 
oktatástól, mert 1890. dec. 10-én a József Műegyetemen a Technikai geológia 
magántanárává habilitálták, K B E N N E B József mellé. Előadásainak ránk ma
radt vázlata szerint a tárgy tagozódása dinamikai és tektonikai geológia és 
hidrogeológia. A főcímeken belüli felsorolás szerint is ennek a tárgynak fontos 
műszaki vonatkozásai voltak, sőt néhány olyan fejezete, amik a mai mérnök
képzésből igen hiányoznak. 

A Műegyetemen ekkor K B E N N E B mellett előadott Lóczy is, így SCHAFAR-
z i K r a aránylag kevesebb hallgató jutott. Az egyetemi oktatás iránti vágy azon
ban tovább él benne. 1894-ben, amikor a Tudományegyetemen átszervezik 
a földtani tanszékeket SCHAFABZIK megírja pályázatát a geológia-paleontológia 
tanszékre. Tőle megszokott szerénységével hangsúlyozza, hogy mint gyakorló 
geológus a paleontológiával csak mint determináló disciplinaient foglalkozik, 
így szükségesnek látja és esetleges kinevezése esetén szorgalmazni fogja egy 
külön paleontológiái tanszék létesítését. Ma már nem tudjuk megállapítani, 
hogy pályázatát beadta-e vagy sem, de tény, hogy a műegyetemi oktatás sze
rencséjére a tudományegyetemi tanszékre Косн Antalt nevezték ki. 

Oktató munkájára a műegyetemen egyre nagyobb szükség van, mert SCHMIDT 
Sándor, aki K B E N N E R Í követi a Tanszéken, krisztallográfus és mineralógus, 
így a geológia mindinkább S c H A F A B Z i K r a marad. LÓCZY már a tudomány
egyetemi munkája mellett nem tudja ellátni a műegyetemi oktatást. 1904-ben 
V . 16-án SCHMIDT Sándor meghal és a megüresedett tanszékre 1904. dec. 30-tól 
S C H A F A B Z i K o t nevezik ki. Ezzel kezdődik meg a Tanszék félévszázados virág
kora. A Műegyetemen oktat 1926. aug. 31-ig. Közben az 1912/13—1913/14 
tanévekben a vegyészmérnöki kar dékáni tisztjét is betölti. 

A Magyar Tudományos Akadémia 1902-ben levelező, 1916-ban rendes tag
jának választja meg. 

A Magyarhoni Földtani Társulatnak 1875-től, a Természettudományi Tár
saságnak 1877-től tagja. 

A Magyarhoni Földtani Társulat életében jelentős szerepet játszik. 1883-tól 
85-ig másodtitkár, 1904-től alelnöke, 1910-től 1916-ig elnöke, 18-tól tiszteleti 
tagja, „Elnöki megnyitói minden évben sűrített összefoglalását adták a föld
tan tudományos és gyakorlati eredményeinek" (TELEGDI RÓTH Károly). 

Közel 100 éve megkezdett tudományos tevékenysége a tágabb értelemben 
vett földtan minden ágát felöleli. Három terület ami különösen kiemelkedik 
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a térképező geológus, a hidrogeológus és a szeizmológus. Az egész munka szin
tézisét adja viszont SCHAFARZIK Ferenc a professzor, az iskolát teremtő nagy 
nevelő. Jelentős alkotásait tanítványai a világ minden részén felhasználták, 
tovább fejlesztették, leginkább persze itt Magyarországon. 

Széleskörű munkásságából nehéz valamit kiemelni a többi rovására, de alko
tásai önmagukért beszélnek, és a leginkább kiemelkedő és messze ellátszó hegy
csúcsokat elég szemügyre vennünk, hogy kedvet kapjunk a többi munkája 
későbbi részletes áttanulmányozására. 

A térképező geológus 

Munkáját már SZABÓ József mellett elkezdi, amikor a nógrád-gömöri bazalt 
vidék, majd a Cserhát-hegység kőzeteit tanulmányozza. A kőzettani leírás 
mellett a terület földtanával is részletesen foglalkozik. A Cserhát-hegységről 
készült tanulmányt később tovább fejleszti és 1892-ben megjelenik „A Cserhát 
hegység piroxen andezitjei" c. műve. V E N D L A. szerint: „Ez a munka még 6 0 
év távlatából is útmutató marad ahhoz, hogy miként kell vulkáni területek 
összes földtani jelenségeit részletesen vizsgálni és az eredményeket összefog
lalni". 

A Földtani Intézet kötelékébe kerülve 1883-ban a Pilis-hegységet térképezi. 
1886-ban részt vehetett D É C H Y Mór III. kaukázusi expedíciójában. A közel 4 
hónapig tartó úton az Elbrusz és Dagesztán geológiai felépítését tanulmányozza. 

Vizsgálatainak, helyszíni megfigyelésének eredményei D É C H Y Kakukázus 
c. művének III. kötetében jelentek meg. 

Élete főműve a Déli-Kárpátok geológiai felvétele volt. A Kazán-szorostól 
a Retyezátig és a Pojana-Ruszka térképezése. Kisebb megszakításokkal 1 8 8 4 -
től haláláig kedvenc vizsgálati területe volt. Pótolhatatlan a veszteség hogy az 
I. világháború és halála megakadályozta a terület monográfiájának elkészí
tésében. Kéziratos térképe talán még megvan, az Évi Jelentésekben felapró
zott részletek jelentek meg a terület földtani felépítéséről. Ezekből és részben 
megmaradt naplóiból látható az az óriási munka, amit végzett. A hatását azon
ban nagyon nehéz felmérni, mert sajnos a területről szóló újabb dolgozatokhoz 
csak néha egész véletlenül lehet hozzájutni. Kis töredéke munkájának megjelent 
a Vaskapuval kapcsolatban 1903-ban, mint Kirándulás vezető. 

Legnagyobb máig érezhető hatása van Budapest és környéke, két periódus
ban készült felvételében. A 7 5 0 0 0 térképezésnél ( 1 8 9 4 — 9 6 ) a Buda északi 
lap felvételét végezte, majd 1 9 1 9 — 2 2 között a budai délkeleti lapot vette fel. 
Az északi lap a terület még ma is legjobb és legrészletesebb nyomtatásban meg
jelent térképe. 

A déli rész térképezése során szerzett tapasztalatait akadémiai rendes-tagi 
székfoglalójában összegezi. Itt tette közzé, hogy a hegység felépítésére jellemző 
a diapírszerű boltozat kifejlődése, melynek típusát a Gellért-hegy felépítésében 
ismerte fel. 

A hidrogeológus 

A Főváros gyógyvizei igen sokat köszönhetnek S c H A F A R Z i K n a k . Elsősorban 
a gyógyvizek védő területének kijelölése terén végzett úttörő jelentőségű mun
kát. A budapesti fürdők közül a Rác-fürdő, a Margit-szigeti gyógyforrás, a z 
Erzsébet-sósfürdő, a délbudai keserűvizes telepek védőterületét jelölte ki. 
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Már egyik első munkájában hangsúlyozza, hogy az összes gyógyforrás részére 
közös védőterület kijelölése szükséges, hogy a víz mennyisége és víz nívó 
biztosítható legyen. Javaslatai sajnos csak évtizedek múltán valósultak meg. 

A Gellért-hegy lábánál a Dunába folyó szökevényforrásokra is ő hívta fel a 
figyelmet. A budai thermák vonalát észak felé is kiterjeszti, amikor felismeri, 
hogy a békásmegyeri Kálvária-dombon fakadó langyos forrás is része a budai 
melegforrások sorozatának. 

Nagy hatású tanulmányában foglalkozik a budapesti Duna paleohidrográ-
fiájával. A Rákos környéki egykori Duna-delta magyarázatát adja meg. 

Igen jelentős gyakorlati-szakértői tevékenység is fűződik a hidrogeológiai 
jellegű munkáihoz. Ezek a kéziratos jelentések nagyrészben eltűntek az idő 
sodrában, de néhány megmaradt fogalmazványból látható az a pontos, minden 
részletre kiterjedő gondos munka, amit ilyenkor végzett. 

A szeizmológus 

A hazai földrengéskutatás megindítása SCHAFARZIK nevéhez fűződik. Leg
először az 1879-es földrengés adatait dolgozta fel, majd az 1880-as zágrábi föld
rengést tanulmányozta részletesen. 

Tanulmányai alapján sikerült elérnie, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat
ban megalakult 1881-ben a földrengési bizottság, SZABÓ József elnökletével. 
A bizottság előadója és lelke SCHAFARZIK volt. A bizottság működése a leg
nagyobb nemzetközi elismerést vívta ki, amikor 1901-ben Strassburgban az első 
nemzetközi földrengéstani értekezleten ismertették a két évtizedes munkát. 
A földrengési bizottság a megfigyeléseit 1903-ban függesztette fel, amikor az 
Országos Meteorológiai Intézet vette át. 

