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POTENCIÁLIS ÁSVÁNYI NYERSANYAGAI

Irta: L á n g  G á b o r

A második világháború után megindult nagyarányú, de többnyire leíró 
jellegű alapkutatások (B.R.G.M., O.R.S.T.O.M., C.G.G., I.F.P., GN.R.S.*, 
egyetemi intézmények, magánvállalatok), valamint a függetlenség óta 
(1960) az országban tevékenykedő szovjet, magyar és nemzetközi szakértők 
(ENSZ) munkája révén Mali földtani felépítésének alapvonásait nagyjából 
ismerjük. Sajnálatos tény azonban, hogy rendszeres, egységes koncepciók 
szerint végzett földtani térképezés mind ez ideig nem történt, és így Nyugat- 
Afrika központi részének földtani szintézise elmaradt.

A lehetséges ásványi nyersanyagforrások ismerete terén a helyzet még 
kedvezőtlenebb, mivel az eddigi vizsgálatok — már számon tartott előfordulá
sok körzetében, a gyors siker reményében — elsősorban célkutatás jellegűek 
voltak (az invesztíciók sorrendjében: arany, gyémánt, vas, foszfát, mangán, 
kősó, lithium, nem említve a nagy volumenű vízföldtani térképező és víz
feltáró munkát**, amely csaknem mindvégig magyar segítséggel folyt). Kevés 
kivételtől eltekintve (arany, kősó, lithium), a hatalmas technikai apparátussal 
végzett, sokszor heroikus erőfeszítések nem jártak olyan eredménnyel, amely 
a nagy költségekkel arányban lett volna.

A SO.NA.R.E.M.*** 1964 és 1970 között, szovjet technikai segítséggel 
átgondolt, módszeres kőolajkutatásokat is végzett (térképezés, nagyszeizmika, 
etalonfúrások Kelet-Maliban) — negatív eredménnyel. Ennek a tevékenység
nek a megítélésénél nem osztjuk a mali vezető körök pesszimizmusát, hiszen 
az említett nagy volumenű kutatások révén megismertük az ország keleti 
felének mélyszerkezetét (Ioullemmeden-medence, kiterjedése mintegy 100 000 
km2), felbecsülhetetlen értékű földtani adatok birtokába jutottunk, és — ki
zárásos alapon — a reménybeli kőolaj-előfordulások területe egy jól körül
határolt földtani—geográfiai nagytájra, a Taoudenniti üledékgyűjtő medencére

* B.R.G.M.: Bureau de Recherches Géologiques et Minieres
0 . R.S.T.O.M.: Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer 
C.G.G.: Compagnie Generale de la Géophysique
1. F.P.: Institut FranQais du Pétrole
C.N.R.S.: Centre National de Recherches Scientifiques

** Szerző a tízéves múltra \ isszatekintő vízföldtani kutatás eredményeit külön tanul
mányban foglalta össze, kiemelve a magyar—mali együttműködés pozitívumait 
(MÁFI, Spec. Pap. sorozat, francia nyelven).

*** SO.NA.R.E.M. Société Nationale pour la Recherche et d’Exploitations Minieres; 
Mali legfontosabb földtani intézménye.
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A tezaurusz olyan sajátos szakszótár, amely nemcsak felsorolja az érintett szak
terület — esetünkben a földtan — szakkifejezéseit szótár módjára, hanem a benne 
összegyűjtött szakfogalmak logikai kapcsolatait is mutatja, akár alá-fölérendelő, hier
archikus kapcsolat van köztük, akár mellérendeléses szerkezet tükrözi a fogalmak össze
függését.

A céltudatosan és célszerűen szerkesztett tezauruszok alkalmasak a szá
mítógépes kezelésre. Az alá-fölérendelési kapcsolatokat a számítógépi program 
például úgy hasznosítja, hogy ha a tárgyszavazó a dokumentumra vonatko
zóan csak a legspecifikusabb fogalmat adja meg, a gép hozzárendeli — mert 
memóriája segítségével ,,ismeri” — a fogalomhoz hierarchikusan felfelé kap
csolódó fogalmat, és automatikusan végzi e szerint is a visszakeresést.

