
A geológus feladata és kötelessége x

Dr. Vitális Sándor

1907-ben mint fiatal gyerek Édesapáimnál egy tavaszi vasárnap 
Selmecbányáról kirándultunk a kisbányai /bankai/ Szálláshegyre. 
Már szombaton este Apám elővette az 1:75 000 méretű katonai 
térképet, elmagyarázta a térképjeleket s megmutatta, hogy más
nap merre fogunk menni, elkészítette a tervet. Vasárnap korán 
reggel nekiindultunk az útnak. A házból kilépve megmagyarázta, 
hogy kell azonosítanom a tereppel a térképet s felhivta a fi
gyelmemet állandóan figyeljem a tervezett útirányt s azonosít
sam a terepet a térképpel, hogy bármelyik pillanatban meg tud
jam állapítani hol vagyunk. Közben elmagyarázta a Föld szilárd 
kérgét felépito ásványokat, kőzeteket, szerves maradványokat, a 
Föld keletkezését, a szilárd kéreg kialakulását, a Föld mai ar
culatát felépitö külső és belső erőket stb., egyszóval dióhéj
ban bevezetett a Földtan tudományába. Közben elértünk —  ma is 
előttem van —  a Heckelstein bizarr kvarcit szikláihoz. Apám 
megkérdezte hol vagyunk s megmutattam a térképen, mert közben 
valóban folyton figyeltem a térképet és a terepet.

A Heckelsteinnél Apám kalapácsával letört egy kőzetdarabot, 
odaadta a kezembe s megkérdezte mi ez? Egy darab kőzet vála
szoltam. De milyen anyag? Nem tudom feleltem. Nyald meg, meg
nyaltam nem volt semmi ize, szagold meg, megszagoltam nem volt 
szaga, karcold meg a körmöddel, nem karcolta, sőt a körmöm csi
szolódott le, karcold meg a kalapács élével, nem karcolta, de

xDr. ac. Vitális Sándor Kossuth-dijas geológus, ny. tszv. egye
temi tanár, a MFT 1976. junius 21-én elhunyt néhai elnöke és 
tiszteleti tagja, hagyatékában talált tanulmányát, a téma min
den időben időszerű és tanulságos volta miatt, emlékére a 
Földtani Tudománytörténeti Évkönyv jelen számában tesszük köz
kinccsé /Szerk./.
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észrevettem, hogy a kőzetdarab karcolja a kalapácsot /fontos a 
jó megfigyelési/. Apám ekkor elmagyarázta, hogy a darab kőzet, 
de az egész Heckelstein anyaga kvarcit /SiC^/ és azért karcolja 
a kalapácsot, mert keményebb az acélnál, a keménysége 7 /Mohs 
féle skála/ s igy tovább folyt a magyarázat, tanitás. Már akkor 
megtanultam, hogy földtani vizsgálatainknál először mindig az 
anyagot vizsgáljuk.

Apám ezután felhivta a figyelmemet, hogy a kvarcit milyen töm
bökben padokban válik el, milyen réteges formában, alakban te
lepszik s megmagyarázta, hogy mi az a réteglap, rétegfej, mi a 
dőlés, csapás, a kompasz használatát, hogy mérünk vele s hogyan 
rajzoljuk be a térképre a dőlést stb. Már akkor megtanultam, 
hogy földtani vizsgálatnál másodszor az alakot, megjelenési for
mát vizsgáljuk.

Apám tovább magyarázott s azt mondta, hogy alaposan nézzek meg 
minden kőzetdarabot, nem látok-e bennük valami elváltozást, va
lami növény vagy állat maradványát, lenyomatát. Elkezdtem keres
ni s csakhamar üres csőszerű lenyomatokat vettem észre egyes 
kvarcit darabokban. Apám lerajzolta, elmagyarázta, hogy az a 
nádnak a szára s mutatott egy sás levél lenyomatot is. Megkér
dezte na mire következtetsz abból, hogy a kvarcitban nád, sás 
szár és levéllenyomatok, maradványok vannak? Bizony nem tudtam 
feleletet adni. Erre elmagyarázta, hogy a régmúlt geológiai i- 
dőkben ezen a helyen mocsár volt, azt kovasavval /SiC^/ telitett 
viz táplálta, a mocsárban tenyészett a sás, nád s amikor a teli
tett oldatból kivált a kovasav, amikor a kvarcit keletkezett, 
amikor ez a folyamat lejátszódott a mocsári növények sás, nád 
szára, levele megkövesedett s a lenyomatát azért találjuk meg a 
kvarcitban. Ezt a mocsárban keletkezett kvarcitot ezért hivják 
limnokvarcitnak /limnos=mocsár/. Megtanultam már akkor, hogy 
földtani vizsgálatainknál harmadszor mindig az anyagot és az 
anyag megjelenési alakját létrehozó földtani folyamatot, kelet
kezést vizsgáljuk.

Ezután körüljártuk a Heckelsteint, megtanított Apám, hogyan kell 
a kibúvást, képződményt a térképre lerajzolni, hogyan kell a
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legegyszerűbben lépéssel mérni, miért fontos a kvarcit kiterje
dését pontosan térképezni, az milyen fontos nyersanyaga a kerá
miai iparnak, hogyan kell a mennyiséget /készletet/ kiszámítani 
stb. Édesapám felébresztette bennem a szakma iránti érdeklődést, 
a szakma iránti szeretetet és hivatásérzetet. Nyomban el is ha
tároztam gyerek fejjel, hogy én is geológus leszek.

Tovább mentünk, Apám tovább magyarázott tanitott, minden útköz
ben előforduló kőzet kibúvásra felhivta a figyelmemet s azt a 
térképre berajzoltatta. így értünk el kirándulásunk végcéljához 
a Szálláshegyhez. Ott egy feltárásnál megálltunk, ahol több 10 
m vastagságban egy vörös-szürke jól rétegzett agyagpala bujt a 
napszinre. Apám elmagyarázta, hogy az werfeni pala, az alsótri
ász korú tenger üledéke s benne, lerajzolta milyen kagyló stb. 
héj lenyomatokat kellene találni, hogy biztosan meg lehessen 
állapítani annak a korát, képződési idejét. Kerestünk, szétka
lapáltuk a werfeni pala jól rétegzett kőzetdarabjait, de bizony 
nem találtunk semmit. Kiformáltunk 1-2 kőzetdarabot, Apám meg
tanított, hogyan kell azt azonnal a helyszínen megcédulázni, be
csomagolni, a jegyzőkönyvünkben leirni stb. Az útközben gyűjtött 
közeL^nyaggal megtelt nehéz hátizsákjainkat hátunkra véve haza
indultunk s este holtfáradtan, de boldogan az aznapi élmények
től hazaérkeztünk. Apám kedvetlen volt s azt mondta, hogy to
vább kellett volna keresnünk, amig megtaláljuk a keresett kövü
leteket. Engem nem hagyott nyugodni az a tudat, hogy nem talál
tunk semmit s a következő vasárnap 1-2 diáktársammal kimentünk 
a Szálláshegyre /útközben társaimnak már én magyaráztam a tanul
takat, oktattam őket/, neki estem a feltárásnak, s alulról fel
felé rétegről rétegre kalapácsommal kibontottam a réteglapokat, 
azokat széttörtem s több órai munka /anyagvizsgálat/ után végre 
egy rétegben megtaláltam a keresett s Apám által előző héten 
lerajzolt kagylóhéj lenyomatokat /Myophoria costata Münst., 
Natiria costata Münst, Posidonomya clarai Emm., Gervilleéa sp. 
stb/. Nagy volt az örömöm a lelőhelyet alaposan begyűjtöttem, 
az anyagot ahogy tani ltam megcéduláztam és elcsomagoltam. Szür
kület volt mikor a tele hátizsákkal hazafelé indultunk, alig 
birtuk felváltva cipelni a nehéz hátizsákot. Este hazaérve ki-
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csomagoltam a zsákmányt s büszkén mutattam Apámnak. Nem tudom 
ki volt boldogabb Édesapám vagy én.

Visszaemlékezve gyermekkoromra, ma deresedő fejjel megállapít
hatom, nekem könnyű dolgom volt és nagy szerencsém, hogy a föld 
tani szemléletet, helyes földtani gondolkodást, a tudományt és 
gyakorlatot már kora gyermekkoromtól fogva, a kitűnő oktató ta
nártól, az élesszemü nagy gyakorlattal rendelkező geológustól, 
a legjobb és legszeretőbb szülőtől .Édesapámtól tanulhattam. Fél 
tő gonddal, nagy türelemmel és szakmai szeretettel, mondhatnám 
kézen fogva vezetett be a földtan tudományának és gyakorlatának 
minden ágába.

ügy érzem, hogy amit Tőle tanultam, amivel később továbbiéjlesz 
tettem tudásomat, gyakorlatomat, évtizedes tapasztalataimat 
első kötelességem mint geológusnak tovább adni okulásul a fiata 
lóknak.

A geológus feladata röviden minden földtani vonatkozású szak
munka: legyen az földtani oktatás, szervezés, tervezés, irányí
tás, vezetés, ellenőrzés, mintavétel, anyagvizsgálat, felszini 
vagy bányabeli térképezés, ásványi nyersanyagkutatás, fúrás, 
bányászati kutatás, készletbecslés és nyilvántartás, dokumentá
ció, szakvélemény, jelentésirás, szakelőadás, tudományos publi
káció, a legegyszerűbb vagy legkomplikáltabb /komplex/ földtani 
vizsgálat stb. , egyszóval bármilyen a földtan elméleti /tudomá
nyos/ vagy gyakorlati irányú művelését, fejlesztését, előbbre- 
vitelét szolgáló szakmunka.

A geológus kötelessége röviden minden földtani vonatkozású szak 
munka tervszerű, lelkiismeretes, becsületes, gondos, a valóság
nak megfelelő, szakszerű, határidőre való maradéktalan elvégzé
se .

