
ELNÖKI MEGNYITÓ
a februoT 16-án tortoff cenfennóris 2. közgylésen.

Humboldt írásaiban olvashatjuk, hogy „politikailag mozgalmas

idben, politikai kötelesség megmutatni, hogyan léíeiczik tovább a szellemi

élet”. Országunk régóta várt és mindannyiunk részérl örömmel fogadott

társadalmi átalakulásában, népi demokráciánk szocialista fejldésében,

ilyen értelemben vizsgáljuk a századik fönnállási évét betöltött Magyarhoni
Földtani Társulat és általában, földtani szakmánknak mai helyzetét. Foko-

zottan haladó jelleg tudományunkra, a földtanra ’ vonaíkuzóan, ezen a

helyen is több ízben megállapíthattuk, hogy a mindennapi élettel szoros

kapcsolatot tant és Sztálin értelmezése szerint megérdemli a tudo-

mány nevet, ,,mert ntem fél kezet emelni arra, ami elavult és figj'elmes

füllel hallgatja meg a tapasztalás és a gyakorlat, — hozzátehetjük, a

pillanatnyi kívánalmak — szavát”.

Ha az elmélet és a gyakorlat kapcsolata tekintetében nézzük a föld-

tan helyzetét, 'látni fogjuk, hogy sem a meghaladott idealisztikus szem.szög-

bl, sem a megfelelbb és életszerbb materialista fölfogásban, nem talá-

lunk ellentétet és kivetnivalót, korszer földtani módszereinkben. Tudjuk,

hogy a földtan mai iránya régen meghaladta már az egyszer leírás

kereteit és oknyomozó elemzéssel, összehasonlító módon vizsgálja a Föld

szervetlen életének jelenségeit, azok fizikai és vegytani toi-vényeit. Ez az

elssorban Vernadski világhír szovjet-tudóstól geobiokernia, Heim
és üoldschmidt nyomán geofiziológiának nevezhet kutatási irányzat,

olyan jelenség-összefüggésekre világít reá, amelyek különösen a Szovjet-

Ünióban. nagyon sok. eddig ismei-etlen hasznosítható anyag fölkutatását

ttették lehetvé.

A görögök világszemléletében Atlas titán-vállán tartotta a világ-

mindenséget jelent égboltozatot. Michelangelo képzelete, a római Sixtus-

kápolnában megelevenítette a bibliai teremtéstörténet jeleneteit. Mindez
csak elképzelés, de tudjuk, hogy a tudományok s köztük a földtan is, sokáig

haladt a képzeletnek kizárólagos útján, míg végrte a természeti megfigye-
lések ízükiégességéig jutott. A megfigyelésbl adódott tudományos meg-
ismerések, fként a tei*vszerü kutatások "eredményeire támaszkodva, geo-
fiziológiai beállításban ma már könnyedén tartjuk, modern titánokként,

kezünkben a Földet s külsejében és bels szerkezetében teljes egészében
mutathatjuk annak fölépítését és folytonos fejldésben megnyilvánult tör-

ténetét. Az út. mely erre a titáni mutatványra veztetett, hosszú, nehéz és

tévedésekkel teli, srn szegélyezik ma még áthatolhatatlannak tn ren-

getegek sötétségei is. Ha megismerkedünk azonban a korszer tudományos
földtan látási szabályaival, akkor biztosan haladhatunk a homályos része-

ken is, az ismeretek világossága felé.

Tudományos földtanról szólunk, de mindenkor az Élet vonatkozásai-

ban, mert földtani kutatásunk minden vonalán telválaszthatötlan az elmélet

a gyakorlattól. A földtan ugyanis tudománytörténeti fejldésének egyetlen
szakában sem követte Plafont, aki szerint „a geometriának föladata, hogy
az elmét fegyelmezze, nem pedig hogy a test alacsony szükségleteit szol-
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gálja.” Közelebb áll hozzánk már ennél Ramcn y Cajal, bár idealisztikus
fölfogása, mely szerint a földtan „számos olyan tényt tárol, melyeknek
hasznossága ezidöszterint ismeretlen”, de „alkalmazhatóságuk mindenkor
eljön, mégha néha évekig vagy akár évszázadokig is 'kellene várakoznunk.”
A földtan koi-szerü mvelésében az a föladatunk, hogy ezt a várakozási
idt minél inkább lerövidítsük!

