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ELŐSZÓ 
 
 

Könyvünk tulajdonképpen egy „kézirat gyanánt” megjelent 
munkának bővített, második kiadása. 

Az egyes fejezetek első ízben a S z é k e l y s é g  című, s a Szé- 
kelyföldet és népét ismertető folyóirat különböző számainak mel- 
lékletei gyanánt jelentek meg. Ezek az összegyűjtött mellékletek 
adták ki könyvünk első alakját. Mivel csak kevesen gyűjtötték 
össze a mellékleteket, a könyv érthetően csak igen kevés pél- 
dányban maradt közkézen, s így az ott felhalmozott adatok nem 
szolgálhatták azt a szerepet, amely a demokratikus átrendezke- 
désünk után létesült helyi gazdálkodási szervek szempontjából 
szükséges lett volna. 

Az eltelt több mint húsz év alatt a könyv anyaga lényegesen 
bővült. Egyfelől bővült az azóta végzett újabb kutatások eredmé- 
nyeivel, másfelől az első kiadás nyilvánossági próbája is az 
anyag gazdagodását vonta maga után, az olvasóközönség által 
közölt újabb adatok, észrevételek hasznosítása révén. 

Könyvünk újabb kiadásával célunk hasznos útmutatóval szol- 
gálni helyi gazdasági szerveinknek, hogy az előadódó esetekben 
könnyen tájékozódhassanak, hogy tudják, miképpen hasznosít- 
sák a rendelkezésre álló talajkincseket, másfelől ne kezdjenek 
bele olyan vállalkozásokba, amelyek gazdaságossága legalább 
is kétes. 

 Ugyanakkor szeretnénk szolgálatot tenni a tanügynek is. A 
földrajz, ásványtan, geologia tanítása alkalmával az előadotta- 
kat könyvünk alapján helyi adatokkal erősítheti meg a tanár, 
aminek nagy hasznát venné például az oktató kirándulások ren- 



Erdélyi Magyar Adatbank 
Bányai János: A Magyar Autonóm Tartomány hasznosítható ásványi kincsei 

6 

dezésében, s a földünk megismerésébe ilyen közvetlen módon 
való bekapcsolódás igen sok érdeklődő ifjút késztethet arra, hogy 
talán maga is folytassa a kutatásokat. 

E kiadás megjelenését építő bírálataikkal és saját adataik 
készséges átengedésével elősegítették Balogh Ernő, Mészáros 
Miklós, Török Zoltán, a kolozsvári Bolyai tudományegyetem 
szaktanárai, továbbá Molnár Jenő, az egyetem földrajz-tanára, 
aki lekötelező módon technikailag készítette elő a könyvet. Tá- 
mogatásukért ez úton is hálás köszönetet mondok. 

 
Székelyudvarhely, 1957 január. 

A  s z e r z ő .


