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A MAGYAR FÖLDTAN FORDULATA

A magyar földtan százéves múltjából közel félévszázadot személyes köz-

vetlen élményként figyelve, megállapítható, 'hogy tudománytörténetileg új kor-

szakot élünk. A múlt tudományos irányát elhagytuk, annak eredményeit a jelen

mérlegén mérjük. VIj korszakot nyitó mai irányunk kezdgyökereivel így a múltba

rögzítdik s a múlt tudományos eredményeinek felhasználásával épül. Múltúnk
egyben a jelen záloga is, de a múlt elavult hagyományainak forradalmi lendület,

merész lerombolásában látjuk jövnk biztosítékát.

A kapitalizmus tobzódó tzsdézése idején, 1927-ben a ,,Századunk“ azóta

megsznt társadalomtudományi folyóiratban „A magyar bauxit jelentsége" c.

közleményben írtam: ,.A magyar bauxit felbecsülhetetlen értéke hivatva van a rra,

hogy hosszú idre jelents tényezje legyen a magyar nemzetgazdaságnak, bizto-

sítéka legyen, ma még beláthatatlan új ipari fejldésnek és nemzeti jövedelemnek.

Vajha ez a tömérdek kincs ne csak egyesek sikeres tzsdei mveleteit, hanem széle-

sebb körök jóvoltát szolgálva nálunk is valóban nemzeti vagyonná lenne."

A bauxit és az ország földje, minden természeti kincsével együ*t nép-

vagyormá lett. Ennek az akkoriban álomként ható óhajnak felszabadulásunkkal,

a Magyar Dolgozók Pártja útján történt megvalósításával kezdd ;k a magyar

földtan gyökeres megújhodása. Részünkre is valóra vált, amit Molotov V. M,

a XVII. Nemzetközi Földtani Kongresszus 1937 július 28-án tartott fogadásán

mondott: „A mi viszonyaink között, a szocializmus országában, ahol a föld méhe

is a nép és nem a gazdag tkések tulajdonában van, a föld felbecsülhetetlen

kincseit a tudomány munkásai a dolgozók érdekében kutatják fel és ezek teljes

mértékben az rendelkezésükre állnak."

Tudománymvelésünk a szocialista országépítés szerves tartozékává vált.

Rákosi Mátyás mindenre kiterjed figyelme megadta számunkra a tudománwrs

munka jogát, érteiméi, igazi szabadságát, anyagi lehetségét; gondoskodott a tudo-

mányos dolgozók értékelésérl, megbecsülésérl, kiemelésérl s mindezekkel meg-

szilárdította 'létünk biztonságát és munkánkba vetett hitünket. A magyar tudomá-

nyos élet új ir.ányt és tartalmat kapott.

Ha ennek jelentségét földtani vonalon felmérni kívánjuk, röviden vázolnunk

kell a magyar földtan és a geológusok helyzetét a múltban. A magyar földtan száz

évet meghaladó történetében 1. úttör-hsi-, 2. romantikus-, 3. tragikus- és

4. hanyatló idszakot különböztettem meg, mintegy négy geológus-nemzedékkel.

Els hsi idszakunk a magyar (?) kapitalizmus elidejére esik. Földtani kuta-

tásaink romantikus idszaka a polgárosulás kialakulását, különösen pedig a kapi-

talizmus fejldési idejét foglalja magában. Tragikus idszakunk az elz német

imperialista háborúval s annak nyomán a szocializmus kísérletét elnyomó ellen-

forradalommal kapcsolatos. Hanyatló idszakunk a kapitalista túltengés és a

nagvranövelt fasizmus következménye. Felszabadulásunkig a magyar földtan,
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érdemes, magukban álló munkaeredmények mellett is csak magárahagyatottan
mködött. Tervszertlen költségvetési támogatása öncélú felhasználásra került.

Hanyatló idszakában pedig világszemléletileg és szociális reáutaltságból a reakció

aktív kiszolgálásában, közel három évtizedig teljesen sztatikus helyzetbe került.