Földtani kutatásainkban irányjelznek vehetjük Fersman kiváló
szovjetgeológusnák, a geokémia világhír úttörjének, Vernadskí nem-
rég elhúnyt utódjának, a természettudományos kutatásra vonatkozó, tömör
foglalatú elírásait. F e r s m a n szerint a tudományos kutatásban minden
egy'es tudós személyisége viszi a vezetszerepet, a kollektív munkának az
egyénivel való egybekapcsolásával. A múlt legértékesebb tudományos
hagyományai iránt érzett tiszteletnek párosulnia kell minden elavultnak,
forradalmi merészséggel történ lerombolásával. Szükségesnek tartja a
tudományos kutatás különböz ágainak egymásbakapcsolását. Tevékeny-
jelleg tudományra van szükség a muitbeli leíró-szemléld irányzattal
szemben. Minden kérdés lényegébe hatoló alapos kutatást kiván, az elmélet
és gyakorlat, valamint a nélkülözhetetlen filozófiai levezetések és az alkal-
mazások közötti, elválaszthatatlan, lényegbeli kapsoUittal. Rámutat végül
a természettudományok állami jelentségére a Szovjet-Unióban, a tudo-
mány állami megszei-vezésére és a tudományos munka állami tervére.

Mindezek a Fersman által a szovjet-tudomány számára adoitt

kutatási alapelvek, a földtan terén, nálunk is fönntartás nélkül követhetk
és követendk, st régóta követjük is. Hirdettük és szükségesnek tartjuk
a földtani munkák tei-vszerségét, de nem a múltbeli hagyományok csöke-

vényes megvalóiításával, nem is a kivitelezés monopóliumával és elkülöní-

tésével, hanem a részletekben is az egység, a kö^sség iránti kötelezettség

tekintetbevételével, szükségszer személyi alárendeltséggel. .Jól tudjuk,

hogy országunk földtani kutaitásában nincsenek elttünk a Szovjet-Unió
korlátlan lehetségei, mégis, a korszer földtan elemzö-geofiziológiai vizs-

gálataival, a földtani folyamatok törvényszerségének fölismerésévtel sok
eddig elhanyagolt kérdés gyakorlati eredményekre is vezet megoldása
nálunk is megvalósítható. A hangsúly a tervszer összmun'kán van, mert
a szovjetpéldák mutatják, hogy a Szovjet világi’észnyi területe és korlát-

lan lehetségei mellett is csak a tervszferség vezethertett olyan világra-

szóló ásványtani és földtani eredményekre, melyek a Kóla-félsziget és az

északi tundravidék iparosodását, vagy az Ural-vidék káliumsóin^k föl-

fedezésével, a legnagyobb kálium-ipar létesítését eredményezte. Igazi

szovjet-munka, amelyet sok más, hasonló földtani eredménnyel példázhatnék.

A Magyarhoni Földtani Társulat száz évet betöltött mWÖdésének
újabb századát nyitó hajnalán, ezekkel a korszer irányelvekkel, országunk
újjáalakulását szolgáló munkakészséggel haladunk tovább. Népi kormány-
zatunk sokirányú tevékenysége, a Tudományos Tanács léteskésével, a múlt-

ban alig méltányolt tudományos kutatások fontosságának és szükségességé-

nek elismerése mellett, az egységtes szervezés állapotába jutott. Ebben
a szervezésben a földtan méltó szerepet kap s Társulatunkra is kibvített

munkakör vár. Rajtunk áll, hogy a bizalomra érdemesnek muta/tkozzunk

s a i'eánk váró föladatokat megelégedésre elvégezzük. A tei’vszer mködés
elsegítésére alakult Mszaki és Természettudományi Egyesületek Szövet-

ségének keretében kívánjuk jövbeli munkánkat, eddigi céljaink érintetlen-

sége mellett, folytatni. Ezzel megvalósíthatjuk szakfolyóiratunknak, a Föld-

tani Közlönynek régóta nélkülözött, negyedévenkénti, rendszeres megjelené-
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sét, ami elengedhetetlen elfeltétele a Tái*sulat célját tev szaktevékenység-
nfek s összetartója a földtan szakmunkásainak.

A jöv soha nem képzelt kilátásainak ilyen vázolását nem zárhatjuk
a hála és köszönet szavai nélkül, azért a megért támogatásért, amelybfen
személyek és intézmények részérl Társulatunk az elmúlt évben részesült.

Els helyen kell itt emítenem az Állami Szénbányászat Igazgatóságát, amely
valóra váltotta Rákosi miniszterelnökhelyiettesnek abbeli kijelentését,

hogy az államosított vállalatoknak többet kell Társulatunk céljaira adniuk,

mint amit a múltbeli magánvállalatok adtak. Osztrovszky György
vezérigazgató jóvoltából, az elmúlt évben havi 2000 Ft támogatásban része-

sültünk. Ez, a hozzánk legközelebb álló bányász-dolgozók munkájából szár-

mazó összeg tette lehetvé elmaradt, 1947. évi Közlönyünk kiadását és az

1948. évi kötetünknek valamivel nagyobb, bár még távolról sem teljes ter-

jedelm megjelenését. Hálával gondolunk itt bányász-dolgozó társainkra,

akiknek munkája részünkre ezt á lehetséget megszerezte s az ö érdekük-

ben is álló földtani kutató tevékenységünkkel fokozottabb mértékbeli fog-

juk ezt kiérdemelni.

