
ELNÖKI MEGNYITÓ*

Fölszabadulásunk hetedik évében, a fordulat évétl számított harmadik
évben, a Magyar Földtani Társulat új századot nyitó mködésében új utakra tért.

Utunk a nép szolgálatában álló szocialista országépítés útja, melynek irányát és

ütemét a Magyar Dolgozók Pártja és bölcs vezetnk, Rákosi Mátyás szabja

meg. Többizben reámutattunk arra hogy a Magyar Földtani Társulat ezt az utat

és irányt, kezdettl fogva vállalta s most azt is megállapíthatjuk, hogy ma má:
Társulatunk minden mköd tagja, ezt az utat tudatosan, épít tevékenységgel
járja is.

Tervgazdálkodásban vagyunk. A hároméves terv teljesítésében még bizony-

talanul, sok nehézséggel mködtünk. Most, ötéves tervünk kidolgozásában, a

Szovjetunió példájával s annak reánk méretezett követésével, határozottabb keretet

alakítottunk. Annak idején alkalmunk volt itt ismertetni a Szovjetunió háború-
utáni els ötéves tervének földtani irányelveit, amelyek hatalmas eredményekkel
meg is valósultak. Magunk további okulására, lássuk ezúttal röviden, a Szovjet

Tudományos Akadémia ismertetése alapján a földtani tudományok szerepét a

második* ötéves tervben.

A természet átalakításának sztálini terve és a kommunizmus nagy építkezé-

sei, a szovjetgeológusokat kétirányú föladatok elé állítja. Ezek között els helyen

állnak a kujbisevi, sztálingrádi víziermvek, a sztálingrádi és turkmén fcsator-

nák létesítésével kapcsolatos komplex földtani kérdések. Ezeknek a föladatoknak,

a legmesszebbmen elméleti vonatkozásokig terjed, igen részletes kzettani, s-
lénytani, rétegtani és tektonikai elvégzésére, egész geológus-seregek vannak fog-

lalkoztatva. Különös figyelmet fordítanak itt a hatalmas fö’tárások anyagának
begyjtésére és gyors földolgozására, hogy az eredmények a munka folyamán, a

munka menetére irányítólag fölhasználhatók legyenek. Nyomatékosan föl ke

figyelnünk erre a követend munkamódszerre, mert mi még az utólagos anyag
földolgozásban is csak a kezdet-kezdetén vagyunk. Nagyszabású építkezéseinkben

és létesítményeinkben pedig többnyire csak utólag és már elkésve jut számításba

a földtani szakszolgálat, nem is szólva a munka folyamán történt nagyszabású föl-

tár ások folyamatos, rendszeres vizsgálatáról, anyaggyjtésérl és földolgozásáról.

Rengeteg, soha nem pótolható földtani megismerési adat megy így kárba, srégé-
szeti és más tudományokat is érdekl leleteken kívül. Nem ritka az sem, hogy csal-

az e'hibázott munka befejezésével értesülünk az elkövetett földtani hibákról.

A szovjetföldtan ötéves tervének másik föladata az ideológiai harc kérdése

a tudományos szaklapok munkájának, az intézmények és laboratóriumok tudomá-
nyos tevékenységének gyökeres megjavítása. Elsrend kötelességül szabja meg a

szovjettudósok szerepének és jelentségének, a világtudományban való elsségük-
nek megmutatását. Külön figyelmet fordít a terv a kutató-geológuscsoportok fej-

lesztésére, kibvítésére és továbbképzésére, nehogy a kutatóintézetek megfelel
utánpótlás nélkül maradjanak. A tudományok sikeres fejlesztése és a tudományos
kutatások eredményeinek a népgazdaságban való alkalmazása, nálunk is nagy-
mértékben a képzett szakemberek létszámának további növelésétl, függ.

