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(3 ábrával)

1. A geológia a társadalmi és gazdasági modellekben***
1 . 1 . Az ember nemcsak társadalmi, hanem — bár mintha erről egyre jobban
eltechnikásodó korunkban olykor hajlamosak volnánk elfeledkezni — természe
ti lény is. A természetből született; nemcsak biológiai, hanem társadalmi léte és
gazdasági tevékenysége is a természetben gyökerezik, és azzal elszakíthatatlanul össze van nőve. Emberré válásától kezdve tudatosan hat a természetre, s az
emberiség egész fejlődése, illetve fejlődésének színvonala azon keresztül mér
hető le, hogy a természetet milyen mértékben, annak milyen elemeit és milyen
hatékonysággal tudja elsajátítani.
Érthető, hogy minden olyan Tgm, mely az ember (é.: társadalom) és a
természet kapcsolatával foglalkozik — s az anyagi termelés szférájába eső
tevékenységek közül nehéz lenne olyat említeni, amelyik nem ilyen —, szükség
szerűen tartalmaz természeti, illetve amennyiben ezek geológiai jellegűek,
geológiai elemeket is. Ez a nagyméretű világmodellektől kezdve a regionáliso
kon át a mikroszférákra vonatkozó lokális modellekig egyaránt érvényes.
1 . 2 . A természet geológiai elemei közül legáltalánosabban — nemegyszer
szinte kizárólagosan — az ásványi nyersanyagokat szokás a modeHek legfon
tosabb, illetve nélkülözhetetlen elemeinek tekinteni. Valójában azonban indo
kolt, hogy legalább egyenrangú jelentőséget tulajdonítsunk a talajnak (termő
földnek) és a víznek, s nem hagyhatók figyelmen kívül ilyen szempontból a
földkéreg egyes térbeli alakulatai sem. A földtani elemek jelentőségét mi sem
hangsúlyozza jobban, mint az, hogy a Római Klub első jelentésében szereplő,
mindmáig legismertebb világmodellnek az emberiség jövőjét fenyegető öt
tényezője közül egy — az ásványi nyersanyagok — közvetlenül geológiai jelle
gű, de közvetve, a talajon (termőföldön) keresztül ilyen az élelmiszertermelés,
amint vannak földtani vonatkozásai a környezetszennyezésnek és a rohamos
ipari növekedésnek is (MEADOWS 1 9 7 2 ) .
1 . 3 . A földtannskk a Tgm-ekben kettős szerepe van, s ennek megfelelően egy
aránt megjelenhet a modellek be- és kimeneti oldalán (1. ábra).
1 . 3 1 . A Tgm-ekben a földtani elemek általában a bemeneti oldalon jelennek
meg, s jelenthetik azt a rendszert, mely a gazdasági transzportfolyamatok során

* Elhangzott a „Társadalmi-gazdasági folyamatok modellezése" c. konferencián, 1985. V. 28-án.
** Eötvös L. Tudományegyetem, Földtani Tanszék, 1088 Budapest VIII. Múzeum körút 4/a
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1. ábra. A társadalmi és gazdasági modellekben megjelenő geológiai elemek. J e l m a g y a r á z a t : a = a bemeneti
oldalon megjelenő földtani elemek, b = a kimeneti oldalon megjelenő földtani elemek