A műszaki geológiai munkák 

S c H A F A R Z i K o t állandóan munkára ösztönözte az a felfogása, hogy a tudo
mányos munka csak akkor érték, ha eredményei a társadalom anyagi jólétét 
segítik elő. Kiváló gyakorlati érzéke és nagy tudása valósággal predesztinálta 
a gyakorlati kérdések megoldására. Igen szétágazó munkássága közül csak két 
irányt szeretnék kiemelni: a kőzetek gyakorlati felhasználására irányuló mun
kásságát és a felszíni mozgásokkal kapcsolatos vizsgálatait. 

A kőzetek ipari hasznosítása terén kifejtett munkássága 1884-ben indul meg. 
G E S E L L Sándorral összeállítja az általa röviden ,,Kőzet-Catalogus"-nak neve
zett művet, amelyben a fontosabb hasznosítható kőzeteket ismerteti. A Föld
tani Intézet vezetője munkáját nagymértékben elősegíti azzal, hogy többször 
külföldi tanulmányútra küldi és így Norvégia —Svédország —Olaszország és 
Görögország kőiparát részletesen tanulmányozhatja. Ezzel az útjával kapcso
latos a Korinthoszi csatorna ismertetése a Természet Tudományi Közlönyben. 

Összefoglaló munkája 1904-ben jelent meg. Magyarország 2 5 1 5 kőbányáját 
ismerteti benne. A hozzácsatlakozó 1 : 9 0 0 0 0 0 térképpel együtt még ma is leg
jobb összefoglalása a hazai kőbányáknak. 

A felszíni mozgásokkal is gyakran foglalkozott. Különösen érdekes meg
figyeléseket végzett a Pasaréti úton levő mai Vasas-pálya feletti rész csúszásai
val kapcsolatban már 1882-ben és az óbudai téglagyárak fölötti területekkel. 
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Az óbudai terület rendezésével kapcsolatban 1916-ban észleléseit nagy kézira
tos monográfiában foglalta össze. A műszaki földtan nagy kárára a munka nem 
jelent meg. A pesti oldal altalajával foglalkozik a budapesti harmadik főgyűjtő 
csatorna szelvénye c. munkája. 

A tanár 

Igen jelentős munkáit kiemelve nem mehetünk el szó nélkül SCHAFAEZIK 
oktatói tevékenysége mellett. Egész élete a mások tanítása jegyében telt el. 
Mint tanársegéd és egyetemi professzor ez munkájához tartozott, de közben 
mint a Földtani Intézet geológusa sem hagyta abba. Nyári felvételeire mindig 
elvitt egy-egy fiatalabb geológust, később egyetemi tanársegédeit, akiket a 
terepen vezetett be a geológusi munka szépségeibe, segített nekik áthidalni az 
első lépések nehézségeit és később is figyelemmel kísérte munkáikat, együtt 
örvendezve sikereiknek. 

Oktató tevékenysége igazán 1904-ben indult virágzásnak, amikor a Műegye
temre kinevezték. A Műegyetemi oktatás nagy nyeresége volt, amikor átvette 
az Ásvány- és Földtani Tanszék vezetését. Az akkor már 40 éve fennálló Tanszék 
először S C H A F A E Z i K b a n kapta meg azt a professzort, aki elméleti tudásával át 
tudta tekinteni az egész oktatási anyagot. Két évtizedes gyakorlati tapaszta
lataival ki tudta emelni a speciális műszaki oktatás számára a legfontosabb 
részeket is, e mellett meg tudta kedveltetni nem egy hallgatójával a mérnöki 
gyakorlatban nélkülözhetetlen, de jelentőségében lebecsült ismereteket. Tár
gyainak „oktatási reformja" sokkal közelebb vitte hallgatóit a természethez 
és a műszaki létesítmények földtani problémáihoz. Hallgatói igen tisztelték 
és szerették. TELEGDI—KOVÁTS László az élelmiszerkémia professzora a mű
egyetemen megemlékezéseiben mindig kiemelte, hogy az előadásokon SCHA
FAEZIK milyen szeretettel beszélt az ásványok világáról. Különösen megragadta 
őt a lorándit ismertetésénél használt mondata: „Hatalmas nagy, 1 — 2, sőt 
ritkán 3, milliméteres kristályok is találhatók". 

A vegyészmérnök hallgatók számára Ásványtant és Teleptant, a mérnök
hallgatók számára Geológiát adott elő. Ránk maradt az Agrogeológia c. tárgy 
kidolgozott előadásainak kézirata is. Az anyag ma is megállná a helyét olyan 
alapos tárgyi tudáson és jó szemlélettel épült fel. 

Igen nagy vesztesége a magyar tudománynak, hogy nem tudott tankönyvet 
megjelentetni. Előadásainak anyagát összefoglaló néhány sokszorosított jegy
zet ránk maradt. Ezeket lapozva meglepő az a világos, precíz előadási mód, 
amivel igyekezett hallgatói számára könnyebben megtanulhatóvá tenni a 
tárgyait. 

Külön ki kell emelnünk a tanulmányi kirándulásokat, amire még több mint 
fél évszázad távlatából is szívesen emlékeznek egykori diákjai, A gondosan 
megírt és sokszorosított útmutatók szakmailag is igen értékessé tették a kelle
mes emlékeket. Az általa [összegyűjtött, átjavított útmutatók segítségével 
írta meg, VENDL Aladár Geológiai kirándulások Budapest környékén c. köny
vét. 

Nevezetes volt a SCHAFAEZIK féle „mesteriskola" egykori tanítványaiból, 
nála vizsgázó tanárjelöltekből válogatta össze munkatársait. Mai generációnk 
majdnem minden klasszikus mestere hosszabb-rövidebb ideig dolgozott SCHA
FAEZIK mellett. VENDL Aladár, SCHEÉTEE Zoltán, MAUEITZ Béla, TELEGDI 
RÓTH Károly, T O K O D Y László, és műegyetemi tanítványairól se feledkezzünk 
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meg, SCHERE Emil, GEDEON Tihamér, BENDEFY László, NÁRAY-SZABÓ I, MOD-
RAI —KOVÁCH kapott tőle életre szóló útmutatást és buzdítást. 

„Csendes modora halk szava és mindig derűs arckifejezése már az első látásra 
mindenkiben rokonszenvet keltett. Szíve színarany volt: mindenkin segített, 
aki hozzáfordult" írja róla aki legközelebbről ismerte, VENDL Aladár. Tegyük 
hozzá, hogy azon is igyekezett segíteni, akit nem is ismert. Rá jellemző tett 
volt, hogy amikor lefordította németre LÓCZY hatalmas művét a Kínai biro
dalom geológiáját, és ezzel nagyban hozzájárult LÓCZY munkájának külföldi 
méltó megismertetéséhez, a honoráriumként kapott 1000 forintból (mintegy 
6 hónapi fizetése) alapítványt létesített a Földtani Intézetben, hogy fiatal 
geológusok külföldi tanulmányutakra mehessenek a kamatokból. T E L E G D I 
RÓTH Károly szerint az alapítvány pénzértéke elveszett, de maga az alapít
vány ténye mindenkor hirdetni fogja alapítójának nemes intencióját és nagy
lelkű áldozatkészségét. 

SCHAFARZIK Ferencet már életében is, itthon is külföldön is nagyra becsülték, 
tudását elismerték, szerették és tisztelték. Már majdnem fél évszázada, hogy 
eltávozott, itthagyta számunkra példamutató élete emlékét, írásait, sok szere
tettel forgatott könyveit, hogy tanuljunk belőle, vigyük tovább gondolatait, 
folytassuk megszakadt munkáit, ne ismerjük a fáradtságot, és addig ne fejez
zük be a munkát, amíg a geológuskalapács ki nem esik a kezünkből örökre. 

6 Földtani Közlöny 
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Böckh Hugó, Irán és a „köztes tömeg" 

dr. Balkay Bálint* 
(2 ábrával) 

Ö s s z e f o g l a l á s : A szerző értékeli B Ö C K H Hugó és szerzőtársainak dolgozatát, 
mely az iráni és magyar köztes tömeg hasonlóságának eszméjét kimondta. Megjelöli a 
dolgozat helyét az Iránra vonatkozó mai földtani ismeretek összességében; vázolja a 
dolgozat magyar, ill. iráni vonatkozásainak megítélésében történt változásokat annak 
megjelenése óta; végül a magyar és az iráni köztes tömegre vonatkozó mai nézeteket 
megkísérli általánosabb geotektonikai keretbe foglalni. 

Erre a megemlékezésre az alkalmat Társulatunk jubileumi ülésszaka adta 
meg, az alapot viszont négyszeri iráni kiküldetésem; ezek leghosszabbika 
három hónapig tartott, és az iráni Földtani Intézet munkatársaival érdekes 
eszmecseréket eredményezett. 

E dolgozat nagyrészt irodalmi búvárkodás eredménye, hiszen három hónap 
közel sem volt elegendő olyan terepi megfigyelésekre, melyek BÖCKH Hugó 
szellemi hagyatékának értékelésében segíthettek volna. 

