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A néhány hetes u tak tapasztalataiból szűrt következő vázlatot nagy-
multú kapitalista országok tudományos életében kialakult különbségekről, 
állapotokról, természeti adottságok, hagyományok, szükségletek és lehetőségek 
egymásra hatásáról kritikai tájékoztatásnak,nem átfogó helyzetképnek szántuk. 

Vázlatunkban első hely a földtudományok sok ágának bölcsőjét, Nagy-
britanniát illeti. E bölcső körvonalai Cambridge, Oxford collegeiben, London 
néhány földtudományi intézményében és dolgozóinak tudatában még felismer-
hetők. Megismerésük ezelőtt mintegy évtizeddel e sorok írójában is mély 
nyomot hagyott. A múlt évben a Royal Society vendégeként London, Manches-
ter, Durham és a skótok egyetemi büszkesége, St. Andrews egyetemein tar tot t 
előadások közvetlenebb eszmecserékhez is vezettek egyetemi hallgatókkal, 
magas szintű akadémiai tudósokkal, kezdő és vezető kutatókkal. Ezek a beszél-
getések feltártak sokféle indulást a földtudományi kutatásokban. A kutatások 
szakirodalomban rögzített kész eredményeit pedig helyszíni bejárások is fel-
mérhetővé tették. 

Mindez egyértelműen tanúskodott a szigetország földtudományának 
intenzív valóságértékéről. Tanúskodott arról, hogy a gyakorlat szülte kutatás 
a számos „legmélyebb" és mégis „józan" tudományos felismerésig vezet, hogy 
a tudomány és kutatás az ember természetes és kedves tartozéka. Bizonyí-
totta, bogy a földtudománynak nemcsak gyakorlati eredményei, de elméleti 
tételei is az általános értékek közé tartoznak. Eljuthatnak a nagyközönségig 
is, ha csiszolt, tömör és mégis egyéni fogalmazásig érlelődnek. Beletartoznak 
B E R N A L humanizmusába, amely a fizikától az élet eredetéig és az emberi jólét 
megszervezéséig ível. Közüggyé és általános világnézeti tényezővé válnak. 

E természetes tudományközelségnelí legfontosabb állandó éltetője a sziget-
országban ma alighanem a tanárok és a diákság, a beosztottak és vezetők 
közvetlen emberi kapcsolata. Jellemző, látszólag apró megnyilvánulása ennek 
a hagyományos délelőtti és délutáni együttes intézeti teázás, az angol tudo-
mányos futócsevegés stílusfejlesztője, az exakt gondolkodás élesztője. 

A kutatás túlnyomó része ma is a department rendszerű egyetemeken folyik. 
Nagybritannia mintegy 250 egyeteme közül kb. 45-nek van földtudományi 
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department-je. Ez a rendszer gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egyes rész-
tudományi ágazatoknak — például ásványtan, kőzettan, geokémia, tektonika, 
geofizika, rétegtan, őslénytan stb. — nincsenek külön intézetei, tanszékei, 
hanem e különböző tudományágak egyetemenként különböző arányszámú 
művelői (átlagban mintegy 10 — 40 kutató) közös adminisztratív vezetés mel-
lett, rendszerint kevéssé határozott és állandó profillal együtt dolgoznak. 
Ez a kutatók látókörének szélesítését, általánosabb érdeklődését és probléma-
látását fejleszti anélkül, hogy a szükséges specializálódás rovására menne. 
Sőt a specializált kutatások i t t éppen azért fejlődnek, mert alapvető izgalmas 
tudományos problémák megoldása érdekében történnek. 

A department rendszer kevéssé kötött formában kiváló külföldi tudósok 
hosszabb együttes munkára alkalmazását is lehetővé teszi. A manchesteri 
department munkaközösségének, amelyben M A C K E N Z I E a földpátok szintézi-
sén munkálkodik, jelenleg research professzori minőségben, tagja a zeolit-
fácies kimutatásában már vezető szerepet játszott és később a Berkeley-ben 
folyó nagynyomású kutatásokban is közreműködött F Y F E professzor is. 

