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Különös kötelességünk, hogy gonddal megóvjuk nemzetünk számára  
az ország megcsonkított testén található pótolhatatlan természeti ereklyéket,  
a látványosan szép, vagy tudományosan becses természeti ritkaságokat” 
 
                                                                                                        (Kaán Károly) 
 
 
Izgalmas változások tanúi vagyunk a földtani természetvédelem terén is. Erőteljesen módosul 
a földtudományi értékek sorsáért felelősen tenni kész és képes szakemberek száma, de nem 
kevésbé feladatkörük is. Az okokat „legújabbkori” történelmünk sajátos átalakulásának 
menetében megtaláljuk -, ha keressük. Többre utal, mint egyszerű tényközlés, hogy a sanyarú 
időszakát élő bányászat és a honi természetvédelem viszonya lényegesen megváltozott: az 
évtizedeken át megszokott és szakmailag „elvárt” érdekütközések elcsendesedtek. Vagy azért, 
mert a korábbi markáns természetvédelmi hatósági-szakhatósági és szakmai beavatkozások, 
és a természetvédelemben feladatot vállaltak áldozatkész felelősségvállalása eredményeként 
védett területeinkről gyakorlatilag már kiszorult a sokszor begyógyíthatatlan tájsebeket ejtett 
külszíni bányászat, vagy éppen annak köszönhetően, hogy sajnálatos módon csaknem 
megszűnt a bányászat, s talaját vesztette a nehézipar. Ám akad még egy indok, amely 
legalábbis elgondolkodtat, s megfontolást érdemel: a magántulajdonba került, még működő 
külszíni fejtések területén, valamely okok folytán (!?) senki sem talál, netán senki sem vesz 
észre a földtudományok számára érdekes, „izgalmas” új képződményeket (pl. kipreparált 
magmacsatornákat, új barlang-előfordulásokat, őslénytani leletanyagokban gazdag 
sztratotipusokat stb.). Korábban csaknem hetente érkeztek a természetvédelemhez azonnali 
intézkedéseket sürgető, óriási média-visszhanggal kísért bejelentések a Rózsadomb, a 
Szársomlyó, Beremend, Esztramos, Tornaszentandrás, Diszel, Gyöngyös, Rudabánya 
térségéből épp úgy, mint a Keszthelyi-hegység, a Káli-medence vidékéről, a Hór-völgyéből és 
máshonnan.  Létezik, hogy az utóbbi években alapjaiban megváltozott Magyarország földtani 
környezete? Vagy másutt kell keresnünk az okokat?  
 
Nem kis mértékben e változások hatására is gyarapodik azon szakemberek száma, akik ugyan 
e műfaj eredeti sajátosságait kevéssé, vagy egyáltalán nem ismerik, egzisztenciális és szakmai 
kockázatoknak soha nem tették ki magukat (hiszen az utóbbi években ilyenre nincs szükség), 
ám most felfedezték a műfaj vonzerejét és a benne rejlő hazai és nemzetközi előremenetel 
lehetőségeinek sorát…  Ahogy a „népi mondás” szól: ismét „a hollét határozza meg a 
tudatot…”. Egyebek mellett ezért is tartjuk indokoltnak és időszerűnek, hogy a földtudományi 
értékek védelmének múltjáról, helyzetéről és talán kikövetkeztethető jövőjéről – ha csak 
dióhéjban is -, néhány gondolatot szóljunk. 
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1. Mit tekintünk a földtani természetvédelem tárgyának? Mit tekintünk földtani-
felszínalaktani értéknek, más kifejezéssel „földtudományi értéknek”, földtani 
örökségnek? Miként viszonyulnak egymáshoz az ún „természeti erőforrások” és a 
szakmai-tudományos értékek? 
 

• Az élettelen természeti, táji értékek kategóriájába tartozó objektumok 
(képződmények, formák, formaegyüttesek). 

• A földtörténet gazdag eseménysorának (szerkezeti mozgások, éghajlatváltozások, 
akkumulációs és eróziós folyamatok), az élővilág változásának epizódjait őrzik a 
szaktudományok, a gazdasági szféra, az oktatás és az ismeretterjesztés számára. 

• Tudományos adatbankok, egyúttal a természetvédelem és a földtudományok gazdag 
eszköztárának (ősföldrajzi rekonstrukció, történeti ökológia, paleoantropológia, 
őslénytan, történeti éghajlattan, történeti növény- és állattan, ásványtan stb.) színterei. 

• A földtani természetvédelem egyik sajátos (annál részint szélesebb kört, részint 
kevesebbet felölelő) területe a barlangvédelem és –hasznosítás. 

• A barlang különösen érzékeny, összetett és bonyolult rendszer, környezeti indikátor. 
• Olyan komplex képződmény és információforrás, amely földtani, ásványtani, 

morfológiai jelentésén túl a múltra vonatkozó egyéb adatok gazdag tárházát is 
magában rejti, s biológiai, klimatológiai, őslénytani, ősrégészeti jelentősége mellett az 
emberiség kultúrájában is mély nyomot hagyott.  

• „Ex lege” védelmének magyarországi  jogszabályi háttere a világon egyedülálló.  
 

