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A bányászat, elsősorban a szénbányászat restrikciója negatív módon hatott 
geológusképzésünkre is. Az „olajárrobbanás", a „nyersanyag- és energiavál
ság" nyomán azonban a figyelem fokozottan a hazai előfordulások felé fordult, 
s ez kedvezően befolyásolta a képzést is: pár éve — a legújabb „reformtervek" 
alapján-megindult a bányamérnök-geológus, s jelentősen megerősödött az 
egyetemi geológusképzés. Az azóta eltelt idő időszerűvé teszi, hogy olyan szem
pontból is áttekintsük a geológusképzés néhány kérdését, beleértve a képzés 
célját és tartalmát, hogy azok milyen módon és mértékben veszik figyelembe 
azoknak a népgazdasági, ill. iparágnak a geológiával, ill. a földtani munkával 
szemben támasztott igényeit, amelyek a geológusokat a kutatásban és a ter
melésben foglalkoztatják, s amelyek végső soron azt az objektív alapot jelen
tik, amelyekkel a képzés újjászületése, ill. kiteljesedése indokolható. 

Az ilyen vizsgálódást különösen időszerűvé teszi, hogy a központi földtani 
hatóság, melynek — az alapító levelének is tekinthető 1013/1964. (V. 4.) 
számú kormányrendelet 4/h szakasza értelmében — különösen feladata az, 
hogy irányelveket dolgozzon ki a földtani kutatással kapcsolatos felső- és 
középfokú káder képzésre, a közeljövőben első ízben állásfoglalást kíván ki
alakítani a soron következő, VI. ötéves terv földtani feladataihoz kapcsolódó 
oktatási kérdésekről, s ebben a tárgyban előterjesztéssel kíván fordulni az 
oktatási miniszterhez. 

A kérdés tanulmányozását indokolja az is, hogy a VI. ötéves népgazdasági 
terv keretében kell kidolgozni a középtávú kutatási terveket. A képzés elem
zése során nagy figyelmet kell szentelni a távlati tudományos kutatási terv 
földtani feladataira, valamint a távlati bányaművelési igényekre, mivel döntő 
súllyal ezek földtani feladatainak megoldására kell képeznünk a szakembere
ket. Fokozottan előtérbe kerülnek azonban a mezőgazdaság és a természeti 
környezet, általában: a földtannak a megújuló természeti erőforrásokhoz kap
csolódó feladatai is. 

A geológusképzés jelenlegi helyzetét és problematikáját szükséges áttekin
teni a szervezett geológus-továbbképzős tartalmának és formájának (szerve
zeti kereteinek) ésszerű kialakításához is. Csak ez lehet az a reális alap, amelyre 
azt rá lehet építeni. 
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1. Képzési irányok és arányok 

Hazánkban felsőfokú földtani képzés két egyetemen, az ELTE Természet
tudományi és a NME Bányamérnöki Karán folyik. Mindkét egyetemen van 
geofizikusmérnök képzés is; ezek képzési kérdéseivel azonban nem kívánunk 
foglalkozni, éppígy a középfokú geológus- és geofizikus- ( = technikus) képzés 
mégoly fontos kérdéseivel sem, bár ezt az utóbbit egy vonatkozásban még 
érintem (1:2.3. pont). 

1.1. A képzés tartama mindkét egyetemen 10 félév. A tanulmányok befeje-
tével a hallgató szaktárgyaiból állam vizsgázik, s (irányítottan) választott 
témából szakdolgozatot, ill. diplomatervet készít. A sikeres vizsga, ill. védés 
után geológus, ill. bányamérnök oklevelet kap, az utóbbi esetben az ágazat 
megjelölésével. 

1.1.1. Az ELTE-n folyó geológusképzés idestova három évtizedes múltra 
tekinthet vissza. A bányászat restrikciós politikájának sajnálatos következ
ményeként 1974 és 1978 közt a végző hazai hallgatók száma a megelőző 18—23-
ról 2 —8-ra csökkent. A felvételi létszám csak 1975-ben, a közös földtudományi 
alapképzés megindulásával kezdte megközelíteni a régi szintet. 

A megújult geológusképzés négy féléves közös földtudományi alapképzésre 
épül. Ezután következik a hat féléves szakosított oktatás a következők szerint: 
geológus, geofizikus, geográfus és kartográfus. Ezekhez ágazati képzésként 
járul a megvalósulás előtt álló talajtanos képzés; ágazatként is elvégezhető 
azonban a geográfus és kartográfus szak. Az eredetileg tervezett meteorológus 
szak 1978-ban kivált a földtudományi alapképzésből, a tervezett ökológus 
ágazat pedig valószínűleg a biológia keretében valósul meg. 

Megjegyzendő azonban, hogy a jelenleg (1978. augusztus) érvényes tanterv 
szerint a szakosodás gyakorlatilag már a III. félévben megkezdődik: ekkortól 
kezdve van ti. módja a hallgatónak arra, hogy szabadon választott tárgyakat 
vegyen fel, s az e félév végére eső évközi szigorlati tárgy is a szakosodás szerint 
eltérő (ez a szigorlat egyébként a jövőben — éppen ennek elkerülésére — való
színűleg a IV. félév végére kerül.) 

1.1.2. A NME-XÍ a képzés az ún. műszaki földtudományi szak keretében 
folyik, és bányászati geológiai, mérnökgeológiai, hidrogeológiai és geofizikai 
ágazatra specializálódik. A bányászati geológiai ágazat képzése itt is szünetelt, 
s csaknem tíz év után indult meg újra. A felvételi létszám azonban nem válto
zott lényegesen, mert a bányászati geológiai helyett hidrogeológus, majdhidro-
geológus és mérnökgeológus képzés folyt, jelezve, hogy as egyetem rugalma
sabban alkalmazkodott a változásokhoz. 

A képzés során a szakosodás hivatalosan a VII. félév után idul meg. Valójá
ban azonban az oktatás csak az első négy félévben teljesen azonos, a további 
három félévben fokozatosan, majd ezt követően egyre élesebben eltérő. 

1.2. A két egyetemen végzett hallgatók létszáma nagyjából azonos: mind
egyik évente 15—25 geológust és 10 — 1 5 geofizikust bocsát ki. A végző geoló
gusok aránya valamivel az NME számára kedvezőbb (I. táblázat). 

A beiskolázandó létszámra HÁMOR G. végzett felmérést 1978. februárjában. 
Eszerint csak a természetes csökkenés (nyugdíjazás !) figyelembevételével a 
geológus-létszám puszta szinten tartására is évi 40 — 45 fő kibocsátása szük
séges, — s ez még nem jelent fejlesztést. Ez a lemorzsolódás miatt szerényen 
számolva is legalább 50—55 fő beiskolázását igényelné. 
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A geológus hallgatók létszáma a két egyetemen az 1977/78. tanévben 
I, táblázat 

ELTE 

Évfolyam Geológus Geofizikus Kartográfus Geográfus Meteorológus Földtudományi 
összesen 

V. 
IV. 
Ш . 
II. 
I. 

9 (2) 
20 (6) 
17 (2)« 

5 (2) 
17 (6) 
10 (1) 
Szakosodás 
III. félév 

7 
csak a 

2 (1)» 

3 (3) 

16 (5) 
37 (12) 
37 (6) 
32 (2) 
41 (4) 

összesen 46 (8) > 32 (9) > 2 (1) > 3 (3) 163 (29) 

Az egységes földtudományi alapképzés keretében az 1978/79. tanévre beiskolázott létszám 45 fő (ebből meteoroló
gus legalább 10 fő). 

M e g j e g y z é s : A zárójelben levő szám: az előzőből külföldi 
* csak a tanárképzés keretében van szakképzés 

NME 

Évfolyam Bányageológus Mérnökgeológus Hidrogeoiógus Összesen Geofizikus Mindösszesen 

V. 
IV. 
Ш . 
II. 
I. 

10 
11 

6 
8 

7 

7 
9 

15 
11 
13 
9 
8 

22 
21 
24 
22 
25 

11 
12 
12 
10 

31 
32 
36 
34 
35 

összesen 35 23 56 114 54 í 168 
i 

Az 1978/79. tanévre beiskolázott létszám fő 

A jelenlegi be i sko lázot t l é t s z á m t e h á t (I. t áb láza t ) a földtani k u t a t á s hosszú
t á v ú fe ladata i t mér lege lve igen s zűkösen e l egendőnek tűnik , bár ké t ség te l en , 
h o g y a jelenlegi n a g y l é t s z á m h i á n y b ó l eredő i g é n y némi leg h a m i s o p t i k á t is 
t ü k r ö z , mive l évek ig n e m , ill . gyakor la t i lag n e m v o l t geo lógusképzés . Gyökere
s e n m e g v á l t o z h a t a h e l y z e t , ha k e z d e n e k kiáramlani az e g y ü t t e s e n v á r h a t ó a n 
3 0 — 4 0 fős é v f o l y a m o k . Mindenese tre a je lenlegi l é t s z á m h i á n y o k fe l számolá
sára az e l ső 5—10 é v b e n a je lenleginél n a g y o b b be iskolázás is indoko l t l enne . 

