
A FÖLDKÉREG 
MINT TERMÉSZETI ERŐFORRÁS 

NEMECZ E R N Ő 

AZ MTA R E N D E S T A G J A 

Azt hiszem, mindenekelőtt azt kell t isztáznom, milyen szempontból 
lehet és érdemes a földkéregről mint természeti erőforrásról szólni. Ha ugyanis 
az előadás címének első jelentését tekintjük, akkor voltaképpen egy triviális 
kapcsolatról beszélünk, arról, bogy a civilizáció és kultúra színtere a földkéreg 
legkülső héja lévén, mindazok a folyamatok, amelyek azt fenntartják és táp-
lálják, a földkéregből erednek. Az ember mint társadalom alkotó lény, tevé-
kenységének differenciálódásával és az analitikus tudomány osztályozó szem-
pontjaival is azonban részekre bontja létezésének színterét, amely sajátos 
módon egyidejűleg mutatja a tagoltság és egyetemes összefüggő egység képét . 

Előadásomban arra szeretnék rámutatni, bogy mindaz, ami a kultúra és 
természet kapcsolatának vagy kötöttségének kérdése, vagyis a természeti 
előfordulásként tekintett földkéreg és ember kapcsolatának teljessége, legin-
kább a földtudományok és ezen belül is elsősorban a szélesen értelmezett föld-
tan módszereivel vizsgálható, írható le és értelmezhető. 

Távolról sem diminuáló értelemben említem, hogy pl. a földrajztudo-
mány hasonló tevékenységének hiányossága szemléletmódjának lényegéből 
fakadó kétdimenziós, a felszínre koncentráló jellege. A földtan az a tudom ány, 
amely a harmadik, mélységi és negyedik, az idődimenzió bekapcsolásával 
képes a teljesség igényének kielégítésérc, az ernber és természet összefüggésé-
nek teljes körű megvilágítására. 

A tudományos módszer használatának és egyáltalán a tudományos 
kutatás szerepének hangsúlyozása azért is szükséges, mert a földkéreg n e m 
önmagában, hanem csakis a megismerés, mi több, a felhasználás szempontjai 
szerinti megismerés mértékéig tekinthető erőforrásnak. Nyi lvánvaló például, 
hogy egy mélyben elhelyezkedő, de nem ismert telep nem tartozik a tételesen 
felsorolható erőforrások közé. Ebből következik, bogy tágabb értelemben 
erőforrásként nemcsak a természeti mivoltában létező de voltaképpen csak 
potenciálisan adott földkérget kell tekintenünk, hanem az erre vonatkozó 
tényleges és hipotézisszerű ismereteinket, elgondolásainkat is, vagyis azokat 
a szellemi tényezőket, amelyek a puszta lehetőséget konkrét erőforrássá változ-
ta t ják . 
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Ha a földkéregről mint erőforrásról beszélünk, akkor továbbá arról van 
szó, hogy a társadalom szükségletei, akár országonkénti tagoltságban gondol-
kodva, miként hozhatók összhangba a földkéreg hosszú evolúciója útján kiala-
kult adottságaival, a fejlődés jelenleg is ható folyamataival. A geológiai néző-
pont itt nem szűkíthető le, mint sokszor teszik, az élettelen földkéreg mozgás-
formáinak tanulmányozására és az életjelenség szerepe nem csupán az, hogv a 
fo lyamatok egymásutániságának jelzésére alkalmas, hanem az élőanyag 
tömegénél és kvalitásánál fogva a felszínközeli geokémiai fejlődés egyik leg-
fontosabb tényezője. Elég arra gondolnunk, többek között, hogy a geokémiai 
fo lyamatokban oly nagy szerepet játszó szabad oxigén, vagy a karbonátos 
kőzetek tekintélyes részének megjelenése az élővilág működésének eredménye. 

Gondolkodásunk akkor lesz tehát teljes körű, ha a szervetlen földkéreg 
fizikai-kémiai adottságaira épülő bioszférát a maga természetes vagy ahhoz 
közelálló ökoszisztémáival, az akvatikus, terresztrikus, agrár- és urbán-ipari 
ökoszisztémáival együtt a földkéreg egymással és a szervetlen szférával szoros 
kölcsönhatásban levő részének fogjuk fel. 