De vegyük sorjában a feladatokat és kötelességeket.
A geológusnak az egyetemen alkalma volt megtanulni a tudományt, 
az elméletet, a helyes földtani szemléletet, gondolkodást, Irá-
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nyitást kapott annak gyakorlati átültetésére, de elegendő gya
korlatot, tapasztalatot a munka elvégzéséhez még nem szerzett 
s azt legtöbbször a saját kárán, sokszor keserves munkával, fá
radtsággal kell az életben, gyakorlatban megszereznie. Megtanul
ta esetleg a mesterséget, de sajátmaga még korántsem lett mes
ter. Mikor tapasztalt, nagy gyakorlattal rendelkező u.n. öreg 
geológus lesz akkor jön rá arra, hogy még mindig milyen keveset 
tud, milyen keveset látott, még mindig mennyit kell és kellene 
tanulnia, tudnia s még mindig milyen távol áll attól, hogy va
lóban jó geológus legyen.

A következőkben megpróbálom leirni főleg saját tapasztalataim 
alapján, hogy a geológusnak feladatát, kötelességét a legkülön
bözőbb munkaterületen hogyan kell elvégeznie, megoldania.

1/ Az oktatásnál nagyon ügyeljünk arra, hogy kiknek /tech
nikus, geológus, mérnök/ mit, mennyit és hogyan tanitunk. A föld
tan nemcsak elméleti, hanem elsősorban gyakorlati tudomány. Ha 
előadjuk az elméletet utána minél több gyakorlati példát mutas
sunk be /lehetőleg minél gyakrabban a természetben/ s mindig tö
rekedjünk, hogy a helyes földtani szemléletet, gondolkodást a 
fiatalok megtanulják. Ne jó, vagy rossz kézikönyvet, rengeteg 
felesleges adatot adjunk elő, hanem a lényeget. Előadásunk vilá
gos, szabatos bárki számára könnyen érthető legyen. Ne tömjük a 
fiatalok fejét túl sok idegen szakkifejezéssel hanem magyarul, 
világosan adjuk elő mondanivalónkat. Arra törekedjünk, hogy az 
egyetemet végzett geológus, ha kikerül az életbe valóban meg 
tudja állni a helyét bárhová, bármilyen földtani munkához is 
osszák be s ne ott kelljen élőiről kezdenie a tanulást. Tovább
tanulni, továbbképezni magát úgyis kötelessége minden geológus
nak s ha nem cselekszi, elmarad a szakmájában, nem fejlődik, 
nem halad a földtani tudomány és gyakorlat rohamos fejlődésével. 
Amit tudunk, tapasztaltunk azt maradék nélkül őszintén adjuk át, 
ne csak félig esetleg a leglényegesebb dolgokat elhallgatva. Ne 
tartsuk meg csak magunknak a tudásunkat, tapasztalatunkat /úgy
sem vihetjük magunkkal a sirba/, hanem arra törekedjünk, hogy 
amit a magunk kárán megtanultunk ugyanazt a hibát ne követhessék 
el a fiatalok.
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Ne úgy oktassuk pl. a vulkanizmust, hogy leirjuk a Havai szige
tek lehetetlen nemű vulkánjait /Kilauea, Halemaumau stb./, azok 
magasságát, kitöréseit, a lávaárak hosszát, szélességét, folyá
suk irányát, ivét stb., amivel legfeljebb megutáltatjuk, de nem 
szerettetjük meg a földtan gyönyörű tudományát.

Ne becsüljük le mások képességeit, kezdeményezését, esetleges 
téves földtani gondolkozását, hanem segitsük a helyes útra. A 
szakma iránti szeretetet, hivatástudatot oltsuk be a fiatalokba, 
hogy majdan nálunk sokkal jobb geológusok lehessenek. Az igazi 
geológusnak a legnagyobb öröme a folytonos tanulás és tanitás.

A geológus első és legfontosabb feladata és kötelessége a foly
tonos tanulás, önmaga továbbképzése, tudásának, gyakorlatának, 
átadása a fiataloknak, röviden a tanulás és az oktatás, tanitás.

2/ A szervezésnél legyen az a földtani oktatás, egy kis ku
tató csoport, kutató expedició, földtani intézet, iparági geoló
gus szolgálat, ásványi nyersanyagkutatás, országos földtani 
térképezés vagy kutatás, egyszóval bármilyen földtani vonatkozá
sú munka megszervezése, mindig számoljunk a való helyzettel, a 
rendelkezésünkre álló szellemi és anyagi erőkkel.

Nagyon vigyázzunk arra, hogy pl. az országos nyersanyagkutatás
nál az egyes iparágakban /olaj, szén, bauxit, vasérc, szines 
érc stb./ helyesen szervezzük meg a geológus szolgálatot. Ne 
legyen az a visszás helyzet mint pl. az 1952. évben, hogy az 
olajnál 30, a bauxitnál 18, a kőszénnél 10, a mangánnál 1, a 
szinesércnél 1 geológus van s a többinél pedig egy sem. A hely
telen szervezés a még kevésszámú rendelkezésre álló geológus nem 
megfelelő elosztása rövid idő múlva éreztetni fogja káros ha
tását.

Arra kell törekednünk az országos földtani szolgálat megszerve
zésénél, hogy előzetes földtani vizsgálat, ellenőrzés, irányitás 
nélkül az országban egy kutató fúrást, utbevágást, ut- vasút, 
mélyépítést, de még egy nagyobb gyár, épület épitését sem sza
bad elkezdeni. A szervezés ne legyen agyon komplikált, érthetet
len, de egyszerű, világos, magától értetődő, előrelátó, a kitü-
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zött célnak mindig megfelelő. A legfontosabb mindig szem előtt 
tartani az elérendő célt a földtani tudomány és gyakorlat előbb 
revitelét, s ezáltal az országnak minél több hasznosítható ás
ványkincs feltárását.

Ne próbáljuk pl. lemásolni más lényegesen fejlettebb /Szovjet
unió/ országok földtani kutatásainak szervezeti felépítését, 
hanem abból egyelőre csak azt és annyit vegyünk át, amit a mi 
viszonyaink mellett valóban meg is tudunk valósítani. A szerve
zésnél ne a szép formára, agyonadminisztrált bürokratikus fel
építésre törekedjünk, hanem mindig a lényegre a földtani munka 
minél szakszerűbb elvégzésének a biztosítására.

Pl. az oktatás szervezésénél ne szervezzünk "levelező geológus" 
oktatást, mert a földtant gyakorlat nélkül megtanulni nem lehet 
Az országos vagy iparági földtani kutatás mégszervezésénél, az 
országos földtani térképezés megszervezésénél ne akarjunk min
dent egyszerre elvégeztetni, mindent egyszerre megszervezni, 
hanem mindig vegyük tekintetbe a rendelkezésünkre álló lehető
ségeket és a népgazdaság elsőrendű követelményeit. Elsősorban 
a magunk bármilyen földtani szakmunkáját szervezzük meg helye
sen, céltudatosan.

A jó és helyes szervezés az alapja a földtani munka kifogásta
lan végrehajtásának s ezért a geológus második fő kötelessége 
az alaposan átgondolt, céltudatos szervezés.

3/ A tervezésnél a legfőbb feladatunk és kötelességünk, 
hogy minden körülmények közt elsősorban vegyük tekintetbe a 
népgazdaság érdekeit. Ne olyan földtani munkát tervezzünk, ami 
pl. esetleg csak a következő 5 éves tervben kerül majd kivitel
re, hanem olyan munkálatok elvégzését, amire a bányászatnak, 
mezőgazdaságnak, iparnak, egyszóval a népgazdaságnak elsősor
ban szüksége van.

Viszont olyan munkát mint pl. az országos földtani ujratérképe- 
zés jó előre tervezzük be s végeztessük el, mert a későbbi 
földtani részletmunkának ez az alapja. Ne a részleteket térké
pezzük éveken át, először s azután évek múlva végezzük el az
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összefoglalást, hanem először adjunk egy általános országos 
összefoglaló korszerű földtani térképet.

A tervezésnél mindig vegyük tekintetbe az ország összes földta
ni vonatkozású igényét s oz elvégzendő munkát aszerint tervez
zük meg.

A földtani szakmunka megtervezése legyen világos, félre nem ért
hető és szorosan illeszkedjék be a népgazdaság országos tervezé
sébe. Minden legkisebbnek látszó földtani szakmunka elvégzését 
előre tervezzük meg úgy, hogy a legapróbb részletmunka is az 
országos földtani kutatás tervezésének szerves része legyen. 
Sokszor a legelvontabbnak látszó pl. paleontológiái tudományos 
munka helyes, időbeni megtervezésével és elvégzésével a gyakor
lati munkának igen nagy segítséget nyújthatunk.

Sohase tervezzünk úgy és olyat, amit az alőirt időkre valóban 
végre nem tudunk hajtani.

Elsősorban is szokjunk hozzá, hogy a saját mindennapi szakmun
kánk elvégzését is előre tervezzük meg s a tervünket maradékta
lanul hajtsuk végre. Ha minden egyes geológus a tervszerűen rá
bízott szakmunkát ugyancsak tervszerűen, az előirt határidőre 
végzi el, azzal a közösségnek, az egész népgazdasági tervezés
nek és saját magának is hasznára van.

A tervezésnél /akár minden földtani vizsgálatnál/ mindenre ter
jedjen ki a figyelmünk. Pl. az országos földtani térképezésnél, 
vagy részletes ásványi nyersanyag kutatással kapcsolatos térké
pezésnél a térképezésen kivül tervezzük meg előre a komplex a- 
nyagvizsgálatot, a talált nyersanyag technológiai feldolgozásá
nak és kikísérletezését stb.

A jó és helyes tervezés országos viszonylattól —  az egyéni 
szakmunka megtervezéséig, a harmadik fő feladata és kötelessége 
a geológusnak.