Ezen a helyen is köszönettel kell igazolnunk a Pénzügyminisztérium,
az Iparügyi Minisztérium és az Építésügyi Minisztérium részérl kiutalt

5000—5000 Ft, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 2000 Ft, a

Magyar Amierikai Olaj R. T. 1500 Ft és a Földmvelésügyi Minisztérium
1000 Ft támogatását az 1948. évben. Ugyanakkor nem hagyhatjuk meg-
emlíTés nélkül, hogy Budapest Székesfváros Polgármesitere, két év alatt

hozzájuttatott számos beadványunkat még csak elutasító válaszra sem
érdemesítette! Mindezek a támogatások nagy haladást jelentenek Társula-

tunk újjáéledésében. Mégis, elz évi igényünket ügy jelöltük meg, hogy
nekünk céljaink érdekében „az elégnél sokkal többet kell most kapnunk!”
Ezek az összegek azonban. Földtani Közlönyünk szerény 15 ívének tanú-

sága szerint, még az „eleget” nem közelítették meg. Ebben az évben remél-

jük ezt is, a jövben pedig biztosan várhatjuk annak sokasodását is.

Centennáris terveink ellanyhulása és szüneteltetése nem utolsó sorban
anyagi nehézségeinkre vezethet vissza. Az 1949. évben, javuló kilátások-

kal, vissza kell térnünk ezekre a terveinkre is és törekednünk kell azok
megvalósítására. Ezek köíiött szerepel tudvalevleg Magyarország földtaná-

nak megírása és Magyarország földtani térképének kiadása is. Legfbb
kctítelességünk, hogy összesítsük ezen a téren eldeink munkáját, korszer
beállításban, hogy kipótolhassuk a hézagokat és népünk számára hozzá-

férhetvé tegyük házánk földtani adottságait, számításba vehessük medence-
alakulataink természeti lehetségeit. Ezzel egyszersmind, tudományos
alapon, szorosan kapcsolódni kivánunk országunk gazdasági politikájához.

A szovjet-tudomány példáján, a term'el erk által fölvetett pillanatnyi

szükségletek kielégítése niellett, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a nagy
elméleti tudományos kérdéseket sem, amelyeknek vizsgálata fként egyete-

meink kutató föladata lehet.

Mindezek megfelelen képzett, kellen iskolázott, népi demokráciánk-
kal egybeforrott tudományos személyzetét igényelnek, amely melléktekin-
tetektl és anyagi gondoktól mentesen szentelheti munkásságát a közösség
szolgálatára, örömmel állapítjuk meg, hogy népi kormányzatunk intézke-

désébl elindultunk már ezen az úton is. Az egyetemi reform keretében
megvalósítható a nálunk mindmáig nélkülözött rendszeres geológus-képzés.

Nag>- nehézséget okoz még ebben a megfelel szaknevelk hiánya. Föl-

adatunkat tehát elször is ilyenek nevelésével kell kezdenünk. Áldozatos,
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de reményteljeti munka ez, amelynek eredménye a máris sokatigérö ifjúság
tettretoész új szellemiségében mutatkozik. Ennek a munkának elbírálása

szintén Társulatunk föladata lesz. Üjabb kapocs, mely a Magyarhoni Föld-
tani Társulatot minden hazai földtani történés központi szeivévé fzi
majd egybe.

Ebben az évben újabb évforduló is köszöntött reánk. 1949 novem-
ber 4-én L ó c z y Lajos születésének századik évfordulója lesz. Kötelessé-

günk, hogy országunk nagynev geológusának emlékét ünnepi keretekben
fölidézzük, annál is inkább, mert keletázsiai kutatásai, a mostani világ-

jélentöségü kínai események és egykori személyes orosz kapcsolatai is id-
szervé teszik ezt a megemlékezést. Olyan tudósunkat ünnepelhetjük
Benne, aki Társulatunk egyik nevezetes ülésén, 1919-ben, hitet tett a

proletárforradalom és a nemzetközi kommunista eszme mellett.

Nem kívánunk itt most részletes munkatervet szabni Tái'sulatunk

mködése elé. Figyelmeztetnünk kell azonban arra, hogy .tagtársaink túl-

nyomó részének tudományos munkássága nem tud szabadulni az évszáza-

dos német elnyomatásból származó kishitségtl és fként a német tudomá-
nyos szemlélet nehézkességeitl, bbeszédségétl. Le kell szoknunk nyelvi

elszigetelt-ségünkre visszavezetett hiányéi’zetünkrl és arról is, hogy tudo-

mányos munkáink ei'edményeinek közlésében a külföldet tartjuk célnak.

