
VITAFÓRUM 

Hozzászólás 
a Magyarhoni Földtani Társulat által a Földtani 

Közlöny hasábjain megindított vitafórumhoz 
Dr. Molnár Béla 

Az MFT kezdeményezését nagy örömmel fogadjuk. Úgy gondoljuk, sokan 
vannak, akik hozzászólásukkal, véleményük rövid kifejtésével szívesen segítik 
tudományunk fejlődését. Egymás véleményének ilyen módon való megisme
rése és a kulturált vita biztosan termékenyítő hatást gyakorolhat tudomány
águnk további fejlődésére. 

Az MTA Földtudományi Bizottsága által kezdeményezett, majd dr. B E N K Ő 
Ferenc „A hazai földtani könyvkiadás hosszútávú programjának kialakítása" 
c. összeállításához a következő megjegyzéseket teszem. 

Köszönet illeti dr. BBNKŐ Ferencet, hogy megvitatásra ilyen sokoldalúan 
jól átgondolt és tudományágunk minden részletére kiterjedő programot adott. 

Dr. BBNKŐ Ferenc tervezetében megállapítja, hogy a kiadott szak- és kézi
könyvek száma az utóbbi évtizedekben nagyon lecsökkent, kevésbé csökkent 
viszont a monografikus jellegű munkák száma. Ennek okát mi részben abban 
látjuk, hogy a szakembereket a jelenlegi tudományos minősítési rendszerünk 
elsősorban a monografikus feldolgozásokra inspirálják. Igazi világszínvonalon 
álló szak- vagy kézikönyv csak úgy írható meg, ha a szerző saját kutatási 
eredményén kívül más, sokszor többségében külföldi eredményt is átvesz. 
Ilyen esetben a tudományos minősítésnél felmerülhet az a kérdés, hogy a 
munkában mennyi a saját kutatási eredmény. Az arányok érdekében az á tvet t 
anyag mellett a saját kutatási eredmények esetleg nem is exponálhatok kellő
képpen. A kutatók jelentős része ezt a kockázatot presztízs okokból sem vállal
hatja. Ilyen jellegű munka nehezen tudna az MTA jelenlegi előírásainak meg
felelni, pl. annak, hogy egy-egy konkrét gyakorlati feladat megoldását a vég
zett kuta tás mennyiben segíti. Vagy a tézisek összeállításánál hogyan lehetne 
a megkövetelt formai részeket tartalmilag megfelelően megtölteni. 

Véleményünk szerint а ТМВ bizonyos esetekben kivételt tehetne, és ilyen 
módon pozitívan befolyásolhatná ennek a lényeges problémának a fejlődésót. 
Biztosak vagyunk benne, hogy a magas színvonalon megírt szak- vagy kézi
könyv legalább annyira hasznos tudományágunk és a gyakorlati élet számára 
is, mint nagyon sok más monográfia. 

A tervezett könyvkiadás 3.1. pontban foglalt üledékföldtanról, illetve szedi -
mentológiáról szóló részéhez pedig a következő megjegyzéseket fűzöm. 

A szedimentológia tárgykörben több, mint két évtizedes kutatási tapaszta
latom van. Bejártam a környező országokat. Személyes kapcsolatom van az 
ott élő szedimentológusokkal. Számos külföldi üledéktani konferencián elő
adással vet tem részt. Olyan munkahelyen dolgozom, ahol éppen a harmadik 
generáció csak üledékes kőzetekkel foglalkozik és jelenleg is az OM által enge
délyezett közös kuta tás t folytat a Heidelbergi Egyetem Szedimentológiai 
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Intézetével. Kb . 1 5 év óta tar tom a geológiára szakosodott egyetemi hallgatók 
Üledékföldtan c. kollégiumát. 

Ilyen tapasztalatok birtokában úgy érzem, hogy Magyarországon még a 
környező szocialista országokhoz képest is a tisztességes törekvések ellenére, 
pl. a rétegtanhoz képest, a modern szedimentológia kissé hát térbe szorul. 
Különösen vonatkozik ez a szak- és kézikönyvekkel való ellátottságra. Két 
kísérlet ugyan tör tént arra, hogy módszertani téren is előbbre lépjünk ebben 
a kérdésben. Az egyik az 1 9 7 1 . áprilisában Szegeden „Az üledékes petrológia 
újabb eredményei", a másik pedig az 1 9 7 4 . áprilisában Veszprémben ,,A kar
bonátos kőzetek képződése, vizsgálata és gazdasági jelentősége" című tárgy
körben megrendezett ankét volt. Ezeken az ankétokon számos lelkes fiatal is 
szerepelt. Nagy előny volt, hogy az ankéton elhangzott előadások jelentős 
része sokszorosított formában meg is jelent. A megjelent munkák egy részénél 
azonban látszik, hogy a bő nemzetközi irodalomból nehezen tudtak még a szer
zők válogatni és stílusukban is erősen érződik a nyers fordítás hatása. Sok 
igen fontos témára pedig az ankétokon nem is került sor. 

Úgy gondolom a szedimentológiában ezen a téren két ütemben lehet gyors 
előrelépés. Először egy jó külföldi összefoglaló munkát kellene magyarra 
fordítani. Kívánság volt az összeállítás részéről, hogy a javaslat lehetőleg 
orosz nyelvből, illetve gondolom szocialista ország irodalmából legyen. Ezért 
javaslom lefordítani az: Atlasz teksztur i sztruktur oszadocsnüh gornüh porod 
I—II . Nedra Moszkva 1 9 6 9 ; vagy a GRAZDANSKI, R.— KOSTECKA, A . — R A D -
OMSKI, A . — U H R U G , R.: Sedymentologia, Wydownictwa Geologiczne, Warsawa 
1 9 7 6 . c. lengyel nyelvű, esetleg ennek oroszra fordított és 1979-ben a Nedra 
kiadónál megjelenő változatát. Felhívom a figyelmet K U K A L , Z . : Geologie 
recentnich sedimentu, Nakl. CSAV, Praha 1 9 6 4 . , vagy ennek újabb angol 
nyelvű változatára is: Geology of Recent Sediments, Acad. Publ. Prag. 1 9 7 1 . 

A második ütemben kerülne sor a „Szedimentológia" с. magyar nyelvű 
kézikönyv megírására, amely a litológiát és faciológiát is tartalmazná. Ez 
három kötetes munka lehetne. Az első kötet a vizsgálati módszerekre, a máso
dik a törmelékes (agyagos)- ós a harmadik a karbonátos kőzetekre vonatkozó 
ismereteket foglalná össze. Ez MÜLLER, G. —FÜCHTBAUER, H . — E N G E L H A R D T , 
W.: Sediment Petrologie I—II—II I . E. S c H W E i Z E R B A R T ' s c h e Verlagsbuch
handlung Stut tgar t 1 9 6 4 — 1 9 7 3 . kötetéhez lehetne hasonló, vagy a karbonátos 
kőzetekkel foglalkozó rész a nem régen megjelent: FLÜGEL, E . : Mikrofacielle 
Untersuchungsmethoden von Kalken. Springer Verlag, Berlin 1 9 7 8 . c. köny
véhez. A I I — I I I . kötetben az általános ismeretadáson túl elsősorban a fácie-
sek felismerésének kritériumait kellene megadni. 

E munkában tanszékünk munkatársai szívesen vennének részt, annál is 
inkább, mert egyetemi jegyzet formájában bizonyos részeket már eddig is 
kidolgoztunk és a későbbiekben feladatunknak tekintjük a geológiára szako
sodott hallgatók ilyen jellegű jegyzettel való ellátását. 