* A M. Földt. Társulat 1951. VT. 6-án tartott közgylésén.
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Az ideológiai-harc kérdését, magunkra nézve is köteleznek tartjuk. Válla 1 -

juk, mert Sztálin szerint „A leninista nem lehet csupán kedvelt tudományágá-
nak specialistája, hanem egyúttal politikusnak és társadalmi embernek is kell" len-

nie, élénken érdekldnie ke 1 országa sorsa iránt, ismernie kell a társadalmi fejl-

dés törvényeit, tudnia kell alkalmazni ezeket a törvényeket és arra kell törekednie,

hogy az ország politikai vezetésében aktív része legyen.“ Természetesen a szak-

emberek számára ez még külön megterhelés. Azonban o'van megterhelés, amely
bségesen meghozza a maga gyümölcsét. A dialektikus materializmus a korszer
földtan kutatómódszere. Oknyomozó vizsgálataink a filozófiai módszert nem nél-

külözhetik és nem kétséges, hogy ez a módszer számunkra csak a dialektikus

materializmus lehet, amely a földtanban tárgyszeren benne van, eddig is ösztö-

nösen gyakoroltuk, most pedig tudatosan kell vele élnünk, vizsgáltaink tökéle-

tesebbé tételére.

Nem utolsó sorban, a szovjetpélda nyomán foglalkozunk tudományos eladá-
saink és közleményeink színvonalának tárgyi és formai emelésével szaknyelvünk
fejlesztésével, egységes, magyaros nevezéktan létesítésével. Ezen a téren szak-

társaink részérl kevés megértésre, még kevesebb közremköd segítségre ta'áltunk.

Ennek oka a kényelmesebb megszokottság, ritkábban makacs megrögzöttség,

önkritika hiánya és a kritikával szembeni érzékenység. Tudatosítanunk kell, hogy
a kéziratok lektorálása, a szükséges kollektív munka egyik formája, kölcsönös

' segítés abban, hogy munkamódszereinket javítsuk, szakmai látókörünket bvítsük.

Mindez pedig a szocializmust-építés gyakorlatához tartozik.

A szovjetföldtan ötéves tervének központi föladata a tektonika; e köré kell

tömöríteni az egyes földtani tudományágak egyéb föladatait. Ezek között kiemelik

a kzetek részletes ásványos és vegyi összetételének megismerését, azok idbeli

és térbeli elterjedését, keletkezését és az ásványtársulások vizsgálatát. A Szovjet-

unió földtani munkálatainak széles kerete az összehasonlító szintézis érdekében

sürgeten elírja az egységes rétegtani táblázat kidolgozását, ami nélkül bár-

milyen ásványi nyersanyag elfordulásának elzetes földtani meghatározása 'ehe-

tetlen. Ennek érdekében, az egyes területrészek alapos fejldéstörténeti megismeré-

sében nagy szerepet kap a szárazföldi és partszegélyi üledékek pollenvizsgálati

módszere, valamint a szerves élet fejldési szakaszosságának mennyiségi és min-
ségi elemzése. Tektogenetika terén a szovjet-geológia, Karpinszkij sföldrajzi

módszere szerint, az üledékképzdés és a fáciesvizsgálatok tökéletes kivitelével,

kétségtelenül élenjáró. Nagy gyakorlati eredményeiknek egyik alappillére ez a tudo-

mányos munkamódszer, amit el kell sajátítani és követni kell nálunk is, megindu'ó

anyagvizsgálataink kivitelében. Nem könny feladat, mert alapos fölkészültséget

igényel, de csak így tudjuk fölszámolni azt a könny fajsúlyú „tektonikai szinté-

zist", amely fölépítményt ad, megfelel alapépítmény nélkül.

További föladatai az ötéves tervnek az Obrucsev által neotektonikának

nevezett, a földkéreg fiatalkori mozgásainak rendszeres, intézményes továbbfej-

lesztése. Életbevágó tektonikai föladatokként jelölik ki a szerkezeti formaelemei'

(redk, törések) mikrotektonikai részletvizsgálatát, mert ezek határozzák meg a

hasznosítható anyagok lokalizálódását. A kéregmozgási fo’yamatok és a magma-

tizmus kölcsönösségét, a mozgásmechanikai vizsgálatokat és a szovjet-geotektonika

tudományos-elméleti, általános alapelveinek kimunkálását. Az utóbbi nagyjelen-

tség lesz számunkra is, mert a szovjetgeológiai kutatásokból ezen a téren jutott

legkevesebb bele a földtani irodalomba.

