
működőképessé tétele, a többi szolgálat munkájához 
való mielőbbi felzárkózás és az ezzel kapcsolatos fela
datok megoldása jellemezte. De már induláskor be kel
lett szállni műszaki ellenőrzési szinten a területünkre 
vonatkozó KFH kutatási munkákba, mint például a to
ronyi lignitkutatás, vagy az FTV által éveken át végzett 
országos kavicskataszterezésbe, illetve a BKI-BÁTI nyu
gat-zalai kavicskataszterező feldolgozásába (Mura-Ker- 
ka). Természetesen ebbe a körbe kell besorolnunk a 
tégla- és cserépipar fejlesztési igényeinek kutatásait is.

1975-től területünkről indult ki a "Magyarország 
földtana" című átfogó munka kutatási része, a paleo
zoikum feldolgozásával, melybe Földtani Szolgálatunk 
is tevőlegesen bekapcsolódott. Ekkor történt a magyar- 
országi földtani alapszelvények rendszerének a kia
lakítása.

Visszatérve a melléküzemági bányászatra hamar 
rá kellett jönnünk arra, hogy a Kisalföldi-medence és az 
azt övező területek, a folyóvizeinek völgyhálózatával 
együtt a többi szolgálati feladatainkhoz mérten igen je
lentős szerepet tölt be az építőipari ásványi nyers
anyag-bányászatában. E problémának a szakmai kéz
bentartása mindvégig hangsúlyos szerepet kapott 
munkánkban.

1981-től a Központi Földtani Hivatal prognózis 
szintű feldolgozást kívánt meg a szolgálatoktól, amely 
M=l:100 ООО-es térképi megjelenítéssel, egyes esetek
ben részletezőbb értékeléssel, több témában is megin
dult. Ekkor került feldolgozásra a megkutatott építői
pari ásványi nyersanyagok készlet helyzete és azok in

situ gazdasági értékének meghatározása.
Az általános rendezési tervek földtani megalapo- 

zásaiM=l:25 ООО-es változatban, de nem utolsó sorban 
a felszíni érzékenységi térképek megyei, illetve helyen
ként annál részletesebb kivitelben készültek. E munkát 
szerencsésen segítette elő a MÁFI Kisalföldi Osztályá
nak Dunántúlon megindított és fúráshálóval alátámasz
tott kutatása, amelynek komplex értékelő atlasz soro
zatához prognózis munkáink eredményei is jól beil
leszthetővé váltak.

A földtani szennyeződés-érzékenységi térké
pezés magyarországi megindításával, amelyben úttörő 
szerepet kapott a pécsi Földtani Szolgálat, az első volt 
Magyarországon, amely a környezetvédelemnek kor
szerű földtani háttért tudott biztosítani és ezt később 
az országos földtani hálózatunk is átvette a pécsi 
szolgálat témavezetésével. Területünkön igyekeztünk 
alkalmazni a már bevezetett módszer továbbfejleszté
sét a Kisalföldi-medencebeli részen, abból az alapel
képzelésből kiindulva, hogy értékelésünkben a szub
jektív elemeket minél kisebb mértékre csökkentsük.

A felszínmozgások feltérképezése is jelentősen 
hozzájárult a területek építésföldtani értékeléséhez.

Az 1989-es átalakulás a földtani szolgálati hálózatot 
is alapvető módon megváltoztatta és a privatizáció kö
vetkeztében számos ponton érte olyan hatás amely 
nem mindig szerencsésen hatott rá. Mindamellett a 
fentiek alapján elmondhatjuk, hogy területünkön az ál
lami és a civil szervezeteknek egyaránt hasznos 
segítséget nyújtó intézmény alakult meg Sopronban.