4/ A földtani szakmunka irányítása, vezetése és ellenőrzé
se ugyancsak fontos feladata a geológusnak s arra alaposan fel
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kell készülnie. Akár a Magyar Állami Földtani Intézet, iparági 
geológus szolgálat, országos földtani térképezés térképező cso
port, kutató expedició vagy akár csak egy kutató fúrás földtani 
irányitása, vezetése és ellenőrzése igen nagy kötelességet ró a 
geológusra. A jó geológus vezetőnek, irányitónak, ellenőrzőnek 
elsősorban saját magát kell szakmailag helyesen, jól vezetnie, 
irányitania és saját szakmunkáját ellenőriznie. Alaposan meg 
kell ismernie az alá beosztott szakemberek szaktudását, képes
ségeit, munkabírását, szorgalmát, szakmai megbizhatóságát, lel
kiismeretességét, röviden minden jó és rossz szakmai és emberi 
tulajdonságát. Csak ennek ismeretében tud jól vezetni, irányíta
ni, ellenőrizni. Minden szakember még a leggyengébben képzett és 
leggyengébb munkaerő is tud hasznos szakmunkát végezni, ha meg
felelő helyre állitjuk, képességeinek megfelelő munkával bizzuk 
meg, türelemmel foglalkozunk vele, helyesen irányítjuk és főleg 
ha állandóan rendszeresen ellenőrizzük elvégzett munkáját s az 
elkövetett hibákat vele azonnal kijavíttatjuk. Ne vállaljunk 
olyan szakfeladatot, amit nem tudunk elvégezni, merjük megmonda
ni ha valamit nem tudunk, nem értünk vagy ami képességeinket 
meghaladja. Amiben nem vagyunk biztosak, félre nem érthető módon 
Írjuk meg, ne tévesszük meg magunkat és a vezetést. Tiszteljük 
más véleményét, felfogását, de ha azt nem tartjuk helyesnek va
lóban komoly érvekkel, adatokkal cáfoljuk meg.

A geológus negyedik kötelessége a helyes, jól átgondolt vezetés, 
irányítás és főképpen a gyakori, legszigorúbb szakmai ellenőr
zés !

A jó vezető irányitó geológus intézkedése legyen határozott, vi
lágos félre nem érthető, jól megfontolt, minden szempontra ki
terjedő s a kiadott intézkedések maradék nélküli végrehajtását 
mindig ellenőrizze.

Megengedhetetlen pl., hogy a térképező csoport vezetője az alá 
beosztott kezdő térképező geológus munkáját a helyszínen meg se 
nézze, ne irányítsa és ne ellenőrizze. Megengedhetetlen, hogy a 
csoportvezető a csoportjában dolgozó geológusok munkáját ne a
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helyszinen egyeztesse, ellenőrizze, hanem a munka elvégzése u- 
tán az intézetben derüljön ki, hogy sem a csoportvezető nem tet
te meg kötelességét, sem az alá beosztott geológus, de az osz
tályvezető, az intézetvezető sem,mert nem ellenőrizték kellőleg 
és idejében a csoportvezetőt.

A jó vezető geológus bátran kezdeményezzen, bizza meg nagyobb 
feladatok elvégzésével a fiatalokat, segitse munkájukban, oktas
sa őket türelemmel s elvégzett szakmunkájukat a legszigorúbban 
ellenőrizze.

5/ A geológus egyik talán legfontosabb feladata és köteles
sége az anyagvizsgálat és az azt megelőző mintavétel szakszerű 
lelkiismeretes elvégzése. A jó és szakszerű anyagvizsgálat elő
feltétele a helyes előirásszerü mintavétel. A geológus egyik 
legfontosabb kötelessége a lelkiismeretes, pontos valóságnak 
megfelelő mintavétel. Pl. vizkitörés történt az egyik dunántúli 
kőszénbányában. A lelkiismeretlen geológus nem ment le maga a 
vízbetörés helyére, nem maga vette a vizmintát, hanem kényelem
ből, lustaságból rábizta a bányamesterre. A bányamester is lusta 
vagy nem érti meg a mintavétel fontosságát, az rábizza a vájárra 
s igy tovább, mig végül egy takaritó fiú, aki nem tudja miért 
fontos a vizmintavétel a hozzá legközelebb levő csörgőből tölti 
meg a vizmintaüveget. A geológus megelemezteti s kisüti, hogy a 
vízbetörés nem karsztvízből, de pl. eocén rétegvízből származik, 
s igy nincs komoly vizyeszély. Megírja a jelentését, s mert kö
telességét nem teljesítette, esetleg jóvátehetetlen kárt okoz a 
népgazdaságnak. Vagy kőszéntelep megmintázásnál pl. régi bánya
vágatban /de uj vágatban is/ ne a bordafák közül kaparjuk ki a 
kőszenet, hanem bontsuk ki a bordázatot, tisztítsuk le a kőszén
telepet, s akkor vegyük az előirásszerü résmintát vagy kőszén
padonként a mintát. Ha régi vágatban vesszük a mintát Írjuk rá, 
hogy mikori vágat, mert pl. az eredeti nedvességtartalma már 
kiszáradhatott, s a kapott átlagértékek nem fogják fedni a való
ságot. Átlagmintát ne egy helyről, de lehetőleg minél több hely
ről vegyünk a kőszéntelepből, mert csakis igy kapunk helyes át
lagot .
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A mintavételnél legyünk leleményesek, ne riadjunk vissza a ne
hézségektől. Pl. 1916-ban Édesapámmal Luk környékén térképez
tünk, s az Ung partján egy régi olajkutató fúrás iránycsövét 
találtuk meg. A kb. 80 cm átmérőjű cső alján 1,5 m mélységben 
ott csillogott a nyersolaj, mely a lyukból felszivárgott. Nem 
volt más nálunk, csak egy füles kis ivóbögre, zsineg, de a zsi
negre kötött bögrével nem sikerült az olajból mintát venni.
Apám erre levetkőztetett, a kezembe adta a bögrét, fejjel lefelé 
a lábamnál fogva 2-3-szor beengedett a furócsőbe, s minden al
kalommal az olajjal telemert bögrét felhoztam. A nálunk levő 
mintaüveg csakhamar megtelt, de én jó óráig dörzsöltem magam az 
Ungban homokkal, sárral, amig lejött testemről az olaj. A fő, 
hogy az olajból mégis sikerült mintát venni. Vagy pl. szirtesére 
telér résminta vételét másra bizza, vagy esetleg maga veszi, de 
elfogult és jó eredményt akar kihozni, nem átlagmintát vesz, s 
nem gondol arra, hogy kötelességének megszegésével milyen sú
lyos kárt okoz.

A geológus egyik legfontosabb kötelessége, hogy a mintavételt 
az előírások legszigorúbb betartásával lehetőleg önmaga végezze, 
s azt sohase bizza másra, vagy ha más végzi pl. résmintavételt 
mindvégig legyen ott, s vigyázzon arra, hogy az helyesen tör
ténjék. Gondoskodjon a helyszínen, a mintavétel helyén a mintá
nak pontos megjelöléséről, szakszerű, becsomagolásáról és a la
boratóriumba, intézetbe való haladéktalan elküldéséről.

A geológus gondoskodjon jó előre —  mert ez is kötelessége —  
a mintavételhez szükséges megfelelő üvegről, dobozról, vízhat
lan zacskóról stb. Pl. vizmintavételhez tiszta, előre kifőzött 
1— 1 1/2 1-es üveg szükséges uj parafadugóval,'vagy patentzár
ral, s nem a helyszínen sebtében beszerzett tintás, boros, ece
tes stb. üveg, amit ott nem tudunk kifőzni, s akkor a szegény 
anyagvizsgáló vegyész, de magunk is törhetjük a fejünket, hogy 
a megelemzett viz tulajdonképp micsoda. A laboratóriumban már 
•nehéz ellenőrizni a mintavétel helyességét, ott már csak a be
küldött anyagot, mintát vizsgáljuk. sí
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Pl. szénmintavátelkor az egyik geológus nem maga vette a mintá
kat, összecserélte, s igy az egész munka, a vizsgálat kárbeve
szett. 1950-ben elhatároztam, hogy országos viszonylatban elvé
gezzük a komplex kőszénanyagvizsgálatot. Körlevél ment a kerüle
ti geológusokhoz, 1 q anyag mennyiség radioaktiv vizsgálatára.
Az egyik kerületi geológus nem maga vette, nem ügyelt a minta 
pontos megjelölésére, s elküldött mintát minden megjelölés nél
kül.

Elegendő anyagot vegyünk a mintázásnál, hogy a mintákból lehető
leg komplex vizsgálatot lehessen végezni. Pl. kőszén anyagvizs
gálatánál elementális elemzés, Fischer-féle elemzés, radioaktiv, 
ritka elemek, hamu, szénkőzettani stb. vizsgálatokat kell elvé
geztetnünk, hogya kőszéntelep vagy egyes padjainak valódi érté
kéről, felhasználhatóságáról meggyőződjünk. /A pontos, lelkiis
meretes, szakszerű mintavétel az előfeltétele a helyes anyag
vizsgálatnak. /

Az anyagvizsgálatnál első kötelességünk meggyőződni a minta, az 
anyag azonosságáról /egyezik-e a levélben jelzett minta a bekül- 
döttel stb./, a csomagolás sértetlenségéről és ha lehet, akkor 
a mintavétel helyességéről. /Pl. vízmintánál valóban tiszta 
üvegbe történt a mintavétel, nem érzik-e rajta a bor, ecet sza
ga stb./. A vizsgálatra kerülő anyagnak mindig csak egy részét 
használjuk fel vizsgálatunknál, hogy a vizsgálatot ha szükséges, 
többször meg tudjuk ismételni. A megvizsgált anyag maradékát 
tegyük el, őrizzük meg, amig szükséges. Az anyagvizsgálatnál, 
legyen az kémiai, üledékkőzettani, szénkőzettani, radiológiai, 
szinképanalitikai, termikus, paleontológiái stb. egyszóval bár
milyen földtani anyagvizsgálat, a leggondosabban járjunk el, 
ahol számitás van számításunkat ellenőrizzük, s ahol nem vagyunk 
teljesen biztosak vizsgálatunk helyességében, kérdezzük meg ta
pasztaltabb szaktársunktól. A helytelen, szakszerűtlen anyag- 
vizsgálatból a geológus helytelen következtetéseket von le, ami
vel kárt okozunk. Pl. az egyik hidasi kutató fúrásban a barnakő
szén képződmény feküjében olyan mészkövet fúrtunk át, melyben 
Nummulina, Assilina metszeteket véltem felismerni, amiből a

2 4 0



Mecsekben az eocén képződmények esetleges jelenlétére következ
tettem. Odaadtam az anyagot egyik mikropaleontológusunknak vizs
gálatra, aki megállapította, hogy a mészkőben valóban Nummulina 
és Assilina maradványok vannak, tehát a mészkő eocén korú. Ké
sőbb egy másik szaktársam megállapította, hogy nem Nummulina, 
Assilina metszetek, hanem Haplophragmium metszetek vannak a mész
kőben, s igy az nem eocén, de miocén korú.

