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A rétegtan és a nyersanyagkutatások* 
Dr. Dank Viktor 

Rétegtani ismereteink, legújabb eredményeink áttekintésére olyan időben 
kerül sor, amikor országszerte megemlékeznek hazánk felszabadulásának 4 0 . 
évfordulójáról. Ezek a megemlékezések csak részben politikai jellegűek, melyek 
demonstrálják a I I . világháború 4 0 évvel ezelőtti befejezését, a szocialista 
tábor kialakulását, az akkori demokratikus erők gigászi harcát és áldozat
vállalását, más részük alapos és kritikai analízissel tekinti á t a megtett u ta t , 
4 0 év alat t elért eredményeinket, elkövetett hibáinkat, meglévő hiányossá
gainkat. Ezek az elemzések kiválóan alkalmasak arra, hogy a tanulságokat 
levonjuk és meghatározhassuk azokat a termivalókat, amelyek országunk 
jóléte, fejlődése szempontjából alapvetőek, meghatározók, tehát halasztha
tat lanok. Ezekbe az elemző értékelésekbe a Központi Földtani Hivatal is 
bekapcsolódott, hiszen fejlődésünk egyik záloga, egyben fokmérője az ipar 
haladása és helyzete és ennek meghatározó bázisát képezik azok a földtani 
kutatások, melyek eredményeként a hazai föld hasznosítható ásványi nyers
anyag előfordulásai ismeretessé válnak. 

A rétegtan tudományának avato t t művelői és jeles képviselői értekezéseik
ben a vizsgált tárgykörhöz kapcsolódó magas szintű előadásokban fejthetik ki 
i t t és publikálják a jövőben mindazokat a szakismeretekkel kapcsolatos 
nóvumokat, melyeket kutatásaik eredményeként, kitekintve a világra is, meg
alkothat tak. 

É n most szeretném ezeknek a munkálatoknak a fontosságát és szükségessé
gét alátámasztani azáltal, hogy egyrészt röviden áttekintem a hazai földtani 
kutatótevékenység jellemző diszciplínáit, másrészt azokat az eredményeket, 
melyet a hazai földtani kutatások az elmúlt 4 0 esztendő alat t produkáltak. 

— A magyar földtani kutatásoknak alapvető feladatuk az ország földtani 
felépítésének, a földkéreg magyarországi szakaszának minél valósághűbb 
megismerése. Ez az alapkutatások kategóriájába tartozó tevékenység azt 
célozza, hogy sokoldalú, a társtudományokat is igénybevevő elemző munka 
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eredményeként folyamatosan megalkothassuk a mind korszerűbb földtani 
modellt, rekonstruálhassuk annak fejlődéstörténetét. Nos, a rétegtan tudo
mánya ebben vezető szerepet visz, hiszen a rétegek egymásrakövetkezésé
nek, korának, eredeti, majd megváltozott térbeli elhelyezkedésének meg
állapítása a sztratigráfiai és a tektonikai kép kialakításának elengedhetetlen 
feltétele. Nagyon lényeges a nemzetközi képbe való beilleszthetőség, mert 
egyrészt e nélkül nem tudunk nemzetközi kapcsolatokat létesíteni, mint
hogy a földtani képződmények elterjedése független a közigazgatási hatá
roktól; másrészt csak egy nyelven beszélve, a korszerű nemzetközi eredmé
nyeket megismerve, a nomenklatúrát és annak módosításait elfogadva 
tudunk egymással szót érteni. Az ismeretek közlésének leghatékonyabb 
módja e területen a különböző szempontok és rendező elvek szerint, de 
egységesen elfogadott nemzetközi konvencióknak megfelelően szerkesztett 
megjelenítés: a térkép és a metszet. Ez lehet papíron nyomdai úton elő
állított, fénymásolt, fényképezett, mágnesszalagon vagy mágneslemezen 
tárolt és képernyőn megjelenített grafikai anyag. 

A különböző vizsgálatoknak a nemzetközi normák szerinti értékelése, 
az eredmények értelmezése és elnevezése, valamint megjelenítése, ezek fejlő
dése, ill. fejlődésével való lépéstartás egyik nagyon fontos feltételrendszere 
a sztratigráfiai együttműködés nemzetközi szintű megvalósításának. 
— Egy másik nagyon fontos és az ipar számára legközvetlenebbül ható és 

érezhető földtani tevékenység az ipari nyersanyagkutatások irányítása, 
megtervezése, végrehajtásának földtani ellenőrzése, dokumentálása. 

Az együttműködés i t t is nagyon fontos ugyanúgy, mint a nemzetközi meg
állapodásoknak, nomenklatúrának, szín-jelkulcsnak ismerete. Gyakran tapasz
ta lható, hogy egyes helyeken még az elavult nevezéktant, korbeosztást és 
terminus technikusokat használják, és számos fogalmat összekeverve találunk 
a jelentésekben, földtani összefoglalókban. Ez i t thon sem kívánatos jelenség, 
de nemzetközi fórum elé lépni ezekkel ma már nem lehet. Nagyon hasznos 
lenne, ha a korábban kiadot t ismertetőkhöz hasonlóan az ipari szakemberek 
és a más szakterületeken dolgozó geoszok folyamatos információkat kapnának 
összefoglalásokban részben arról, hogy milyen a legújabb érvényben lévő
beosztás, részben arról, hogy milyen új nemzetközi eredmények, egyben fel
adatok, problémák vannak ezzel kapcsolatban. Legutóbb a Földtani Intézet 
beszámoló ülésén hallottam, hogy pl. a Bükk hegység képződményeinek 
korára vonatkozó ismeretanyagok bűvülése egészen ú j , az eddigiektől eltérő 
korbeosztást eredményezett. Az ipari kutatások esetében gyakran még tá j 
egységi jellegzetességenkénti eltérések tapasztalhatók az egész országra kiter
jedő képződmények esetében is. A kisebb-nagyobb munkakollektívák által 
készített anyagokon is az összesítő-szintetizáló gyakran megfigyelheti a tá j -
jellegen kívül azokat a jegyeket, amelyek az illető szakemberek diploma évjára
tá ra jellemzőek. Ennek azután az a következménye, hogy az információk 
kimeríthetetlen kincsestáraként számontartot t ipari adat tárak, archívumok, 
dokumentációs központok csak azok számára adnak használható anyagot, akik 
a korszerű ismeretek birtokában az átértékelést el tudják végezni. 

Bizonyos fogalmak, nevek, definíciók eltűnnek, mások megjelennek, vagy 
megváltoznak. Az adat tárak viszont mindig csak a tárgyidőszakban érvényes 
dokumentációkat vételezik be, így azután az anyagok mindenütt nagyon 
heterogének. 
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Célszerű arra törekedni, hogy az ipari közhasználatba is a helyes meghatáro
zások kerüljenek. Az ipar hajlandó is erre és szívesen veszi á t a földtani szak
kifejezéseket. Az olajipar pl. a medencebeosztásokat, a szénbányászat eocén 
programról vagy liász programról beszél, melyek mind-mind konkrét geológiai 
fogalmat takarnak. 

