
A földtani kutatás dolgozói a XXX. 
Bányásznap alkalmából köszöntik 
a bányászokat *

Tisztelt ünneplő közönség, kedves Elvtársak!
Hazánk felszabadulását követően 1950-től 

kezdődően harmincadszor gyűlnek össze a bá
nyászok, az üzemek, vállalatok környékén, a 
leszállóaknák, hatalmas tátongó külfejtések, 
messzire látszó fúrótornyok, csillogó tartályok, 
dömper járta bauxittól vörös utak, érc és kőze
tek porával bevont munkahelyeken azok az 
emberek, akik életüket az ásványi nyersanya
gok bányászatának szentelték a köz javára, az 
ország hasznára. A bányászat történetéből is
mert, hogy ez a foglalkozás, jobban mondva 
hivatás, más fizikai munkával összehasonlítva, 
lényegesen veszélyesebb, sokkal nagyobb bátor
ságot, kitartást igényel, egyúttal intenzívebben 
kifejleszti az összetartozás, az egymásrautaltság, 
a bajtársiasság érzését, és már régen nemcsak 
szakma, foglalkozási ágazat, hanem a munkás
ság egy rendkívül öntudatos, hűséges, odaadó, 
bátor rétege és ezáltal a bányászság politikai 
erőt is képvisel. Jól tudták ezt a tőkések is, 
akik, ha kellett fegyverrel is vérbefojtották a 
bányászok megmozdulását, és jól tudja ezt a 
felszabadulást követő politikai és gazdasági ve
zetés is, igyekezve méltó anyagi-erkölcsi meg
becsülést biztosítani a bányászoknak. Harmin
cadik alkalommal hajtjuk meg a kegyelet és 
elismerés zászlaját az életüket a hivatásért, 
egészségüket a közösségért áldozó, nem kímélő 
bányászok előtt!

A magyar földtant művelők több, mint 10 
ezer fős tábora, élén a Központi Földtani Hiva
tallal, tömörödve a legrégebbi, a 132 esztendős 
Magyarhoni Földtani Társulatba, és a kereken 
100 esztendővel fiatalabb Magyar Geofizikusok 
Egyesületébe, tisztelettel, nagy megbecsüléssel 
és szívből köszönti azokat a bányász elvtársakat, 
akik az ő következtetéseiket, tudományos elmé
leteiket, kiértékeléseiket, számításaikat valóra 
váltják. Ök tudják csak azt a csodálatos mun
kafolyamatot, melynek nyomán a papírra rótt 
képletek, szimbólumok, a pauszrajzokon fellel
hető bonyolult hieroglifák, a szemrontó mik- 
roszkopizálás és a laboratóriumok csendes han
gyaszorgalmú tevékenységéből a kőolaj, a szén, 
érc millió tonnái, az ipar alapanyagai, a mező- 
gazdaság tápláló és védőszerei válnak. Csak és 
csakis az ő munkájuk eredményezi azokat a 
konkrétumokat, melyeket az anyagvizsgáló és 
folyamatrekonstruáló geológus, a mérhetetlent 
is mérni törekvő és számító geofizikus megál
modott, kimunkált, kiszámított, megtervezett!

Tisztelt Bányászok, kedves Barátaink, Elvtár
saink! Engedjék meg, hogy a bányásznapi kö
szöntés alkalmával néhány olyan gondolatot 
vessek fel, amely részben visszapillantás, rész
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ben helyzet-áttekintés, de mindenképpen azt 
szeretné szolgálni, hogy a jövő nagy feladatai
nak közös megvalósítása során egymást mind 
jobban megértsük, segítsük, ezáltal eredménye
sebben dolgozhassunk.