BÖCKH Hugó iráni munkásságát azért érdemes újra szemügyre vennünk, 
mert az elmúlt évtizedben Iránnak a kőolaj kutatástól távoleső területein is 
rohamléptekkel haladt a földtani megismerés, és lépést tartott vele az új 
ismeretek szintézise is; másrészt tapasztalhattuk, mennyire élő a minden
napok gyakorlatában BÖCKH Hugó munkája. BÖCKH, L E E S és RICHARDSON 
könyvnek is beillő dolgozata (1929) a két világháború közti idő „Irán földtaná"-
nak tekinthető: az iráni geológusok vitatkoznak vele, megállapításait módosít
ják, de ma is alapmunkának tekintik; hozzá hasonló, újabb, modern bázis csak 
napjainkban alakult ki, elsősorban Jovan STÖCKLIN (1966, 1967, 1968) munkás
sága nyomán. 

BÖCKH, L E E S és RICHARDSON dolgozata „Adalék az iráni hegyláncok réteg
tanához és szerkezetéhez" szerény címen 1928. szept. 11-én hangzott el a 
Brit Tudományművelő Társaság ülésén; kiadására 1929-ben, a J. W. GREGORY 
glasgowi professzor szerkesztette „Ázsia szerkezete" c. kötetben került sor. 
Böckhék 110 oldalas dolgozata a 227 oldalas kötetnek több, mint felét foglalja 
el, és GREGORY előszava szerint nemcsak terjedelmében különbözik a kötet 
többi dolgozatától, hanem abban is, hogy nagymennyiségű új ismeretet dolgoz 
fel. Emiatt várható, írta GREGORY , hogy ez a dolgozat Délkelet-Ázsia föld
tanának egyik fontos forrásmunkájává válik majd. Elmondhatjuk, hogy 
GREGORY jóslata bevált. 

* V * g y a r Alumíniumipari Tröszt. 
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A dolgozat alapjául szolgáló terepmunka több évig tartott. BÖCKH 1923 — 24. 
és 1924 — 25. telén járta be részletesen az akkori Angol-Perzsa Olajtársaság 
koncessziós területeit, melyek lényegében a Zagrosz-hegység területére estek. 
1925 — 26. telén nagyobb szabású földtani expedíciót vezetett Irakba, ahol 
alkalma volt iráni megfigyeléseit a tágabb környezet földtanába illeszteni. 
1926. júniusában pedig a Qasr-el-Shirin — Kermanshah — Hamadan — Qaz-
vin — Teherán — Qom útvonal bejárásával bővítette az Iráni-fennsíkra vonat
kozó ismereteit. Munkatársai közül RICHARDSON 1925 —26-ban a Dashti és 
Lingeh közötti területen dolgozott, L E E S pedig a Perzsa-öböl túlsó partján 
elterülő Omani-hegységet vizsgálta. A gyűjtött anyag feldolgozásában több 
nemzetközi szaktekintély vett részt, köztük J . A. DOUGLAS, W. B . R . K I N G 
és L. F. SPATH professzorok. 

A dolgozat fő vonásai a következők. 
1. A szerzők az alpi nagy tektonikai iskola teljes fegyvertárát alkalmazták: 

hivatkozásaik között ARGAND, KOBER, PENCK, DE SITTER, STILLE, STAUB, 
a két SUESS és WEGENER művei szerepelnek. Aligha tévedünk, ha a szerző
társak közül BöcKH-nek tulajdonítjuk ezt a széles körű tájékozottságot, már 
csak azért is, mert a dolgozat EÖTVÖS és PÉKÁR, valamint ID . LÓCZY L. mun
kásságát is idézi. A dolgozatnak ez a vonása találkozott a kötet szerkesztőjének, 
GREGORY professzornak a szándékával, aki bevezetőjében maga is hivatkozott 
az alpi nagytektonikai iskolára, sőt a könyv első dolgozatát éppen F. E. 
SuESS-sel, ez iskola egyik kiváló személyiségével íratta meg. Gregorynak fontos 
érdeme volt ez, hiszen ily kevéssel az első világháború után még a német 
szellemnek ezek a kiváló alkotásai is ellenszenvet kelthettek brit körökben; 
sőt, az angol földtani gondolkodás a jobbára német nyelvű alpi tektonikai iskola 
gondolataitól és eredményeitől azóta is meglehetősen idegenkedik. 

2. Egy másik jellegzetes vonása a műnek a menet közbeni szintézis. A pub
likációt a szerzők — egyéb feladataik közepette — két hónap alatt készítették 
elő, ami a tárgyban való tökéletes jártasságra és teljes elmélyülésre, valamint 
tiszteletre méltó munkabírásra vall. Az iráni földtani irodalomból kivehető, 
hogy az a földtani kutatómunka, melynek a dolgozat úgyszólván a pillanat
képét rögzíti, megállás nélkül haladt tovább; még a kézirat lezárta és az impri-
málás közötti idő is számos új eredményt hozott, melyek a dolgozat állításait 
részben megerősítették, részben módosították, kisebb részben megcáfolták. 
(Ezeket lábjegyzetekben, ill. utóiratban [BÖCKH, L E E S , RICHARDSON, 1929, 
p. 214 ] ismertették a szerzők.) A kutatás menetével szorosan lépést tartó 
publikálás tekintetében ez a mű tehát mindmáig példaadó lehet. 

3. Harmadik jellegzetes vonás a széles regionális földtani és nagyszerkezeti 
beágyazás. BÖCKH és szerzőtársai a Közel-Keletet jórészt személyes tapaszta
latból ismerték; mélyen merítettek a mai Pakisztán és a Pandzsáb földtani 
irodalmából is. BÖCKH maga Colombiában is térképezett, még a dolgozat 
megjelenése előtt, tehát első kézből ismerte a Karib-térséget is; földtani gon
dolkodásának alapjait pedig a Kárpát-medencében végzett munka formálta 
ki. Ezért válhatott BÖCKH és szerzőtársainak dolgozata az alapos helyismeret 
és a széles látókörű szintetizáló készség összefonódásának kiváló példájává. 

4. Negyedszer és utoljára, a mű bizonyos egyensúlytalansága tűnik fel. Ha 
a könyvet valóban mint „Irán földtanát" tekintenénk, hibájául róhatnánk fel 
az Elbursz és Köpet Dagh hegységvonulatok tárgyalásának csaknem teljes 
hiányát, és a Zagrosz-hegység központi részéről, vagyis az Angol-Perzsa 
Olajtársaság koncessziós területéről szóló részek bizonyos túltengését. A „köz-

6! 
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l.ábra. Irán vázlatos szerkezeti térképe. R /ÜTTNER és S T Ö C K L I N ( 1 9 6 7 ) után, egyszerűsítve és módosítva. J e l m a g y a 
r á z a t : 1. Arab pajzs (DNy-on) és Turánitplató (ÉK-en) , 2 . Lut-masszívum, 3 . Prekambri képződmények alpid 
területen, — Alpid szerkezeti egységek: 4 . Fiatal gyűrt övezetek, 5 . Idősebb gyűrt övezetek, 6 . A zagroszi áttolódás 
•övezete, 7 . Alpid szerkezetek a BÖCKH-féle köztes hegység területén, — 8. Ofiolit-radiolarit fácies, 9 . Harmadidőszaki 
vulkánitok, 1 0 . Alpid kőzetátalakulás a BÖCKH-féle köztes hegység területén, 1 1 . Negyedkori vulkánok, 1 2 . Törés

vonal, 1 3 . Feltolódás, 1 4 . Gyűrödési tengely 
Жгд. 1. Structural sketch map o f Iran. After UTJTTNER and S T Ö C K E N ( 1 9 6 7 ) , simplified and modified. L e g e n d : 1. 
Arabian Platform eSW) and Turan Plateau ( N E ) , 2 . Lu t Block, 3 . Precambrian basement outcrops in Alpidic areas, 
— Alpidic structural units: 4 . Y o u n g fold zones, 5 . Older fold zones, 6 . Zagros thrust zone, 7 . Alpidic structures 
•within B O E C K H ' s „median mass", — 8. Ophiolite-radiolarite, 9 . Tertiary volcanics and tuffs, 1 0 . Zones o f Alpidic 
metamorphism within B O B C K H ' S „median mass", 1 1 . Quaternary volcanoes, 1 2 . Faults, 1 3 . Thrusts, 1 4 . Fold axes 
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2. ábra. Európa egyrészének szerkezeti földtani térképvázlata. A térképlap kiterjedése ugyanakkora, mint az 1. ábráé. 
A z 1. és 2 . ábra méretaránya a 38. szélességi fokon megegyezik. (A Mezsdunarodnaja Tektonicseszkaja Karta Jevropi 
[1962] nyomán, erősen átértelmezve.) J e l m a g y a r á z a t : 1. Cseh-masszivum, ükrán-pajzs, 2. Kisebb masszívu
mok, 4. Flis, molassz, fiatal gyűrődés, 5. Prealpid képződmények, alpid átgyűrődéssel, 8. Alpid ultrabázitok, 9. Har

madidőszaki vulkánitok, 11. Negyedkori vulkánok, (A számozás az 1. ábrával párhuzamos.) 