A sztratigráfiai munkák átértékelései során egyes földtani képződmények 
perspektivikusakká változnak, olyanok is, amelyek korábban nem voltak 
azok; mások veszítenek prognózis értékükből. így kutatási ráfordítás-átcso
portosítások hajthatók végre, és az ősföldrajzi viszonyok tisztázásával együtt
járó megtakarítások érhetők el. 

Bármely ásványi nyersanyag kutatása akkor a leghatékonyabb, ha minél 
többet tudunk annak anyagáról, képződési és felhalmozódása körülményeiről. 
Ezen ismérvek alapján tehát feladatunk a földkéreg olyan pontjait kuta tn i , 
ahol a szükséges és elégséges feltételrendszer adot t volt. Minthogy a réteg-
tani ismeretek bővülnek, információink gyarapodnak, ugyanazon terület meg
ítélése változhat, vagy az új ismeretek nyomán más egyéb területek léphetnek 
előre a perspektivitási sorrendben — és viszont. Fontos a rétegtani nomen
klatúra pontos alkalmazása az esetben is, amikor bizonyos fizikokémiai sajá
tosságokat bizonyos földtani korhoz kötöt tünk: pl. a túlnyomást a miocén 
korú szénhidrogén tároló képződményekhez. H a az alsópannóniai képződmé
nyeket az új kutatások és nemzetközi összehasonlító vizsgálatok alapján 
a miocénhez soroljuk, akkor a régebbi beidegződést a fúrósoknál meg kell 
szüntetni , mert a felszínhez viszonyítva más mélységekben kell elkezdeniük 
a túlnyomás leküzdésére való felkészülést. Vagy bizonyos szénminőség és 
földtani korbeosztás kapcsolata átértékelésre szorul az új megállapítások 
szerint. 

E z t is tudatosítani kell, mielőtt költséges bányászati ráfordításokat eszkö
zölnénk. 

H a egy bauxitfedő korbeosztása megváltozik, a kutatás is új megvilágításba 
helyezi az ado t t területet. De sorolhatnám tovább a bányászat tal nagyon 
szorosan összefüggő földtani tevékenységeknek számos, a sztratigráf iát érintő, 
a rétegtannal összefüggő példáját. 
— Az ásványvagyon-védelem, ásványvagyon-gazdálkodás területén is fontosak 

a rétegtani megállapítások. Mindenekelőtt meg kell állapítanunk és nem 
á r t tudatosítani sem, hogy csak azzal lehet gazdálkodnunk, ami megvan, 
ami t felfedeztünk, megkutat tunk, megismertünk. Ezek az ásványi nyers-
anyagvagyonok bizonyos képződményekhez kapcsolódva jelennek meg, 
mely kőzettesteket a sztratigráfia bizonyos földtani korokhoz rendelt. 
H a ez a megállapítás idővel változik, változnia kell a kapcsolódó összes 
többi értékelésnek is. A szénhidrogéniparban pl., amíg nem vált konkrét 
a d a t t á a metamorf medencealjzat tárolóképessége, nem fúrtak bele több 
száz vagy ezer m. hosszban, mint ahogyan ma ez már természetes. 

Arra is ügyelnünk kell, hogy bizonyos fizikokémiai sajátosságokkal rendel
kező repedezett tárolók nem értékelhetők a granulált-szemcsés tárolók mód
szereivel sem anyaguk, sem hidrodinamikai sajátosságaik, sem a végső kiho-
zatal tekintetében. 

Ugyanez vonatkozik pl. az üledékes, a teléres, a szkarnos, a h inte t t ércelő
fordulás-típusok egyedi értékelésére, a velük való gazdálkodásra. 

Az ásványvagyon gazdálkodáshoz tar tozó szelektív célkutatás sem képzel
hető el sztratigráfiai előkészítés nélkül. 

1* 
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A sztratigráfia anyaghoz, konkrét kőzethez kapcsolódó, fizikai, kémiai, 
paleontológiái, ásványkőzettani, üledékképződési stb. vizsgálatainak haszno
sítása, kiterjesztése, értékelése, értelmezése a kombinált felszíni és kútgeo-
fizikai vizsgálatokkal adják a korszerűbb, olcsóbb szeizmosztratigráfiai irány
zatot ; minél több konkrét anyagvizsgálatot tudunk helyettesíteni közvetett 
vizsgálatokkal, annál folyamatosabb az egyébként pontszerű megismerési 
rendszerünk, annál mélyebbre hatolhatunk a földkéregbe és költségeinket is 
így tudjuk csökkenteni. 
— Nem vitás, hogy a környezetvédelem földtani vonatkozásai is elsősorban 

sztratigráfiai jellegűek. Milyen jellemző záró, izoláló kőzettestek különít
hetők el, amelyek káros, mérgező anyagok tárolására alkalmasak, vagy 
milyen permeabilis képződménykomplexus segíti annak veszélyét, hogy 
a veszedelmes anyagok messzire elkerülhetnek, miközben a benne tárolt 
vizet fogyasztásra alkalmatlanná teszik. Számos kérdéscsoport, beleértve 
a környező országoknál általában mélyebb földrajzi fekvésű pannon 
medencét, az uralkodóan ÉNy-i , az iparvidékről fújó szélirányt, a mérnök
geológiai, építésföldtani témaköröket — mind-mind rétegtani problémákat 
is tar talmaz. Ezek megoldása a szükségszerűség sorrendjében és gyorsasá
gával prominens feladatunk ma is es még inkább az lesz a jövőben. 

Tény az, hogy a mai közgazdasági szemléletű világban az ásványvagyon 
értékelése, műrevalóságának megítélése meghatározó módon determinálja: 
— az ásványvagyonunk objektív számbavételét, 
— az egyes lelőhelyek rangsorolását, 
— a távlati nyersanyag-politika reális kialakítását, 
— a földtani kutatási tervek összeállítását, 
— az egyes bányászati ágazatok fejlesztési irányait, mértékét és tar talmát , 
— mindezek megvalósulását célzó vállalati szabályozórendszer idevonatkozó 

részét. 
Minden ország gazdasági növekedésének egyik alapvető kritériuma termé

szeti erőforrásainak minél alaposabb megismerése és gazdaságos hasznosítása. 
Az ipari termelés fokozása, hatékonyságának növelése azt célozza, hogy 
nyersanyagszükségletünk kielégítésénél minél nagyobb mértékben támaszkod
hassunk az importnál olcsóbban hozzáférhető hazai ásványi nyersanyag-
vagyonra. A jelenlegi nyersanyagárak a mértékadó prognózisok alapján lé
nyegesen csökkenő tendenciát a jövőben sem fognak mutatni . Ezért különö
sen fontosak azok a gazdaságpolitikai határozatok, melyek arra irányulnak, 
hogy nyersanyag adottságainkat hatékonyabban hasznosítsuk, ezáltal csök
kentsük az importot, sőt exportlehetőségeink bővítésére törekedjünk. 