hasznosított földtani erőforrást, anyagot (pl. ásványi nyersanyagok, víz),
objektumot (vö. a földkéreg nem ásványi nyersanyagtermelési célból való
igénybevételét biztosító földtani tér), jelenséget vagy folyamatot szolgáltatja.
Ugyancsak a bemeneti oldalon jelennek meg a természeti környezetnek azok
a földtani elemei, melyek a társadalmi, illetve gazdasági folyamat megvalósulá
sához elengedhetetlenül szükséges feltételeket jelentik (vö. felszín alatti víz,
földtani tér, műszaki értelemben vett alapkőzet stb.).
1.32. Megjelenhet azonban a földtan (illetve: földtani elem) a Tgm kimeneti
oldaláxi is, amikor pl. a termelési transzport-folyamat hasznos vagy káros
termékeinek elhelyezésére szolgáló közeget, illetve teret biztosítja, vagy a tár
sadalmi igények kielégítéséhez szükséges geológiai tevékenységet jelöli meg.
1.4. A Tgm-ek az inputként szereplő geológiai elemeket általában konkrét
adottságnak tekintik, s mint ilyet, zárt és sztatikus rendszerként kezelik. Való
jában azonban — mint erre a későbbiek során rámutatunk — egy földtani
rendszer sohasem zárt és sztatikus, hanem mind természeti, mind társadalmi és
gazdasági oldalról állandó és sokszoros hatásoknak van kitéve (1. 3.2. és 3.3.
pont), s azoktól függően állandóan változik. Különösen érvényes ez a kimeneti
oldalon megjelenő, befogadó földtani rendszerekre.
A Tgm-eícben szereplő geológiai rendszerek — ha e modellek hűen kívánják
tükrözni a valóságot — sohasem passzív résztvevői a modellben ábrázolt fő
rendszernek, hanem a természeti, esetünkben a földtani, valamint a gazdasági
és társadalmi rendszerek közti kölcsönhatásnak megfelelően állandó oda- és
visszacsatolást kívánnak meg. A földtan, illetve annak anyagai, objektumai,
jelenségei és folyamatai résztvevői, egyszersmind aktív összetevői e modellek
nek.
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2. A modellezés szerepe a geológiában
A geológia sajátos szakmai problémáinak megoldására maga is széleskörűen
felhasználja a modellezésben rejlő lehetőségeket, illetve előnyöket.
2.1. A geológia szerencsés helyzetben van a társadalomtudományokhoz ké
pest, mert mint természettudománynak, lehetősége van arra, hogy az általa
vizsgált objektumokról, folyamatokról és jelenségekről konkrét anyagi modelle
ket készítsen, ha nincs is módja arra, hogy ezek a zavaró tényezőket kiküszöbölő
fizikai modellek pontosságát és egyértelműségét, illetve determináltságát elér
jék. Közismert sztatikus geológiai modell maga a földtani térkép és szelvény,
vagy — három dimenzióban — a különböző földtani makettek, tömbszelvé
nyek. Van azonban mód az egyes földtani folyamatokat bemutató dinamikus
anyagi modellek készítésére, azaz modellkísérletek végzésére is.
2.2 Nem nélkülözheti azonban a geológia a Tgm-ekben alkalmazott elméleti
modellezést sem. A továbbiakban (nehogy az a vád érjen bennünket, hogy tisz
tességtelen előnyökre próbálunk szert tenni pusztán szakmánk sajátosságainak
kihasználása révén) a geológiai modellezésnek csak ezekkel a kérdéseivel foglal
kozunk.
A geológiai folyamatok ilyen modellezése lényegében elméleti (eszmei) úton
végzett kísérletnek tekinthető. A modellalkotást szükségessé teheti pusztán az is,
hogy a földtani tények (adatok) közt el tudjunk igazodni, azok kapcsolatait,
ezen keresztül a földtani folyamatok törvényszerűségeit megértsük, s rekonstru
álni tudjuk az egykor, évmilliókkal, de akár évmilliárdokkal ezelőtt lejátszó
dott földtani folyamatokat. Mindenekelőtt szükségessé teszi azonban a föld
tani modellalkotást a tudományosan megalapozott szakmai előrelátás igénye,
akár az ásványi nyersanyagok, akár a technogenezis következményeinek föld
tani prognózisára irányul ez. Sok esetben — főleg az időtényező modellezésének
méretbeli korlátai miatt — még a konkrét (anyagi) modellkísérletek értelme
zéséhez is szükséges elméleti modellek kidolgozása.
2.3. A földtani modellek* tartalmilag vagy a földtan saját területére vonat
koznak, vagy pedig a geológia-társadalom, illetve gazdaság kapcsolattal fog
lalkoznak.
2.31. A földtan saját területére vonatkozó, szoros értelemben vett Fm-ek
leggyakrabban geodinamikai vagy geokémiai folyamatok, vízföldtani, mér
nökgeológiai, környezetföldtani jelenségek, ásványi nyersanyaglehetőségek
tisztázására irányulnak, amint ilyenek az egykori földtani folyamatok re
konstruálását célzó í'm-ek is.
Ezek a modellek kizárólag természeti jellegűek, s mint ilyenek a természeti
rendszer részei, bár mint erre utalni fogunk, sok esetben implicitként ezek is
tartalmaznak gazdasági elemeket. Bemeneti oldalaik a földtani megismerésből
származó, vagy feltételezések alapján kikövetkeztetett földtani elemek, ki
meneti oldaluk hasonlóan földtani (2. ábra). Ha azonban a modell beépül a
Tgm-ekbe, a kimeneti oldal azokban bemenetivé alakul, s a természeti mellett
társadalmi vagy (és) gazdasági vonatkozásúvá válik.
2.32. A tágabb értelemben vett Fm-ek közé tartoznak az előzőkön kívül azok is,
melyek a földtani kutatás révén feltárt használati értékek, a geológiai erőforrá
sok társadalmi igénybevételének folyamataira, illetve a társadalmi, főleg azon
ban a gazdasági tevékenység geológiai következményeire vonatkoznak ( = a
* A következőkben: Fm
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Z. ábra. A földtani modellek típusai. J e l m a g y a r á z a t : a = a természeti ( = szoros értelemben vett) földtani
modell vázlata, b = a hasznosítási jellegű ( = tágabb értelemben vett) földtani mod ell vázlata

technogenezis geológiája). Ennek megfelelően a lényegében, illetve céljukban
és funkciójukban hasznosítási jellegű Fm-ek a természet-gazdaság (sőt: gazda
ság és társadalom) rendszer kapcsolataival foglalkoznak, azaz egyaránt tartal
maznak természeti és mesterséges elemeket.
E modellek bemeneti oldala egyaránt lehet mesterséges (gazdasági-társadal
mi) és (vagy) földtani elem, kimeneti oldaluk gazdasági (társadalmi) vagy
földtani jellegű. Az utóbbiak azonban rendszerint mindig gazdasági-társadalmi
visszacsatolást igényelnek (vö. a gazdasági tevékenység hatása a geológiai
anyagokra, objektumokra, jelenségekre és folyamatokra; a társadalmi-gazda
sági igény alapján végzett földtani kutatás révén előállított használati érték,
a megismert földtani erőforrás társadalmi hasznosítása stb.).
2.4. A Fm-készítésnék több szakasza van.
2.41. A Fm-készítés első lépcsője az ismert tényezők, illetve jelenségek
közti összefüggések, hatások és ellen-, illetve kölcsönhatások elsősorban okokozati kapcsolatának tisztázása, s ennek alapján a vizsgált (vizsgálandó) jelen
ség minőségi összefüggéseit bemutató logikai modell kidolgozása. Ebben sokat
segíthet az analógiák felhasználása (analóg-logikai modell). Ennek azonban
feltétele, hogy legyen etalonként felhasználható ismert jelenség, objektum stb.,
s helyesen ismerjük fel az analógiát.
Az egyes tényezők, illetve jelenségek közti kapcsolatok tisztázása lényegében
a „minőségi modell" kidolgozását jelenti. Ez a Fm-készítés legnagyobb szakmai
ismereteket igénylő, legnehezebb és legnagyobb felelősséggel, egyszersmind
legsúlyosabb következményekkel járó része. A szaktudás ahhoz szükséges,
hogy a folyamat szempontjából lényeges, illetve meghatározó jelentőségű
tényezőket válasszuk ki, kapcsolatukat a valóságnak megfelelően állapítsuk
meg, illetve — mint gyakran csak erre van lehetőség — tételezzük fel, s a ki
választott paraméterek későbbi méretezése minél jobban megközelítse a való
ságot.
A jelenségek közti kapcsolatok téves megítélésének, lényegében a földtani
értelmezési hibának a következményei nagyságrenddel meghaladhatják a

Fülöp

— Benkő:

Geológia a modellekben, modellek a geológiában

227

modellezés későbbi szakaszai során elkövethető hibákat. (Nb. a jelenségek közti
kapcsolatok téves értelmezése a Tgm-ekben sem zárható ki teljesen.) Ezt kü
lönösen az olyan véleményekkel szemben szükséges hangsúlyozni, melyek szinte
misztikus jelentőséget tulajdonítanak a számoknak, s egy számszerűen meg
adott összefüggést automatikusan pontosabbnak is tartanak annál, mely csu
pán minőségileg írja le a kapcsolatokat. A számok mögött ti. minden esetben
vizsgálni kell, milyen meggyőzőerejű az a minőségi összefüggés, melyet a szá
mok képviselnek — vagy éppen takarnak. A számok ti. kiválóan alkalmasak
lehetnek a gondolatok hiányának elleplezésére is (LEONTIEF).
2 . 4 2 . A modellezés másik lépcsőjében a „minőségi modellt" mennyiségivé
alakítjuk. Ez a modellben szereplő tényezők méretezését kívánja meg. Ez sze
rencsés esetben tényleges méréseken, illetve vizsgálatokon alapulhat. Ha —
amint sok esetben — erre nincs mód, kénytelenek vagyunk ebben is analógiá
kat alkalmazni, mint — legalábbis részben — erre úgyszólván mindig szükség
is van.
2 . 4 3 . A méretezett modell rendszerint átalakítható matematikai modellé.
Ez lehetővé teszi a vizsgált folyamat során várható eltérések nagyságának és
bekövetkezési valószínűségének meghatározását is. Ha a Fm-t sikerül matema
tikai modellé alakítani, alkalmassá válik számítógépes feldolgozásra is. Ez
újabb előnyökkel jár: nemcsak a munka végezhető el gyorsabban, hanem több
tényezőt vonhatunk be a vizsgálatba, ezek sokoldalú kapcsolati változatai
is tisztázhatóvá válnak — erre a szokásos „gyalog" módszerekkel egyszerűen
nincs lehetőség —, kedvező esetben a jelenség lefolyása többváltozós számító
gépes szimulációval is reprodukálható.
A vázoltak jelzik, hogy az Fm nem azonos a matematikai modellel. Eljuthat
addig, s az említett előnyök, a könnyebb kezelhetőség, általánosabb megítélés
és világosabb érthetőség stb. miatt még a megbízhatósággal kapcsolatos fenn
tartások ellenére is (1. később) törekednünk kell erre, de számolnunk kell azzal
is, hogy a második és harmadik, olykor már az első és második lépcső közti
küszöböt nem mindig, legalábbis nem könnyen tudjuk átlépni.
2 . 5 . A Fm-lcészítés feltétele bizonyos adatok ismeretén, mint conditio sine qua
non-on kívül azok kapcsolati rendszerének megállapítása. Ezért a geológiai
folyamatok modellezése csak a jelenségek rendszer-szemléletű megközelítésével
lehetséges. A vizsgált folyamat mindig része egy nagyobb folyamatnak, egy
szersmind azonban maga is részfolyamatokra bontható. A folyamatot alkotó
alrendszerek, illetve a belőlük felépített főrendszerek helyes felismerése és meg
különböztetése, a folyamatok hierarchikus rendszerének meghatározása a
modell-alkotás nélkülözhetetlen feltétele.
A rendszer-szemlélet viszont a folyamatok sokoldalú megközelítését követeli
meg: sok esetben ti. maga a feladat dönti el, hogy az adott esetben mi tekint
hető fő-, és mi alrendszernek. Lehetséges, hogy ami az egyik feladat szempont
jából főrendszer, más oldalról való megközelítés esetén alrendszerré válhat és
megfordítva.