Fig. 2. Structural sketch map o f part o f Europe. This map sheet covers the same area as Fig. 1. The scales o f the two-
maps coincide at 38° lat. N. (After the Mezhdunarodnaya Tektonicheskaya Karta Yevropi [1962], strongly modified.) 
L e g e n d : 1. Czech massif, Ukraininan shield, 2. Smallersblocks, 4. Flysch and molasse, young folding, 5. Pre-Alpidio 
formations o f Alpidic folding, 8. Alpidic ultrabasic rocks, 9. Tertiary volcanics and tuffs, 11. Quaternary volcanoes,. 

(Numbering is discontinuous in order to emphasize analogies between the two maps.) 
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tes tömeg"-gel, melyen később a legtöbbet vitáztak a szakemberek, a dolgozat 
viszonylag keveset foglalkozik. De ez az egyensúlytalanság megfelelt az isme
retek akkori állásának, sőt nyomokban mindmáig megmaradt. Annál inkább 
értékelnünk kell, hogy a szerzők, lehetőségeik korlátait belátva, ,,Irán föld
tana" helyett a szerény „Adalék" cím mögé rejtették impozáns munkájukat. 

* 

A dolgozat leglényegesebb állítása, hogy az Iráni-fennsíkot körülvevő két 
magashegység, az Elbursz és a Zagrosz többé-kevésbé szimmetrikus kétoldalas 
orogént képez, melyek közt maga a fennsík a koberi „Zwischengebirge "-
fogalomnak megfelelő, merevebb, kaptafaszerűen viselkedő köztes tömeg. 
A Zwischengebirge helyett a „median mass" — szószerint: „köztes tömeg"-
terminust BÖCKH vezette be, mondván, hogy ez a tömeg Iránban fennsík, a 
Kárpát-medencében síkság, a Karib-térségben pedig tengerrel borított medence, 
tehát nem jellemző rá a hegységi jelleg. A kétoldali orogén DNy-i előtere a 
mozdulatlan Arab-pajzs; erre ÉK felé a Zagrosz-hegység fiatalon gyűrt vonu
lata következik, majd egy kb. 120 km széles ún. „takaros öv" (ennek takaros 
voltát ugyan későbbi vizsgálatok megcáfolták; térképünkön az „idősebb alpid 
gyűrt övezetek között szerepel) ; végül ezenbelül helyezkedik el a köztes tömeg. 

Lássuk, hogyan jellemzik Böckhék a köztes tömeget. 
1. Legidősebb kőzetei ősi kristályos palák és magmás kőzetek; a kambrium 

kőzetei már nem vettek részt átalakulásban. 
2. A rétegsor hiányos; hiányzik többek közt a felsőkambrium, a szilur, az 

alsódevon; a triász csak helyenként van meg. 
3. A jura elterjedtebb; a kréta erőteljes transzgresszióval jelentkezik. 
4. A paleogént viszonylag jelentéktelen üledékes sorozat mellett vulkáni 

képződmények, elsősorban tengerbe hullott tufák jellemzik. 
5. A neogén ismét erőteljes transzgresszióval jelentkezik; később fokozato

san beltavi jellegűvé, majd szárazföldivé válik. 
6. A szerkezetet a zagroszi (ÉNy—DK-i), elburszi (K—Ny-i) és egyéb szer

kezeti irányok zavaros összefonódása jellemzi. A köztes tömeg területén nincse
nek alpinotíp szerkezetek, de van gyűrődés; elterjedtek a törvegyűrt, germano-
típ szerkezetek, sőt a sódómok is. A gyűrődés elsősorban a késő-pliocén valachiai 
(„román") fázisban erőteljes; beszakadások és fiatal vulkánosság követik. 

Mint említettük, Böckhéknek éppen a köztes tömegre vonatkozó szintézise 
épült a leggyérebb ismeretanyagra. Nem csoda hát, hogy az idők múltával 
kisebb-nagyobb hiányosságai ütköztek ki; 1938-ban E. B A I E B elérkezettnek 
látta az időt a köztes tömeg eszméje elleni megsemmisítő támadásra. B A I E K 
lényegében a következőket állította: 

A középső-iráni területen nincsenek valódi gneiszek; az átalakult képződ
mények átalakulása jórészt jura időszaki; szó sincs arról, hogy ez a terület a 
belátható földtörténet során bármikor nyugodtan, mereven viselkedett volna; 
ellenkezőleg, több erőteljes alpinotíp gyűrődés járta át; Középső-Irán nem más, 
mint a zagroszi és az elburszi kettős orogén egymáshoz simuló, igen mozgékony 
belső öve, mely B A I E B szerint az európai Alpok pennini övének felel meg. (A mai 
nevezéktanunk szerint B A I E B feltehetőleg az alpi orogén egyik eugeoszinkliná-
lisának nevezte volna Középső-Iránt.) 

B A I E B támadása voltaképpen nem Böckhék műve ellen, hanem annak a 
geológusok tudatában kialakult árnyképe ellen irányult. Böckhék ugyanis 
sohasem állították pl. azt, hogy a középiráni területen valódi gnejszek lenné-
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nek, és — amint azt fentebb láttuk — azt sem, hogy ez a terület egy ősi 
pajzsrészletre jellemző nyugalmat tanúsított volna a prekambriumtól mind a 
mai napig. Végül, bár B A I E B dolgozatát tíz év választotta el a Böckhékétől, 
még B A I E B is erősen hiányos ismeretekre volt kénytelen építeni. Azóta eltelt 
harmincöt év; ma már az iráni geológusok bár talán nem végleges, de minden
esetre jóval világosabb képet alakítottak ki a helyzetről. Ennek fő vonásait 
Jovan STÖCKLIN (1966, 1968) foglalta össze a következőkben: 

Középső-Irán a paleozoikumban „platform" módjára viselkedett, és ugyan
így viselkedett az iráni terület többi része, sőt a tágabb környék is. A me-
zoikumban és a harmadidőszakban viszont Középső-Irán mozgékonyabbá vált, 
talán mozgékonyabbá, mint a környező területek. Erőteljes diszkordanciákon 
kívül gránitintrúziók jelzik ezt a mozgékonyságot, sőt helyenként enyhe kőzet
átalakulás is (ennyiből tehát Baiernek igaza volt) ; azonban ez az átalakulás 
szélső esetben is alig haladja meg a fillitfáciest, és legnagyobbrészt a mi itt
honi „anchimetamorf" fáciesünknek felel meg. A terület szerkezete — ahogy 
arra BöcKH -ék is rámutattak — kaotikus, többféle szerkezeti irány összefonó
dásával. A mezozóos mozgások a korábbi „platformot" szabálytalan mozaikká 
törték össze, melynek később egyes darabjai sasbércszerűen, mások ároksze-
rűen viselkedtek. 

STÖCKLIN és a közelmúlt kutatások szerint a „köztes tömeg" eszméjét nem 
elvetni, hanem módosítani kell. A kiemelkedett területek közül a legnagyobb 
kiterjedésű, az ún. Lut-masszívum, STÖCKLIN szerint „valódi köztes tömeg". 
Érdekes, hogy méretre a Lut-masszívum éppen akkora, mint a Kárpát
medence belseje, noha attól eltér abban, hogy a hossztengelye a környező 
hegységek csapására merőleges. 

* 

Időközben jócskán megváltoztak a nézetek a Kárpát-medence köztes tömegé
nek viselkedéséről is, elsősorban a medenceterületek fúrásos kutatása nyomán. 
Ha mai felfogásunkat a Kárpát-medencéről összevetjük az iráni köztes tömeg 
BöCKH-féle ismérveit felsoroló hat ponttal, az első öt pontban az egyetlen 
geotektonikailag jelentős eltérés, hogy a vulkánosság nagy része a Kárpát
medencében neogén, nem pedig paleogén. Ami a 6. pontot illeti, a Kárpát
medence köztes tömegében gyűrődés gyakorlatilag nincsen; törvegyűrt formák 
ritkák; még a gyűrvetört formák sem általánosan elterjedtek. Sódómok az 
Erdélyi-medencében vannak, az irániaktól eltérő rétegtani és szerkezeti hely
zetben. A késő-pliocén mozgások erőteljesek, de nem gyűrő jellegűek. 

Ha másrészt felfogásunkat Jovan STÖCKLIN összefoglalásával vetjük össze, 
fő eltérésként a gránitintrúziók és a mezozóos kőzetátalakulás tényével talál
juk magunkat szemben. * Viszont meg kell állapítanunk, hogy a Kárpát-medence 
köztes tömege a STÖCKLIN által köztes tömegnek tekintett Lut-tömbnél 
— mely viselkedését tekintve inkább a Rhodope-masszívumhoz hasonlatos — 
jóval mozgékonyabb. 

Egészében véve tehát az iráni és a magyar köztes tömeggel kapcsolatos 
nézeteket a frissebb megismerések azonos irányban módosították; a két terület 
között bizonyos analógiát ma is elismerhetünk, azzal a fenntartással, hogy a 
magyar köztes tömeget mindenkor passzívabb, nyugodtabb fejlődésmenet 
jellemezte. 

