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Köszöntő 

A Földtani Közlöny szerkesztőbizottsága, a Magyarhoni Földtani Társulat 
elnöksége és választmánya üdvözli a Tisztelt Olvasót! Megérhettük, hogy a 
Földtani Közlöny 125. évfolyama teljes egészében megjelent. 125 év az emberi 
élet léptékével mérve 3—4 emberöltoiíyi idő. 

Amikor Társulatunk hivatalos lapjának első száma megjelent, csupán 4 évvel 
voltunk a kiegyezés után, a birodalom két országrésze csak próbálgatta az új 
formájú együttélést. Abban az évben alakult meg a Német Birodalom, az év
századokon át külön élő önálló államocskák vaskezű egyesítésével. Egy éve 
jelent m e g Európa térképén Kr. u. 476, a Római birodalom bukása óta újra egy 
homogén állam Itália földjén, az egységes Olaszország. Ez ma már mind tör
ténelem. 

Tudományunk is hihetetlenül megváltozott a 125 év alatt. Azidőtájt éppen 
csak megkezdődött a mai területének háromszorosával rendelkező ország geo
lógiai felmérése. Megindult a nagyléptékű iparosítás, amely mind a mai napig 
páratlan sikertörténet az ország gazdaságtörténetében. Később megkezdődött 
a geológia különböző szakterületeinek gyors ütemű fejlődése: gondoljunk az 
őslénytan, a rétegtan, a hidrogeológia, a szerkezeti földtan fokozatos önállóso
dására, és mindezen ismeretanyagok gyakorlati alkalmazásaként a bányavál
lalatoknál megjelenő földtudományokra specializálódott szakemberek számá
nak növekedésére. 

Ez a 125 év az emberiség történetének egyik legviharosabb időszaka, ideo
lógiai áramlatok, birodalmak, tudományos iskolák felemelkedésével és buká
sával. Különösen látványos, és a földtudományokra nézve nem mindig kedvező 
fejleményeket hozott az utolsó 25 év. A csúcstechnológia helyet követel magá
nak a földtudományokban. Ugyanakkor sajátos ellentmondásként a bányászat, 
amely fő támogatója és inspirálója, költőien szólva múzsája volt a földtudomá
nyok fejlődésének, világszerte erőteljesen a háttérbe szorult. Hihetetlen mérvű 
átalakulások személyi konzekvenciái zajlanak le Keleten és Nyugaton: egyre 
kevesebb állami pénz jut a geológiára, a földtudományoknak új területeket kell 
(újra) meghódítaniuk (a környezetvédelem, az építésföldtan, a vízföldtan, a 
földtani eredetű veszélyek kezelése, természeti katasztrófák kezelése, a veszé
lyes hulladékok elhelyezésének kérdése, nukleáris hulladékok tárolásának föld
tani megalapozása) . 

Ebben a forrongásban élünk most Magyarországon is: A Magyar Állami Föld
tani Intézet és a Földtani Szolgálat korábbi tevékenységét és létszámát jelentő
sen lecsökkentve tevékenykedik, a klasszikus diszciplínák, a klasszikus ma
gyarországi bányászati tevékenység (kőszén, bauxit, urán), minimálisra redu
kálódott, a kőolajkutatás aktivitása megoszlik Magyarország és külföldi kon
cessziós területek között. 
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Még drámaibb változásokat él a tömegkommunikáció, az írott sajtó. Az írott 
szó szerepét egyre inkább átveszi elektronikus változata: a rádió, televízió, a 
számítógépes posta, a számítógépes információs hálózatok. Felmerül a kérdés, 
mi lesz a nyomtatott sajtóval, mi lesz a szakmai folyóiratokkal, elnyeli-e az 
elektronizált tömegtájékoztatás, eljutunk-e oda, hogy képernyő előtt ülve fogjuk 
lehívni a kedvenc újságunk mellett a szakmai folyóiratok példányait is? 

N e m először merülnek fel ezek a kérdések a történelemben. Néhány évtized
del ezelőtt sokan meg voltak győződve, hogy a televízió kiszorítja a színházat 
és a mozit, uram bocsa' a gyorséttermek a tradicionális konyhaművészet helyét, 
a sportpályák tribünjeit a televízió előtt lévő fotel. 

Meg vagyunk győződve arról, hogy mint már többször a történelem során, 
az újdonságok és a klasszikus megoldások között kialakuló egyensúly fogja 
képviselni a jövőt. És mi a valóság: a valóban jó színdarabok, filmek, kiváló 
sportteljesítmények telt házat vonzanak, a konyhaművészetet sem gyűri le a 
Mc Donald's féle gyorstáp. Az elektronikus kommunikációnak a szerepe első
sorban abban van, hogy óriási mennyiségű adathoz villámgyorsan és a kere
sésre szolgáló idő lerövidítésével hozzá lehet férni, az emberek között gyorsan 
és költségkímélő módon kapcsolatot lehet teremteni. De soha nem fogja pótolni 
a nyomtatásban megjelenő publikációkat, nyomtatásban dokumentált új ered
ményeket, hisz ezeknek a funkciója teljesen más: tükrözik, megőrzik és visz-
szaadják az elektronikus eszközök sebezhetősége nélkül az eredményeket az 
elkövetkezendő századokra is. Könyvek, írásos dokumentumok nélkül tudo
mányos világ, nem létezik: a földtudományokban igazán elmélyült munkát csak 
papírra nyomtatott, papírra rajzolt dokumentáció felett lehet végezni. Az elekt
ronizáció tehát eszköz marad és lesz, de nem végcél és végtermék. 

Ezeknek a gondolatoknak a jegyében lépünk át a 126. évfolyamba, azzal a 
meggyőződéssel , hogy 150. születésnapjához közelgő Társulatunk életének, 
eredményeinek, vívódásainak hű tükreként még további hosszú évtizedekre, 
(évszázadra?) kezünkbe vehetjük mindannyiunk büszkeségeként a Földtani 
Közlönyt. 