A széles körű és konkrét tudományos gondolkodás elterjedésének nyilván 
lényeges tényezője volt a szigetország változatos és jól feltárt földtani felépí-
tése is, másrészt az egykori nagy gyarmat-birodalom világméretű földtudo-
mányi összehasonlításokhoz vezető tevékenysége. Az óceánok földtani fejlő-
dése, az óceáni és kontinentális magmatermékek regionális eloszlása, a magmás 
intruziók mechanizmusa, a nagy transzverzális kéreg-elmozdulások olyan kéz-
zelfogható elemei a nagybrittaniai geotudománynak, amelyekkel szakemberei 
félreérthetetlenül határozott példákon már hallgató korukban megismerkednek. 

Ennek jelentősége különösen szembeszökő, ha összehasonlítjuk, milyen 
könyvszagú, száraz és bizonytalankodó „elméletekké", sőt kalandosnak tűnő 
feltevésekké szürkülnek e jelenségek sok európai kontinentális egyetemen. 
Folytathatnánk ez összehasonlítást számos más példán is. I t t csak a nyom-
elemvizsgálatokat említjük meg. Ezek a szigetországban többnyire valamely 
különleges ötlet megoldásának szerves részei, egyben tágabb perspektívájú 
összehasonlítás alapjai. A kontinensen viszont sokszor nem egyebek a téma-
hiánnyal küzdő kutató műszerének rutintermékeinél, amelyek érdemleges 
kiértékelésig az adott környezetben nem is juthatnak el, és inkább csak a költ-
séges műszer beszerzésének „jogosultsága" igazolására látszanak hivatottnak. 
Természetesen a szigeten is vannak viszonylag „divatos" földtudományi 
témák, ilyen jelenleg a niobium-tartalma miatt is előtérben álló karbonatit 
kérdés. 

A magasfokú földtudományi szemlélet tehát a szigetországban természeti 
adottságok és a történeti fejlődés együttes eredménye. Kérdéses azonban, 
bogy e kutatási mód ma is minden tekintetben korszerű-e. 

Az egyetemi department rendszernek a drága nagyműszeres kutatás kor-
szakában pl. már súlyos hátrányai vannak. Minden egymástól független 
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department igyekszik lehetőleg az összes fontos nagy kutatóberendezést is 
beszerezni és így gyorsan avuló nagyműszerek holt tőkeként sokszor félévekig 
kihasználatlanul hevernek. 

A kutatás jelenlegi fejlődési fokán már helyenként maguk az érdekeltek 
is negatívumnak érzik az egész országra kiterjedő központi földtudományi irá-
nyítás hiányát. Az angol földtudomány egyik legagilisabb tagja , az ottlétem-
kor még durhami professzor, ú jabban a Londonban székelő Geological Survey 
igazgatója, Prof. Dunham, tagja ugyan a Ministry of Education of Sciences 
13 tagú tanácsadó bizottságának, ez a bizottság azonban viszonylag kis hatás-
körrel foglalkozik a tudományszervezés és oktatás kérdéseivel. 

Nem összefogó szerv maga a Tudományos Akadémia, a Royal Society 
sem, amely nem kormányzati szerv, hanem tagjai évi hozzájárulásából fenn-
tar tot t önálló magántestület a király védnöksége alatt. Szervezeti formájának 
kialakításához kormányzati megerősítésre még alakilag sincs szüksége. A kor-
mányzat a legkülönbözőbb tudományos kérdésekben kikéri véleményét és 
anyagi segítséget is nyújt az akadémia által vezetett kutatásokhoz is, súlyát 
azonban tagjai adják, akiknek jelenleg csaknem fele Nobel-díjas, s akiket ma 
is a 307 éves alapelv tart össze: a természetet megismerni, nem a tekintély 
elvre, hanem kísérletre, megfigyelésre és a művelt emberek faji megkülönböz-
tetés nélküli baráti kooperációjára támaszkodva. 

Nem könnyű feladat Nagybritanniában az eddig a tengerentúli gyarma-
tokon foglalkoztatott geológusok, ill. gyarmatországok kutatási anyagait fel-
dolgozó szervek hazai foglalkoztatása. Ottlétemkor még működött az Overseas 
Geological Survey 3 főosztállyal: 1. légifelvételek és geofizikai kutatások; 
2. geokémiai kutatások klasszikus elemzési eljárásokkal, DTA-val és infra-
vörös fotometriával és 3. a kőzetek technikai felhasználásával kapcsolatos 
kutatások, pl. téglagyári, kerámiai anyagok olvadáspont meghatározásával. 
De beolvadását valamilyen más kutató szervbe sokan máris indokoltnak lát ják. 

