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Tisztelt Ünneplők, kedves Elvtársak!
Kevés olyan évforduló, kevés olyan ünnepi 

megmozdulás adódik az emberiség történelmé
ben, amely jelentőségében hozzámérhető lenne 
az ezekben a napokban a földkerekség úgyszól
ván valamennyi országában folyó ünnepségek
hez. Az elmúlt fél évszázad folyamán a mar
xizmus—-leninizmus tanításait, a Nagy Október 
eszméit az emberiség százmilliói tették magu
kévá. Magától értetődő tehát, hogy ma az egész 
haladó emberiség fordul mélységes hálával és 
elismeréssel a Szovjetunió felé, ahol —  a múl
tat a jelen nagy kérdéseivel szorosan egybekap
csolva —  ünnepük évszázadunk történelmei 
formáló eseményét, a Bolsevik Párt és Lenin 
által győzelemre vezetett Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom 50. évfordulóját.

Amikor ötven évvel ezelőtt az Auróra cir
káló fedélzetéről leadott ágyúlövések egy új 
korszak születését adták hírül a világnak, majd 
pedig ismeretessé váltak az új szovjet állam 
tervei, társadalomátalakító elképzelései, még 
a magukat objektívnak valló körök is erősen 
kételkedtek abban, hogy a célkitűzések meg
valósíthatók. Ma már azonban nem vitatható, 
hogy valóban új korszak kezdődött: megindult 
az a folyamat, amely lerakta a társadalmi igaz
ságot érvényesítő világrendszer alapjait, meg
teremtette az első olyan államot, ahol szabadon 
bontakozhattak ki az egész társadalom alkotó 
erői, s ahol élő gyakorlattá váltak a népek kö
zötti békének és minden nép önrendelkezési 
jogának elvei.

A cári Oroszország földjén alakult első szo
cialista ország helyzetét az jellemezte, hogy az 
első világháború és az ezt követő imperialista 
intervenció csaknem teljesen kimerítette az új 
állam erőforrásait. Ilyen, körülmények között 
történelmileg rövid idő alatt felszámolni az el
maradottságot, megszüntetni a nyomort, haté
kony gazdasági és katonai potenciált létrehoz
ni valóban olyan feladat, aminek megvalósítá
sára csak az elnyomás alól felszabadult, láncait 
levetett néptömeg képes. A kizsákmányolás 
megszüntetése, a kommunisták alkotókészsége 
és kezdeményező lendülete példátlan gyors fe j
lődést eredményezett. Ma — a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom óta eltelt ötven év táv
latából — világosan és egyértelműen értékel
hetek a végbement változások: a szocializmus

' * Elmondva a K. F. H., M, A. F. I., E. L. G. I. párt- 
szervezetei által rendezett ünnepélyen.

világrendszerré vált, amelyhez 14 európai, 
ázsiai és amerikai ország tartozik. Ezek az or
szágok a Föld területének mintegy negyedré
szét, a Föld lakosságának több mint egyharma- 
dát foglalják magukba, termelésük a világ ipa
ri termelésének mintegy 40 százalékát képvise
li. A  kommunista mozgalom tehát eljutott a v i
lág minden részére, korunk haladó mozgalmai
nak vezető erejévé vált.

A szocialista világrendszer létrejötte ma
gával hozta a gyarmatvilág széthullását. A 
Szovjetunió és a többi szocialista ország gyors 
fejlődése, valamint —  ezzel szoros okozati kap
csolatban —  a munkásmozgalomnak a tőkés 
világon belül egyre növekvő befolyása ma már 
lehetővé teszi a béke és háború problémájának 
új módon való megfogalmazását. Korábban az 
imperializmus lényegéhez tartozó ellentmon
dások a háborút elkerülhetetlenné tették. Ma 
már az imperializmus — annak ellenére, hogy 
lényege mit sem változott — nem irányíthatja 
önállóan a világeseményeket. Reális lehetőség 
nyilt arra, hogy az emberiség megszabaduljon 
egy újabb világháború esztelen pusztításától, 
s hogy ez a lehetőség milyen mértékben válik 
valóra, az végső soron a két rendszer között 
folyó történelmi versengés kimenetelétől függ.