A l emorzso lódás az N M E - n m i n t e g y 3 0 % , az E L T E - n k i sebb . E z t a be i sko
l á z o t t l é t s z á m megá l lap í tásakor t e r m é s z e t e s e n f i g y e l e m b e kell venni . A lemor-
zso lódásbe l i kü lönbség fő oka a j e l en tkezők fe lkészültségbel i kü lönbsége : az 
E L T E - n k i v é t e l e s e n szerencsésnek érezhet i m a g á t az a jelölt , aki t 15 p o n t t a l 
f e lve sznek; az N M E - n k i v é t e l e s e n szerencsé t lennek az, akit 13 p o n t t a l n e m 
v e s z n e k fel. 

R a c i o n á l i s m e g g o n d o l á s o k a z t sugal lnak, h o g y a be i sko lázot t l é t s z á m egyen
lő l e g y e n a k é t e g y e t e m e n . Mivel a v é g z e t t s zakembereknek jóval t ö b b , m i n t 
a fe le az iparban h e l y e z k e d i k el , ill . ipari k u t a t á s o k k a l foglalkozik, ehhez az 
s z ü k s é g e s , h o g y az E L T E f o k o z o t t a n v e g y e f i g y e l e m b e a gyakor la t (ipar) igé
n y e i t (1. később) . E n é l k ü l a jelenlegi k b . 2 /3—1/3 a r á n y módos í tá sa n e h e z e n 
i n d o k o l h a t ó . 

A c é l t u d a t o s képzés n y u g o d t k ia lak í tása és a megfe le lő szakember-e l lá to t t 
ság é r d e k é b e n szükséges a z o n b a n , h o g y a be i sko lázo t t l é t s zám á l landósága 
h o s s z a b b t á v o n is b i z t o s í t v a l e g y e n , s az ipar röv id le járatú restrikciós , ill . fe j 
l esz tés i t endenc iá i n e befo lyáso l ják drasz t ikusan; az o k t a t á s ezeket e g y é b k é n t 
is e l e v e csak 5 é v e s késésse l t u d n á k ö v e t n i . 
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1.3. Mindezek alapján 
— indokoltnak látszik mind az ELTE-n, mind az NME-n folyó szakember

képzés további fenntartása; 
— az oktatás hatékonysága és a népgazdasági igények folyamatos kielégí

tése érdekében szükséges az állandó beiskolázási létszám biztosítása. Ezt annak 
figyelembevételével kell meghatározni, hogy a két egyetemről évente egy
aránt mintegy 20—20 szakember kapjon diplomát. Az elkerülhetetlen lemor
zsolódást is tekintve ez mintegy 25 — 25 fő beiskolázását jelenti. 

2. A képzés célja 

2.1. Árképzési cél fő specifikumai 
2.1.1. A budapesti képzés objektív lehetőségei révén sokrétű természettudo

mányi megalapozottságot tud adni. Ez képessé teszi a hallgatókat a földtani 
tudomány széles területeinek műveléséhez. Az innen kikerülő geológusnak 
elsősorban a földtani térképezésben és a földtani anyagvizsgálatban kell széles
körű ismereteket szereznie; tágabb spektrumú természettudományi alapkép
zettsége révén nagyobb, szintetizáló feladatok megoldására is alkalmas. Adat-
gyűjtő-oknyomozó földtani szemlélete a tudományos (elméleti) feladatok meg
oldásában is előnyt jelent. 

A képzés céljának megjelölésekor figyelembe kell venni, hogy hazánkban 
ma már aligha kerül sor önálló (öncélú) földtani térképezésre. Ez a feladat 
egyre inkább előkutatás jellegűvé válik, célja az ásványi nyersanyag, esetleg 
másirányú prognózis, s egyidejűleg rendszerint a felderítő kutatás is; annak 
előkészítése feltétlenül. Ezért ha a földtani térképezést végző, ill. arra fel
készülő geológus teljes értékű munkát akar végezni, tisztában kell lennie az 
elő- és felderítő kutatással s a hozzájuk kapcsolódó prognózis feladatokkal is. 

Az oktatás minden tanrendi kötöttsége ellenére nagyobb szabadságot bizto
sít arra, hogy a hallgató egyéni hajlamai vagy érdeklődése szerint válasszon 
jónéhány speciális tárgy között. 

A képzés hatékonyságához határozott előnyt jelent az egyetem széles és 
magasszinvonalú természet- és földtudományi bázisa, a fővárosban működő 
Műszaki Egyetem, valamint szakmai államigazgatási, kutatási és kulturális 
intézmények, ill. a velük való potenciális kooperációs lehetőségek, ha ez 
egyelőre kevéssé érvényesül is. Különösen hiányolható a BME-vel való együtt
működési lehetőségek kihasználatlansága. Ez pl. a műszaki földtani és hidro
geológiai oktatásban, az üzemi és gazdasági ismeretek megszerzésében (1. 
később) minden bizonnyal mindkét fél számára kedvező lenne: emelné a kép
zés műszaki megalapozottságát és színvonalát, s felelős szerepet adna a BME-
nek is a geológusképzésben. 

A talajtani ágazati képzés bevezetése szinte előre jelzi az Agrártudományi 
Egyetemmel való együttműködés szükségességét. 

Az egyetem a fővárosban levő országos szervek (vö. MAFI, OKGT, MAT stb.) 
magasfokú képzettséggel rendelkező szakembereinek meghívásából adódó ok
tatási lehetőségeket egyelőre inkább a speciális kollégiumok keretében hasz
nálja ki. Az ilyen természetű problémák általános voltát jelzi, hogy a tudo
mánypolitika időszerű kérdéseiről hozott 1003/1978. (I. 18.) sz. miniszter
tanácsi határozat VII. 7/g szakasza külön hangsúlyozza, hogy: „Jobban be kell 
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vonni a kutatóintézetekben dolgozó kutatókat az egyetemi oktató munkába és 
ezt munkajogilag is elő kell segíteni." 

2.1.2. A miskolci képzés a hallgatókat a bányadöldtani, fúrási geológiai, 
valamint a mérnök- és hidrogeológiai feladatok ellátására készíti fel. Oktatá
sának megalapozásában a matematika és a műszaki tárgyak, valamint a fizika 
speciális részei kaptak nagyobb hangsúlyt. Az oktatásban a földtani helyett 
inkább a konkrét eseteken alapuló, ún. mérnöki (műszaki) szemlélet érvénye
sül. Ha ez az általánosító és oknyomozó munkában hátrányt is jelent, rendkí
vül előnyös a precedenseken alapuló konkrét kérdések egzakt, receptszerű 
megoldásához. 

A tanrend minden ágazaton teljesen kötött; az ágazat megválasztásán túl
menően a hallgatónak nincs választási lehetősége a tantárgyak között. 

Az NME objektíve kedvezőbb lehetőségekkel rendelkezik a bányászati, vala
mint az azt megelőző bányaföldtani feladatok megalapozására. A hidro- és 
mérnökgeológus képzés azonban tulajdonképpen gyökértelen itt, mivel a 
ВЖЕ-п folyik azoknak a mérnököknek a képzése, akik a mérnökgeológiai 
munkára igényt tartanak. Ezért logikusabbnak látszanék ennek BME—ELTE 
kooperációban való megvalósítása. Jobbnak a BME adottságai a hidrogeo-
lógus-képzésben is. Ebből logikusan következően csupán a bányászati hidro-
geológia tartoznék az NME-hez. 

Az oktatási irányok ilyen szétválasztása híven megfelelne az egyetemek 
tényleges profiljának, s így a kérdés objektív, elvi alapon történő rendezését 
jelentené. Ebben az esetben ti. a földtani szakképzés szorosan követné a fel
használó terület szakemberképzésének megoszlását. 

Lehetséges természetesen, hogy ma még — vagy egyesek szerint ma már — 
nem időszerű ilyen kérdés felvetése. Az elvek tisztázása azonban akkor is fon
tos, ha azt a gyakorlat esetleg csak később tudja követni. 

2.1.3. A képzés eltérő céljának megfelelően a két egyetemről kikerülő szak
emberek — elvileg — egymást kiegészítő szakismeretekkel rendelkeznek. A 
valóságban azonban munkaterületük nem különül el ilyen élesen, s a gyakorlati 
munka során az évek előrehaladásával ez a képzésbeli különbség egyébként is 
fokozatosan elmosódik. Főleg az ELTE profiljába tartozó felderítő kutatással, 
ill. az NME profilú nyersanyagkutatással foglalkozó szakemberek (bányászati 
geológiai ágazat) munkaterülete érintkezik széles sávban egymással, részben 
fedve is egymást, sőt a kifejezetten termelési geológiai, ill. bányaföldtani fela
datok egy része is inkább az ELTE-n megszerezhető oknyomozó és szinteti
záló képzettséget, ill. beállítottságot igényli. Kétségtelen viszont, hogy a kuta
tóintézetekben, sőt a tudományegyetemi oktatásban is nagyobb szerepet 
kellene kapniok a megfelelő műszaki és üzemi alapismeretekkel rendelkező 
szakembereknek. 