Nekünk elssorban a magyar tudomány fejlesztése és emelése, magyar
népi közösségünk kulturális és gazdasági jóléte lehet a célunk. Ennek szol-

gálatában vagyunk, függetlenül attól, hogy a külföld tudomást vesz-e

rólunk, vagy' sem. Szükségesnek tartjuk ennek a célnak érdekében, hogy
újabb megfigyeléseinket, vizsgálati eredményeinket és azok várható gya-

korlati kilátásait Társulatunkban minél gyorsabban, szükség esetén még
a vizsgálatok teljes lezárása eltt, minél hamaiabb nyilvánosságra hozzuk,

egyrészt, hogy' tájékoztatást adjunk a szakembereinket foglalkoztató kér-

désekrl, másrészt, hogy munkaismétldéseket elkerüljünk és nem utolsó

sorban, hogy' megismeréseinket haladéktalanul a közösség szolgálatába

állítsuk, mielbb a tudományos élet vérkeringésébe hozzuk és a jövt szol-

gáló oktatásunkban fölhasználhassuk. Parancsoló szükséglet ez, mert évekig
tartó vizsgálat sem jogosít a tudományos anyagok vagy kérdések kisajátí-

tására vagy abban való eltemetkezésre.

Tisztelt Közgylés! Százéves Tár.suUitunk mai mködésének egye-

düli biztositéka és alapja csakis szocialista munkaállam felé haladó népi

demokráciánk lehet. Irányelvünk a S7x>vjetgeológia hivatkozott elírása,

mely a tudományos munkát megbecsüli, nem állítja- szembe a gyakorlattal,

háttérbe sem szorítja azt. Említettük, hogy földtani vonatkozásban ez

különben sem képzelhet. A leninista világszemlélet egységével hiszünk mi
is a'z ember és a tudományos gondolát hatalmában. Meggyzdéssel valljuk,

hogy a tudományos problémák megoldhatók, kitzött föladataink elvégez-

hetk. Ezt a hitet kérem és várom Társulatunk minden tagjától, fönhrtartás

nélkül, mert ez népi demokrá:;iánk szocialista útjának példákkal beigazoló-

dott hite.

Tái'sulatunk az 1848-as forradalom méhében fogantatott és egy

évszázad ny'omasztó szellemiségének hatása alatt, igazi hivatása, a tudo-

mánynak a népi közösség javát szolgáló céljától elkényszerülten mködhe-
tett. Most, új századunk hajnalán, forrongó idk nagyszer voltait éljük,

nagy'szabású élmények gyors változásával, amely végeredményben régóta

megérleldött, de erszakosan visszaszorított, hatalmas fejldést hozott.

Lehet-e a fejldés kétségbevonhatatlan tényének megfillapíthatóságánál



nagyobbszabású élmény számunkra, akik a Föld és a rajita él szerves világ

állandó fejldésében megmu-tatkozó változásainak fölismerésére törekedünk.

Egy pusztuló világ romjainak reménytelenségébl, dolgozó népünk össze-

tartása és munkássága nemcsak a gyógyulás útjára vitt bennünkett, hanem
az újjáépül világ megalapozásával, annak kereteit is megszabta. Kérem és

várom, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat minden egyes tagja hittel és

teljes odaadással vállalja ezeket a kereteket, a népi demokrácia szocialista

irányvonalát. Kérem ezt az Idk szavának helyes fölismerésével, tudomá-
nyunknak, a földtannak, a Magyarhoni Földtani Társulatnak és föltörekv
ifjúságunk helyes nevélésének érdekében. Kérem azoktól, akik a múlt
hagyományaiban gyökereznek, vagy akik nem jutottak volna még el a jöv
kilátásainak fölismeréséig. Mert A d y-val szólva: az id rostájában „nem
kik mertek tagadni múltat, de kik nem magvak a Jövnek, mindig azok,

akik kihullnak”. „Aki kihull, megérdemelte, az ocsut az Id nem szánja.”

Tisztelt Közgjmlés ! Szakszerségünk és a Közösség érdeke egy
~~

oszthatatlan, egymással ellentétbe nem hozható, semmi másnak alá nem
rendelhet. Ebben az telgondolásban, nyugodtan vállalhatjuk föladatainkat.

Társulatunk tisztikarának és egész választmányának, az átalakulás szük-

ségébl következleg, múlt év nyarán történt lemondása óta mai napig
ezökkel az elgondolásokkal vittük ideiglenesen, Társulatunk ügyeit. Most,
megbízásunk visszaadásával, mködésünket tagtársaink ítéletére bízzuk s

annak értelmében kérjük felmentésünket s az új vezeitség megválasztását.
Ezzel a Magyarhoni Földtani Társulat centennáris második rendes

közgylését megnyitom.


