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Bevezetés

A magyar szakirodalomból a földtudományok tudományelméleti 
/epistemologiai/ elemzése csaknem teljesen hiányzik.

A tudományelméleti kutatás egyik sarkalatos kérdése az egész 
természettudomány és ezen belül a különböző természettudományi 
diszciplinák módszertanának elemzése nemcsak elméleti kérdés, 
hanem a kutatásszervezés és tudományfejlesztés egyik fontos esz
köze és nagyban hozzájárul a tudományos diszciplinák önismere
téhez .

Munkámban a földtudományok módszereinek elemzéséhez Kedrov 
/1965/ rendszerezését alkalmaztam, amely szerint a természettu
dományok módszerei az alábbiak szerint csoportosithatók:

1/ Általános módszerek: a tudomány szemléletét alapvetően megha
tározó módszerek /pl. dialektikus módszer, metafizikus módszer, 
axiomatikus módszer, hipotézisalkotó módszer, összehasonlító 
módszer, történeti módszer stb./.

2/ Különleges vagy konkrét módszerek: a kutatás folyamatában a 
kutatási cél elérését konkrétan meghatározó módszerek /pl. in
duktiv módszer, deduktiv módszer, szintetikus módszer, analiti
kus módszer, megfigyelés, kisér létezés, összehasonlitás, mérés, 
analógiás módszer, formalizálás, extrapoláció, modellezés, ma- 
tematizálás stb./.

3/ Egyedi módszerek: az egyes tudományok, ill. tudományágak spe
cifikus módszerei. /Ezek a módszerek történeti fejlődésük során 
különleges, vagy konkrét módszerekké, sőt általános módszerekké 
is válhatnak, mint pl. az alábbiakban látni fogjuk, a földtudo
mányok területén kifejlődött történeti módszer./ 
xÉIőadta a szakosztály ülésén 1979. október 22-én.
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Általános módszerek

A földtudományok legkritikusabb és legsajátabb általános tudo
mányos módszere a történeti módszer.

Napjainkban a "fizikai történetiség" a kozmogónián és az asztro
fizikán keresztül fejlődésnek indult a világmindenség megfigyel
hető részének anyagi sokféleségéből összeállítható fejlődési 
skála segítségével. A földtudományokat éppen a történeti mód
szer alkalmazása alapján, a kozmogóniával és a biológiai tudo
mányokkal együtt természettörténeti tudományoknak nevezhetjük, 
szemben a strukturális természettudományokkal /fizika és kémia/.

A tudományos közéletben sajnos gyakran találkozunk azzal az el
gondolással, hogy a földtudományok igen elvontak, elsősorban a- 
zért, mert az ember számára elképzelhetetlen időtávlatokban 
gondolkodnak. Ezeknek a nagy időtávlatoknak vizsgálata felüle
tes szemlélő számára szükségtelennek látszik.

A neoaktualizmus alapján a földtudományi történetiség alapelve: 
"a jelen kulcs a múlt megismeréséhez". Ugyanakkor ennek a tézis
nek antitézise is áll: "a múlt kulcs a jelen megértéséhez és a 
jövő előrejelzéséhez". A földtudományok művelői a jelen ismere
téből következtetnek a múlt történéseire és ezeknek a történé
seknek ismeretében tudnak következtetni a jelenleg nem, vagy 
alig észlelhető folyamatokra és a jövőben bekövetkező változá
sokra. A többi természettudomány szakembereinek gondolkodásmód
ja számára teljesen idegen ez a "levéltári" szemlélet, ui. tá
vol áll tőlük, hogy a jelenlegi struktúra elemzésével, amely 
befagyott állapotban rögziti a múlt folyamatait, feltárul az 
anyag létezési formájának legtünékenyebb, legkevésbé megfogható 
tényezője /létformája/ a mozgás és a hozzákapcsolódó téridő.