 
1.1. Földtani-felszínalaktani  értékek és/vagy erőforrások 
 
 
Hagyományos kérdés: erőforrásnak tekinthetők-e azok a vitathatatlan szakmai-tudományos, 
netán „csupán” esztétikai értékek (szelvények, ásványok, ásványtársulások, kövületek, 
barlangok, különös és ritka domborzati formák és formaegyüttesek), amelyek tényleges értéke 
közvetlenül sem pénzeszközökkel, sem foglalkoztatási paraméterekkel nem 
számszerűsíthetők? Előremutató változásnak tekintjük, hogy végre a közgazdaságtan 
figyelmére is méltó kérdést boncolunk. (Turisták fizetési hajlandósága a látványért, 
látogatószám növelése, társadalmi preferenciák vizsgálata és preferencia eljárások elemzése, a 
védekezési és helyreállítási költségek arányának elemzése, profitnövelő beruházások és 
hozamelvárások kérdése, egyes barlangokban folytatott gyógykezelések közvetlen 
megtérülése és közvetett értéke, ill. a barlang állapota közötti összefüggések elemzése, a 
gyönyörködtetés, a jó közérzet, a jövőképformálás közvetett haszna, a tudományos adatbank-
funkció szerepe stb. (vö. Marjainé dr. Szerényi Zs., 2005). Vagyis: elérkezett-e végre az idő, 
amikor a hagyományos, ún. elsődleges természeti erőforrások sorába tartozó ásványi 
nyersanyagok, energiahordozók mellett méltó és „versenyképes” helyet foglalnak el a 
földtudományok szakmai, „szellemi” erőforrásai is?  A témakör boncolása napjainkra 
megkerülhetetlen. Gondoljunk a tájhasználati prioritások összetett kérdésére, a biodiverzitás, 
vagy éppen a különböző élőhelytípusok hasznosításában rejlő lehetőségek sorára. A nem 
„hagyományos értelemben” vett természeti erőforrások pénzbeli értékelésénél alkalmazott 
módszerekkel sok esetben vitába lehet és kell is szállni. (Elrettentő példaként említhetjük egy 
évekkel korábbi ágazati „leltár” egyik megállapítását: a Baradla-barlang „nyilvántartásba vett 
értékét” az amortizálódott infrastruktúra, a működésképtelenség határára jutott elektromos 
berendezések és járófelületek forint-értékének megfelelően állapították meg…). Földtani-
felszínalaktani értékek esetében  a tudományok számára ma még joggal nehezen emészthető 
költség-haszon számítások (a bizonytalan hasznok és költségek, a ritkasági értékfokozatok 
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megállapításában rejlő bizonytalanságok) erőteljesen redukált eredményekhez vezetnek. 
Világszerte megindult azonban egy ma még módszertani dilemmákkal terhelt folyamat, amely 
a természeti értékek pénzbeli értékelését tűzte ki célul. Látnunk kell, hogy abban a 
környezetben, ahol az emberi lét pénzben ki nem fejezhető legalapvetőbb ismérveinek 
(érzelem, szín, harmónia stb.) nincs becsülete, meg kell találni annak a módját, amely az 
egyoldalúan fiskális szemlélettel szemben eredményes vitákra képes: ahol a földtudományok 
és a természetvédelem képes kifejezni, hogy a rendelkezésére bocsátott, a megóvást szolgáló 
intézkedések és költségek mennyiben arányosak (vagy sem) a gondjaikra bízott javak 
fenntartásához, a bennük rejlő potenciális értékekhez viszonyítottan.  Az út elején tartunk… 
 
 

1.2. A földtani örökség természeti erőforrásai: hasonlóságok és különbségek 
 

 
        1.2.1. Markáns különbségek 

 
• A hagyományos értelemben vett földtani erőforrások (ásványi nyersanyagok, 

energiaforrások) tényleges értéke kitermelésében, felhasználhatóságában, közvetlen 
hasznosíthatóságuk mértékében rejlik. 

 
• A földtani-felszínalaktani értékek  tudományos, kulturális és/vagy esztétikai 

jelentősége épp hogy érintetlenül hagyásukat, „in situ” megőrzésüket feltételezi 
 
 

         1.2.2. Azonosság, hasonlóság 
                 
      Mindkét „típus” jellemzője, hogy  
 

• helyhez kötöttek, 
• át nem telepíthetők, 
• meg nem újulók, helyre nem állíthatók,  
• sérülésük, pusztulásuk végleges. 
• Egyediek, előfordulásuk egyszeri és megismételhetetlen. 
• A képződmények, formák, szelvények, egyúttal élőhelyek, sajátos biotópok. 
• Megőrzésük, fennmaradásuk a táj és az élőhely védelmét egyaránt szolgálja. 

 
          1.2.3. Sajátos kettősség 

 
• Több tekintetben is nehezen oldható feszültségek hordozói, hiszen a szaktudományok 

számára megőrzendő földtani-felszínalaktani értékek, barlangok többségéről 
rendszerint éppen az ásványi nyersanyagok kitermelése és egyéb értékteremtő 
beruházások (építkezések alapozási munkálatai, út- és közműépítések stb.) során 
szerzünk tudomást… 

 
• A földtani természetvédelem egyik legizgalmasabb és leghálátlanabb kérdése volt 

mindenkor az a körülmény, hogy igazán „látványos” eredmények ott igazolhatók, ahol 
a táj, tájrészlet állapotában a körülményeket nem ismerő szemlélő semmiféle változást 
nem észlel… Kinek tűnik fel (és valljuk meg: kit érdekel?), hogy a Bódva-völgyének 
tőzegvagyonát, az Alsó-hegy ÉK-i sarkánál tervezett nagyüzemi díszítőkő 
bányászatot, a Mura-menti kanyarulat kavicskészletének kitermelését (s mindezekkel 
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egy-egy nemzeti park egy-egy látványos tájrészletének visszafordíthatatlan 
roncsolását, tönkretételét) a földtani természetvédelem geológus-geográfus 
szakemberei olykor több éves – sokszor politikai felhangoktól sem mentes – szakmai 
kiállásukkal megakadályozták?  
 

• A földtani természetvédelem egyik sajátos vonása, hogy az ún. „éles helyzetek” 
többségében a természetvédelmet képviselő geológus, geográfus a tájvédelem, a 
botanikai, zoológiai értékek, élőhelyek védelmében lép fel A Szársomlyó esetében 
egyebek között a magyar kikerics (Colchicum hungaricum), a rozsdás gyűszűvirág, a 
magyar méreggyilok (Vincetoxicum pannonicum) élőhelyét, az Esztramos triász 
szigethegyén a kárpáti reliktum flóra féltett egyedeit védi. 
 

