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Általános tudom ánytörténeti tény, hogy a 
tudom ányok alakulása, menete, fejlődése a m in
denkori társadalom  kívánalm ainak függvénye. 
Ez különösen kim utatható  a term észettudom á
nyok fejlődési szakaszaiban s azok között is a 
földtan tapasztalati gyakorlati megismeréseiből 
alakult tudom ányának fejlődésében. A term é
szet véletlen tapasztalataiból származó ősemberi 
tudat fejlesztette ki a kezdetleges életszükség
leti nyersanyag-kutatást, az élelemszerzés kő
eszközeit s azok tökéletesítésére irányuló gya
korlati készséget, az ipar és árucsere kapcsola
tát. Az ipar és kereskedelem  megelőzte, sőt le
hetővé te tte  a tudom ány m egszületését, irányát 
és szemléletét. Nem véletlen, hogy a tudom á
nyok kezdete a görög bölcselkedők nevéhez fű 
ződik, akiknek Bouglé szerint szabadidejük és 
szellemi szabadságuk volt olyan társadalom ban, 
ahol a javak közkézen voltak. Kis-Ázsia és Szi
cília gazdag görög gyarm atai, am elyek m ár 
Athén előtt a görög tudom ány bölcsői voltak, 
Launay szerint a laurioni bányák term elésének 
köszönhetik bölcselkedésüket. »Laurionnak kö
szönheti A thén, hogy a legfőbb és m ajdnem  
egyetlen ezüstpiaca volt az an tik  világnak-*. »A 
szegény A ttika a m aga sovány és száraz ta la 
jával, Laurion segítségével élt, prosperált, ke
reskedett, h ó d íto tt . . .«  »ez te tte  lehetővé a vá
ros virágzását, Szofoklesz és Phidiasz tündöklé
sét, valam int az emberiség sorsának alakulá
sára, a m űvészetek és gondolkodás fejlődésére 
gyakorolt hatalm as befolyást.^ Ennek a tény
nek elism erésével reá  kell m utatnunk  azonban 
arra  is, hogy a görög tudom ány, a gyakorlati 
élettől többnyire teljesen elszakadt, tisztán spe
kulatív, belső szemlélődés. Ennek egyik főoka az 
akkori rabszolgatársadalom ban kereshető, amely 
éles válaszfalat vont az anyagi jellegű m unkát 
végző rabszolga és a gondokodásra, közügyekben 
való részvételre, szónoklásra jogosított szabad 
polgárok között. Ebben gyökerezik az elvont, el
m életi vagy »tiszta« tudom ány és gyakorlati tu 
dományok közötti m indm áig tartó , sokféle m eg
ítélésű megkülönböztetés, m ely a földtan fe j
lődésében is különlegesen m egnyilvánult.

A földtan a Föld egészének anyagára, kelet
kezésére, időrendi változására, fejlődéstörténe
tére, s m indezeket létrehozó folyam atok, erőha
tások m egism erésére irányuló oknyomozó tudo
m ány : a Földet fölépítő ásványok, kőzetek vizs
gálatával foglalkozik. Idevágó felszíni vizsgálati 
lehetőségeit a legrégibb időktől kezdve, ezeknek 
az anyagoknak bányászatából és fölhasználásá
ból szerzett ism eretekkel egészíti ki. M ond
hatnánk: a bányászati anyagterm elés és
ezeknek az anyagoknak fölkeresési, nyo
mozási kívánalm a serkentette  és indította 
el az erre irányuló földtani vizsgálatokat. 
A bányaipar megelőzte a földtan tudom á

nyos m egállapításait s létrehozta az elm élet és 
gyakorlat m egbonthatatlan egységét a földtan
ban. A tudom ányos földtan ilyen kapcsolatú tö r
ténetét s kibontakozását, a megelőző term észeti 
megfigyelések nélküli elm élkedésektől eltek in t
ve, a 18. század végétől, W erner működésétől 
szám ítjuk. Nem véletlen, hogy a »földtan a ty 
j á n a k  m inősített W erner nem  annyira a tu la j
donképpeni földtan, m int inkább az ásványtan 
esetleg kőzettan megalapozója volt. M ert az ó- 
kortól a 18. század végéig csak kőfejtők s főleg 
ércbányászat volt, s az utóbbiak összetételében 
résztvevő ásványok voltak  a leíró vizsgálat köz
pontjában. Ez az ásványtani szemlélet hosszú 
időn át u ralta  a századfordulóig, sőt egyes or
szágokban máig, a földtan oktatását is, ami k i
fejezésre ju t a tanszékek ásványföldtani együ t
tesében.