Tény, hogy az ember gyakorlati tevékenysége 
rendszerint megelőzte a tudományos vizsgála
tokat és a tudományos igényű kutatómunka az 
esetek túlnyomó többségében a gyakorlati igé
nyekből fakadt. Ősi foglalkozás a bányászat is, 
mely már a kőeszközök alapanyagának megszer
zését célozta. Megemlíthetem a különböző fé
mekkel jellemzett történeti tagolást, amikor a 
felszíni kibúvásokon, toriatokon végzett bányá
szati tevékenység földtani vonatkozásában még 
nélkülözte a tudományos alapokat. A bánya
technika jóval megelőzte ezt, hiszen a régi bá
nyákban az ősember, a középkor bányászainak 
leleményességét, technikai felkészültségét cso
dálhatjuk. De sokáig nem volt elmélet a Föld, 
a kőzetek, a hasznosítható ásványtársulások ke
letkezéséről és ha volt ilyen, azt az akkori egy
házi hatalmak kíméletlenül megsemmisítették 
szerzőjükkel, terjesztőikkel együtt. A geológia, 
a bányászat igényeként jött létre, de mert ok
nyomozó kutatásaiban is veszedelmes ellenfél
nek bizonyult, a vallás sokáig elnyomta, fejlő
dését gátolta. Azok a bányászok lettek kezdet
ben geológussá, akiket izgatott minden olyan 
kérdés, ami a bályászott anyag eredetére, kép
ződési, feldúsulási folyamataira vonatkozott, 
hogy ennek segítségével olyan helyeken is meg
kezdhessék a kutatásokat, ahol egyébként nem 
tennék. Meg kellett hát eleveníteni a kőbeme- 
revedett évmilliók történetét, ennek kritikai ér
tékelése alapján megállapítani az összefüggése
ket és törvényszerűségeket, és meghatározni a 
lehetőségeket. íme itt van az első prognózisok 
csírája, mely a távlati tervek készítésének le
hetőségeit hordozza magában.

A földtant művelők, a tudományok fejlődése 
során minden eszközt, műszert, módszert, szá
mítást és elemzést felhasználtak arra, hogy azt 
a .vizsgálatuk tárgyát képező Földre vonatkoz
tassák. így jött létre a földtan nagyjelentőségű, 
korszakalkotó metodikája a geofizika, ill. annak 
földtani értelmezése. A fizikával és kémiával 
felvértezett geológia megismerései visszahatot
tak a bányászatra és lehetővé tették a módsze
res kutatás révén az utánpótlás biztosítását új 
lelőhelyek felfedezésével, de megteremtették a 
feltételeit a kezdetleges bányászat helyetti ha
talmas művelési rendszerek megtervezésének 
is.

Ez a tudományágazat is differenciálódott és 
a fejlődés során kialakult egy főleg alapkérdé
sekkel foglalkozó elméleti, újat kereső, és egy 
gyakorlati, alkalmazott, a praktikus mindenna-
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pi műszakhoz kapcsolódó ágazat, melyek egy
mással szervesen összefüggnek, de mindegyik
nek más a feladata, profilja.

A bányageológiai szolgálat is akkor alakult 
ki, amikor az ember nem elégedett meg a kéz
zelfogható, empirikus tapasztalatokkal, hanem 
szerette volna tudni a képződmények egymás
utánját, és kibogozni azt, ha felborul ez a sor
rend. A geológia és geofizika levitele a bányá
ba, a fúrólyukba azt jelentette, hogy módsze
reiben geológiai tevékenységet kell folytatni 
az embernek műszaki úton teremtett körülmé
nyei között. Akkor, amikor a bányász több
kevesebb ideig betekintést biztosít a földkéreg 
egy-egy részletébe, és vannak, akik olvasni 
tudnak abból, nagy segítség az a további bá
nyászkodáshoz, viszont a műszaki úton történő 
feltárás nélkül nem lehetséges az anyagvizsgá
lat. És itt van a bányász—geológus kapcsolat 
egyik sarkalatos pontja. Megérteni egymást, 
megmagyarázni közérthetően a munkásnak mit 
miért kell csinálni, akkor nem lesz hókusz
pókusz senkinek a szemében a vizsgálat és a 
latin—görög teminusz-technikuszok helyett a 
közérthető szöveg sokkal többet ér, mert az 
operatív kivitelezés a fúrómunkás, a bánya
munkás kezében van. A geológusnak ismernie 
kell a műszaki problémákat, és megoldásuk 
módszereit éppúgy, mint ahogy a bányamér
nöknek ismerni kell a földtant. Természetesen 
mindegyiknek a főprofil az erőssége. A kettő 
szervesen kiegészül egymással és a munkások
kal való együttműködéssel, és ez feltétele a si
keres és eredményes bányászkodásnak. Mind
egyikük munkája egyre inkább ki kell egészül
jön gazdasági szemlélettel és az ehhez szüksé
ges ismeretanyaggal, mert ma már csak ilyen 
együttes, ilyen komplex és visszacsatolásokkal 
irányított bányászati folyamat elégítheti ki a 
korszerű követelményeket. Persze nem valami 
polihisztorságra gondolok itt, hiszen mindenki 
köteles elmélyülten művelni a maga szakmáját, 
ennélfogva nyilvánvalóan abban szerzi a leg
nagyobb jártasságot. De kitekintés és mások 
munkájának megértése, jellegének, lehetőségei
nek ismerete — beleértve annak korlátáit is — 
ezzel szinte egyenfontosságú. Ügy vélem, van
nak itt tartalékok, mert manapság mintha túl 
sokat ülnének a szakemberek az irodákban, túl 
sok a spekulatív elem, a származtatott informá
ció sokszor kritikálatlan használata, és a nem 
főprofillal való foglalkozás. Ezt a munkát pedig 
madártávlatból nem lehet irányítani, sem pedig 
szimultán sakkozó módjára, ebben benne kell 
élni!