Sohasem vállaljunk és végezzünk olyan anyagvizsgálatot, amihez 
nem értünk és amit határidőre nem tudunk elvégezni.

Nagyon helytelen és nálunk még ma is divó szokás, hogy egyes 
geológusok —  főleg paleontológusok —  elvállalnak anyagvizsgá
latot, de azt sohasem végzik el. Műgyűjtők, akik csak összesze
dik az őket esetleg érdeklő anyagot, de azt nem vizsgálják meg.
A geológus kötelessége, hogy a vállalt, vagy rá kiosztott anyag- 
vizsgálatot határidőre, valóban végezze el.

A Magyar Állami Földtani Intézetben 1950-ben ezer számra álltak 
csomagok, ládák, fúrási anyagokkal, térképezés folyamán gyűjtött 
anyagokkal stb. telve, sok évtizedek óta ott hevert kicsomago- 
latlanul és természetesen anyagvizsgálat nélkül.

Az anyagvizsgálatot amennyire lehetséges már a helyszínen, de a 
laboratóriumban /intézetben/ is lehetőleg a minta beérkezése 
után azonnal végezzük el, ne várjunk vele napokig, hetekig, sőt 
néha —  mint egyes geológusaink a paleontológiái vizsgálattal —  
évekig vagy évtizedekig. Az anyagvizsgálatnál mindig törekedjünk 
a teljes, komplex vizsgálatra.

Olyan mintát, anyagot sohase vizsgáljunk, melynek azonosságáról 
nem vagyunk meggyőződve. /Pl. helytelenül, rosszul cédulázott 
bizonytalan eredetű kőzet, ásványi nyersanyag, kövület stb./
Az anyagvizsgálatnál figyelmünk kint a terepen vagy a laborató
riumban terjedjen ki mindenre, s azt is jegyezzük fel, amit ak
kor esetleg feleslegesnek, nem fontosnak, lénytelennek tartunk.

A bányában, fúrásban begyűjtött anyagmintát' sohasem vizsgáljuk 
csak nedvesen, s csak úgy Írjuk le, hanem kiszáradva is, mert a
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laboratóriumban, gyűjteményben igy fog rendelkezésünkre állni.

A vizsgálatra másnak, laboratóriumnak stb. feladatott anyag 
vizsgálatának eredményét mindig követeljük vissza, mert a vizs
gálati eredmény elsősorban minket kell, hogy érdekeljen, s ar
ról nekünk kell tudnunk.

Az anyagvizsgálat minden szempontra kiterjedő helyes elvégzése 
talán a legfontosabb feladata és kötelessége a geológusnak, mert 
minden további földtani munka, következtetés a helyes és szak
szerű anyagvizsgálattól függ.

6/ A földtani térképezésnél /legyen az külszini vagy bánya
beli térképezés/, mely talán a geológus egyik legszebb feladata, 
alaposan kell ismernünk a térképet s azonositani tudnunk a te
reppel. A térképezésnél figyelmünk mindenre terjedjen ki /nincs 
külön olaj, kőszén, érc stb. csakis földtani térképezés/ és le
gyünk fáradhatatlanok. A térképező geológus ne legyen lusta fel
mászni a legmagasabb hegyre, ha messziről úgy látja, hogy ott 
valami kibúvás, feltárás van, de ugyanúgy ne riadjon vissza a 
legmélyebb árok, szakadék, szederindákkal, csalánnal sűrűn be
nőtt vizmosás sokszor bizony fárasztó bejárásától sem, mert hát
ha ott is láthat, megfigyelhet, térképezhet valamit. A sik Al
földön vagy lapos dombvidéken ne kerülje el a figyelmét a leg
kisebb vakondtúrás sem, mert a vakond a geológus akaratlan segí
tőtársa esetleg több m mélységből feltúrja az anyagot s máris 
van egy támaszpontunk /feltárásunk/, hogy a humusz alatt mi fek
szik.

Az Alföldön pl. hatalmas területen a felszinen nem lát mást csak 
humuszt, futóhomokot, löszt stb. Ott a kézi fúrója fúrja át
3-5-10 m mélységig a felszinen lévő képződményt s térképezze mi 
van van alatta, milyen mélységben, vastagságban stb. s a térké
pen azt is tüntesse fel. Nem szabály, de nagyon helytelen felfo
gás az pl. amit egyik öreg alföldi térképező geológusunk mondott, 
hogy ha a felszini képződmény legalább 1 m vastag, akkor csak 
azt tüntetjük fel a térképen. A dombos, hegyes vidéken, ahol 
esetleg nagy területeken nincs természetes feltárás, csináljon
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—  fúrjon, aknázzon, robbantson — , de iparkodjék mindig minél 
több megfigyelést végezni, minél több képződményt térképezni. 
Egy-egy képződmény, réteg határát lehetőleg pontosan határoljuk 
be s ebben ne ismerjünk fáradságot, időt, mert a térképünk an
nál jobb, pontosabb, megbizhatóbb lesz.

Fáradhatatlan szorgalom, kitartás, ötletesség, leleményesség, 
jó láb, s z í v , tüdő /egészség/, folyton figyelő szem és főleg a 
nyilt, tiszta földtanilag helyesen gondolkodó agy a fő kelléke 
a jó térképező geológusnak. Ezek birtokában kötelességét a pon
tos, lelkiismeretes földtani térképezést jól is tudja végezni.

A térképező geológus ne higyjen el semmit, ne higyjen az előtte 
ott járt öreg "szaktekintély" geológusnak csak akkor, ha az ál
taluk térképezett képződmények valóban ott vannak, amit maga lát 
észlel s amiről saját maga meggyőződött. Pl. Salgótarján vidékén 
végeztem részletes térképezést. A terület legalaposabb ismerője 
boldogult id. Noszky Jenő, aki kitűnő térképező geológus volt 
térképezte előttem utoljára a területet, de csak nem részletesen 
Térképe természetesen a kezemben volt. A Somlyó bazalttömegét 
pl. 1-2 árokban észlelt kibúvás alapján hatalmas foltban nagy 
területen térképezte. A terület alapos és gondos bejárása után 
a részletes térképemen a Somlyó nagy bazalttömege pár apró folt 
maradt csak, mert a többi lejtőtörmelék, kőtengernek bizonyult. 
Ha pl. a kőbányászat az általános térkép alapján indul, a geoló
gus ezen az alapon becsüli a készletet igen súlyos hibát követ
el, mert megtéveszti megbízóját. A készletbecslésnél sok millió 3m különbség adódik. Ha már százszor térképezett terület újra 
térképezését végzi, akkor is mindig csak a saját megfigyelését, 
a saját észlelését vegye fel a térképre s ne másolja át kénye
lemből, lustaságból a már esetleg százszor hasonlóképp tévesen 
átmásolt foltokat. Mindig csak a valóságot térképezzük s ~zt e- 
setleges települési, szerkezeti stb. elgondolásunkat, kombiná
ciónkat külön jelöléssel tüntessük fel. A térképen tüntessünk 
fel mindent, amit a méret megenged s ha másképp nem megy, akkor 
arról a részletről készítsünk kisebb léptékű vázlatot, térképet.

A földtani térképezésnél nincs szabály, mindenki annyi megfigye-
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lést végez és térképez, amennyire képessége, szorgalma, kitar
tása és főleg szaktudása alapján képes.

Részletes, műszeres térképezésnél ne csak a jegyzőkönyvében Ír
ja fel a mérési adatokat, s gyűjtse esetleg évekig, hanem még 
aznap késő este vagy éjszaka rakja fel a térképre a mérési ada
tokat, eredményeket. Szokjon hozzá, kötelessége, hogy a földtani 
térkép ott a helyszínen készüljön s nem az intézetben, hivatal
ban, otthon a szobában esetleg hetek, hónapok, évek múlva. Ha 
nem a helyszínen készül a térkép a hibákat nem tudja észrevenni, 
vagy ha észre is veszi, kijavítani. Otthon nem látja a terepet, 
a morfológiát s esetleg a valóságnak meg nem felelőt térképez.

Az elkészített térképen legyen ott, hogy ki mikor, mettől-meddig 
térképezte, legyen rajta a sajátkezű aláírása /ugyanúgy a cso
portvezető ellenőrző, osztályvezető stb. aláírása is/ legyen raj
ta a szin és jelkulcs, az egyes színfoltok a jelkulcsban és tér
képen egyaránt számozva, mert a szin később kifakul, a geológus 
elhal, vagy felejt s a nagy fáradsággal végzett térképezés fabat
kát sem ér. A képződmény határokat már a terepen határozottan 
huzzuk ki s ne alig látható halvány ceruza vonalakat rajzoljunk 
—  mint főleg a fiatal kezdő geológusok —  esetleg heteken át.

A térképezés tervszerűen haladjon, ne mászkáljunk össze-vissza 
a terepen, hanem fésüljük át széltébén-hosszában, rendszeresen 
a területet, hogy lehetőleg semmi sem kerülje el a figyelmünket. 
Ha messziről látunk valamit, ami elüt a tereptől, menjünk oda, 
ne legyünk kényelmesek, nem baj ha az esetleges kibúvó kőszikla 
helyett csak egy dölgött kutyát találunk. Legalább nem tesz es
te az ember szemrehányást magának, ejnye miért nem néztem meg 
azt a kiálló valamit, hátha valami kibúvás volt.

Túlzottan aprólékosak se legyünk, ha ugyanaz a képződmény egy
mástól kisebb-nagyobb távolságban 10-15 helyen bújik a napszin- 
re, ne 10-15, hanem csak egy foltot térképezzünk.