A földtan fejlődését a 19. században a meg
figyelésre alapíto tt terü leti adatgyűjtés, rend
szerezés, a különböző terü leti m egismerések ösz- 
szehasonlító vizsgálata jellemzi, ami főként töb- 
bé-kevésbé elvont, elm életi jellegűnek tek in t
hető. G yakorlati vonatkozásban a rendszeres 
földtani térképezés vehető szám ításba, am it a 
roham osan fejlődő iparosodás kap ita lista  alaku
lása sokáig nem  értékelt. A földtani té r
kép m inden országban szinte öncélú te 
vékenység volt, a hivatásos geológusok 
szűk körének elzárkózó tudom ányos elm é- 
lyültségével készült, nem  sok figyelem re m él
ta to tt értékes földtani tanulm ányok, leíró mono
gráfiákkal. Az iparosodás hatalm as nyersanyag
fogyasztása, a századfordulón fölvetette a föld
tan i nyersanyagkészletek (ércek, kőszén, kőolaj) 
fölm érésének szükségét, s ezzel előtérbe hoztam a 
földtan gyakorlati célú vizsgálati irányát. Foko
zódott ez az irányzat a századeleji im perialista 
európai háború m inden vonalon bekövetkezett 
nagym érvű nyersanyag-pusztításának rendsze
res pótlási szükségességével. A ném etek hódí
tási, terjeszkedési szándékából indult háborúi is 
kifejezetten földtani nyersanyag-szerzésre irá 
nyu ltak  (vasérc, kőszén). Az ezek nyom án foko
zódott földtani nyersanyagkutatás új kérdéseket 
ve te tt föl a földtan szerepében, vizsgálati céljai
ban és helyzetében. M inden ország hivatásos 
szakem berei és intézm ényei siettek  a m indennapi 
élet gyakorlati követelm ényeinek szolgálatába, 
k ialakult az ^elm életi vagy tudom ányos földtan-* 
és a ^gyakorlati földtan^ téves beállítású, látszó
lagos ellentéte, s ebből következőleg a földtan 
tudom ányos m unkahelyeinek bizonyos m értékű 
mellőzése, illetve háttérbe szorítása. Érthető, 
hogy ez a túlzó ^gyakorlati-* álláspont élénk vi
tára  vezetett, am inek hazai vonatkozásban is 
hangot adtunk. xEz az irányzat egykori geoló
gus kiválóságok (Haug, a Sorbonne professzora, 
Ampferer a bécsi Földtani In tézet igazgatója),

1A gyakorlati földtan lényege és hazai teendői (Bány. és Koh. Lapok 1927.).
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részéről m erev visszautasításra talált. Heim Alb. 
a földtan m indenkori klasszikus nagysága is fá j
lalta fiának a Föld m inden exotikus területén  
végzett olajföldtani tevékenységét, s inkább az 
elmélyedő tudományos m unkában szerette volna 
foglalkoztatni. Ez a nézet annál feltűnőbb, m ert 
Heim a földtan számos gyakorlati alkalm azásá
nak úttörője, új irányok létesítője (geomecha- 
nika, mérnökgeológia, m űszaki földtan) s a zü
richi egyetem látta  el a távoli földrészeket gya
korló geológusokkal.

Ez a kérdés a földtani kutatásoknak a Föld 
m inden részére kiterjedő beláthatatlan  eredm é
nyei, a hivatásos geológusok nagy serege, vala
m int a földtan sokirányú tudom ányágakra tago
lódása révén, időszerűtlen, illetve más tartalm at 
nyert. A földtan tárgyának, vizsgálati körének 
m eghatározása m agában foglalja a szocializmus 
építésének alapvető kellékét, a hasznosítható 
földtani nyersanyagkutatást, am ire, a tudom á
nyos ism eretek teljességével, a földtan m inden 
tudományos m ódszerének és eszközének föl- 
használásával törekedni kell. Az elm élet és a 
gyakorlat (termelés) elválaszthatatlan egységé
ben. Ebben a m eghatározásban a ^gyakorlati 
földtan^ nem önálló tudom ányága, nem is része 
a földtan tudom ányának, hanem  az utóbbi ösz- 
szes ism eretanyagának valam ely közvetlen cél 
elérésében való szükséges fölhasználása. A föld
tan tudom ányának gyakorlata, az elvont ism e
retek  valóraváltása, adott terü leten  történő meg
valósítása, Nincs tehát egymással szem beállít
ható elméleti vagy tudományos földtan és kü
lönálló gyakorlati vagy alkalm azott földtan, 
m ert az utóbbi nem külön saját vizsgálati m ód
szerekkel, az előbbitől függetlenül tevékenyke
dik, hanem  a földtan m inden ism eretanyagának, 
módszereinek és eszközeinek birtokában végzi 
célzatos m unkásságát.