3. A földtani modell-alkotás sajátos vonásai
A társadalom- és a gazdaságtudományok a vizsgálati körükbe tartozó folya
matok modellezésére a természettudományoktól kaptak iniciatívákat. A ter
mészeti, főleg biológiai és a fizikai folyamatok modellezésének lehetősége jelen-
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tett ösztönzést arra, hogy a kísérletekkel nem vizsgálható társadalmi és gazda
sági folyamatok jobb megismerésére, egzaktabb megközelítésére és várható
jövőbeli alakulásuk kikövetkeztetésére törekedve megkíséreljék modellezés
útján szimulálni őket, messzemenően alkalmazva ehhez a természettudományi
modellezésben használatos módszereket, hasznosítva az ezekkel szerzett tapasz
talatokat.
A természettudományi, illetőleg a Tgm-készítés közti kapcsolat mindmáig
megmaradt, de egyre inkább kétirányúvá vált: a Tgm-ezés ma is figyelemmel
kíséri a természettudományi modellezés új eredményeit, módszereinek töké
letesedését, ezzel párhuzamosan azonban fokozatosan kifejlesztette saját mód
szereit, s az önálló fejlődés útjára lépve maga is tapasztalatok átadójává vált.
Ma már a természettudományok számára éppoly fontos és magától értetődő
a Tgm-ezés eredményeinek figyelemmel kísérése, módszertani tapasztalatainak
hasznosítása, mint megfordítva.
A Tgm-ek készítésének a természettudományi modellezésből eredő gyökerei,
a módszerek jelentős részének kölcsönös alkalmazhatósága jelzi, hogy a geoló
giai, illetve a társadalmi és gazdasági folyamatok modellezése eltérő, de nem
egymással ellentétes feladatot jelent, s a kétféle modellezésnek sok tekintetben
közös sajátosságai vannak. Amikor a következőkben ki kívánjuk emelni a
természettudományi, esetünkben a földtani modellek néhány sajátos vonását,
ezt nem azért tesszük, mintha a geológia, illetve a geológiai megismerés specifi
kumaiból következően különös sajátosságok jellemeznék őket — természetesen
ilyenek is vannak —, hanem sokkal inkább azért, hogy a Tgm-ek készítőinek
figyelmét felhívjuk arra, hogyan kezeljék a modelljeikben beépített Fm-eket,
milyen sajátosságaikat szükséges szem előtt tartani azok felhasználása, illetve
kezelése során.
Mindenekelőtt hangsúlyozzuk azonban, hogy a Tgm-ekhez hasonlóan a Érn
ek is mindig térbeliek, anyag- és energiaáramlási (transzport) folyamatokat tük
röznek, s egymással hierarchikus kapcsolatban álló rendszer-elemekből állnak.
Sajátosan az Fm-ekre jellemző vonásokként — a teljesség igénye nélkül — a
következőket emelhetjük ki azzal, hogy a kifejtettek nem azt jelentik, mintha
a felsoroltak kizárólag a Fm-ekre jellemző sajátosságok lennének, hanem csupán
arra utalnak, hogy azok a vonások, amelyek a Tgm-ekben többféle jellegűek is
lehetnek, a Fm-ekben az egyik oldal irányába tolódnak el, s vagy kizárólagossá,
vagy általánossá, illetve uralkodó gyakoriságúvá válnak (vö. : dinamikus-sztatikus; zárt-nyílt; reverzibilis-irreverzibilis stb.).
3.1. A geológiai folyamatokra általánosan jellemző az irányítottság. A Föld
egész története annak egyirányú (bár nem egyenesvonalú, hanem ciklusos)
fejlődését bizonyítja. Az irányítottság, de maga a fejlődés ténye jelzi, hogy a
földtani folyamatok jellegzetesen nem egyensúlyban lévők, s mint ilyenek,
irreverzibilisek. Az az objektum, amely keletkezik, fejlődik, majd elmúlik, nem
lehet reverzibilis folyamat terméke, s ha annak anyaga nem izotróp és homogén
eloszlású, folyamatai sem lehetnek egyensúlyban lévők. Márpedig a Földre
akár mint égitestre, akár mint földtani objektumra, egyaránt ez jellemző.
Irreverzibilitás jellemzi az élő rendszer folyamatait is, amint alaposabban
meggondolva ilyenek lehetnek a társadalmi és gazdasági folyamatok is (1.
KOBNAI). A valóságban talán nincsenek is egyensúlyban levő rendszerek,
legfeljebb elvont zárt rendszerekben képzelhetők el.
A geológiai folyamatok során kétségtelenül van bizonyos kiegyenlítődési
tendencia is: ennek során a rendezetlenség nem nő, hanem csökken. A folyamat
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azonban a teljes egyensúlyi állapotot sohasem éri el, hanem ciklusos megújulás
sal új folyamat indul el. Ezért a geológiai folyamatok esetében legfeljebb dina
mikus (kvázi) egyensúlyról beszélhetünk, mely rövid időtartamra vonatkozóan,
de akkor is csak gyakorlati okok miatt kezelhető látszólagos egyensúlyban levő
ként.
3.2. Az előzőből, de általános elméleti megfontolásokból is következik, hogy
a geológiai folyamatok modellezési szempontból nyílt rendszernek, felelnek meg.
Mivel egyetlen földtani folyamatot sem lehet zártan, környezetétől elszige
telten kezelni, illetve tőle tökéletesen elszigetelni, már a „tiszta" (s.s.) geológiai
rendszerek is çsak nyílt rendszerként foghatók fel; többek közt éppen ezért
olyan nehéz a pontos modellezésük. Más kérdés, hogy a Tgm-ek — meghatá
rozott szempontból és viszonylag rövid időre nézve — praktikus okok miatt
a geológiát az előzőhöz hasonlóan esetleg zárt rendszerként kezelik.
A természeti sajátosságokon kívül nyílttá teszik a geológiai rendszert a gya
korlati tényezők is. Az ti., hogy mit tekinthetünk geológiai (természeti) erő
forrásnak, azaz a természet gazdaságosan elsajátítható részének, a természeti
tényezőkön kívül a társadalmi és gazdasági fejlettség színvonalától, vagyis a
(s.s.) Fm-en kívüli tényezőktől is függ. Maga az ásványi nyersanyag is földtani
és gazdasági fogalom: a fölótiani feltételeken és ismereteken kívül a műszaki és
gazdasági színvonaltól is függ. Ezért a hasznosítási modellekbe beépülő Fm-ek
két szempontból is nyílt rendszert jelentenek.
3 . 3 . A geológiai rendszert alkotó tényezők az előzőknek megfelelően termé
szetes okok és mesterséges beavatkozás következtében egyaránt változnak
időben, függetlenül attól, hogy a mesterséges beavatkozás hatásában tükröző
dik-e annak céltudatossága, vagy az különböző, e helyen nem részletezett okok
miatt spontán jellegű. Földtani idők, évmilliók vagy éppen évmilliárdok alatt
a fizikai „állandók" is változnak, olykor igen tekintélyes mértékben. A föld
tanra különösen érvényes az a marxi megállapítás, hogy ha van valami állandó
a természetben, az csakis a változás állandósága lehet.
|
Az egyensúlyi helyzet hiánya, s az ebből eredő irányítottság, valamint a
rendszer nyitottsága és tényezőinek változásai miatt a geológiában mindig
dinamikus modellekkel kell számolnunk, s ezek a Tgm-ekben mindig csak prak
tikus meggondolásokból, de akkor is csak viszonylag rövid időszakra nézve
kezelhetők sztatikusan, adottságként.
A dinamikus változás jellemzi a Fm-ek kutatásbeli szerepét is. Mivel a model
lek jelentős része analóg-logikai jellegű, a kutatásra gyakorolt hatásukat jelleg
zetes szigmoid („S") görbe jellemzi: az új felfedezéseken alapuló általánosítás
(resp.: új modell alkotás) kezdetben jelentősen bővíti a kutatási perspektívá
kat, bizonyos határ után azonban a bővülés üteme egyre csökken. Az analóg
modell ismeretelméleti, hibája ti. az, hogy a kutatási koncepció egyirányúsításával előbb-utóbb beszűkíti a gondolkodást, illetve a kutatási lehetőségeket, s
ezzel bizonyos idő után a kutatási eredményesség gátjává válik. Ebből a kény
szerpályából csak a modell megújításával lehet kitörni ( 3 . ábra).
3.4. A 2.5. pontban már utaltunk a Fm-ek, illetve rendszerek viszonylagosságáxa,: egyetlen modell sem abszolút érvényű, hanem csak a megoldandó fel
adat függvényében értékelhető, illetve alkotható meg. Ez szabja meg, hogy az
adott jelenség szempontjából mi tekinthető fő-, illetve alrendszernek, nélkülöz
hetetlen vagy elhanyagolható paraméternek, az adott, objektíve nyílt, dina
mikus, antiequilibrius és irreverzibilis rendszer bizonyos vonatkozásban esetleg
zártnak, sztatikusnak és egyensúlyban levőnek stb.
!
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A viszonylagosság a geológiai és a Tgm-ek egymáshoz való viszonyában is
érvényes lehet: a Fm a feladattól függően adottságként kezelheti pl. az egyéb
ként állandóan fejlődő technikát, amint a műszaki és gazdasági transzport
folyamatot ábrázoló modell adottságként kezelheti a Fm-ben foglaltakat.
Hangsúlyozni kell azonban, hogy mindkét viszonylagosság általában meg
lehetősen behatárolt szempontokra, s azon belül is rendszerint csak meglehető
sen korlátozott időszakra vonatkozik.
3.5. A geológiai és aTgm-ezés fő elvi eltérését az időtényező használata jelenti.
Mint a világmodellek bizonyítják, a Tgm-ek is az egész Földet átfoghatják, s
számos Fm-hez hasonlóan globális térméretűek lehetnek. Ebben tehát — ha a