Közlekedési eszközt csak a térképezendő terület, a helyszín el
érésére, megközelítésére vegyünk igénybe. Autó-motorkerékpár, 
kerékpár, kocsi, lóról nem lehet és nem szabad térképezni. A
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térképező geológus minél többet kutyagoljon, mert annál több 
megfigyelést tud végezni. Az olyan térképezés, amit pl. az 
egyik geológus végzett az Alföldön —  motorkerékpárról feltér
képezett egy 25 OOO-es térképlapot 3 hét alatt —  semmit sem ér. 
ügy is néz ki a térképe. Ugyanakkor a mellette levő lapon egy 
valóban jó és szorgalmas geológus 6 hétig dolgozott lemélyitett 
több mint 600 kézi fúrást, rengeteg megfigyelést végzett s a 
földtani térképe is kitűnő. Ha a 2 térképet egymás mellé tesszük, 
mintha egy éles vetődés vágná ketté a szomszédos területet.
Vagy egy másik térképező geológusunkat ellenőrizve nem találtam 
a terepen, kerestem a kocsmában, ott sem, mig végül megtaláltam 
otthon a lakásán fényes délben az ágyban. Egy másik geológus az 
alföldi térképezésnél dolgozott, illetve kellett volna, hogy 
dolgozzon s ehelyett —  nem szerencséjére —  véletlenül a Kos
suth Lajos utcában találkoztunk.

Az ilyen geológusok nem szeretik a szakmájukat, nincs bennük hi
vatásérzet s ami már erkölcsi hiba lelkiismeretlenség tisztesség 
hiánya.

A térképező geológus sohase hagyja el előzetes engedély nélkül 
munkaterületét, s ha kimegy a terepre otthon a lakásán hagyjon 
egy kis vázlatot, útitervet aznapi munkahelyéről, hogy az őt 
ellenőrző vezető a terepen is bármikor megtalálhassa.

A térképezésnél gyűjtött anyagot, kőzetet, kövületet, azonnal 
a helyszínen cédulázzuk meg /ha lehetséges magára a kőzetre, kö
vület külső vagy belső héjfelületére is Írjuk rá legalább a le
lőhelyet/, Írjuk fel pontosan az anyag nevét, lelőhelyét /úgy 
körülírva, hogy a cédula alapján bárki megtalálhassa a lelőhe
lyet/, a gyűjtés idejét, gyűjtőt, s gondosan csomagoljuk el.
/A gyűjtött anyagot a jegyzőkönyvünkben is rögzítsük./ Az anya
got csak számozással sohasem szabad ellátni s a többi adatot a 
jegyzőkönyvbe felírni, mert elvész a jegyzőkönyv, elhal a geoló
gus s esetleg a legértékesebb anyag értéktelenné válik.

Pl. a Magyar Állami Földtani Intézetben van egy gyönyörű /főleg 
hazai/ Nummulina gyűjtemény, amit egyik elhalt geológusunk gyüj-
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tött, kipreparált, nagyrészt meghatározott, de egyetlen darab 
mellett nincs ott a lelőhely csak 1-1 sorszám. A geológus el
halt, jegyzőkönyve elveszett s a nagy fáradsággal összegyűjtött 
és feldolgozott anyag értéktelen, legfeljebb oktatási célokra 
lehet felhasználni. 1926-ban az északi Mecsekben végeztem rész
letes földtani térképezést. Nagyon szép anyagot gyűjtöttem, de 
nem céduláztam meg pontosan, s úgy raktam be fiókokba az egyete
men azzal, hogy hamarosan úgyis feldolgozom. Nem jutottam hozzá 
s csak 20 év múlva vettem elő az anyagot, használhatatlan kőtö
meg, mert csak egyes jellegzetes szép példányról tudtam ponto
san megállapítani honnan is gyűjtöttem. Amit nem ismerünk fel a 
helyszínen /kőzetet-kövületet/ Írjuk rá a cédulára, jegyzőkönyv
be s otthon azonnal próbáljuk meghatározni, vagy ha nem vagyunk 
képesek rá, adjuk oda specialistának. Azért ha lehet arra töre
kedjünk, hogy a gyűjtött anyagot bármilyen fáradsággal is, de 
legalább megközelítőleg /pl. kövületnél fajra/ magunk határozzuk 
meg, azzal is tanulunk. Kényelemből, lustaságból, tanulni nem 
akarásból ne terheljük túl specialista, s nálunk lényegesen szor
galmasabb szaktársainkat.

A térképező geológus kötelessége a gyűjtött és helyesen megirt 
meghatározott anyagot, ami megőrzésre érdemes, munkája befejezé
se után a földtani intézet, nemzeti muzeum, egyetemi gyűjtemé
nyeknek átadni.

Az egyik geológusunk a.Velencei hegységben láda számra gyűjtöt
te a kőzeteket, érces telér mintákat, kisebb-nagyobb darabokban 
s halmozta fel szobájában és csak hónapok múlva utólag céduláz- 
ta meg. Amikor megkérdeztem miért nem Írja meg a helyszínen, azt 
felelte, hogy "ő jól emlékszik minden darab lelőhelyére". Az em
lékezetünk nem elegendő és nem feltétlen biztos, ezért igy anya
got gyűjteni nem szabad.

Egy másik különben igen tehetséges geológusunkat egyszer munka
helyén meglátogattam. Nem volt otthon, de a térképezésnél gyűj
tött anyag szerte-szét hevert az asztalon, nem odaillő tárgyak 
között nagy össze-visszaságban.
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A térképezésnél elegendő anyagot gyüjtsünk, hogy az elég legyen 
bármiféle laboratóriumi stb. vizsgálatra, gondoljunk mindig ar
ra, hogy esetleg ugyanarra a lelőhelyre többet nem térhetünk 
vissza, s csak otthon az anyagvizsgálatnál derül ki, hogy a 
gyűjtött anyag kevés. Ne essünk azonban a másik végletbe sem, s 
ne gyüjtsünk térképezésnél vagon számra anyagot, kövületet, az 
a gyűjtő paleontológus, muzeológus feladata. A Földtani Intézet
ben egyik idősebb geológusunk évtizedeken át térképezett egy 
helyen, s vagon számra szállította be a gyűjtött anyagot, egyes 
szintekből, de annak nagyrésze máig sincs kipreparálva, meghatá
rozva, megvizsgálva. Térképezésnél pl. kövületet csak annyit 
gyüjtsünk, hogy az elegendő legyen a szint pontos megállapításá
ra. Ha gazdagabb, szebb lelőhelyet találunk azt jelentsük be, 
hívjuk fel rá az illetékesek figyelmét, majd azok felkészülve, 
gondosan begyűjtik. Ne akarjunk mindent magúnk elvégezni, hanem 
elsősorban a ránkbizott feladatot, de azt maradéktalanul. Ha 
azonban nem találunk pl. egy rétegben semmit, ami a térképezésnél 
pedig fontos lenne, mert nem tudjuk a kort, szintet eldönteni, ak
kor addig ne nyugodjunk, fáradságot és időt ne ismerjünk, amig 
nem találunk mégis egy kövületes padot.

Ha észrevesszük, hogy a térképünkön valami újabb tereptárgy, 
épület, ut stb. nincs feltüntetve, de a földtani tájékozódás, le
lőhely megjelölés, uj feltárás miatt•fontos, mérjük be és rajzol
juk be térképünkre.

A térképező geológus ne terhelje túl magát mindenféle felesleges 
felszereléssel, csak a geológustáskát vigye a nyakában vagy de
rekán s abban legyen a legszükségesebb felszerelés /térkép, irón, 
szines Írónők, jegyzőkönyv, kompasz, nagyitó, csomagoló papir, 
kalapács stb./ A gyűjtéshez, mintavételhez, fúráshoz stb. szüksé
ges felszerelést a kisegítő munkása vigye. Nem a mutatós felsze
relés a fontos, de az ötletes, lelményes, kezdeményező, földtani
lag helyesen gondolkozni tudó fej, ez pótolja a legtökéletesebb 
felszerelést is. /Pl. ha nincs mérőszalagja ott a lába, a lépés, 
ha nincs iránytűje ott a nap, vagy az órája, nincs szögmérője 
sebtében szerkeszt egy darab papírból, nincs kalapácsa kerít egy 
vasdarabot vagy ott a másik darab kő azzal üti le a kívánt kőzet-
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darabot, ha nincs zsinegje ott a bakancsszij stb., de a földta
ni leg helyesen gondolkodó fejet nem lehet pótolni./

A napi elvégzett térképezési munka után itthon este vagy vasár
nap, pihenőnap, esős időben /amikor a terepen nem dolgozhat/ 
rendezze a térképet, gyűjtött anyagot, jegyzőkönyvet, hogy mire 
befejezi a külső térképező munkát, valóban legyen készen a föld
tani térkép, sőt ha lehet a tisztázata és a jelentés is.

Ne úgy térképezzünk mint pl. az egyik geológus a Dunántúlon, hogy 
az eredeti térképet nem készítette el, nem adta be határidőre, 
csak hosszas hónapokig tartó huza-vona után egy fénymásoló /pa
usz/ papiron összetákolt vázlatot sikerült belőle kierőszakolni. 
Azt hiszem sohase készítette el s nem is fogja az eredeti föld
tani térképet elkészíteni.

Vigyázzon a térképre jobban mint a szeme fényére /a térkép nem az 
öve, de a közösségé!/, ha kocsmába megy ne vegye le a térképtás
kát, ne hagyja az asztalon, fogason, ha utazik ne vegye le és 
tegye a csomagtartóba, autón ne hagyja az ülésen, hanem mindig 
tartsa magánál egészen addig, mig a kész térképet előirásszerü- 
en, az intézetnek, vállalatnak ./megbízójának/ át nem adta.

Az eredeti földtani térképet sohase tartsa meg saját magának, 
mert az a közösségé!

A Földtani Intézetben 1950-ben a térképtárban alig volt eredeti 
földtani térkép, az mind a geológusok fiókjában hevert s a leg
nagyobb sértődöttséggel vették tudomásul, amikor bizony draszti
kus eszközökkel az összes térképet beszedettem.