• Egyes esetekben a „vagylagosság” szakmailag csaknem feloldhatatlan 
ellentmondásaival találkozunk. Aligha kétséges: ha az Esztramos mészkövére a 
vasércfeldolgozás, majd a kohászat a múlt század első éveitől kezdődően nem tart 
igényt, nem jut tudomásunkra egy világviszonylatban ismertté vált biosztratotipus, 
nem ismerjük meg a hegy heliktitekben és montmilchben páratlanul gazdag 
barlangcsodáit. Ha azonban a bányaművelés gazdasági és politikai okokból nem 
szorítható keretek közé, mindezek a természeti csodák és tudományos rekvizitumok 
elpusztulnak. A természeti értékek védelme és a gazdasági érdekek közötti 
„egyensúly” keresése újabb dilemmák hordozója: mi a „fontosabb”? A kipreparált 
cukorsüveg-szerű orom megtartása a kárpáti reliktum-flóra élőhelyének védelme 
érdekében – merénylet a táj ellen. Védőpillér kialakítása a barlangok és az élőhely 
védelmére a tájképi harmónia „kontójára”? Avagy görbecseppkövekkel díszített 
barlangok megtartása a bagolyköpetes, csontanyagokban gazdag ősélőhely 
fennmaradása terhére stb.? 
 

• Ki gondol ma arra, hogy a Gellérthegy lábánál fakadó történelmi forrásfoglalások 
környezetét (melyek jelenlegi állapota, a nagyhírű török fürdők környezetével 
egyetemben az illetékesek nehezen minősíthető hozzáállása folytán ma Augiász 
istállója benyomását kelti a Fővárost látogató külföldiek és a hazai lokálpatrióták nagy 
örömére), a Sziklakápolnát, a Páva-kertet ugyanezen szakemberek hozatták helyre, s 
mentesítették a légkábel erdők riasztó látványától? Ezeket a nehezen idézhető 
küzdelmeket elkötelezett földtudományi szakemberek vívták egymással, saját 
szakmabéli sorstársaikkal, akik az adott helyzetekben az „asztal másik oldalán” 
foglaltak helyet. Mi mindennek kellett történni ahhoz, hogy Jugovics Lajos a 
badacsonyi bazaltbányászat atyja szembeforduljon saját egykori kezdeményezésével, s 
mi minden történhetett az elmúlt években, hogy a földtan intézményrendszere 
immáron kezdi megbecsülni a természetvédelemben rejlő lehetőségeket…? Nemrég 
még a reneszánszát élt, államilag támogatott bányászat és az általa finanszírozott 
földtani intézményrendszer a „kedves játékszerek” kategóriában kezelte és minősítette 
a földtani természetvédelmet, a földtudományi értékek megóvásáért folytatott, sokszor 
nehéz, egzisztenciális veszélyektől sem mentes egyéni és intézményi küzdelmet. A 
„népgazdasági érdeket” a „nemzetgazdasági érdek”, majd az „önkormányzati érdek”, a 
„vállalkozói érdek” hangoztatása váltotta fel. Vajon tényleg erről volt/van-e szó? A 
gazdasági környezet, az intézményi erőviszonyok változásával az „odafigyelés” iránya 
és aránya, is változóban van… S ez talán egyszer elvezet a szakmai-tudományos 
értékek méltó helyének felismeréséhez is. 
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• A természet védelméről gondoskodó 1996. évi LIII. Törvény figyelmet fordít a 
kulturális örökség részét (is) képező földvárak, kunhalmok, halomsírok, kurgánok 
védelmére. A régészet, a történettudományok e sajátos objektumainak védelmi 
eszköztára hasonló a tudományos-szakmai értékeket hordozó földtani-felszínalaktani 
értékek védelméhez. A történeti természettudományok (paleobotanika, történeti 
éghajlattan, paleopedológia stb.) számára is megkülönböztetett értékek hordozói ezek 
a sajátos képződmények, melyeket a kifosztás réme mellett a közöny, az erózió és a 
mezőgazdasági művelés (elszántás) veszélyeztet.   

 
2. Védettnek tekinthetjük-e a védett földtudományi értékeket? 
 
 

• Nehéz erre a kérdésre egyértelmű válasszal szolgálni. Adott a jogszabályi háttér. 
Olyannyira, hogy a citált természeti értékek megóvásáról intézkedő hatályos 
magyarországi jogszabályokat – nyilvánvaló hiátusai, kisebb-nagyobb ellentmondásai 
mellett is - európai, sőt világszinten is a legszélesebb körű, legmagasabb szintű 
joganyagnak tekinthetjük. Vagyis: a „de facto” védelem hiányosságai nem kereshetők 
a jogszabályi háttér elégtelenségében! Annál inkább a személyi, tárgyi, pénzügyi 
feltételek és ami a legfájóbb, a társadalmi támogatottság hiányosságaiban. 

• A természetvédelem, s ennek részeként a földtudományi-táji értékek védelmének 
ágazati-szakmai joganyagai mellett egy Sólyom László nevével jegyzett, 1994. évi 
alkotmánybírósági határozat nyújt kellő garanciát. Ez utóbbi értelmében: 

 
“az Alkotmány 18.§-ában megállapított, az egészséges környezethez való jog az államnak azt 
a kötelezettségét is magában foglalja, hogy az állam a természetvédelem jogszabályokban 
biztosított szintjét nem csökkentheti, kivéve, ha az más alapjog vagy alkotmányos érték 
érvényesítéséhez elkerülhetetlen.”  
 

Az élő és az élettelen természet értékeinek védelmét – nem vitatva az élővilágvédelem 
elsődlegességét a világ természetvédelmi gyakorlatában – a nemzetközi szakmai fórumok 
mindmáig nem a kellő és szakmailag indokolt arányok szerint kezelik. 
 