A történeti módszer alkalmazási formája a földtudományok törté
nete során jelentős változáson ment át. Éppen a földtani múlt 
történéseinek kutatásával kapcsolatos megközelitési mód terüle
tén jelentkezett a legélesebb harc a koncepciók és kutatási 
módszerek között.
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A földtudományok, elsősorban a földtan keretében kialakult kon
cepciók és ezek harca bizonyitottan jelentős hatással volt a 
többi természettudomány, sőt egyes filozófiai irányzatok kiala
kulására is /elsősorban a dialektikus materializmusra/. A 19. 
sz. első felében, a tudományok "hőskorszakában" a három legfőbb 
ellentmondásos koncepció a katasztrofizmus, az uniformizmus és' 
az evolucionizmus volt. Ezeknek az alapkoncepcióknak kivétel 
nélkül racionális magjuk volt és mind hozzájárultak ahhoz, hogy 
a szélsőséges felfogások legyőzésével helyes koncepció és mód
szer alakuljon ki a Föld múltjának kutatásában. Az elavultaknak,
ill. legyőzöttnek bizonyult koncepciók és a hozzájuk kapcsolódó 
módszerek részben kihaltak, részben beépültek egy uj koncepció 
keretébe.

RAVIKOVICS /1969/ igen szemléletesen tárta fel a három alapvető 
koncepció viszonyát és dialektikus egységét. Szerinte ezek az 
alapvető koncepciók lényegében a múlt kutatásának módszerében 
tértek el egymástól, vagyis a jelen és a múlt földtani folyama
tai viszonyának megítélésében különböztek. A földtani folyamato
kat létrehozó okokat /természeti erőket/ eredetük /okozójuk/, 
intenzitásuk /energiájuk/ és sebességük szerint csoportosítja. 
Ennek alapján RAVIKOVICS összeállította a három alapkoncepció 
táblázatos összehasonlítását /1. ábra/. Ebből világosan kitűnik, 
hogy a két korábbi /"fejletlenebb"/ koncepció is tartalmazott 
racionális magot. A katasztrofizmus és az uniformizmus egyaránt 
történeti megközelités volt, de nélkülözték a dialektikus szem
léletet. Az uniformizmus által kifejlesztett és általánosan 
használt aktualista módszer az evolucionizmusnak is bevált mód
szere, ugyanakkor a katasztrofizmus elve alapján gyűjtött hatal
mas őslénytani és sztratigráfiái tényanyag /Cuvier iskola/ ered
ményei is alátámasztották a Darwin-i koncepciót. Tehát a földtu
dományok un. "elhalt" koncepciói részben beépültek az uj, egysé
ges tudományos elvbe, a fejlődés princípiumába.

Ebből a történeti áttekintésből is látszik, hogy az aktualizmus 
módszerének milyen sorsdöntő jelentősége volt a földtudományok 
történetében. GUNTAU /1968/ egyik munkájában igy fogalmazta meg 
ezt a hatást: "az aktualizmus elvének megfogalmazásával vált a
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A tudományelméleti szakirodalomban az aktualizmus elvének /uni
formizmus/ és módszerének —  amelyet először K.E.A. von HOFF 
/1822/, majd Ch. LYELL /1830/ fogalmazott meg —  megítélésében 
még ma is számos ellentmondó véleménnyel találkozunk. Gyakran 
teljesen elvetik az aktualizmust és ezzel megfosztják a földtu
dományokat a múlt kutatásának minden verifikálási lehetőségétől 
és bizonyos metafizikus szemléletet diktálnak. Mások az aktua
lizmus módszerét azonosítják az uniformizmus elvével. Pedig hi
bás alapelven is alapulhat helyes módszer, ahogy a metafizikus 
uniformizmus talaján is dialektikus módszer alakult ki. Szélső
séges felfogás, amikor az aktualizmus elvét a törvények és tör
vényszerűségek állandósága elvének tekintik és nem tartják el
képzelhetőnek, hogy a Föld múltjában olyan törvényszerűségek is 
hatottak, amelyek a jelenben hatáskörüket vesztették, vagy ha
tásuk nem észlelhető. Pedig a rendszerek változása során a funk
cionális kapcsolatoknak is változniuk kell.