Az idődimenzió bekapcsolása szemléletünkbe, ami oly jellegzetessége a 
földtani gondolkodásnak, a geológia feladatává teszi, hogy nemcsak a jelen-
legi állapotot vetítse elénk, hanem azt mint hosszú fejlődés eredményét mutassa 
ki, amiből fontos extrapoláció adódik minden tekintetben a jövőre vonatkozó-
lag is. 

Elengedhetet len végül, ha erőforrásról beszélünk, hogy tételesen kimond-
juk azt, amiről implicite mindig szó van, hogy az erőforrás a társadalom anyagi 
igényeinek kielégítését van hivatva szolgálni. Minthogy az emberi társadalom 
az említett ökoszisztémákra épül s tevékenységének kihatása maga is geokémiai 
léptékűvé növekedett , hosszú távon nem közömbös, hogy az erőforrások kiak-
názása ne az alacsonyabb ökoszisztémák vagy saját jövőbeni szükségletek 
kielégítésének sérelmére történjék. Ebbe a gondolatkörbe tartozik pl. a bio-
szféra önregulációjának vagy az ásványvagyonnak védelme is. 

Ezek után lássuk röviden, milyen értelemben beszélhetünk a földkéreg-
ről, mint természeti erőforrásról. Ismeretes, hogy földtani szempontból a föld-
kéreg vastagságát a MOHOROVICIC diszkontinuitásig terjedőnek tekintjük, 
ahol a P rengéshullámok terjedési sebessége hirtelen 8,2 km/sec-re növekszik, 
de e felület a Föld különböző részein a felszíntől számítva nem egyenlő mély-
ségben helyezkedik el. A legfeltűnőbb különbség e tekintetben a kontinensek 
és óceánok MOHOROVICIC felületének mélysége között mutatkozik. A konti-
nensek alatt mélysége átlagosan 40 km, de nagy hegyvonulatok alatt 50 -60 
km-re is alászáll, az óceánok alatt azonban mindössze 10 km mélységben 
található. Ebből következik, hogy az egész Föld tömegének 0,38%-át kitevő 
földkéreg nagyobbik része, 0,29%-a kontinentális és csak 0,09%-a óceáni 
kéreg. Bár az óceáni kéreg anyagánál fogva (tlioleiites bazalt) bővebben tartal-
mazza a legtöbb technikailag fontos fémet , de egyrészt a nehéz hozzáférhető-
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ség, másrészt az a körülmény hogy az eddigi minták szerint e fémes komponen-
sek dúsulásra nem hajlamos formában ásványaikban igen egyenletesen vannak 
elosztva, az óceáni kéregrészt valószínűleg még hosszú időre kikapcsolja a gya-
korlati érdeklődés köréből. Ezért természeti erőforrásként a kontinentális 
kéreg jön egyedül számításba. Ha meggondoljuk továbbá, hogy a legmélyebb 
bányák és olajfúrások eloszlását figyelembe véve , a kéreg kb. 10%-át tekint-
hetjük technikailag hozzáférlietőnek, akkor a Föld tömegének mindössze 
0,029 %-a áll potenciális nyersanyagként rendelkezésünkre. Abszolút értékben 
természetesen ez is jelentős 9,5 • 1015 t tömeget képvisel, ami ha mind hasz-
nosítható volna, a jelenlegi termelés mértékével számolva, egy millió éven át 
fedezhetné az emberiség ásványi nyersanyagszükségletét. 

További szűkítő hatása van azonban annak a ténynek, hogy e tömegnek 
csupán kis hányada üti meg azt a koncentrációt és minőséget, amely technikai-
lag hasznosítható, s így végül is a hasznos anyagként számításba jövő készlet 
emberi léptékűvé zsugorodik. Ezek a számok önmagában véve jelzik a techni-
kai-gazdasági fejlődés globális korlátait, amihez társul az erőforrásszámba 
menő adottságok egyenetlen földrajzi eloszlása. És ez a momentum az, amely a 
geológus kutató munkáját , legyen az elméleti v a g y alkalmazott jellegű, egyre 
fontosabbá és nélkülözhetetlenebbé teszi. 