Végül szabad legyen megjegyeznem, hogy nagyon hasznosnak látnám az 
utóbbi tíz évben megjelent egyetemi jegyzetek címjegyzékének összeállítását 
is. Néhány év óta több egyetemi tanszék nagy erőt és energiát fordít a hallgatók 
jegyzettel való ellátására. Ezek a jegyzetek modern, új eredményeket közöl
nek, így azok szakembereink szélesebb érdeklődésére is számot tar tha tnak. 
A mi tanszékünk, a JATE Földtani és őslénytani Tanszék is 1978-ban adta le 
sokszorosításra a közel 3 0 0 oldalas 1 8 4 ábrát, 1 3 táblázatot magába foglaló a 
„Föld és az élet fejlődése" c. egyetemi kari jegyzetet. 
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Hozzászólás 
Dr. Benkő Ferenc: Elgondolások a hazai 

földtani könyvkiadás hosszútávú programjának 
kialakítására című előterjesztéshez 

dr. Fejér Leontin 

Földtani könyvkiadásunk fogyatékossága — bízvást állíthatom — olyan 
téma, mely szinte állandóan foglalkoztatta szakmai közvéleményünket. Ilyen
képpen természetes, hogy nagy érdeklődéssel olvastam Dr. BENKŐ Ferenc 
igen alapos és gondosan összeállított vitaindító „koncepcióját" erről a szá
munkra annyira fontos kérdésről. 

Természetesen minden terv annyit ér, amennyi belőle megvalósul, vagy 
megvalósítható. És i t t van az első bökkenő ! A programtervezet a témák meg
ítélésem szerint túlzott elaprózásával, amire a későbbiekben még visszatérek, 
mintegy 50—60 kézikönyv kiadását javasolja 10 év alatt, azaz évente 5 — 6 új 
munka kiadásával számol, figyelmen kívül hagyva népgazdaságunk és könyv
kiadó vállalataink ezirányú teherbíróképességét. Kétségtelen ugyanis, hogy 
egy-egy könyv megjelenése csak akkor kifizetődő (még jelentős dotáció eseté
ben is !), ha azt megfelelő példányszámban lehet előállítani és persze eladni. 
Elképzelhetetlen azonban, hogy a javaslatban szereplő munkák egy jelentős 
hányadára, melyek csak szűk szakmai köröket érintő részletkérdésekkel fog
lalkoznak, kellő számú érdeklődőt találjunk. Becslésem szerint (és nem hiszem, 
hogy nagyot tévednék) ma hazánkban mintegy 500—600 személy dolgozik 
a földtan tudományának valamely részterületén. De legyen ez a szám kereken 
ezer ! Az valószínűtlen, hogy mindenki minden új szakkönyvet beszerezzen. 
(Okát most nem kívánom taglalni.) A nagyobb, monografikus összefoglalá
sokat talán az 50 százalék, a részletkérdésekkel foglalkozókat jó, ha a 20—25 
százalék megvásárolja. Tehát a tárgykörtől függően 500—200 példányra lehet 
szerencsés esetben vevőt találni. H a pedig így van, akkor a könyvek árát 
magasra kell szabni. Ha pedig ez magas lesz, akkor ezért fogják kevesen be
szerezni. Olyan róka fogta csuka — csuka fogta róka helyzet áll ennek követ
keztében elő. Végtére is tudomásul kell vennünk, hogy a geológusokénál 
nagyobb (jóval nagyobb) szakember-gárda sem „bírna e l" ilyen tömegű 
munkát . Mert bizony nagyon sokat akarunk markolni ! Vegyük csak kissé 
jobban szemügyre ebből az aspektusból a javaslatot. 

Mindjárt az elején négy alapozó mű szerepel az előterjesztésben: matema
tika, fizika, kémia, illetve közgazdaságtan geológusok számára. Miért kell a 
négy területről négy önálló munka ? Miért ne vonhatnánk ezeket egy kötetbe 
össze, mely egy nagyobb lélegzetű kézikönyvnek, a „Geológusok kézikönyvé"-
nek, lehetne első kötete. A „Geológusok kézikönyve" régi hiányt pótolna és 
különösen a vidéki vállalatoknál, többnyire elszigetelten dolgozó szaktársaink 
számára nélkülözhetetlen. Párat lan előnye, hogy benne egy helyen találja meg 
a gyakorló geológus a munkája közben részére fontos adatokat. így nem kell 
folyóiratokat és szakkönyveket végiglapoznia, ha ilyenekhez — elvágva a nagy 
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szakkönyvtáraktól — egyáltalán hozzá tud jutni. Olyanféle enciklopédikus 
műre gondolok, mint a „Bányászati kézikönyv", melyet gyakran veszünk 
kézbe mindennapi tevékenységünk során. 

A témák szétaprózódására jellemző, hogy a „Matematika geológusok számá
r a " mellett javaslatba hozza az előterjesztő a „Matematikai geológia" meg
írását is. Hát a ket tő — lényegét tekintve — nem ugyanaz ? És ha van is 
köztük i t t-ott különbség, ezért mi szükség lenne külön-külön is kiadni ezeket ? 
Jól megfér a matematikai geológia és a matematika geológusok számára egy 
kötetben, sőt a „Geológusok kézikönyve" egy főfejezetében is. Ugyanez a 
véleményem a „Gazdasággeológiáról" is. 

A „Terepi ásvány- és kőzethatározó" mielőbbi megjelenését csak helyeselni 
tudom. Ez valóban „hiánycikk". Tessék megírni ! 

Az „Elemző földtan" egy kötetbe összevonva a „Geológusok kézikönyve" 
második kötetét képezhetné. Természetesen az „egy köte t" — gondolva pl. 
BOLDIZSÁR Tibor Bányászati kézikönyvére — akár 1 5 0 0 oldal terjedelmű is 
lehet. Ez csupán papírminőség (bibliapapír) kérdése. 

Meggondolandónak tartja a javaslat egy határozói rendeltetésű, gyakorlati 
jellegű mikropaleontológiai kézikönyv kiadását. Ez vájjon hány geológust 
érdekel? Jószerével százat. Nem tar tom valószínűnek, hogy ilyen kis példány
számra kiadót lehetne találni. Akit ez a részterület érdekel, az a külföldi szak
irodalomhoz hozzá tud jutni — ha akar. 

A teleptani munkák azok, ahol szakmánkon kívüliek, elsősorban a bánya
mérnökök, érdeklődésére is lehet számítani, abban az esetben persze, ha ezek 
tar ta lmukban a bányászat napi kérdéseinek (feltárás, leművelés, biztonság 
stb.) megoldásához is nyújtanak segítséget. Nem értek azonban egyet azzal, 
hogy például a kőszénföldtani monográfia, melynek alapvető célja a hazai kő
szénelőfordulások földtani (és bányaföldtani !) viszonyainak ismertetése, tér
jen ki a kőszénkutatás elméletére és gyakorlatára is. Ennek taglalása a „Nyers -
anyagkutatási módszertan — alkalmazott földtan" főcsoportba tartozik. 
Ugyanez a véleményem a többi nyersanyagféleséget tárgyaló munkáról. 

A „Nyersanyagkutatási módszertan" ismét egy kötetbe összevonva (és nem 
8 — 1 0 vagy még többfelé szétaprózódva) a „Geológusok kézikönyve" harmadik 
kötete lehetne. Mondanom sem kell, hogy a gyakorló geológusok számára 
ennek a kötetnek a megjelenése mennyire égető ! 

Tekintettel arra, hogy van jó hidrogeológia és több kitűnő kőzetfizikai kézi
könyv (ASSZONYI C S . — R I C H T E R R . : Bevezetés a kőzetmechanika reológiai 
elméletébe; ASSZONYI C S . — K A P O L Y L . : A kőzetek mechanikai jellemzőinek 
meghatározása: K E Z D I A.: Talajmechanika), szükségtelennek tartom újabbak 
kiadását. Eltúlzottnak vélem külön „Környezeti geológia" megjelentetését is. 
Ezeknek az interdiszciplináris témáknak az egyes tudományágak szemszögé
ből való tárgyalása — lényegükből fakadóan — felesleges, sőt egyenesen hely 
telén ! 

A „Földtani értelmező szótár"-ra valóban szükség van. Ebben legteljesebb 
mértékig egyetértek Dr. B E N K Ő v e l . Talán ez lehetne a „Geológusok kézi
könyve" negyedik, befejező kötete. 

Kik írják a szakkönyveket? Kijelölni személyt vagy csoportot lehet, de 
ennek nagyon bürokratikus íze van. Egy könyv (de akár egy tanulmány) meg
írásához hajlandóság, a téma elmélyült ismerete és nem legutolsó sorban írás
készség, tehát rátermettség kell, amit nem lehet „kijelöléssel" ráerőltetni sem 
egyénre, sem egy alkalmi szerzői csoportosulásra. Meg vagyok arról győződve. 