Az alábbi vázlatos kimutatás ennek alátámasztásául szolgál. 
 
            2.1. Nemzetközi egyezmények az élővilág védelméről 
 

• Bonni Egyezmény a vándorló, vadon élő állatfajok védelméről (Bonn, 1979) 
- Megállapodás az európai denevérfajok populációinak megőrzéséről (London, 1991) 

      - Megállapodás az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarakról (Hága, 1995) 
      - Egyetértési memorandum a vékonycsőrű póling védelméről (1994) 
      - Egyetértési memorandum a közép-európai túzokpopuláció védelméről (2000) 
      - Egyetértési memorandum a csíkosfejű nádiposzáta védelméről (2003) 

 
• Berni Egyezmény az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyek 

védelméről – Bern, 1979, 1982) 
 

• Ramsari Egyezmény (E. a nemzetközi jelentőségű vizes területekről, Ramsar 1971) 
 
• ENSZ Egyezmény (ún. Riói Egyezmény) a biológiai sokféleségről (Rio de Janeiro, 

1992) 
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- Jegyzőkönyv a biológiai biztonságról (Cartagena Jegyzőkönyv, 

Cartagena/Montreal, 2000) 
- Egyezmény az élelmezési més mezőgazdasági célú növényi 

génforrásokról (Róma, 2001) 
- PEBLDS – Páneurópai biológiai és táji sokféleség stratégia 
 

• CITES, a Washingtoni Egyezmény 
 

• Nemzetközi együttműködés a fenntartható erdőgazdálkodásról 
 

• Nemzetközi egyezmény a bálnavadászat szabályozásáról (Washington, 1946, 1948) 
 

• Egyezmény az antarktiszi fókák védelméről (London,1972) 
 
• Egyezmény az antarktiszi tengeri élővilág védelméről (Canberra, 1980)  
 

 
            Az Európai Unió legfontosabb természetvédelmi joganyagai 
 

• Irányelv a természetes élőhelyek, a vadon élő állat- és növényvilág védelméről (1992) 
• Irányelv a vadon élő madarak védelméről (1979) 
• Natura 2000 Program 

 
 
2.2. Mely nemzetközi egyezmények, programok nyújtanak közvetlenül vagy közvetetten 
védelmet a táj és a földtani örökség védelmének? 
 

• Európai Táj Egyezmény (Firenze, 2000) - részben 
• ENSZ (UNESCO) Egyezmény a világ természeti és kulturális örökségének 

védelméről (Párizs, 1972) – részben. Magyarország természeti kategóriában listára 
került tétele (az Aggteleki Karszt és a Szlovák Karszt barlangvilága) földtani örökség. 

• Európa Tanács: Európa Diploma (1965) – részben. Magyarország három tétellel 
szerepel a listán. Ebből kettő (Ipolytarnóc és a Tihanyi-félsziget utóvulkáni 
képződményei) földtani örökség. 

• ProGeo (az első, ma már erőtlenül működő nemzetközi kezdeményezés a földtani 
örökség védelmére, egykoron számottevő magyar közreműködéssel), 

• UNESCO Európai és Globális Geopark Hálózat 
• ENSZ egyezmény a sivatagosodás elleni küzdelemről (Párizs, 1994) - részben 
• Egyezmény az országhatárokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről 

(Helsinki, 1992) - érintőlegesen 
• Keretegyezmény a Kárpátok védelméről és a fenntartható fejlődésről (2003) - részben 
• Antarktisz Szerződés (Washington, 1959) - részben 
• Egyezmény a kontinentális talapzatról (Genf, 1958) - részben 

 
Érdekes képet kapunk az UNESCO világörökség listára előterjesztett 2006. évi jelölések 
(természeti kategória) áttekintése során: nem véletlen, s a földtani örökség súlyát fejezi ki az a 
körülmény, hogy a világ első nemzeti parkjai, világörökség helyszíneinek számottevő része 
földtani-domborzati-táji adottságai, értékei alapján nyerte el a magas elismerést. Ez az 
irányvonal a szigorítások ellenére ma is kitapintható: 11-ből 8 jelölés terjedt ki közvetlenül, 
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vagy közvetetten földtani-felszínalaktani értékek védelmére. Ezek sorából 2006. évben 3 
pályázat bizonyult sikeresnek.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2. kép. Világörökség  
 
 
3. Miként irányult a magyar jogalkotás és a tudományos közélet figyelme a nemzeti 

örökség részét képező földtani és felszínalaktani értékek felé? 
 
Az alábbiakban, egy későbbi, teljesebb feldolgozás „előzeteseként” a tájak, földtani-      
felszínalaktani értékek védelmére is kiterjedő magyar előterjesztések, joganyagok sorából 
„szemezgetünk” (honnan hová? Múlt és jelen).    
 

• Zsigmond király 1426. évi rendelete az erózió elleni védelmet szolgálja. Felszólította 
a főispánokat, hogy „azon erdőrésznek, melynek fái kivágattak, felszántást semmi szín 
alatt meg ne engedje, hogy újra erdő nőhessen fel.”   

 
• Kubinyi Ferenc 1836-ban kezdte meg az ipolytarnóci óriási kövült fa feltárását, s 

egyes darabjait – nem alaptalan óvatosságból – múzeumokba szállította. Rögzítette 
azonban az ’in situ” megőrzés elsődlegességét. 1866-ban a fatörzs legsérülékenyebb 
részei fölé a világ egyik első ilyen jellegű építményeként, kifejezetten az ösmaradvány 
védelmét szolgáló védőpincét emeltek. A lelőhely és a leletanyag védetté 
nyilvánítására 1944-ig nem került sor, a leletek csaknem másfél évszázadon át az 
enyészet és a vandalizmus áldozatává váltak.   