Az ötéves tervben valamennyi földtani föladat a tektonikai irányelvek szerint

van kitzve. A kzettani kutatásokban az üledékkzettani vizsgálatok szükséges-

sége és nagy népgazdasági jelentsége ersen kihangsúlyozódik, még pedig az

üledékkéozdés elméleti részeinek, a tektogenez issei való kapcsolatnak, a geo-

szinklinális-képzdésnek kidomborításával. Különösen idszer a bauxit, a vas-

és mangánércek, foszforit kvarckzetek és glaukonit képzdésének kritikai vizs-

gálata. Meg kell szervezni a kzetek diagenezisére és epigenezisére vonatkozó

munkálatokat is. Mindezek, a- vizsgá’ati módszerek tökéletesítésével, a legkorsze-



rübb eszközök és eljárások fölhasználásával történhetnek. Az agyagkzetek vizs-

gálata spektrofotometriás, elektronmikroszkópos, elektronografiás módszerek foko-

zottabb alkalmazásával történik.

Jelents teret kap az ötéves tervben a Szovjetunióban nagykiterjedésu
negyedkori üledékek komplex-tanulmányozása, a geológusokon kívül geo-

morfológusok, geográfusok, paleonto ógusok és más idevágó különleges tudomány
ágak szakembereinek bevonásával és együttes összefogásával. Ezeknek a tanul-

mányoknak nagy elméleti és népgazdasági jelentséget tulajdonítanak. A negyed-
idszak összesített vizsgálata, a szervetlen és szerves világ fejldésének megisme-
résével, módot ad itt is elssorban a negyedkori üledékekkel kapcsolatos haszno-
sítható anyagok keletkezési törvényszerségeinek s ezáltal azok kutatásának meg-
állapítására, de ezen túlmenen, biztosan megalapozza az ezekben mindenütt vég-
zett építési hidrotechnikai, talajjavítási és telepítési föladatok tökéletes kivitelét.

Nem utolsó sorban az ember fejldésének megismerésére is vezet, mert az ember
föllépése a negyedkor alakulásával kapcsolatos. A Szovjetunió európai részére,

slénytani a’apon kidolgozták a negyedkor rétegtani tagolódását ,s az ötéves terv

ennek továbbfolytatását, ásatásokkal való kiegészítését, a neotektonikai és az s-
földrajzi viszonyok vizsgálatát tzte ki célul. Idekapcsolódnak a leningrádi Jég-

kutató Intézet vizsgálatai is, melyek a maguk nemében els helyen állnak ezen

a téren.

A 'kszénkutatások feladata a háború utáni második ötévben, a szénkzettani

vizsgálatok továbbfejlesztésén kívül, azoknak az á'talános törvényszerségeknek
megállapítása, amelyek a kszénösszletek keletkezési módját és a különböz föld-

tani korú kszéntelepek medencealakulatát, szerkezeti kiterjedését megszabják.

A vizsgálat középpontjában ezúttal a kanszki, pecsorai, bureinszki és Szovjetunió

keleti részén lev egyéb medencék állanak.

Az olajföldtan vonalán, az Orosz-tábla, Uralvidék és a Káspi-tenger süllye-

dkének északi szegélyén palaeozoós, az Északi-Kaukázus-vidék harmadidszaki,
az Embrusz jurabeli-, valamint Turkménia neogén-üledékeinek vizsgálata van el-
írva. Az olajkutatás irányelvei: 1. az olajmezk kzettani, geokémiai, hidrokémiai,

vízföldtani, élet-földtani és sföldrajzi viszonyainak részletes megállapítása; 2. az

olajtartalmú ikzetek táróóképességének és elterjedésének megállapítása; 3. az

oiaj migrációs feltárása; 4. a bitumenek geokémiájának és fázisállapotának vizs-

gálata.