« B A L O G H K . 1974. V . 27-i előadása ( A Nyugati Kárpátok belső...) szerint a szlovák 'geológusok a Ny-i Kár
pátok belső öveiben is feltételeznek fiatal metamorfózist. 
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Érdemes külön kitérni az iráni területnek egy tulajdonságára, melyre 
BöcKH -ék és STÖCKLIN egyaránt rámutattak: ez a többféle szerkezeti irány 
összefonódása, különösen a Lut-tömb körül, ahol csakúgy örvénylenek a szer
kezeti vonalak. A magyar területen ilyesféle összefonódás nem szembeszökő, 
bár kimutatható (BALLÁ, 1967) . Ha azonban Erdélyt és különösen az Alduna 
vidékét is szemügyre vesszük, a kép már nem ilyen egyszerű. Az Alduna 
tájáról a Kárpát-medence területére átsugárzó dinári irányú szerkezetek és a 
miattuk való ambivalens geotektonikai helyzet (mecseki trachidolerit !) az 
ország többi részének viszonylagos szerkezeti egyszerűségétől elüt. 

* 

Az Irán és a Kárpát-medence közötti összehasonlítás érdekességére és prob
lematikájára a két térképmelléklet tanulmányozása világít rá igazán. A két 
térképrajz úgy készült, hogy — különböző vetületük ellenére — léptékük 
a 38 . szélességi fokon azonos legyen, és azonos legyen a két térkép által befogott 
terület is. Előrebocsájtva azt, hogy minden formai összehasonlítás a Föld fel
színformái és kéregszerkezete közötti kapcsolat bonyolult sokrétűsége miatt 
szükségképpen elmegy a lényeg mellett, mégis érdemes néhány jelenségre 
felhívni a figyelmet. 

1. A térképek által átfogott nagyobb területek között, az eltérések ellenére, 
sokkal több hasonlóságot találunk, mint ha csak a két köztes tömeget vetjük 
össze. 

2. Az Adria: Perzsa-öböl; Zagrosz: külsődinári láncok; a Zagrosz és Középső-
Irán között elterülő „idősebb alpid gyűrt övezet": dinári „alpid átgyűrődésű 
prealpid övezet"; az iráni ofiolit-radiolarit-fácies: dinári ultrabázit-öv; Elbursz: 
Sztara Planina („Balkán-hegység"); Lut-masszívum: Rhodope-masszívum 
megfeleltetés érdekes, továbbkutatásra ingerlő analógiákra vezet. (A szobám 
falán lógó „Irán földtani térképét" [1957] első ránézésre már többen össze
tévesztették Jugoszláviával.) 

3. Az eltérések közül a legjelentősebb, hogy a Perzsa-öböltől DNy-ra köz
vetlenül a Xavier LE PICHON szerint (szóbeli közlés) a Zagrosz alá tolódó Arab
pajzs lemeze foglal helyet, az Adriától DNy-ra viszont a sokféleképpen értel
mezhető Itália. Jelentős különbség van a fiatal vulkánosság helyzetében is 
(bár érdemes rámutatni, hogy Európa szovjet kiadású szerkezetföldtani térképe 
[1962] a fiatal magyar bazalthegyeket nem tünteti föl a fiatal vulkánok között.) 

4. Végül érdemes észrevenni, hogy Irán és a Kárpát-medence közti össze
hasonlítás a két terület jelentősen eltérő mérete miatt sántít; a bemutatott 
két térképen szereplő területek összevetése talán éppen egyenlő nagyságuk 
miatt gyümölcsözőbb. 

* 

Összefoglalólag elmondhatjuk, hogy azt az elképzelést, mely szerint Középső-
Irán és a Kárpát-medence közé egyszerű egyenlőségjelet lehet tenni, minden
képpen megcáfolta az idő. Igaz viszont, hogy ezt az állítást ebben a merev 
formában BÖCKH Hugó és szerzőtársai sohasem mondták ki. Igaz az is, hogy 
a földkéreg felszíni és szerkezeti formáinak végtelen'változatosságában Irán 
és a Kárpát-medence környezetében sok azonos színt és bélyeget találunk. 
Mai szemléletünk szerint az igazi kérdés nem a Lut-masszívum és a Kárpát
medence és/vagy a Rhodope-masszívum közötti analógia vagy eltérés, hanem 
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a két térkép által befoglalt, tágabb környezet összehasonlítása a tektonika 
modern irányzatainak tükrében. 

BÖCKH és társainak munkáját 45 év távlatából szemlélve, ez a fő felismerés 
marad meg bennünk: kiválóan megtették, amit korukban megtehettek, és ezt 
a feladatot akkoriban senki más sem tudta volna jobban elvégezni. Tévedtek is, 
mert tévedni emberi; de szorgalmuk és szellemi bátorságuk nélkül az utódok 
nehezebben juthattak volna el mai ismereteikhez. Szellemi hagyatékukat nem 
lerombolta, hanem a neki járó megtisztelő helyre építette be az elismerő 
utókor. 
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Hugo de Boeckh, Iran and the „Median Mass" 
B. Balkay 

The paper is an assessment of a treatise by B O E C K H et al. ( 1 9 2 9 ) in which was first 
published the idea of an analogy between the Iranian and Hungarian median masses. 
It assigns a place to said treatise within the body of present-day knowledge about 
Iranian geology, and outlines the changes in Hungarian and Iranian geological opinion 
concerning the relevant assertions of B O E C K H and his co-authors. Wiews on the beha
viour of both the Carpathian Basin and Central Iran have changed, but most of the 
changes have affected the ideas concerning the two regions in similar ways. By 
comparing maps of the broader environs of the regions it is found that such a comparison 
is much more meaningful than the narrower one attempted by B O E C K H et al. and the 
authors criticising or modifying their views. 
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Schafarzik Ferenc emléktáblájának leleplezése 

dr. Alföldi László 

Tisztelt Ünneplő Közönség! 

Néhány méterre tőlünk a Gellért hegy sziklái magasodnak, mellettünk a 
Duna, majd a pesti síkság alatt 1000 méteres mélységben fekszenek a Gellért
hegyet alkotó kőzetek. Itt a hegység és a síkság találkozásánál emlékezünk 
dr. SCHAFARZIK Ferencre a Műszaki Egyetem Ásvány-Földtani Tanszékének 
professzorára a Magyarhoni Földtani Társulat egykori elnökére, a tudós geoló
gusra, Budapest földjének és vizeinek úttörő kutatójára. 

Egyike volt a századforduló nagy egyéniségeinek, korának egyik legnagyobb 
sokoldalú kiválósága aki az ásvány és földtan terjedelmes tudományának 
mindegyikében nagy volt. 

Munkássága az Al-Duna Kazán szorosának geológiai vizsgálatára, Svéd
ország, Norvégia, Olaszország kőbányáinak, Görögország egyes vidékeinek, 
a Korintoszi csatorna földtani körülményeinek vizsgálatára alapozva jut el a 
hazai és nem utolsó sorban Budapest földjének vizsgálatához. 1898-ban szak
értő javaslatot készít a Rácfürdői gyógyforrások védőterületének megállapítása 
ügyében. Ettől kezdve évek hosszú során át tanulmányozta a budapesti meleg
forrásokat. Eredményei bőségesen gazdagították erről való ismereteinket. 

Foglalkozott a margit-szigeti melegvizekkel, értekezése jelent meg a Szent 
Gellérthegy geológiai viszonyairól, a Gellérthegy tövében a Duna medrében 
fakadó szökevény forrásokról. Visszapillantás a Budai hévforrások fejlődés
történetére, majd Budapest székesfőváros ásványvizeinek geológiai jellemzése 
címmel foglalta össze a fő vonásaiban még ma is helytálló ismereteket, és külön 
cikkben foglalkozott a budapesti ásványkincs gazdaságosabb kihasználásával. 

Hévizeink, ásványvizeink vizsgálata mellett foglalkozott a főváros talaj
vizeivel, a Duna paleohidrográfiájával, de nem mulasztotta el a csatornázással 
kapcsolatos sok kilométeres feltárások leírását sem, mint ahogy a Budapest 
harmadik fő gyűjtőcsatornájának földtani szelvénye című cikke jelzi. A főváros 
területéről 1 : 5000, Budapest, Szentendre környékéről 1 : 75000 léptékű 
földtani térképet készített. 

Ma is fontos forrásmunka a Magyar Korona országai területén levő kőbányák 
részletes ismertetése című könyve. 

Egyesítette magában a tudós és az oktató összes kiválóságait amit a geológiai 
kirándulás Budapest környékén című VENDL Aladárral közösen alkotott könyve 
fémjelez. Ismeretterjesztő oktató és tudományos alapossággal összeállított 
forrásmunka ez a könyv és mint ilyen egyedülálló a magyar földtani oktatás 
történetében. Eredményeit nemcsak cikkei, hanem tanítványainak, munka
társainak életútja is jelzi. Dr. VENDL Aladár, SCHRÉTER Zoltán, TELEGDI ROTH 
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Károly, Косн Nándor, V I G H Gyula, KULCSÁR Kálmán, TOKODI László, 
RAKUSZ Gyula mind megannyi nagysága volt a század eleji, vagy éppen közel
múlt geológiájának. 