A modern aktualista szemlélet /neoaktualizmus/ szerint a jelen 
állapot tanulmányozása során megismert törvényszerűségek alkal
masak arra, hogy analógiák alapján felhasználjuk őket a múlt 
rekonstruálására. Akkor alkalmazzuk helyesen az aktualista mód
szert, ha bizonyos valószinüségi és statisztikus faktorokkal is 
számolunk és az aktualista módszert nem abszolutizáljuk. Nem 
tudjuk az aktualista módszert alkalmazni pl. olyankor, amikor a 
vizsgált folyamat hozzáférhetetlen a megfigyelés számára /pl. 
flis képződés, ofiolitok feltörése, gránitosodás folyamata stb./. 
Ilyenkor segítségére jön a geológusnak a kisérlet és modellezés, 
ill. —  a törvényszerűségek ismeretében a logikai következtetés.

A földtudományoknak éppen az aktualista módszer kidolgozásával 
nyilt lehetőségük, hogy hozzájárulhassanak a dialektikus koncep
ció és a fejlődéselmélet kidolgozásához. Tudvalevő, hogy a 
Darwin-i evolucionizmus —  Darwin szerint is —  a lényegileg me
tafizikus uniformista koncepción /a lyellizmuson/ alapult. Az 
abszolút idealistának tűnő katasztrofizmus /amelynek szélsőséges 
ága a kreacionizmus volt/ szintén hozzájárult az evolúció elvé-

történeti földtan, vagy földtörténet tudományossá".
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nek kialakításához, mert felhivta a figyelmet az időben bekö
vetkező ugrásszerű változásokra. Az evolúciós elv tehát a föld- 
tudományok ismereteinek és koncepcióinak talaján nevelődött, 
majd kifejtése ismét visszahatott a földtudományok fejlődésére 
és igy vált a modern földtörténet és a paleontológia alapjává.

4

A természettudományoknak, igy a földtudományoknak is alapvető 
általános módszerei az axiomatikus módszer és a hipotézis alko
tás módszere. "A természettudománynak, amennyiben gondolkodik, 
fejlődési formája a hipotézis" /Engels/. Ezekkel a módszerekkel 
kapcsolatban számos félreértés uralkodik földtudományi körökben, 
ezért fontosnak tartom, hogy foglalkozzam értelmezésükkel.

A "hipotetikus tudomány" jelző, amellyel a földtudományokat 
egyesek megbélyegezni akarják, ma már visszájára fordult, ui. 
éppen a legfejlődőképesebb, az újabb és újabb szűz területek fe
lé forduló tudományokra jellemző az erős hipotézis alkotó kész
ség, nem pedig az egzaktság hiányát bizonyltja. Valóban, a föld- 
tudományokban a hipotézis alkotó módszernek nagy jelentősége van 
az axiomatikus módszer mellett. Általában a tudományok forradal
mi fejlődésének időszakában uralkodik a hipotézis módszer, hi
szen éppen az axiómák túlburjánzása "fagyasztja be" a tudományo
kat. Ugyanakkor a földtudományok rendszerében az utóbbi időben 
megfigyelhetjük, hogy a hipotézisek axiómákká alakulásának ide
je is felgyorsult a közvetlen megfigyelési lehetőségek és a kí
sérleti verifikálás lehetőségeinek gyorsulásával /pl. furástech- 
nika tökéletesedése, űrkutatás fejlődése, óceáni kéregkutatás, 
anyagvizsgálati módszerek tökéletesedése stb./.

A földtudományi szakemberek körében a pozitív jelenségek elle
nére is jelentkezik hipotézis-ellenesség, amely irányzat szerint 
a tények megismerése, az adatok számának egyenes függvénye, vagy 
is az adatok száma helyettesítheti a kutatás koncepcióját, a ku
tatás alapjául szolgáló hipotézist. Ennek az irányzatnak képvi
selőjéhez szólnak MENDELEJEV szavai: "Bátran mondhatjuk, hogy 
jobb ragaszkodni az olyan hipotézishez, amely idővel tévesnek 
bizonyulhat, mint semmilyenhez". A téves hipotézisek éppúgy ser
kenthetik a kutatást, mint a "jó hipotézisek" és sokszor éppen
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megdőlésükkel viszik előre a tudomány fejlődését. Sajnos, a kü
lönböző földtudományi ágazatokban a döntő kisérlet /experimentum 
crucis/ sokszor a hatalmas tér- és idődimenziók miatt nehezen 
teljesíthető és csak több tudományág, vagy tudomány integráció
jával valósítható meg. Korunk legfőbb un. "globális hipotézise" 
a globális tektonika éppen erre a jelenségre épült. Ugyanakkor 
ezek uj globális hipotézisek megalkotása a földtudományok integ
rációs folyamatát hallatlan mértékben felgyorsítja.