Hasonló részletességgel szabja meg a terv a magmás kzetek vizsgálatának
irányelveit is, mindenütt kihangsúlyozva az általános elméleti vizsgálatok alap-

vet voltát. A petrogenetikus e’méleti megállapításokat kísérletileg ellenrizni kell

s ezek a kísérletek egyszersmind a technológiai célokat is szolgálják. Az ötéves

teiv során, a Szovjet Tudományos Akadémia földtani-földrajzi osztálya mellett

mköd általános és kísérleti kzettani kutatóintézet összszövetségi tanácskozáson,

az eddigi tapasztalatokat és vizsgálati eredményeket a népgazdaságban való föl-

használás tekintetében fogják megvitatni.

Külön érdekesség lehet számunkra a világszerte elismert Vernadskij—
Fersman nyomdokán haladó ásványtan és a geokémia szovjet kutatási terü-

lete. Ásványtani vonalon, az eddigi nagy teljesítmények fölemlítésével, rámutatnak
aira a hiányra, hogy még nincs megírva a szovjetmineralógia története, amely a

világ elé tárná kétségbevonhatatlan elsségüket ezen a téren, másrészt az ásvány-
képzdés elmélete még hiányosan van kidolgozva. Az ötéves tervben elírt fel-

adatok közül kieme'jük a következket:

1. Az ásványképzdés törvényszerségei, különös tekintette! a földtani kör-
nyezetre. 2. A földkéreg ásványainak, közös-elfordu'ási együttesének (paragene-
zis) törvényszersége. 3. Izomorfia, metaszomatózis és kristályszerkezeti jelen-
ségek vizsgálata. 4. Az ásványok tér- és idbeli eloszlásának földtani törvényszer-
sége. 5. Üj ásványterüietek tanulmányozása, a népgazdaság érdekében. Mindezek
a? elméleti vizsgálatok szoros összefüggésben vannak a Szovjetunió nyersanyag-
kutatási föladataival.
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A Vernadszkij - tói vitathatatlanul legteljesennen és legjobban kiépített

geokémia, a Föld összetételében résztvev elemek történetével, térbeli és idbeli
elterjedéséve: mozgásával és genetikai kapcsolatával foglalkozik. A legtöbb elem
földkéregben szerepét és elterjedését szovjettudósok tisztázták. Különöset részlete-

sen és alapveten vizsgálták, az ugyancsak Vernadszkij - tói kialakított bio-

kémia útján, a bioszféra összetételét. Az ötéves terv geokémiai föladatai: 1. Egyes,
a népgazdaság szárnál a legfontosabb kémiai elemeknek geokémiai vizsgálata, a

ritka fémekre ya!ó tekintettel, a különböz kzetfajtákhoz való viszonyukban.

2. Különfé'e anyagok izotop-összetétel elemeinek genetikus vizsgálata, az ásvá-

nyok izotop-összetétel elemeinek genetikus vizsgálata, az ásványok eredete és

földtani kora tekintetében. 3. Az atommódszer bevezetése a földtani vizsgálatokba.

Ezeket a föladatokat a népgazdaság jelölte ki az ásványi nyersanyagok komplex
fölkutatása érdekében. Ezenkívül foglalkozik az ötéves terv az ércelfordu iásokra

és az ércképzdésre vonatkozó megállapítások és elméletek fölülvizsgálatával i-.

Figyelemreméltó, hogy a szovjettudósok a gránit-batolitos ércképzdés összefügg,
egységes genezise helyett, a földkéreg különböz szerkezeti öveihez kötött, külön-

böz magmás képzdésekkel kapcsolatos ércképzdést veszik alapul. Ezek szerint,

az általános és helyi szerkezeti viszonyok szabják meg az érctelepek minségét és

térbeli megjelenési módját. Az érckutatás tekintetében ez a lényeges fölfogás-

beli különbség azt jelenti hogy' a szovjetgeológia a földtani viszonyok részletes

vizsgálatából indul ki s abból következtet az ércesedés módjára és kifejldésére,

'míg a nyugati elgondolás, az ércképzdést egyönteten történ, idtl függ, ter-

modinamikus szabályozásra vezeti vissza.