9 * 
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hogy ha megteremtődnek a földtani szakkönyv kiadásunknak reális feltételei, 
lesznek hazai szerzők is és nem kell „kijelöléssel" mesterségesen megterméke
nyíteni geológusaink agyvelejét. 

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban még valamit ! Tudománytörténetünk azt 
bizonyítja, hogy a szak-, illetve kézikönyvek írásának műhelyei elsősorban 
a tanszéki intézetek voltak. Ezt a tradíciót az alapozó jellegű, átfogó művek 
kidolgozásánál továbbra is elvárhatjuk az ott dolgozó kollégáktól. A gyakor
lati célú munkák megírását azonban bízzuk a gyakorlati életben hosszú év
tizedeket eltöltött geológusokra, akik jobban ismerik a témát és akik tapasz
talataik alapján inkább tudják, hogy mi az az ismerettömeg, amire szüksége 
van a praktizáló geológusoknak és bányászoknak. 

A kiadói gondokat részben meg lehetne szüntetni, ha a „Geológusok kézi
könyve" kiadója a Magyarhoni Földtani Társulat lenne. Ennek jogi akadálya 
nincs, anyagi oldala is megoldhatónak látszik. Egy előfizetési felhívás segít
ségével könnyen felmérhető a várható igény. Amennyiben ez a vállalkozás 
sikeres lesz, megindíthatnánk a Magyarhoni Földtani Társulat Könyvtára 
sorozatot, melynek keretében a többi, szélesebb érdeklődésre számító munka 
is napvilágot láthatna. Más egyesületeknél már volt ehhez hasonló, eredményes 
vállalkozás. Miért ne próbálkoznánk meg mi is vele ? 

Végezetül még egy megjegyzés: ne markoljunk sokat, hanem az igényeinket 
és terveinket a realitások biztos talajára építsük, mert így legalább megvalósul
hat belőle — valami. 



Hozzászólás 
a hazai földtani könyvkiadás hosszútávú 

programjának kialakítására vonatkozó anyaghoz 
Dr. Zentay Tibor 

Nagy örömmel olvastam a „VITAFÓRUM" rovat megindításáról, és a Föld
tani Közlöny 108. számát megkapva mindjárt szeretném ezzel kapcsolatos 
gondolataimat kifejteni. 

Rendkívül helyesnek s szükségesnek tar tom a hazai földtani könyvkiadás 
hosszútávú programjának kialakítását. 16 és fél évet dolgoztam termelő válla
latnál, ebből az első három évet aknaüzemnél és bányaüzemnél. Mindkét he
lyen egyedül voltam geológus, ezért, ha valaki, úgy én értékelni tudom azt, 
mit jelent egy jó földtani szakkönyv. Annak idején szinte „rojtosra" forgat
tam a SCHRÉTER Zoltán és VADÁSZ Elemér által a Heves—Borsodi szénterü
letről ír t összefoglaló művet. Akkori egyik legnagyobb örömem az volt, mikor 
könyvüket antikváriumban meg tud tam vásárolni. Elmondani sem tudom, 
hogy több mint 20 éves szakmai munkásságom során hányszor vettem elő a 
jó öreg „VENDL-geológiát" és visszaemlékezem arra is, hogy széles körben 
használtuk a birtokomban levő SZILVÁGYI: Műszaki földtan c. egyetemi jegy
zetet. 

Bevezetőben szeretnék még egy kérdésre utalni. Bármilyen jó is legyen 
valamilyen elgondolás, annak mindig van egy hátrányos oldala. Fontos, hogy 
ezt időben felismerjük, annak érdekében, hogy kiküszöböléséről gondoskod
hassunk. Ezen hosszútávú programnak — amelyet nem győzök ismételni, 
hogy mennyire jónak és szükségesnek tar tok — van egy hátránya. Ez pedig 
abban áll, hogy bár minden szakterület „le van fedve" de csak egy művel, és 
ha ez valamilyen oknál fogva nem úgy sikerül ahogy előre tervezzük, csak 
„ez marad" . Ez t felismerve gondoskodhatunk a kiküszöbölésről oly módon, 
hogy az előre betervezett köteteken kívül, mintegy 10%-nyi „szabadkeret" 
lehetőségét biztosítjuk, esetleges kiegészítő, ismétlő, és más, előre nem tervez
hető kötetek részére. 

Az eddigiekben a „VITAFÓRUM" című cikk első kérdésére feleltem, vála
szom mindenképpen az, hogy jónak és helyesnek tartom a hosszútávé földtani 
könyvkiadás közölt koncepcióját! 

Most szeretnék rátérni a következő kérdésekre. Először néhány javaslattal 
szeretném kiegészíteni az egyébként nagyon kiváló, gondos és precíz munká
val elkészített összeállítást. 
— A hivatkozott művek jegyzékéből hiányolom NEMECZ Ernő „Agyagásvá

nyok" c. könyvét. Hiányolom az egyes szakterületek felsorolásában az 
agyagásványtant . Szükségesnek tar tanám egy, az előbb említett alapozó 
elméleti munka folytatásaként, az agyagásványtan gyakorlati alkalmazási 
területeivel foglalkozó szakkönyv megírását. 

— A 8.2. pontot én úgy írnám, hogy kőzetfizika-kőzetmechanika. A kiegészítés 
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indoklása azt hiszem nem szükséges, mindössze arra utalok, hogy a gépe
sített földalatti munkahelyek egyre több földtani-kőzetmechanikai prob
lémát vetnek fel, és a termelés irányítói az ott dolgozó geológusok ilyen 
irányú hozzáértését és közreműködését igényük. 

— A felsorolásból hiányzik — a környezeti geológiához hasonlóan — a mező
gazdasági geológia. Legyünk annyira optimisták, hogy egy ilyen mű meg
jelentetését 1990-ig legalább betervezzük. 

— Az 5.1. és 5.2. pontban írt művek elkészítése után az ezekben használt ré
tegtani beosztás valamint egységes nevezéktan felhasználásával, és az 
ehhez történő szigorú ragaszkodással, készüljenek egyes tájegységekre 
vonatkozó művek pl. Bükk-hegység, Alföld stb. Ezekben a földtani és ré
tegtani fejezetek mellett, kapjanak jelentős szerepet a hasznosítható anya
gok és az alkalmazott-földtani ismeretanyag. Tudom, hogy ezen felveté
semmel sokan nem értenek egyet, ezért szeretném külön megindokolni. 
Már az összeállítás is utal arra, hogy a szakirodalommal legmostohábban 
ellátott geológusok azok, akik az üzemi, terepi, anyagfeldolgozó feladato
kat végzik. Magam annyit tennék ehhez, hogy ők alkotják a geológus szak
emberek nagyobb, fiatalabb részét, hiszen általában majdnem minden 
geológus terepen vagy üzemnél kezdi munkáját. Ezeknek az embereknek, 
munkaterületük részletes földtani adataira van szükségük, és ha ezek leg-
fontosabbjait egy vagy több szakkönyv keretében megkapják, úgy ennél 
jobb útravalót, segítséget részükre nem adhatunk. Egy termelő vállalatnál, 
ahol a vezető nem geológus, a fiatal szakember megmérettetik és nem mindegy 
hogy hogyan. Nem mindegy az illető számára, de nem mindegy a Szakma 
részére sem. A megmérettetés rendszerint két formában történik:a) hogyan 
tud az illető fiatal szakember az adot t legfontosabb gyakorlati feladatok 
megoldásában saját szakmája oldaláról, saját szaktudásával résztvenni, 
b) mennyit ért az „uralkodó" szakmához (bányászat esetén a bányaműve
léshez). A kettő egyébként összefügg, és csak mindkét terület átfogásával 
dolgozhat az üzemi geológus hatékonyan. Ehhez pedig az ezt kielégítő 
egyetemi oktatás mellett, a szakkönyvek nyújthatnak elegendő alapot, 
s a legcélszerűbb szakkönyv pedig egy-egy terület teljes keresztmetszetben 
történő feldolgozása lehet. 