3. ábra. A kutatási dinamika alakulása (tetszőleges léptékben). J e l m a g y a r á z a t : ABCDE = a kutatási dina
mika szigmold (S-alakú) görbéje, AB — új előfordulási típusok felfedezése, В = a kutatási eredmények általánosí
tása, új földtani-kutatási modell kidolgozása, ВС = a kutatási eredményesség „virágzó" időszaka, CD = a kuta
tási eredményesség csökkenési időszaka, D = új modell-alkotás szükségessége, DE — a régi modell alapján várható
szórványos sikerek, DE' = az új modell-alkotás révén várható új eredményességi ciklus kezdeti szakasza,
I = inflexiós pont

kozmogeológiai modellektől eltekintünk — nincs különbség a kétféle modelle
zés között. Merőben más a helyzet a modellek időméretével.
A Tgm-ek rendszerint néhány évtizedet, de inkább még egy évtizednél is
rövidebb időt fognak át, különösen a kisebb térméretű regionális és lokális
modellek; egyedül K A H N H . és munkatársai mertek vállalkozni a következő
2 0 0 év modeUezésére. Az emberi beavatkozás hatásával foglalkozó, illetve a
Tgm-ek oldalán megjelenő Fm-ek átfogta diapazon valóban megegyezik ezzel.
Az „igazi", tiszta, azaz a természeti folyamatokat tükröző földtani modellek
időmérete azonban Tgm-ek 1 0 ° — 1 0 évével szemben 1 0 , de akár 1 0 , sőt 1 0 év
nagyságrendű lehet. Nb.: ez okozza azt is, hogy főleg a hosszan tartó földtani
folyamatok anyagi modellezési eredményeit is mindig fenntartással kell kezel
nünk, ihetve elméleti modellekkel kell kiegészítetnünk: hiába csökkentjük a
térméretet pl. 1 0 0 0 0 km-ről 1 cm-re, azaz 9 nagyságrenddel, az azonos pontos
ság eléréséhez az időt ]/ 10 -edére kellene csökkentenünk. Ez pedig megvalósít
hatatlan.
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3.6. Az időparaméter nagyságából is következik a Fm-ek sajátos kétarcúsága,.
A Tgm-ek a modell-készítés előtt lejátszódott társadalmi és gazdasági folyama
tok esetében konkrét adatokra támaszkodva azokat tényként, adottságként
kezelhetik,s csupán kimeneti oldaluk vonatkozik a jövőre, azaz prognosztizált.*
A Fm-nek a múltra vonatkozó része sem kizárólag ismert és determinált
elemekből áll, hanem maga is folyamatmodellt képvisel.
A Fm tartalmilag tulajdonképpen kettős prognózisnak felel meg, mert nem
csak a jövőbeli, hanem a földtörténeti múltban lejátszódó folyamatokat is
prognosztizálnia kell. (A történészek a megmondhatói, milyen nehéz, hálátlan
és bizonytalan feladat a múlt prognosztizálása.)
Amint a geológiai prognózis valójában kettős prognózis, a hasznosítási mo
dellekbe beépülő, illetve a földtan társadalmi és gazdasági kapcsolataira
vonatkozó Fm is valójában olyan kettős modellezésnek tekinthető, amely a
múltból indul ugyan ki és a jövőre vonatkozik, de a modell két oldala közt
időben olyan nagyságrendű különbségek vannak, melyek messze meghaladják
a Tgm-ek hasonló különbségeit.
3.7. Minden modell bizonyos egyszerűsítést jelent a valósághoz képest. Ennek
nem elsősorban méretbeli okai vannak, végső soron a modell lehet nagyobb
méretű is a modellezett jelenségnél, hanem az, hogy a modellekben nem lehet
minden tényezőt, mégkevésbé azok minden lehetséges kapcsolati lehetőségét
figyelembe venni. Minden tényező meghatározására egyébként márcsak anyagi
és időbeli korlátok miatt sincs lehetőség, egyes tényezőket pedig esetleg eleve
nem is lehet pontosan meghatározni. Ezen kívül a Fm is tartalmaz ismeretlen
tényezőket; ezeket érthetően eleve nem lehet figyelembe venni a modell meg
alkotásakor. Mindezek következtében a Fm is csak közelítő jellegű: hasonlít a
valóságra, de nem azonos vele. Nem a való hát: annak égi mása lesz, amitől
függ a modell varázsa — mondhatnánk némi költői szabadsággal parafrazeálva
a költő (ABANY J . ) szavait.
3 . 7 1 . A földtani események determinisztikusak olyan értelemben, hogy ha a
megvalósulásukhoz szükséges minden feltétel megvan, szükségszerűen be is
fognak következni, illetve végbe fognak menni (KOCH). AZ azonban, hogy az
említett összes feltétel megvan-e, nagymértékben véletlen jellegű (azaz nem
maga az esemény, hanem annak feltételei véletlen jellegűek), nem beszélve
arról, hogy a folyamatok sokkal összetettebbek annál, semhogy az őket meg
határozó minden tényezőt akárcsak elméletileg is számba tudnánk venni.
Ezért а földtani folyamatok, események, illetve jelenségek elméletileg is
véletlen (sztochasztikus) jellegűek, melyeken belül szerencsés esetben esetleg
kimutatható, illetve kikövetkeztethető a kauzális főelem, de arra annyi vélet
len, illetve nem ismert és nem tisztázható tényező rakódik rá, hogy a folyama
tot kénytelenek vagyunk sztochasztikusként kezelni, illetve annak tekinteni.
Méginkább érvényes ez a földtani ismeretekre, illetve kutatási eredményekre.
A geológiai adatok a kutatás sajátosságai következtében sohasem teljesek,
• Az előadásnak ez a megállapítása nem találkozott a közgazdászok egyetértésével. KAMARCK (USA) szerint az
előadás túlbecsüli a közgazdasági adatok megbízhatóságát. Azok ti. koránt sincsenek olyan szinten, hogy tényként
lehetne kezelni őket: az adatok eleve az adatgyűjtés (-szerzés) céliától függően motiváltak, s a legtöbbször nem méré
sen alapulnak. Még a fogalmaik sem pontosak: a közgazdasági modellek meglehetősen laza kategóriákkal dolgoznak.
THUTÍBEBG (USA) szerint eleve kérdésesek a feltételek, s külön kérdés, hogy tudnak-e ezekhez konkrét adatokat kapni.