 
• 1879. évi erdőtörvény: „az elkopárosodás veszélyének kitett erdőrészletek 

véderdőkként való kijelölése”, tarvágás tiltása. 
 

• Szontágh Tamás geológus a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1879. évi 
nagygyűlésén elhangzott felszólalása a somoskői vár és a bazaltképződmény 
védelméről: 8 évvel az első nemzeti park (Yellowstone NP) alapítását követően 
„Indítvány a természeti remekek óvása, gondozása, fenntartása érdekében…” címen. 
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A Magyarhoni Földtani Társulat elnöke, Szabó József támogatása ellenére intézkedés 
nem történt… 

 
• 1900. évi min. rendelet a természeti emlékek fenntartásáról. 

 
• Sajó Károly (1905) „Az őstermészet kincseinek megmentése” c. tanulmányában 

olvashatjuk: 
 

      „Mióta a természettudományok az emberi életben egyre nagyobb szerepet játszanak, 
mióta a fizika, a chemia és más ágak a forgalmat, az ipart, a földgazdaságot sohasem 
álmodott magaslatra emelik, azóta – és épen eme haladás révén – a természet egyes 
szülöttjei, állatok, növények, erdők, mindenféle őstermészeti szépségek rohamosan 
pusztulnak.” – idézi Sajó a közbeszédet, majd hozzáteszi: 
 
„Nem a tudomány és nem a tudomány emberei rombolják a természet kincseit, hanem 
azok, a kiknek épen fogalmuk sincs, minő csodálatos sokféleségű remekművek töltik meg 
bolygónk felszínét: remekművek, melyek kihatása pótolhatatlan, mivel a durva emberi 
munka még csak meg sem tudja közelíteni a szerves és szervetlen világ finomságait. 
Hanem egyben igenis hibásak voltak a múlt századbeli tudósok! Abban, hogy a tudomány 
vétóját nem igyekeztek a kellő energiával hangoztatni, valahányszor az anyatermészetnek 
milliónyi éveken át, szakadatlan munkával létrehozott élő és élettelen műveit, rövid pár 
évtized alatt részint a teljes megsemmisülés örvényébe, részint a pusztulás lejtőjének már-
már legalsó fokára engedték jutni.” 

 
(Nem bizonyultak-e elhibázott, fölösleges, sőt sokszor káros történéseknek a 
földtudományi értékek mentése során lépten-nyomon megtapasztalt geológus-
geográfus viták? A földtani örökség szempontjából nem lett volna több hozadéka a 
földtudományok közös képviseletének, különösen „érzékeny” időszakokban és 
szakmailag kritikus kérdésekben? Kényelmi okok, emberi hiúság, gazdasági érdekek 
és érdekeltségek?) 

 
• Ilosvay Lajos (1930) „válasza” önmagáért beszél: 

 
     „Vannak emberek, vagy embercsoportok, akik rettenetesen önzők és minden nemesebb 
cél iránt érzéketlenek és vannak emberek, akik tökéletlenségeiknél fogva, a természet 
védelmére irányuló törekvéseiket is rossz szemmel nézik. Ezért mondjuk, hogy a természet 
védelme ma a természet értékes alkotásainak védelme az ember ellen.” 

 
• Herman Ottó (1906) a Szeleta-barlangban rejlő „nagy természeti és kulturális 

értékekre” hívta fel a figyelmet. 
 

• Darányi Ignác földmívelésügyi miniszter (1909) felszólítására 147 „tudományosan 
is érdekes geológiai alakulás” megőrzésére, fenntartására érkezett javaslat. 

 
- Előterjesztés a Bihar-hegység központi részének nemzeti parkká minősítésére. 

      - Birtokvásárlási akciók kiemelkedő természeti értékek állami tulajdonbavételére. 
      - 1913-ban a „természeti ritkaságok és szépségek védelme, gondozása. Nemzeti park”  
         címen – sok késői utóddal szemben - az élő és az élettelen világ védelmének 
         elválaszthatatlan voltáról értekezett. 
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• Id. Lóczy Lajos (1910) javaslatokat fogalmazott meg a Balaton-mellék védelmére 
 

- Badacsonyi Kőkapú-sziklák, 
      - Badacsony-hegy kőoszlopai (ajánlatos volna, ha a kőtermelés a föld alatt  
         folytatódna…), 
      - Szent György-hegy kőzsákjai, bazaltoszlopai 
      - Tihanyi-félsziget: Barátlakások, Remete-barlangok, Óvár, Aranyház, a Csúcshegy 
         gejzírerupciós üregei stb. 

 
• Idézet Lóczy Böckh Hugóhoz írt leveléből (1910) 

 
     „Mindezen helyeknek megvédését nemcsak egyes ritka természeti és idegenforgalmi 
jelentőségű szépségeinek megőrzése érdekében, hanem tudományos értékük szempontjából 
is szükségesnek tartom.” 

 
• Déchy Mór (1912) szót emel „egyes természeti ritkaságoknak, érdekes 

alakulásoknak, mint barlangoknak, vízeséseknek, jégkorbeli vándorköveknek 
pusztulástól való megmentése érdekében”. A nemzeti parkok jelentőségéről írt 
közleményét az országgyűlés két házának tagjaihoz is eljuttatták… 

 
• Br. Ghillány Imre földmívelésügyi miniszter 1914. évi levele a 

Természettudományi Társulathoz: levelének „hozományaként” Kaán Károly  - 
egyebek között 

 
- 124 tudományosan érdekes kőzetalakulást,  

      - 13 őstőzeg-telepet és lápot, 
      - 190 esztétikailag különösen értékes és érdekes természeti alkotást, 
      - 148 természeti különlegességet javasol védelemre. 

 
               A háború közbeszól…  
 

• Cholnoky 1923. évi javaslatai védelemre… 
 

- Alföldi mocsár, vagy szikes vidék, 
      - Kis-Balaton, 
      - Kunsági futóhomok-terület, 
      - Balatoni bazaltsapkás tanúhegyek, 
      - Aggteleki Baradla-barlang, 
      - minden melegforrás, néhány hidegforrás stb. 