A két egyetemen folyó geofizikus- és geofizikusmérnökképzésben sokkal 
kisebb az eltérés. Joggal merülhet fel tehát az a kérdés, valóban szükséges és 
indokolt-e ilyen mértékű különbség a két képzés között, s az eltérések — az 
NME-n tapasztalható egyirányú torzulás, mely ellenkező előjellel a jelenlegi 
ELTE képzésben is fellelhető — nem inkább szubjektív (esetleg presztízs) 
okokra vezethetők-e vissza, vagypedig arra, hogy — szervezett szakmai 
továbbképzés nem lévén — az egyetemi képzés kíván olyan igényeknek is 
eleget tenni, amelyek kielégítése valójában sokkal inkább a továbbképzés 
feladata lenne. 
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2.2. Meggondolásra várna, és főleg az egyszerűbb terepi munkák szempontjából talán 
megoldást is jelentene a kétlépcsős oktatás bevezetése. Ez megoldaná a szervezett techni
kus továbbképzést, s a technikum és az egyetem között átmeneti lépcsőként szakmai
társadalmi presztízsként egyben vonzóerőt is jelentene (jelenthetne) a legjobb (jobb) 
technikusok számára. 

Az ideális az: lenne, ha sikerülne olyan tantervet kialakítani, mely leiietővé tenné, hogy 
a hallgató a VI. félév befejeztével lényegében zárt egységnek tekinthető oktatási anyagot 
sajátítson el, s az alkalmas, ill. elegendő lenne a felsőfokú technikusi ( = üzemmérnöki, 
ill. esetünkben üzemi geológusi) cím elnyeréséhez. Erre épülne a tulajdonképpeni egye
temi képzés ( = okleveles geológus). Ha — amint valószínű — ez nem valósítható meg, 
a kétéves alapképzés után következhetne a bifurkáció a geológus, ill. okleveles geológus 
felé a hallgatók megfelelő kijelölésével. Az önkéntesség ebben az esetben csak egyirányú 
lehet: akit felkészültsége az ötéves, azaz az egyetemi képzésre kvalifikál, kérheti magát 
a 3 évesre, megfordítva azonban nem. Biztosítani kellene azonban, hogy a hároméves 
képzés felfelé nyitott legyen, azaz az üzemi geológus továbbképzés útján később megsze
rezhesse a geológus oklevelet. 

A kétlépcsős oktatás bevezetése jelentősen hozzájárulna a képzés színvonalának eme
léséhez, mivel ebben az esetben valóban csak a legjobbak, ill. arra érdemesek kapnának 
egyetemi diplomát. Megoldaná ez a képzési forma a beiskolázási létszám „túlzottságá-
val" kapcsolatos aggályokat is. 

Ezt a képzési formát látszólag inkább az NME-re lehetne építeni, valójában azonban 
az ELTE-n szinte könnyebben megoldható lenne az alapképzési program célnak meg
felelő módosításával. Meggondolásra ajánlható esetleg az is, hogy az első három év okta
tása közös alapképzés keretében follyék a két egyetemen. Ezután a hallgatók egy — 
előreláthatóan nagyobb — része üzemmérnöki ( = felsőfokú technikusi) oklevelet kapna, 
a legjobbak viszont — mostmár valóban szakosodva — az ELTE-n (kutató- és bánya
geológus), ill. a BME-n (hidro- és mérnökgeológus) folytatnák felsőfokú tanulmányaikat, 
s erről egyetemi oklevelet kapnak. 

Bár objektív (de talán sokkal inkább szubjektív) okok miatt mindez egyelőre talán 
irreális kívánságnak tűnik, ha csak elvi lehetőségként is elfogadjuk, érdemes lenne 
részletesebben kidolgozni, esetleg különböző alternatívákban is. Mindenesetre a kérdés 
komoly meggondolást és alapos előkészítést igényel, mindenekelőtt pedig annak gondos 
felmérését, ténylegesen milyen igény merül fel a hároméves képzettséggel rendelkező 
szakemberek iránt, ül. hogy a jelenlegi geológus-technikusok közül hányan választanák 
ezt a továbbtanulási lehetőséget. 

Az ilyen oktatás esetleg már a képzés alapozásánál is differenciálást igényel. Lehet
séges pl., hogy bizonyos speciális matematikai, fizikai, kémiai tárgyakat csak az vesz 
fel, aki eleve ambicionálja az egyetemi oklevelet; ebben az esetben viszont a III. év 
utáni továbbtanulás jogosan megkövetelhető feltétele lenne az is, hogy a hallgató ren
delkezzék e tárgyak vizsgáival stb. 

2.3. Mindezek alapján a következők mérlegelése ajánlható: 
2.3.1. Szükséges lenne a képzési irányok olyan meghatározása, hogy azok 

fokozottan összhangba kerüljenek a megfelelő egyetemek képzési profiljával. 
Ennek megfelelően 

— az ELTE képezze az anyagfeldolgozásra, földtani térképezésre, alap-, 
elő- és felderítő kutatás végzésére, ásványi nyersanyag-, ül. általában földtani 
prognózis készítésére alkalmas geológusokat; 

— az NME képezze az ásványi nyersanyagok főleg előzetes, részletes és 
termelési kutatására, a bányaföldtani munkára, valamint az ásványi nyers
anyagkutatással és termeléssel kapcsolatos hidrogeológiai feladatok végzésére 
alkalmas geológusokat; 

— az ELTE és a BME kooperációjával lehetne megvalósítani a mérnök- és 
a hidrogeológusképzést (az utóbbiból a bányászati hidrogeológia az előzőknek 
logikusan megfelelően az NME keretébe tartoznék); általában jobban kellene 
támaszkodni a BME-vel való kooperáció lehetőségére a jelenlegi képzésben is; 

— meg kellene vizsgálni a mérnök- és Mdrogeológusképzés egységes szak
ként vagy szakirányként való megvalósításának lehetőségét; 
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— az NME-n folyó képzés ágazatok, ill. szakirányok szerinti túlzott és in
dokolatlan differenciáltságát megszüntetve fokozatosan meg kell valósítani 
az egységes bányászati geológusmérnök képzést. 

2.3.2. A képzés színvonalának emelése érdekében mindkét egyetemen cél
szerű lenne megvizsgálni a kétlépcsős oktatás — esetleg közös — bevezetésé
nek lehetőségét és feltételeit. Ez az oktatási mód azonban az 1.3. pontban 
közölt beiskolázási létszámot csupán kis mértékben befolyásolhatja. 

3. A képzés tartalma 

A képzés tartalmának áttekintéséhez — ez egyébként a továbbképzés tartal
mának meghatározása szempontjából is irányadó lehet — mindkét egyetem 
jelenlegi tantervét vettem alapul.1 Ezek egyaránt 1975-ben léptek életbe. Két
ségtelen, hogy mindkét egyetem geológusképzésének tanterve többször válto
zott a képzés több mint 2 х / 2 évtizedes múltja alatt. Megengedhetőnek látszik 
azonban az a célszerűsítő feltételezés, hogy az időbeli változások egyirányúak, 
azaz pozitívak, és hatásuk elvileg tükröződik a jelenlegi tantervekben is (ha ez 
teljes mértékben valószínűleg azért mégsem teljesül . . .). 

A tantervekben szereplő tantárgyakat a könnyebb áttekinthetőség érdeké
ben 14 csoportba összevonva s az egységes összehasonlítás érdekében száza
lékos arányban a II. —és III. táblázatok mutatják be. A táblázatokban össze
hasonlításul feltüntettem a Szovjetunió két legrangosabb felsőoktatási intéz
ményének, a Moszkvai Földtani Kutató Intézet, ill. a Leningrádi Bányászati 
Intézet* geológusmérnök képzésének hasonló adatait is.** 

A táblázatok, ill. az összeállításukhoz felhasznált tantervek alapján több 
érdekes és értékes következtetés vonható le: 

3.1. Az ELTE egységes földtudományi alapképzése — kellően nem dicsérhető 
módon — az eddiginél lényegesen nagyobb teret ad a matematika, fizika és a 
kémia oktatásának; ez minden szempontból jogossá teszi azt az igényt is, hogy 
az ELTE-n végzettek is minden megkötés nélkül bekapcsolódhassanak a meg
felelő szakmérnökképzésbe. Továbbra is hiányzik azonban a mechanika s az 
üzemi gazdasági ismeretek oktatása (az utóbbiakra a későbbiekben még vissza
térek). 

3.1.1. Az egységes földtudományi alapképzéssel kapcsolatos legfontosabb elvi 
aggály az, hogy ebben érthetően nem, ill. aligha érvényesülhet a sokat emlege
tett és a számunkra (sajnos, már az „idősebb generáció" számára) oly sokat 
kifejező földtani szemlélet. Ezt ti. a későbbiek során már nehéz beleplántálni 
a hallgatókba. 

A közös alapozás másik — nemcsak a geológia szempontjából — vitatható 
oldala az, hogy valóban teljesen azonos matematikai, fizikai, kémiai és föld
rajzi megalapozásra van-e szüksége a különböző szakoknak. Az egységes mate
matikai, fizikai és kémiai alapra ti. már eleve a szakosítástól függő specifiku
mokat kellene ráépíteni. Ha esetleg a geológus, pedológus, kartográfus, geog
ráfus stb. azonos volumenű anyagot is igényel az egyes alaptárgyakból, ez nem. 

1 A kézirat lezárva 1980. augusztusában. 
* Áz Intézet ( = Insztitut) kifejezés ebben a vonatkozásban a hazai szóhasználatban gyakorlatilag a műszak 

egyetemnek felel meg. 
** A szovjet intézményekre vonatkozó adatok az 1966/67-től érvényes tanterveken alapulnak. 
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feltétlenül jelenti azt, hogy ugyanazokra az anyagrészekre ugyanolyan részle
tességgel van szüksége (ez a kérdés még nagyobb súllyal tehető fel az NME 
oktatásában, ahol több esetben még a karok közt sincs eltérés az anyagrészek
ben, s szakok szerint is csak ritkán). Az alaptárgyi képzésben tehát jobban ki 
kell emelni a földtan számára lényeges részeket, legcélszerűbben az általános 
ismeretek elsajátítása utáni speciális kémiai, fizikai, matematikai kollégiumok 
formájában. 