Országunk a két világháború között Európa legelmaradottabb, leglassabban 
fejlődő országai közé tar tozot t , túlnyomórészt mezőgazdasági termeléssel, alá
rendelt iparral jellemezhetően. 

A I I . világháború pusztításai ebben a viszonylag fejletlen iparban is óriási 
károkat okoztak. Az ország nemzeti jövedelme az 1945 — 1946-os gazdasági 
évben az 1938—1939. évinek mindössze 46%-át érte el. 

Viszonylag igen gyorsan indult meg és bontakozott ki a helyreállítás a gaz
daságban, bár nagymértékű nyersanyag- és fűtőanyag-hiány volt ezekben 
az években, ami akadálya volt a fejlődésnek. Az akkori politikai vezetés 1945-
től indította el az államosítási folyamatot. Helyesen ismerte fel, hogy a nyers
anyag termelést, bányászatot, a bankokat államosítani kell. 1946. január 1-től 
vették állami kezelésbe a bányákat és a hozzájuk tartozó melléküzemeket. 
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Ekkor az energiaellátás bázisintézményei a szénbányák voltak. 1947. 
június 1-én állami ellenőrzés alá vonták a nagybankokat, 1948-ban pedig 
a szénhidrogénipar is állami kezelésbe került. Ezen a bázison indult meg az első 
hároméves terv. Bár az elmúlt 40 évet ipari-gazdaságpolitikai vonatkozásban 
egyaránt főleg 5 éves tervekre szokás szakaszolni, mégis a különböző értékelé
sek más rendező elveket is figyelembe vettek. Az ipari, tudományos, műszaki, 
világgazdasági környezet-, gazdaságirányítás-, nemzetközi kapcsolatok-vonat
kozású értékelések egyaránt megegyeznek abban, hogy az 1945 — 1949. közötti 
helyreállítási szakasz igen eredményes munkát tar talmazott . Ipari termelésünk 
1949-ben már 28 %-kal nagyobb volt, mint 1938-ban, sőt meghaladta a háborús 
évek 1943. évi legnagyobb termelését is. 

Ebben az időszakban újra megindult a háború idején leállt, megsérült 
bányák termelése. Mind a szén, mind a kőolaj-földgáz, bauxit , érc, ásvány
bányászatunk fejlődésnek indult. 

Meg kell említeni, hogy 1946-ban kezdődött a szervezett, célraorientált geo
lógusképzés is V A D Á S Z Elemér professzor elgondolásai és tervei alapján és az ő 
irányításával. Erre az időszakra esik annak kezdete, amikor az üzemek, válla
latok földtani szolgálatai megszervezésének igénye felmerült. 

Az 1949 — 1953. évek közötti szakaszt a túlzott követelések, a feszített tervek 
időszakának nevezi valamennyi szempontú értékelés. Ez nemcsak politikai 
indít tatású volt, hanem a megelőző gyorsütemű fejlődet t akarták stabilizálni 
a gazdasági haladásban. Az ipar 1953-ban már 79 %-kal termelt többet, mint 
1950-ben. Mint később kiderült, a követelmények nem álltak arányban az 
ország teherbíró képességével. 

Nagyon sok olyan intézményt, vállalatot, üzemet, tudományos társulatot 
alapítottak ekkor, amelyek mindmáig terjedően ma is lényeges elemei nép
gazdaságunknak . 

1949-től kezdődően a KGST-ben tömörült országok földtani adatbázis cse
réje is megindult. A kétoldalú együttműködésekkel együtt ez olyan nyitás 
volt, amely nagyon hasznos volt az addig izoláltságban élő fiatal szakemberek 
számára. Az idősebb generáció a két világháború között és előtt főleg a német 
nyelvterület vonzáskörében tehetet t ismeretekre szert és a magyar földtan 
rétegtani, tektonikai irodalma is javarészt ezt tükrözte. Csodálattal lá that tuk 
az addig ismeretlen keleti és szovjet irodalmi adatok alapján azt a gigászi 
munkát , melyet a különböző nemzetiségű szovjet kutatók végeztek. 

Megingott az az addigi sziklaszilárd törekvés, mely mindenfajta korrelációt 
nyugatról vezetett be és etalonnak is csak nyugati normákat kívánt elfogadni. 
Megszűnt az a téves földtani szemlélet is, amely szerint az ország földtani 
megismerése megoldható az ország határain belül a környező államok informá
ciós anyagai, a velük való együttműködés nélkül is. Mindenesetre az a politikai 
törekvés, mely az elmaradott feudális agrárországból fejlett nehéziparral ren
delkező korszerű mezőgazdasági országot kívánt formálni, kedvezett a hazai 
földtani kutatásoknak. 

Az a felhívás, melynek nyomán a célkitűzés az lett , hogy ásványi nyers
anyag igényeinket minél nagyobb mértékben hazai földről elégítsük ki, fel
lendítette a kutatásokat , és talán túlságosan is nagy igényeket fogalmazott 
meg. 

Mangán érctermelésünk pl. ekkor kulminált, bauxittermelésünk is felfelé 
ívelt, bár nem érte el még az lMt évi termelést sem, kőszéntermelésünk is 
a széncsatákra való mozgósítás és a bányászokkal való kiemelten figyelmes 
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bánásmód következtében meghaladta az évi 20 Mt-t ; színesérctermelésünk 
csökkenő volt, kőolaj- és földgáztermelésünk visszaesett és nem érte el a háború 
előtti 1942 —1943-as csúcsokat. De intenzív földtani kutatások indultak és 
ekkorra tehető az ország rendszeres földtani kutatásának megindulása, melynek 
eredményeként számos új kőszén és bauxit előfordulás vált ismeretessé. Ekkor 
találták meg a mindmáig legnagyobb kezdeti kőolajkészletekkel rendelkező 
Nagylengyel környéki kőolaj-előfordulást (1951), mely nagyot lendített később 
az ország energiaellátásán. 

Ennek az olaj mezőnek a felfedezése azért fontos rétegtanilag is, mert az első 
olyan igazán nagy előfordulás, amelynek mezozóos (felsőkréta mészkő, triász 
dolomit) képződmények a tárolói. Az eddigi nagyobb készletű telepek (Budafa, 
Lovászi) főleg pannóniai homokkövekben helyezkedtek el. Nagy lendületet 
adot t ez a körülmény a medencealjzati kutatásoknak. Az üzemek geológiai 
szolgálatai pedig a bányákat járva rendkívül sok, hasznos új információt gyűjt
hettek, ezáltal lényegesen valósághűbb let t a földtani kép. Megindultak a rend
szeres térképezési munkálatok a hegy- és síkvidéken egyaránt. 