 
• Herczeg Ferenc sokatmondó sorai (1929) a Badacsony megmentéséért: 

 
      „Elképzelhetetlen, hogy a fölháborodásnak mekkora vihara rázná meg 
Németországot, ha valaki ott szét akarná repeszteni a Kyffhauser-hegyet, vagy el akarná 
talicskázni a rajnaparti Loreley-sziklát. Mi magyarok azonban tompán, legföllebb valami 
tehetetlen keserűséggel a szívünkben nézzük, ha a magánérdek úgy gázol végig a 
nemzeten, mint a bivaly a virágos kertben.” 

 
• Kaán Károly erdőmérnök, akadémikus, államtitkár (1931) a védett geológiai 

alakulatok fogalmáról: 
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     „Jórészt olyan kőzetbeli alakulatok ezek, amelyek a táj képének kedvesen kiegészítő 
részei, bizarrabb kialakulásúak és így a geológiai formájuk miatt megbecsülésre 
érdemesek. Tudományosan értéke geológiai képződmények akkor kerülnek a védett 
kőzetbeli alakulatok közé, ha gazdaságilag művelt területen fordulnak elő és nagyobb 
számban való védelembe fogadásuk a tudomány érdekeit szolgálja.” 
 
• Kaán Károly (1932): 

 
      „A kultúrállamok legtöbbje gondos szeretettel tartja nyílván és nagy 
lelkiismeretességgel oltalmazza természeti kincseit. Sőt nemcsak ezek gondozását és 
megóvását tekinti nemzeti feladatának, hanem a természet védelme körül általában is 
lelkes tevékenységet fejt ki. Nálunk is már régebben megnyilvánultak az ilyen irányú 
törekvések, de bizonyos körülmények sajátszerű alakulása gátat vetett a legjobb szándékok 
megvalósulása elé!” 
 
• Cholnoky Jenő (1941) a Badacsonyért: 

 
      A nagyszabású akció, az MTA, a Természetvédelmi Tanács (elnöke Cholnoky Jenő)  
      és a magyar értelmiség összefogásával 1965-ben vezet eredményre. 

 
• Vadász Elemér, a Természetvédelmi Tanács elnöke 

 
      132 természeti érték védetté nyilvánítása, egyebek között: 

 
      - Vass Imre-, Béke-, Szabadság-barlang, Baradla és felszíni védőterülete, 
      - Az úrkúti Csárda-hegy őskarsztja, 
      - A Velencei-hegység gránit lepusztulásformái, 
      - A budai Sas-hegy, a szomolyai Kaptár-kövek, a lillafüredi barlangok, a Szemlő- 
         hegyi-barlang és az első tájvédelmi körzet (Tihanyi-fsz.) védetté nyilvánítása 

 
 
3.1. A kifejezetten a földtani-felszínalaktani értékek, barlangok védelmét célzó hatályos 
magyar jogszabályok köre ma az alábbiakra terjed ki: 
 

• Általános tájvédelem 
• Barlangok védelme 
• Földtani-felszínalaktani értékek védelme 
• Őslénytani, ásványtani értékek védelme 
• Kunhalmok, földvárak védelme 

 
3.2. Kell-e, lehet-e és szabad-e mindent szabályozni? 
 
     a.) …van, ahol bőségesen elegendő az  irány, az alapvető célok és  elvárások jogszabályi  
             rögzítése, mert van rá igény, van  jogkövetés és erkölcs (norvég példa) 
 
     b.) …van, ahol minden jogszabályban  foglalt paraméterekhez kötött,  
              viszonylag teljes értékű a szabályozás – s minden e szerint  történik… (német példa) 
 
     c.) …van, ahol (vagy amely területen)  a minden részletre kiterjedő szabályozás sem  
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              elegendő, mert nincs jogkövetés, nincs arra irányuló igény. 
 
     d.) …van, ahol a túlszabályozottság veszélyeket hordoz 
              (pl. „ex lege” védett kunhalmok, földvárak kihirdetése – itiner a nemzetközileg  
              irányított szabad rabláshoz. Az ásványok forgalmi értékének közzé tétele stb.). 
              A törvényben foglalt kötelezések maradéktalan végrehajtása ma inkább károkat 
              okozna. A végrehajtás a jogszabályi előírások felülvizsgálatát indokolják.  
 
 
3.3. A természet- és tájvédelem mozgástere a tulajdonviszonyok alakulása szerint 
 
            „Van valami, ami szentebb a magántulajdonnál is, és minden szerzett jognál: a 
nemzeti érdek. Ha nemzeti érdekből meg kell védeni a történelmi műemléket saját 
birtokosának értelmetlensége, vagy kapzsisága ellen, akkor hogyan szabad eltűrni, hogy 
megsemmisítsék az Úristen remekművét, amelynek szépsége közös tulajdona minden magyar 
embernek.” 
 
                                                                                                           (Herczeg Ferenc, 1929.) 
 
A kérdéskör, ti. a két világrend természetvédelme  1872-től (az első nemzeti park, a 
Yellowstone NP alapításától) napjainkig „profán leegyszerűsítéssel” az alábbiak szerint 
tárgyalható: „Enyém, tiéd” (a magántulajdon „szentségére” épült természetvédelem)  – 
„miénk” (a közös – állami, szövetkezeti – tulajdon elsődlegességére épült természetvédelem. 
Elvben a - a tájvédelem szabályozásának ideális (?) környezete) - „enyém, tiéd, övék” 
(napjaink „vegyes konstrukciója” és szemlélete: a védelem többnyire csak akkor válik közös 
érdekké (a „miénkké”), ha az „enyém” már rendben van… (Ez utóbbi alátámasztására a 
természetvédelem gazdag gyakorlati példatára igencsak bőséges, ld. rózsadombi barlangok 
védelme és a további beépítések, a Káli-medence tájvédelme – Kékkút beépítése, engedély 
nélkül működtetett kavics-, kő- és homokbányák lakossági tűrése és annak „ára” stb.). 
 