A geológusképzés keretében oktatott tantárgyak óraszámának százalékos megoszlása 
a magyarországi egyetemeken, a moszkvai és leningrádi műszaki egyetemeken 

(az általános kötelező tárgyak és szaklabor, diplomaterv-konzultáció óraszámainak figyelmen kívül hagyásával) 
II. táblázat 

Földtani tér iépe- Teleptan, vásányi 
zés és felderítő nyers anyagkutatás, Hidr ogeológi \ és mérnök-

kutatás bányaföldtan geol 5gia 
Sor- Tárgycsoport megnevezése ELTE M о I, Й ä & •a 

1975 1978 NME in
gr

. 

м 1 M
ér

r 

1975 VIII á l US ME i l s a S I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. Matematikai és természettudo
mányi alaptárgyak 22,2 23,2 25,6 27,2 26,2 23,8 30,3 27,4 28,2 

14,3 
23,6 

3. Műszaki alaptárgyak 5,4 5,0 11,9 13,6 14,9 12,8 11,7 13,3 
28,2 
14,3 17,2 

4. Földrajz-csillagaszat-meteoro
lógia-térképészet-bányamérés 

Földrajz-csillagaszat-meteoro
lógia-térképészet-bányamérés 10,7 8,9 2,6 3,7 3,9 4,1 3,6 5,2 2,8 1,7 

5. Ásvány-kőzettan, geokémia 17,6 18,5 17,5 6,6 16,9 18,7 6,6 6,7 6,7 8,2 
в. Őslénytan, biológia 12,6 11,6 4,7 1,8 1,8 3,5 A történeti földtanban szerepel 

Általános és szerkezeti földtan, 
7. földtani térképezés 4,2 5,8 7Д 6,3 6,0 7,5 6,2 6,3 4,0 6,7 
8. Történeti és regionális földtan 7,3 7,3 7,7 4,8 7,2 5,4 3,3 3,3 6,4 7,7 
9. Geofizika 3,8 3,5 4,1 6,3 4,2 1,8 4,7 4,8 3,2 2,2 

10. Agro-, hidro- és mérnökgeológia 5,8 5,4 1,8 11,0 6,3 2,3 29,2 27,8 27,6 25,0 
11. Teleptan 8,4 8,5 6,6 5,9 2,0 8,3 2,2 3,0 2,2 3,2 
12. Ásványi nyersanyagkutatás-

-bányaföldtan 
Ásványi nyersanyagkutatás-

-bányaföldtan 1,2 1,2 6,1 9,2 6,1 7,4 
13. "Üzemi és gazdasági ismeretek 0,8 1,2 4,4 3,7 4,5 4,5 2,2 2,2 4,6 4,5 

2—13. Összesen 100,0 100,1 100,1 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

1. Általános kötelező tárgyak 
Szaklabor és egyéb tárgyak 

+ 19,2 + 21,2 + 19,0 + 18,4 + 19,4 + 20,2 + 18,3 + 18,5 + 19,0 + 20,0 
14. 

Általános kötelező tárgyak 
Szaklabor és egyéb tárgyak + 7,7 + 7,7 + 13,2 + 1,6 + 13,5 + 1,5 + 1,5 + 12,3 

1. Általános kötelező tárgyak : ideológiai tárgyak, idegen nyelv, honvédelmi ismeretek, testnevelés. 
2 . Matematikai és természettudományi alaptárgyak: matematika, ábrázoló geometria, fizika, kémia. 
3. Műszaki alaptárgyak: számítógépes adatfeldolgozás, mérnöki rajz, műszaki mechanika, elektrotechnika, gép

tan, mélyfúrás, bányászati ismeretek, munkásvédelmi ismeretek, nyersanyagok technológiája, mérnöki létesítmények. 
4. Földrajz—csillagászat—meteorológia—térképészet : geomorfológia, geodézia, bányamérés, bányászati geomet

ria is. 
5. Ásvány- és kőzettan, geokémia : petrológia is. 
6 . Őslénytan-biológia : biológia, általános őslénytan, ősállattan, ősnövénytan, mikropaleontológia, paleoökológia, 

evolúció, biogeográfia, biosztratigráfia. 
7 — 9 . A cím szerinti tárgyak. 
10. Agro-, hidro- és mérnökgeológia (műszaki földtan): talajtan, közetfizika, geomechanika, alagútépítés, alapozá

sok, mérnöki építéstan, áramlástan, vízvédelem, vízbányászat, vízművek-víztechnológia, hidrológia, vízkutatás, 
-beszerzés, -gazdálkodás, vízbeszerzö művek is. 

11. Teleptan: általános telöptan, metallogénia, kőolaj-, bauxitföldtan, nem ércek, építőanyagok földtana, érctelep
tan, ásványi nyersanyagok is. 

12. Ásványi nyersanyagkutatás — bányaföldtan : készletszámítás is. 
13. Üzemi és gazdasági ismeretek : ipargazdaságtan, szervezéstan, bányajog, ásványvagyongazdálkodás, gazdaság

geológia. 
14. Szaklabor és egyéb tárgyak : diplomaterv-konzultáció és speciális felkészülés is. 
Megjegyzés: Az ELTE közös földtudományi alapképzésében már a I I I . félévtől kezdve vannak szabadon válasz

tott, fakultatívan felvehető tárgyak. Ezeknek elő van írva ugyan a felveendő óraszáma, maga(-uk) a tárgy(-ak) azon
ban nem. Mivel sem előírás nem szabályozza a (jövendő) szakosodás szerint felveendő tárgyakat, erre megfelelő gya
korlat sem alakult ki s a követendő választási módról sem volt mód felvilágosítást kapni, az ebből adódó nehézségek 
áthidalására az összes (kötelező + ajánlott) tárgyak szerepelnek a táblázatokban. Ez a hatás a I I . táblázatban erő
sebben, a III.-ban már alig érvényesül. 



A geológusképzés keretében oktatott tantárgyak óraszámának százalékos megoszlása 
a magyarországi egyetemeken, a moszkvai és leningrádi műszaki egyetemeken 

(az általános kötelező, a matematikai és természettudományi, valamint a műszaki alaptárgyak és szaklabor, Ш. 
diplomaterv óraszámainak figyelmen kívül hagyásával) 

III. táblázat 

Sorszám Tárgycsoport megnevezése 

Földtani térképezés és fel
derítő kutatás 

Teleptan, ásványi nyers
anyagkutatás, bányaföld- Hidrogeológi 

geo 
és mérnök-

ógia 

Sorszám Tárgycsoport megnevezése ELTE 
Moszkva 

Geol. R. I. 

5 

NMB 
Moszkva 

Geol. В. I. 
Leningr. 

Gornüj I. 

Hidrogeo-
lógus 

Mérnök
geológus Moszkva 

Geol. Bazv. 
Insztitut, 

Leningrád 
Gornüj 
Insztit 

Sorszám Tárgycsoport megnevezése 

1975 1978 
VIII 

Moszkva 
Geol. R. I. 

5 

NMB 
Moszkva 

Geol. В. I. 
Leningr. 

Gornüj I. 

Hidrogeo-
lógus 

Mérnök
geológus Moszkva 

Geol. Bazv. 
Insztitut, 

Leningrád 
Gornüj 
Insztit 

Sorszám Tárgycsoport megnevezése 

1975 1978 
VIII 

Moszkva 
Geol. R. I. 

5 

NMB 
Moszkva 

Geol. В. I. 
Leningr. 

Gornüj I. 
NME 

Moszkva 
Geol. Bazv. 

Insztitut, 

Leningrád 
Gornüj 
Insztit 

1 2 S 4 

Moszkva 
Geol. R. I. 

5 6 7 8 9 10 11 12 

4. 

5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

13. 

Földrajz-csiUagászat-meteoro-
lógia-térképészet-bányamé-

r rés 
Ásvány-kőzettan, geokémia 
Őslénytan, biológia 
Általános és szer tezeti föld

tan, földtani térképezés 
Történeti és regional] s földtan 
Geofizika 
Agro-, és hidro mérnökgeoló-

gia 
Teleptan 
Ásványi nyersanyagkntatás-

bányaföldtan 
Üzemi és gazdasági ismeretek 

14,8 
24,3 
17,5 

5,8 
10,1 
5,3 

7,9 
11,6 

1,6 
1,1 

12,4 
25,8 
16,1 

8,1 
10,2 
4,8 

7,5 
11,8 

1,6 
l , e 

4,2 
28,0 
7,6 

11,3 
12,3 
6,5 

2,8 
10,5 

9,7 
7,1 

6,2 
11,2 
3,1 

10,6 
8,1 

10,6 

18,6 
9,9 

15,5 
6,2 

6,6 
28,6 

3,1 

10,2 
12,2 
7,1 

10,7 
3,4 

10,3 
7,7 

6,4 
29,6 
5,5 

11,8 
8,5 
2,8 

3,6 
13,1 

11,6 
7,1 

6,3 
11,3 
A törtér 

10,7 
5,7 
8,2 

50,3 
3,8 

3,8 

8,8 
11,3 

eti földtanbai 

10,6 
5,6 
8,1 

46,9 
5,0 

3,8 

4,8 
11,7 

szerepel 

7,0 
11,1 
5,6 

48,1 
3,8 

7,9 

2,8 
13,9 

11,3 
13,0 
3,6 

42,3 
5,5 

7,6 

100,0 4-13. összesen 100,0 99,9 100,0 100,0 99,9 100,0 100,1 100,1 100,0 

2,8 
13,9 

11,3 
13,0 
3,6 

42,3 
5,5 

7,6 

100,0 

1—3. és 14. összesen + 71,4 + 79,6 + 111,5 + 102,5 + 126,8 + 89,6 + 106,3 + 102,5 1 +128,6 + 103,0 

M a g y a r á z a t o t lásd a I I . táblázatnál 
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3.1.2. Az egységes földtudományi alapképzésben olykor nem kis gyakorlati 
nehézséget okoz az, hogy a logikusan egymásra épülő tantárgyak közül nem 
egyet egyidejűleg kell oktatni. A földtörténet oktatása párhuzamos az őslény
tanével, ha ugyan nem előzi meg, de ugyanez vonatkozik az ásvány- és kőzet
tan speciális részeire. (Nb. az általános földtanból a speciális képzésbe csak a 
szerkezeti földtan került bele.) 