Az adatokból értékelés útján lesz információ, 
és a komplex értékelésű, a legtöbbet mondó, 
mely szakmánkénti korrekt összevetéseken, 
mérlegelésen alapul. Ezek segítségével lehet a 
fölösleges tevékenységet csökkenteni. A bánya
földtan feladata, hogy segít pontos képet adni 
a már felfedezett ásványi nyersanyag földtani, 
geometriai, fikokémiai paramétereiről, a föld
tani kutatásé, hogy növelje a fejtésre, kiterme
lésre kerülő tartalékokat. A megismert anyagok 
precíz elemzése, a képződésre, felhalmozódásra 
vonatkozó megfigyelések összefüggéseiben való

vizsgálata, más területek hasonló bélyegeinek 
felismerése, a perspektívák kutatásához mind
máig egyedüli lehetőséget adnak. A földtani 
analógia megalapozott és sokoldalúan alkalma
zott módszere ma is a bázisa az értékelésnek, 
beleértve a légi, űrfelvételeket, a matematikai 
és számítógépes munkákat is.

Van tennivaló abban a vonatkozásban is, 
hogy az említett szakmák, tudományágazatok 
művelőinek érdekeltségi rendszerét jobban ösz- 
szehangoljuk. Meg kell találnunk azokat a sza
bályozókat, melyek a mainál jobb hatásfokot 
biztosítanak. Ez az alapja a túlkutatások, az alul- 
kutatások megakadályozásának, csak a naturá- 
liákat értékelő szemlélet helyes mederbe terelé
sének. Az egymásraépülő tevékenységek érté
kelése legyen egyedi, az összehangoló koordi
nátoroké pedig komplex. A bányász, vagy a 
vétlen ágazat nem veheti magára indokolatlanul 
más szakmai ág mulasztásának terhét, következ
ményeit. Ezek is lényegesen segíthetik a bányá
szok munkáját és differenciált értékelést tesz
nek lehetővé.

A szilárd ásványi nyersanyagok esetében ma 
még kedvezőbb az adat- és anyagszerzés lehe
tősége. Vannak e szempontból mostohább terü
letei is a bányászatnak és itt a fluidum, a kő
olaj, földgáz, víz bányászatára gondolok, ahová 
soha nem jut le az észlelő személyesen, ahon
nan a legtöbb adatot csak közvetett úton lehet 
megszerézni, és ahol a fúrások egymástól való 
távolságához viszonyítva a fúrómag is csak 
pontszerű adatot szolgáltat. Fordítsunk több fi
gyelmet és energiát a szakmára és az informá
ciószerzés korszerű, de csökkentett holtidőigé
nyű módozataira, mert a jövő törekvése, ha 
megvalósul, hogy a szilárd ásványi nyersanya
gok is fúrólyukon át kerülnek a felszínre, ak
kor ott is sokkal szerényebb adatszerzési lehe
tőségekkel kell számolni. Az információigény 
az értékelés, a megszerzés költségei és a biz
tonság a racionális kockázatvállalás, azok a té
nyezők, melyeket összevetve kell keresni az 
optimális megoldásokat.