Az érckutatás területén szerepet kap a kolloidika, va’amint a dúsulási folya-

matok tér- és idbeli elemz vizsgálata is. Ezek alapján az ötéves terv a következ
fbb kérdéseket tzte ki célul: 1. Az ércképzdés és a szerkezeti magmatizmus
közötti kapcsolat s az egyes ércelfordulásokban az ércképzdés és a kzetkifejlö-

dés közötti összefüggés. 2. Gyrdéses és iöréses szerkezetek szerepe az érckáp-

zdés loka’izálódásában. 3. Egyes ásványos anyagok dúsulási sajátságainak geo-

kémiai törvényszersége és a földtani köryezethez való viszonya. 4. Az ércesedási

folyamatok fejldésmenete a földkéreg meghatározott helyén. 5. A megfelel föld-

tani környezetben várható érctelepek típusainak megállapítása. 6. Ilyen ércképz-

dési analízissel részletes térképek készítendk a Szovjetunió ércterületeirl, vala-

mint új és kevéssé kutatott területekrl.

Foglalkozik az ötéves terv a Szovjetunióban ugyancsak nagyjelentség vul-

knnológiai föladatok kijelö’ésével. Ezek részben a ma mköd, kamcsatkai és a

Kurili-szigetek vulkánjaira vonatkoznak, kísér jelenségeikkel, geizirtevékenységge!

és földrengési vizsgálatokkal együtt. Külön kutató-expedíciók foglalkoznak a Kau-
kázuson-túli vidék harmadidszaki vulkanizmusával, valamint a Szibériai-tömb

központi részén, a Bajkál- és a Bajká’on-túli terület neotektonikus pleisztocénbeli

vulkáni megnyilvánulásokkal. Ezek a vizsgálatok külön vulkanológiai kutató-inté-

zetek és megfigyelállomások útján történnek, ugyancsak komplex-módon, a föld-

tani, ásványtani, kzettani és geofizikai módszerek és anyagvizsgálatok együt-

tesében.

Nagy szerepe van az ötéves tervben a vízföldtani kutatásoknak, amelyeknek

szükségességét és jelentségét a nagyszabású építkezések, ipartelepek és mezgaz-
dasági létesítmények fokozzák. Ezeknek a föladatoknak minél jobb tudományos
alapozottságú megoldása széleskör, általános vízföldtani vizsgálatokat igényel.

Ilyenek a mélyvizeknek a felszíni vizekkel való kapcsolata, a talajvízáramlás ala-

kulása, a rétegvizek földtani tevékenysége, az éghaj'at szerepe, a talajvíz kémiai

alkata, ásványos gyógyvizek tanulmányozása. Mindezekben a kutatásokban, a

Szovjetunióban nagy jelentsége van a földkéreg fiatal mozgásainak, a neotekto-

nikai vizsgálatoknak is, mert ezek nélkül, nagy vízgyjt-medencék, csatornák és

öntöz berendezések vízellátását biztosítani nem lehet.

Valamennyi szovjetföldtani tevékenységben elfeltétel a pontos földtani térké-

pezés. A térképezés is a ’egkorszerbb módszerekkel történik. Ezek között látjuk

a fotogeológiát s a rendszeres légi fölvételeket is.
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Messzevezetne, ha a szovjetgeológia ötéves tervének rendelkezésemre álló

szovjet akadémiai ismertetését, akárcsak kivonatosan is, folytatni akarnám. Az
•elmondott hézagos vázlattal csak a földtani kutatások minségi kivitelezését kíván-

tam érzékeltetni. A Szovjet példamutatásból ugyanis, bennünket nem a méretek,

hanem fként a kivitelezés minsége, a kiteljesítés módja, érdekelhet. Ezt a töké-

letes összehangoltságot, az élettel és a gyakorlattal való egybekapcsolódást, az

elméleti vizsgálatok szükségességét, fokozott kötelezettségét és teljes értékelését

kell nálunk követend példaként tekinteni. Fö’készültségünk, szervezettségünk,

szakmabeli létszámunk még messze van ettl. Folyamatban lev ötéves tervünk
nagy haladást mutat ugyan, de még sok van benne a múlt rendszertelenségébl,

személyi tekintetek indokolatlan eltérbehelyezésével. Nagyot fejldtünk már eddig,

de fejldésünk nem forradalmi fejldés, sokat visz még a múlt tehertételeibl. Ipar-

kodjunk minél gyorsabban, véglegesen megszabadulni t'e. A szovjetpéldára való

hivatkozással s annak követésére való figyelmeztetéssel mondhatom: hátranéz
arccal nem lehet elremenni!

