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A bányaföldtan szerepe a bányászatban 

Dr. Dank Viktor 

Tisztelt Ankét! Tisztelt Kollégák! 

Tény, és nincs rajta semmi szégyellnivaló, hogy az ember gyakorlati tevékeny
sége rendszerint megelőzte a tudományos vizsgálatokat és ily módon a tulajdon
képpeni tudományos igényű kutatómunka az esetek legnagyobb hányadában a 
gyakorlati igényekből nőtt ki, abból fakadt. A halászat és vadászat köztudot
tan ősi szakmák, ősi foglalkozások, de ugyanilyen ősi foglalkozás a bányászat 
is, mely bizonyára megelőzte a földművelést is, hiszen a kőeszközökkel vadászni 
lehetett és azokat pedig, ha primitív módon is de bányászni kellett. 

Megemlíthetem a különböző fémekkel jellemzett történeti korokat, amikor a 
felszíni kibúvásokon, torlatokon végzett bányászati tevékenység nagyon is nél
külözte a tudományos alapokat, legalábbis földtani vonatkozásban. Ebben az 
időben a bányatechnika ugyan jelentősen előrehaladt, hiszen a régi bányákban 
az ősember, a középkor bányászának leleményességét, technikai felkészültségét 
csodálhatjuk. Ugyanakkor még sokáig nincs általános elmélet a Föld, a kőze
tek, a hasznosítható ásványtársulások képződéséről, vagy ha netalán lenne, azt 
az akkori egyházi hatalmak kíméletlen kegyetlenséggel megsemmisítik szerző
jükkel együtt. Már csodás emelőszerkezetek, szivattyúk működnek, nagyszerű 
ácsolatok biztosítják a mélyben a munkát, de még mindig az alkímia, a terem
tés, a különböző vallásos eredetű, célzatú és irányzatú felfogásoknak kell a hi
vatalosaknak lenniük. 

A szénhidrogén kibúvásokat használják, de imádják is és isteni eredetet tulaj
donítva mindennek lehatárolják, leszűkítik a lehetőségeket a közvetlen tapasz
talatokra, a kibúvásokra, a bányaközelre. 

A geológia tulajdonképpen a bányászat igényeként jöt t létre, de mert ok
nyomozó kutatásaiban is veszedelmes ellenfélnek bizonyult, a vallás sokáig sike
resen elnyomta, fejlődését gátolta. Azok a bányászok lettek kezdetben geoló
gussá, akiket izgatott minden olyan kérdés, ami az éppen bányászott anyag ere
detére, képződésére, feldúsulási folyamataira vonatkozott, hogy ennek segítsé
gével olyan helyeken is megkezdhessék a kutatásokat, ahol egyébként nem ten
nék. Meg kellett eleveníteni hát a kőbe merevedett évmilliók történetét, rekonst
ruálni kellett a folyamatokat és az ok és okozat összefüggéseinek tisztázása út
ján megállapítani az összefüggéseket, felismerni a törvényszerűséget és meg
határozni a lehetőségeket. íme itt van az első prognózisok csírája, mely a táv
lati tervek készítésének lehetőségeit hordozza magában. 

A földtant művelők a tudományok fejlődése során minden eszközt, műszert, 
módszert, összefüggést felhasználtak arra, hogy azt vizsgálatuk tárgyára a 
Földre vonatkoztassák. Ezek a megismerések azután visszahatottak a bányá-
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szatra és lehetővé tet ték a módszeres kutatás révén az utánpótlás biztosítását 
új lelőhelyek feltárásával, de lehetővé tették a kis bicskabányák helyett a hatal
mas művelési rendszerek megtervezését. Később azután differenciálódott ez a 
tudomány is egy alapkérdésekkel foglalkozó, főleg újat kereső elméleti, egy 
alkalmazott vagy gyakorlati és egy praktikus mindennapi, a műszakhoz kap
csolódó ágazatra, melyek egymással természetesen összefüggenek, de mind
egyiknek más és más a főprofilja. 