A hipotézisek szerepének és lehetőségeinek tagadása abból a hi
bás nézetből származik, amely abszolutizálja a tudományban az 
elméletek igazságtartalmát. Pedig a megismerés folyamatában a 
részek és a viszonylagosak megismerési igénye vezet az igazság 
egyre tökéletesebb, egyre mélyebb, de soha nem tökéletes megis
meréséhez .

Azt valóban el kell ismernünk, hogy a földtudományok nem un. 
tipikus axiomatikus tudományok /amennyiben axiómaként csak a 
kísérleti utón, közvetlenül bizonyított tapasztalati tények a- 
lapján álló alapelveket fogadjuk el/. A földtudományok tárgya 
gyakran nem lehet közvetlen megfigyelés, vagy kisérlet tárgya, 
igy viszonylag nem nagyszámú földtudományi axiómával dolgozha- ' 
tunk. Ugyanakkor a földtudományi axiómák megfogalmazásában, 
egzakt formalizálásában lemaradás is mutatkozik. Pedig az egyes 
földtudományi ágazatok axiómáinak közérthető megfogalmazása és 
formalizálása nagyban elősegíthetné a földtudományok koordináci
ós folyamatát.

Különleges, vagy konkrét módszerek
Mig az általános módszereket a földtudományok összes ágában el- 
terjedten alkalmazzuk, a különleges módszereket az egyes földtu
dományi ágazatokban eltérő módon és mértékben használjuk.

A megfigyelés és az összehasonlítás módszere főleg a közvetlenül 
hozzáférhető földi szférák vizsgálatát végző földtudományi ága
zatokban terjedt el. A mérés és kisér létezés módszere főleg csak 
az utóbbi fél évszázadban terjedt el nagymértékben a földtudomá
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nyok egyes ágazataiban. A kísérletezésnél az absztrakció fej
lett szintjére van szükség, ezeknél csaknem mindig a fizika és 
a kémia módszereit alkalmazzuk a földtudományban.

Ezeknek a módszereknek alapvető jelentősége —  elsősorban a ge
ofizikában és a geokémiában —  arra készteti egyes tudományel
méleti szakembereket, hogy a földtudományok több ágát alkalma
zott fizikának, vagy alkalmazott kémiának tekintsék. Nem ve
szik figyelembe, hogy a kémia és a fizika módszereinek a föld- 
tudományi ismeretek beiktatása nélkül történő alkalmazásával 
az anyagot csak "holt" formájában ismerhetjük meg és a földtu
dományok specifikus szemlélete teszi az igy nyert adatokat "élő" 
tudományos ismeretté.

A földtani kísérletezés és modellezés gyakran "gondolati" vagy
is logikailag felépített, hipotetikus földtani helyzeteket 
vizsgálunk. Ezek a gondolati kísérletek gyakran kiidnulási 
pontjai uj, átfogó hipotézisnek. A tudományos és technikai for
radalom időszakában a konkrét kisérletezés és modellezés jelen
tősége igen megnőtt /kőzet- és ásványgenetikai, geokémiai, geo
fizikai és tektonikai folyamatok fizikokémiai viszonyainak tisz
tázása stb./ .

A matematizálás módszere, mint minden természettudományban, a 
földtudományokban is hóditó útjára indult. A földtudományi 
törvényszerűségek gyakran statisztikusan érvényesülnek, ezek 
érvényességi határai kimutatása a matematika segítségével tör
ténhet. A földtudományi kísérletek és modellezések tervezése és 
kivitelezése szintén elképzelhetetlen a mennyiségi oldalak szá
mítása nélkül. Ehhez azonban fontos a földtani folyamatok szám
szerűen kifejezhető vonásainak tisztázása, ezeknek matematikai 
megfogalmazása és az adatok statisztikus értékeléséhez elegendő 
adat összegyűjtése, egyszóval a matematizálás földtudományi kon
cepciójának kidolgozása .