Egyre inkább meg kell valósítanunk azokat 
a helyes törekvéseket, határozatokat, rendele
teket, melyek előírják, hogy mindinkább elő
térbe kerüljenek a jövő megalapozásának mun
kálatai, a ma tevékenységének menedzselése 
mellett. Újra és újra fel kell mérni minden te
vékenységi szinten, hogy mennyi és milyen 
erőket lehet felszabadítani földtani vizsgálatok
ra, és a prognózisra. Arra kell törekednünk, 
hogy a földtani információk sokoldalúan legye
nek feldolgozva, egyetlen adat se vesszen el, 
helyesen értelmezett adatok kerüljenek az adat
bankba, és az új megismerések alapján a korri
gáló visszacsatolás is biztosított legyen. Na
gyobb erőkkel vissza az anyaghoz! Kevesebb 
időt az adminisztrációra, több erőt az anyagra 
fordítani, ahogy mondani szokás arra, amiből 
élünk! Törekedjünk a szakemberállomány ren
deltetésszerű foglalkoztatására. Ma még ez, ép
pen bizonyos szabályozók, érdekeltségi rendsze
rek összehangolási problémái miatt nem is 
olyan könnyű, bármennyire is egyszerűen és 
logikusan hangzik.
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Mi földtanosok, geológusok, geofizikusok, az
zal tudunk a tevékenység fokozásában részt- 
venni, hogy megalapozottabbá tesszük a kuta
tásokat, az adatokat maradéktalanul feldolgoz
zuk, értelmezzük. Fő profilunk az anyag, annak 
megismerése, a termelés fokozása érdekében. 
Ez természetesen azt is jelenti, hogy valameny- 
nyi elméleti, kutatási erőt is a fő téma, a konk
rét ásványi nyersanyagkutatás szolgálatába kell 
állítani. Erre kötelez minket az a tény, hogy 
az ország természeti erőforrásainak kutatását 
és feltárását célzó Főirányt a hivatalos állami 
és tudományos fórumok nemrég tárcaszintről 
országos szintre emelték!

Az eredmények, melyeket az elmúlt 10 esz
tendőben elértek a földtani kutatások, hatalma
sak. Különösen nehéz feladatot jelentett az 
1973. évi energiahordozó árrobbanás hatásainak 
enyhítése. Közben az igények is nagy mérték
ben növekedtek. A földtani kutatások rendsze
res és a párt, állam által nagymértékben támo
gatott tevékenysége gyümölcsöző volt!

Szénhidrogén-kutatásunk a MT által 1970— 
1980 közötti tervperiódusára előírt 60 millió 
tonna új ipari szénhidrogén-készletek felfede
zési feladatát már 1979-ben teljesítette, előre
láthatólag 8 millió tonnával túlteljesíti.

Szénkutatásaink 200 millió tonna új ipari fe
kete kőszén, 100 millió tonna új ipari barna 
kőszén, 1 G tonna új ipari lignitvagyon megis
merését eredményezték.

Érckutatásaink során 150 millió tonna rézérc- 
vagyonúnkat Recsk térségében a bányabeli ku
tatások is megerősítették. Bauxitvagyonunk 15 
millió tonna ipari kitermelhető új készlettel nö
vekedett. Igen eredményesek voltak a vegyes- 
ásvány-építő ipari anyagok területén végzett 
földtani kutatások is.

Feladataink azonban egyre nagyobbak, és si
keres megoldásukhoz a következő szempontokat 
kell figyelemé vennünk:

Az energiahordozók világpiaci árai várhatóan 
a jövőben is magasak lesznek, a szocialista or
szágokból beszerezhető energiahordozók meny- 
nyisége korlátozott, és a beszerzés feltételei az 
árak is igazodnak a világpiaci tendenciákhoz. 
Mindezek egyértelműen indokolják a hazai 
energiahordozó-termelési lehetőségek minél na
gyobb arányú igénybevételét a hazai ásvány
vagyon optimális kihasználását.