Kialakultak az ásványvagyon nyilvántartás és gazdálkodás alapjai. Különö
sen sokat jelentett az a körülmény, hogy a bányászati és kutatási élet beindítá
sára magyar—szovjet vegyesvállalatok alakultak, és szovjet tanácsadók segí
te t tek nemcsak szakmailag, de emberileg is átplántálni a magyar ipari és polgári 
szemléletbe egyaránt a földtan fontosságát, szerepének jelentőségét. A geoló
gusok, geofizikusok nálunk korábban egy kis létszámú, relatíve az ismeretlen
ség homályában működő csoportot jelentettek, afféle „földkóstoló csodaboga
rak" , „drótokkal , műszerekkel máguskodó" megszállottak kasztjának számí
tot tak. A szovjet bányatörvény előírásai szerint a főgeológus a vállalat egyik 
igazgatóhelyettese és a geológiai szervezet annak fontos, hasznos és elismert 
része. Az említett vegyesvállalatoknál ez a séma meg is valósult és ennek 
köszönhetően soha nem látot t perspektívák nyíltak a Budapesten, Sopronban, 
Miskolcon, Szegeden képzett geológusok, geofizikusok előtt. Nagyon jó együtt
működés is alakult ki a szovjet tanácsadók és a magyar szakemberek között 
és számos intézmény szakmai, tudományos, műszaki alapjai, metodikája 
ekkor formálódott máig fennálló objektummá. A magyar—szovjet bauxit
expedíció vagy a magyar—szovjet olajipar földtani rendtartása ma is köve
tendő és helytálló, mind szervezeti, mind dokumentatív vonatkozásban. Erre 
az időszakra a kemény, koncentrált központi irányítás, a tervutasításos rend
szer volt a jellemző és ez együtt járt annak minden előnyével és hátrányával . 

Erőteljesen fejlődött az ásványi nyersanyagokat igénylő vegyipar és a 
kohászat. Az anyag- és energiaigényességgel párhuzamosan szűkültek hazai 
lehetőségeink, melyeket fokozott nyersanyag import tal pótoltunk. Ehhez még 
hozzájárult egy pazarló technológia is. A fejlett ipari országoknál jelentősen 
nagyobb volt fajlagos anyag- és energiafelhasználásunk. 

1953-ban kinyomtat tak egy újabb, korszerűbb földtani térképet az országról. 
1953 u tán a mennyiségi mutatók hajszája az erőltetett központi irányítás, 

a nem kellően összehangolt fejlesztések és feltételek következtében előállott 
terhelések meghaladták a lakosság tűrőképességét és a kibontakozás csak 1956 
után indulhatot t meg. Az ezt követő időszak legnagyobb eredményeként 
a világba való kitekintési lehetőségeket könyvelhetjük el, és az 1962 —1963-ig 
eltelt 10 éves szakasz az útkeresés és a félmegoldások időszakának tekinthető, 
annak ellenére, hogy a 60-as évek közepére hazai iparunk fejlettségi szintje 
és szerkezete az európai középmezőnybe tar tozott . 
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De túlságosan nőttek a nagyvállalatok, és a centralizáció egyre fokozódott. 
Az erőteljesen folytatott földtani kutatások eredményeként ú j , eddig soha nem 
ismert nagyságú földgáz-előfordulásokat fedeztek fel (Hajdúszoboszló, Puszta
földvár, Bat tonya) , a nagylengyeli mező racionáUs művelésbe fogása révén olaj
termelésünk is növekedőben volt, meghaladta a másfél millió tonnát évente. 

Kőszéntermelésünk elérte, majd meghaladta a 25 millió tonnát , bauxit
termelésünk megközelítette az évi 1,5 millió tonnát , mangánérctermelésünk 
elérte a 300 K t csúcsot. Színesérctermelésünk is lassan, egyenletesen emelke
de t t . A földtani kutatás által megtalált építőipari nyersanyagkészletek jó 
bázist adtak az építéshez, a lakásépítési programokhoz. 

Kitekintve a világba azonban ekkor azt lá that tuk, hogy a nagy anyag- és 
energiaigényes ágazatok fejlesztése a tőkés országokban már csökkenő ten
denciájú, és feljövőben van a gépipar, az automatizálás, az elektronika, 
az informatika, és a mikrostruktúra szolgáltatási szektora. Ekkor már fel
merült annak szükségessége, hogy a vállalati önállóság növekedjék, mert 
a központi irányítás figyelme nem terjedhet ki mindenre. A politikai vezetés 
1966-ban megfogalmazta és 1968-ra kidolgozták azt az országos irányítási 
rendszert, mely „új mechanizmus" néven ment á t a köztudatba. Ez a gazdaság
irányítást mind tar talmában, mind módszerében megváltoztatta. Nagy fejlő
dést eredményezett ez és közgazdászaink az 1968 — 1972 között i időszakot 
a magyar ipar aranykorának ta r to t ták . A tervezés nyi to t tabbá vált , a válla
latok önállósága megnőtt . A naturális mutatók helyébe gazdálkodási szabály
zók kerültek. Erre az időszakra esik a szénbányászat átmeneti jellegű restrik
ciója, a sikeresen végrehajtott alumíniumprogram, a közúti járműgyártás , 
a számítástechnika központi fejlesztési programja és a gyakran vi ta to t t petrol
kémiai program kidolgozása, ill. megvalósítása. 

A szénhidrogének felhasználása növekedésének nagyfokú intenzifikálása 
volt jellemző erre az időszakra. A vezetés ekkor az olcsó szovjet szénhidrogén 
impor t korlátlan rendelkezésre állásának tévhitében preferálta a szénről való 
átállást szénhidrogénekre. Sajnos nálunk éppen akkor terjedt legnagyobb 
mértékben az olajfelhasználás, amikor az olaj világszerte hiánycikké és drágává 
vált . Az ország szénhidrogénkészletei az alföldi (Algyő, Üllés, Szeged) új 
kőolaj és főleg földgázlelőhelyek felkutatásával jelentősen, eddig soha nem 
tapasztal t mértékben megnőttek és megnőtt ezzel kapcsolatosan a termelés is. 
A kőolajtermelésünk évente a 2 Mt körül alakult, ugyanakkor földgáztermelé
sünk meghaladta a 4 Gm 3 - t , ami 10 esztendeje csupán 100 Mm 3-es nagyság
rendű volt. A fiatal medencealakulatra vonatkozó megismerések mind réteg
tan i , tektonikai, mind szénhidrogén- és vízföldtani vonatkozásban hatalmasat 
léptek előre. Új nyersanyagvagyon és perspektivitási térkép készült, és az olaj
iparban készülő prognózisok már a hazai lemeztektonikai modell bázisán 
ál l tak ekkor. Ugyancsak a szisztematikus bauxitföldtani kutatások nyomán 
ipari bauxit vagyonunk tovább növekedett, elérte a 80 Mt-t és évi bauxit
termelésünk is meghaladta az évi 2,0 Mt mennyiséget. 