A  fejlődés iránya félreismerhetetlen, bár 
az imperializmus minden eszközzel akadályokat 
próbál gördíteni a fejlődés útjába. Az Egyesült 
Államok az elmúlt évek során fegyveres inter
venciót hajtott végre Kongóban és a Dominikai 
Köztársaságban, fenyegetőzésekhez folyamodott 
Kuba ellen, barbár agressziót folytat a hős viet
nami nép ellen, háborús konfliktusokat szít a 
Közel-Keleten, támogatja a portugál gyarmato
sítókat és Dél-Afrika fajgyűlölőit, fasiszta kato
nai puccsokat szervez, ahogy azt legutóbb Gö
rögországban tette. Ez a kalandorpolitika azon
ban nem képes megváltoztatni az események 
menetét, nem tudja feltartóztatni a világforra
dalmi mozgalom előrehaladását, nem képes kiöl
ni az emberekből a becsületes, békés munka 
örömét.

Az imperialista körök kalandorpolitikájá
nak határt szab a Szovjetunió katonai poten
ciálja; a dolgozó tömegek pedig — akik előtt 
világviszonylatban megnyílt a társadalmi fejlő
dés beláthatatlan perspektívája — együtt örül
nek a Szovjetunió erősödésének, műszaki, tech
nikai, gazdasági és tudományos eredményeinek. 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. év
fordulóján — 1957. október 4-én — olyan ese-
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menyre került sor,, amely bolygónk embermil
lióinak elismerését vívta ki: ekkor bocsátották 
pályára az első mesterséges holdat, amit azóta 
élőlényt, sőt embert szállító, speciális műszere- 
zettségű meteorológiai, ionoszféra-kutató mű
holdak százai követtek, széles tömegek előtt 
dokumentálva a szovjet tudomány és technika 
messze kiemelkedő fejlettségét. Pedig a forra
dalom előtti Oroszország gazdasági és kulturális 
szempontból egyaránt a világ egyik legelmara
dottabb országa volt, ahol egyáltalán nem biz
tosították a tudomány fejlődésének feltételeit. 
Az elenyésző számú általános iskola következ
tében a lakosság nagyrésze nem ismerte a betű
vetést, a felsőfokú tanintézetek elégtelen volta 
és a kutatóintézmények teljes hiánya lehetet
lenné tette a tudományágak szerves kapcsolatá
nak kiépítését.

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
új feltételeket teremtett a tudomány gyors fej
lesztéséhez, konkrét feladatokat tűzött ki a tu
domány elé és ezzel megváltoztatta a fejlesztés 
ütemét, sőt jellegét is. Vlagyimir Iljics Lenin 
mondotta közvetlenül a forradalom győzelme 
után: „Régebben az egész emberi értelem, annak 
egész géniusza csak azért alkotott, hogy egye
seknek juttassa a technika és kultúra minden 
gazdagságát, s másokat megfosszon a szükséges 
műveltségtől és fejlődéstől. Ma viszont a tech
nika minden csodája, a kultúra minden vívmá
nya össznépi tulajdonná vált és mától fogva az 
emberi értelem és géniusz sohasem lesz az el
nyomás, a kizsákmányolás eszközévé.”

Napjainkban már a Szovjetunióban a tu
domány a legfontosabb állami ügy. Fejlődése 
olyan, társadalomban megy végbe, ahol a terme
lőerők növekedését nem korlátozzák az egyéni 
érdekek és ahol a tudományos vizsgálatok min
den eredményét tervszerűen és azonnal átveszi 
a mindennapi termelés. így van ez az ásványi 
nyersanyagkincseik hasznosításánál is.

A szovjet állam megalakulásának első nap
jaitól kezdve a Kommunista Párt és a szovjet 
kormány nagy jelentőséget tulajdonított az or
szág természeti kincsei tanulmányozásának és 
kihasználásának. Lenin által a Földről és a Föld 
mélységeiről kidolgozott dekrétumok alapján a 
szovjet nép törvényesítette jogát, hogy az ás
ványi nyersanyagokat a szocializmus építésére 
használja fel. Ennek következtében a geológiai 
kutatások hatalmas méreteket öltöttek.

Ma a Szovjetunióban több mint 11 ezer 
geológiai expedíció működik, a földtani kuta
tásokkal összesen mintegy 500 ezer ember fog
lalkozik, akik közül mintegy 100 ezer mérnök 
és technikus. Hatalmas a rendelkezésre álló 
technikai apparátus is: legkorszerűbb, 7000 m-t 
is túlszárnyaló fúrásokat lehetővé tevő fúróbe
rendezések, legbonyolultabb elektronikus ké
szülékek, speciális gépkocsik, terepjárók, talaj
egyengető gépek, különleges műszerezettságű

repülőgépek és helikopterek állnak a földtani 
kutatás rendelkezésére.