A geológia első számú feladata tehát, hogy a földkéreg adott ország 
keretei közé eső részének fejlődéstörténetéből levezethető szerkezetét felderítse, 
arról a korszerű földtani elvekkel összhangban levő képet adjon. Világszerte 
egyre inkább érvényesül az a szemlélet, hogy a kéregbeli anyag fejlődését nagy 
dimenziókban éppen úgy, mint akár egyetlen telep vonatkozásában is, a 
teljes komplexitás módszerével kell vizsgálni, f igyelembe véve minden olyan 
tényezőt , amely a képződmény kialakulásában és megőrzésében lényeges 
szerepet játszott . 

Az anyag fejlődését ilyen aspektussal kezelő tudományt ma gyakran 
niinerogenetika néven említik, mint a nyersanyagok tér- és időbeli képződésé-
nek, származásának ismeretét összefoglaló tudományt . Feladata a hasznos 
földkéregdarabok és a kéreg egyéb részei közötti összefüggéseket vizsgálni, 
analizálni és modellezni azzal a célzattal, hogy a munka eredményeként meg-
felelő prognózis és kutatási elgondolás birtokába jussunk. 

Ehhez a következő geodiszciplínák szükségesek: 
1. területi-szerkezeti-geofizikai 

(szerkezetanalízis) 
2. ásványtani-kőzettani-geokémiai 

(anyaganalízis) 
3. rétegtani-történeti-kronológiai 

(időanalízis). 
Az ásványképződést alapvetően meghatározó tektonizmust, az eddig 

legjobban kidolgozott elmélet szerint, a relatíve stabilis táblák és mobilis 
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orogén területek (újabban még: a r i f togén zónák) földtanilag el lentétes maga-
tartása jellemzi. Hosszabb fejlődés u tán kialakult az orogén pászták geoszinkli-
nális e lmélete s ez a földtani ismeretek óriási tömegének összefoglalásával 
számta lan szembeszökő jelenséget máig helytálló megvilágításba helyezett . 
Mégis n a g y lépést t e t t előre a lemeztektonika, az óceáni aljzat kor. kőzettani 
és geofizikai sajátságaiból vezetve le az egész földkéreg fejlődésére vonatkozó-
hipotézist . A két elmélet által posztulált fo lyamatok igen hasonlóak egymáshoz 
és ú g y tűnik , ugyanazon jelenségcsoportnak egy szűkebb és egy tágabb (való-
ban „globális") szempontú kezeléséről v a n szó, amelynek során a geoszinkliná-
lis e lmélet — leíró értelemben — a részletek sokaságát tárta fel, míg a leinez-
tekton ika e részletek mögött meghúzódó mechanizmus felismerésével a jelen-
ségeket magukat teszi értelmezhetővé. 

Ü g y gondolom, hogy a két e lmélet egyeztetése jelenleg a legfontosabb 
fe ladat , s ha bizonyos nehézségektől n e m is tekinthetünk el, ez sikeresen halad 
előre. 

í g y a magyarországi viszonyok szempontjából különösen fontos lemez-
széli he lyzet miatt , az egyik elmélet hazánkat földtanilag egy nagy kiterjedésű, 
egykori geoszinklinálisból kifejlődött orogén övbe helyezi, ami a lemeztekto-
nika fogalmai szerint egy riftogén és szubdukciós zóna kombinációjának 
felelne meg. Eszerint az eugeoszinklinális ofiolitos kőzetasszociációja voltakép-
pen az alámerült bázikus óceáni kéreg maradványa, inig az andezitsorozatokat 
a szubdukciós ív BENIOFF-zónájából fe lemelkedő megolvadt és kontaminál t , 
óceáni kéregből kifej lődött , mészalkáli anyagok (a szigetívek mentén) szolgál-
ta t ják . E lemeztektonikai elgondolás szerint az eugeoszinklinális fejlődése két 
szakaszban játszódik le: egy kezdeti óceáni szakaszban, amelyben az ofiolitok 
ke letkeznek és egy érett andezites szakaszban, amelyben szigetív v a g y Andesi 
t ípusú szubdukció játszódik le. 

A lemeztektonikai zonalitás, v a l a m i n t a geoszinklinális elmélet szerinti 
szerkezet-magmás övesség jó párhuzamba állítható egymással . Ennek részle-
tei kü lönösen fontosak, mert a BEWIOFF'-zóna az alámerülő irányban minero-
genet ikai szempontból is meghatározó anyagi változási trendet képvisel némi 
eltéréssel a szigetív és Andesi t ípusban. A szigetívekben elsősorban vulkanogén-
üledékes telepek jellegzetesek, alárendelten intrakrusztális képződményekkel , 
az Andesi t ípusban viszont a nagymére tű porfiros telepek terjedtek el. 