A gyors megoldás érdekéhen feltételezik, hogy minden adatuk megvan, holott ez koránt sincs így; rendszerint önké
nyes korrekciókat használnak, ha a várt eredmény csak így közelíthető meg. Ezért mindig kérdőjelezzük meg a fel
tételeket. CARTER (USA) szerint kevés a kormánystatisztika, s a becslések nem közvetlen méréseken alapulnak. A
természettudományban az elmélet igazolható kísérletekkel; a közgazdaságban csak elmélet van, de a modell nem
ellenőrizhető kísérletekkel. Márpedig van jó, és van rossz analógia. KLEIN (USA) ugyancsak a kísérletezési lehetőség,
pontosabban: az ellenőrző kísérletek hiányát emelte ki. Ezért módszerként csak a dedukció alkalmazható: az ered
mény ismert, s azt keresik, mi volt, illetve lehetett az azt létrehozó ok.
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s a teljes halmazra nézve csak annak töredékét képviselik. Olyan reprezentatív
mintavételnek felelnek meg, ahol a mintasokaság 6 — 8 nagyságrenddel is kisebb
lehet az alapsokaságnál. Olyan ez, mintha Magyarországon tíz évenként egyet
len, vagy jó esetben 10 lakos évenkénti vizsgálatából vonnának le statisztikai
következtetéseket az ország egészére vonatkozó érvényességgel.
3.72. Mindezek miatt minden Fm bizonytalansággal terhelt, és a teljes meg
bízhatóságot elméletileg sem érheti el. Ezért még ha a modell pontosan a várt
eredményt adja is, ez nem ok sem a megelégedettségre, mégkevésbé az elbiza
kodottságra; tisztában kell.lennünk azzal, hogy a modell a valósággal való
teljes egyezés esetén is elvileg csak közelítő érvényességű. Kétségtelen, hogy a
bizonytalanság további kutatásokkal, a Fm tökéletesítésével csökkenthető,
ennek azonban gyakorlati okok miatt is jól megfogalmazható pénzügyi vagy
időbeli korlátai vannak. ~
Megjegyzendő, hogy a teljes pontosság nem. is feltétlenül szükséges. Sok
esetben ti. maga a modellezett,folyamat mérete eleve megszabhatja az ésszerű
en megkívánható pontosságot. Egy ásványi nyersanyag prognózis, vagy hasz
nosítási modelljétôl.pl. nyilvánvalóan nem várható el, hogy kg, vagy akárcsak
t pontossággal készüljön.
. • . ••
Az általánosítás és áttekinthetőség igénye, a modellezés két fő indoka tehát
a folyamat egyszerűsítésével, némi idealizálásaval fizetteti meg az új ismeret
szerzés lehetőségét.,
.
. •
3.73, Az előzőkből következően elvileg hibás álláspontot képvisel az, aki azt
hiszi, hogy a teljes megbízhatóság elérése pusztán kutatási ráfordítás: kérdése,
vagy éppen azt gondolja, hogy a modell teljesen megbízható.
A geológus feladata, hogy arra adjon választ: modellje, illetve annak ered^
menyei (következtetései)
•
— milyen kiinduló (alap) feltételek mellett
— milyen peremfeltételek mellett
• — milyen tér-és időtartományban
— milyen megbízhatósággal és valószínűséggel érvényesek.
3.8. A (s.s.) Fm-ek a megközelítés módjából eredően természeti paramétereket
használnak a Tgm-ek értékparamétereivel szemben, de ezt használják a.'s.l.
Fm-ek is, amikor a társadalom felvetette geológiai kérdésekre a maguk szak
területén keresik a választ.
Amikor a Fm a Tgm-be épülve annak részévé válik, nélkülözhetetlen, s nem
mindig könnyen megoldható feladatot jelent a természeti paraméterek átala
kítása értékmutatókká, holott erre többször is szükség lehet a modellalkotás
folyamán. A társadalmi-gazdasági oldalon megjelenő érték, illetve használati
érték igényt ui. a szakmai megoldás érdekében „le kell fordítani" földtani nyelv
re, a szakmai módszerekkel kapott földtani eredményt pedig újra „vissza
kell fordítani" a társadalom és a gazdaság használta nyelvre, használati érték
és értékmutatókra.
A természeti paraméterek használatának szükségessége okozza azt is, hogy
ha a Fm-ek méretezhetők is, nem mindig, s akkor is csak az azonos típusúak
összegezhetők.
3.9. Végül megemlítjük, hogy a Tgm-ek azzal a kifejezett igénnyel készülnek,
hogy tegyék lehetővé a modellezett folyamatba való beavatkozást, s ezen keresz
tül annak irányítását. A Fm-ek ezt az igényt nem, illetve csak korlátozott mér
tékben tudják kielégíteni. Nyilvánvalóan nincs módunk arra, hogy a már le
játszódott földtani folyamatok alakulásába beavatkozzunk, noha ezek megér-
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tésére is szükség lehet modellek készítéséhez. Ezért a természeti folyamatokkal
és jelenségekkel foglalkozó (s.s.) Fm-ek csupán a jelenség jobb megértését vagy
megértetését teszik lehetővé, a beavatkozást azonban nem, mert az tőlünk
függetlenül, sőt rendszerint azelőtt lejátszódott, mielőtt az ember egyáltalában
megjelent volna a Földön.
Bár a sci-fikben, sőt egyes világképek szerint elvileg nincs akadálya annak,
hogy a múltba visszamenve módosítsunk, vagy akár megakadályozzunk egy
már végbement eseményt, gyakorlatilag megvalósítható realitásként mégis
csak azt mondhatjuk, hogy beavatkozni csak a folyamat még hátralevő részébe
lehet. Ezért csak a Fm révén megismert, illetve pontosabban megismert jelen
ségek létrehozta anyagok, termékek, földtani alakulatok hasznosításába lehet
beavatkozni, azaz amikor a Fm természeti modellből hasznosítási modellé
alakul. Ennek a folyamatnak az irányítása azonban — a technogenezis földtani
következményeibe való beavatkozás kivételével — nem közvetlenül a Fm révén
történik, de az ad lehetőséget, jelent tudományosan kidolgozott objektív
alapot a megfelelő folyamatba való beavatkozásra, annak befolyásolására,
illetve céltudatos irányítására.