A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET 
DÉL-ALFÖLDI TERÜLETI FÖLDTANI 

SZOLGÁLATÁNAK AZ 1972-1994 ÉVEK KÖZÖTTI 
IDŐSZAKBAN ELÉRT FONTOSABB EREDMÉNYEI

DR. ZENTAY Tibor — geológus

A  Területi Földtani Szolgálatok 1969- évben történt 
megalakítása óta elmúlt 30 év történetét dr. Kassai Mik
lós szakszerű alapossággal foglalja össze. Részletesen is
merteti tanulmányában a közös programok keretében 
elvégzetteket és értékeli azokat. Ismeretes azonban, 
hogy minden területi szolgálatnak volt valamilyen, csak 
rá jellemző sajátos arculata, olyan tevékenység, amelyet 
csak ez a szervezet végzett. A következőkben a Dél
alföldi Területi Földtani Szolgálatot (DATESz) szeret
ném erről az oldaláról bemutatni, valamint néhány szót 
szólni az agrogeológiai munkákról.

A DATESz 1972. április 1-én alakult meg, működésé
ből az 1994-ig (nyugdíjazásomig) eltelt 22 évet felölelő 
időszakot tudom végigkísérni. A számszerűsített ada
tok az 1972-1990. közötti 18 évet reprezentálják.

Agrogeo lógia

A  talaj, a természeti erőknek ez a másodlagos és ma
gában véve nem is nagyon érdekes terméke az emberi
ség létezésének egyik alapfeltétele, ezért már nagyon 
korán felkeltette a kutatók érdeklődését. Tudományos
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vizsgálatába bekapcsolódtak a geológusok is, így az ez
zel foglalkozó tudományt agrogeológiának nevezték el. 
Az ilyen típusú kutatások terén hazánk már a múlt szá
zadban a világ élvonalába tartozott. Talán nem ismere
tes mindenki előtt, hogy az I. Nemzetközi Agrogeoló
giai Konferenciát 1909. évben hazánkban, a MÁFI-ban 
rendezték, amelyen a világ szinte valamennyi talajjal 
foglalkozó szaktekintélye részt vett. Ez volt az első olyan 
világfórum, ahol egy kibontakozóban lévő tudomány 
képviselői eszmét cserélhettek és eredményeiket egy
mással ismertethették.

A geológia - módszeréhez híven - a talaj vizsgálatát 
alulról felfelé végezte. A talaj megismerésébe később 
bekapcsolódó tudomány, a kémia ezzel ellentétes 
irányban, felülről kezdte vizsgálatát. Az idők folyamán 
az utóbbi szemlélet győzött, a geológusok helyét foko
zatosan a vegyészek vették át. Ezt igazolta az a körül
mény is, hogy a Földtani Intézetben az Agrogeológiai 
osztály az 1930-as években Agrokémiai osztállyá alakult 
át és egykori vezetője Kreybig Lajos is kémikus volt.

Az 1-960-as évek végén dr. Fülöp József akadémikus 
vetette fel azt a gondolatot, hogy a földtan tudósai - fel-
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használva a szakma gazdag ismeretanyagát - hasznosan 
segíthetnék a magyar mezőgazdaságot. Ezt a gondola
tot magunkévá téve munkálkodtunk az "új típusú me
zőgazdasági földtan" kialakításán. E témakörben az MTA 
Szegedi Akadémiai Bizottság (SzAB) által kiírt pályáza
ton I. díjat nyertünk. Munkánk során 39 szakmai anya
got (jelentés, program) állítottunk össze. Elkészült egy 
egyetemi doktori disszertáció, egy kandidátusi érte
kezés, egy egyetemi jegyzet, két MÁFI kiadvány, megje
lent 31 publikáció (ebből 4 külföldi szaklapban), 34 
előadást tartottunk (ebből kettőt világkongresszuson). 
Az előadások nagy részét agrárrendezvényen tartottuk, 
ezek fogadtatása igen jó volt, s a két szakterület (talaj
tan-agrokémia, geológia) kutatói között kialakult 
együttműködéshez ezek is jelentős mértékben hozzá
járultak.

A területi szolgálatok elkészítették a Talajjavító Nyers
anyagok Prognózisát (térkép, kataszter, szöveges rész). 
Sajnos, a térképi anyag nem került kinyomtatásra. En
nek terve időnként felvetődik, majd feledésbe merül.