A földtudományokban, elsősorban az alkalmazott ágazatokban, egy
re gyakrabban alkalmazzuk az ipari kisérletezés módszerét is 
/szénhidrogén prospekció és átalakítás, másodlagos kitermelés,
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biometallurgia, kohászati salakok vizsgálata, kőszénmeddők fel
dolgozása stb./. Ezek az ipari kisérletek a technológiai, me
tallurgiai, bányászati problémák mellett gyakran vezetnek álta
lános elvi megismerésekhez is.

A földtudományok egyedi módszerei
A tudományelmélet vitatott kérdése, hogy léteznek-e specifikus 
földtudományi módszerek? Gyakori nézet, hogy a földtudományok
nak nincsenek egyedi módszerei, csak a többi természettudomány 
/főleg a fizika és kémia/ módszereit alkalmazzák, vagyis a föld- 
tudományok alkalmazott fizikai, ill. kémiai tudományok. Ez a 
helytelen nézet azon alapszik, hogy nem ismerik a földtudomá
nyokban alkalmazott módszerek lényegét. KEDROV /1966/ hangsú
lyozta, hogy az ilyen téves nézetek a tudományok kölcsönös kap
csolatának félreértésén alapulnak. "így állhat elő a tagadása 
annak, hogy egyes tudományágaknál használatos módszerek alkal
mazhatóak más tudományágak objektumainak vizsgálatánál, vagy 
megfordítva, valamely tudományág tárgya specifikus voltának ta
gadása azon az alapon, hogy az más tudományágak módszereivel 
tanulmányozható". Kevesen tudják, hogy a történeti módszer, a- 
mely ma már általános módszernek tekinthető, a földtudományok 
egyedi módszereként fejlődött ki.

A földtan, a történeti földtan és a sztratigráfia teljesen egye
di módszerének tekinthető az őslénytani módszer, amely a törté
netiség elvén állva a földtani relativ korbeosztás megalkotását 
tette lehetővé. A Föld és az Élet fejlődésének összefonódása, 
a tényanyagok /az ősmaradványok, életnyomok és a különböző 
egyéb földtani képződmények/ együtt előfordulása, és ilyen ala
pon az őslénytannak a földtannal szoros együttfejlődése, az ős
lénytant közelebb hozta a földtudományokhoz /főleg a geológiá
hoz/, mint a biológiához. Ez a tudománytörténetileg érthető je
lenség még ma is károsan hat a biológiai tudományok fejlődésére, 
mert a paleontológia információs készletét még ma sem használ
ják fel megfelelő mértékben a biológiai tudományok rendszerében. 
A joggal biológiai tudománynak tekinthető ősnövénytan még nap
jainkban is a földtudományok keretében fejlődik, mert az ultra
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mikroszkópia fejlődésével a spórák és pollenek vizsgálati lehe
tősége megnőtt, nemcsak az üledékekben, hanem a prekambriumi 
metamorf kőzetekben is, igy a növényvilág törzsfejlődésének 
nyomonkövetése a prekambriumi sztratigráfia fejlődésével vált 
lehetővé.

Itt kell megjegyeznünk, hogy az Élet kialakulása és fejlődése 
kutatásában a földtudományoknak egyenrangú —  ha nem nagyobb —  
szerepük van, mint a biológiai tudpmányoknak.

A földtudományokban, elsősorban a geofizikában és a geokémiában 
számos olyan módszert alkalmazunk, amelyek a fizika, a kémia, 
vagy valamely műszaki tudomány keretében születtek. Hangsúlyoz
ni kell, hogy ezeket a földtudományok nem mechanikusan sajátít
ják el, hanem valamely interdiszciplináris tudományágukban elő
ször "saját képükre formálják", céljuknak megfelelően átalakít
ják, vagy az igy nyert adatokat sajátos módon használják fel.
Az eredmények feldolgozása pedig csak és kizárólag a földtudo
mányi ágazatokban történik és történhet. Pl. a mikroszkópos mód
szert a fizika területén dolgozták ki, felhasználása azonban 
elsősorban a biológia és a geológia területén történt. A speci
ális polarizációs mikroszkópia és ennek számos módszere csak az 
ásvány- és kőzettanban került felhasználásra.