Szinte felmérhetetlen nagyságú tudományos 
fellegvárat építettek ki az ásványi nyersanyag- 
kutatás hatékonyabbá tételére. Egyedül a Szov
jetunió Geológiai Minisztériuma kötelékébe 42 
tudományos kutatóintézet tartozik. Hatalmas 
geológiai intézeteket létesítettek a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiájának, valamint a szö
vetséges köztársaságok tudományos akadémiái
nak keretén belül is. Ezekben az intézetekben 
több mint 15 ezer tudományos munkatárs dolgo
zik.

Az elmúlt 15 esztendő alatt a Szovjetunió
ban a geológiai tudomány számos új ága fejlő
dött ki. Ilyen például a hasznos ásványi előfor
dulások tér- és időbeli elhelyezkedésének tör
vényszerűségeivel foglalkozó metallogénia, a 
földkéreg fiatalkori mozgásait vizsgáló neotek- 
tonika, az izotóp- és radioaktív geológia, a 
hasznos ásványok felderítésére specializált geo
fizika, geokémia és kristálykémia. A Szovjetunió 
a leggyorsabb és legolcsóbb aeromágneses te
repfelvétel hazája és a geológiai kutatások ma
tematikai módszereinek széleskörű elterjesztő- 
je-

Az elmúlt ötven év alatt a hasznos ásványi 
előfordulások elhelyezkedésének törvényszerű
ségeivel; keletkezésük sajátságainak vizsgálatá
val kapcsolatban kiemelkedő munkát végeztek, 
befejezték a különböző geológiai képződmények 
jellemzését, kidolgozták számos geológiai folya
mat elméleti alapjait, elkészítették a Szovjet
unió egész területére a geológiai, tektonikai, 
hidrogeológiai, paleogeográfiai térképeket.

Szinte nem is lehet megfelelő jelzőt találni 
arra az óriási méretű tudományos felkészült
ségre, amelyet az előbbiekben röviden vázoltam. 
A szovjet tudomány azonban nem öncélú, elszi
getelt szellemi tevékenység, hanem ma már köz
vetlen termelőerővé vált, amely földtani vonat
kozásban, a hasznosítható ásványi előfordulások 
feltárásának egyre növekvő számában realizá
lódik.

1917-ben ipari méretekben kőolajat kizáró
lag a Kaukázusban termeltek, míg napjainkban 
már a feketearany folyik Közéc-Ázsia, a Volga- 
vidék,. Kazahsztán, Ukrajna kőolajvezetékeiben 
is, és az utóbbi években kcolajkutak jelentek 
meg Szibériában és Bjelorussziában is.

A hétéves terv éveiben a szovjet kutatók 
több mint 600 kőolaj előfordulást fedeztek fel, 
amely lehetővé teszi, hogy a kőolajtermelés 
szintjét az 1966 évi 265 millió tonnáról 1970-ig 
350 .millió tonnára emeljék.

Hasonló eredményeket értek el a földgáz- 
előfordulások feltárásában is. Az utóbbi eszten
dőkben 510 földgázlelőhelyet tettek ismertté, 
amelyek közül 146-ot már termelésbe állítottak. 
Kiemelkedő előfordulás a Tyűmen várostól
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északra fekvő terület, melynek földgázkészletét 
12 . 1021 m:i-re becsülik. Az új földgázelőfordu
lások lehetővé teszik, hogy az 1966-ban 145 mil
liárd m -es földgáztermelési szintet 1970-re 
megkétszerezzék.

A geológiai szénkészletek és a széntermelés 
szintje tekintetében a Szovjetunió a világon az 
első helyen áll. A szovjet hatalom évei alatt a 
geológiai szénkészletek 38-szorosra növekedtek 
és 8700 milliárd tonnát tesznek ki. Ilyen hatal
mas szénvagyon indokolttá teszi, hogy a szén- 
termelést az 1966 évi 630 millió tonnáról 1970-re 
900 millió tonnára emeljék.