Az angol földtudományi kutatók jogosan érzik fejletlennek alkalmazott 
geofizikai kutatásaikat. A geofizikának nincs sem központi intézete, sőt, a 
legtöbb departmentben sincs külön laboratóriuma és professzora. A jelenleg 
folyó általános nagy egyetemi építkezésekkel kapcsolatban kívánnak segíteni 
ezen a hiányon. 

Az általános magasszintű tájékozottság fontos szervei a különböző föld-
tani társulatok, elsősorban a londoni Geological Society. Az üléseken, amelyeken 
eddig különböző években résztvettem, a Föld legkülönbözőbb pontjaira vonat-
kozó kutatásokról számoltak be, részben pedig összefogó képeket adtak egyes 
nagyobb kérdésekről. Mintha nem csupán egy világváros társulata, hanem 
maga a világ egyesített geológiai társulata ülésezne itt. Az összeszokott tagok 
intimebb légkörében ugyanakkor hatékonyabb eszmecserék fejlődnek ki, mint 
a hivatalos nagy nemzetközi kongresszusok többé-kevésbé alkalomszerűen 
összeverődött szakemberei közt. 
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A inúlt évben hallott ülés főtémája, egy-egy hosszabb ideig a kérdéses 
országban működő geológus beszámolója volt Ausztrália, Kanada, Kína, 
Franciaország, Ny-Németország, Csehszlovákia, Szovjetunió és az USA föld-
tani szervezetéről. 

* 

Érdekes volt pl. Franciaország földtudományi fejlődésének összehasonlí-
tása a nagybritanniaival. Franciaország is a legelsők közt (1835) készítette el 
az ország teljes területének első földtani térképét. De a Service de la Carte 
Géologique de France, amely ezt létrehozta és állandóan fejleszti, csak össze-
fogó szerv. A kivitelezést főleg szerződéses alapon leginkább az egyetemi kuta-
tók végzik. A 80 000-es méretű földtani térképek elkészítése után most főleg 
1 : 50 000 méretű térképek készülnek. A központi jellegű Direction des Mines 
másik szerve a Bureau de Recherche Géologique et Miniére (BRGM). Ennek 
fontos nemzetközi jelentőségű része a Centre de Documentation, amely az 
egész világ földtudományi szakirodalmát a decimális rendszer alapján tar t ja 
nyilván és publikálja. Külön szerve van a hidrogeológiának és építésföldtannak. 
Ugyancsak saját intézet nélkül, de az összes tudományra kiterjedően álláso-
kat, megbízásokat, pénzbeli támogatást nyújtó állami szerv a Centre National 
des Recherches Scientifiques (CNRS). A távolabbi szakma kutató egységei az 
atomenergia intézetei, valamint a Földközi Tengeri Földtudományi Kutató 
Intézet. A kutatások jelentékeny része Franciaországban is az egyetemeken 
folyik, ezek földtudományági részeinek azonban gyakran speciális profilja 
van, amilyen Strassbourg üledékes geokémiai, Nancy kőzettan-geokémia-
nyersanyagkutatási, Lille paleozoikum kutatási iránya. 

* 

Ismét egészen más jellege van a ny-németországi földtudományi életnek. 
Itt a tágabb értelemben vett földtani kutatás mindinkább az üzemi élet sok-
oldalú kiegészítőjévé, bizonyos mértékig járulékává válik. A földtudományi 
szintetizáló elméleti kuta tás pedig nem áll oly szoros kapcsolatban a részlet-
kutatással, és inkább elvont elméleti sémák felé tör. 

Nagy szerepet játszik a földtudományi kutatásnak az ipari élettel való 
közvetlen gyakorlati kiépítésében a hannoveri Bundesanstalt für Bodenfor-
schung, mely hatalmas korszerű laboratóriumi munkát is végez, egyben össze-
fogó szerve a különböző szövetségi államok földtani kutatóintézeteinek. 
Figyelemre méltó, hogy a hannoveri központban külön osztály foglalkozik a 
külföldre küldendő szakemberek speciális előképzésével. 