A bányageológiai szolgálat is akkor alakult ki, amikor az ember hivatalosan 
sem elégedett meg azokkal a kézzel fogható empirikus tapasztalatokkal, hogy 
van kiékelődés, elmeddülés, fölvető és levető, vízbeáramlás és vízbetörés, 
zöld kő és barna kő, agyag és homok, szikla és lágy képződmény stb. Szerette 
volna tudni a képződmények korát, egymásutánját, és kibogozni azt, ha felborult 
ez a sorrend. 

A geológia levitele a bányába azt jelentette, hogy módszereiben geológiai 
tevékenységet kell folytatni az embernek műszaki úton megteremtette körül
ményei között. Amikor az ember biztosít több-kevesebb ideig betekintést a 
kéreg egy szelvényébe, és vannak, akik abból olvasni tudnak, nagy dolog az! 

Természetesen ebben a környezetben a geológusnak éppúgy ismernie kell a 
műszaki problémákat, a partner bányamérnöknek munkáját, mint ahogyan a 
bányamérnöknek a geológusét. A kettő szervesen kiegészítve egymás feltétele 
a sikeres és eredményes bányászkodásban. 

Mindkettőjük munkája ki kell egészüljön ezenfelül egy gazdasági szemlélettel 
és az ehhez szükséges ismeretanyaggal, mert ma már csak ilyen együttes, ilyen 
komplex és visszacsatolásokkal tarkí tot t bányászati folyamat elégítheti ki a 
korszerű követelményeket. 

Persze nem valami polihisztorságról van i t t szó, hiszen mindenki köteles el
mélyülten a saját szakmáját és tudományát művelni, ennélfogva nyilvánvalóan 
abban szerez a legnagyobb jártasságot. De kitekintés és mások munkájának 
megértése jellegének, lehetőségeinek ismerete — beleértve a korlátait is — ezzel 
szinte egyen-fontosságú. Az adatokból értékelés útján lesz információ, és nyil
ván a komplex értékelésű a legtöbbetmondó, de nyilván annak szakmánkénti 
korrekt értékeléseken, összevetéseken kell alapulnia. 

Ku ta tn i annyit tesz, mint a tudatunktól függetlenül létezőt igyekszünk is
meretszféránkba vonni, megismerni. Bányászni, termelni pedig ebben a fogal
mazásmódban nem más, mint a megismertet, a felfedezettet a legracionálisabb 
módon birtokba venni, és az ember szolgálatába állítani. Ennek a folyamatnak 
sok állomása van. Az az egyszerű megfogalmazás, mely szerint a bányászathoz 
ismerni kell a telep térbeli helyzetét és bányaföldtani viszonyait, igen sok min
dent felölel, és ezt az i t t ülők nálam bizonyára jobban tudják. 

A bányaföldtan egyrészt azáltal, hogy segít pontos képet kapni a megismert 
ásványi nyersanyag földtani, geometriai paramétereiről, másrészt hogy a bánya
beli kutatásokkal növeli a fejtésre kerülő tartalékokat, közvetlenül szolgálja a 
bányászatot. A megismert anyagok precíz meghatározásával, leírásával a kép
ződésre, felhalmozódásra vonatkozó megfigyelések összefüggéseiben való vizs
gálatával a geológiai értékelések útján más területek hasonló bélyegeinek fel
ismerésével a perspektivikus kutatásokhoz ad mindmáig egyedüli lehetőséget. 
A földtani analógia megalapozott és sokoldalúan alkalmazott módszere ma is az 
egyedüli bázisa az értékelésnek, beleértve a matematikai és számítógépes érté
keléseket is. 

Engedjék meg, hogy egy gondolatsort elmondjak ezzel kapcsolatban. I t t van 
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ez az ankétunk. Ahhoz, hogy részt vehessünk ezen, sok egyéb most nem emlí
te t t mellett szükséges tudnunk, hol van ez, melyik városban, milyen utcában, 
úton vagy téren, hány szám alatt és mely helyiségben! Ezenkívül természe
tesen jó tudni, hogy mikor kezdődik és mi a tárgya stb. 

Nos a földtanban, amikor azt mondják vagy olvassuk, hogy pl. indul az eocén 
program, mennyi földtani munkát rejt ez! A tévériporterek és újságírók nem is 
tudják sokszor, hogy mi az, hogy eocén, mitől eocén és annak melyik részén 
vagy részében van az a bizonyos barnakőszén. De a geológusoknak, a bányászok
nak tudni kell, sőt meg kell tudni határozni, ha találkozni akarnak a teleppel, 
még vető u tán is, hogy melyik formáció és milyen telepszám — hogy majdnem 
házszámot ne mondjak. 