Már ebből is látható, mennyire fontos a kérdések t isztázása a hazai 
nyersanyagkutatás szempontjából. Mivel a lemezek mozgása az időben ját-
szódik le, a minerogenetikai zónák, amelyek a geoszinklinális e lmélet szerint 
sem egyidejűleg keletkeztek, egy tér idő szerinti eltolódási tendenciát mutat-
nak. Ezzel magyarázható, hogy egyes fémek (Cr, Ni, Pt) a szubdukciós zónai 
korai szakaszában előnyomult o f io l i tos kőzetekben jelennek meg, mások 
(Cu, Mn, Fe) későbben és másutt az óceáni kéregből származnak, éspedig a 
sziget ívek óceáni oldalán, főleg diabáz lávákhoz, a kontinentális oldalon kerato-
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fires magmatizmushoz kötve, amelyben inkább érvényesül a szialikus befolyás 
s vele a polimetalikus (Pb, Zn stb.) ásványosodás. 

Sokan képviselik azt a felfogást, hogy a lemeztektonika nem csupán a kb. 
200 millió év előtti perm kortól és később ezt követő alpesi orogenezistől fogva 
érvényesül, hanem a korábbi orogenezisek (kaledóniai, variszkuszi) hasonló 
földtani jelenségek következményei. Ennek megfelelően mindenekelőtt azt 
kellene tisztázni, bogy a hazai kristályos alaphegységek milyen orogenezis, 
milyen fázisait, szakaszait s esetlegesen azok milyen primer fémfelhalmozódási 
típusait képviselik. Világosaljban kellene látni ezek szerepét az alpesi orogenezist 
megelőző időben (mint üledékes kőzetanyagszolgáltató forrásét), majd az al-
pesi orogenezis során tanúsított magatartását szerkezeti és rejuvenációs 
anyagszolgáltatás szempontjából. Mindezt, az egyébként ismert földtani mo-
delleket, azért foglaltam röviden össze, hogy rámutassak ezek hazai aktualizá-
lásának szükségességére, de egyben nehézségeire is. 

Ismeretesek a szubdukciós mechanizmus egykori működésére vonatkozó 
feltételezések, éppen úgy, mint az ofiolitos kőzetasszociáció jelenlétére vonat-
kozó állítások. Annyi azonban bizonyos, hogy egyelőre még nincsen a hazai 
tektonikai viszonyokat adatszerű ismeretekkel alátámasztó helyzetképünk, 
amelynek keretében pl. a magmás (főleg vulkáni) kőzetek jellege, valamint a 
magmakamrák mélysége, kontamináltsága és ezeknek szubdukciós szerkezet-
hez való térbeli viszonya, az időbeli lefolyással együtt, összefüggő rendszert 
alkotva, ismeretes volna. A bázikus kőzetek ofiolitos jellege sem volt PANTÓ 
GYÖRGY szerint egyértelműen igazolható a ritkaföldfémek eloszlásának analí-
zise alapján. 

Ugyanakkor jelentős indikációk ismeretesek, amelyek legalábbis föld-
tani szemponthói mindenképpen több figyelmet érdemelnének, mert egy nagy 
kiterjedésű minerogenetikai provinciához való sorolódást mutatják. A réz-
előfordulást és indikációkat nem pontszerűen kell felfognunk, mert a Kárpát-
medencén belül is, de mint ilyen egység, csatlakozva a harmadkori ázsiai 
orogén láncolathoz, a hazai előfordulások nyilvánvalóan egy tágabb övezetbe 
tartozóknak foghatók fel. 