A nyugatnémet földtudományi élet rendszeres megnyilvánulása a Német 
Földtani Társulat, a Német Kőolaj és Kőszén Társulat és főképp a Német 
Ásványtani Társulat évenként más helyen rendezett Tagung-ja. Ezeken kerül-
nek a nagy távolságra levő kutatóintézmények egymással közvetlen érintke-
zésbe, s ugyanitt néhány külföldi szakember meghívásával a nemzetközi kap-
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esolatok is fejlődnek. Ugyanakkor szervezett együttes látogatások ú t j án alka-
lom nyílik a nagy gyárak új műszerkonstrukcióinak és az ipar újabb nagy föld-
tani feltárásainak megismerésére. 

Az 1966. évi Tagung-ra alulírott személyében magyar kutatót is vendégül 
láttak, így a Ny-német tudományos élet legújabb főirányai és eredményei 
megismerése mellett alkalom nyílott a magyarországi nagynyomású geokémiai 
vizsgálati irányzat Ny-némctországi bemutatására is. A Tagung-on résztvett 
csaknem az összes Ny-német professzor. (Következő felsorolás képet adhat a 
szakma jelenlegi Ny-német egyetemi vezetéséről: Amstutz (Heidelberg), 
Angenheister (München), Bambauer (Münster), Borchert és Buschendorf 
(Klaustal), Correns (Göttingen), Engelhardt (Tübingen), Eigenfeld (Würz-
burg), Ernst (Erlangen), Fischer és Jagodinski (München), Jasmund (Köln), 
Harder és Koritnig (Göttingen), Hoppe és Köster (München), Krause (Hanno-
ver), Mackowsky (Essen), Mathes (Würzburg), Maucher (München), Mehnert 
(Berlin), Müller (Heidelberg), Noll (Lewerkusen), O'Daniel (Frankfurt), Preus 
(München), Radczewsky (Aachen), Ramdohr (Heidelberg), Seifert (Münster), 
Strunz (Berlin), Yaleton (Hamburg), Wedepohl és Winkler (Göttingen), Wim-
menauer (Freiburg), Wondratscheck (Karlsruhe). 

A kutatásokban az izotópok, továbbá az ásvány-, kőzet-, érc- és víz-
nyomelemzések nagyműszeres sorozatvizsgálatai állnak előtérben. Ezek egye-
lőre inkább helyi érdekességű részletadatokat szolgáltatnak, elvi összefogásra 
többnyire nem értek meg. Széles körű és fejlett a nagyműszeres módszertani 
jellegű vizsgálat, továbbá a cementanyagok, a salak, az üveg sokoldalú kuta-
tása, ásványok és műtermékek kristályszerkezetének vizsgálata, a többkompo-
nensű rendszerek állapotdiagramjai és az oldási egyensúlyok hagyományos meg-
határozása. Általában határozott irányként jelentkezik a sokrétű gyárüzemi ás-
ványtan fejlesztése. 

Viszonylag nagy erőket fordítanak az ultrabázitok és a bel- és külföldi 
Pb —Zn-ércesedések vizsgálatára is. Tudományos szenzáció az óriási meteorit-
kráterként felismert Nördlinger Ries, melynek meteorit becsapódással átala-
kult suevites kőzeteit főleg a tübingeni egyetemi intézet vizsgálja. 

Az 1966. évi Tagung vezető témája, melyre a külföldi meghívások is leg-
inkább irányultak, a nagynyomású kísérletezés volt. Az amerikai Turner 
iskola, valamint a göttingeni Winkler-iskola (Metz-cel és Platennel) súlyt 
helyez a nagynyomású, ill. ez idő szerint inkább még csak a nagy hőmérsékletű 
kísérleti eredmények termodinamikai levezetésére is. A freiburgi Nickel pro-
fesszor és munkatársa Nungässer a viszkózus folyadékok Teológiájának tanul-
mányozásával a gránitintruziók modellezését kezdik megvalósítani. 

A müncheni Siemens Werke-ban bemutatták a Röntgenvakuumspektrog-
ráfia terén az elemek meghatározásának a 6. rendszámig (illók !) kiterjeszté-
sére kilátást nyújtó vizsgálatokat. I t t most fejlesztik az elektronmikroszonda 
gyártását is, hangsúlyozott elektronmikroszkópiái kombinációval. 
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llegensburg közelében a mészkőbázisú komplex karbonium-vegyipar és 
mészkőtermelés automatizálásnak olyan fokát mutatták be, mely lehetővé 
te t t e a kisebb város terjedelmét elérő gyárnak az őrökön és az igazgatókon 
kívül alig néhány technikussal való üzemeltetését. 