A tudományos kutatás az említett ötletszer állami támogatáson kívül egyes furak
szeszélyeitl vagy úri szórakozásaitól függen, esetleg nagyabb iparvállalatok

pártfogói adományai szerint alakult.

Geológusaink kénytelen-kelletlen hozzáidcmultak ehhez a rendszerhez. Min-

den megnyilvánulás, tárgyú és személyi tekintetben, öncélú, maga-kényelmét és

hasznát keres, saját-jólétére irányuló lett. A fasizmus negyedszázada geológusain-

kat teljes mértékben demoralizálta. A megélhetés bizonytalansága, a magántke
nagy nasznot ígér vállalkozásainak fizet kereslete, egészségtelen irányba terelte

a földtani kutatást, a geológus magánérdek szolgálatra kényszerült s az állami

föladatok végzése csak szükséges fedcím maradt. Az összetartozó területek egysé-

ges vizsgálata az érdekelt vállalatok bányabirtokainak magánjogi korlátái között

kivihetetlen volt. A tudományos munkára nevelés és érdemleges szakképzés hiány-

zott. Érthet, hogy a magyar földtan, egyes önmvel szakemberek erfeszítése mel-

lett is, fokozatosan visszamaradt, mködésében is sok tekintetben meghaladott mó-

don dolgozott, majd félévszázad eltti állapotában mindmáig érezhet módon, meg-
merevedett.

Nem voltak jobb helyzetben a kis számban mköd vállalati geológusok sem.

A tkés termelési rend az azonnali hasznot nem hozó geológusi szolgálatot teher-

tételnek tekintette. Rendszeres, állandó vizsgálatról, költségkímélés céljából, nem
lehetett szó, egy-egy alkalmai vizsgálat érdemleges földolgozásáról, megfelel tudo-

mányos eszközök hiányában, még kevésbbé. Nem volt tehát állandó kapcsolatunk

a bányaüzemekkel sem, aminek következménye, mindmáig terjeden nagyon sok

tudományos és gyakorlati megfigyelés elmaradása és értékes adatoknak pótolha-

tatlan hiánya volt.

Mindezeknek tudatos voltát bizonyítja segíteni akarásunk merev elutasítása

és a javításra irányuló kritika teljes elnémítása a legjobb szakemberek félretételével,

megfélemlítésével vagy teljes megsemmisítésével.

Fölszabadulásunkkal mindez egyszerre múlttá változott. Üj világ köszöntött

reánk, a jelen megvalósult ígéreteivel. A földtan érthet módon legelsnek vállalta

az országépítés reáes föladatait, bár az ország fejldésében sorsdönt fordulat-

évéig sok vonatkozásban tájékozatlanul, egyesek értetlenül, mások tartózkodóan, st
ellenségesen is állottak a történésekkel szemben. A hároméves terv befejezésével

mindannyian megtanultunk világosan látni, a marxizmus-leninizmus elemeinek meg-

ismerésével a történéseket összefüggésükben megértjük. Szaktársaink imperialista

német tudómányszemléletét fokozatosan a szovjetgeológia dialektikus tudományos
módszerére állítottuk. Ez a törekvésünk korántsem lezárt, befejezett még, fokozó-

dóan folyamatos marad, mindenkor a szovjet példák nevel hatása alatt. A helyes

földtani vizsgálat lényegét tev dialektikus módszerünk ösztönös materializmusát

tudatossá fejlesztjük.