I lyen értelemben kellene foglalkozni a Gyöngyösoroszi hánya mélyebb 
szintjeivel, f igyelemmel az Ag, Cd. In dúsulásra is, Rudabányával , ahol a 
sziderit 0,2 0,3% közötti réztartalmát mindenképpen nyomós indikációnak 
kellene tekinteni, hasonlóan a jelentős barit tartalmat és Hg dűsulást. A recski 
luzonitos érc Pt, Pd tartalma szintén értelmezésre szorul és a szomszédos 
parádi Te, Se, Sb és Au nyomok ugyancsak fontos tisztázandó kérdéseket 
vetnek fel, távolabb pedig a perkupái szerpentin figyelemre méltó Ni tartalma 
sürgetően veti fel egy hosszú észak-magyarországi pászta alapos minerogene-
tikai szempontú vizsgálatát. 

A szilikátok körébe tartozó nyersanyagok az ország több pontján eltérő, 
de genetikailag körülhatárolt körülmények között fordulnak elő, s így kutatá-
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suk kevesebb komplikációt támaszt mint az érceké. Tény azonban, hogy ezen a 
téren is kiterjedtebb kutatást kellene folytatni . Nem kisebb jelentőségű feladat, 
hogy a paleozoikumtól a legújabb korig zajlott igen változatos szedimentogén 
folyamatokról a kronológián túlmenő korszerű képet alkossunk. A süllyedések 
oka, típusa, ősföldrajzi vonatkozása még sok tisztázásra váró kérdést tartogat, 
pedig ezek ismerete nélkül megalapozott nyersanyagprognózist nem lehet 
adni. 

Ezek a problémák a földkéreg harmadik, mélységi dimenziójának figye-
lembevételével merülnek fel és szándékosan nem nyersanyagtelepekről szól-
tam, hanem igyekeztem rámutatni a szellemi erőforrások jelentőségére, mint a 
természeti erőforrások feltárásának nélkülözhetetlen eszközére. De ugyanilyen 
értelemben kell ide sorolnom a közelmúltban lezajlott értekezletek két fő 
gondolatát is. Az országos földtani ankéton FÜLÖP JÓZSEF a Központi Földtani 
Hivata l elnöke, de éppen így MÉHES LAJOS ipari miniszter is hangsúlyozták a 
jelenlegi visszafogott gazdaságfejlődési szakaszban a földtani kutatási tevé-
kenység jelentőségét, sőt fokozásának szükségességét avégből, hogy a jövendő 
emelkedő szakasz készen találja erőforrásaink mainál szélesebb választékát. 
E g y másik gondolat pedig az, hogy a nyersanyagfeltáró földtani kutatásnak 
szorosan együtt kell működnie a technológiai kutatással, mert fejlett ipari 
társadalomban csak a természeti adottságok megismerésének és technologizá-
lásának együttes erőfeszítése teszi lehetővé a természeti erőforrások intenzív és 
a társadalmat szolgáló kihasználását. 

Végül, ha a földkéreg közelítőleg kétdimenziósnak tekinthető felszínére 
térünk át a földtudományok szerepe a természeti adottságok kihasználásában 
teljesen nyilvánvaló. Itt is azonban nagy erőforrást jelent maga a földtani 
szemlélet és gondolkodásmód. A felszín ugyanis nem egyszerűen homogén 
felület, hanem a földkéreg három dimenzióban zajló fejlődésének, anyagi 
tagoltságának felszíni vetülete. Maga a tekintetbe vett terület morfológiája, 
hegyvidéki, síkvidéki jellege is, ami a természeti adottságok egész sorát 
meghatározza, a földkéreg eddigi fejlődésének eredménye, amelyen a földtani 
folyamatok ma is akadálytalanul zajlanak. Az építőmérnöki tevékenység sok-
szor figyelmen kívül hagyja ezt a tényt Mezopotámiától napjainkig és az építke-
zések alapozásától a gátépítésekig, ami sok parazlás vagy veszély forrása (pl. 
az Asszuáni gát építése után az iszapfeltöltődés a gát előtt és a mezőgazdasá-
gilag fontos iszaplerakódás elmaradása a folyó alsó szakaszán). 