Bánvebeli térképezésnél még gondosabban kell eljárnunk. A vágat 
szelvényezésnél /térképezésnél/ gyűjtött anyagot ne csak a bá
nyában nézzük meg, de a külszinen napvilágnál is, mert ott fog
juk a végleges anyagvizsgálatot végezni. Bányában csakis pontos 
beméréssel térképezzünk s ott is azonnal jelöljünk be minden 
megfigyelést a térképre és jegyzőkönyvbe. Mielőtt a bányabeli 
térképezéshez hozzáfogunk, ismerjük meg alaposan a bányát, hogy 
biztosan tudjunk tájékozódni. A vágatokban ne csak az egyik ol-
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dalt nézzük, de az egész vágat szelvényét s úgy térképezzük. A 
bányában jól figyeljük meg az anyag viselkedését /kőzetnyomás, 
duzzadás, vizfelvevo képesség stb./ és még fokozottabb gondot 
fordítsunk az anyag, mintavételre, mert esetleg ott már napok 
múlva újból nem tudunk vizsgálatot végezni, mert a vágat össze
ment, befalazták, a fejtést betömedékelték stb.

A térképező geológus ne a szobában, előre agyalja ki az elgondo
lását, elképzelését, hegységszerkezeti viszonyokat, feltételezé
seket s azokhoz keressen bizonyitékokat a természetben, hanem 
először térképezzen pontosan, lelkiismeresen, s annak alapján 
Írja le, rajzolja le elgondolását. Sohase feledkezzen meg arról, 
hogy elgondolás és valóság külön fogalmak.

A térképező geológus ne feküdjön rá egy területre évekig, ne sa
játítsa ki azt magának /ami sajnos igen gyakori eset volt/, ha
nem a megszabott határidőre végezze el a munkát. Gondoljon arra, 
hogy egy nálánál jobb megfigyelő utána pontosabb, jobb földtani 
térképet fog készíteni ugyanarról a területről.

A geológus ötödik feladata és kötelessége a rábizott terület pon
tos, lelkiismeretes, minden szempontra kiterjedő, a valóságnak 
megfelelő földtani térképezése, annak határidőben való maradék
talan elvégzése és beszolgáltatása megbízójának.

7/ Az ásványi nyersanyag kutatásnál lényegileg ugyanaz az 
első feladata és kötelessége a geológusnak, mint a földtani tér
képezésnél. A különbség főleg az, hogy esetleg csak egy ásványi 
nyersanyagot, illetve annak előfordulási területét földtanilag 
részletesen kell kutatnia, térképeznie. A kutatásnál a legfonto
sabb kötelesség a helyes földtani következtetés, enélkül az ás
ványi nyersanyag kutatás nem járhat eredménnyel.

A nyersanyag kutatásnál nagyon fontos, hogy valóban magunk is 
bizzunk a helyes földtani következtetésünkben, ne csüggedjünk 
az esetleges kezdeti sikertelenségek láttán, hanem a ránkbizott 
kutatási területet a legalaposabban kutassuk fel. A kutatás 
mindig kockázat, nem hoz mindig pozitív eredményt, de egy terü-
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let kutatását csakis akkor szabad abbahagynunk, ha kétséget ki
záró módon meggyőződtünk annak meddőségéről. A kutatásnál foko
zottabb gondot fordítsunk a helyes mintavételre és a gondos a- 
nyagvizsgálatra.

A kutatásnál mielőtt hozzákezdünk, gyüjtsünk össze minden addigi 
kutatási adatot, azt értékeljük ki újra s csak azután kezdjünk 
neki munkánknak. A nem teljesen megbízható kutatási, fúrási ada
tokat csak nagy óvatossággal vegyük figyelembe s ha lehetséges, 
atóleg magunk is ellenőrizzük. Egy-egy helytelen kutatási adat 
átvétele, kritika nélküli elfogadása esetleg már eleve diszkre- 
ditál egy-egy kutatási területet. Csak olyan kutatási adatot kö
zöljünk és fogadjunk el, melynek helyességéről kétséget kizáró 
módon meggyőződtünk.

Pl. Németegyházán a tatabányai ismert barnakőszénmedence mellett 
ahol ugyanolyan földtani viszonyok vannak, mint a tatabányai me
dencében s az alsó eocén barnakőszénképződés előfeltételei föld
tanilag feltehetők, feltételezhetők voltak a M.Á.K. 1900-1902-es 
években 6 kutató fúrást mélyített le. A fúrásokban elérték az 
eocén barnakőszén fedő nummulinás mészkövet, de a gondatlan 
földtani anyagvizsgálat fekvő triász mészkőnek vélte s a kutatá
sokat beszüntették, a kutatási területet diszkreditálták. Csak 
21 évvel később 1923-ban —  helyes földtani következtetés és a 
régi fúrási anyag szakszerű, gondos ujravizsgálata alapján —  in
dult meg újra a kutatás s az eredmény a diszkreditált kutatási 
területen kb. 70 millió tonna alsó eocén barnakőszén felkutatása 
volt.

Ne inditsunk el kutatást olyan területen olyan ásványi nyersa
nyagra, ahol annak képződésére előfordulására a földtani viszo
nyok ismeretében nincs kilátás vagy lehetőség. Pl. a Mecsek 
hegységben Szentdomján határában a perm időszaki üledékekben 
1902-ben a Dunagőzhajózási Társaság egy 751 m mély kutatófúrást 
mélyített le abban a hiszemben, hogy a perm üledékek alatt —  
úgy mint a tankönyvekben —  a karbon kőszéntartalmu üledékei kö
vetkeznek. A kutatásra nem volt semmiféle földtani alap /indiká
ció/ s természetesen eredmény sem, a fúrás permidőszaki üledékek-
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ben állt meg 751 m-ben.

Az ásványi nyersanyagkutatásnál a geológus második feladata és 
kötelessége a részletes földtani térképezés elvégzése után az 
esetleges régi kutatási adatok újra kiértékelése és a helyes 
földtani következtetés alapján a kutatási terület pontos beha
tárolása, kijelölése.

A kutatási terület kijelölése után a geológus harmadik feladata, 
ha szükségét látja elrendelni a legcélravezetőbb geofizikai mé
réseket, azokat kötelessége földtani szempontból ellenőrizni, i- 
rányitani, a mérések befejezése után kiértékelni, illetve egyez
tetni a földtani adottságokkal és ennek alapján a kutató furáso- 
kat /fúrási hálózatot/ bányászati kutatásokat, feltárásokat, il
letve azok pontos helyét kijelölni.

Az ásványi nyersanyagkutatásnál a geológus negyedik feladata és 
kötelessége a kijelölt kutató fúrások, bányászati kutatások szak
szerű végrehajtásának, kivitelezésének földtani irányítása és el
lenőrzése .

A kutató fúrásoknál a geológus kötelessége, hogy a rábizott kuta
tó fúrást, fúrásokat úgy vezesse, irányítsa, ellenőrizze, hogy a 
fúrásokkal feltárt minden földtani adat, anyag /minta/ minél pon
tosabban, szakszerűen legyen kivizsgálható.

Kutató fúrásoknál lehetőleg arra törekedjünk /főleg uj ismeret
len kutatási terület/, hogy a mintavétel mindvégig magfúrással 
történjék.

A magfúrásnál nagyon vigyázzunk a lehetőleg 100 %-os magkihoza- 
talra, főleg a telep átfúrásánál. Ha másképp nem megy szárazon, 
szakaszonként furassuk a magot főleg pl. földes, fás barnakő
széntelep, hauxit, mangán, kaolin, bentonit, tűzálló agyag stb. 
átfúrásánál. A magkihozatalnál is vigyáznunk kell, mert pl. ben
tonit átfúrásánál a magkihozatal /a duzzadás, illetve a vizfel- 
vevő képesség miatt/ több mint 100 % s azt át kell értékelnünk, 
számitanunk. Ahol magfúrás nem lehetséges /pl. csak ütve működő
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furóberendezéseknél zárt /bal/ öblítéssel furassunk. Ahol csak 
nyitott /jobb/ öblítéssel lehet /technikai akadályok miatt/ fur
ni, ott is minél többször furassunk magot, vagy időnként zárt 
öblítéssel furassunk. Rotary fúrásoknál nagyon ügyeljünk a fura- 
dék, mintavételre az öblitoiszapra, annak anyagára s ott is ahol 
szükségesnek látjuk feltétlenül magot furassunk. A furásmódot, 
mintavételt mindig a geológus feladata előirni s annak végrehaj
tásáról kötelessége állandóan a helyszínen meggyőződni, azt el
lenőrizni. A geológus a mintavételnél, előirt furásmódnál ne te
gyen semmiféle engedményt, hanem azt minden körülmények közt kö
vetelje meg. A kutató fúrásnál nem fm-t, csak lyukat furunk, de 
elsősorban és kizárólag földtani vizsgálatot végzünk. Erről so
hasem szabad megfeledkeznünk! A fúrást vezető vagy ellenőrző 
geológus minél gyakrabban tartózkodjék a fúrásnál, figyelmeztes
se, oktassa a furómestereket, szakmunkásokat a helyes mintavétel 
fontosságára s annak elmulasztásából származó jóvátehetetlen 
kárra.

A felszabadulás előtt kb. 100 év alatt az ország területén becs
lésem szerint több mint 30 750 viz, olaj, gáz, kőszén, érc stb. 
kutató fúrást mélyítettek le. A földtani ellenőrzés hiánya, a 
gondatlan mintavétel, a furómesterek tudatlansága stb. miatt a 
fúrásoknak kb. a tized része van földtanilag helyesen, szaksze
rűen feldolgozva. Mérhetetlen kár, hogy több mint 27 000 már le- 
mélyitett fúrás földtani adatairól alig tudunk valamit vagy sem
mit. A kutató fúrásnál bármilyen célból történt is annak lemélyí
tése a geológus figyelme terjedjen ki mindenre. Pl. kőszén, érc, 
olaj stb. fúrásnál igen fontos, hogy a viztartó rétegek hidroló
giai viszonyait megfigyeljük, kivizsgáljuk stb. Gondosan ügyel
jünk a helyes mintavételre, annak gondos előirásszerü elcsomago- 
lására s ezen a téren ne tűrjünk meg semmiféle lazaságot, lelki
ismeretlenséget.