A földtani kutatás fejlődése tette lehető
vé, hogy az 1966. évi vasérctermelés 180 millió 
tonnára emelkedett. Összehasonlításként meg
említem, hogy 1913-ban a cári Oroszország vas
érctermelése alig haladta meg a 9 millió tonnát. 
A Szovjetunió ma már teljes mértékben bizto
sítani tudja vasércszükségletét és jelentős meny- 
nyiségű ércet szállít mind Kelet-, mind Nyugat- 
Európa országaiba.

A cári Oroszország bányászata a Mengye- 
lejev-féle periódusos rendszer 104 eleme közül 
1917-ig mindössze 16 elemet bocsátott a kohá
szat és ezen keresztül a felhasználók rendelke
zésére. Ezzel szemben a Szovjetunióban 1940- 
ben már 38, 1950-ben 43, jelenleg pedig 70 elem 
szerepel a gyártmánylistán. Mangán, nikkel, 
wolfram, kobalt, bauxit nyersanyagkészletek te
kintetében a Szovjetunió a világon az első he
lyek egyikét foglalja el.

Az elmondott néhány számadat világosan 
szemlélteti, hogy a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom hatására bekövetkezett társadalmi 
változás milyen erőket képes mozgósítani és 
világosan szemlélteti azt is, hogy a földtani ku
tatás az egyik kiindulópontja a nyersanyagbázis 
kiszélesítésének, amely nélkül elképzelhetetlen 
az az ipari fejlődés, amelynek napjainkban a vi
lág minden államában, elsősorban a szocialista 
tábor országaiban tanúi vagyunk.

A felszabadulás Magyarországon is megte
remtette azokat a társadalmi viszonyokat, ame
lyek között hazánk ipara is — tőkés viszonyok 
között soha nem remélt mértékű — fejlődésnek 
indulhatott. Nyilvánvaló, hogy ez az ipari fej
lődés nálunk is szükségessé teszi a nyersanyag- 
bázis permanens bővítését. A technika rohamos 
fejlődése következtében ugyan nyersanyagszük- 
ségletünik egyrészét maga az ipar, elsősorban a 
korszerű vegyipar biztosítja, de az előttünk álló 
feladatokat a jövőben is csak akkor tudjuk meg
oldani, ha gazdaságosan kitermelhető ásványi 
nyersanyagkincseinket maradéktalanul haszno
sítjuk. Ezért a kormányzat gazdaságpolitikájá
nak szerves része a földtani kutatás fejlesztése, 
a kutatási erők összefogása és a szükséges esz
közök. berendezések állandó tökéletesítése.

Hazánk kis ország, irreális volna tehát a 
földtani kutatás révén a Szovjetunióval össze

hasonlítható nagyságrendű eredményeket vár
ni. Meggyőződésem azonban, hogy az a hatal
mas erő, amely a nincstelen muzsikok országá
ból a mai, szervezettségében erős, eredményei
ben kimagasló, tudományos életben élenjáró 
Szovjetunió kialakításához és hazánkban a 3 
millió koldus országából fejlett iparral rendel
kező mezőgazdasági ország megteremtéséhez ve
zetett, a földtani kutatás vonatkozásában is 
újabb eredményeknek lesz forrása.

Magyarország jelenleg 5000 főt meghaladó 
létszám foglalkoztatásával évente mintegy más
fél milliárd forintot fordít a különböző ásványi 
nyersanyagok kutatására. Ezek a technikai fel
tételek, a hazai geológus gárda tudományos fel- 
készültsége és az önökben kétségbevonhatatla- 
nul meglévő alkotóerő máris jelentős eredményt 
hozott. Űj kőolaj-, földgáz-, szén-, bauxit-, ásvá
nyi anyag-előfordulásokat tártak fel és így je
lentékenyen megnövekedtek ásványi nyers
anyagkészleteink. Az utolsó 10 év alatt kőolaj- 
vagyonúnk 10%-kal nőtt; szén-, bauxit-, ólom- 
cinkére készletünk 2,5-szeresre, földgázkészle
tünk pedig 6-szorosra növekedett.

Kedvezően alakult a nyilvántartott összes 
készlet megkutatottsága is, például a kőolajnál 
9%-ról 32%-ra, a földgáznál pedig 17"o-ról Somi
ra. A készletek bányaműveletekkel való lekö
töttsége is arra utal, hogy az elmúlt 10 eszten
dő alatt eredményes volt a kutatási tevékeny
ség. Amíg 1956-ban a feketeszénkészletek 95%-a 
volt bányaműveletetokel lekötve, addig ma már 
ez az érték csak 65%; hazánk összes szénkész
lete pedig csupán egyharmadrészben van a bá
nyászat által igénybe véve.