A tudomány művelése, az ifjúság oktatása, könyvek írása mellett volt ideje 
arra, hogy vezető szerepet játsszon a Magyarhoni Földtani Társulat életében. 

Munkálkodása során kitörölhetetlen nyomot hagyott a magyar geológiai, 
és az egyetemi oktatás, a vízkutatás történetében és őt tekintjük a magyar mű
szaki földtan megteremtőjének. S hogy emlékét a feledés homályától védjük, 
és emlékeztessünk rá mindenkit, aki erre jár, ezért emléktáblával jelöltük 
nevét, kedves kutatási területének neves pontján, közel a Műszaki Egyetem
hez, a Gellérthegy tövében, a Rácfürdőtől nem messze, a Duna partján, a 
szökevényforrások szomszédságában itt a Rudasfürdőben. 



Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1974) 104. 242 -243 

Koch Antal (1845-1927) emléktáblájának 
leleplezése 

Székyné, dr. Fux Vilma 

"Nehéz olyan geológus-professzort méltatni, tudását, szakmai és emberi 
nagyságát felidézni, aki legalább 2 generációval előttünk járt, akit személyesen 
nem ismertünk, akihez személyes élmény nem kapcsolt. 

Косн Antal professzort csak a még élők elmondásaiból, a kortársak írásban 
megjelent megemlékezéseiből, s munkáiból, amelyek mindig nagy hatással 
voltak reám, tudom felidézni. 

Косн Antal 1 3 0 évvel ezelőtt Zomborban született. Egyetemi tanulmányait 
itt Budapesten végezte. Különösen THAN Károly és SZABÓ József előadásai, 
SZABÓ József példája és segítő keze formálta a hazai földtan egyik legkiemel
kedőbb geológus professzorává. 

Már 2 0 évesen, egyetemi hallgatóként foglalkozik a bazaltok tömöttségével. 
„Beocsin környékének földtana" című munkája a következő évben a Földtani 
Társulat munkálataiban jelenik meg. Ideiglenes állások — eperjesi tanári, 
műegyetemi, tudományegyetemi tanársegédi, Földtani Intézetben ideiglenes 
geológusi — és budavári főgimnáziumi rendes tanári állás után, miközben 
minden szabad idejét a geológus kutatásnak szenteli, 2 9 éves korára olyan 
nevet szerez magának, hogy az új kolozsvári egyetem ásvány—földtan— 
őslénytan tanszékére 1872-ben őt nevezik ki egyetemi tanárnak. A Kolozsváron 
töltött 2 0 év a legfontosabb életében. Semmiből teremti meg Kolozsváron az 
Ásvány—Földtani Intézetet. Az Erdélyi Múzeum Egylet hatalmas ásványtani 
és őslénytani gyűjteményébe életet lehel, rendezi. 

1969-ben jártam ott a mi geológus hallgatóinkkal, az Erdélyi-medence teljes 
rétegtanát felölelő gyűjtemény, két nehéz háború lezajlása után is, „Косн 
Antal" gyűjtemény néven több helyiségben elhelyezve, ott van ma is, válto
zatlanul. A gyűjteményt gondozó magyar utódok őszinte büszkeséggel vezettek 
minket végig ezeken a termeken. 

1877 -ben készül el a Dunazúg-hegység monográfiája ,,A Dunai trachyt-
csoport jobbparti részének leírása" címen. 1896-ban befejezi „A Fruska Gora 
geológiája-"t, s az „Erdélyi medence harmadkori képződményeinek monográ
fiája" első részét is. Emellett nagyszámú ásványtani, kőzettani, földtani és 
őslénytani munkát jelentet meg. Erdély ásványait kritikailag átnézi. Kőzettani 
munkái a Hegyes Drócsával, a ditrói szienittömzzsel, a Ciblessel, a Hargita 
andezitjeivel foglalkoznak. Először írja le magyarul, egyes kőzetalkotók optikai 
viselkedését. így érthető, hogy 1875-ben akadémiai levelező taggá, 1894-ben 
rendes taggá választják. SZABÓ József halála után a budapesti egyetem Ásvány-

* A z emléktáblát a Társulat 125 éves jubileumi ünnepsége során, a Társulat javaslatára az Eötvös Lóránd Tudo
mányegyetem Természettudományi Kara а К о с н Antal terem bejárata mellett (Múzeum krt. 4/a. I I I . em.) helyezte el. 
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Kőzettan és Földtan-Őslénytani Tanszéke két részre oszlik. Előbbire KRENNEB, 
Józsefet nevezik ki, utóbbi vezetésével 1895-ben Косн Antalt bízzák meg. 

Budapesten tovább folytatja széles skálájú kutatói és oktatói tevékenységét. 
115 földtani munkájának jórésze az említett nagy monográfiákba épül, más 
részük Erdélyen kívül a Bakony, az Al-Duna, Rudabánya, a Budai-hegység 
stb. földtanával foglalkozik. Nagyszámú őslénytani munkájából a Oryphea 
Eszterházi elterjedésével foglalkozót kell kiemelnünk. Emellett ír középiskolai 
földtani tankönyvet, egyetemi hallgatók számára ásvány-kőzettan-földtani 
előadói vezérfonalat. — 23 éves korában lett társulatunk tagja, 28 éves korá
ban másodtitkára. 1895-ben Budapestre kerülésekor választmányi tag, majd a 
Társulat alelnöke. 61 éves korában választják meg a Társulat elnökének, s azt 
a tisztséget általános tisztelettől övezve 5 éven át (1904—1909) tölti be. — 
Ennyi tudományos tevékenység ellenére tanítványai VADÁSZ Elemér és PÁLEY 
Mór — bár nehéz a választás — mindketten nem tudósnak, hanem a tanárnak 
adják a pálmát. VADÁSZ E. szerint: „a tanítás mindenkori atyamestere". 
Szerény volt, rangért, kitüntetésért nem kapaszkodott. Legnagyobb örömet a 
londoni Földtani Társaság tiszteleti tagsága jelentette számára. 

Számomra Косн Antal sokat adó, a hazai föld földtani megismerését nagy 
lépéssel előrevivő élete, példakép, s mindannyiunk, elsősorban az egyetemi 
oktatók számára nagy tanulság csak azt a tanári tevékenységet lehet oktatás
nak nevezni, amely a saját munkájával megszerzett eredményeket — minden 
ellenszolgáltatás nélkül — mindenki számára hozzáférhetően adja át, szórja 
szét. 

Косн Antal tanítása ilyen volt. Ezért példakép e táblára vésett név, nem
csak a tudomány-művelésre induló hallgatóink, hanem valamennyi itt működő 
oktató és Társulatunk valamennyi igazi geológusa számára. 

Ezeknek a gondolatoknak jegyében — köszönetet mondva a TTK vezetősé
gének a tábla felállításáért — leplezem le Косн Antal geológus-professzor 
emléktábláját. 
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A Magyarhoni Földtani Társulat 1973 november—1974 januári ülésszakán 
elhangzott előadások 

November 5. Ásványtan—Geokémiai Szak
osztály előadóülése 

Elnök: K U B O V I C S Imre 
F A R K A S László: Gránátkristályok rönt

gendiffrakciós egykristály vizsgálata 
A N D Ó József: Cserhát-hegységi üledékes 

képződmények kőzettani — geokémiai 
vizsgálata 

Vita: Sztrókay K., Dienes I., Jámbor A., 
Rischák G., Bérezi I., Kubovics I. 

Résztvevők száma: 2 2 

November 6. Geológus Szakkör 
Vezető: H I D A S I János 
A foglalkozás tárgya: A magmás kőzetek 

és kialakulásuk 
Résztvevők száma: 8 

November 9. Tudománytörténeti Szak
csoport klubdélutánja 

Elnök: A L L O D T A T O R I S Irma 
B O G S C H László: Emlékezés P A P P Károly

ra születésének 1 0 0 . évfordulóján 
B I D L Ó Gábor: A műszaki egyetem ás

vány-földtani tanszékén végzett üledék
kőzettani kutatások története 

L O R B E R E R Árpád: Stanislav S T A S I C sze
repe Magyarország földtani megismerésé
ben 

Vita: Rónai A., Jugovics L., Bogsch L., 
Csiky G., Lorberer A., Allodiatoris I. 

Résztvevők száma: 2 2 

November 12. Elnökségi ülés 
Elnök: D A N K Viktor 
Tárgy: A Szövetség decemberi jubileumi 

közgyűlése 
Résztvevők száma: 5 

November 12. Általános Földtani Szak
osztály előadóülése 

Elnök: S Z Á L A I Tibor 
V E T Ő István: Szakmai beszámoló az 

1 9 6 2 évi franciaországi tanulmányútról, 
különös tekintettel a szénhidrogén-prognó
zis egyes kérdéseire 

Résztvevők száma: 1 4 

November 12. Őslénytan-Eétegtani Szak
osztály előadóülése 

Elnök: B Á L D I Tamás 
F A R K A S Henrik: Az Ostracoda-kutatás 

problémáiról 
Vita: Kókay J., Géczy В., Müller P., 

Monostori M., Krolopp E., Báldi T., Far
kas H. 