Kőszéntermelésünk 1965-ben 31,5 Mt-ás évi teljesítménnyel kulminált, 
ez a hetvenes évek elejére éppen az erőltetett szénhidrogén felhasználási 
programok hatására évi 25 Mt-ra esett vissza. Mangánérc termelésünk annak 
ellenére, hogy az ércvagyon a 60-as években a karbonátos mangánérc készletek 
mérlegbevitelével jelentősen növekedett , fokozatosan és folyamatosan csök
kent . Színesérctermelésünk körülbelül azonos szinten (250 Kt) stagnált 
csupán, annak ellenére, hogy a 70-es évek elejétől jelentős vagyonnövekedést 
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eredményeztek a kutatások. Földtani megismeréseinket nagyban gyarapí
to t t ák az intenzifikált szénhidrogén, bauxit- és érckutatások. Erre az időszakra 
esik az ország legmélyebb fúrásának a Hód.-I . 5840,5 m lemélyítése a Dél-
Alföldön és számos sikeres földtani probléma megoldása. 

1973 az első kőolajárrobbanás. Er re mi későn reagáltunk és azt hi t tük, hogy 
nem korszakváltásról, hanem csupán átmeneti jelenségről van szó. Ez a helyzet 
kőolaj- és földgázvagyonunkat és általában az energiahordozókat ugyan jelen
tősen felértékelte, de rámuta to t t ipari fejlődésünk hiányosságaira, melyek 
ugyan már korábban is ismertek voltak, de a kedvező külső és belső feltételek 
mellett sürgető módon megoldásuk igénye nem jelentkezett. 

Biztos és olcsó nyersanyagbeszerzés forrásai és egyúttal termékeinknek 
elhelyezési területei voltak a KGST országok, elsősorban a Szovjetunió. 
Termékszerkezetünk elavultsága, gyártástechnológiánk alacsony színvonala, 
magas fajlagos költségeink ellenére eddig prosperálni tudtunk. De most 
mindennek vége szakadt. 

Nem lehetett továbbra is az olcsó import nyersanyagokra alapítani az elma
radot t gyártásokat és elhelyezni korszerűtlen termékeket, pontatlan, meg
bízhatatlan szállítással és alkatrészellátással, bürokratikus gazdálkodási gya
korlattal . Vége let t az extenzív fejlődés szakaszának hazánkban. Mindezek 
végül is 1978-ban oda vezettek, hogy az MSZMP Központi Bizottságának 
decemberi határozata levonta a következtetéseket és igen kemény programot 
adot t , melynek lényege a külgazdasági egyensúlyunk helyreállítása, nemzet
közi fizetőképességünk megőrzése volt. 

Az iparvállalatokat megfelelő szabályozókkal olyan módon kell ösztönözni, 
hogy nagyobb kockázatvállalással, nagyobb nyereségért, hatékonyabb ter
meléssel, a világpiacon eladható áruval lendítsék fel a gazdaságot. Nem lehet 
a jövőben a jól működő vállalatok jövedelmeit átcsoportosítani az alacsony 
hatásfokkal működő gazdasági egységekhez. Ebben a súlyos helyzetben ért 
minket az 1979-es újabb olajárrobbanás, melyre azonban már jobban fel
készültünk. Azóta, napjainkig terjedően t a r t az egyensúlykeresés és a gazdasági 
kátyúból való kilábalásra való törekvésünk. 

Sajnos, azt kell megállapítanunk, hogy barátaink, a szocialista országok, 
hasonló gondokkal küzdenek, mint mi, sőt egyeseknek problémái a miénknél 
lényegesen súlyosabbak, így egymás hathatós támogatására e vonatkozásban 
nem számíthatunk. Az ipari és közgazdasági elemzések ugyanis rámutatnak 
arra, hogy a szocialista országok az elmúlt évtizedben is változatlanul a nagy 
anyag- és energiaigényes, klasszikus iparfejlesztési s t ruktúrát preferálták, 
maga az iparirányítás is e tekintetben konzervatívnak bizonyult. Közben 
átrendeződött az országok rangsora, a gazdasági fejlettségben elfoglalt helyzet
kép, a mi rovásunkra ! Átrendeződött a piaci helyzet és az ottani áruk ára 
és csereértéke. Ez a csereérték romlás hazánkat is erőteljesen érinti. Felértéke
lődött viszont a magas színvonalú szellemi munka és a munkakultúra. A szel
lemi munka alapvető értéktermelési tevékenység lett . Ez t láthatjuk Japán 
esetében pl., mely közismert nyersanyagszegénységgel jellemezhető. De hogy 
mit jelent egy relatíve alacsony mukakultúrájú és kevés ipari hagyományokkal 
rendelkező ország számára, ha vezetése arra szánja el magát, hogy meghono
sítja a legmodernebb technikát, technológiát és gyártásmetodikát, arra jó 
példák a harmadik világ egyes csendes-óceáni országai, melyek közismert 
gyors fejlődésükkel elhagyták a nagyobb ipari hagyományokkal rendelkező, 
de konzervatívabb európai országokat — minket is. 



D а n к: A rétegtan, és a nyersanyagkutatás 1 0 5 

Ez a helyzet jelenleg és ennek megváltoztatása érdekében folytatnunk kell 
a világhelyzethez való mielőbbi és minél gyorsabb alkalmazkodást, a fejlett 
országokhoz való felzárkózást. 

I t t szeretnék rámutatni arra, hogy nem elsősorban az a döntő, hogy egy 
országnak milyen a földrajzi fekvése, az éghajlata, vagy hogy mennyi és milyen 
ásványi nyersanyagkészletekkel rendelkezik, hiszen akkor a zord klímájú 
skandináv államok vagy Japán gazdasági helyzete, potenciája elképzelhetet
lennek, lehetetlennek minősül. Az emberi tudás és az alkotások keresettsége, 
eladhatósága a döntő és meghatározó. Ehhez kapcsolódik az a gondolatsor is, 
mely az oktatással, a műszaki és természettudományi pályák szakmai, foglal
kozási értéksorrendjével, annak devalvációjával, értéktelenedésével foglalkozik. 
Ismert és többször tárgyalt jelenségek ezek, de megoldásuk égető, mert a 
kivezető ú t megtalálásának lehetőségét jelenti nehéz gazdasági helyzetünkből. 

Jelenleg az ásványi nyersanyagok tekintetében azok jellegétől, anyagától 
függően különböző módon ellátott ország vagyunk. 

Az ellátottság természetesen nemcsak az évi termelési mennyiség és a vagyon 
függvénye. A feldolgozási és felhasználási technológia, technika nagymérték
ben megszabja, hogy mit nevezhetünk egyáltalán ásványi nyersanyagnak és 
milyen hatásfokkal alkalmazzuk, mennyi kell fajlagosan belőle bizonyos pro
duktumok előállításához. Kőolaj és földgáz készleteink általában jó minősé
gűek. Prominens érdekünk mindent elkövetni újabb készletek felkutatása 
és racionális, nagyfokú kihozatalának biztosítása érdekében. 