4. Az Fm-alkotás néhány időszerű hazai kérdése
A bevezetőben hangsúlyoztuk, hogy a Tgm-ek jelentős részében szükségsze
rűen szerepelnek Fm-ek — a Tgm szempontjából részmodellek —, illetve ezek
eredményei. Ezért indokoltnak látszik, hogy röviden kitérjünk arra is, melyek
azok az időszerű feladatok,- amelyek jelenleg a legnagyobb mértékben hozzá
tudnak járulni hazánk társadalmi és gazdasági fejlődéséhez.
4.1. Legfontosabb konkrét modellezési feladatokként a következőket említ
hetjük:
— Magyarország földtani modelljének továbbfejlesztése; ez mint az országra
vonatkozó minden más földtani modell alapja, különleges fontosságú feladat
— az ország szénhidrogénföldtani modelljének kidolgozását, illetve revízió
ját nemcsak a szénhidrogének kiemelkedő népgazdasági jelentősége indokolja,
hanem az is, hogy az analógiás-logikai modellnek tekinthető térfogatgenetikai
módszer kutatási szempontból valószínűleg már túljutott az áthajlási ponton,
s a perspektívák bővítése csak a feltételek megújításával lehetséges. Külső
paraméterekként a kőolaj kihozatali tényezőjére vonatkozó műszaki modellek
bekapcsolása indokolt
— hasonló feladatok mutatkoznak hasonló okok következtében a bauxit
prognózisban is; itt extenzív tényezőként a feldolgozási technológia megújítását
lenne indokolt figyelembe venni
— a sok, területi (regionális) modellnek tekinthető részmunka után kidolgo
zást igényelne az ország kőszénföldtani modellje is, mégpedig a külső feltételek
remélhető állandó kedvező változása miatt az állandó megújítás igényével
— közvetlen bányászati rendeltetésük miatt az előző, főleg földtani kutatási
hasznosítású modellekkel szemben minőségileg más irányú feladatot jelent egyes
kiemelt fontosságú területek (vö. Recsk, Máza-D, Bükkábrány stb.) lokális
Fm-jeinek elkészítése
— a technogenezis geológiájának feladatai Fm-ezés nélkül nem is oldhatók
meg. Az ezzel kapcsolatos tennivalók kétirányúak: alapként szükséges az ország
környezetföldtani modelljének elkészítése, majd a földtani szférákat érő külső
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hatások szimulálása Fnvezés útján. Ezen belül kiemelkedő jelentőségű azoknak
a geokémiai folyamatoknak a vizsgálata, melyek révén a nem megújuló erő
források minél nagyobb része megújíthatóvá válhat.
4.2. A Fm-készítés feladatai között említhetők olyan megoldásra váró mód
szertani kérdések is, mint pl.:
— hogyan hidalhatok át az ország mérete (é. kicsinysége) okozta nehézségek,
hogy ti. viszonylag szűk az analógiás kiválasztásra alkalmas háttér, azaz szűk
a lehetséges földtani típusok köre, s azoknak is kicsi az ismétlődése. Bizonyos
reményt jelenthet azonban az, hogy a természetben nemcsak az általánosból
lehet következtetni az egyesre, hanem olykor az egyedi, a kis gyakoriság is
lehetővé tesz általánosítást
— a Fm-ezésben, de általában a geológiai kutatásban is indokolt általánossá
tenni a minőségi oldal mellett a mennyiségiek tisztázásának igényét. Ez magá
ban foglalja egyrészt a Fm-ek, illetve rendszerek kiinduló és peremfeltételeinek,
valamint a modellezett folyamatok érvényességi tartományainak rögzítését,
másrészt a modellezés, illetve általában a földtani eredmények bizonytalansá
gának (resp.: megbízhatóságának) meghatározását (1. 3.7. pont), mindenek
előtt pedig azoknak a módszereknek a kidolgozását, melyekkel ez ésszerűen
elviselhető mértékűvé csökkenthető
— a földtani és a Tgm-ek az ember — természet viszonyon keresztül szorosan
kapcsolódnak egymáshoz; tartalmilag különösen jelentős pl. a geológia szerepe
az ásványi nyersanyagok hasznosításával kapcsolatos transzport-folyamatok
modellezésében. Mint a 3. pont bevezetésében utaltunk erre, egyértelműen
megvan a módszertani kapcsolat is a kétféle modellezés között. Ez mindkét
oldal számára gyümölcsöző lehetőségeket jelent modellezési módszereik és el
járásaik továbbfejlesztéséhez, illetve tökéletesítéséhez, s tudatos alkalmazással
ez realizálhatóvá is válik. Ezért fontos feladat, hogy a Fm-alkotás folyamatosan
kísérje figyelemmel a társadalmi, gazdasági és műszaki folyamatok modelle
zését, s tudatosan használja fel az ennek során, illetve révén szerzett tapaszta
latokat.
4.3. Mint megelőzően rámutattunk (1. 3.7. pont), a modellek elméleti alapon
kidolgozott, a valósághoz képest egyszerűsített, sok tekintetben idealizált
esetekre vonatkoznak, ezért a konkrét feltételektől függően mindig viszonyla
gos érvényűek. Mivel sem elvi, mégkevésbé gyakorlati okok miatt nem képesek
arra, hogy pontosan tükrözzék a valóságot, mindig van lehetőség, de szükség is
arra, hogy tökéletesítsük őket. Ez visszacsatolásként magában foglalja annak
rendszeres ellenőrzését, vajon
— a folyamat szempontjából mértékadó tényezőket választottuk-e ki a
modellezés alapjául
— ezek tényleges nagysága megegyezik-e a modellezés során választott
méretezéssel
— helyesen állapítottuk-e meg az egyes paraméterek közti kapcsolatokat.
A modell-készítéshez rendelkezésre álló paraméterek, a köztük levő kapcso
latok felismerését lehetővé tevő általános elméleti színvonal nemcsak feltételt,
hanem egyszersmind korlátot is jelent minden modell-alkotás számára. Ezért
a Fm-ek megalkotása mellett fontos feladat, hogy az új ténybeli adatok birto
kában és a geológia általános elméleti fejlődésének, mint belső tényezőknek,
valamint a társadalmi, gazdasági és műszaki fejlődésből következő követel
mények, mint külső paraméterek változásának — természetesen fejlődésének,
gazdagodásának — megfelelően rendszeresen kiegészítsük, módosítsuk, s a
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minőségi oldal állandó felülvizsgálatával, vagy szükség szerinti újrafogalmazá
sával állandóan tökéletesítsük, teljesebbé és megbízhatóbbá tegyük Fmjeinket.
Ha arra gondolunk, hogy a folyamatos továbbfejlesztés során modelljeink
megbízhatósága csak aszimptotikusan közeledik a valósághoz, de a teljes
megbízhatóságot nem, illetve elvileg csak a végtelenben érheti el, megnyugtató
lehet a Fm-ek készítői számára az az ebből levonható következtetés, hogy vár
hatóan még sokáig nem fenyegeti őket a munkanélküliség réme.
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Geology in social and economic models:
models in geology
J. Fülöp—F.