A tezaurusz megszerkesztéséhez és számítógépes rendszerben való üzemel
tetéséhez a következő munkákat kell elvégezni:

— a szakterület lehatárolása,
— a már létező szakszógyűjtemények összegyűjtése, összevetése,
— a szinonimák kiszűrése,
— a homonimák értelmi elhatárolása, kapcsolódó értelmező fogalmakkal,
— grafikus ábrázolás készítése a fogalmak összefüggéséről,
— a fogalmak formai szabványosítása a gépi feldolgozás igényeinek meg

felelően,
— az adatok felvitele tartós adathordozóra,
— a kapcsolatoknak a gép memóriájába való juttatása,
— a különböző igényeknek megfelelő rendező és kereső programok készí

tése.
Kísérleti használatra elkészült a földtani fogalmak magyar nyelvű tezau

rusza (1. ábra). Alapul főleg a prágai GEOFOND mintegy 800 tárgyszót 
tartalmazó szó-listája szolgált. Szóanyagának kiegészítését részben a francia 
BRGM kb. 2000 szavas tezauruszából végeztük, részben a speciálisan magyar- 
országi körülmények között gyakori szavakból. Tanulmányoztuk az NDK-ban 
és a Szovjetunióban kidolgozott, ill. kidolgozás alatt álló, jóval terjedelmesebb 
földtani tezauruszokat is. Ezenkívül kiegészítettük a tezauruszt Magyarország 
regionális (földrajzi) felosztásával. Ez kb. 70 új szót jelent.

A tezaurusz szolgál alapul az alábbiakban felvázolt számítógépes tájékoz
tatási rendszerhez.

A tárgyszavazási munka begyakorlása a prágai és pozsonyi GEOFOND- 
dal való együttműködés keretében történt. Ennek során a magyar földtani 
irodalmat a GEOINDEX vette tekintetbe.

A több programból álló információs programrendszert, szerződéses alapon, 
az ELTE Numerikus és Gépi Matematikai Tanszéke készítette el és próbálta ki 
ODRA 1304-es lengyel számítógépen.

Az első program gondoskodik a gépi lyukszalagon bemenő adatok egységes 
formájáról. Az adatok szabványos voltát formailag ellenőrzi, kiszűri a szintak
tikusán hibás adatokat és kinyomtatja azokat a hiba jelzésével. Ezek azután 
javítva kerülnek újra sorra. A második lépcső az ellenőrzött adatok végleges 
adathordozóra — adott esetben mágnesszalagra — rögzítése. A harmadik 
program gondoskodik arról, hogy az értelmileg hibás adatok — amelyek a 
formális ellenőrzésen természetesen átkerültek — vagy az utólag megválto
zott adatok javíthatók legyenek.

A három első programmal feldolgozott bibliográfiai anyag — amely 
tehát rendezett formában mágnesszalagon van, és mind formai, mind értelmi
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1. ábra. A tezaurusz egy lapja 
Fig. 1. A sheet of the thesaurus

tételeket (1. táblázat), vagy tematikus, 
ill. földrajzi deszkriptorok szerint ren
dezik az anyagot (2. táblázat).

Olyan listák kinyomtatását végzi 
a program, hogy minden deszkriptor 
mellett fel vannak sorolva azoknak a 
bibliográfiai tételeknek az azonosító
számai, amelyekben az adott deszkrip
tor előfordult. Egy-egy ilyen index el
készítése egy rendezési műveletet je
lent. Minden rendezést más-más prog
ram hajt végre. Külön program készíti 
a KWIC indexet (3. táblázat). [Ez a 
rövidítés — Key Word In Context — 
azt jelenti, hogy az egy tárgyszó szerint 
kikeresett tétel többi tárgyszavát is 
egyidejűleg („kontextusban” ) áttekint
hetjük.]