Nagy szerepük van i t t a perspektívák felmérésének, a prognózis készletek 
precíz előrejelzésének a sztratigráfiai, tektonikai, geofizikai, geokémiai isme
reteknek, egyszóval a tudásnak, szellemi munkának. Termelésünket az elmúlt 
évtizedben átlag évi 2 , 0 Mt kőolaj mennyiség körül teljesítettük, ennek ellenére 
ipari kőolajkészletünk csak kismértékben csökkent. Földgáztermelésünk 
átlagban 7 — 7 , 5 G m 3 között mozgott évente. Földgázkészleteink konstansan 
a 1 2 0 Gm 3 körül stabilizálódtak az intenzív igénybevétel ellenére. El látot t 
ságunk 1 0 éves nagyságrenddel mérhető. 

Mind fejlettebb koncepció, földtani modell, eszköz, módszer segítségével 
mindaddig ku ta tnunk és termelnünk kell, míg e tevékenység gazdaságos. 
A gazdaságosságot pedig a világpiaci ár, a számunkra való hozzáférhetőség 
determinálja. Minden tonna kőolaj és köbméter földgáz felfedezése, feltárása, 
kitermelése jelentős importmegtakarítást jelent és meghatározó módon deviza
kímélő tevékenység. Szénbányászatunk alapját az a fekete-, barnakőszén és 
lignitvagyon képezik, amely szintén az elmúlt évtizedek alapos, rendszeres 
földtani kutatótevékenysége révén vált ismeretessé. Kőszéntermelésünk az 
1965-ben elért 3 0 Mt csúcstermelés óta folyamatosan csökkenő, átlagban 
2 5 Mt/év körül mozog. A termelést meghatározzák azok a tényezők, melyek 
részben külsők (szabályzók), részben belső, a szénbányászat sajátosságaiból 
fakadnak. Az évi termelési mennyiségben egyre kisebb a feketekőszén és 
a barnakőszén, egyre nagyobb a lignittermelés aránya. Az ellátottság i t t a 
kőszeneknél általában 1 0 éves, a lignitnél 1 0 0 éves nagyságrenddel mérhető 
a mai éves termelési volumeneket és a ma nyi lvántar tot t ipari vagyonokat 
figyelembe véve. Ez az ellátottsági megítélés azonban átértékelésre szorul, 
ugyanis nagymértékben függ az iparinak, műrevalónak minősített vagyon
hányadtól, az pedig az élő és holt munka, gépesítés, technológia, felhasználási 
igények, feldolgozási technika fejlettségi állapotától és még néhány rendező 
elvtől. 
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Várhatóan a jövőben a szénnel való ellátottságunk csökken. A hazai sztra-
tigráfiai—tektonikai viszonyok csak limitált helyeken teszik lehetővé a fejtési 
komplex gépek alkalmazását. A vékony, rosszminőségű, karsztvíz alat t i telepek 
művelésére nem kerül sor. így tehát a földtani szénvagyonból eleve leírandók 
majd azoknak a telepeknek készletei, melyeknek művelését meg sem kezdik, 
másrészt a gépi fejtésből fakadó, a kézi módszereknél nagyobb mértékű a ter
melési veszteség is. 

H a a vállalatnak gazdaságtalan egy bizonyos tevékenysége, senki sem kény
szerítheti arra , hogy azt folytassa. Ha viszont egy terület vagy teleprész 
bányászata a vállalati szinten is gazdaságos, azt semmiképpen nem lehet 
ot thagyni , mer t az káros a népgazdaságnak. Vannak az ipari mérlegben nyil
ván ta r to t t széntelepeink között olyanok, melyek géppel nem művelhetők, 
kézi munkaerő pedig nincs, vagy olyanok a fizikokémiai paraméterei, hogy 
a jelenlegi technológia nem teszi alkalmassá a hasznosításra (fűtőérték, hamu-, 
kéntartalom), akkor annak ipari készletként való nyilvántartása értelmetlen. 
Marad a földtani vagyonnyilvántartásban. Mindez olyan feladatokat ró 
a földtani kutatásra , hogy intenzifikálja azon területek, ill. már felfedezett 
telepek megismerési munkálatait , amelyek kedvező települési és tulajdonság
paraméterekkel rendelkeznek és amelyekre az iparnak érdemes bányát nyitni 
és azokat művelni. Minél pontosabbak a földtani modellek, a választás és az 
irányok-arányok, a sorrendiség kialakítása annál egyszerűbb, a kuta tás annál 
gazdaságosabb lesz. Külön kérdéscsoport a szénbányászattal és általában 
a mélybányászattal kapcsolatos karsztvíz-probléma. Ennek megítélése sem 
lehet reális, alapos sztratigráfiai tanulmányok és az azokból lemérhető össze
függések, tapasztalatok nélkül. 

Bauxitbányászatunkat általában úgy emlegetik, hogy az ipari készletekkel 
jól ellátott , nemzetközi vonatkozásban is elismert alumíniumiparunk biztos 
bázisa. Valóban: bauxittermelésünk a 70-es évek közepétől évi átlagban 3 Mt 
körül állapodott meg és hasonló egyenletességet muta t exportunk is, valamint 
a hazai timföldgyárakban feldolgozott bauxit mennyisége is. Mindez a sikeres, 
tudományosan megalapozott bauxitföldtani kutatások eredménye is. Ds, ha 
a bauxit minőségét vizsgáljuk, úgy a modulus alakulása alapján folyamitos 
romlás állapítható meg, az 50-es évek 15-nél nagyobb modulusú bauxit
minősége kereken a felére csökkent. Ezt figyelembe véve az ellátottság, 10 éves 
nagyságrenddel mérhető. Intenzív kutatása tehát szintén indokolt. Hatékony 
kuta tásá t i t t is a valósághű földtani modellre kell alapoznunk. Tennünk kell 
ezt annál is inkább, mert bauxitvagyonunk települési adottságai általában 
— Iharkút kivételével — nem mondhatók kedvezőeknek. És ez a bauxit
vagyon, ha nem is a szénhidrogéneknél tapasztalható mértékben, de erősen 
igénybe van véve bányászattal. 

Külön téma, de idetartozik a hévízi üdülőkörzet és a vízszintsüllyesztéses 
bauxi t mélybányászat földtani, hidrogeológiai viszonyainak tisztázása és 
a természetes vízforrások gyógyvizének megóvása. Ez a kérdés sem oldható 
meg sztratigráfiai elemzés és szintézismunkák nélkül. 

