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Középiskoláinak elvégzése után földtani tanul
mányait a budapesti, a boroszlói, a müncheni és a 
bolognai egyetemeken végezte. 1895—1900 között a 
budapesti Műegyetemen a Földtani Tanszéken ta
nársegédként működött. 1901-től a Magyar Állami 
Földtani Intézet geológusa. Számos nagyobb külföl
di tanulmányutat tett, ezek közül megemlíthet
jük az 1898-ban Déchy Mór VI. kaukázusi expedí
cióját, ahol főleg Kubán és Dagesztán magas hegy
vidékeit tanulmányozta. 1900-ban Németország 
északi partvidékén a Riigen-szigeten végzett tanul
mányokat. 1908-ban Németország és Kelet-Galicia 
kálisóbányáit vizsgálta. 1913-ban hosszabb időt töl
tött Olaszországban, a vulkáni területeket járta be 
és a szicíliai kénbányászat területén végzett vizsgá
latokat.

1915-ben a budapesti Tudományegyetem nyilvá
nos rendes tanára lett. A Földtani Tanszéken 1945- 
ig, nyugdíjazásáig tanította a földtant, 1922-től az 
őslénytan megbízott előadója volt.

A földtan és az őslénytan igen sok ágát művelte. 
Említésre méltó munkái közül a triászkori korál- 
lokról írt értekezése, a szentmargittai kőbezárt del
finekről írt munkája, a kaukázusi júra és krétakori 
kövületekről készített dolgozatai. Részletes jelen
tésekben számolt be a Hegyes-Drócsában és az Er
délyi Érchegység déli részében végzett földtani fel
vételeiről.

A nyersanyagkutatás terén is maradandót alko
tott a számos bányageológiai munkái közül az Er

délyben végzett kutatásai nevezetesek. Az Erdélyi 
Erchegység „arany-négyszögéről” írt munkája a 
földtani térképezés kimagasló eredménye, mely 
hosszú időn keresztül sokszor idézett munkaként 
szerepelt. Az erdélyi mezőségi kálisókutatásokat 
1906-ban kezdte meg a Mezőség részletes földtani 
tanulmányozása folyamán. Kissármás és Nagysár- 
más határában Papp Károly tűzte ki az első három 
kutatófúrást, melyek közül a II. számú fúrás 860 
köbméter gázt adott. A kissármási földgáz felfede
zése egyik legkimagaslóbb érdeme, mellyel nevét 
a magyar ásványi nyersanyagkutatásban mara
dandóvá tette. E munkája elismeréseként magas 
kitüntetésben részesült.

Szakmunkái nagyrészben hazai és külföldi folyó
iratokban jelent meg, többek között a Földtani 
Közlönyben, a Bányászati Lapokban. Igen sok 
munkája önállóan került kiadásra.

Nagyobb munkái közül meg kell említeni A 
föld nyersanyagai és fejlődése című munkáját. 
Műveltség Könyvtár IV. kötet 1906. A Kaukázus 
kövületei, 1907. Déchy Kaukázus III-ban. Miskolc 
környékének geológiai viszonyai, Földtani Intézet 
Évkönyve 1907. Fehér Körös-völgyi barnakőszén
medence. A Természettudományi Társaság Bugát- 
díjjal jutalmazta e munkáját.

Egyik legértékesebb műve Magyarország vas
érc és kőszénkészletének monográfiája. A torontói 
Nemzetközi Földtani Kongresszuson mutatta be, 
megjelent 1916-ban. Ez a bányaföldtani irodalom
nak egyik legtöbbet idézett munkája volt, melyben 
Magyarország vasérc és kőszénelőfordulásának 
rendszeres összefoglalását adta. Különösen azért
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értékes ez a munka, mert tulajdonképpen az első, 
mely az ország vasérc és kőszén vagyonának kész
letbecslését adta. Megkülönböztetett biztos, való
színű és lehetséges készleteket. A nyersanyag becs
lésének módszeréről csak utalást találunk munká
jában, közvetlen adatokat nem.

191Ö és 1919 évek között a Magyar Honi Földtani 
Társulat első titkára volt. 10 éven át szerkesztette 
a Földtani Közlönyt. 1940 és 1942 között a Földtani 
Társulat elnöke lett ,majd 1943-ban a Társulat 
tiszteleti tagságával tüntették ki.

NÉHÁNY SZÓ A KUTATÁSI TÁVOLSÁG MEGHATÁROZÁSÁHOZ

Irta: Benfcő Ferenc

A Földtani Kutatás 2. számában három cikk is 
foglalkozott a kutatási hálózati távolság meghatá
rozásával. Nem véletlen, hogy ez a nagy elméleti 
és gyakorlati jelentőségű probléma érdekli a kutató 
geológusokat, mert ez a kérdés ma sincs megnyug
tatóan eldöntve, s a tapasztalati adatoknál többre 
egyelőre alig tudunk szorítkozni.