A KGST XXX. és XXXI. ülésszakán kiala
kult álláspont a tagországok saját nyersanyag- 
és energiabázisaik fokozottabb mértékű kihasz
nálását, a termékek hatékonyabb felhasználá
sát hangsúlyozta. Ezt erősítette meg az MSZMP 
XII. kongresszusának a hazai ásványi nyers
anyagok fokozottabb hasznosítására vonatkozó 
határozata. Ennek megfelelően hazánkban is 
nagyjelentőségű az energetikai források ésszerű 
kihasználása, a kevésbé energiaigényes tech
nológiák bevezetése, ill. ezek körének bővítése. 
Ennek keretében a 9 0-es. évekig a népgazdaság 
energia-fogyasztási növekedésének évi ütemét 
3—3,5% körül, a villamosenergia-fogyasztás 
növekedését pedig a korábbi 7,7%-nál alacso
nyabb szintre tervezték illetékeseink. Az emlí
tett energia-fogyasztás növekedési ütemének

megvalósításánál a hazai kutatásnak és bányá
szatnak jelentős feladatai vannak.

Az országos energiaigények kielégítésének a 
legnagyobb gazdasági jelentőségű és egyben 
legolcsóbb forrása ma is, és a jövően is a hazai 
földből bányászott kőolaj és földgáz. Ennek az 
ágazatnak hőmennyiségben kifejezett évi terme
lése megegyezik a szénbányászatéval. Asvány- 
vagyonnal való ellátottsága az ezredfordulóig a 
termelés szintentartását teszi lehetővé, aminek 
feltétele az intenzív és eredményes földtani ku
tatás, valamint olyan kőolaj termelési eljárások 
kifejlesztése és széles körű alkalmazása, ame
lyek révén a ki hozatal jelentősen növelhető. A 
különböző szénfajták bányászatához jelentős 
tartalékok állnak rendelkezésre. A három hazai 
energiahordozó, a szénhidrogének, a §zén és az 
uránérc gazdaságos igénybevétele lehetővé teszi, 
hogy az ezredfordulón az ország növekvő ener
giaigényének több mint felét hazai földből elé
gítsük ki. Az addig rendelkezésre álló 20 eszten
dő alatt a kutatás és termelés elméleti és tech
nikai felkészültsége várhatóan akkorát fejlődik, 
hogy a további perspektívák megítéléséhez ma 
még nem körvonalazható új alapokat szolgáltat.

Tisztelt Elvtársak!
Szándékosan csak utalásszerűén vettem be 

köszöntőmbe az elmúlt időszak kiváló kutatási 
eredményeit és nem szándékozom felsorolni 
részletesen a VI. ötéves terv feladatait sem. 
Annyit azonban elmondhatok, hogy a földtani 
és bányászati szakemberek összefogása eredmé
nyeként országunk természeti kincsei intenzív 
kutatás és bányászat alatt állanak. A világsta
tisztika szerint is országunk már nem számít
ható az oly sokat emlegetett ásványi nyersanya
gokban szegény országok sorába. 150 országot 
mértek fel ily vonatkozásban nemrég és Ma
gyarország területi nagyságát tekintve a 100., 
alapvető ásványi nyersanyag-termelését tekint
ve pedig az első 50 ország között van, egyes 
anyagok vonatkozásában pedig még előkelőbb 
helyen.

Mi, a földtani kutatás geo-szakmaeli dolgo
zói, most, amikor köszöntjük a bányászokat, 
úgy véljük, hogy a legszebb köszöntés az új 
munkahelyek megteremtése, a bányászati fej
lesztés nyersanyagokkal történő megalapozása, 
a jövő biztonságos bányászata feltételeinek 
megteremtése.

Katonai megfogalmazásból átvéve: a repülő
gépek, rakéták és az általunk nem ismert egyéb 
haditechnika birtokában is, egy területet az 
mondhat magáénak, akinek gyalogsága tartja 
azt ellenőrzés alatt. Ha ezt a gondolatot hason
latként továbbvisszük, akkor a földtani kutatási, 
a bányászati munkálatokat végző szakemberek, 
a szakma gyalogsága nélkül sem meghódítani, 
sem megtartani nem lehet a nyersanyagok egy
re nehezebben bevehető birodalmát!