Kaán Károly gondolata a „fenntartható fejlődésről” és a tájgazdálkodás alapelveiről 
(1909) évtizedekkel megelőzte korát… 
 
„A kulturális fejlődés csak a természet munkájával összhangban, tehát csak akkor lehet 
egészséges és tartósan eredményes, ha az emberi alkotások nem a természet romjain, de a 
természeti alkotások keretében foglalnak tért. Ha az emberi tevékenység a természeti erőkből 
szedhető haszon biztosításánál nem feledkezik meg a természet tiszteletéről, ha nemcsak túl 
nem hajtja a természeti erők tartós teljesítő képességét, hanem a természet háztartásának 
rendje szerint, a természetben örökké szépnek és felülmúlhatatlannak becsülése, ápolása, sőt 
fejlesztése mellett végzi munkáját.” 
 
 
4.   A gyakorlati védelem és bemutatás formái (bemutatóhelyek, látogatóközpontok, 
tanösvények az oktatás, a kutatás és a tudományos ismeretterjesztés szolgálatában) 
 
4.1. A földtani-felszínalaktani értékekben gazdag nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek mellett 
kifejezetten, vagy elsősorban földtudományi értékeik alapján védetté nyilvánított 
területek: 
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• Rudabányai őshominida lelőhely TT, Várpalotai homokbánya TT, (korábban még: 
Nyirádi Darvas-tó TT és az Úrkúti Csárda-hegy TT őskarsztja), Ipolytarnóci 
Ösmaradványok TT, Szomolyai kaptárkövek TT, Megyer-hegyi tengerszem TT, 
Abaligeti-barlang felszíne TT, Melegmány-völgy TT, Jakab-hegy TT, Villányi 
Templomhegy TT, Szársomlyó TT., Pál-völgyi-barlang felszíne TT., Szemlő-hegyi-
barlang felszíne TT, Pákozdi ingókövek TT, Vértesszőlősi Előembertelep TT, Tatai 
Kálvária-domb TT, Dunaalmási Kőfejtők TT, Csólyospálosi réti mészkő- és 
dolomitfeltárás TT, Kéleshalmi homokbuckák TT,  

 
 
 

4.2. Példák az elsődlegesen természetvédelmi célra, a földtani örökség védelmére is        
létesített oktató-látogatóközpontok, tematikus állandó kiállítások sorából: 

 
• Ipolytarnóc, Tatai Kálvária-domb, Sümeg-Mogyorósdomb, Hegyestű (geológiai 

bemutatóhely és dunántúli regionális kőpark), Salföldi major, Esztergomi 
Bemutatóközpont, Drávaszentesi Oktató és Bemutató Központ, Pécs, Abaliget 
(Denevér Múzeum), Felsőtárkány (erdei iskola és Észak-magyarországi regionális 
kőpark), Szarvas – Körösvölgyi Látogató Központ, Kecskemét - Természet Háza, 
Sarród – Kócsagvár, Jósvafő (Vörös-tói látogatóközpont), Sághegyi helytörténeti 
kiállítás stb. 

 
4.3.  A természetvédelem által létesített, földtani-felszínalaktani értékeket bemutató 
tanösvények (tö.) – a teljesség igénye nélkül: 
 

• Karancs-Medves: Salgó-Somoskő vára tö., Boszorkány-kő geológiai tö., Eresztvényi 
Kőbányák sétaút, Magyar-bányai kőpark, Szilvás-kői geológiai tö.,  

• Cserhát: Buda-hegyi geológiai-botanikai tö., Szanda-Vár-hegyi geológiai tö., Hollókői 
Vártúra Ösvény, Ipolytarnóc Kőzetparki tö., természetismereti tö., Borókás-árok 
geológiai tö. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3-4. kép. Kőzetpark és látogatóközpont (Ipolytarnóc) 
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 5-6. kép. Tanösvény (Borók
 
 
• Mátra: Sár-hegyi természetismereti tö., P
• Bükk: Szarvaskői geológiai tö., Szalajk

tö., Olasz-kapu tö., Nagy-mező – Kis-kő
„Ördögtorony” tö., Felsőtárkányi háromk
tö., 

• Aggteleki Karszt: Baradla-, Tohonya-Ku
tanösvények 

• Zemplén: „Malomkő” tö., Regéci tö. 
• Budai-hegység, Pilis, Gerecse, Vértes: P

hegy tö., Gánti földtani tö.,  
• Balaton-felvidék, Bakony: tihanyi Lócz

„Bazaltorgonák”, Magas-Bakony Boroszl
• Mecsek és Villányi-hegység: Jakab-heg

földtani tö., orfűi Vízfő tö.,  Nagyharsá
Máré-vár – Vár-vgy geológiai tö.,  

• Pannonhalmi-dombság, Ság-hegy, Somló
Útvonal, somlói Kitaibel tö., Ság-hegyi tö

• Fertő-vidék, Soproni-hegység, Kőszegi-h
Ciklámen tö 

• Alföld: fülöpházi Báránypirosító tö. stb. 
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ás-árok) és alapszelvény 

arádfürdő Ilona-völgyi tö.,  
a-völgyi bemutatóösvény, Rejtek-Répáshuta 
háti-zsomboly tö., Jávorkúti tö., Színva tö., 
örös tö., Bél-kő tö., Szomolyai Kaptárkövek 

riszlán-, Alsó-hegyi Zsombolyos-, Szádvár-

ilisszentiváni Jági-tö., Strázsa-hegyi tö., Sas-

y-tö. Badacsony geológiai és botanikai tö. 
án sétaút tö., 
yi tö., Abaligeti Denevér tö., Vár-völgyi 
nyi Kikerics tö., Nagyharsányi Kikerics tö., 

: Pannonhalmi Természetvédelmi Bemutató 
. 
egység: fertőrákosi Kövi Benge tö.,  soproni 
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7. kép. A celli Ság-hegy vulkáni tanösvénye helyén 2005-ben beduin falu létesült…
z idegenforgalmi hasznosítást (is) szolgáló barlangkiépítések sorából: 

Baradla-barlangrendszer, Vass Imre-barlang, Lillafüredi Anna- és István-barlang 
(kiállítással), Abaligeti-barlang (kiállítással), Szemlő-hegyi-barlang (kiállítással), Pál-
völgyi-barlang, Gellérthegyi- (Szt.Iván-) barlang  (Sziklakápolna) stb. 