Benkő

In models dealing with the man-nature relationship, geology must appear too in the
form of generally known mineral resources, but also as other geological elements of the
natural resources and natural environment, respectively. Its appearance is observed as
a rule on the input side of the system, though it so on the output side as well. In these
models the geological elements are usually treated as definitive features, i.e. as confined
and static systems, though such an approach is incorrect from the geological point of
view, the geological elements being at the same time active constituents of the system.
In geology the possibilities offered by modelling have been made use of for a long
time now: a geological map itself is a model. And in geology there are possibilities for
assessing the material involved when modelling processes, as this is practised in a number
of special fields of geology.
Similarly to the social and economic models, the problems of geological models have
also been examined.
The stages of model-making are discussed. Like the social and economic modek, the
geological models are spatial ones. They reflect processes of flow (transport) of material
and energy and they Consist of system-elements that are in a hierarchical relationship
with one another.
The trends involved in the geological processes, the presence of an open and dynamic
system, its being relative, the orders of magnitude of deviation of the time factor as
compared to the social models, the need for prognosticating both the future and the past,
the stochastic nature of the evidence available and, consequently, the incertitude involved
in making models and, last but not least, the limitations of human interference (its
impossibility back into the past) are pointed out as specific features of a model.
Social and economic modelling was developed by using the principles and methods of
model-making in natural sciences and the process has resulted in stepping on the road
of an independent development. The connection between the two kinds of modelling is
now already a reciprocal one : either of the two is making use of the other's achievements
in order to improve its own methods.
The authors have outlined the principal tasks of geological modelling in Hungary and
the problems of methodology including the need for regularly comparing the empirical
facts with the models involved and consequently, the necessity for making continuous
efforts towards improving the methods of model-making.
Manuscript received: 2nd July, 1985.

Геология в общественных и экономических
моделях — модели в геологии
Йожеф Фюлёп и Ференц Бенкё
В социальных и экономических моделях, описывающих связь человека с природой,
закономерно появляется и геология, в форме общеизвестных видов минерального сырья,
но также и в качестве прочих геологических элементов природных ресурсов и окружаю
щей среды, чаще всего на входе, но иногда и на выходе модельной системы. Геологические
элементы в таких моделях обычно рассматриваются в качестве замкнутой и статической
системы, хотя с геологической точки зрения это несостоятельно, ибо геологические эле
менты в то же время являются активными компонентами модельных систем.
В геологии давно используются возможности моделирования: моделью является сама
геологическая карта, и в геологии имеется возможность вещественного моделирования,
реализуемая в ряде геологических дисциплин.
В статье рассматриваются проблемы теоретических моделей в геологии, подобно
социальным и экономическим моделям. В ней изложены этапы составление моделей. По-
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добно общественным и экономическим моделям, геологические модели являются прост
ранственными, они отражают процессы переноса вещества и энергии и состоят из систем
ных элементов, находящихся в иерархической связи друг с другом.
Подчеркиваются в качестве особых черт геологических моделей: направленность гео
логических процессов, открытость и динамичность системы, относительность системы,
отличие фактора времени на несколько порядков по сравнению с социальными и экономи
ческими моделями, необходимость прогноза наряду с будущим также и прошлого, сто
хастический характер знаний и соответственно недостоверность составляемых моделей,
использование природных параметров, ограниченные возможности (для прошлого: невоз
можность) вмешательства в процессы.
Моделирование общественных и экономических явлений возникло на основе использо
вания принципов и методов моделирования в естественных науках и встало на путь са
мостоятельного развития. В настоящее время имеется взаимная связь между моделирова
ниями обоих типов: каждое использует результаты другого в целях усовершенствования
своих методов.
В статье излагаются важнейшие задачи отечественного геологического моделирования,
а также методические вопросы, в т. ч. систематическое сравнение моделей с фактическим
материалом и посредством этого необходимость постоянного усовершенствования процесса
моделирования.