A hasznosítható ásványi nyersanyag /telep/ átfúrásánál mindvégig 
feltétlenül legyen ott a geológus. Átfúrás előtt a furórudazat 
lemérésével ellenőrizze a mélységet /ezt fúrás közben is, amikor 
szerszám, rudazat kihúzás van többször is ellenőrizze/. A telep
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átfúrása előtt feltétlenül ragaszkodjon a béléscsőnek a telepig 
való lesüllyesztéséhez s csak azután fúrássá át a telepet, hogy 
tisztán kapja meg a telepből a furásmintát s ne az utáneséssel 
együtt. A fúrás ellenőrzése alkalmával rundig nézze meg a beön
tött furadék hányóját /tároló helyét/, hogy nem lát-e ott olyan 
anyagot, amit esetleg a személyzet nem vett észre. Pl. Pusztavá
mon az egyik kőszénkutató fúrásnál mikor kimentem ellenőrizni, 
jelentette a furómester, hogy feküben vannak s a várt kőszénte
lep helyén csak agyagos kőszén és kőszén zsinórok voltak. Meg
néztem a furadék hányóját s észrevettem, hogy ott csillognak a 
felfurt fényes barnakőszéntelep darabjai, amiből rövid idő alatt 
marék számra szedtem össze. Megmutattam a furómesternek, de vál
tig erősködött, hogy a fúrásban nem volt kőszéntelep csak vékony 
kőszénzsinórok. Azonnal átállítottam a fúrást az előbbi lyuktól 
pár méterre s újra furattam s a kőszéntelep átfúrásához kimen
tem. A megismételt fúrásban a legszebb 3,5 m vastag kőszéntele
pet furtuk át. Az egész pusztavámi kutatási területen véletlenül 
ez volt a legjobb eredményt hozó fúrás.

A geológus ha kutató fúrások vezetéséhez, ellenőrzéséhez kerül, 
sajátítsa el a furástechnikát, tanulja meg, ha addig nem tudta, 
mert annak csak hasznát veszi munkájánál. Ne idegenkedjen eset
leg a fúrások műszaki vezetésétől sem, nem ördöngösség, meg le
het tanulni. /Fiatal kezdő geológus koromban pl. kiküldtek a 
Mecsekbe s fő feladatom volt földtani szakmunkám mellett a fú
rási üzemek vezetése is, holott akkor az egyetemen egy szót sem 
hallottunk a fúrásokról, furástechnikáról, üzemvezetésről, de 
kint a gyakorlatban mégis megtanultam és később annak nagy hasz
nát is vettem./

A kutató fúrás anyagának vizsgálata is a geológus kötelessége.
Az anyagvizsgálatot mindig a fúrás menetével folyamatosan, le
hetőleg napról-napra végezzük, hogy állandóan tájékozódva le
gyünk, miben halad a ránkbizott fúrás vagy fúrások s előre fel 
tudjuk hivni a furómester figyelmét a várható telep stb. közel
ségére, hogy annak átfúrásához felkészülhessen.
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A kutatási terület részletes hálózatos felfurásánál ugyanolyan 
gondosan járjunk el mint 1-1 kutató fúrás lemélyítésénél.

Ha a hálózatos, részletes felfurásnál nem ragaszkodunk az elő
írásokhoz, úgy járunk mint pl. Szentgálon a földes-fás barnakö- 
széntelepek fúrásánál, ahol nem szárazon maggal fúrták át a te
lepeket, hanem vizöblitéssel, nem volt megfelelő földtani ellen
őrzés s az átlag 5-6 m telepvastagság helyett 20-25 m telepet 
fúrtak. A végén az egész fúrási hálózatot újra kellett furni 
szárazon maggal, hogy a külfejtésre alkalmas területet pontosan 
be lehessen határolni s a készletbecslést elvégezni. A telep 
pontos behatárolása nélkül a készletbecslés keresztiilvihetetlen. 
Az előirt hálózat felfurásához minden körülmények közt ragasz
kodjunk s ne tegyünk engedményeket, mert esetleg jelentős ásvá
nyi nyersanyag készlet feltárását mulasztjuk el.

A kutató fúrás befejezése után a befejező mélységet ellenőriz
zük, Írásban /naplóban/ vegyük át a fúrást s azután készitsük 
el annak teljes földtani stb. dokumentációját s abban tüntessünk 
fel minden olyan adatot, amire később a kiértékelésnél szüksé
günk lehet. /Rétegsor, öblitésmód, vizmegfigyelések, rétegdőlés, 
mérési adatok, mikor történt a fúrás, hol milyen berendezéssel, 
kik végezték, anyagot ki dolgozta fel stb./ A kutatófúrások he
lyét, szintmagasságát haladék nélkül pontosan méressük be vagy 
mérjük be. A kutató fúrások kitűzésénél, vezetésénél, földtani 
irányításánál, ellenőrzésénél stb. a geológus fő és elengedhe
tetlen kötelessége a legnagyobb lelkiismeresség, gondosság, a 
mindenre kiterjedő figyelem, vizsgálat és a teljes földtani stb. 
dokumentáció összeállítása.

A bányászati kutatások /feltárások, legyen az táró, lejtős akna 
vagy akna/ kijelölésénél, mélyítésénél, illetve kihajtásánál az 
állandó földtani térképezés /szelvényezés/ irányítás, mintavé
tel, anyagvizsgálat és ellenőrzés a geológus feladata és köte
lessége .
Bányászati kutatást,_feltárást addig sohasem szabad meginditani, 
amig a teljes földtani dokumentáció nem áll rendelkezésre s az
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kellően nincs kiértékelve. Ennek hiánya súlyos károkat okozhat.
A bányászati kutatást mindig a legcélravezetőbb módon kell meg
indítani s ez a geológus feladata és kötelessége.

Pl. Keszthely-Cserszegtomaj környékén a felszabadulás előtt és 
után pirit kutatás, fúrás folyt. A gyéren telepitett fúrásokban 
a pannon agyagban, homokban helyenként a felületes kutatás és 
földtani helytelen vizsgálat, kiértékelés alapján átlag 20-35 % 
pirit tartalmat mutattak ki. 1951-ben a pirit feltárására Cser- 
szegtomajon egy kutató fúrás alapján /melyben állitólag 35 % pi- 
rittartalmu agyagot konstatáltak/, minden előzetes földtani ki
értékelés nélkül kutató lejtős aknát indítottak. A kutató lejtős 
akna mélyítése földtani irányítás, vizsgálat és ellenőrzés nél
kül folyt. Már túljutott a pirites "telepen"?, folyós homokba 
jutott, s amiatt tovább nem tudták mélyíteni. Csak akkor indult 
meg a földtani vizsgálat, rendszeres kutatás, de a népgazdaság
nak ebből súlyos kára származott, mert. az annyira szükséges pi
rit feltárása, felkutatása s egyáltalában mürevalóságának megál- 
lapitása csak utólag kezdődött el. Tanulság: előzetes rendszeres 
földtani vizsgálat, részletes hálózatos fúrások lemélyítése és 
azok földtani kiértékelése nélkül nem szabad bányászati kutatást, 
feltárást inditani.

Pl. Telkibányán már évszázadokkal ezelőtt arany és ezüst bányá
szat folyt, melynek adatait nem ismerjük. Az első világháború és 
a felszabadulás után folyamatba tett kutatások nem hoztak semmi
féle gyakorlati eredményt. 1950-51-ben az addigi kutatási eredmé
nyek, adatok földtani kiértékelése nélkül, anélkül, hogy ismer
ték volna a telérek várható érctartalmát egy kb. 5,5 km hosszú 
altárót indítottak —  kellő műszaki felkészültség nélkül —  az 
érctelérek felkutatására, feltárásra. Az altáró indításának el
gondolása elvileg helyes, mert ha van mürevaló érc, azt nemcsak 
felkutatni lehet, de a termelést, szállítást is meg lehet majd 
kb. 3-4 év múlva azon keresztül inditani. A célravezető kutatás 
az lenne, hogy az ismert érctelérek közelében inditani egy tá
rót, lejtősaknát, vagy aknát, hogy minél rövidebb idő alatt és 
utón győződjünk meg a telérek mürevalóságáról. Előfordulhat 
ugyanis az, hogy a pár évszázad előtt mürevaló telérek mai ér-
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tékeléssel miire nem érdemesnek fognak bizonyulni.

A bányászati kutatásnál, feltárásnál legyen az táró, lejtős ak
na, vagy akna a mintavételt a geológus kötelessége eszközölni.
Az aknából pl. ne a vájárral hozassuk fel a mintát, de magunk 
vegyük a helvszinen, mert akkor biztos, hogy az anyagvizsgálat 
helyes lesz, s a csak a helyszínen látható, szerkezeti zavargá
sokat /vetődés, gyűrődés/ is konstatálni tudjuk. A hasznosítható 
telep /kőszén, érc stb./ résmintázását magunk végezzük vagy 
mindvégig legyünk ott.

Végül az ásványi nyersanyag kutatásnál a geológus ötödik felada
ta és kötelessége a teljes földtani kutatási dokumentáció össze
állítása , kiértékelése és a feltárt ásványi nyersanyag készlet 
előirásszerü becslése.

A földtani dokumentáció összeállításánál törekedjünk a teljes
ségre. A földtani térkép, szelvények, fúrások helvszinrajza, fú
rások rétegsorrendje, összes adatai, az anyagvizsgálat eredmé
nyei, a nyomtatásban megjelent szakmunkák, szakvélemények, je
lentések stb. egyszóval minden földtani vonatkozású anyag legyen 
összegyűjtve, rendezve és kellőleg kiértékelve a dokumentáció
nál. A dokumentáció kiértékelésénél nagyon gondosan járjunk el, 
s csak azokat az adatokat vegyük alapul, melyeknek helyességéről, 
valódiságáról minden kétséget kizáró- módon meggyőződtünk.