A továbbiakban néhány általános javaslatot szeretnék tenni: 
— Törekedjünk arra, hogy lehetőleg egy-egy művet a legmegfelelőbb szak

ember, vagy szakemberek írják. Ezért általában az lenne helyes, hogy a 
szakkönyvek megírása érdekében olyan TEAM-eket hozzunk létre, ame
lyekben — a szükséges arányban — átfogó tudású földtani szakemberek, 
továbbá szakterületüket legjobban értő specialisták vesznek részt. 

— Bizonyos átfogó, szakmailag még nem teljesen kikristályosodott területen 
mozgó művek esetében javaslom, hogy a témát országos pályázatra írjuk 
ki, és a legjobb pályamunkákat használjuk fel, a szakkönyv megírásához, 
a munkába pedig vonjuk be a legeredményesebb pályázókat. Ez a módszer 
lehetővé tenné a személyek objektív és legeredményesebb kiválasztását. 

— Inspiráljuk a legjobb szakembereket fokozott irodalmi munkásságra. Az 
ösztönzés egyik igen hatékony formája lehet, bizonyos szakkönyv, illetve 
annak egy részének megfelelő színvonalú kidolgozásáért történő tudomá
nyos fokozat odaítélés. 

— Az eddiginél sokkal több idegen nyelvű szakkönyv magyar nyelvre történő 
lefordítása lenne szükséges. Ezek létezéséről sokszor nem is tudunk, illetve 
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a Földtani Közlönyben történő ismertetésüket olvassuk. Ezek számunkra 
egyrészt hozzáférhetetlenek, másrészt a szakemberek jelenlegi nagy le
terheltsége miatt, még azon keveseknek, akik megfelelő szintű nyelvtudás
sal rendelkeznek sem jut elegendő idejük a rendszeres külföldi szakirodalom 
idegen nyelvű tanulmányozásához, — ha netán a könyvet meg is tudnák 
szerezni. Ezen művek lefordításával rendkívül sok időt és energiát taka
r í thatnánk meg. A Földtani Közlönyben, tárgyban megjelent összeállítás 
második lépcsőben történő folytatásaként javaslom, a lefordításra alkalmas 
külföldi szakirodalomjegyzéket felsorolni. Ehhez is nyilván kiegészítések 
érkeznek, és ezek alapján majd „összeáll" az a lista, amelyből a lefordításra 
és magyar nyelven történő megjelentetésre, arra legalkalmasabbakat ki
választhatjuk. 

— A harmadik lépcsőben össze kellene állítani a különböző egyetemi, és to
vábbképző jegyzetek, továbbá azon speciális monográfiák listáját, amelyek 
lemásolhatók és közkézre bocsáthatók. Meg kellene állapítani a különböző 
művek lexeroxálásának árát, majd lehetővé kellene tenni, hogy a földtan 
szakemberei ebből rendelhessenek. Természetesen ehhez xerox kapacitást 
is létre kellene hozni. Nem tudom, hogy ezen javaslatnak van-e jogi aka
dálya, azonban ha ez keresztülvihető lenne úgy meg vagyok győződve 
hogy ezen xerox műhely felbecsülhetetlen segítséget jelentene szakembe
reinknek. 

— Szeretnék a továbbképzésekről is beszélni. A jelenlegi információbőségben, 
a tudományok rendkívül gyors fejlődése következtében, a régi tudás meg
kopik, a megszerzendő pedig folytonosan nő. A jelenlegi igényekkel — vé
leményem szerint — semmilyen továbbképzés nem tud lépést tar tani . 
A továbbképző tanfolyamok megszervezése sok munkát igényel és rend
kívül költséges. Egy-egy tanfolyamra a szakembereknek csak töredéke 
ju that el. így egy geológus szakemberre vetítve, 10 évenként két tovább
képzésen való részvétel már jó arány, ugyanakkor ténylegesen nagyon 
kevés. Javaslom ezért az egyes továbbképző tanfolyamok anyagainak le-
sokszorosítását, és a továbbképzésben részt nem vevők számára is — mél
tányos áron — hozzáférhetővé való tételét. Természetesen ehhez az is 
szükséges, hogy a továbbképzéseken előadást tartók, anyagukat kötelesek 
legyenek megfelelően szerkesztve, írásban leadni. 

Magam részéről a környezeti földtan, illetve mezőgazdasági földtan leírásában 
szívesen résztvennék. Utóbbit a talajtan szakembereivel közösen lehetne el
készíteni. A felállítandó szerzői kollektíva vezetésére STEFANOVITS Pál pro
fesszor urat javasolom. 

A kérdésben a Szakma vezetői, tehát a földtani szakirodalommal legjobban 
ellátottak döntenek. Kérem, hogy döntéseik meghozatalánál az iparban dol
gozók és a fiatal szakemberek szempontjait kiemelten vegyék figyelembe. 

Végezetül őszinte köszönetet mondok a téma felvetőjének és a kitűnően si
került „ELGONDOLÁSOK" összeállítójának. 



Hozzászólás 
Benkő Ferenc szakkönyvkiadási tervezetéhez 

Viczián István 

A tervezet utal rá, hogy a kiadandó szakkönyvek anyagának összeállítása 
során nagymértékben támaszkodhatunk a jegyzet formájában már meglevő 
munkákra. Ezzel kapcsolatban fel szeretném hívni a figyelmet egy kiváló ál
talános földtan tárgykörű jegyzetre, amely véleményem szerint alapja lehetne 
egy könyvalakban kiadott általános földtannak, és esetleg megfelelő bővítés 
után azt a helyet foglalhatná el szakkönyveink sorában, amelyet több mint 
két évtizeddel ezelőtt VADÁSZ Elemér Elemző földtana töltött be. Ez a jegyzet 
a következő: 

BÁRDOSSY György: Általános földtan. (UNESCO Nemzetközi Továbbképző 
Tanfolyam a Mérnökgeológia Alapjairól s Módszereiről), Budapest, 1975. Sok
szorosította a Magyar Állami Földtani Intézet. A jegyzet egy szűkkörű tan
folyam részére készült, és bár később a Magyarhoni Földtani Társulat kereté
ben is terjesztették, tulajdonképpen nem kapott kellő nyilvánosságot. A klasz-
szikus sorrendben tárgyalja az általános földtan ismeretanyagát: először a 
Föld felépítésével, majd a külső és belső földtani erők munkájával foglalkozik, 
végül az anyagot a szerkezeti földtan zárja le. Rendkívül nehéz e széles tárgy
körben minden területen világosan tisztázni az alapfogalmakat, és ugyanakkor 
úgy adni elő az anyagot, hogy az korszerű legyen, és lehetőleg kimaradjanak 
belőle a már megcáfolt, de elterjedt tévhitek. Úgy tűnik, hogy a szerzőnek 
éppen ez sikerült. Korszerű az üledékképződési folyamatok, a vulkanizmus 
típusainak felosztása és tárgyalása, valamint az a jelentőség, amelyet a lemez
tektonikának tulajdonít. Még azok a szakemberek is hasznosan forgathatják, 
akik egy-egy terület specialistái, ugyanakkor a csak általános természettudo
mányi ismeretekkel rendelkező szélesebb olvasóközönség is jó felsőfokú be
vezetést kaphat belőle a földtanba. Bár nagy előnye a munkának a tömörség, 
meggondolandó, hogy kiadása esetén bizonyos részeit nem kellene-e bővíteni 
(pl. a metamorfózis tárgyalását). 

A jegyzet ugyanennek a tanfolyamnak a keretében angolul is megjelent, 
és a magyar kiadás is tartalmazza minden fontosabb szakkifejezés angol meg
felelőjét is, így a nemzetközi szakirodalomba való bevezetésként is jól hasz
nálható. 