3.1.3. A tanulmány nem kíván foglalkozni az egyes tárgyak programjával, ill. 
tartalmával, s a bizonyára tapasztalható átfedésekkel sem. Ezek a kérdések 
külön gondos vizsgálatot érdemelnének, de jóval meghaladnák e munka ter
vezett kereteit. Néhány meggondolandó problémaként jelentkező kérdést azon
ban — inkább példaként, mintsem a teljesség igényével — mégis érdemes fel
vetni ebből a tárgykörből: 

(1) Meglepően és megítélésem szerint indokolatlanul nagy a biológiai-őslény
tani tárgyak aránya; ezek óraszáma pl. tízszerese az ásványi nyersanyagkuta
tásra, készletszámításra és bányaföldtanra fordítható időnek, de meghaladja 
az általános és szerkezeti földtan, földtani térképezés, történeti és regionális 
földtan összóraszámát is. A kötelező tárgyak között pl. egyedül az őslénytan
ból szerepelnek olyan kollégiumok, amelyek oktatását természetesen nem 
lenne helyes kizárni, de felesleges, sőt helytelen minden hallgató számára 
kötelezővé tenni. Ezeket azok számára kellene szabadon válaszolható kollé
giumi lehetőségként fenntartani, akik ilyen irányban kívánják specializálni 
magukat (vö.: evolúció, biosztratigráfia, paleobiogeográfia, sőt tulajdonkép
pen még a mikropaleontológia is; különösen fonáknak tűnik, hogy pl. a paleo
biogeográfia kötelező tárgy, a paleogeográfia pedig a földrajzi — !— tanszék 
speciális kollégiuma). 

(2) Főleg a földtani térképezésnek a 2.1. pontban említett értelmezését figye
lembe véve rendkívül kevésnek látszik az ásványi nyersanyagkutatás és a bánya
földtan óraszáma (nb. az utóbbi tulajdonképpen csak speciális kollégiumként 
szerepel önálló megnevezéssel), s még a minimálisnál is kevesebbnek az üzemi 
és gazdasági ismereteké. Ezek az utóbbiak gyakorlatilag nem is szerepelnek az 
oktatásban. Ez azt jelenti, hogy az ELTE-n végzett geológus úgy kerül ki a 
gyakorlatba, hogy semmiféle üzemi, szervezési vagy üzemgazdasági ismerettel 
nem rendelkezik. Érthető, hogy az ilyen téren teljesen tájékozatlan geológus 
eleinte meglehetősen, ha ugyan nem teljesen idegenül mozog a gazdasági, sőt 
az üzemi kérdések közt, s beilleszkedése sok nehézséggel jár. Ha az üzemi gya
korlatban — volens-nolens — el is sajátítja ezeket az ismereteket, a kezdeti, 
tulajdonképpen önhibáján kívül elkövetett baklövések súlyát esetleg egész 
pályáján magával kell hurcolnia. 

A gazdasági és az üzemi ismeretekre mindkét típusú geológusnak szüksége 
van, s megítélésem szerint éppen ezen a téren lehet a legkevesebb különbség 
a geológus és a geológusmérnök felkészültsége között. A földtani munka ma 
már elképzelhetetlen gazdasági értékelés nélkül. Ezért olyan szakemberekel 
kell képeznünk, akik tisztában vannak feladataik gazdasági vonatkozásaival 
s akikben megvan a gazdaság(osság)i elemzés és értékelés képessége és kész
sége. Ehhez alapvető szemléletváltozásra van szükség az egyetemi oktatásban 
Ha a gazdasági képzés a maga teljességében kétségtelenül továbbképzési fela
dat is, az egyetemi képzésnek meg kell adnia hozzá a megfelelő alapokat 
Enélkül valóban kevés objektív indokkal támasztható alá az az igény, hogy a; 
ELTE oklevél jogosítson fel pl. a mérnök-közgazdász szak elvégzéséhez. 

A gyakorlati földtani és a gazdasági tárgyak óraszámának növelésére, sőt as 
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utóbbinak tulajdonképpen a megteremtésére a következő lehetőségek állnak 
rendelkezésére : 

— a félévi óraszám növelése; ez ti. jelenleg kisebb az OM engedélyezte felső 
határnál (a szakhoz külön ágazat felvétele egyébként eleve bizonyos óratöbblet 
felvételére ad lehetőséget); 

— а IX—X. félévi „szaklabor" óraszámának csökkentése; 
— az őslénytan-biológiai tárgyak egy részének speciális kollégiummá minő

sítése. 
(3) Az ásványi nyersanyagprognózisok felülvizsgálatának tapasztalatai arra 

utalnak, hogy komoly kívánnivalókat hagynak maguk után a végzettek tekto
nikai, főleg pedig metallogéniai ismeretei is. Ezt az utóbbit talán részben az is 
okozza, hogy a teleptani, nyersanyagkutatási és bányaföldtani ismeretek okta
tásának tanszékek közti megosztása — vélhetően gyakorlati okok miatt — 
nem teljesen következetes. 

(4) Csak 1978 őszétől szerepel a tantárgyak között a bauxitföldtan, s nem 
önálló tárgy a kőszénföldtan sem, hanem a nem-ércek földtanába olvadt bele. 

(5) További meggondolást, ill. elemzést igényel az ún. szakmai laboratórium 
jelentős óraszáma (2 ХЮ óra). Mivel ez a szakdolgozat elkészítésére fenntartott 
időt jelenti, egy része felhasználható lehetne az említett anomáliák, ill. arány
talanságok megszüntetésére. 

3.1.4. A csak példaként kiemelt néhány aránytalansággal szemben meglehe
tősen egyenletes az óraszámok tanszékek szerinti megoszlása,: ásványtani 26, 
kőzettan-geokémiai 28, őslénytani 27, földtani 30 és alkalmazott földtani tan
szék 3 4 óra. (Az utóbbi azonban meghívott és félállásos előadók nélkül 26). 
Ennek oka BÁLDI Tamás szíves felvilágosítása szerint abban keresendő, hogy 
a tantárgyak, ill. az általuk képviselt óraszámok eloszlását az szabta meg, hogy 
az egyes szaktanszékek terhelése — a földtani tanszék monopol-helyzetének 
megszüntetésével — arányosan alakuljon ki. Ez azonban az oktatás az okta
tásért, vagy a tanterv a tanszékért elv valamilyen helytelenül értelmezett 
demokratizmus alapján kialakított érvényesülését jelenti. Az oktatásban a 
tanszék nyilvánvalóan nem cél, hanem csak eszköz lehet. Ezért az óraszámo
kat objektív alapon, a képzés céljaiból eredő tényleges igények alapján indo
kolt kialakítani, függetlenül attól, hogy az egyenletes terhelést jelent-e az 
egyes tanszékek számára, vagy sem. A tanszékcentrikus tanrend, statikussága 
miatt, eleve csak kivételesen egyezhet meg az élettel változó tényleges igé
nyekkel. Talán a régóta hangoztatott intézetesítés hozzásegít az ilyen fonák
ságok kiküszöböléséhez. 

3.1.5. Addig azonban célirányos lenne az egyetemen a képzésért felelős 
,,gazdatanszéke(ket)" kijelölni. Az ELTE-n a képzés szakirányai alapján a 
földtani és az alkalmazott földtani tanszék kiválasztása kínálkozik ilyen célra. 
Ezekre tartozik azoknak a tárgyaknak az előadása, amelyek a tulajdonkép
peni szakképzettséget jelentik. Ezeknek a tanszékeknek kellene kapcsolatot 
tartaniok a geológusokat „felvevő" szervekkel, érzékeny reagálással továb
bítva ezek igényeinek alakulását. Ezen belül a földtani tanszékre tartozhatnék 
a földtani térképezésre és a földtani anyagfeldolgozásra, az alkalmazott föld
tanira pedig az elő- és felderítő kutatásra irányuló képzés gondozása. (A hidro-
és mérnökgeológusképzés gazdája — megvalósulás esetén — akár a BME meg
felelő szaktanszéke is lehetne.) Ez a megoldás nem jelent szükségszerűen alá-
és fölérendeltséget, vagy éppen felsőbb- és alsóbbrendűséget, hanem csupán 
az oktatott tárgyak egymásraépülésének logikus egymásutániságát tükrözi. 
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A vázolt feladatokat a jelenlegi szervezés szerint a Földtudományi Szak
bizottságnak kellene teljesítenie. Erre azonban egy bizottság kevéssé alkalmas, 
különösen, ha az az összes földtudományi szakokat és ágazatokat felöleli. 