M Ü L L E R Pál: Miocén Decapoda faunák 
Vita: Farkas H., Géczy В., Báldi T., 

Müller P. 
Résztvevők száma: 1 4 

November 13. Matematikai Földtani Szak
csoport előadóülése, melyen az 1 9 7 3 október 
1 5 — 2 0 közötti Pribramban rendezett szim
pózium „Matematikai módszerek és gépi 
adatfeldolgozás a földtanban" című szek
cióban elhangzott magyar előadásokat 
mutatták be: 

D I E N E S István: Rétegazonosítási prob
lémák 

D O M O K O S Miklósné—DTJDICH Endre: 
Hálóterv-módszerek alkalmazása földtani 
dokumentáció és nyersanyagkutatások 
szervezésénél 

J A S K O Tamás: Módszer vegyelemzések 
kódolására 

D I E N E S István—GUOTH Péter—KŐ
H E G Y I János: Mérnökgeológiai adatok rög
zítésére, tárolására és feldolgozására szol
gáló komplex rendszer 

V I R Á G H Károly—RÉVÉSZ Bendegúz — 
D R A V E C Z József: Földtani és matematikai 
módszerek alkalmazása kutatófúrások érté
kelésére 
D I E N E S István: Röntgen rutin-felvételek 
automatikus értékelése 

Résztvevők száma: 2 1 

November 13. Gazdaságföldtani Szakosztály 
előadóülése 

Elnök: V A R J Ú Gyula 
R E M É N Y I K. András: Geonómiai szem

pontok és szemlélet a környezetvédelem
ben 

F A L U János: Tanzánia földtani viszonyai 
Résztvevők száma: 2 2 
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November 16. Földtani Közlöny Szerkesztő
bizottságának ülése 

Elnök: D A N K Viktor 
Napirend: 1 9 7 4 . 1. és 2 . szám össze

állítása 
Résztvevők száma: 6 

November 20. Geológus Szakkör 
Vezető: M E N S Á R O S Péter 
Tárgy: Magmás kőzetek (II. rész) 
Résztvevők száma: 1 0 

November 26. Agyagásványtani Szakosztály 
előadóülése 

Elnök: N E M E C Z Ernő 
B Á R D O S S Y György: A bauxitok agyag

ásványai 
Vita: Balkay В., Vörös I., Kakasi Gyné, 

Szántó F . , Nemecz E., Viczián I. 
R I S C H Á K Géza—VICZIÁN István: Agyag

ásványok bázisreflexióinak intenzitását 
meghatározó ásványtani tényezők 

Vita: Nemecz E., Takáts T., Szántó F . 
Résztvevők száma: 2 7 

December 3. Mérnökgeológia-Epitésföldtani 
Szakosztály évzáró klubdélutánja 

Elnök: S Z Á L A I Tibor illetve R Ó N A I 
András 

R Ó N A I András: Mérnökgeológiai prob
lémák a montreali ( 1 9 7 2 ) és a pozsonyi 
( 1 9 7 3 ) kongresszusokon 

K A R Á C S O N Y I Sándor: Mérnökgeológiai 
tapasztalatok a környező országokban 

Vita: Szálai T., Karácsonyi S . , Rónai A. 
Résztvevők száma: 3 3 

December 4. Matematikai Földtani Szak
csoport keretében Rendszerszervezési Bizott
ság alakulása 

Részvevők száma: 7 

December 4. Mérnökgeológia-Epitésföldtani 
Szakosztály bizottsági ülése 

Elnök: G A L L I László 
Tárgy: Az építési földtan feladata és 

módszerei 
Résztvevők száma: 7 

December 4. Geológus Szakkör 
Vezető: F Á Y M I K L Ó S N É 
Tárgy: Üledékes kőzetek és kialakulásuk 
Résztvevők száma: 1 0 

December 4. Általános Földtani Szakosztály 
előadóülése 

Elnök: S Z Á L A I Tibor 
M A H E L , M.: Die geotektonische Posi

tion der Karpaten im Rahmen des Alpiden-
systems 

Résztvevők száma: 2 2 

December 10. Gazdaságiöldtani Szakosztály 
munkabizottsági ülése 

Elnök: V A R J Ú Gyula 
Tárgy: Természet- és környezetvédelem 
Résztvevők száma: 1 1 

December 10. Őslénytan-Rétegtani Szak
osztály előadóülése 

Elnök: G E C Z Y Barnabás 
C H I K Á N Géza: Eger környéki miocén 

diatomás képződmények vizsgálata 
Vita: Hajós M., Géczy B. 
M I H Á L Y Sándor: Paleoökológiai meg

figyelés a gánti középsőeocénből (bejelen
tés) 

Vita: Dudieh E., Galáez A., Detre Cs., 
Monostori M., Chikán G., Mihály S. 

Résztvevők száma: 2 3 

December 10. Ásványtan-Geokémiai Szak
osztály előadóülése 

Elnök: K U B O V I C S Imre 
B A L Á Z S Endre: Kisalföldi trachitos vul-

kanizmus 
N A G Y Béla: A dolomitporlódás genetikai 

vizsgálata 
K I S S János: Hidrotermális kristályos 

fáziskísérletek II.: CaC03—Fe és CaC03— 
— Mn rendszerek 

Résztvevők száma: 4 2 

December 11. Geológus Szakkör 
Vezető: F Á Y M I K L Ó S N É , H I D A S I János, 

M E N S Á R O S Péter 
Tárgy: „Üledékes kőzetek és kialakulá

suk" c. előadás gyakorlati része 
Résztvevők száma: 1 1 

December 17. Nemzetközi Kapcsolatok Bi
zottságának ülése 

Elnök: Székyné Fux V I L M A 
Napirend: 1 9 7 4 évi utaztatási tervek 

összeállítása 
Résztvevők száma: 5 

December 19. Tudománytörténeti Szakcsoport 
évzáró klubdélutánja 

Elnök: B O G S C H László 
A L L O D I A T O R I S Irma: Emlékezés S E M -

S E Y Andorra halálának 5 0 . évfordulóján 
Földváriné V O G L M Á R I A : E M S Z T Kálmán 

emlékezete 
C S I K Y Gábor: Visszapillantás és emléke

zés 
Résztvevők száma: 2 9 

Január 8. Geológus Szakkör 
Vezető: H I D A S I János 
Tárgy: A jég szerepe a felszín kialakítá

sában 
Résztvevők száma: 1 2 

Január 14. Elnökségi ülés 
Elnök: D A N K Viktor 

Napirend: 1. 1 9 7 4 évi munkaterv, 2 . 
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Egyéb kérdések 
Résztvevők száma: 6 

Január 15. Mérnökgeológia-Epitésföldtani 
Szakosztály munkabizottsági ülése 

Elnök: GALLI László 
Tárgy: Az építési földtan feladata és 

módszerei 
Résztvevők száma: 7 

Január 15. Mérnökgeológia-Epitésföldtani 
Szakosztály közös előadóülése a Magyar 
Hidrológiai Társaság Hidrogeológiai Szak
osztályával 

Elnök: SZEBENYI Lajos 
VITÁLIS György—HEGYI Istvánné: 

Hidrotermális kőzetelváltozások a Dunai 
andezithegységgel határos dolomitterüle
teken 

Vita: Vető I., Matyók I., Szebényi L., 
Vitális Gy. 

GŐBEL Ervin: A kanadai Nagy Tavak 
hidrogeológiája és elszennyeződése 

Résztvevők száma: 3 4 

Január 21. Matematikai Földtani Szak
csoport és az Agyagásványtani Szakosztály 
közös előadóülése 

Elnök: DIENES István 
BÁLINT Pál: Durvakerámiai nyers

anyagok ásványtani összetétele és techno
lógiai tulajdonságai közötti összefüggés 

Vita: Sztrókay K . , Viczián I., Szántó F., 
Dienes I., Bálint P. 

VICZIÁN István: Üledékes kőzetek dia
genezis előtti agyagásványtani összetételé
nek rekonstrukciója matematikai logikai 
módszerekkel 

Vita: Sztrókay K . , Szántó F., Dienes I., 
Viczián I. 

Résztvevők száma: 1 7 

Január 22. Geológus Szakkör 
Vezető: SZEMEREY Huba 
Tárgy: Földtörténet I. 
Résztvevők száma: 8 

Január 22. Ifjúsági Bizottság megbeszélése 
Elnök: A N D Ó József 
Napirend: 1 9 7 4 évi tanfolyamok 
Résztvevők száma: 1 1 

Január 28. Őslénytan-Rétegtani Szakosztály 
klubdélutánja 

Elnök: GALÁCZ András 
KECSKEMÉTI Tibor: Beszámoló a 

spanyolországi mikropaleontológiai kollok
viumról 

Résztvevők száma: 2 2 

November 23. Előadóülés 
Elnök: BALOGH Kálmán 
Kmtucz Béla: Kaszaper és Tótkomlós 

összehasonlító földtani szerkezeti vizs
gálata 

UNGÁR Tibor: Újabb talajfizikai adatok 
Szegedről 

ANTAL Sándor: A kincsesbányái Rák
hegy bauxittelepének mikromineralógiai és 
szöveti vizsgálata a genetika függvényé
ben 

Vita: Balogh K., Somfai A., Völgyi L . , 
Kurucz B . 