Vélemény a „Vitafórum" cikkhez 
Dr. Baksa Csaba — Földessy János 

Tisztelet a kezdeményezőknek, akik végre kinyitották az ablakokat, hogy 
teret engedjenek egy kis friss levegőnek, kiszellőztessék az egyes szakmai zu
gokban megrekedt áporodott levegőt. Csupán az a félő, hogy szerény terje
delmű negyedéves szakmai folyóiratunk nem lesz képes befogadni azt a véle
ménytömeget, ami a jelenlegi — s remélhetőleg az ezt követő — vitaindító 
felvetésre készül. Ez — szakmai publikációs lehetőségeink és információ cse
rénk helyzete — azonban már egy másik vita témája lehet. A bevezetőben még 
csupán annyit, hogy hasonló, bár kevésbé kidolgozott javaslatot már 1976 
januárjában a Társulat Választmányához beterjesztettünk, de ennek megvita
tására nem került sor. V 

A jelenleg indított vita, földtani könyvkiadásunk hosszútávú programjának 
kialakításáról, olyan területet érint, ahol elmaradásunk — akár a nyersanyag
kutatásban élenjáró, akár a bennünket körülvevő szomszédos országokhoz 
viszonyítjuk magunkat — fényévekben és nem években mérhető. Rossz ha
sonlattal élve sajnos azt mondhatjuk, hogy a földtani információ java nálunk 
még szájhagyomány útján terjed, eltekintve néhány, a középkori kódexek 
nehézségével és időigényével készülő, s egy-két valójában modern, rendszere
sen megjelenő időszakos vagy alkalmi kiadványtól. A fényévnyi hát rány be
hozására csak igen nagy anyagi és szellemi ráfordítással, hosszabb időszak 
alatt van lehetőség, s ez a Társulat rendelkezésére álló társadalmi támogatáson 
és jószándékon túl az anyagi eszközökkel rendelkező szakmai szervek (NIM, 
K F H , MTA) támogatását is igényli. 

Dr B E N K Ő Ferenc részletes helyzetfelmérésének megállapításaival alap
vetően egyetértünk, s a továbbiak során az ő csoportosítását, gondolatait kö
vetve kívánjuk hozzáfűzni kiegészítéseinket. Előzetesen azonban egy-két 
alapelvet célszerűnek látszik leszögezni. 

1. Elsőként kell említenünk azt, hogy a földtani jellegű szakkönyvek olva
sóinak száma optimális becslések szerint sem haladja meg a 2000-t. így a ter
vezhető példányszám nem haladhatja meg az 1000—1500 darabot. Ez rögtön 
nyilvánvalóvá teszi, hogy az egyes kiadások csak igen jelentős anyagi ráfordí
tással készülhetnek el, s a költségek nagy hányada nem térül meg. 

2. Ennek dacára ezt a ráfordítást mindenképpen szükségesnek kell ítélni, 
hiszen ezzel lényegében a geológus termelőeszközeit biztosítjuk ahhoz a mun
kához, amelynek elvégzését tőle elvárjuk. A gazdaságosságot figyelembe véve 
akkor járunk el helyesen, ha elsőrendű fontosságot olyan témák publikálásá
nak tulajdonítunk, amelyek a nyersanyag-célú földtani kutatást végző geoló
gusok számára biztosítják az alapvető adat-jellegű és módszertani ismere
teket. 
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3. Az egyes tudományágak alapjait és alapvető módszereit ismertető kézi
könyvek a külföldi szakirodalomban igen nagy számban állnak rendelkezésre. 
Tekintve, hogy a szakkönyvek nagy részének belső ta r ta lma 5 — 10 év alatt 
erkölcsileg elévül, fontolóra kell venni, hogy érdemes-e hazánkban ilyen kézi
könyv összeállítására képes igen kisszámú szintetizáló és nagy áttekintéssel 
rendelkező koponya képességeit több évre olyan szakkönyvek összeállítására 
fordítani, melyek már másutt elkészültek. Szerintünk helyesebb lenne kettős 
u ta t választani: bizonyos alapvető külföldi munkákat lefordíttatni, az idő 
előrehaladtával rendszeres időközökben. Másrészt ugyanezen tudományágak
ban a hazai adaptációt kellene — akár kézikönyv, akár tanulmánygyűjte
mény formájában — rendszeresen közzétenni. 

4. Ugyanakkor, amikor egyes alapvető külföldi munkák lefordításának 
szükségességót hangsúlyozzuk, aláhúzottan ki kell jelentenünk azt, hogy ez 
csak a megoldás kezdetét jelenti. A szakirodalom fordítása ugyanis nem tart
hat lépést a tudomány fejlődésével, s csak az a megoldás látszik reálisnak, 
hogy az alapvető munkák bázisáról kiindulva mindenki önállóan tanulmá
nyozza a külföldi szakirodalomnak az őt érdeklő ágát. Ez itt rögtön fel
veti a szakmai nyelvi képzés és tudás siralmas helyzetét, ami újabb vita
indító témája lehetne, e helyen azonban ajánlatosabb most ezen keresztül 
lépni. Ami ebből a problémából a szakmai könyvkiadásra hárul, az a földtani 
szótárak kiadásának kérdése. Eltekintve attól, hogy hazai szakmai nyelv
használatunknak is számos tisztázatlan pontja van, idegen nyelvekkel kap
csolatot létesítő szótárakkal nem rendelkezünk. Ez egyben igen nagy gátja 
összes, nemzetközi földtani, üzleti kapcsolatunknak is. Fontosságára jellemző, 
hogy a Szovjetunióban már 1960-ban megjelent egy magyar—orosz földrajz
földtani szótár, hogy a számukra összehasonlíthatatlanul kisebb jelentőségű 
magyar szakirodalomba betekintést biztosítson. 

A többnyelvű (orosz, angol, francia, német, spanyol-, illetve a Kárpát-me
dencei kapcsolatok miatt szlovák, román, szerb-horvát) földtani szótárak el
készítése még a magyar földtani értelmező szótárt is megelőző fontosságú fel
adat . 

5. Végül, de nem utolsó sorban meg kell említenünk azt a tényt , hogy véle
ményünk szerint ma it thon nincs olyan szakember, aki egyszemélyben szerző
ként vállalkozhatna kézikönyv írására. Ehelyett a munkaközösségeket tartjuk 
célravezetőnek, a rugalmasabb megoldásnak. Másrészről — az alapvető kézi
könyvek megírása után — az egyes szakterületekről sűrűbb időközökben meg
jelenő, s a megfelelő terület szakemberei által közösen összeállított tanulmány
gyűjteményeket tar t juk a továbbfejlődés útjának. 

A konkrét ajánlásokat áttekintve B E N K Ő Ferenc felosztását követve az 
alábbi gondolatokat szeretnénk hozzáfűzni: 

1. Az alapozó szakirodalomban csupán az utolsó, közgazdaságtani ismerete
ket tar t juk szükségesnek külön a geológusok számára készült speciális kézi
könyv formájában elkészíteni. Ebben az esetben ugyanis olyan törvényszerű
ségek és dinamikus gazdasági folyamatok működnek, melyek egyéb ipari ter
melésnél nem játszanak szerepet. A többi felsorolt tudományágból a válogatás 
önkényes, s amennyiben minden szóbajöhető alkalmazási területet tekintünk, 
lehetetlen is lenne. 

2. Ásványtan, kőzettan, geokémia területén a 2.1. pont megvalósítása hasz
nálható formában (elméleti okokból) szinte a lehetetlenséggel határos, s in
kább része lehetne a 7.2 pontban leírt munkának. 
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2.2. Geokémia kézikönyv egyes részei teljesen elavultak. A mai geokémiai 
kézikönyvek, több kötetre rúgó terjedelmes munkák, melyek lefordítása is 
hatalmas feladat. Véleményünk szerint azonban inkább a fordítást kellene eb
ben az esetben választani (pl. SZMIBNOV). 

2.3. Az ásványtani praktikum csupán néhány ma már klasszikusnak tekint
hető módszert ír le, egyesek ezek közül véglegesen kiszorultak a használatból. 
Nincs magyar földtani célú irodalma az analitikai kémiával összemosódó, de 
főleg a földtudományokban használt módszereknek — pl. mikroszonda, po-
larográfiai röntgenfluoreszcens radiometria, különböző spektrometriai mód
szerek, izotópanalízis, illetve ezek földtudományi alkalmazásai. Ide lehetne 
felsorakoztatni a folyadékzárvány vizsgálatok, termolumineszcencia, festési 
eljárások kiterjedt témakörét, a ma már külön ágazattá fejlődött agyagásvány
vizsgálati eljárásokat. 