A földtani tevékenységnek ilyen m unkaegy
ségében a tárgykör óriási terjedelm e, új vizsgá
lati irányokkal való bővülése, bizonyos m értékű 
differenciálódást tesz szükségessé, ami az egyes 
földtani ágazatoknak külön megjelölésével, a 
geológusok specializálódására vezet. Így alakul
tak ki a különböző földtani nyersanyagok ku ta
tásával foglalkozó specialisták (ércföldtan, bau- 
xitföldtan, kőszénföldtan, vízföldtan, olajföldtan 
stb.), akik a földtan ism eretanyagából a közvet
len céljaikra szükséges részeket elmélyítve, kü
lön tudom ányágakká fejlesztették. Ez a tudo
m ánytörténeti fejlődés ism ét azt a látszatot ke lt

heti, m intha a közvetlen gyakorlati cél szolgá
latálban levő tudom ányágak különálló agyakor- 
lati földtant^ jelentenének. Ilyen megkülönböz
tetésre elvileg nincs szükség, m ert ez tudom ány- 
szervezési fö ladat: a földtan művelése különböző 
célok szolgálatában.

Az itt é rin te tt kérdések nemcsak a földtan
ban, hanem  a term észettudom ányok m inden ágá
ban fölszínen vannak. A tudom ányok rohamos 
fejlődése, forradalm i eredm ényeinek kiterjedt 
távlatai szükségessé teszik a tudom ányok egész 
rendszerének újraértékelését, az egyes tudo
m ányágak közötti összefüggések, egyezőségek és 
határterü letek  tisztázását, hogy a XXII. kong
resszusban kijelölt célt, a tudom ány közvetlen 
term előerővé válását elősegítsük. Földtani tudo
m ánym űvelésünk az itt m ondottakban is erre tö
rekszik a Tudományos és Felsőoktatási Tanács 
által m egállapított tudományszervezési elvek 
alapján, s az Unesco tudományos adatgyűjtési 
rendszerezésének figyelem bevételével. Ebben 
az értelem ben a földtudom ányok csoportját ösz- 
szefogó földtanban az alapkutatásokat és alkal
m azott kutatásokat különböztetjük meg, ami lé
nyegében m egfelel a föntebbi értelm ezésünk 
szerinti tiszta elm életi és a tudományos gyakor
lati földtannak. Az alapkutatások a földtan tör
ténetének hosszú szakaszában kizárólagosak vol
tak, de szükségesek továbbra is közvetlen gya
korlati cél nélküli földtani törvényszerűségek 
m egállapítására. Ide tartoznak valam ely terü le t
rész földtani térképezésével kapcsolatos földtani 
viszonyok m egismerésére irányuló vizsgálatok. 
Az alkalm azott kutatás a gyakorlati földtan em
líte tt tárgykörében, valam ilyen területrészen 
hasznosítható és kiterm elésre alkalmas földtani 
nyersanyag fölkutatására, vizsgálatára irányul. 
A m űszaki földtan, mérnökgeológia, geomecha- 
nika, geotechnika feladatköre a m aga egészében 
alkalm azott kutatási teendők közé tartozik. 
A földtan m űvelésében az alapkutatások és 
az alkalm azott kutatások egymás m elletti egyen
rangú teendők, alárendeltségi viszony nélkül, a 
népgazdaság m indennapos folyamatosságának 
és a távlati fejlesztés érdekében.

Mindezek a tudom ányelvi és tudom ányszer
vezési kérdések érvényesítendők a felsőoktatás
ban, a geológusképzés tekintetében, az ism eret- 
anyag minőségi és m ennyiségi közlésében, a 
szakosítás és továbbképzés irányításában is. 
Ezek a teendők kiviteli részleteikben külön 
m egvitatást igényelnek.

A kutatási minták vizsgálati eredményeinek ellenőrzése
Irta : Benkő Ferenc

Az ásványi nyersanyag minőségének m egha
tározása a ku tatás során a m eghatározott előírá
soknak megfelelő módon vett és vizsgálatra elő
készített m inta laboratórium i elemzése révén 
történik. Ezek a laboratórium i vizsgálatok, azon
ban nem m entesek bizonyos m eghatározási h i
báktól. Ha tehát az elemzések adatain alapuló 
m egállapításaink megbízhatóságáról képet aka
runk  alkotni, feltétlenül szükséges, hogy első

sorban alapadataink megbízhatóságát vizsgáljuk 
meg.

Ha a területen  m ár term elés folyik, az elem
zési hibák kim utatása általában nem okoz külö
nösebb nehézséget. A term elés minőségének 
megtervezéséhez szükséges m intavételt ugyanis 
számos vizsgálat ellenőrzi: ellenőrzi maga a fejt- 
mény is, am elynek elemzését időszakosan. el
végzik. De ellenőrzi a láboratórium i vizsgálatok
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