A nélkül azonban, hogy a következőkben is akár 
a teljesség, akár a befejezettség igényével lépnénk 
fel, szükséges foglalkozni e cikkek néhány meg
állapításával, egyes nem teljesen világos fogalmak 
tisztázásával, nemcsak az olvasók, hanem egyes 
esetekben a szerzők érdekében is.

Először is meg kell állapítanunk, hogy nem ál
talánosságban kell beszélnünk a kutatási hálózati 
távolságok megállapításáról, hanem ezt a kérdést 
elsősorban — vagy szinte kizárólag — a részletes 
kutatás során érdemes vizsgálni, amikor aránylag 
sok feltárás létesítésére kerül sor, s a kutatási tá
volság helytelen meghatározása miatti hibákat — 
szemben az előzetes fázissal — már nem lehet kor
rigálni.

A részletes kutatás nagy kérdése az optimális 
kutatási távolság meghatározása, azaz: melyik az 
a hálózati sűrűség, amelyik elegendő adatot ad az 
előfordulás elméleti és gyakorlati szempontból ki
elégítő pontosságú megismerésére, de még nem je
lent feleslegesen sok feltárást. Ez az alapja ugyan
is az optimális (leghatékonyabb) kutatási ráfordítás 
meghatározásának.

Ezek előrebocsátásával néhány szót az említett 
cikkekben foglalt néhány nem egészen világos, 
vitatható, vagy téves megállapításokról.

I.

Barabás Antal tanulmányában a kutatási háló
zati távolságok meghatározására az ismert ritkítá- 
sos módszer ellentétét, ha szabad így nevezni, a 
„sűritéses” módszer alapjait dolgozta ki.

Célkitűzése olyan hálózat kialakítása, amellyel 
a vastagság vagy más számítási paraméter bizonyos 
százalékos pontossággal meghatározható, mégpedig 
nem általános, hanem helyi érvényességgel.

Képlete — a jelölések általánosításával — a kö
vetkező:

i • n • vx
I* = --------------  , ahol

\x =  a keresett hálózati távolság m-ben
1 =  az előzetes (vagy általában előző) kutatás

során alkalmazott (illetve átlagos) hálózati távol
ság m-ben

n =  az előzetes kutatáskor mélyített produktív 
kutatólétesítmények száma
v* =  az átlagvastagság (vagy általában a vizsgált 
ismérvnek) a kívánt százalékos megbízhatóságtól 
függő abszolút értéke
v j =  az átlagvastagságtól való eltérések összege 
(az eltérések előjelének figyelmen kívül hagyásával 
meghatározva).

A hálózati távolság tehát a szerző szerint három 
tényezőtől függ:

(1) az—  értéktől, vagyis az egyes értékeknek

ugyanezek számtani középarányosától való átlagos
eltérése (t)reciprok értékétől.

Ez logikus és elfogadható: minél nagyobb az át
lagtól való eltérés, az átlag azonos megbízhatóság
gal való meghatározáshoz annál több feltárás 
(minta) szükséges, így annál kisebb hálózati távol
ság adódik.

E tényező figyelembe vehetőségének mértékét 
nem vitatom, azt is csak érintőlegesen jegyzem 
meg, hogy inkább a négyzetes eltérések átlagával 
szoktunk számolni — de végső soron a javasolt 
eljárás sem feltétlenül hibáztatható, annál kevésbé, 
mert jóval kevesebb számolási munkát igényel.

(2) a Vx értékétől, vagyis a meghatározandó 
paraméternek a maximálisan megengedhető százalé
kos hibától függő abszolút értékétől (v. ö. a példá
ban az átlag 12,36 m, 10%-os hiba esetén a vx ér
ték 1,24, 15—20%-os hibánál 1,85—2,47 m).

Ezt is helyesen veszi figyelembe a szerző: a meg
engedhető hiba (ill. a megkövetelt megbízhatóság) 
befolyásolja a hálózati távolságot — most szintén 
nem szükséges külön vitatni, vajon a hibát abszolút 
vagy relatív értékben helyesebb-e figyelembe ven
ni.

(3) Az egész okfejtés Achilles sarka azonban a 
hálózati távolságot befolyásoló harmadik tényező, 
az „1” érték.

E szerint bármely olyan előforduláson, ahol jog

gal feltételezhető, hogy az előző két tényező ^J^ ill.

v.r ) érték azonos, a részletes kutatási hálózati tá
volság csak attól függ, milyen volt az előző háló
zat, illetve megelőzőleg hány feltárás (fúrás) léte-
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