Ezeket célszerűtlen lenne egy merev kézikönyvbe erőltetni, ehelyett kisebb 
terjedelmű munkákból álló sorozat javasolható, melynek egyes kötetei rövi
debb idő alatt, gyorsabb ütemben készülhetnek el. 

Az idézett kőzettani praktikum bizonyos részei mindig aktuálisak marad
nak, azonban nem nélkülözhető hiányként jelentkezik egy elfogadható minő
ségű kőzetmikroszkópia, az évtizedek óta használt egyetlen K u B O V i c s - f é l e 
egyetemi jegyzet felújításával, kibővítésével, elfogadható illusztrációs anyag
gal való ellátásával. 

2.4. Ma már nehezen képzelhető el kézikönyv színvonalú kőzettan könyv, 
hiszen a szakterület már három, teljesen elkülönült ágra, magmás, metamorf 
és üledékes kőzettanra esett szét. Szét kell ezen túlmenően választani a leíró 
petrográfiai és elemző petrológiai-szedimentológiai ágat, ezek is külön-külön 
kötetekre kívánkoznak. 

A nyugati nyelvterületekről ma TUBNEB—VEBHOOGEN, W I N K L E B és P E T T I -
JOHN klasszikus munkái ajánlhatók lefordításra, a petrológia témaköréből. 

A kőzetelváltozások a fentitől különválasztva legalább ilyen fontos téma
csoportot alkotnak, melynek kézikönyvként való publikálása az előzőekkel 
azonos fontosságú. 

A fenti témákra véleményünk szerint hazai szerzők nem alkalmasak. 
3. Elemző földtan területén a V A D Á s z - f é l e munka — bonyolult szerkesztése, 

és helyenkénti zavarossága ellenére — máig az egyetlen kézikönyv, mely a 
földtani jelenségeket összefogottan tartalmazza. Ezt nem pótolja a genetikai 
petrológia, szerkezeti földtan s geomorfológia külön-külön ismertetése, hiszen 
pont az elemző földtan összegezi ezeknek a fenti „természeti mozgásfor
máknak" eredő hatását , azt a természeti jelenséget, amelynek vizsgála
tából kiindulva eljutunk a petrológiáig, szerkezetig ós geomorfológiáig. 
Az elemző földtanra és a többi terület összefoglalására külön-külön van 
szükség. 

A V A D Á s z - f é l e Elemző földtan kiadására csak alapos, kritikai átdolgozás 
után nyílna lehetőség. Ajánlható megfelelő külföldi alapmunka megkeresése 
és lefordítása. 

3.1.— 3.3. A petrológia ágazati területén ma a szedimentológiában egyesül 
legjobban a kőzettan és a földtan, úgyszólván külön tudományággá fejlődve. 
Ennek, s a metamorfózis, ismereteinek összefoglalására a fentiekben említett 
külföldi szerzőket javasoljuk. Tekintve a vulkáni hegységek egyre intenzívebb 
kutatását — élő vulkanológiai ismeretek hiányában célszerű lenne pl. R I T T -
MANN vagy MCDONALD művének lefordíttatása. 
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3.4. Külön említést érdemlő sürgős szükség van a szerkezeti földtan meg
jelentetésére, mivel ez az ág még az egyetemi oktatás területén is igen elha
nyagolt. I t t szintén csak külföldi munka lefordítása jöhet szóba. 

3.6.— 3.7. pontban említett munkák a kutatási módszertan körébe foglal
hatók. 

A 4. és 5. pontban foglaltakkal kapcsolatban nincs észrevételünk. 
6. Ma már szintén nehezen képzelhető el, a 6.1. pontban említett „Genetikai 

te leptan" egy műben való összefoglalása. Úgyszintén a lehetetlenség határát 
súrolja egy metallogéniai elmélet és praktikum összeállítása. Fentiek helyett 
a 2.3. pontban javasolt sorozat forma ajánlható, a magyar érdekeltségi szférá
ban (hazai és külföldi kutatási területeinken) előforduló típusok kiemelésével 
és részletezésével. (Intézkedni kellene az évek óta húzódó magyar metallogé
niai térkép összeállításáról, kiadásáról szakszerű magyarázattal együtt.) 

A 6.3. pontban javasolt munkát a 7. pontban felsoroltakkal együttesen lenne 
célszerű említeni. 

A 6.4. Magyarország teleptana bizonyosan nem foglalható be a Magyar
ország földtana műbe. Sőt, véleményünk szerint önmagában is szükségszerűen 
több kötetes mű, mely szintén nagyobb alkotói munkacsoport együttműkö
dését igényli. 

6.5.3. Az érctelepek teleptani típusai, vonatkozásában a teljesség igénye 
nélkül megírt összefoglaló művek helyett ismét ajánlható egy-egy genetikai 
típus, illetve földrajzi, földtani egység telepeinek könyv vagy cikksorozat for
májában megjelent külföldi tanulmányainak lefordítása, (pl. Sz. A. Mov-
SZESZJAN, M. P . USZAENKO: Komplexnüje medno-molibdenovüje mesztorozs-
gyenyija, illetve Economie Geology speciális kötetei stb.) 

7. Az ezen a területen mutatkozó hiányok érintik leginkább a nyersanyag
kutató szakembert. I t t némileg eltérünk BENKŐ F . csoportosításától és a vé
leményünk szerint szükséges tematikát soroljuk fel: 

1. Geofizikai kutatási eredmények földtani kiértékelése. 
2. Földtani térképezés, térképszerkesztési módszerek. 
3. Fotogeológia, kozmogeológia, aerogeológia. 
4. Terepi geokémiai módszerek. 
5. Kutatófúrások technológiája, fúrások anyagának földtani kiértékelése. 
6. K u t a t á s tervezés és gazdaságosság. 
7. Mintavételek elmélete és gyakorlata, mintavételek kiértékelésének sta

tisztikus módszere. 
8. Készletszámítás. 

A fenti témakör sorozatos formát, kis terjedelmű, résztémákra szorítkozó 
kézikönyvek szerkesztését igényli, részben hazai, részben külföldi szerzők 
tollából. 

8. E ponthoz soroljuk egy olyan bányaföldtani munka kidolgozását, mely 
a bányászati igények oldaláról közelíti a bányaföldtant, s foglalkozik a bánya-
beli földtani kutatás fejtéstervezés, készletigazolódás, víz—gáz veszély,kő
zetnyomás földtani vontkozásaival, illetve geotechnikai alkalmazásokkal. 

9. A 9.1. pontban említett földtani értelmező szótár csak házunk tájának 
rendberakása után valósítható meg, mert vajon milyen megfelelőket rakjunk 
a lefordított idegen nyelvű értelmező szótár megfelelő szakkifejezéseinek he
lyébe, ha a magyar fogalmak pontos jelentéseit nem tisztáztuk. 
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Emellett szükséges az előzőek során említett földtani többnyelvű szótár, 
melynek legcélszerűbb formája talán a Lengyel Földtani Intézet által kiadott 
ötnyelvű szótár magyar adaptációja lenne. 

A fenti munkák között szinte lehetetlen fontossági sorrendet megállapítani, 
de ha mégis, akkor első lépcsőben az: 

1. Ásvány-kőzettani, anyagvizsgálati módszerek sorozat. 
2. Nyersanyagkutatási módszerek sorozat. 
3. Szerkezeti földtan. 
4. Magmás, metamorf, üledékes kőzettan. 
5. Többnyelvű földtani szótár említhetők. 

A szerzők megválasztására az a véleményünk, hogy ez ne önjelöltsóg alap
ján, hanem Társulati megbízás, esetleg tématerv pályázat útján kerüljön sor. 
Igény esetén: 

W I N K L E B : Petrogenesis of Metamorphic Rocks 
BANDÁT, Horst : Aerophotogeology 
К о о н — L I N K : Statistical Analysis of Geological Data 

с. művek elkészült teljes fordításait — megfelelő előkészítés u tán — kiadásra 
tudjuk ajánlani. 

Javasoljuk a fenti témában a mielőbbi — előkészített — nyilvános vitát. 