Évről-évre fejlődnek és egyre inkább kielé
gítik a kitermelő bányászati iparágak által tá
masztott igényeket az összefoglaló földtani ku
tatási jelentések. Növekszik a mérlegadatok 
megbízhatósága, szemléletesebbé válik az ás
ványelőfordulás minőségi kategóriánkénti bon
tása. Az Országos Ásványvagyon Bizottság e 
vonatkozásban elismerésre méltó munkát vég
zett.

A gyakorlati eredmények természetesen ha
zánkban sem nélkülözhették az elméleti alapok 
egyre intenzívebb mértékű növekedését, a föld
tani alapkutatás és előkészítő kutatás fejleszté
sét, a geológiai tudományok fejlődését. Az 1939- 
ben fennállásának 100. évfordulóját ünneplő 
Magyar Állami Földtani Intézet és az Eötvös 
Lőránd Geofizikai Intézet tudományos eredmé
nyeivel kivívta a magyar szakmai társadalom el
ismerését. Messze vezetne az eddig elért ered
mények részletes felsorolása, de

— az áttekintő és részletes földtani térké
pek elkészítése,

— az építésföldtani és vízföldtani térképek 
kidolgozása,

— a prognózistérképek rendszerének ki
munkálása,
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— az átfogó, komplex földtani vizsgálatok 
elvégzése,

— a közvetlen ipari feladatok megoldásá
ban való tevékeny közreműködés,

— a földtani dokumentációs és információs 
feladatok megszervezése

mindenképpen olyan útnak tekinthető, amelyen 
haladva a Magyar Állami Földtani Intézet a tu
domány termelőerővé válásának útjára léphet.

Az Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet
— a műszeres szeizmikus kutatás beveze- 

vel és fejlesztésével,
— a rendszeres földmágneses kutatás meg

indításával,
— a mélyfúrási geofizika módszereinek és 

műszereinek kidolgozásával,
— a szondázó geoelektromos, valamint tel- 

lurikus műszerek kialakításával,
— újabban a mélyebb szerkezetek kutatá

sára alkalmas magnetofonos szeizmikus 
berendezés megalkotásával,

— a karottázs kutatási metodika kidolgo
zásával

a tudomány és gyakorlat összekötő kapcsának 
nehéz és felelősségteljes, de máris olyan eredmé
nyes feladatát tölti be, amely a hazai igények 
kielégítése mellett lehetővé teszi ebben az év
ben mintegy 10 millió devizaforint értékű geo
fizikai műszer exportját.

Kedves Elvtársak!
Mint a Magyar Forradalmi M unkás-Pa

raszt Kormány tagja, megragadom az alkalmat, 
hogy az előbbiekben csak vázlatosan felsorolt 
eddigi munkájukért köszönetét mondjak. Tisz
tában vagyok azzal, hogy a felszabadulás utáni 
első tíz esztendőben az iparpolitikai koncepciók 
sűrű változása és ennek következtében a föld
tani kutatás szervezetének gyakori módosítása 
milyen nehézségeket támasztott munkájukban. 
Az Országos Földtani Főigazgatóság 1953-ban 
történt megszervezése, majd 1964-ben Közpon
ti Földtani Hivatallá való átalakítása azonban 
hatásos eszköznek bizonyult a földtani kutatás
sal foglalkozó erők összefogására és a vélemény- 
eltérések tisztázására. Nyomatékosan szeretném 
hangsúlyozni, hogy az a körülmény, hogy a 
földtani kutatás az utóbbi időben nem közvet
lenül, hanem személyemen mint ágazati minisz
teren keresztül tartozik a Minisztertanácshoz, 
nem azt jelenti, hogy ma már a kormányzat 
kevésbé ítéli fontosnak a földtani kutatási te
vékenységet, hanem éppen ellenkezőleg, súlyt 
helyez a kitermelő bányászati iparágak és a 
földtani kutatás szoros együttműködésére és 
ezen keresztül látja célkitűzéseinket megoldha
tónak. Ennek az együttműködési koncepciónak 
a kidolgozására, következetes és céltudatos meg
valósítására kaptam én megbízást.