A hiányok általános fölemlítésével, örömmel és megelégedéssel mondhatjuk,
hogy földtani kutatásainkban a tervgazdálkodás alapelveit és lényegét teljes mér-

tékben megértettük és érvényesíteni tudjuk. Elméleti vizsgálatainkban is a nép-

gazdaság szükségleteihez és kívánalmaihoz igazodunk. Tervkutatásainknak vannak
már érdemleges eredményei is. Az elmúlt évben megindult alföldi térképez- és

komplex-kutatásaink, mezgazdaságunkban vízgazdálkodásunkban és nem utolsó

sorban az Alföld negyedkori és jelenkori földtani alakulásának vizsgálatában

oiyan általános eredményeket jelentenek, amelyek méltón csatlakozhatnak a Szov-

jetunió mintaszer negyedkori tudományos eredményeihez. Lehetségeinkhez mér-

ten, nagy teljesítményekkel dolgozunk kutatási területeken is. Kutatási tervünk

mindenben megfelel a szovjetgeo'ógia minségi kívánalmainak. További eredmé-

nyeink elfeltétele, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Földtani Bizottsága, az

Állami Földtani Intézet, az Egyetemi Intézetek és a föladatainkhoz kapcsolódó
kutatóintézetek, valamint a Magyar Földtani Társulat között, szerves kapcsolat és

teljes egyetértés legyen. Kövessük a szovjet-tudományt, anélkül, hogy a nyugati

tudományt elhanyagoljuk. A nyugatiakkal szemben mégis fokozottabban kell követ-

nünk a szovjettudományt, mert ennek tudománymvetése, a dolgozók ders sza-

bad életének szolgálatában lett- naggyá s mert a munka optimizmusára, a mun-
kában való hitre s a munka szeretetére tanít, olyan optimizmusra, mely a célok

elérésében nélkülözhetetlen hajtóer.

A Magyar Földtani Társulat mködése szorosan kapcsolódik népgazdaságunk
földtani kutatási tervéhez. Szaküléseink annak végrehajtásából veszik tárgyukat.

Szaktársaink ma már, mondhatjuk kivétel nélkül, tudatosan és készséggel követik

a Magyar Dolgozók Pártjának reánk vonatkozó irányelveit. Átérezzük mindannyian,
Fogy nem magunkrahagyottan és munkánk íigyelemreméltatása nélkül dolgozunk,
hanem munkánk eredménye a népé, tudományunk az országépítés egyik alappillére

s kormányzatunk figyelme rajtunk van, olyan értékeléssel és megbecsüléssel, amire
a múltban még kivételesek sem számíthattak. Munkaeszközeink állandó javítása,

munkalehetségeink folytonos bvülése, Kossuth-díj és más jutalmazások, küls
bizonyítékai ennek. Most, ettl a helytl megválva, úgy találom mégis, hogy a Tár-

sulat mködésében megállapítható fejldés és fölfogásbeli javu’ás mellett, sok még
a véletlenen múló esetlegesség, hiányzik még a tervszerség és a szaktársak egy
részének aktív bekapcsolódása is. A Társulat életmködését' nem lehet egy-két

vezet munkaképességére bíznunk s attól függvé tenni. Az egyéni munkaképes-
ség, st még a készség is, korlátozott, elbb-utóbb kihagyásra vezet, amit csak a

kollektív munka tömegbehatásával lehet fokozni és tartósítani. A munkaegyüttes
a csüggedket lelkesíti, az elfáradókat magával ragadja. Üj vezetségünk választá-

sánál legyen szabad mindezt tagtársaink figyelmébe ajánlani

Szaküléseink, társulati életünknek és munkánknak gerince, oktató-nevel-

önmüvel tevékenységünk nélkülözhetetlen kelléke, az idk megnövekedett küls
teendivel új idrendi munkaszervezést igényel. Errevonatkozó kísérletezéseink
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eddig még nem vezettek eredményre. Legsürgsebb teendnk, hogy szaktársaink
szétszórt mködésében, a téli idszakban kongresszus-jelleg, egész napra vagy
több napra terjed ülés-sorozaton mindent föltárjunk és kölcsönös tapasztalatcseré-

ben szakmai vonalon értékesítsünk.