Színesfémbányászatunk mintegy 30 éve kezdődött Gyöngyösoroszi térségé
ben. Bár készlete a kutatások során ma nagyobb, mint amikor a bányát tele
pí te t ték, a jelenleg érvényben lévő gazdasági szabályzók miat t az ércbányászat 
i t t gazdaságtalan és a bányászatot ezért bizonytalan ideig szüneteltetik. 
Fogalmazhatnánk úgy is, hogy az ércbányászat i t t már régebben is gazdaság-
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ta lan volt, de a közelmúltban az ezt kompenzáló források megszűntek. Ezzel 
szemben a Recsk környékén már több mint egy évtizede megismert réz, ólom, 
cinkérc eló'fordulás és a környéken még valószínűsíthető ércvagyon potenciáhs 
lehetőséget teremt jelentős bányászat létesítéséhez, és ez hosszú távon fedezné 
az ország színesfém szükségletét, egy — az alumíniumiparhoz hasonló — verti
kum létrehozásával. A hatalmas ércvagyon növekedés ellenére tőke híján 
jelenleg nincs színesércbányászat, ill. hamarosan a meglévő is megszűnik. 

A feladat i t t kisebb mélységben, kedvező települési viszonyok között fel
fedezhető polimetallikus ércvagyonok megkutatása és gazdaságos termelésbe 
állítása. 

Vasércbányászatunk megszűnt, mert a rudabányai pátvasércet kohásza
t u n k nem fogadja. Mangánércbányászatunk hasonló módon csökkenő. Építő
ipari nyersanyagok vonatkozásában a bányászathoz megfelelő mennyiségben 
és minőségben megkutatot t anyagok rendelkezésre állnak. Cement-, mész
gyártáshoz, téglagyártáshoz szükséges anyagok, homok, beton kavics, építési, 
ú t , vasút vízépítési kőtermékekhez, díszítőkövekhez elegendő ipari készletekkel 
rendelkezünk. 

Uránércbányászatunk a Mecsek környékén alakult ki. Jelenlegi érckészlete 
az ezredforduló után is fedezni látszik a hazai szükségleteket, de a kutatásokat 
folytatni kell, mert új bányák létesítéséhez lelőhelyeket kell találni. 

Szólni kell még a legnagyobb természeti kincsünkről a termőföldünkről, 
amivel ugyan számos tudomány- és bio-, mezőgazdasági zoo-, fito-ágazat 
foglalkozik, de azért valójában geológiai képződmények mállásából képződött, 
és sajátosságait alap-kiinduló anyaga determinálja. Jelentős munka vár ezen 
a, területen ma is, vagy így is fogalmazhatnám, hogy ma újra a földtanra, 
hiszen az agrogeológia szerepe a „természethez való visszatérés" folyamatában 
ismét jelentős lesz. Arról a közismert helyzetről beszélek, amikor a növényi 
tápszerek és növényvédő kemikáliák már a természetes biofolyamatokra 
veszélyes méreteket öltöttek. Egyre nagyobb teret hódítanak a természetes 
szerves- és természetes ásványi anyagok] (kőzetek) újra alkalmazási lehető
ségei. 

A nemrégen felfedezatt és nagy készletekben bizonyított alginit, és a zeolitok 
széles körű lehetőségeket tárnak a mezőgazdaság elé, a talajközeli földtani 
formációk fizikokémiai sajátosságai, a talajvíz jellege, mozgása, mélysége 
mind-mind determinálják az optimális növénykultúra kiválasztását, egyben 
szorosan a földtanhoz, a geológiai munkához kapcsolódik. 

Meg kell említenem a környezetvédelmet, melynél az ipari ásványi nyers 
anyagok anyagának, káros elemei emissziójának ismerete éppolyan fontos 
mint a mérgező, veszélyes hulladékok tárolási, elhelyezési problémája. 

Mindezekneknek a kérdéskomplexumoknak megoldása a földtani alap: 
a formációk sajátosságainak ismerete nélkül nem lehetséges. 

Prominens feladatunk annak a földkéregdarabnak, melyen élünk, minél 
jobb, alaposabb megismerése, a végbement fejlődési folyamatoknak minél 
valósághűbb modellezése. Munkaterületünk a felszíntől az elérhető legnagyobb 
mélységekig terjed és célszerű a vizsgálati körbe mindent bevonni, ami a távo
labbi jövőben hasznos lehet az országnak. Ezért érdemes néhány szót szólni 
a kutatásról általában, az abban résztvevő kutatókról és a kuta tókat felkészítő 
képzésről, oktatásról. 
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A kutatás általánosságban azt jelenti, hogy valami ismeretlent keresni vagy 
ismert objektum tartózkodási helyét felderíteni. 

A magyar nyelv jelzővel konkretizálja a tevékenységet: tudományos kuta
tás , ipari kutatás , geofizikai kutatás , fúrásos kutatás, földtani kutatás. Régeb
ben, ahogy az iparban is ágazatokat különítettek el, a kutatásnál is meg
különböztették az alapkutatást , az alkalmazott és a fejlesztőkutatásokat. 
Az alapkutatás és az ipari nyersanyagkutatás a földtanban rendkívül szorosan 
kapcsolódik egymáshoz. A földkérget felépítő kőzetek, földtani képződmények 
tanulmányozása egymásrakövetkezésük, koruk megállapítása, keletkezési 
körülményeik rekonstruálása, az ősföldrajzi viszonyok megrajzolása pl. alap
kutatás jellegű tevékenység. Ugyancsak ilyennek tekinthetők azok a vizs
gálatok, melyek egy hasznosítható ásványi nyersanyagról, pl. bauxitról 
kiderítették, hogy az szárazföldi-áthalmozott üledék, a széntelepről, hogy 
a tengerpartmenti vagy mocsári erdőkből képződött, a kőolajról, hogy az 
tengeri zoo- és fitoplanton eredetű ősanyagból származik. De hozhatnék még 
példákat a paleontológia vagy geokémia, a geofizika vagy hidrodinamika 
témaköreiből is. 

Az ipari célkutatás feladata ezeknek az alapkutatási ismereteknek alapján 
olyan metodika, vagy kutatásra alkalmas műszer, eszköz megalkotása, amely
nek segítségével keressük azokat a képződményeket, melyek a bauxitfelhalmo
zódás vagy kőolajcsapdázódás szempontjából számításba jöhetnek. Röviden 
megfogalmazva, az alapkutatás új tudományos megállapításokat eredményez, 
az ipari célkutatás pedig ezeket használja fel az ásványi nyersanyagok fel
fedezéséhez. 