Vélemény a Földtani Közlöny 
„Vitafórum" cikkéhez 

Dr. Körössy László 

A magyar földtan fejlődésének kétségtelenül alapvető fontos kérdése a szak
könyvkiadás. Bár az utóbbi években sokkal több könyv jelent meg, mint an-
nakelőtte, mégsem lehetünk elégedettek, mert az alapvető kézikönyvek meg
jelentetésével lemaradtunk pl. a szomszédos államokhoz képest is. Az alap
vető kézikönyvek hiánya kedvezőtlen az egységes és helyes földtani gondol
kozás kialakulására, a földtai fogalmak tisztázatlanságát, egységes definíció
juk hiányát okozza. 

A külföldi szakkönyvek lefordítását nem tar tom helyesnek, több okból. 
Először azért, mert nem jól illeszkednek a hazai viszonyokhoz, a fordítás soha
sem pótolhat magyar szakkönyvet. Az eddigi fordításokban az értékes szá
munkra, amit magyar szakemberek írtak hozzá. A külföldi szakkönyvet a 
legtöbb, magyar geológus megérti fordítás nélkül is. Nekünk megvannak a 
magunk szakemberei, akik korszerűbb könyvet tudnak írni a kb. egy évtized 
előtti ismeretszintű megjelent külföldi szakkönyvnél, amelynek fordítása és 
magyar kiadása újabb éveket igényelne. Végül pedig a magyar szakemberek
nek is teret kell biztosítani az önkifejtésre és érvényesülésre, arra, hogy az 
írók és olvasók egyaránt gyarapíthassák tudásukat . 

Véleményem szerint munkacsoportokat kell szervezni, melyeknek egy-egy 
tagja a szakkönyv egy-egy fejezetét írja meg. így a könyv rövid idő, pl. fél év 
alatt elkészülhet és nem jelent egy-egy fejezet megírása túl nagy megterhelést 
az írójának azért sem, mert a munkát annak a kérdésnek legjobb szakértőjére 
kell bízni, akinek az anyaga megvan hozzá. Ilyen módon minél több jó szak
ember előtt meg kell nyitni a lehetőséget arra, hogy kifejthesse tudását . 

Nem helyeselhető pl. az, hogy a kőolajföldtan szakkönyvről azt írja a 
„Vitafórum" hogy „készülőben van" mert már legalább 20 éve ebben a stá
diumban van és így talán sohasem fog valóban elkészülni. Szerintem egyetlen 
ember nem is készítheti el, mert mire a végére ér, az eleje elavult és elölről kell 
kezdenie. így akik valóban elkészítenék a munkát, nem foglalkozhatnak vele, 
mert kijelentették, hogy már „készül" de akik készíthetik azok nagy elfog
laltságuk miatt nem mélyedhetnek el benne nem fordíthatnak rá elég időt. 
Ezeket a régen készülő munkákat meg kell vizsgálni, mi készült el belőle, ami 
készen van, azt föl kell használni, ami pedig hiányzik, azt kollektíven belát
ható időn belül el kell készíteni. 

A rész-feladatok elvégzéséhez javasolnám egyes nyugdíjasok beszervezését 
is, akik tapasztalt szakemberek, idejük is inkább van, és még erejük is van a 
munkához, és sok összegyűjtött anyaggal rendelkeznek. 

Véleményem szerint fontos, hogy a magyar geológiai lexikon mielőbb elké
szüljön, a földtani fogalmak definíciójával, a szerkezet-egységek, rétegtani 
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egységek rövid ismertetésével. Nem tar tanám helyesnek szovjet, vagy angol 
lexikon lefordítását, mert azok a sajátos viszonyaiknak megfelelően készültek. 
Olyan lexikonra van szükség, amely mind a keleti, mind a nyugati fogalma
kat tartalmazza röviden, a nálunk fontos címszavakkal részünkre készül, 
vagyis elsősorban a Kárpátmedence és Kárpát-Balkán, Középeurópa földtani 
viszonyaira vonatkozik. Erre talán legjobb példa a csehszlovák geológusok 2 
kötetes kitűnő geológiai lexikona, amely pl. a címszavak összeállításában példa
ként szolgálhatna. Nem szolgai fordítás, hanem a címszavak magyar megfo
galmazása és a részünkre fontos címszavakkal új lexikon készítése lenne hasz
nos számunkra. Ezt néhány szorgalmas magyar szakember 1—2 év alatt el
készítené. 

Véleményem szerint nem szabad drága kiadványokat készíteni, amire pedig 
hajlamosak vagyunk. A korszerűség fontosabb, mint a fényűző külalak. Olcsó 
és gyorsan elkészülő munkákra van szükség. Az sem baj, ha a munka első 
kiadása nem tökéletes, mert 5—10 év múlva úgyis korszerűsíteni kell és új 
kiadásra van szükség, amelyet át kell dolgozni és tökéletessé lehet fejleszteni. 
Szakkönyvek kiadásához máris sok jó anyag van együtt a nehezen hozzáfér
hető egyetemi jegyzetekben, ezek letöbbje kézikönyvvé fejleszthető. 

Véleményem szerint eredeti magyar munkák megjelentetése fontos azért is, 
hogy szakembereink előtt legalább ebben a kis országban legyen lehetőség 
tehetségük, szorgalmuk kifejtésére. Nekünk végeredményben nagyon sok jó 
szakemberünk van, csak összefogásukra, munkaerejük önzetlen megszervezé
sére van szükség, amire mai viszonyaink mellett a Földtani Társulat és az 
Akadémia illetékes. 

Részemről nagyon helyeslem a „Vitafórumban" közölt „elgondolásokat" 
és minél szélesebb körök bevonása és jó megszervezése után a mielőbbi meg
valósításához kívánok sok szerencsét. 



Hozzászólás Benkő Ferenc tervezetéhez 
Dr. Embey-Isztin Antal 

Két észrevétel erejéig én is szeretnék hozzájárulni a felvetett témához. Az 
első az ún. alapozó szakirodalmat illeti, i t t egy fiziko-kémia könyv hiánya 
ásvány-kőzettanosok (geológusok) számára túnik a legégetőbbnek. Ennek 
anyaga sem a tervezett fizika sem pedig a kémia geológusok számára c. könyv
ben nem kaphatna helyet, mivel a fiziko-kémia önálló tudományág. Ezt a 
könyvet egy olyan fiziko-kémikus alapműveltségű kutató tudná megírni aki 
a földtudományok területén dolgozik. Igen fontos lenne, hogy az olvadék és 
hidrotermális rendszerekből tör tént kristályosodást és általában a kémiai 
termodinamikát geológusok számára is közérthetően és részletesen tárgyalja 
a könyv. 

A másik észrevétel a kőzettan könyvet érinti. Magyarországon több kiváló 
ásványtan jelent már meg de egy önálló kőzettannal máig adósok vagyunk. 
Véleményem szerint kívánatos lenne, hogy e mű három kötetben jelenjen meg 
(magmás, metamorf és üledékkőzettan) kötetenként más-más szerző tollából, 
ugyanakkor nem lenne helyes hogy az egyes köteteket több szerző írja, mivel 
a kőzettanban ma is sok az egymással szembenálló elmélet és így a könyv 
könnyen önellentmondóvá válna. 



