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A kiemelt kutatási terület lényegükben felvázolt, földtudományaink 
egészére nézve döntő fontosságú eredményeinek titkát szeretném néhány szóval 
geokémiai oldalról megvilágítani. 

Tudományaink rohanó fejlődésében kiugró, nemzetközi feltűnést kiváltó 
eredmény csak a kutatóbázis teljesítőképességével arányosan megválasztott 
és a megismerés következő lépcsőfokaként megfelelő fázisban időzített kutatási 
programtól várható. Különösen érvényes ez a magyarországi, kísérleti feltéte-
lektől és kapacitástól függő vállalkozásokra, melyeknél a szűk lehetőségek 
gyakran időben annyira kitolják a teljesítést, hogy az eredményt nagy országok 
hatalmas kutatógépezete már félidőben beállítja. 

A kiemelt kutatási terület geokémiai programjának az a legnagyobb 
erőssége, hogy a kísérlet nagyját a természetre, hazánk egészen kivételes, 
geofizika-geokémiai kísérletekre rendelt modelljére bízza, a laboratóriumi 
kísérletek jól átgondolt, ugyancsak komplex témaválasztással, a természetben 
végbemenő folyamatok teljes összetettségükben való ellenőrzésére szolgálnak. 
A földkéreg és földköpeny évmilliárdos munkaidejű hatását km3-ek millióin 
egyszerre érvényesítő műhelyének a laboratóriumi nagynyomású bomba né-
hány g-os töltetével és 1 — 2 napos üzemidejével való közvetlen kapcsolása, 
amit a S Z Á D E C Z K Y - K A K D O S S akadémikus által évekkel ezelőtt — a kisszámú 
komponens meghatározott elegyén világszerte nagy buzgalommal művelt 
„állapotegyensúlyok felvételé"-vel szemben — meghirdetett geokémiai kísér-
letek jelentenek, most hozzák első, igen jelentős gyümölcsüket. 

Az Osztálytitkár Űr beszámolójában elismerte, hogy a téma egyes rész-
leteinek megoldása „felzárkózik a világszinthez". Hiányzott az előadásból 
annak felemlítése, hogy vannak területek, melyeken jelentősen fölé is emelke-
dik. A beszámolóval egyidőben jutott kezembe a washingtoni Carnegie intézmény 
Geophysical Laboratory-j ának legfrissebb évi jelentése. Erre az intézményre, 
mely alapítólevele szerint „a földkéreg képződésében és fejlődésében érintett 
fiziko-kémiai folyamatok vizsgálatának" szenteli munkásságát, s ahol N. L. 
B O W E N nevével összeforrottan a modern kísérleti petrológia bölcsője ringott, 
mindig tisztelettel tekintünk s a világszint megállapítására — igun fejlett 
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műszerezettsége és a világ minden tájáról verbuvált élvonalbeli kutatógárdája 
alapján mértékadónak ismerjük el. Az összehasonlítás egészen megdöbbentő. 

Egyik oldalon a fázisegyensúlyokat vizsgáló fiziko-kémiai kutatási 
irány — igaz, szabatosan definiált feltételek között, újabban igen nagy nyo-
máson —, de 30 40 éves távlatokban is csak fokozatosan képes növelni a 
tekintetbe vet t fázisok (ásványok) számát, s ma — kísérletek tízezreinek elvég-
zése után — 5 — 6 ásvány diagramban való ábrázolható kölcsönhatásának 
figyelembevételekor a korábbi kőzetgenetikai következtetések nagy részét 
kénytelen visszavonni s a természetes rendszerekre történő „teljes biztonságú" 
alkalmazást további évek ú j a b b kísérlet-kombinációitól függővé tenni. Másik 
oldalon a budapesti Laboratóriumban a legáltalánosabb, legérzékenyebb ter-
mészetes kőzetrendszernek, az agyagnak megfelelő elméleti alapozással céltuda-
tos geokémiai modellkisérleti anyagul választása után néhány száz kísérlet 
kölcsönhatások tucatjainak megismeréséhez, ásvány- és kőzetfáciesek föld-
kéregbeli elterjedésének, képződési feltételeinek kijelöléséhez vezetett. 

A geológusok, geokémikusok — nem csak a magyarok — nevében az 
utóbbi irányra szavazok. Nem csupán azért, mert ennek kísérletei szerény 
anyagi és műszerlehetőségek mellett is elvégezhetők, hanem mert ezek bőven 
ontják a földtani-geokémiai jelenségek értelmezésére közvetlenül felhasználható 
adatokat, rohamosan bővítik áttekintésünket a földkéreg alapvető folyamatai-
nak rugóiról, érvényesülésmódjáról. A fiziko-kémiai alapozás értékét és érde-
mét nem akarom kisebbíteni, nélküle geonómiai megismerésünk messze hátrább 
kullogna. De ma a részleteire bontott alapjelenségek gondos megismerése 
után ki kell ugrani a természetbe, a földtudományi kutatás mindennapi 
igénye sürgősen és közvetlenül felhasználható adatokat követel, nem ér rá 
bevárni, míg a mű-rendszerek fázisszáma megközelíti a természetesét. A leg-
tágabb értelemben vett geokémiában itt a deduktív kísérletezés szükségszerű 
pillanata, és öröm, büszkeség számomra, hogy a magyar geokémiai kutatás, 
vezető tudományos teljesítményű hatalmakat elhagyva, elsőként lépett tuda-
tosan erre az ú t ra . Eredményei sajátos pannóniai földkéreg- és köpenymodcllün-
kön kalibrálva, a komplextémából adódó geofizikai, földtani kereszt-kontrollal 
ellenőrizve, mint speciálisan magyar teljesítmény termékenyíthetik meg a 
világ földtudományi gondolkodásmódját. Mi közel állók, közvetlenül élvezzük 
máris az ebből fakadó előnyt és szemléletbeli fölényt, mely sokkal nagyobb 
dimenziókban való látást és következtetést biztosít számunkra, mint a termé-
szet túlzott absztrakciójában, egyszerűbb és összetettebb állapotegyensúlyok 
béklyóiban gondolkodóké. 
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