 

ldtani alapszelvények 

a sztratotípusok vagy típusszelvények a földtani örökség megőrzésének és 
tásának sajátos formái: a Nemzetközi Rétegtani Irányelvek szerint névvel ellátott 
ni egységek, réteghatárok (típusai: egység sztratotípus, határsztratotípus, összetett 
ípus). A földkéreg, a földtörténet, az egykori élet és az élővilág fejlődésének 
hetetlen tárháza, a természettudományos szemlélet elmélyítésének egyik 
konyabb eszköze. Császár Géza (2002) osztályozása szerint minősítésük 
atigráfiai, biosztratigráfiai jellegük és kronosztratigráfiai besorolásuk szerint 
ges. A nyilvántartott és feldolgozott alapszelvények zöme mesterséges feltárás 
, homok- és agyagbánya, útbevágás, kutatóárok, akna. Másik része felszín alatti 
y (barlang, fúrás). A nyilvántartásban szereplő 469 alapszelvény közül 281 védett 
n kívül fordul elő. A kulcsfontosságú (standard) vagy hivatkozásjellegű (referencia) 
yek állapota ma összességében nem kielégítő, gondozásuk többnyire megoldatlan. 
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Védelmükről, állapotuk megőrzéséről – kevés számú kivételtől eltekintve - sem a földtan, sem 
a természetvédelem intézményrendszere nem gondoskodik jelentőségüknek megfelelő súllyal. 
 
 
5.  A „kitörés” új lehetősége: a Geopark 
 
A 2000-ben 4 alapító taggal létrehozott Európai Geopark Hálózat napjainkig robbanásszerű 
fejlődésen ment keresztül. 2006. szeptemberében, Belfastban immáron második 
világkongresszusát tartja a 2004-ben, az UNESCO védnöksége mellett alakult új szakmai 
világszervezet, a Globális Geoparkok Hálózata. Ma 13 ország 37 geoparkkal alkotja e 
folyamatosan gyarapodó hálózatot. 
 

• A geopark olyan nagyobb kiterjedésű, gazdaságilag életképes terület, ahol a 
földtudományi értékek vonzerején alapuló fenntartható, környezetbarát turizmus 
valósítható meg, mely hozzájárulhat a térség gazdasági felemelkedéséhez. Ily módon a 
geopark integrálja a földtani-felszínalaktani értékek bemutatását a térségfejlesztéssel. 
A komplex geoturizmus szolgálatába állított geopark a földtani örökség látványos 
elemei (geosite) mellett magában foglalja a térség értékes régészeti, antropológiai, 
történeti, néprajzi és egyéb kulturális elemeit, élővilágának különlegességeit is.   
Magyarországon jelenleg a határon átnyúló Nógrád-Novohradsy Geopark és a 
Balaton-felvidék geoparkká nyilvánításának szakmai előmunkálatai folynak. 
Különösen fontos, hogy az előbbi a két ország kistérségi társulásainak összefogásában, 
kifejezetten „alulról jövő” kezdeményezésként, számottevő és nélkülözhetetlen 
társadalmi megegyezéssel. 

 
A jövő formálásának részeként égető szükség mutatkozik a földtani örökség védelmének 
jelenleginél lényegesen hatékonyabb képviseletére, felkészült és elkötelezett képviselőinek 
magas szintű képzésére és támogatására, egyúttal számos alapvető kérdés újragondolására. 
Ezek apró, de nem lényegtelen elemeiként újból életre kell hívni a nyolcvanas évektől, a 
selmeci hagyományok felélesztésére alapozott, évente sikerrel megrendezett Földtani 
Természetvédelmi Nap intézményét. Állami támogatással folytatni kell a 14 esztendeje 
minden évben tehetségeket felszínre hozó „Földtani Örökség Tanulmányi Versenyt”, s újból 
támogatni érdemes az utóbbi években finanszírozási gondok miatt ellehetetlenült Országos 
Tanösvény Programot. 

 
Nem csekély horderejű időszerű kérdések megválaszolása is megkerülhetetlen. Néhány ezek 
sorából a jelenhez a jövőről… Miként alakul 
 

• …a földtudományok súlya, szerepe a közoktatásban és a felsőfokú oktatásban?  
• …a földtudományok társadalmi és szakmai megbecsülése?  
• …a társadalmi érdeklődés, elvárás és nyomásgyakorlás?  
• …a jogkövetés és jogalkalmazás jövője?   
• …a bányászat jövője? 
• …az élő és élettelen a honi természetvédelemben? 
• …a természetvédelem iránti fogékonyság? 
• …a természetvédelem személyi állománya és hatásköre? 
• …a természetvédelemben foglalkoztatottak elkötelezettsége, egzisztenciális 
          biztonsága, határozottsága és  hatékonysága?  
• …a természetvédelem finanszírozása és létesítményeinek működtetése? 
• …eluralkodik-e a „megélhetési természetvédelem” szemlélete és gyakorlata? 
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A perspektívákat illetően ma két lehetőség kínálkozik. Nem nehéz választani… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-9. kép. A két perspektíva közül könnyű választani…  
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