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A MŰSZAKI TUDOMÁNYOK DOKTORA 

A Bányászati Tudományos Bizottság tevékenységéről szóló jelentés 
ismertetése után, engedjék meg, hogy néhány gondolattal, s talán javaslattal 
is, csatlakozhassam az osztálytitkári beszámolóhoz. 

Mindenekelőtt annak a meggyőződésemnek szeretnék kifejezést adni, 
amely szerint a föld- és bányászati tudományok önálló osztályba való szerve-
zése nem csupán valamilyen adminisztratív elhatározás következménye, 
hanem objektív szükségszerűség, s ezért helyes. Az ember, a társadalom 
nyersanyagokat és energiahordozókat termel saját szükségleteinek kielégíté-
sére, s ebben a társadalmi folyamatban szervesen, szükségszerűen kapcsolódnak 
egymásba a geo- és a bányászati tudományok még akkor is, ha közben mind-
egyik saját részcélkitűzései érdekében is munkálkodik. 

Ilyen módon — a társadalmi fejlődés törvényeinek erejével — jelentkez-
nek az Osztály kiemelt kutatási témájának szerkezetében a föld- és bányászati 
tudományok belső összefüggései és alkotó kölcsönhatásai. 

Az osztálytitkári beszámoló — az új szervezet rövid műltja ellenére is — 
már jelentős eredményekről, s természetesen még nagyobb, még megoldandó 
feladatokról ad számot. 

A feladatok lényege a földkéregben végbemenő anyagmozgás törvény-
szerűségeinek feltárása, vagy még jobb megismerése, mert ez az az ismeret-
anyag, amely a mi tudományágainkat egyre inkább társadalmi termelőerővé 
teheti, hiszen fejlődésünk alappilléreinek egyike, nyilván, nyersanyag- és 
energiakészleteink megismerése, felkutatása és kitermelése. 

Mindezek érdekében az alapkutatások elsősorban az akadémiai intéz-
mények kereteiben, akadémiai szervek irányításával folynak. 

Ügy vélem azonban, liogy ilyen körülmények között az eredmények 
hosszabb ideig kell várassanak magukra semmint az kívánatos, vagy indokolt 
lenne. A X. Osztály kiemelt kutatási feladatainak megoldására sokkal nagyobb 
erőket kellene koncentrálni, mint amilyeneket ma erre fordíthatunk. A fel-
használhatókapacitás az egyes ún. ipari kutató intézetekben is rendelkezésre áll. 

A nagy ipari kutató intézetek — s így a Bányászati Kuta tó Intézet — 
jelentős alapkutatást is végez. Szüksége van ezekre az alapkutatásokra, mert 
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ma már ezek nélkül technológiai fejlesztés nem képzelhető el. Bizonyos terüle-
teken a Bányászati Akadémiai Munkaközösség szolgáltat alapvető, tudományos 
módszereket és kutatási eredményeket. Más témákban viszont az említett 
Intézet rendelkezik a feladatokhoz szükséges legkorszerűbb eszközökkel. 

Csak két témakört említek meg példaként. 
Szinte valamennyi ásványi nyersanyagunk, illetve energiahordozónk 

mellékkőzetei egyben víztárolók, s bennük a természeti adottságoktól, anyagi 
és szerkezeti tulajdonságoktól, külső hatásoktól és emberi beavatkozástól 
függően vízáramlás megy végbe. Ennek az áramlásnak a törvényszerűségei 
elméleti vizsgálatok, modell-kísérletek és immár több évtizedes méréses meg-
figyelés eredményeként egyre jobban ismertté válnak. Újabb feltárásaink és 
bányatelepítéseink (pl. bauxit területen) ilyen ismeretek nélkül ma már nem 
végezhetők. Az utóbbi években a különféle vizsgálati módszerek között meg-
jelent az indirekt radioaktív víznyomjelzés is, amelyre egy A-szintő radioizotóp 
laboratórium ad megfelelő lehetőséget. 

Nyersanyagok migrációjának, feldúsulásának vizsgálata nem nélkülöz-
heti a korszerű-, quantitativ eredményeket is szolgáltató anyagvizsgálatot, 
így pl. a spektrográfiát. A legkorszerűbb berendezésekkel mintegy 30 nyom-
elem minőségi és mennyiségi meghatározását végeztük eddig el és két év 
alatt 52 000 adatot szolgáltattunk. 

Újabban tömegspektrometriás vizsgálattal stabil izotópok természetes 
finom variációit is mérni tudjuk, ami az anyagszerkezet-vizsgálaton túlmenően 
kormeghatározásra és más célokra is szükséges. 

Minden kutatási és vizsgálati lehetőségre itt nincs idő kitérni, de e né-
hány példa is alátámasztja azt, hogy a X. Osztály kiemelt akadémiai felada-
tának megoldásához a Bányászati Kutató Intézet is hozzá tud járulni. 

Elképzelhető lenne — az erők koncentrálása érdekében — egy akadé-
miai kutató bázis létrehozása a Bányászati Ku ta tó Intézetben. Kérem az 
Osztályvezetőséget javaslatomat vizsgálat tárgyává tenni szíveskedjék. 

MTA X. Osztályának Közleményei I, 1967 