Szükségessé tette ezt a kormányzati intéz
kedést új gazdasági mechanizmusunk küszöbön

álló bevezetése is. Ismeretes Önök élőtt, hogy a 
gazdasági mechanizmus reformja azt a célt szol
gálja, hogy termelési tevékenységünket gazda
ságosabbá, jövedelmezőbbé tegyük és ezen ke
resztül nagyobb anyagi erőráfordításokkal ren
delkezzünk a pénzügyi eredménnyel közvetle
nül nem járó feladataink elvégzésére, elsősor
ban dolgozó népünk életszínvonalának intenzív 
emelésére. A gazdasági mechanizmus reformja 
természetesen kihat a földtani kutatásra is. Ezek 
a kihatások Önök előtt már ismertek és külön 
köszönetét szeretnék mondani azért a készsé
gért és megértésért, amellyel ezen országos cél 
megvalósítása érdékében tett intézkedéseimet 
eddig is fogadták.

Miről is van tulajdonképpen szó?
Említettem már, hogy a földtani kutatás 

alapvető feladata hazánk hasznos ásványi elő
fordulásainak feltárása, hogy ennek ismeretében 
a bányászat egyre nagyobb arányban tudja az 
ipar és mezőgazdaság nyersanyagszükségletét 
hazai forrásból gazdaságosan fedezni. Központi 
feladatnak tehát a magyar bányászat megsegí
tését, népgazdaságunk egészére kiható tevékeny
ségének támogatását kell tekinteni. Ahogyan a 
Szovjetunióban a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom után kialakult a teljes összhang és 
együttműködés a nyersanyag-előfordulások 
megismerése és kitermelése között, ugyanúgy 
kell hazánkban is egyre szorosabbá fűzni a geo
lógusok és bányászok munkáját.

Az új gazdasági mechanizmus szelleme 
nyilvánvalóan szükségessé teszi a földtani ku
tatások gazdaságosságának fokozását is. Az ás
ványi nyersanyagkutatásokkal kapcsolatos gaz
dasági intézkedések jelentőségét lényegesen fo
kozza az a körülmény, hogy a földtani kutatás 
terén rendelkezésre álló szellemi és anyagi ka
pacitás helyes felhasználása évi több tízmilliárd 
forint népgazdasági eredménynek lehet forrása 
attól függően, hogy a földtani kutatás milyen 
mértékben produkál gazdaságosan kitermelhető 
új készleteket. Megfordítva: a földtani kutatás 
ugyanilyen nagyságrendű veszteségek forrásá
vá válhat, ha a bányászat megkutatott, de csak 
gazdaságtalanul, vagy kevésbé gazdaságosan 
kiaknázható készletekre létesít több évtizedes 
élettartamú bányákat, vagy népgazdaságunk a 
hazai lehetőségeknél esetleg költségesebb im
portra kényszerül berendezkedni.

A földtani kutatás hatékonyságát tehát a 
kutatás révén megismert, kitermelhető ásványi 
nyersanyagkészlet kiaknázása esetén elérhető 
eredmény határozza meg és a tevékenység ak
kor tekinthető gazdaságosnak, ha az ásványi 
nyersanyagkészlet megismerésére fordított ku
tatási költség kisebb, mint a szóban forgó ás
ványi termék termelési értékének és bányásza
ti költségének különbsége. Ha ez a kondíció 
nincs teljesítve, a megkutatott készletet gaz
dasági szempontból nem lehet műrevalónak te
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kinteni. A ma nyilvántartott műrevaló készle
teink tehát szigorú felülvizsgálatra szorulnak.

A hazai ásványi termékek előbbiek szerint 
értelmezett kutatási hatékonysága még meden
ce-átlagban is igen nagymértékű eltéréseket 
mutat. A földtani kutatásnak tehát a jövőben 
még aktívabb kezdeményező szerepet kell ját
szania az iparfejlesztési irányelvek, illetve a 
bányatelepítési elhatározások tekintetében az
által, hogy feltárja és az ipar felé javasolja a 
nagy népgazdasági értéket képviselő és kevés 
ráfordítással kitermelhető ásványi előforduláso
kat.

