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Tisztelt Tudományos Ülés ! 

Engedjék meg, hogy mielőtt rátérnénk mai ülésünk tárgyára, egy kis 
kitérőt tegyek. A földtani tudományok különböző ágazatainak hazai művelői 
közül többen abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy a múlt évben részt 
vehettünk a Párizsban tartott centenáris 26. Nemzetközi Geológiai Kong-
resszuson. Ezek a négyévenként tartott kongresszusok minden alkalommal 
a világ geológusainak nemzetközi seregszemléi, de egyben a legjobb lehetőséget 
nyújtják arra, hogy áttekintést szerezzünk a földtan legkülönbözőbb terüle-
tein elért eredményekről, a további kutatást igénylő, még megoldásra váró 
kérdésekről, s érzékeljük a jövő kutatási trendjeit. 

Alkalmas ez a nemzetközi fórum arra is, hogy nemzetközi mércével 
mérlegelve lássuk helyünket a földtani kutatás nemzetközi mezőnyében. 
Mérlegelve a hazai tudomány képviselőinek szereplését a párizsi kongresszuson, 
éj tékelve az előadások iránti érdeklődést, az előadások visszhangját, úgy 
érzem, hogy a magyar földtani kutatás minden önelégültség nélkül is büszke 
lehetett az eredményekre. Megmérettünk, s nem találtattunk könnyűnek, 
s ha ehhez még hozzáveszem a földtani kutatás legkülönbözőbb területein 
az V. ötéves tervidőszakban elért eredményeket, nyugodtan állíthatjuk, hogy 
megfelelő szintű szakembergárdánk van a földtani kutatás előtt álló feladatok 
eredményes megoldására. 

A párizsi kongresszus egyben módot adott a földtan nagy területén 
működő nemzetközi szervezetek kutatási programjainak, elgondolásainak, 
törekvéseinek a megismerésére is. Az IUGS, az UNESCO, ill. a közös IGCP 
programokban amelyek átfogó globális programokat jelentenek — egy-
értelműen kettős célkitűzés jut kifejezésre: 
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— a nemzetközi méretű földtani kutatási tervek megvalósítása révén 
a legkülönbözőbb területeken és kérdéskörökben növelni a tudomá-
nyos megismerés fokát, együttműködésre mozgósítva mindazon 
rokon tudományágazatok szakembereit , akiknek érdemi együtt-
működése nélkül nehezen képzelhető el a kívánt frontális előre-
haladás, másrészt 
a földtani kutatás eredményezte tudományos megismerés alapján 
állva, azon túlmenően, szorgalmazni és szolgálni a földtani kutatás 
eredményeinek a hasznosítását, új ásványi nyersanyagforrások fel-
tárásával eleget tenni a fejlődő ipar nyersanyagigényének, a készlet-
növelő kutatások mellett korszerű módszerekkel végzett anvag-

O / o 
vizsgálatokkal segítve a közvetlen hasznosítást is. 

Általánosítva, minden tudományággal szemben két oldalról merülnek 
fel kérdések: választ kell adni egyrészt az adott tudomány belső fejlődéséből 
adódóan felvetődő kérdésekre, másrészt ugyanekkor szem előtt kell tartani 
a gyakorlat oldaláról jelentkező igényeket is. A földtani tudományok területén 
sincs ez másként, sem nemzetközi, sem hazai viszonylatban. 

A hazai földtani kutatás VI. ötéves tervét is ez a kettős törekvés jellemzi. 
A feladatokat egyrészt a különböző földtani ágazatok sajátos belső követel-
ményei , másrészt a népgazdasági igények határozzák meg, ainelv igények 
kielégítésében a földtani kutatás egészének alapvető fontosságú szerepe van, 
amelye t az ország természeti erőforrásainak kutatásával foglalkozó tárca-
szintű főiránynak országos szintre történt emelése, a kiemelt feladatok körébe 
való bevonása is jelez. 

E célkitűzés két oldala között azonban bizonyos különbség áll fenn. 
A tudományos megismerés mélységét fokozni hivatott földtani kutatás min-
denkép távolabbra tekintő koncepción nyug \ó , hosszabb távú feladatot 
j e l ent , míg a hasznosítás lehetőségeit, a gazdaságosság megítélését számos, 
raj tunk kívül álló világgazdasági és politikai tényező viszonylag rövid időn 
belül is jelentősen megváltoztathatja, s ennek következtében egy-egy ásványi 
nyersanyag hasznosításával kapcsolatosan ma kialakított kép esetleg rövid 
időn belül lényeges módosításra, átértékelésre szorul. 