3.2. Az NMJS-n folyó képzés megalapozása műszakilag szélesebb, természet
tudományi irányban azonban már inkább elmarasztalható. Feltűnő az is, hogy 
az itt végző hallgatók matematikai óraszáma nagyobb, mint a BME-n végzett 
mérnököké, noha az elsajátított anyagban nincs meg ez a különbség. 

A bányageológusmérnok képzésben feltűnően kevésnek tűnik az ásvány- és 
kőzettan óraszáma. Nem véletlen, hogy az itt végző fiatal szakemberek az 
anyagismereti és anyagvizsgálati kérdésekben olykor elemi hiányosságokkal 
küszködnek, s az elsősorban ezt megkívánó napi földtani feladatokban nehéz
ségeik vannak. Felesleges hangsúlyozni, hogy a kőzet, a földtani képződmény 
anyagának ismerete a legfontosabb a földtani munkában. Ez az alap, erre épül 
minden értelmezés és következtetés. S sajátos módon mintha éppen ezt tekin
tenék legjobban nélkülözhetőnek (sajnos, a gyakorlatban is). A hidro- és 
mérnökgeológia, sőt némileg a geofizika óraszámában viszont nem tükröződik, 
hogy az ilyenirányú szakképzésre külön ágazatok, ill. szakirányok vannak. 

A hidro- és mérnökgeológus képzésben az ásvány-kőzettani óraszám kevésbé 
kifogásolható. Nagyon kevésnek tűnik azonban a történeti földtani anyag. 
Fonák módon a hallgató pl. önálló tárgyként ismerkedik meg Magyarország 
hidrogeológiájával, Magyarország földtana viszont a történeti földtanban van 
elrejtve. Túlzottan széles spektrumúnak, arányukban túlzottnak tűnnek a 
speciális szaktárgyak. 

Az ásvány-, kőzet-, föld- és teleptani, sőt nyersanyagkutatási és bányaföld
tani, ill. a hidro- és mérnökgeológiai tárgyak tantervi megnevezésének elvi 
eltérőek. Az elsők összefoglaló nevekkel szerepelnek, az utóbbiak részletesen 
differenciálva név szerint is. A logika egységes elvi álláspont érvényesítését 
kívánná meg. 

A földtan-teleptani tanszéknek egyeduralkodó szerepe van az ásvány
kőzettanival szemben. Ezt jól tükrözik az óraszámok is. Ugyanilyen alárendelt 
helyzetű azonban a tanszéken belül a földtan—teleptan a mérnökgeológiával és 
a hidrogfiológiával, ill. kari viszonylatban maga a tanszék a bányászatiakkal 
szemben. 

A képzésben — jórészt külső hatások következtében — a földtan még nem 
tudja azt a szerepet és jelentőséget betölteni, amelyre hivatott lenne. Csak a 
legutóbbi időben történtek reménykeltő lépések ebben az irányban: 

— a földtani tanszék „testidegen" vezetője visszatért a szakképzettségé
nek megfelelő helyre; ezzel a földtant ért 7 éves Justizmord orvoslódott; 

— HÁMOR G., MÁTYÁS E., NÉMEDI VARGA Z. személyében (és -vei) erősödött 
a földtani irány; 

— az ásvány-kőzettani tanszékre egyetemi tanári állást írtak ki (ha ezt 
egyelőre senkisem pályázta is meg). 

Mindezek a szükséges változások feltételeinek fokozatos megteremtését 
jelenthetik. 

Az NME a földtani tárgyak zömének s a műszaki földtani és hidrogeológiai 
stúdiumok jelentős részének oktatását külső előadókkal oldja meg. 

A bányageológusmérnök-képzés fő megoldandó kérdései (a személyieken 
kívül) : 

— az ásvány-kőzettani ismeretanyag növelése és színvonalának egyidejű 
emelése ; 
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— a geofizikai és mérnökgeológiai, főleg azonban a hidrogeológiai anyag 
csökkentése, legalábbis amíg a hármas szakosodás megmarad; ez a gyakorlati 
foglalkozások túlzott anyagának redukálásával is megoldható, hasonlóan ahhoz, 
ahogyan azt a hidrogeológus-, mérnökgeológus- és geofizikusképzés a földtani 
és teleptani tárgyak esetében megoldotta; 

— a bányaföldtan és a nyersanyagkutatás tárgyak óraszámának megcseré-
lése; a bányaföldtani anyag tényleges tartalma nem indokolja a nyersanyag
kutatási óraszám többszörösét. A nemzetközi szakirodalom tanúsága szerint 
ez köztudomásúan csak töredéke az ásványi nyersanyagkutatásnak és készlet
számításnak. 

A hidrogeológus és mérnökgeológus képzésben 
— eleve felmerül, indokolt-e a két szak különválasztása (1. később); 
— a speciális tárgyak spektruma túlzottan széles; 
— bizonyos alapvető földtani tárgyak (ismeretek) hiányoznak, főleg föld

történeti vonatkozásban ; 
— a technológiák oktatásának indokoltsága vitatható. 
3.3. A speciális kollégiumok rendszerében még komoly kihasználatlan lehető

ségek vannak mind a képzés színvonalának emelése, mind spektrumának bőví
tése terén, s ezen keresztül a szakosodás előkészítése érdekében is. 

3.3.1. Ebben az ELTE-n kialakult gyakorlat ajánlható követésre, amikor ti. 
egyes specialisták szakterületükről a többi tárgyhoz hasonlóan az egész félév 
folyamán tartanak rendszeres kollégiumokat. Ez az oktatási forma alkalmas 
a fiatal oktatók aktív és magasszínvonalú foglalkoztatására, is lehetőséget 
adva képességeik kibontakoztatására. 

Fenntartva az előadások szabad megválasztásának lehetőségét, ennek az 
oktatási típusnak a hatékonysága érdekében a következők meggondolása aján
latos: 

— a speciális kollégiumok tárgykörének meghatározásában is érvényesüljön 
bizonyos irányítás ; 

— gondoskodni kellene arról is, hogy a kollégiumok rendszeresen megismét
lődjenek, QUÍQJZJ Sí képzési idő, ill. annak gyakorlatilag utolsó két éve alatt minden 
hallgatónak módja legyen találkoznia az érdeklődési körébe vágó összes meg
hirdetett speciális kollégiummal. 

— az előzők érdekében a jelenlegi teljesen spontán megajánlással szemben 
a speciális kollégiumoknak is legyen 2, esetleg 3 éves keretterve; 

— ha a tanterv szerint a hallgatók valamilyen speciális kollégiumból kollok
viumi jegyet kell szereznie, az egyetem eleve írja elő, hogy a szakosodástól 
függően milyen tárgyakat fogad el ilyen szempontból. A jelenlegi rendszerben 
érthetően a legkisebb ellenállás elve determinálja a választást. 

3.3.2. Az NME-n folyó speciális kollégiumi rendszer lényege az, hogy az 
oktatási időből kihasítsanak egy teljes naptári hetet, — ennyivel megrövidítve 
a rendes tárgyak oktatását —, s ezalatt a továbbképző tanfolyamokhoz hasonló 
rendszerben egy-egy szűkebb témakör köré csoportosított előadásokat szer
veznek. Ez az előadássorozat rendszerint egyidejűleg külső, már végzett szak
emberek részére szóló továbbképző tanfolyamot is képvisel. 

A hallgató számára ez a képzési forma nem hatékony 
— teljesen véletlen, hogy éppen milyen speciális témakörbe csöppen bele; 
— nincs meg a szabad választás lehetősége; 
— sok esetben az alapjai sincsenek meg ahhoz, hogy a hallottakat követni 

tudja; 
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— a tárgyakból nem kell vizsgáznia stb. Jelenlegi formájában tehát valójá
ban inkább az oktatott tárgyak rovására megvalósított, szervezett időlopásnak 
tekinthető, mintsem a hallgatók számára hasznos elfoglaltságnak. (Az egy 
hétre eső rendes óraszám 30—40 óra, azaz meghaladja egy heti 2 órás kollé
gium időigényét!). 

A speciális kollégiumokra az NME-n is az ELTE-n alkalmazott módszer 
bevezetése lenne kívánatos, figyelembe véve a tökéletesítésre irányulóan elő
zőleg közölt javaslatokat. 

3.4. A terepi feladatokra való felkészítésben nagy szerepe lehet a szakmai 
gyakorlatoknak, ill. az oktatáshoz kapcsolódó tanulmányutaknak.. 

3.4.1. A nyári üzemi, ill. szakmai gyakorlatokban rejlő lehetőségeket egyelőre 
egyik egyetem sem használja ki megfelelően. Az ELTE-n örvendetes erőfeszí
tések tapasztalhatók ezen a téren; az ШЕ-п.а kezdet sikeres kezdeményezéseit 
az erőszakos szakszerűtlen beavatkozás derékba törte. Az idő itt is meghozza 
a változást, s az elvetett elgondolás ma már új gondolatként valósulhat meg. 