Résztvevők száma: 2 7 

December 14. Vezetőségi ülés 
Elnök: BALOGH Kálmán 
Napirend: Pályázatok bírálata 
Részvevők száma: 8 

December 14. Előadóülés 
Elnök: SOMFAI Attila 
DEBOSÉNYI László: A modellezés lehető

ségei a mélyfúrási tevékenységen alapuló 
földtani kutatásban 

BUJDOS LÁSZLÓNÉ—VALCZ Gyula: A 

deszki szinti víz kémiai összetételének 
változása 

PAPP László: Szénhidrogénképződési 
mechanizmusok redoxi vonatkozásai 

SZALAY Árpád: Granitogén kőzetek geo
kémiai és ásványasszociációs viszonyai 

SZENTGYÖBGYI Károly: A szarmata 
emelet képződményei, fáciesei és rétegtani 
viszonyai az alföldi szénhidrogénkutató 
fúrások alapján 

Vita: Völgyi L., Mezősi J., Somfai A., 
Balogh K., Boros Lné, Valcz Gy., Szent
györgyi K., Szalay A., Papp L. 

Az előadások után BALOGH Kálmán 
szakosztályelnök értékelte az 1 9 7 3 évi 
pályázatok eredményét s a pályadíjat 
illetve jutalmakat adott át az eredményes 
pályázóknak:̂  GAJDOS István—PAPP Sán
dor, SZALAY Árpád, SZENTGYÖBGYI Károly. 

Részvevők száma: 4 3 

November 23. Vezetőségi ülés 
Elnök: BALOGH Kálmán 
Napirend: 1 9 7 4 . évi munkaterv és költ

ségvetés 
Résztvevők száma: 7 

A Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szakosztályának 
1973 november^ 1974 januári ülésszakán elhangzott előadások 
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A Magyarhoni Földtani Társulat Déldunántúli Területi Szakosztályának 
1973 november—1974 januári ülésszakán elhangzott előadások 

November 28. Az Országos Magyar Bányá
szati és Kohászati Egyesület Mecseki Csoport
jával közös konferencia ,,A mecseki fekete
kőszénkutatás helyzete és feladatai" téma
körben 

Elnök: N É M E D I V. Zoltán ill. R A D Ó Ala
dár 

R A D Ó Aladár: A megalapozott és biz
tonságos bányatervezés igényei 

P Ó L A I György: Áttekintés a mecseki 
kőszénelőfordulás földtani felépítésének 
ismertségéről 

A J T A Y A L A D Á R N É : A mecseki kőszénelő
fordulás megkutatottsága 

K O V Á C S Endre: Hol tart a mecseki kül
színi fúrásos kutatás 

L A K I Pál: A magmintákon végzett és 
végezhető technológiai vizsgálatok 

N É M E D I V. Zoltán: A Komló 170. sz. 
kutatófúrás földtani eredményei 

B Ó N A József: A mecseki feketekőszén-
összlet palynológiai vizsgálatának réteg
tani eredményei 

Vita: Kovács E., Szirtes L., Hegybíró В., 
Lipi I., Verbőczi J., Pólai Gy., Honig Gy., 
Bohn P., Némedi V. Z., Radó A. 

Résztvevők száma: 46 

December 13. A Budapesti Francia Műszaki 
és Tudományos Tájékoztatási Központtal 
közös filmdélután 

Elnök: N É M E D I V. Zoltán 
Filmek: 1. Pelvouxtól Visóig, 2. A fran

cia Alpok keletkezése, 3. 79° északi széles
ség, 4. A száheli peremvidék, 5. Oceano
gráfiai munkálatok a Thalassán. 

Résztvevők száma: 45 

Január 16. Vezetőségi ülés 
Elnök: T Ó K A Jenő 
Napirend: 1. A március 28-i, „Számító

gépek alkalmazása a földtani kutatásban 
c. ankét előkészítése, 2. A március 19 — 20-i, 
Baranya megye környezetvédelmével fog
lalkozó ankét földtani programja, 3. To
vábbi rendezvényekkel kapcsolatos kér
dések, 4. Külföldi kapcsolatok, 5. Egyéb 
kérdések, javaslatok megbeszélése. 

Résztvevők száma: 8 

Január 29. Klubdélután 
Elnök: B Ó N A József 
K E C S K E M É T I Tibor: A spanyolországi 

földtani tanulmányút tapasztalatai. 
Résztvevők száma: 34 

A Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi Területi 
Szakosztályának 1973 november —1974 januári ülésszakán elhangzott előadások 

November 15. IV. Bányavízvédelmi Ankét 
az Országos Magyar Bányászati és Kohá
szati Egyesület, valamint a Magyar Hidro
lógiai Társaság Borsodi Csoportjaival közös 
rendezésben 

Elnök: G E R H A R D Kálmán 
B O R B É L Y Sándor—JUHÁSZ András: A 

borsodi szénmedence rétegvizeinek kémiai 
jellege és következtetés a vízutánpótlódásra 

S C H M A T Z E R Imre: Tervszerű rétegvíz-
lecsapolás tapasztalatai és az eddig történt 
vízbetörések körülményeinek elemzése a 
putnoki bányaüzemnél 

A L E V A János: A bányászkodás hatása a 
talajvizekre az edelényi körzetben 

T Ó T H Lajos: Feketevölgyi vízlecsapolá-
sok és tapasztalatai 

Az előadásokat élénk, széleskörű vita 
követte. 

Résztvevők száma: 120 

November 22. Vezetőségi ülés 
Elnök: P O J J Á K Tibor 
Napirend: 1. 1974. évi munkaterv, 2. 

1973. évi pályázat, 3. Egyéb 
Résztvevők száma: 7 

November 28. Ifjúsági Klubnap 
Elnök: R I C H T E R Richard illetve P O J J Á K 

Tibor 
B O D R I Gyula: Barlangi geodéziai méré

sek és a térképi ábrázolási módszer 
L É N Á R T László: Csepegés-vizsgálat, hő

mérséklet és légnyomásmérés a Létrási 
Vizes barlangban 

Ú J S Z Á S Z I József: Geofizikai mérések a 
barlangkutatásban 

A klubnap hasznos szakmai beszélgeté
sekkel zárult. 

Résztvevők száma: 51 

December 6. Előadóülés a Kassai Műszaki 
Főiskola Ásványtani Kutató Laboratóriuma 
munkatársainak közreműködésével 

Elnök: P O J J Á K Tibor 
T I M C S Á K Géza: Sztereológia és annak 

alkalmazása a petrológiában 
H R O N C O V A , E.: Számítógépek alkalma

zása a petrológiában 
A nagy érdeklődéssel kísért előadásokat 

kötetlen szakmai beszélgetés követte. 
Résztvevők száma: 69 

7 Földtani Köz löny 
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December 13. Pályadíj-bíráló Bizottság 
ülése 

Résztvevők: Pojják Tibor, Juhász And
rás, B . Nagy József, Sinyei István 

December 19. Évzáró klubdélután 
Elnök: POJJÁK Tibor 
VEREBÉLYI Kálmán: Kubai élmény

beszámoló 
A klubnap keretében a vezetőség érté

kelte a Szakosztály 1973. évi munkáját, 

kiosztotta a pályadíjakat s jutalmakat 
nyújtott át. 

Résztvevők száma: 35 

Január 17. Évnyitó klubest 
Elnök: POJJÁK Tibor 
SZEDERKÉNYI Tibor: Útiképek Óceániá

ról 
Az ülésen került sor a Szakosztály 1974 

évi munkatervének ismertetésére. 
Résztvevők száma: 43 

A Magyarhoni Földtani Társulat Középdunántúli Területi Szakosztályának 
1973 november—1974 januári ülésszakán elhangzott előadások 

December 13. Előadóülés az Ásványtan-
Geokémiai Szakosztállyal közös rendezésben 

Elnök: V Ö R Ö S István és R. SZABÓ Ist
ván 

ANTAL Sándor: A Kincsesbánya-rák
hegyi bauxittelep mikromineralógiai és 
szöveti vizsgálata a genetika függvényében 

VÖRÖS István: A Kincsesbánya-bitói 
bauxittelep mikromineralógiai vizsgálata 

BROKÉS Ferenc: Mikropaleontológiai 

vizsgálatok a csabrendeki Tüskés-major 
II. sz. bauxitlencsén 

Báldiné ВЕКЕ MÁRIA: A csabrendeki 
Tüskés-major-II. sz. bauxitlencsében talált 
nannoplankton vizsgálata 

MINDSZENTY ANDREA—VÖRÖS István: 
Nigériai élménybeszámoló 

Vita: Knauer J., Szabó E., Jámbor A . , 
Papp P., Vörös I., Góczán F . , Szantner F . , 
Bognár L., Bárdossy Gy., Mindszenty A . , 
Dudich E., Tóth K. 

Földtani Közlöny, 104. kötet, 2. füzet 
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