Ezért a nyár folyamán a Központi Földtani 
Hivatal a Nehézipari Minisztérium, a Magyar
honi Földtani Társulat, a Magyar Állami Föld
tani Intézet vezetősége sorra felkereste (Salgó
tarjánon, Veszprémben, Pécsett, Miskolcon, Sze
geden) a nagy bányászati központokat, ahol az 
Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt, a Szénbá
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nyászati Tröszt, Alumíniumipari Tröszt és vál
lalatai, a Magyar Tudományos Akadémia terü
leti bizottságainak bevonásával, számbavették 
az V. ötéves terv eredményeit és megtanácskoz
ták a VI. ötéves terv földtani kutatási és bá
nyászati feladatait. Megtisztelték a tanácskozá
sokat, és nagy figyelemmel igényelték a tájé
koztatást a helyi MSZMP- és tanácsi vezetők, 
és ők is tájékoztatást adtak a helyi lehetősé
gekről, gondokról, problémákról.

Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt ve
zérigazgatósága külön 1-1 napos kutatási és ter
melési ankétot szervezett, ahol az értékelő 
munka konkrétan anyagi elismerésekben is 
megnyilvánult és a perspektívák, tennivalók 
szintén konkrét cselekvési programként, hatá
rozatként beépültek a kőolajipar terveibe.

A Magyarhoni Földtani Társulat ezen
tapasztalatok birtokában szervezi azt a 
nagy rendezvényt, melyen a VI. ötéves 
terv és a prognózisok kerülnek széles társadalmi 
tudományos alapokon nyugvóan komplex meg
vitatásra. Mindezek a törekvések egyfelé mu
tatnak: a bányászat fejlesztési lehetőségeinek 
biztosítása irányába.

Szívből köszöntjük a bányászat, a földtani 
kutatás itt megjelent tisztelt képviselőit, és kí
vánjuk, hogy munkájuk fontosságáról és a meg
alapozott perspektívákról továbbra is meggyő
ződve, vállvetve, sikeresen munkálkodjanak, 
hogy az ország ásványi nyersanyag-igényének 
minél nagyobb hányadát hazai földből biztosít
hassuk. Ehhez kívánunk jó egészséget, jó fel
tételeket, sok személyes boldogságot és hagyo
mányosan bányászmódra, jószerencsét!

A szén kéntartalmának gyors megállapítása

A Detroid Edison cég szénelőkészítő telepén 
azonnali neutron-aktivációs elemző rendszert 
szerelnek fel a szén kéntartalmának (on-line) 
mérésére. A nagy széntüzelő és szénelőkészítő 
telepeken a szén pontos elemzésére van szük
ség; hogy az égés hatásfokát optimalizálni tud
ják, védekezhessenek a kazánlerakódások (el- 
kormozódás), salakosodás, valamint meg nem 
engedhető mértékű légszennyezés ellen. A 
használatos mintavételes vizsgálatok legalább 
24 órát vesznek igénybe, és a szénnek csak egy 
töredékére vonatkozó információt adnak. A 
most alkalmazásra kerülő rendszer gyors, pon
tos, és az áramló nagy mennyiségű szénre vo
natkozóan nyújt adatokat. A „Sulfcoalyzer” el

nevezésű rendszer lehetővé teszi, hogy a szenet 
csak a szükséges mennyiségben kelljen beve
zetni. A berendezésben neutronforrást használ
nak, amely neutronokkal bombázza az álló vagy 
haladásban levő mintát. A gerjesztett atomok a 
fölös energiájukat gamma-sugárzás formájában 
bocsátják ki. Az emittált sugarak erősségéből 
megállapítható a minta vegyi összetétele.

A folyamat közbeni (on-line) szénelemzők 
fejlesztését 1976-ban kezdték meg. A munka 
a szénfelhasználás és szénkezelés, az atomfizi
kai és a műszertechnika terén összehangolt ku
tatást igényel.

(Design News, 1980. 3. sz.)
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