A földkéreg megismerése során az egyik foglalkozásút csak az érdekli, milyen 
kemény, milyen állékony, hogy lehet benne fúrni vagy vágatot hajtani, a mási
kat az, hogy mennyi a meddő arány, milyen a tartalom, hát kell legyen, akit az 
érdekel, hogy mi is az anyaga, mi van benne, milyen élő és élettelen nyomok, 
maradványok jellegzetességek azok, melyek segítségével nyomon követhető, le
határolható, indentifikálható az a bizonyos képződmény vagy formáció. És ez 
így van jól. Az ősmaradványok oknyomozó és összehasonlító vizsgálata, a kő
zettani és ásványtani sajátosságok megismerése azok a tényezők, melyek szá
munkra a nyersanyag címét megadják, ahol vele találkozni lehet. Persze ez nem 
mindig egyszerű, sőt az esetek többségében nem az . 

A bányageológiai munka hivatott olyan megfigyelési és leletmentési munkát 
végezni, mely a további kutatáshoz ad szilárd támpontot , amellett még a ter
melésgeológiai feladatokat is ellátja. 

A szilárd ásványi nyersanyagok esetében ma még kedvezőbb az információ
szerzés lehetősége. Vannak mostohább területei is a bányászatnak, és i t t a flui
dum (olaj, gáz, víz) bányászatra gondolok, ahová soha nem jut le az észlelő és 
ahonnan a legtöbb adatot csak közvetett úton lehet megszerezni, és ahol a fúrá
sok egymástól való távolságához viszonyítva a fúrómag csak pontszerű adatot 
szolgáltat. De szándékosan mondottam azt, hogy egyelőre, hiszen talán már 
megszülettek, vagy gyermekként i t t vannak közelünkben azok az emberek, akik 
majd a gyakorlatban is megvalósítják a szilárd ásványi nyersanyagoknak fúró
lyukakon keresztül végzett bányászatát, ami ma már egyáltalán nem utópia 
hazai vonatkozásban sem. Ebben az esetben a szilárd ásványi nyersanyagok 
bányageológiai szolgálatának is majd sokkal szerényebb információmennyisé
gekkel kell dolgoznia. 

A közelmúltban együtt voltunk az iparágak földtani szerveinek képviselői és 
a K F H irányításával és rendezésében megvitattuk az ásványi nyersanyagprog
nózisok helyzetét. Ennek eredményeként elhatároztuk, hogy a legfontosabb 
tennivalóra kell koncentrálnunk, ez pedig a jövő megalapozása és nem csupán 
a mai tevékenység menedzselése. Érdemes felmérni, hogy mennyi és milyen erő
ket lehet még felszabadítani a földtani vizsgálatokra, a prognózisra, a jövő meg
alapozására. Arra kell törekedni, hogy a hozzáférhető földtani anyagok sokol
dalúan fel legyenek dolgozva, egyetlen adat ne vesszen el, helyesen értelmezett 
adatok kerüljenek az adatbankba és új megismerések alapján a folyamatos 
visszacsatolás is biztosított legyen. Ez fontos, mert ha a számítógép rossz ada
tokkal dolgozik, akkor a legjobb software sem ér sokat. Nagyobb erőkkel vissza 
az anyaghoz! Kevesebb időt az adminisztrációra, több időt az anyaggal, a ma
tériával való foglalkozásra, ahogyan szokták mondani arra, amiből élünk. Szak
embereinket rendeltetésszerűbben kellene foglalkoztatnunk. 



3 5 2 Földtani Közlöny 109. kötet, 3 — 4. füzet 

A Társadalmi Szemlében nemrég államtitkárunk, dr. J U H Á S Z Ádám nyilatko
zatot adot t egy riporternek. Elgondolkoztató megállapításokat t e t t : a munka 
termelékenysége nálunk a Csehszlovákiában elértnek 60 — 70%-a, az NDK-énak 
a fele és a fejlett tőkés országokénak 25 —30%-a. Sok okot hoz fel és elemzi a 
beruházások előkészítettségét, munkaintenzitást, anyagellátottságot stb. 