A Deutsche Mineralogische Gesellschaft előzékenységéből résztvehettem 
az olaszországi 1 hetes monzonit kiránduláson is. I t t közvetlen képet kaptam 
az észak-olaszországi egyetemek jelenlegi kőzettani főmunkáiról, mely első-
sorban az olasz-alpi területek bonyolult kőzettani viszonyainak tisztázására 
irányul, komplex kőzettani és tektonikai módszerekkel. 

« 

Vázolni igyekeztem egyrészt nagy hagyományok alapján mélyreható 
gyakorlati és elméleti értéket, sőt filozófiai súlyt is képviselő munkastílust, 
másrészt kapitalista tudományos prakticizmust fejlesztő viszonyokat. 

Magyarország földtudományi fejlődésében példának egyiket sem tekint-
het jük. Mégis egyes új szervezeti megoldások hazai adaptálása indokoltnak 
látszik. E kérdéseket magyar szakemberekkel, elsősorban K E R T A I G Y Ö R G Y 1. 

tag, a Központi Földtani Hivatal elnökével való taglalás után röviden a kö-
vetkezőkben foglalhatjuk össze. 

A nagyobb intézetekre tagolt department rendszerű egyetem bevezetése 
földtudományi vonatkozásban nálunk is sok tekintetben előnyösnek látszik. 
Különösen figyelemre méltó a moszkvai Fomonoszov egyetem példája, ahol 
egy-egy olyan tudományág, mint a geokémia vagy az éghető ásványi nyers-
anyagok , ,katedrájá"-n belül néha 6 — 8 nagynevű professzor többnyire külön 
asszisztenciával és megszabott munkahellyel és sok docens működik. Az inté-
zet „adminisztrációja" szervezi az oktatási és tudományos munkák össze-
hangolását. 

Egyetemi oktatásunkban addig is kívánatos az üzemi ásvány és kőzettanra, 
mint speciális ú j tudományágra nagyobb figyelmet fordítani. 

Az angliai Overseas Geological Survey-hez hasonló külföldi kutatásra 
előkészítő szervezetre éppen a gyarmatbirodalomnak szétesése következtében 
nekünk is szükségünk van, hogy a fejlődésben levő országok földtani kutatásá-
ban megfelelően előképzett szakember-segítséget tudjunk nyújtani. A cél 
ugyan ellentétes — nem kizsákmányoló, hanem egyenlő társként (s így részünk-
ről is ráfizetés nélkül) segítő — de a szervezet sok tekintetben hasonló. Cso-
port jai lehetnének az előkészítő szervezetnek a geológia—geofizika—geokémiai 
térképező, az anyagfeldolgozó és az ásványi nyersanyag osztály. 

Történeti és természeti adottságainknak, hasznosítható nyersanyagaink 
nagy része fedettségének, főképpen pedig a szocialista tervgazdálkodás tanul-
ságainak megfelelően fejlődésünk zálogát azonban elsősorban a kutatás kollek-
tív összefogásának, ökonómiájában kereshetjük. Ez teszi lehetővé eltakart 
ásványkincseink felkutatására pl. olyan mérvű mélyfúrási tevékenység kifejté-
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sét, amely a legtöbb nyugati országban példaadásnak, de ma még azokban 
csaknem elképzelhetetlennek tűnik. Kutatásunk főereje a helyes kutatási alap-
irányok felismerésében és ez alapon a leggazdaságosabb kutatás megvalósításá-
ban rejlik, aminek azonban állandóan szabadságot kell biztosítania valódi 
tehetségek egyéni mondanivalói megtalálására és fejlesztésére. 

Ilyen feladatokat ez idő szerint pl. az MTA Föld- és Bányászati Tudomá-
nyok Osztályának újszerű esetenkénti bizottságközi ülésein igyekszünk meg-
fogalmazni konkrét szorosabb témakörökben. 

Kollektív szervezés teszi lehetővé tényleges nagyműszeres szükségleteink 
gazdaságos kielégítését és e nagyműszerek kihasználását is, azok képzett sze-
mélyzettel és helyes problematikával való ellátását, valamint az így nyert 
adattömegek kiértékelését. 

Döntő azonban nem a műszer. Döntő az ember, ahogy ráhajlik témájára, 
majd más fokon, ahogy témák sorát szervezetté formálja. 
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