A Társulat mködése még mindig százéves kereteket követ és nem tudott még
aika’mazkodni a kongresszusi tárgyaláshoz. Vidéki üléseket nem tartottunk. Okta-
tási ankétünk is megvalósítatlanul maradt.

Tervszer mködésünk tekintetében szükséges volna, hogy foglalkozzunk
szovjetmintára, tudományunk hazai történetével és annak kritikai kiértékelésével,

nemkülönben kiváló szaktudósaink értékes munkásságának tudatosításával. Irány-

adó gondolatul vegyük azt, hogy mit szolgáltatott a magyar földtan vagy annak
kiválóságai a földtan általános érték megismeréseihez.

Egy másik társulati, kollektív munkatervül kínálkozik a földtani szaknyelv

fejlesztése magyarossá tétele, mondhatnám kimunkálása. Állandóan visszatér
vesszparipa, amelyen elérhetetlen felé lovagolunk! Sztálin legutóbbi nyelv-

tudományi iránymutatása szerint „a nyelv szerszám, eszköz, melynek segítségével

az emberek egymással érintkeznek". Sokkal inkább áll ez a szaknyelvre, amely
nemcsak eszköz, hanem kifejez módszere is a tudományos vizsgálatnak

Eredményeink most már nem magunknak, vagy néhány szakembernek szólnak

hanem a legkülönbözbb alapképzettség szaktársainkon kívül, népünk egészére
vonatkoznak. A szaknyelv tehát ne legyen fölösleges idegen szakkifejezések töm-
kelegéve’ telített tudálékos „tolvajnyelv" hanem világos, egyszer mondatszer-
kesztéssel tömören kifejezett fogalmazás. A szószaporítás nélküli, hosszadalmas
körülírásoktól mentes forma, a kifejezés egyszersége, lényeges tartozéka a tudo-

mányosságnak. A hitelességnek, szakszer bizonyításnak, nem szükségszer köve-

telménye a terjengsség, epikus bség, a „mindent közölni-akarás". A legalapo-

sabb megfigyelésnek mindent meglátni és följegyezni tartozó bsége, a leírásban

nyomasztóvá válik bizonyító értéke ellaposodik. Kritikai értékelésünknek itt kell

e'ször érvényesülnie. A terjengsség, a határozott állásfoglalás felelsségének
elhárítása!

Magunkra is vonatkoztathatjuk Révai Józsefnek a nemrég lezajlott írói

kongresszuson tett megállapítását: „Az önkritika nem ers oldala íróinknak". Hát
még földtani szakíróinknak, — mondhatnánk! Nagyon jó szakirodalomra kell töre-

kednünk. Azért, hogy neveljen, sugározza magából a tudomány mindenkori szín-

vonalát, árasszon világosságot maga körül, mely lidércfényként hív, csalogat és

követésre serkent. Kritikára neveljük fiatalságunkat, mert e nélkül, .szakirodal-

munk nagy része halomra dönti mindazt amit haladásuk érdekében részükre nyúj-

tunk. Haladó-forradalmi tevékenységre van itt szükség, amelynek a’apja a marxiz-

mus-leninizmus, módszere a dialektikus materializmus, aminek tudatosítása nélkül

megreked a tehetség, zavarossá lehet az egyénileg gyjtött bármilyen gazdag szak-

mai tapasztalat is, ha nem tudjuk azt tömören megformulázni. Gazdag földtan'

szakirodalmunk legkimagaslóbb értékeivel lehetne ezt megdöbbenten szemléTet-

nünk. Nem nevelhet, ne is tanítson az, aki szaktudását és tapasztalatait nem tudja-

kritikailag összefoglalni, általánosítani. Viszont ne általánosítson az, akiben az

önkritika hiányzik s az elméletet kell tapasztalattal alátámasztani nem tudja.