A felsorolt programok lehetővé 
teszik a feldolgozott anyag rendszeres, 
sokoldalú hasznosítását.

Az indexek meghatározott időn
ként, tetszés szerinti példányszámban

1. táblázat

FELVARI GY. 364, 580
FILBY R. H. 553
FLORIAN E. 72
FODOR T. 157
FOEGLEIN I. 159
FOELDVARI A. 12, 30, 112, 120
FOELDVARI M. 277
FOELDVARINE VOGL M. 188
FORGO L. 452, 594
FUELOEP J. 185, 477, 478, 618, 619
GABOS GY. 600
GAGYI-PALFFY A. 588
GALACZ A. 47, 215, 216, 507
GALFI J. 562
GECZY B. 20, 217, 410, 503
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3. tábláza

ALAPKUTATÁS PALEOZOIKUM RETEGTAN 225
ALAPKUTATÁS TERV 188
ALAPKUTATÁS FOELDTANI-TERKEP NYERSANYAGTELEP-TERKEP TERV 189
ALAPKUTATÁS KÉSZLETEK 477
ALAPKUTATÁS RESZLETES-KUTATAS KOMPLEX-GEOFIZIKAI-MERESEK 82
ALAPKUTATÁS BANYAFOELDTAN 399
BAUXIT KOEZETALKOTO-ÁSVÁNYOK MIKROANALYSER 276
BAUXIT METAMORFÓZIS METAMORFIZALT-TELEP 285
BAUXIT KARSZTHIDROLOGIA VIZTELENITES 307
BAUXIT KAROTAZS GAZDASAGI-HATEKONYSAG 103
BAUXIT KRISTALYKEMIA SZINTÉZIS OXID DTA-DTG 113
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nem ebben a rendszerben dolgozzuk fel. A BRGM megkapja az általunk a 
BRGM tezaurusza és előírásai alapján tárgyszavazott magyar földtani szak- 
irodalmat és több más európai ország hasonló anyagával egyesítve, a fent 
leírtakhoz hasonló indexeket készít belőle. A CNRS-sel közösen kiadott 
Bulletin Signalétique-nek a földtani irodalmat és indexeket tartalmazó számait 
havonta két példányban kapjuk meg a BRGM-től. Az ebbe a rendszerbe való 
bekapcsolódás fölöslegessé teszi, hogy a külföldi irodalom gépi feldolgozására 
is vállalkozzunk. Egyúttal biztosítja, hogy a teljes magyar földtani irodalom 
szakszerűen feldolgozva belekerül a rendszerbe.
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COMPUTERIZED PROCESSING OF THE HUNGÁRIÁN GEOLOGICAL 
LITERATURE: WORKING PROCEDURE AND RESULTS

by
M. D o m o k o s  — G o m b o s i

Continuous and retrospective processing of the Hungárián geological 
literature is one of the tasks of the Geological Information Section of the 
Hungárián Geological Institute. As the first step a well-established glossary of 
geological terms — the thesaurus — had to be developed. As bases to rely on 
we have chosen on one hand, the list of keywords of the GEOFOND of 
Prague with which the Hungárián geological literature was processed for that 
Organization, on the other hand, the French geological fhesaurus as the means 
of indexing of the Hungárián material for the BRGM of Orléans.

Having the thesaurus at disposal, we could develop a programme System 
enabling to störe and select the Information in input média. With the aid of 
the computer ODRA— 1304 of the Eötvös University, Budapest we can 
prepare from the processed literature author’s, thematic, geographic and 
K W IC indices. The relevant literature of the given subject group(s) can also 
be retrieved by the computer.

A perspective for the years to come is to carry out a computerized auto
matic indexing and to include the unpublished reports in the Hungárián System.