Pl. a dudari barnakőszénmedence feltárásának a tervezésekor a 
veszélyes karsztvizszint nem volt megállapítva, s a veszélyes 
vizszintet analógia alapján a Bodajki tó +142 m tszf-i magassá
gával adták meg. A tervező természetesen /mert nem figyelt fel, 
nem volt eléggé aláhúzva, külön kiemelve, hogy nem ott mért, 
kostatáit valódi hanem csak analógia alapján megadott adat/ az 
akna talpát, a főszállitó vágat elhelyezését a +142 m-es szint
ben tervezte. A felszabadulás után a terület bányászati feltárá
sa előtt egy vízkutató fúrásban megállapítottuk, hogy a dudari 
barnakőszénmedencében a veszélyes karsztvizszint nem +142 m 
tszf, hanem valóban +169 m tszf, vagyis az akna talpát, a fő- 
szállitóvágatot 27 m-rel magasabbra kell tervezni.
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A dokumentációnál legyen az a legegyszerűbb fúrási rétegsor le
írás, földtani szelvény, térkép, szakvélemény, jelentés mielőtt 
aláírjuk a legalaposabban ellenőrizzük, s csak olyan dokumentá
ciót Írjunk alá, aminek valóságáért felelünk. Ha nem győződhet
tünk meg valamilyen adat helyességéről, valóságáról, azt feltű
nően jelezzük. Ne írjunk alá olyan térképet, kimutatást, jelen
tést, stb., ami nem teljesen tisztán, a valóságnak megfelelően 
tünteti fel a helyzetet. A szerző, rajzoló, ellenőrző neve, a 
keltezés mindig legyen rajta a dokumentáción.

A geológus által könnyelműen, meggondolatlanul, nem kellő szak
mai előrelátással, elhamarkodva, felelőtlenül aláirt bármilyen 
földtani dokumentáció igen súlyos, sokszor jóvátehetetlen kárt 
okozhat vagy okoz.

A geológus kötelessége, hogy a szakvéleményt, jelentést, térké
pet, fúrási rétegsort a munka elvégzése után azonnal készítse 
el s megbízójának az előirt határidőre továbbítsa.

A dokumentáció elkészítésénél nem a látszat: szépen rajzolt tér
kép, szelvények, kimutatások tömege, a sok szöveg a lényeg, ha
nem elsősorban és kizárólag a szakmai valóság, az adatok helyes
sége, megbízhatósága. Inkább legyen a térkép, szelvény rajztech- 
nikailag, szépség szempontjából kifogásolható /a szép rajzot 
megrajzolja majd egy jó rajzoló/, ne'legyen sok kimutatás, kö
tetszámra menő szöveg, hanem amit leírunk, lerajzolunk, adatot 
közlünk az a valóságnak megfelelő, szakmailag kifogástalan, meg
bízható legyen.

Az ásványi nyersanyag készletbecslés, ellenőrzés és nyilvántar- 
tás-nál a leggondosabban járjunk el. Készletbecslést mindig 
csakis a teljes földtani dokumentáció alapján végezzünk, azt ma
gunk ellenőrizzük és ellenőriztessük. Sohasem vegyük át másnak 
a becslési adatát, vagy ha átvesszük azt feltűnően jelezzük. Ha 
úgy látjuk pl., hogy a készletbecsléshez nincs elegendő adatunk, 
akkor sohase próbáljuk a készletet jobb, magasabb kategóriába 
sorolni, a legszigorúbban tartsuk be az előírásokat s ezen a té
ren senkinek a kedvéért ne tegyünk engedményeket. Nagyon ügyel-
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jünk arra, hogy a készletbecslésnél minden földtani adatot, a 
későbbi bányászatra esetleg káros, vagy hátrányos körülményt 
/vizveszély, duzzadó agyag, úszó homok, gáz stb./ feltűnően tün
tessünk fel. A becslésnél mindig adjuk meg a mennyiséget, minő
séget, felhasználhatóságot, s azt a térképen, kimutatásban tün
tessük fel. Külön-külön csak a mennyiséget, minőséget, felhasz
nálhatóságot megadni nem szabad, mert félreértésre, félreveze
tésére ad alkalmat vagy lehetőséget.

Megengedhetetlen pl. az amit egyik geológusunk végzett 1950-ben 
a sajóvölgyi barnakőszénbecslésnél, hogy a bányászatilag feltárt 
kőszénvagyont 10 millió tonnával többnek tüntette fel a valóság
nál. Nem ellenőrizte a becslését, de sajnos más sem, s évekig 
úgy szerepelt. Jómagam is véletlenül vettem észre, amikor vala
milyen okból a becslést ellenőriztem.

Ugynacsak nagy lelkiismeretlenségre, teljes szakmai és erkölcsi 
megbizhatatlanságra vall az, amit egyik geológusunk a tűzálló 
agyag és bentonit országos készletbecslésénél végzett. A térkép, 
szöveg, kimutatás /ámbár szemre tetszetős volt/ nem fedte egy
mást, és ami a legfőbb hiba, a valóságot. A térképen pl. az

2egyik becsült területnagyság 250 000 m volt, a kimutatásban • 
ugyanaz a terület 1 millió m , s a megadott telepvastagság, faj- 
suly alapján a készlet mennyisége egyik területtel sem egyezett. 
Természetesen, hogy a becslés kimutatásban szorzási, osztási 
stb. hibák hemzsegtek,, azon már nem is csodálkoztam. Végered
ményben a készlet mennyiségi becslésénél millió tonnás hibák 
voltak.

A készletbecslést lehetőleg az a geológus végezze, aki jól isme
ri a bányát, kutatási területet, aki maga végezte vagy vezette 
a kutató fúrásokat és állitotta össze a teljes földtani dokumen
tációt.

A készletbecslés ellenőrzését először magunk, de végső fokon kö- 
telezőleg mindig más geológus végezze. A készletbecslés nyilván
tartását, annak folyamatos vezetését, a készletváltozásokat az 
iparági geológus szolgálatban mindig a felelős főgeológus végez-
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ze /végeztesse/. Az ellenőrzést az iparági főosztály főgeológusa 
és a készletbecslés jóváhagyását az erre hivatott szerv /Földta
ni Főigazgatóság, vagy külön becslést jóváhagyó bizottság/ szak
emberei, geológusai végezzék. Bányászatot, bányászati feltárást 
addig megindítani nem szabad, amig az ásványi nyersanyag kész
letbecslése nincs jóváhagyva.

A készletbecslésnél ugyanolyan hibát követünk el, ha a valóság
nál többet vagy kevesebbet becsülünk. Sohase felejtsük el, hogy 
a helyes, valóságnak megfelelő készletbecslés az alapja a bányá
szatnak, s az egész népgazdaság ipari felfejlesztésének.

Olaj, gáz, viz, de más ásványi nyersanyag készletbecslésnél min
dig vegyük figyelembe a kitermelhetőséget, a valóban hasznosítha
tó mennyiséget.

A geológus hetedik feladata és kötelessége az ásványi nyersanyag- 
kutatásnál a földtani térképezés, helyes földtani következtetés 
alapján a kutatási terület pontos behatárolása, a geofizikai mé
rések és földtani adottságok kiértékelése alapján a kutató furá-̂  
sok, bányászati kutatások helyének pontos kijelölése, azok szak
szerű végrehajtásának, kivitelezésének földtani irányítása, el
lenőrzése, a teljes földtani dokumentáció összeállitása és a 
készletbecslés, nyilvántartás és ellenőrzés leggondosabb elvég
zése .

8/ Még néhány szót szeretnék szólni a geológus nyolcadik 
kötelességéről, a tudományos publikáció, szakelődás és társadal
mi szakegyesületi munkáról. A földtan talán a legdialektikusabb 
materialista tudomány, a földkéreg, az anyag állandó mozgásban 
van, állandó változáson megy keresztül, s ugyanigy a földtani 
tudomány is állandóan változik, fejlődik. Amit ma megfigyelünk, 
vizsgálunk, abból földtani következtetést levonunk, esetleg 
holnap azzal homlokegyenest ellenkező következtetést fogunk le
vonni. Azért nagyon fontos kötelessége a geológusnak, hogy meg
figyeléseit, vizsgálatának eredményeit szakelődásban /Földtani 
Társulat, Akadémia stb./ tudományos publikációban mielőbb közöl
je . A szakelőadás, tudományos publikáció legyen rövid, világos,
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mindenki számára érthető. Ne ott kezdjük mondanivalónkat, hogy 
elődeink erről - vagy arról a témáról 1860-ban, 1872-ben, és 
igy tovább mit mondtak, állítottak, hanem a saját megfigyelése
inket, saját vizsgálatunk eredményét közöljük. Ne várjunk évekig 
a közlésre azért, mert hiányzik még egy irodalmi adatunk, tudunk 
egy könyvről, amiben ugyanarról a témáról van szó, s azt nem 
tudjuk megszerezni. Az igazi geológus —  de minden valóban al
kotni tudó ember —  nem irigy, nem fél megfigyelését közölni, 
nem izgatja a prioritás kérdése, mert mindig tud uj földtani gon
dolatokat termelni.

A tudományos társadalmi szakegyesületi munkában minden geológus
nak kötelessége minél aktívabban résztvenni, mert ez a saját 
szaktársai szakmai fejlődését, s a földtani tudomány és gyakor
lat fejlesztését szolgálja.

x x x

Bevezetőmben visszapillantottam gyermekkoromra s megállapítottam, 
hogy nekem milyen szerencsém, könnyű dolgom volt, mert a legjobb 
szülő, a kitűnő tanár és élesszemü nagy gyakorlattal rendelkező 
geológus kézen fogva vezetett be a földtani tudomány és gyakor
lat rejtelmeibe. Később egyetemi éveim alatt, majd a gyakorlat
ban bizony legtöbbször csak idősebb tapasztaltabb szaktársaim
tól tanultam, fejlesztettem földtani'tudásomat, de a geológus 
kötelességeit valóban csak a gyakorlatban, az életben tanultam 
meg.
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Tasks and Duties of the Geologist

Sándor Vitális

In the introduction the author describes how he became for all 
his life engaged in Geology, under the personal influence of 
his eminent father Professor István Vitális.

The tasks and duties of the geologist are reviewed and 
discussed according to the following items.

1/ learning and teaching 
2/ organizatory work 
3/ planning and projecting
4/ direction, management and supervision of geological 

operations
5/ sampling and material testing 
6/ geological mapping 
7/ mineral exploration
8/ publication of the results and vulgarization of science. 

Examples are presented.
The high professional and ethical standards set by the author 
are worht of consideration.
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