A gyakorlatok tényleges és kívánatos tartalmának kérdéseivel nem kívánok 
bővebben foglalkozni. A későbbiekben ez bővebb kidolgozást igényel. Minden
esetre a nyári üzemi és terepgyakorlatok is szoros és szervesen egymásra épülő 
programot és tematikát igényelnek. Ezzel az oktatás (képzés) igen hatékony 
eszközeivé lehet és kell is tenni őket. 

A nyári gyakorlatokon célul kell kitűzni a teljes földtani munka szimulálását 
a tervezéstől a jelentéskészítésig. Magát a tervezést természetesen még az 
oktatási idő alatt is el lehet végezni. Minderre kitűnő alapot ad az ELTE 
újonnan elkészült sümegi terepi bázisa. 

3.4.2. A képzés fontos eszközei a tanulmányutak — nem pedig „kirándulá
sok"! — is. Ezeknek is megszabott programjuknak és tematikájuknak kellene 
lenniök; ha ilyen nincs, ki kell alakítani. Külön kérdés az évközi tanulmány
utak összehangolása, szerves és logikus egymásra épülésének biztosítása. Kér
dés azonban, megengedhető-e, hogy ezeket az ún. „szorgalmi" időben tartsák. 
Kevésbé zavarnák ti. az oktatás folyamatosságát, ha pl. év végén vagy elején 
külön időszakot választanánk ki erre a célra, nem beszélve arról, hogy az okta
tási napok igénybevétele helyett a régi hagyományoknak megfelelően felhasz
nálható erre a szombat-vasárnap is. 

3.4.3. Mindkét vonatkozású elgondolás megvalósítása azonban nemcsak 
szervezési és előkészítési feladat, — s annak sem könnyű — hanem a megfelelő 
és stabil pénzügyi keretek biztosítását is igényli, figyelembe véve azt, hogy ez a 
gyakorlat, ill. tanulmányút a földtani munka saj átosságai következtében ,,válto
zó munkahelyet" jelent. Ritkán köthető egyetlen helyhez, s akkor is az ipari 
üzemeknél lényegesen mostohább szociális és munkafeltételek közt végezhető. 

3.5. Mindezek alapján a következők mérlegelése ajánlható: 
3.5.1. Mindkét egyetemen szükséges lenne megvizsgálni a geológusképzés 

tanterveit olyan szempontból, hogy azokban a tényleges népgazdasági igények, 
azaz a geológusok zömét foglalkoztató iparágaknak a földtani munkával szem
ben támasztott objektív követelményei tükröződjenek. Az egyes tárgyak, ill. 
tárgycsoportok oktatását a következők szerint lenne kívánatos továbbfej
leszteni : 

(1) Az általános matematikai, ábrázoló geometriai, fizikai és kémiai alap
képzésen túlmenően meg kellene teremteni annak lehetőségét, hogy ezeket a 
tárgyakat a geológus-munka speciális igényeinek megfelelően differenciáltan 
(is) oktassák. 
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— a közös földtudományi alapképzés szabadon választható tárgyai közül 
ki kellene jelölni, hogy szakok, ill. ágazatok szerint milyen tárgycsoportokból 
válasszon a hallgató; 

— a földtani és őslénytani tárgyak arányának csökkentésével erősíteni 
kellene a földtani (s. s.) tárgyak, különösen a tektonika oktatását; 

— jelentősen meg kellene erősíteni az ásványi nyersanyagkutatás és bánya
földtan, s szükséges lenne bevezetni a metallogénia oktatását; 

— biztosítani kellene, hogy a hallgatók a képzés során megfelelő üzemi, szer
vezési és gazdasági ismereteket szerezzenek. 

(3) Az NME-n 
— az összes, különösen azonban a nyersanyagkutatási és bányaföldtani 

szakirányú geológusok számára a hidrogeológia és a geofizika gyakorlati 
részének csökkentésével jelentősen növelni kell a földtani anyagismereti tár
gyak arányát; 

— a hidrogeológus és mérnökgeológus-képzésben meg kell vizsgálni a tech
nológiák egyetemi oktatásának indokoltságát. 

(4) A következő ötéves terv földtani feladataira való felkészülés érdekében 
az ELTE-n folyó oktatásban célszerű lenne fokozottan figyelembe venni a 
mezőgazdaság és a környezetvédelem, az NME-n pedig az építőipar földtani 
feladatait. 

(5) Szervezetté kellene tenni a speciális kollégiumi rendszert. Ez többéves 
program alapján biztosítsa, hogy egy-egy oktatási ciklus alatt egy-egy szak
területen annak teljes anyaga megismétlődjék. 

3.5.2. Az oktatás színvonalának általános és rendszeres emelése érdekében 
— mindkét egyetemen a képzés céljának megfelelően szükséges lenne ki

jelölni azt a „gazda" tanszéket, mely a képzés rendszeres továbbfejlesztéséért 
és az ipari kapcsolatok tartásáért felelős; 

— elsősorban az ELTE-nek nagyobb mértékben kellene élnie azokkal a 
lehetőségekkel, amelyet a tudományos és gyakorlati munkával foglalkozó 
intézmények központi elhelyezkedése biztosít; 

— a nyári szakmai-üzemi gyakorlatokat és a tanulmányutakat fokozottan 
a terepmunkára való felkészülés szolgálatába kell állítani. Mindkettő a teljes 
oktatási ciklus tartamát magában foglaló rendszeres és logikusan egymásra 
épülő programon alapuljon. A tanulmányutak, főleg pedig a szakmai-üzemi 
terepgyakorlatok zavartalan lebonyolításának pénzügyi feltételei — a terepi 
földtani munka sajátosságainak megfelelően — megnyugtató és állandó jellegű 
biztosítását, ill. rendezést igényelnek; 

— elsősorban az NME-n tovább kell javítani a földtani (s. s.), az ELTE-n 
pedig a gyakorlati irányú oktatás színvonalát, fokozatosan megteremtve ezek
hez a szükséges objektív és szubjektív feltételeket. 

4. Néhány egyéb következtetés 

Az előzőekben kifejtettekhez kapcsolódóan a képzés irányáról és tartal
máról levonható következtetések a következőkben foglalhatók össze : 

4.1. A specializálódás tekintetében sohasem könnyen eldönthető kérdés, 
meddig és milyen mértékben kövesse az egyetemi szakképzés az egyes szak
tudományok napjainkban különösen gyorsuló differenciálódását. (Az inter-
diszciplinaritás fokozódása ezt nem befolyásolja, sőt tulajdonképpen gyorsítja. 
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Ez ti. eltérő tudományok együttes alkalmazását jelenti, szemben a multi- és 
pluridiszciplinaritás vele párhuzamos fokozódásával.) 

4.1.1. Megítélésem szerint hazánk nagyságát figyelembe véve az egyetemi 
oktatásban a jelenlegin túlmenő specializálódás nem lenne indokolt, sőt a 
Miskolcon folyó geológusképzés a maga három ágazatával máris túlzottnak 
látszik. Helyesebb lenne itt is a budapestihez hasonlóan egységes képzést be
vezetni. A hidro- és mérnökgeológusképzés szétválasztása eleve megkérdő
jelezhető. Jellemző pl., hogy olyan nagy és patinás intézmények, mint a hivat
kozott leningrádi és moszkvai „insztitutok" ezt egységes szakként kezelik. 

A legfontosabb az, hogy az egyetem olyan alapképzettséget biztosítson, 
amelyre a későbbiekben bármilyen szakosodás ráépíthető. A szakirányú kép
zés már a továbbképzés feladata. A szakosítás ellen szól az a tapasztalati tény 
is, hogy a hallgatók elhelyezkedésében korántsem érvényesül ez az éles szako
sodás: 1968 óta pl., amióta ideiglenesen szünetel az NME tulajdonképpeni ok
tatási profiljába vágó egyetlen ágazat, a bányageológus és nyersanyagkutató 
geológus képzés — ez az ágazat csak az 1977/78. tanévben indult meg újra —, 
a hidro- és mérnökgeológusok jóval nagyobb része helyezkedett el bányaválla
latoknál és nyersanyagkutatással foglalkozó intézményeknél, mint tulajdon
képpeni szakterületén. Az ásványi nyersanyagkutatás kérdéseiben teljesen 
tájékozatlan, s a földtani anyagvizsgálatból, földtanból és teleptanból is igen 
hiányosan felkészült geológusmérnökök tucatjai — saját hibájukon kívül — 
aligha öregbítették a képzés jóhírét. 

4.1.2. Az egyetemi szakosodás elemeit a szakdolgozatoknak., ill. diplomater
veknek kellene biztosítaniok. Az lenne a kívánatos, hogy ezek tematikailag 
a betöltendő állások szakmai megoszlását tükrözzék, s kiadásuk megfelelő 
előkészítése után — a hallgató jövendő munkahelyének profilját figyelembe 
véve — zsűrizéssel történjék a szubjektív elemektől sem mindig mentes jelen
legi gyakorlattal szemben. Ennek technikai megvalósítása érdekében viszont 
valószínűleg szükség lenne 

— az elosztás, pályázat stb. előrehozatala a IX. félévről a VIII.-ra; 
— a speciális kollégiumok szakok szerint csoportosított rendszerének kiala

kítása. 
4.1.3. Jól felhasználható lenne a hallgató szakosodásának előkészítésére a 

speciális kollégiumi rendszer, főleg a kétlépcsős oktatás megvalósulása esetén, 
de addig, ill. anélkül is. Ha ti. az idő előtti szervezett szakosodás nem is helye
selhető, helyes és indokolt lehetőséget adni arra, hogy a hallgató természetes 
hajlamai és törekvései szerint, de akár egyéni ambícióinak megfelelően is bizo
nyos szakterületek felé orientálódhasson. Ezt segíthetik a természetesen csu
pán ajánlott, nem pedig kötelező tárgyaknak tekinthető speciális kollégiumok. 