A környezetvédelem kérdéseinek lényegét is akkor értjük meg. ha azt 
nem pusztán a mai civilizáció és a jelenlegi bioszféra kölcsönhatásaira korlá-
tozva értelmezzük. A bioszféra kialakulása a földtani fejlődés eredménye, 
amelynek érdekes, de természetes jellegzetessége, hogy anyagcseréjében a Ieg-
messzebbmenően alkalmazkodott a kéreg felszínközeli kőzeteinek átlagos 
elemeloszlásához. Ezzel szemben a technológiai anyagcsere-folyamatok a ritka 
elemek kéregbeli anomális dúsulására, a telepekre vannak utalva, amelyek 
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feldolgozása és használatba vétele útjáni szétszóródás egyre jobban terheli ezek 
nagyobb koncentrációjához nem adaptálódott ökoszisztémákat. Az egyensúly 
felbomlása ezekben éppen a külső hatásra bekövetkező önregulációs képesség 
megszűnését jelenti, ami a mélyebb talaj adottságain keresztül, mint annak 
porozitása miatti vezetőképesség, ioncserén alapuló megkötőképesség, telítődés 
stb. a legszorosabban függ a földkéreg felületének anyagi sajátságaitól. 

Ismét egy példát ragadva ki: egyre több megfigyelés szól amellett, hogy 
a természetes nyomelem-eloszlásnak fontos szerepe van az élőlények anyag-
csere folyamataiban. Sajnos, a talaj nyomelemekkel való ellátásának mecha-
nizmusát kvantitat ív értelemben nem ismerjük eléggé, mint ahogy a nyomele-
mek szerepe biológiai oldalról sincs kielégítő módon t isztázva. Ma pl. az ember 
anyagcseréjében 25 elem szerepét mutatták ki, amelyből 11 főelem a test 
99,99%-át teszi ki, míg 14 elem, a F. Si, Y, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn. Se, Mo, 
Sn és J nyomokban van jelen. Utóbbiak a természetes vizekben 1 és 0,001 ppm 
közötti koncentrációban találhatók, de az ivóvizek mesterséges tisztítása 
jelentős változásokat idéz elő a koncentrációban és arányokban. Ugyanez 
mondható az intenzív mezőgazdasági termékekről, amelyekben egyes nyom-
elemek koncentrációja jóval kisebb, mint a kevésbé intenzív kultúrák termé-
keiben. Nem egy egészségkárosodást hoztak összefüggésbe a nyomelemek 
csökkenésével vagy hiányával, többet kellene tehát tudnunk ezek geokémiájá-
ról és arról, hogy milyen formában jutnak a biológiai rendszerekbe, mert más-
felől azt is tudjuk, hogy közvetlen ionos formában történő adagolásnak 
veszélyei vannak, mert a természetesnél kissé nagyobb koncentrációban 
ugyanezen elemek rendkívül toxikusak. 

Természetszerűleg csak néhány és szándékosan kissé rapszodikusan 
válogatott példák révén kívántam rámutatni a földkéreg és az abban zajló 
földtani folyamatok ismeretének nagy jelentőségére. Látnunk kell, hogy ami-
kor egy ország természeti erőforrásainak kiaknázásáról van szó, emögött 
korántsem egy-egy szén- vagy bauxitbánya termelése, egy újabb nyersanyag 
felkutatása rejlik csupán, hanem sokkal inkább egy nagyon összetett termé-
szeti és civilizációs rendszer megismerése és helyes működtetése. Figyelmünk 
ki kell terjedjen a primer ásványi nyersanyagoktól, a földrajzi potenciálok 
helyes megítélésén keresztül mint láttuk szinte a humán egészségügyig 
sok minden tényezőre, amelyek végső magyarázata és értelmezése a földkéreg 
fejlődésében és jelenlegi szerkezeti és anyagi állapotában található meg. Ezért 
nem kanális, ha a földkérget állítjuk oda a társadalmak anyagi létezésének 
erőforrásául, hanem annak a felfogásnak kifejezésre juttatása oktatásban, 
kutatásban, társadalompolitikában, hogy végső fokon az emberi társadalom 
is a geológiai evolúció egyik láncszeme, s fennmaradása, fejlődése csakis a 
földtanilag determinált természeti folyamatokkal összhangban lehetséges. 

Mindez nem új gondolat. De a rohanó fejlődés forgatagában erről meg-
feledkeztünk és nem árt erre újólag figyelmeztetni. De ennél többet is lehet 
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tenni : megmutatni, h o g y a tudomány eredményei és annak tényleges latba-
-vetése az egyetlen kiút azokból a nehézségekből, amelyek abból fakadtak, hogy 
•a tudomány felismeréseit és f igyelmeztetéseit sokszor f igyelmen kívül hagytuk. 
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