A magyar földtan újjászületett. Földtani tudományos életünk fölszabadulás

eltti csdjét az újjáalakult Magyar Tudományos Akadémia segítségével fölszámol-

tuk. Régóta hiányolt tervszertlen munka helyébe népi demokráciánk tervgazdálko-

dásához igazított tudományos munkaterwel, a munkának munkaközösségekkel tör-

tén, mindenre kiterjed elvégzésére törekedünk. A magánvállalatok szocializálása,

a területek állami birtokba vétele megszüntette a „magánjogi" kereteket, megadta

ott a tudományos munka egységes szervezési lehetségét. Ennek eredménye kszén-

kutatásunkban leghamarabb megmutatkozott, kszénkincsünk igen jelents növe'ié-
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sével. Bauxitterületeinket is új, egységes vizsgálati keretbe foglalhattuk. Rendszeres

szaknevelésünket megvalósítottuk és soha nem képzelt méret fejldés felé indítot-

tuk. Részleteredményeinket a népgazdaság szolgálatába azonnal beállítjuk. Össze-

foglaló tanulmányaink, megjelent tudományos könyveink és tankönyveink ebben

a nemben az ötéves terv során, megfeszített munkával, félévszázados hiányokat

pótol.

Száz év eltti eldeink maguktörte úton, az akkori viszonyokhoz mért ország-

épít munkára törekedtek. Nekünk ma, megnövekedett föladatokkal is könnyebb sze-

repünk van az országépítésben. Az úttörés nehéz munkáját elvégezte és továbbra is

végzi Rákosi Mátyás bölcs vezetésével és irányításával a Magyar Dolgozók

Pártja. Ötéves tudományos tervünk harmadik évében a marxizmus-leninizmusból

vett növeked hittel, fokozott munkakészséggel végezzük szervezett tudományos

munkánkat. A múltban soha nem tapasztalt munkalehetségek között sokszoros

életörömöt jelent a tudománvmíívelés elméleti és gyakorlati együttesének megvaló-

sítása.

Személyi vonatkozásban, három évtized után erre a munkahelyre vissza-

kerülve, fölszabadult forradalmi lendülettel végzem azt a föladatot, ami a Párt el-

gondolásai szerint oktatás, szaknevelés, tudományos munkaszervezés és irányítás,

valamint a népgazdaság érdekében elvégzend. Három évtized belém rögzített pesz-

szimizmusát „lelkem zátonyos mélységében, remények süllyedt roncsaival", koromat

meghazudtoló fölszabadult derlátás váltotta föl. Ha a múltban a tudomány terén

tettünk valamit, soha arról. senki tudomást nem szerzett, elismerésrl szó sem lehe-

tett. A népi demokráciában ébredtünk annak tudatára, hogy tudományos munkánk
része a soha nem tapasztalt méret országépítésnek, aminek érdekében dolgoznunk

kell. A tudományos munka nem lebecsült vagy legföljebb megtrt, elszigetelt külön-

legesség, hanem elsrend, közbecsü lésben részesül közszükséglet. Ezt a meg-

becsülést, ami Kossuth-díjban, akadémiai tagságban, tudományos fokozatok elérésé-

ben, tudományos munkaeszközökben, kutatóintézetek létesítésében és hatalmas

tudományos munkalehetségekben adódik, fölismertük és minden törekvésünk, hogy
azt kiérdemelve a részünkre nyüjtott nagy kereteket színvonalas tudományos mun-
kával kitöltsük. Mindez a népi demokrácia részérl olyan ellegezett bizalom, amit

kiérdemelni nemcsak kötelesség, hanem dicsség is.

Ilyenirányú munkánk a Párt elgondolása szerint, országépít munka, tehát

pártmunka is. Ebbéli földtani munkánk végzésében serkenten hat reánk az a tudat,

hogy bölcs vezetnk útját járjuk, akinek figyelme már fölszabadulásunk elején felénk

fordult. Munkánk legnagyobb értékmérjének tartjuk Rákosi Mátyás bizalmának

kiérdemelését. Arra törekedtünk, hogy Népi Demokráciánknak a nekünk juttatott

nagy munkalehetségekért, tudományos munkánkat elsegít anyagi juttatásokért

és serkent erkölcsi elismerésekért, céltudatos jó munkával fizessünk. Ilyen értelm

munkánkkal lerótt hálánk egyszersmind meggyzdéssé vált jelszavunk értelmében

és tudatosításával történik:

„A geológus-kalapács fegyver a béke szolgálatában.

“

Vadász Elemér