Ezért nem lehet a földtani kutatást egyedül a hasznosítás függvényévé 
tenni . Ért elemszerűen azokat a földtani kutatási témaköröket kell preferálni, 
amelyek magas szinten járulnak hozzá a tudományos megismeréshez s éppen 
ennek révén képesek ha nem is azonnal vagy holnap, de esetleg már holnap-
után megoldáshoz segíteni különböző népgazdasági fontosságú problé-
mákat. Ezek azok a földtani kutatások, amelyeknek elvégzése nélkül már 
esetleg a közeljövőben is hátráltatott lehet egyes gyakorlati kérdések eredmé-
nyes megoldása. 

Így a földtani kutatási terv kialakításánál átgondolt hosszabb távra 
szóló koncepcióra, az igénybe vehető tárgyi és szellemi kapacitás ennek meg-
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felelő koordinációjának megteremtésére, a hasznosításnál éppen a megítél-
hetőség változékonysága miatt rugalmas helyzetfelismerésre és értékelésre, 
s ennek megfelelő gyors, rugalmas intézkedésekre, megoldásokra van szükség. 

Anmik is világosan kell állnia mindannyiunk előtt , hogy az ásvány i 
nyersanyagkutatásban és hasznosításban érdekelt és főleg felelős ágazatok 
egymással a legszorosabb egymásrautaltságban vannak, s közös feladatuknak 
csak a legszorosabb együttműködésben és összhangban tudnak megfelelni. 
Bármelyik fázis túlhangsúlyozása, az egyes fázisok fejlesztése közötti helyes 
és szükséges arányok torzulása nemcsak az összhangban okozhat hibát, de 
rontja a közös cél elérésének, ásványi nyersanyagkincsünk további feltárá-
sának és hasznosításának lehetőségeit is. 

Ezek az ágazatok: 
a földtani kutatás, amely a geológus, petrológus, geokémikus, mine-
ralógus, a geofizikus munkája révén felkutatja az új ásványi nyers-
anyaglelőhelyeket, s anyagvizsgálatai révén véleményt ad azok 
minőségéről, ami a hasznosításnak is egyik alapja, 
a bányászat, amely a felszínre hozza, kitermeli a geológia által feltárt 
készleteket, 
a feldolgozó ipar, amelynek feladata a feltárt és kitermelt ásványi 
nyersanyagoknak a bel- és a külföldi piacon eladható termékké 
formálása. 

A földtani kutatás hiába növeli a már meglevő készleteket, vagy kutat 
fel új hasznosítható ásványkincset, a bányászat hiába hozza a felszínre, 
ha az adott nyersanyagra, illetve a belőle előállítható termékre sem belföldön, 
sem külföldön nem akad vevő. A földtani kutatás nem holt tőkét akar produ-
kálni, hanem hasznosítható ásványkincset akar a népgazdaság számára bizto-
sítani. azonban, hogy mi a hasznosítható, ill. hogy mi hasznosul, az nem egye-
dül a földtani kutatáson áll. 

Természetes dolog, hogy különböző ásványi nyersanyagaink kutatásá-
nak, termelésének és hasznosításának gazdaságosságát számos külső és belső 
tényező együttesen határozza meg, amelyeket nem lehet f igyelmen kívül 
hagyni, azonban azt is tudomásul kell venni, hogy hazai ásványi nyers-
anyagaink adott minőségűek, s miután ezen nem lehet változtatni , nyilván 
a feldolgozási technológiát kell alakítani, hogy az adott minőségű hazai ásványi 
nyersanyagokból eladható termékek legyenek kihozhatok. 

„Az ország természeti erőforrásainak átfogó tudományos vizsgálata" 
című országos főirány VT. ötéves tervi földtani kutatási feladatainak kidolgo-
zását a maguk komplexitásában körültekintő és gondos előkészítő munka 
előzte meg, a tervezet széles körű vitára került, s nemcsak különböző vezető 
tudományos testületek tárgyalták meg, de a regionális földtani kutatási 
ankétok során azzal megismerkedhettek a gyakorlatban működő geoló-
gusok is. 
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A Magyar Tudományos Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok 
Osztályának mai tudományos ülésén elhangzó előadások révén kívánunk 
átfogó képet adni a VI. ötéves földtani kutatási tervben meghatározott fel-
adatokról, a földtani kutatások jelentőségéről általánosságban, a földtani ter-
mészeti erőforrások kutatásának tudományos hátteréről, illetve alapjairól 
egyes kiemelkedő fontosságú területeken, valamint a földtani erőforrások 
interdiszciplináris kapcsolatokban való helyéről és szerepéről. 

A VI. ötéves földtani kutatási terv széles körű előkészítésen nyugszik, 
a végrehajtás eredményessége mindannyiunkon múlik. 
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