Építésföldtan

Elvégeztük Szeged város építésföldtani térképezését, 
amely hazánkban - szemben a korábbi hegyvidéki terü
leten végzettekkel - az első síkvidéki munka volt. A meg
szerkesztett nagy számú térkép és megírt magyarázó 
összefoglalójaként a térképezési munkáról MÁFI ki
advány és kandidátusi értekezés készült. Az elkészült 
munkát Szeged város vezetőinek ünnepi ülésén mutat
tuk be, melyen dicséretet és elismerést kaptunk. Emel
lett szakmai fórumokon több előadást tartottunk és 
szakfolyóiratokban publikációkat jelentettünk meg.

i Hidrogeológia

Bekapcsolódtunk az alföldi rétegvizekben lévő metán
tartalom vizsgálatába. Kutatási eredményeinkről előa
dásokban és publikációkban számoltunk be. Részt vet
tünk a hidrogeológia egyetemi oktatásában is, egyetemi 
jegyzetet írtunk.

1972-1990. k ö zö tt k ész íte tt szakm ai anyagok <lb

S zilá rd  ásván yi n yersanyag -ku ta tás  é s  ép ítő ip a r i n yersan yag

p rogn ó z is
и

E p íté s fö ld ta n 2 3

A g ro g e o ló g ia 3 9

T e rm é s ze tv éd e lem -K ö rn y e ze tv éd e lem 14

F ö ld ta n i in fo rm á c ió , re n d s ze re ze tt  a d a t fe ld o lg o zá s 3

H id ro g e o ló g ia 2

M Á F I  k iadván y 3

A k a d ém ia i k iadván y 1

E gye tem i je g y z e t 2

Pá lyam u n ka 3

D o k to r i d is s ze rtá c ió 1

K a n d id á tu s i é r tek ezés 2

M eg ta r to tt  e lő ad ás 4 2

M e g je le n t  p u b lik á c ió 4 8

m _ .. .
Egyéb szakmai tevékenység

A  vizsgált időszakban különböző időpontokban 2 MTA 
és 8 MTESz tisztséget töltöttünk be, valamint két intéz
mény tudományos tanácsának voltunk tagjai.

Három kutató második (szakmérnöki) diplomát szer
zett.

Összefoglalás

E  rövid, korántsem teljes összefoglalásban igyekeztem 
képet adni a DATESz közös témákon felüli, egyedi mun
káiról, azok tudományos feldolgozásairól, közéleti sze
repünkről. Utóbbiakkal - úgy érzem - hozzájárultunk a 
magyar geológia elismertségének és megbecsülésének 
növeléséhez.

А К0/Л:Р-1)Г\.Ш Г1,1 t e r ü le t i f ö l d t a n i 
SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 1971. OKTÓBER ÉS 

1979. DECEMBER 31. KÖZÖTT
PÁLFY József — geológus

A  magyar földtan vezetőinek kétszeres köszönettel tar
tozom életem meghosszabbításáért. Köszönet illeti dr. Kon- 
da Józsefet, aki lehetővé tette, hogy az ipari porokkal 
szennyezett levegőjű Miskolcról tiszta levegőjű helyre 
kerülhessek. Miskolcon az Országos Földtani Kutató 
Vállalat Észak-magyarországi Üzemének főgeológusa
ként dolgoztam, mellette néhány évig az egyetem meg
hívott előadójaként III. éves mérnökgeológus hallga
tókat oktattam a gyakorlati munka teendőire. 1971 ele
jén olyan súlyos bronchitist szereztem, melyről a bron- 
chológusok megállapították, hogy az ismétlődő terhe
lés miatt Miskolcon nem gyógyítható. Fél éven belüli
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levegőváltozást javasoltak, ennek elmaradása esetén 
virágot a síromra. A problémák megtárgyalása után 
1971. október 1-vel kaptam megkeresést a Közép-du
nántúli Területi Földtani Szolgálat megszervezésére, 
majd vezetésére előbb balatonfüredi, majd veszprémi 
székhellyel. A hatásköri három megye: Veszprém, Ko
márom és Fejér. A Soproni Szolgálat megalakulásáig 
Győr és Vas megyében is el kellett látnom a szolgálati fe
ladatokat.

Szintén köszönet illeti dr. Fülöp Józsefet, aki meg
kímélt a szolgálati munka mellékártalmaitól (terepjáró 
üzemanyag-fogyasztása stb.), s ez éveket adott szá
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