Elmélkedés egy anyagvizsgálati 
tanulmány felett 

Balogh Kálmán 

A Geologica Hungarica Ser. Geol. 1 9 7 8 . évi 1 8 . kötetének 1 9 3 — 2 9 5 . oldala 
figyelemre méltó tanulmányt tartalmaz a Balaton-vonal menti paleozóos kép
ződményekről. Szerzője, LELKESNÉ FELVÁRI Gy. föleleveníteni igyekszik ebben 
Kiss J.-nak ( 1 9 5 1 ) azt a már FÖLDVÁRI A . ( 1 9 5 2 ) által is cáfolt nézetét, hogy 
a részben ankeritesedett és dolomitosodott polgárdi mészkő a faunával bizo
nyí tot tan felsővizéi korú, bitumenes szabadbattyányi mészkőnek a rendes 
fedőjét alkotja. A Szabadbattyán-9. sz. fúrás anyagának vizsgálata kapcsán 
(p. 2 1 6 ) ui. leszögezi, hogy ,,. . . a bitumenes és ankerites mészkő . . . települési 
jellegei (a bitumenes mészkőben megjelenő, majd egyre szaporodó bitumen
mentes rétegek jelenléte), a kőzetszövet, a kémiai összetétel változásának foko
zatossága, a két összlet hasonló nehézásvány-együttese arra utalhat , hogy a 
polgárdi mészkő összlet folyamatosan fejlődik ki a vizei összletből. így az 
alsókarbon felső részébe, vagy a felsőkarbon alsó részébe sorolható." Ezt a kor
megállapítást tükrözi a 1 9 6 . oldalon levő 1. táblázat is. — A 2 2 1 . oldalon már 
jóval óvatosabban nyilatkozik: , , A polgárdi . . . és a szabadbat tyáni . . . mészkő 
. . . viszonya még nem . . . t isztázott ." A tektonikus érintkezés melletti legfőbb 
érvként a polgárdi mészkőben több helyütt (a szabadbattyáni összlettel való 
érintkezés táján kívül a mószkőtömeg belsejében is) megállapított kvarcfillit-
breccsa , ,betelepülésieket említi, amelyek a mélyfekvőnek tekinthető bala-
tonfőkajári kvarcfillit-sorozat közbepikkelyezett részletei is lehetnek. A tek
tonikus érintkezés ellen az ankeritesedés—dolomitosodás fokozatos változását, 
a két kőzet nehézásvány-spektrumának azonosságát, s a polgárdi mészkő 
nem-metamorf (csupán a dolomitosodás kapcsán átkristályosodott) jellegét 
hozza fel. Végül is úgy ítéli, hogy a két mészkőösszlet gyűrt szerkezete a weszt-
fáli D előtti orogenezisnek az eredménye. 

A tanulmányban foglalt anyagvizsgálati adatok helyességét nem vitatva, 
az alábbiakban csupán az azok ábrázolási és kiértékelési módjában mutatkozó 
néhány olyan gyöngeségre szeretnék rámutatni , amelyek nemcsak ennek, 
hanem más értekezéseknek a végső következtetéseit is megkérdőjelezhetik. 
Egy a földtani irodalmunkban élő helytelen gyakorlat terjedésének szeretnék 
gátat vetni, remélve, hogy ebben sem a Szerző, sem geológusközvéleményünk 
nem ledorongolási, hanem javítási szándékot fog látni. 

1. Korszerűtlennek és ezért elfogadhatatlannak tar tom azt a mélyfúrási 
dokumentáció-készítésben elharapózott és — sajnos — Szerző által is á tvet t 
szelvényszerkesztési módot, amely az átfúrt képződményeket az elsődleges 
dokumentáció felvételekor kötelezően rögzítendő települési bélyegek teljes 
vagy részleges figyelmen kívül hagyásával ábrázolja. A dőlésszög-változások, 
a zúzott zónák, az elmozdulási felületek, az esetleges átbuktatot tság, az ős-

10 Földtani Közlöny 



146 Földtani Közlöny 109. kötet, 1. füzet 

maradvány-előfordulások, az elsődleges vagy másodlagos ásványosodás stb. 
jelzése bármilyen korú képződmény feltárásakor hasznos és soha többé nem 
rekonstruálható alapadatokat nyújt a földtani—fejlődéstörténeti kiértékelés 
számára. Különösen fontos ez a jelentékeny mozgásoktól érintet t mező- és 
paleozóos, valamint prekambriumi rétegsorokban. Megtévesztő leegyszerűsítés, 
ha ezeket a gyakran erősen gyűrt és pikkelyezett rétegsorokat vízszintes 
településben, tehát úgy ábrázoljuk, mintha tagjaik teljesen zavartalanul 
következnének egymásra. Ez nemcsak a fúrás-harántolta rétegek egymáshoz 
való viszonyának, hanem azok valódi vastagságának a megítélését is lehetet
lenné teszi. Ne feledjük: a fúrási szelvény nem azonos az egészen más funkciót 
betöltő réteg oszloppal! 

2. Az anyagvizsgálati értékeket mindig csak a teljes részletességgel fölvett 
földtani és fúrásszelvényekre vonatkoztatva lenne szabad közölni. Ez egyál
talán nem zárja ki a képződmények anyagvizsgálati átlagokkal vagy szélső 
értékekkel való jellemzésének lehetőségét. De különösen akkor, lm két (vagy 
több) képződmény (rétegtag) fokozatos átmenetét kívánjuk hitelt érdemlően doku
mentálni, a tényleges földtani és fúrásszelvénnyel szoros kapcsolatban levő ábrázolás 
az egyetlen lehetséges út. A térképezéssel, árkolással, bányavágat tal vagy fúrás
sal ku ta to t t földtani képződmények mindegyike egy-egy térbeli test. Szükséges 
tehát , hogy tulajdonságaik térbeli és — a vertikális dimenzió földtani jelen
tését tekintve — időbeli megoszlásának tényadatai t elsősorban fellépésük 
helye szerint rögzítsük. 

3. H a egy olyan területtel foglalkozunk, ahol már saját vizsgálatainkat 
megelőzően is folytak vizsgálatok, akkor azok eredményeinek egyszerű fel
sorolása mellett megállapításaik beható kritikai elemzésére, helyeslésére, mó
dosítására vagy cáfolatára is ki kell térnünk. Minden régi adat vagy következ
tetés ellenőrzése természetesen nem mindig lehetséges. De alapvető szabályként 
lebegjen mégis szemünk előtt, hogy nem állíthatunk gyökeresen újat egy jelenségről, 
míg annak a szakirodalomban kifejtett és indokolt ellentétét meg nem cáfoltuk, 
vagy legalábbis alaposan meg nem vitattuk. Geológusaink újabban egyre gyak
rabban feledkeznek meg erről az elemi szabályról. Egyre gyakrabban elég
szenek meg a vélemények és következtetések puszta időrendi felsorolásával, 
anélkül, hogy azok okait mélyebben elemezni próbálnák . . . 

* * * 

A szóban forgó két képződménycsoport tárgyalása kapcsán bizonyára 
L B L K E S N É is szilárdabb következtetésekre jutot t volna, ha a mutatot tnál 
következetesebben tart ja magát a fenti „hármasszabály"-hoz. Szelvényeiből 
(9. és 11. ábra) a polgárdi és a szabadbattyáni mészkő érintkezésén csupán az 
előbbi breccsásodása (és feltehetően ezzel kapcsolatos „agyagosodása") olvas
ható ki, rétegzési és települési módja, valamint (nyilván hidrotermális meta-
szomatikus) ankeritesedésének vertikális kiterjedése azonban már nem. Pedig 
ez igen lényeges dolog, hiszen az intenzív breccsásodás és a vasas metaszoma-
tózis összeesése a polgárdi mészkő tektonikus helyzetének F ö L D V Á B i - h a n g o z -
t a t t a legfőbb bizonyítéka. Abból, hogy e jelenségek a szabadbattyáni mészkő-
összletnek a polgárdi mészkővel szomszédos, legfelső rétegeiben is mutatkoz
nak, egyáltalán nem lehet a ket tő folyamatos átmenetét valószínűsíteni. 
Hogy Szerzőnek ezzel ellentétes megfigyelései lennének, az a dolgozatból nem 
derül ki. A polgárdi mészkő nem-metamorf jellegének (és koralltartalma alap
ján föltehető zátony-eredetének) megállapítását fontos új eredménynek tekint-
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jük. A két képződmény közti fokozatos átmenetet azonban csak biztosan megálla
pított rétegváltakozás esetén vehetnők bizonyítottnak. A nehézásvány-tartalom
mal és nyomelemtársulással kapcsolatban közölt gyakorisági, ill. középértékek 
(10. és 12. ábra; 7. és 8. táblázat) már csak azért sem pótolják ezt a közvetlen 
bizonyítékot, mert — Szerző állítása ellenére — sem azonosak. A polgárdi 
mészkőnek a rétegtani skálán elfoglalt helyzete tehát továbbra is kétes. 

10* 