A földtudományokban számos olyan fizikai vizsgálati módszert 
használunk /valójában ezek forradalmasították a földtani anyag- 
vizsgálatot!/, amelyeket valamilyen fizikai-technológiai igény 
fejlesztett ki, a földtudományi szakemberek azonban felismerték 
felhasználási lehetőségüket és kialakították sajátos földtudomá
nyi metodikájukat /pl. röntgendiffraktometria, derivatográfia, 
infravörös spektroszkópia, elektron-mikroszonda, atomabszorpci
ós spektrofotometria stb./.

A nyersanyagkutatási igény hivta életre a tengeralatti mélyfúrá
si technikát, amelyet természetesen a műszaki tudományok fejlesz
tettek ki. Ez a módszer ugyanakkor a földtani kutatást olyan je
lentős mértékben vitte előre, hogy lehetővé vált az "óceánok 
földtanának", ennek az uj tudományágnak megszületése.
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A légi fényképezés és a különböző fizikai mezőknek légi mérése, 
a műholdas észlelés és változás-regisztrálás ma már számos 
földtudományi ágazat /regionális földtan, földtani térképezés, 
tektonika, geodinamika, geomorfológia, teleptan, hidrogeológia, 
oceanológia, meteorológia, geofizika, geokémia, geodézia stb./ 
egyik leghasznosabb és legelterjedtebb módszere lett.

Az ismertetett módszerek a természettudományok általános integ
rációjának jegyében jöttek létre, az általuk nyert adatok pedig 
a valóság megismerésének tökéletesitésével nemcsak a földtudomá
nyok, hanem az összes természettudomány forradalmi fejlődését 
is előreviszik.
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A földtani történetiség koncepciójának fejlődése /Ravikovics szerint/
Földi hatóerők

Koncepció Eredete Energiája Sebessége

Katasztrofizmus
A Föld múltjában a je
lenlegiektől eltérő 
minőségű /és.eredetű/ 
erők hatottak

Az eltérő erők 
a jelenlegieket 
meghaladó energiával 
rendelkeztek 
/katasztrófák/

Az eltérő minőségű 
és energiájú erők 
a jelenlegieknél 
gyorsabb földtani 
folyamatokhoz vezettek

Uniformizmus
A Föld múltjában 
csak és kizárólag 
a jelenleg ismert 
erők hatottak

Ezek az erők a 
j elenlegiekhez 
hasonló energiával 
rendelkeztek

Az azonos eredetű és 
energiájú erők a mai
hoz hasonló sebességű 
földtani folyamatokat 
idéztek elő

Evolucionizmus

A múltban ható erők 
minőségileg eltértek 
a jelenlegiektől, de 
eredetüket tekintve 
megegyeztek a jelen
legiekkel

A múltban ható erők 
energiája eltérhetett 
a jelenlegeikétől, 
de nem jelenthettek 
"katasztrófákat"

A minőségileg és 
energiájukban eltérő 
erők a földtani folya
matok sebességét meg
változtathatták, de 
nem nagyságrendileg
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The Methodology of Geological Sciences

T. Póka

The author briefly summarizes the historically evolved epistemo
logy of the methodology of geological sciences. This is the 
first paper on this topic in Hungary.

The historical approach is dealt with in detail, as it is 
considered the most important general method of geological 
sciences. In this context the dialectics of the development of 
catastrophism, actualism and evolutionism are discussed.

In the present phase of development of earth sciences the 
correct application of actualism /=neoactualism/ is of prominent 
importance.

The method of hypotheses-forming is dealt with. Special attenti
on is paid to possible mistakes in this respect.

Special emphasis is laid upon the problem of mathematization, 
one of the most important present-day tasks in the geological 
sciences,

The paleontological method is discussed at considerable length. 
Considerations are devoted to the problem, how are the physical 
and chemical methods transformed when used to solve geological 
problems. This is an important point because according to some 
scientists, and in particular to some epistemologists, the 
geological sciences, especially some branches of them, e.g. 
geophysics, geochemistry etc., are simply branches of applied 
physics and applied chemistry, respectively.

48