Szóltunk itt már többször a Társulat oktató-nevel szereperi. Áldozatkészsé-

get igényl föladat, de az áldozatkészség a szocializmus egyik alapvet követel-

ménye. Szaküléseink a kölcsönös tanítva-íanulásra és tapasztalatcserére vannak
hivatva. Buzdítunk mindenkit, ne rejtse véka a’á új megismeréseit, örömmel és

köszönettel vesszük bármily kicsi legyen is, de csak ismétlések nélkül. A szocia-

lista országépités méreteihez képest földtani vonalon is nagy alkotásokra töreked-

tünk, amihez minden téglára szükségünk van. Biztatásunk nem azt jelenti, hogy
elsietett, megalapozatlan vagy halvaszületett üres elmélkedésekkel hozakodjunk el,

ilyeneket nem kérünk, de nem kell túlérlelni sem a dolgokat. A munka végleges

lezárása eltt, a kérdések vizsgálati módszerének megismerésébl is okulni és javí-

tani akarunk, nehogy a véka alá rejtettség záptojást eredményezzen. Tervgazdái-
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kcdásunk érdekében azt jelenti ez, hogy föladatainkkal idre el kell készülnünk, a

munka iramát a minség fokozásával kell növelnünk.

Tisztelt Közgylés! Mindenkor tárgyi értékelésre törekedtem, e
1

ítél bírálat

nélkül. Némi önkritikával is tartozom még. A Társulat nevel szerepének kivite'é-

ben, kezd szaktársaink említett fejldése érdekében, szovjetpélda nyomán gon-
dosan ki kell válogatnunk szakirodalmunk példaadó jeleseit. Ugyanakkor különösen
ügyeljünk arra, hogy indulásukat ne nehezítsük e érhetetlennek látszó célkitzéssel.

A gyermek bátortalan tipegését, ne az óriások csizmáinak mértföldjárásáva! mérjük.
Önkritikámnak legsúlyosabb része ez, amit munkatársaim joggal hibáztattak ben-

nem. Megnyugtatásul és mentségemül állíthatom, hogy gazt-gyomláló törekvésem-
ben, múltbeli gyakorlati kertész-tapasztalatommal, az értékes palánták kímé'ésére
mindig ügyeltem.

Három év eltt, váratlan kényszerhelyzetben hárult reám a Társulat vezetésé-

nek nehéz föladata, amelyre sohasem törekedtem s amelyre a közösségi munkából
hosszú idn át kizárva, alkalmas nem is lehettem. *A föladatoí sokszorosan nehezí-

tették a forrada’mi átmenettel járó folytonos átalakulások, szervezdések és más-
irányú elfoglaltságok is. Kényelmetlen érzés egy elválla’t föladatnak megfelelni

nem tudni, különösen akkor, ha ez a föladat régóta várt és szükséges forradalmi

változás megvalósítása. Föladatom csak arra szorítkozhatott, hogy az átmenet
nehézségeiben a Társulat életét fönntartsuk és az éltet szocializmusba újragyöke-

reztessük. Ha ez sikerült s százéves, sok vihart kiállott társulati tölgyünk, duzzadó
életnedvkeringéssel, rendíthetetlenül áll, úgy köszönnöm kell azt elssorban, három
év alatt sokszor változó munkatársaimnak és a Társulat megért tagjainak. Fönn-
tartás nélküli, jövbeli derlátással val'om: a Társulat a megvalósult ígéret-földjére

eljutott már s részemre ketts öröm, hogy ezt a Társulaton belül megélhette 1 .

A Magyar Földtani Társulat fejldése, a magyar olajkutatás biztató kilátású

olajának hajtóerejével, .szédít iramúvá lehet. Többször jeleztem már, fél. hogy a

keretek meghaladják teljesítképességünket. Ez reám vonatkozóan bekövetkezett.

Ebbl a menetbl ki kell állnom hogy a Társulatot friss erre bízva, fogyatkozó
erimet más teendk elvégzésére összpontosíthassam.

A szükséges váltógazdaság érdekében, az egész Vezetség s a Választmány
fölmentését kérve, a Magyar Földtani Társulat második századának 3. rendes köz-

gylését megnyitom.

Vadász Elemér