Mi azzal tudnánk a termelékenység fokozásában részt venni, hogy megalapo-
zot tabbakká tesszük a kutatásokat, az információkat az említett módon mara
déktalanul feldolgozzuk, értelmezzük és főprofilunk a kuta tás az anyag, annak 
megismerése az eredmények megalapozása és fokozása érdekében. 

Ahogyan az ásványi nyersanyagok nem termelődnek újra, ugyan úgy azok az 
adatok, melyekhez nagy költséggel jutot tunk, szintén nem reprodukálhatók 
többé. 

Nálunk fejlettebb és ásványi nyersanyagokban gazdagabb országok is egyre 
nagyobb gondot és nemcsak gondot, hanem embert, pénzt, eszközt állítanak be 
a földtani, a geológiai adatszerzésre és feldolgozásra és ez nem véletlen. Nem 
szabad engedni, hogy a fúrótornyok mellől, a feltárások mellől lassan kivesz-
szenek azok a klasszikus geológiai munkát végzők, akiknek megfigyeléseit azon
ban a legrészletesebb laboratóriumi vizsgálatok sem pótolhatják. 

I t t emelném ki azt a tényt, hogy a Szovjetunióban 1975-ben törvényt hoztak 
az ásványkincsek védelmére. Ennek megvalósításában igen nagy szerepe van a 
földtani munkának és azon belül is a geológiai tevékenységnek. 

Tisztelt Ankét! 

Olvassuk, halljuk, látjuk, tudjuk, hogy milyen korszerű eszközök, szerkeze
tek állnak ma már rendelkezésünkre. De engedjék megjegyeznem, hogy az űr
hajózás során a számos másforrású információ mellett mindkét űr-nagyhatalom 
arra törekedett, hogy kőzetmintákat is szerezzen be a Holdról! Nem érték be 
csak közvetett adatokkal. És engedjék meg, hogy emlékeztessem Önöket, hogy 
az ember ugyan több ízben jár t a Holdon, de a tízezer méteres mélységet nap
jainkig még a legmélyebb szénhidrogén-kutatófúrás sem érte el. Pedig a Föld 
i t t van a lábunk alatt . 

Katonai megfogalmazásokból idézve, a repülőgépek, rakéták és egyéb álta
lunk nem ismert haditechnika birtokában is, egy területet az mondhat magáé
nak, akinek gyalogsága tart ja ellenőrzése alatt. H a ezt a gondolatot szabadna 
hasonlatként továbbvinni, akkor a bányageológiai, bányászati munkálatokat 
végző szakemberek, a szakma gyalogsága nélkül sem meghódítani, sem meg
tar tani nem lehet a nyersanyagok egyre nehezebben bevehető birodalmát! 

Szívből köszöntöm tehát a szakma it t megjelent kiváló képviselőit és kívá
nom, hogy munkájuk fontosságáról továbbra is meggyőződve sikeresen alkos
sanak. 

Az ankét országos jellege lehetővé tesz széles körű tapasztalat, vélemény
cserét, melynek tudományos és gyakorlati értéke szinte felbecsülhetetlen. De 
óriási az erkölcsi és társadalmi vonatkozásokban felszabadítható alkotó erők 
lehetősége is egy ilyen sokoldalú szakmai találkozónak, ezért kell ebben egy
út ta l egy folytatandó kezdetet is látnunk. A természet ezerféle megjelenésével 
foglalkozóknak mindig van mondanivalójuk egymásnak, tegyék ezt a jövőben 
is, a hatás , az eredmény nem maradhat el! 
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Tisztelt Ankét! 

Az első országos bányaföldtani ankét rendezésének nehéz munkáját Társula
tunk Déldunántúli Területi Szervezete és az Általános Földtani Szakosztály vál
lalta magára és oldotta meg, mint láthatjuk, tapasztalhatjuk sikeresen. Otthont 
adott neki és a lefolytatásában hatalmas segítséget nyújt a Mecseki Ércbányák 
Vállalat, ezért a földtan és a földtant művelők nevében elismerő köszönet illeti 
e sokrétű nagy munka minden aktív résztvevőjét. 

Az első országos Bányaföldtani Ankétot megnyitom. 