Ennek érdekében a lehetséges maximumig 
kell fokozni a kimagaslóan műrevalónak mutat
kozó kőolaj- és földgáz-előfordulások kutatását 
még akkor is, ha az, új előfordulások a meg
lévőknél gazdaságilag kedvezőtlenebbek lenné
nek. Emellett a rendelkezésre álló kapacitást 
a jelenleg kiaknázás alatt állókkal közel azonos, 
vagy azoknál kedvezőbb adottságú mangán-, 
bauxit-, vasérc-előfordulások, dunántúli szén- 
előfordulások és külművelésre alkalmas szénelő
fordulások kutatására célszerű fordítani. Indo
kolatlan azonban kutatási kapacitást lekötni a 
jelenleg kiaknázás alatt lévőkkel azonos, vagy 
annál még kedvezőtlenebb adottságú színes- 
fémércek, valamint kizárólag mélyműveléssel 
termelhető észak-magyarországi szénelőfordulá
sok megismerésére.

A kedvező műrevalóságú területeket .a mű
szakilag lehetséges maximális kutató-fúrási kon
centráltsággal kell megkutatni és a népgazda- 
ságilag mielőbb kiaknázandó területek kutatá
sának befejezése útjából minden akadályt el 
kell hárítani. Nem szorul ugyanis külön bizo
nyításra, hogy a népgazdasági eredmény eléré
sében vagy elmaradásában az új gazdasági' me
chanizmus viszonyai között milyen jelentős sze
repe van az időtényezőnek.

Magyarország ásványi nyersanyag-szükség
letének alig több .mint felét lehet jelenleg hazai 
előfordulásokból kielégíteni és iparunk, illetve 
mezőgazdaságunk ásványi nyersanyagokkal va
ló ellátása még sóik nehézséget jelent. Egyes 
ásványi termékekből jelentős készletekkel ren
delkezünk ugyan — így például a mai termelés 
szintjén szénvagyonunk 120 évre, bauxitvagyo- 
nunk csaknem 60 évre fedezi a szükségletet — , 
de a gazdaságosan kitermelhető készletek ará

nya igen kedvezőtlen. A földtani kutatás az el
múlt két évtized alatt bebizonyította, hogy ha
zánkat nem lehet egészében véve ásványi nyers
anyagokban szegény országnak tekinteni. Most 
az a feladat, hogy geológusaink új előfordulá
sok feltárásával megváltoztassák azt a közfel
fogást, mely szerint a gazdaságos magyar bá
nyászatnak nincs meg a geológiai előfeltétele.

Kérem Önöket, érezzék át egyrészt ennek 
a feladatnak a jelentőségét, amit hazánk nyers
anyag-ellátásának növelésén keresztül egész 
gazdasági életünk jövőbeni fejlődésével lehet 
jellemezni, érezzék át másrészt ennek a fel
adatnak a politikai tartalmát, tekintsék a szer
vezett, célratörő földtani kutatást a szocializ
mus felépítéséhez szükséges egyik anyagi bá
zisnak. A szocializmus felépítése dolgozó né
pünk hű óhaja és további társadalmi felemel
kedésünk záloga.

A szocializmus felépítése minden országban 
hosszú harc eredménye. Az egyes országokban 
folyó harcot nem lehet elválasztani a többi or
szág küzdelmétől, a forradalmi eszméknek az 
egész világra kiterjedő győzelmétől.

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
története kimeríthetetlen tárháza a tapasztala
toknak : az elmúlt ötven évben nem volt a bé
kéért, a nemzeti függetlenségért, a társadalmi 
haladásért és a tudomány fejlődéséért folyta
tott harcnak egyetlen olyan eseménye sem, 
amely közvetlenül vagy közvetve ne lett volna 
kapcsolatban Lenin októberével. Ha mérlegel
jük a fél évszázad alatt aratott győzelmek so
rozatát, fogalmat alkothatunk magunknak azok
ról a jövőbeni győzelmekről, amelyek a béke és 
biztonság viszonyai között magasabbrendű élet
formát biztosítanak az emberiségnek, s segíte
nek bennünket is feladataink maradéktalan 
megoldásában.

, Ezekkel a gondolatokkal kívántam a föld
tani kutatás dolgozóinak ünnepi megemlékezé
séhez hozzájárulni, megragadva az alkalmat ar
ra is, hogy röviden vázoljam a közel és távo
labbi jövő feladatait.

S ha gondolataim megértésre találtak, ak
kor igyekezetem nem volt hiábavaló.

Éljen a Nagy Október forradalmi eszméi
nek diadala!

Éljen a világbéke!
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