Ha azonban a hallgató végső soron a diplomamunkájával szakosodik, el 
kellene érni, hogy ezt a választását a tárgy szerint odavágó speciális kollégiu
mokkal alapozza meg. Ehhez viszont akár kötelezően is elő lehetne írni bizo
nyos tárgyak ismeretét. Radikálisan meg kellene szüntetni azt a mindkét 
egyetemen tapasztalható anomális állapotot, hogy a hallgató olyan tárgykör
ből kaphasson diplomamunkát, amelynek szaktárgyait nem is hallgatta: az 
adott szakterületre vonatkozó szaktárgyak megfelelő ismerete nélkül az adott 
szakterületből a hallgató ne is legyen diplomamunkára bocsátható. 

4.1.4. Maga a szakosodás (specializálódás) teljes egészében az egyetem utáni 
évek feladata, amikor már kialakult a fiatal szakember végleges működési 
területe. S ebben van, ill. lehet és kell(ene) is, hogy legyen nagy szerepe a szer-
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vezett egyetemi, i l l . egyetemen kívüli továbbképzésnek. A továbbképzés rend
szeressé és tervszerűvé tétele, ehhez szilárd bázis kialakítása minden bizony
nyal hozzájárul ahhoz is, hogy maga az egyetemi képzés is stabil, legalábbis 
stabilabb legyen. A jelenlegi sokszor és sokat változó tantervi reformok egyik 
oka t i . alighanem az, hogy az egyetemi képzés révén kívánjuk megoldani 
azokat a feladatokat is, amelyekre már a továbbképzés hivatott. 

4.1.5. A szakosodási arányok kialakítása során fokozottan figyelembe kellene 
venni, hogy a legnagyobb hiány a terepen használható szakemberekben van. 
Ennek leküzdésére célszerű lenne olyan megkötést érvényesíteni, hogy minden 
újonnan végzett geológus meghatározott ideig, pl. minimálisan 5 évig köteles 
legyen vidéken terepmunkával foglalkozni. 

Ez magától értetődően azt is jelentené, hogy az egyetemi oktatói utánpótlás 
is csak bizonyos ipari gyakorlattal rendelkező fiatal szakemberekből lenne k i 
alakítható, megszüntetve azt a jelenleg érvényesülő, de aligha helyeselhető 
kiválasztási rendszert, amikor az oktatók legnagyobb része minden ipari gya
korlat nélkül, közvetlenül az egyetem elvégzése után kerül a tanszékekre. Ez 
t i . érthetően nem segíti a gyakorlati kérdések iránti érdeklődésüket és fogé
konyságukat. 

4.2. Az oktatott anyag tartalmát illetően fokozottan érvényt kellene szerezni 
annak, hogy azt elsősorban a végző geológusokat foglalkoztató intézmények 
objektív igényei szabják meg, a közvetlen (napi) igényeken kívül természete
sen figyelembe véve a szaktudomány és a megfelelő foglalkoztatási ág várható 
fejlődése alapján prognosztizálható távlatokat is. 

Mivel főleg az ipar és a népgazdaság távlati gyakorlati feladatait érthetően 
elsősorban a földtani hatóság ismeri, i l l . vesz részt ezek kidolgozásának föld
tani megalapozásában, kívánatos, hogy véleménye mind az egyetemi képzés
ben, mind az arra épülő továbbképzésben a jelenleginél nagyobb súllyal érvé
nyesüljön. 

4.3. A tanterveknek a reális igényeket tükröző, objektív kialakítása érdeké
ben azt a megoldást kellene választani, hogy minden képzendő ágazatra, i l l . 
szakirányra külön-külön rögzítsük azt a végső tevékenységet, i l l . végered
ményként megjelenő alkotást, amelyben mintegy kiteljesedik a képzésnek meg
felelő szakmai-üzemi tevékenység. Ez az ELTE geológusai esetében lehetne 
pl. előkutatási tervek készítése, földtani térképezési és előkutatási jelentés, 
mindkettőbe beleértve az előzetes gazdasági értékelést is, az ásványi nyers
anyag-, vagy a környezeti prognózis stb. Az NME bányakutató geológusmér-
nökei esetében ugyanez lehet pl. a földtani kutatási terv, összefoglaló földtani
gazdasági jelentés és készletszámítás készítése, a termelési feladatok földtani 
megalapozása stb. 

Mindezekhez törzsfaszerűen felfűzve, i l l . hálódiagramban (harmonogram
ban) kellene lépcsőzetesen meghatározni, hogy 

— az adott feladat teljesítéséhez milyen tantárgyak közvetlen alkalmazása 
szükséges, majd azt, hogy 

— ezeknek az elsajátítása milyen szakmai alapozást kíván, és így tovább. 
A negyedik-ötödik lépésben minden bizonnyal eljutunk a matematikához, 
fizikához, kémiához stb., azaz azokhoz a tárgyakhoz, amelyeken tú l már csak 
a középiskolai ismeretekre alapozhatunk. 

Mivel az ilyen összeállítás a geológus tényleges funkcióiból indul k i , az objek
t ív igényeket veszi alapul, s így mentes a szubjektivitástól, vagy éppen a tan
széki sovinizmustól, legalábbis minimálisra csökkentheti azok hatását. A meg-
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oldás másik előnye az, hogy támpontokat ad az egyes tárgyak logikus oktatási 
sorrendjéhez is. Az egyes tárgyak óraszámának kialakítása csak ezután követ
kezhet. A javasolt harmonogram azonban minden bizonnyal hasznos inspirá
ciókat adhat ehhez is. 

4.4. Mindezek alapján a következők mérlegelése ajánlatos: 
4 .4 .1 . A szakosodás 
— elemeit a diplomamunkán (szakdolgozaton) keresztül lehetne biztosítani. 

Ennek megfelelő előkészítésére a diplomaterv kiadását a V I I I . félévre lenne 
célszerű előrehozni. Kívánatos lenne, hogy a témaválasztást megfelelő zsűrizés 
előzze meg, s hogy a szakosodás a hallgató jövendő munkahelye profiljának 
feleljen meg. Ezért a hallgatók elhelyezkedési pályázatának is időben valami
vel meg kellene előznie a diplomamunka témájának kiadását. A diplomamun
ka megválasztását kötelezően össze kellene kötni az annak megfelelő tárgykörű 
előzetes felkészüléssel 

— a specializálódás szervezett és magasszínvonalú megvalósítása érdekében 
mielőbb szükséges lenne a rendszeres földtani továbbképzés megteremtése. 
Ezt fel lehetne (és kellene) használni az egyetemi alapképzés erősítésére, a 
szakosodási törekvések egyetem utáni áthelyezésére és ezen keresztül az okta
tási rend stabilizálására is. 

4.4.2. A tantervek 
— összeállítása során a képesítésnek megfelelő alaptevékenység sajátossá

gaiból kell kiindulni, ennek alapján kidolgozva az ahhoz szükséges tantárgya
kat, i l l . azok egymáshoz való időbeli és logikai kapcsolatát 

— az eredményes és hatékony képzés érdekében a szinte ötévenkénti ugrás
szerű változást jelentő reformokkal szemben stabil és hosszabb távon is csak 
minimálisan, i l l . fokozatosan változó oktatási rend kialakítását kellene célul 
kitűzni. 

4.4 .3 . Kötelezővé kellene tenni, hogy 
— az egyetemről újonnan kikerülő fiatal szakemberek megszabott ideig (pl. 

5 évig) vidéki terepi munkát végezzenek 
— kívánatos lenne az is, hogy az egyetemi oktatók előzetes üzemi gyakor

lattal rendelkezzenek. A végzős hallgatók azonnali egyetemi alkalmazásának 
gyakorlatát gyökeresen revideálni kellene. Magától értetődően érvényesítendő 
elvnek kellene tekinteni azt is, hogy földtani tanszékeken oktatói funkciókat csak 
az adott szakterületnek megfelelő szakképzettséggel rendelkezők végezhessenek. 

4.4.4. Szükséges lenne az is, hogy az országos földtani hatóság — az 1013/ 
/1964. (V. 4.) sz. MT határozat 4/h szakasza értelmében 

— rendszeres feladatának tekintse a felső- (és közép-) fokú földtani káder
képzés figyelemmel kísérését, s ennek állandó tökéletesítésére összehangolt 
irányelvek kidolgozását és érvényesítését. Ennek előkészítésére célszerű lenne 
pl. állandó tárcaközi testület felállítása 

— az egyetemek oktatási irányuk kialakítása, tanterveik kidolgozása során 
jobban támaszkodjanak az országos földtani hatóság, i l l . a legfontosabb ipari 
kutató és termelő szervek igényeire, előzetesen tájékozódva véleményükről. 

* * * 
A későbbiekben a geológusképzéshez hasonló módon célszerű lenne meg

vizsgálni 
— a szervezett geológus továbbképzés, valamint 
— a középfokú szakemberképzés és továbbképzés tartalmi és formai kér

déseit is. 