Miután ezek a módszerek, eszközök, elméletek változnak, fejlődnek, azonos 
területek újra- és újra-kutatása mind elvi alap-, mind ipari célkutatás tekin
tetében indokolt és eredményeket is hoz. Korábban egy elnöki megnyitómban 
már szólottam a kuta tó típusú emberekről. Arról, hogy ezek megtalálják egy
mást, ezeket szenvedélyesen, éjjel-nappal az érdeklődésük tárgya foglalkoz
tat ja , hogy ezek állandó feszültségben, nyugtalanságban élnek, hogy ezek 
informáltsága és érdeklődési szomjúságuk kielégítése belülről fakadó indítta
tásból táplálkozik. Ugyani t t beszéltem és ír tam a hivatali hierarchiáról és az 
ot tani munka, fegyelmi, függelmi helyzetről és azt is megkockáztattam, hogy 
az embereket adminisztratív úton nem lehet „kuta tónak" vagy „iparosnak" 
kiválasztani s ezáltal determinálni jövő életüket. En ahhoz a generációhoz 
tartozom (1951-ben végeztem az ELTE-n) , amelyiknek, ha nem volt szeren
cséje, bizony el kellett szenvednie a központi rendező elvekből fakadó átirányí
tás t . Volt eset, hogy egyetemi férőhelyeknek és más szempontoknak figyelembe
vételével a természettudományi karra felvett hallgató végül is jogászként 
végzett és számos más variációt is említhetnék. 

Visszatérve a kutatásokhoz és a kutatókhoz: az alapkutatások jellegüknél 
fogva bizonytalanok, hosszantartó, menetközben sok módosítást, vissza
csatolást igénylő tevékenységek, sok esetben nincs kézzelfogható gyakorlati 
hasznuk, eredményük. De nem is ez a feladatuk, céljuk. Földtani vonatkozás
ban szerencsére elég jól definiálható ez a tevékenység és nem áll fenn az a 
veszély, hogy olyan, pl. fizikai vagy kémiai témát kutatunk, amit már másut t 
megoldottak. I t t inkább az alapkutatással foglalkozók létszámával, az alap
kuta tás arányával kapcsolatosan lehetnek egyensúlyi zavarok. Alapkutatásra 
nem mindenki alkalmas, mondhatnám viszonylag kevés az ilyen jellegű, 
a kutatómunkánkban ilyen módon hivatást látó embertípus. Mesterségesen 
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felduzzasztott alapkutatástól pedig érdemi eredmény nem várható. Szeretném 
megjegyezni, hogy fejlett ipari országokban az a tapasztalat , hogy az igazán jó 
és eredményes alap-kutatók azok, akik bizonyos időt a gyakorlatban is eltöl
tö t t ek és u tána foglalkoznak tisztán a kutatással. Az ipari célkutatások már 
meghatározott feladatok időre való megoldására, elvégzésére hivatot tak. 
A kutatási témák kiválasztása i t t , szemben az alapkutatásokkal, már a fel
adato t kézbentartó,j az egész tevékenységet át tekintő központi szerv feladata 
és a finanszírozás, valamint az irányítás is így kell, hogy történjék. 

Ezeknek a kutatásoknak záros időn belül eredményt kell elérniök. A cél
kutatások a már ismert alapkutatási eredményeket alkalmazzák, használják 
fel, de előfordulhatnak olyan problémák menet közben, hogy bizonyos terü
letek tisztázására további alapkutatásokra van szükség. Az alap- és célkutatá
sok i t t szervesen összefonódnak. Ilyen esetekben az ipari célkutatásokat irá
nyítók rendelik meg a szükséges alapkutatásokat és terjesztik elő igényeiket 
az alapkutatásokkal szemben. Ehhez a feladathoz jószemű, nagy tapasztala
tokkal rendelkező gyakorlati kutatók szükségesek, akik az elvi alapkutatókkal 
jól együt t tudnak működni és gyorsan át tudják venni az új eredményeket. 

Nagy örömmel és várakozással vet tem részt a MAPI* és MAELGI** beszá
moló ülésein. Sok újdonságot lehetett o t t hallani, sok érdekes új kutatási 
eredményről adtak számot a kutatók. Ezzel kapcsolatban szeretnék rámutatni 
arra, hogy milyen fontos dolog az információcsere, az új eredmények minél 
szélesebb körű ismertetése, közkinccsé tétele. Ugyanezt mondhatom el a nem
régen Balatonszemesen rendezett bányageofizikai ankétról is. Ot t is rendkívül 
sok új műszert és módszert ismertettek. A magam részéről igen sokat kap tam 
ezektől a szakmai összejövetelektől, mely ismeretanyagokat jól tudom hasz
nosítani a napi munkámban. 

Ami még jobbá tenné ezeket a tanácskozásokat, beszámolókat, az annak 
szorgalmazása, hogy minél többen vegyenek részt, hogy ne az azonos szakma
beliek vitakozzanak csupán egymásközt, hanem más ágazatok, munkaterüle
tek, az ipar, a gyakorlat vonaláról jöjjenek el és tájékozódjanak. A hazai gya
korlatban kissé merevek is ezek a rendezvények, elhangzanak az előadások, 
és nem mindig marad idő pezsgő vitára, illetve olyanok vitatkoznak, akik 
másut t is megvitathatnák problémáikat, hiszen azonos munkaterületeken dol
goznak. Célszerű tehát az interdiszciplinaritás szem előtt tar tásával minél 
szélesebb körű invitációt eszközölni. Ezzel talán lerövidülhetne a tudományos 
eredményeknek a gyakorlatban való alkalmazásbavételének néha indokolat
lanul hosszú útja és megszűnne az a nemkívánatos állapot, hogy területileg 
közeli munkahelyeken dolgozók egyes esetekben nem ismerték egymás tevé
kenységét, munkájuknak eredményét. 

A kötetlenebb vi ták módot adhatnának arra is, hogy kifejezésre juthatnának 
azok a szempontok, melyek a gyakorlat vonatkozásában merülnek fel, és 
azok az aspektusok is, melyeket az alapkutatással foglalkozók vetnek fel. 

Nagyon elősegítené szakmánk hatékonyságának növelését, ha mindezeket 
a közeljövőben megvalósítanánk, gyakorlattá tennénk. Gazdasági életünk 
irányításában szintén folyamatos változásoknak lehetünk tanúi. Bizonyos 
területeken integráció tapasztalható, nagyobb lett a vállalatok önállósága, 

• M a g y a r Á l l a m i E ö l d t a n i I n t é z e t . 
* * M a g y a r Á l l a m i E ö t v ö s Loránd Geofiz ikai I n t é z e t . 
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egyben felelőssége. Az ásványi nyersanyagkutatások hatékonyságának, gaz
daságosságának megítélése elsősorban a megbízható, valósághű földtani 
modellen alapulhat, ezért az egyre korszerűbb módszerekkel és eszközökkel 
végzett megfigyelések és mérések alapján alkotott elemző és szintézis munkák 
kerülnek előtérbe. 

Olyan tevékenységekre van szüksége az országnak, amelyek nyomán kézzel
fogható eredmények (nyersanyagok, tonnák, köbméterek) születnek. 

Ez az, amit ma fiatal szakembereinknek, kollégáinknak figyelmébe ajánlha
tok és amelynek megvalósításához, hatékony műveléséhez valamennyiüknek 
sok sikert kívánok. 


