
H Í R E K , I S M E R T E T É S E K 

A M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t ú j Á l l a m i d í j a s a 

A Magyar Népköztársaság Miniszterta- helyettesét, a hazai szénhidrogénkutatások 
nácsa az Állami- és Kossuth-díj Bizottság tudományosan megalapozott továbbfejlesz-
javaslatára 1973. április 2-án Dr. DANK téséért, jelentős kőolaj- és földgázkészletek 
Viktort, Társulatunk elnökét, az Országos felkutatásáért az Állami Díj I I . fokozatával 
Kőolaj és Gázipari Tröszt vezérigazgató- tüntette ki. 
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d r . P a n t ó G á b o r h a l á l a 
( 1 9 1 7 - 1 9 7 2 ) 

1972. október 28-án nagy veszteség 
érte a magyar földtani tudományt. Hosszú 
szenvedés után 55 éves korában elhunyt 
dr. PANTÓ Gábor, társulatunk tisztelti 
tagja, akadémiai levelező tag, a debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem tan
székvezető egyetemi tanára. A kiváló 
vulkanológus — kőzettanos tudós hamvait 
megrendülten kísérték utolsó útjára a 
Farkasréti temetőben szerettei, barátai, 
a geológus társadalom és a debreceni 
egyetem vezető képviselői, munkatársai, 
társulatunk tagjai, tanítványai. 

Ravatalánál a Magyar Tudományos 
Akadémia, Föld- és Bányászati Tudomá
nyok Osztálya nevében dr. SZÁDBCZKY 
KARDOSS Elemér akadémikus osztályelnök, 
a Kossuth Lajos Tudományegyetem nevé
ben KÁDÁR László tanszékvezető egyetemi 
tanár mondott beszédet. A Magyarhoni 
Földtani Társulat nevében Székyné dr. 
FTJX Vilma társelnök alábbi beszédében 
búcsúzott az elhunyttól: 

A Magyarhoni Földtani Társulat vala
mennyi geológusa nevében búcsúzom 
PANTÓ Gábortól, Társulatunk tiszteleti 
tagjától, a Szabó József emlékérem tulaj
donosától. 

Búcsúzom mindazok nevében, akik 
hosszú évtizedeken át a Társulat választ
mányában, a földtani kutatás területén a 
Földtani Intézetben, majd a debreceni tu
dományegyetemen közvetlen munkatársai 
voltak, akik csak munkáiból ismerték, és 
azok nevében is, akiket a földtan szeretete 
hosszú baráti együttműködésbe forrasztott 
össze. 

A mai búcsúnál, az emberi életet lezáró 
pillanatban, nem kívánok beszélni arról, 
ami maradandó : a hazai föld fáradhatatlan 
kutatójának hazánkban és hazánk határain 
túl is jól ismert tudományos tevékenységé
ről. Búcsúzom attól, amit mindannyiunk 
számára jelentett PANTÓ Gábor személyi
sége. 

Bányamérnöki családban született, a 
hazai föld kutatásának szeretetét kis
gyermekkorától magába szívta. Ezt telje

sítette ki későbbi tanulmányaival, s ez 
határozta meg későbbi pályáját, amelynek 
Csúcsom, majd a Földtani Intézetben 
Recsk, Gyöngyösoroszi, Nagybörzsöny, 
Rudabánya és a Tokaji-hegység a leg
fontosabb állomásai. Egyéniségét hihe
tetlen munkabírás, kimagasló nyelvisme
ret, tehetség, soha nem szűnő szakmai 
szeretet, kitűnő szervező képesség, a min
dent megismerés mohósága jellemezte. 
Cím, rang nem érdekelte. Tehetsége, tudása 
azonban mások fölé emelte. Tudományos 
terveihez, elképzeléseihez következetesen 
ragaszkodott. 

Szerették tudása, közvetlensége, segítő
készsége miatt mindazok, akik mellette 
dolgoztak, körülötte éltek. Válogatás nél
kül, jó kedvvel végzett minden olyan testi
szellemi munkát, amelyről úgy érezte, 
hasznos, hogy a megismerést, a magyar 
tudomány haladását szolgálja. Erős ember, 
egyéniség volt. Egy időben több helyen, 
több közösségben állt helyt: sok ember 
gondját, problémáját könnyedén viselte. 
A Tokaji-hegységben térképezett, debre
ceni tanszékét vezette, kongresszust szer
vezett, nemzetközi és hazai tisztségeket 
látott el, utazott, előadott, tárgyalt és 
beszélt. 

Szinte lehetetlenségig fokozott munka
tempóját csak a betegség állította meg. 
Nagy és erős egyéniségéhez méltón ezzel 
is fölvette a harcot, nem adta meg magát. 
Bár rövidebb-hosszabb pihenésre kény
szerült, nem roppant össze: foglalkozott 
azzal, amire az utolsó levtizdek rohanásá
ban soha nem volt ideje. Zenét hallgatott, 
olvasott. 

Állapota súlyosbodásakor még a halál
lal is szembeszállt. A hozzá legközelebb 
állók szeretetétől és az életharctól meg
tisztult barátságoktól övezve hosszú, nehéz 
hónapokon át zokszó nélkül küzdött az 
életért. Megnyugodva aludt el. 

Társulatunkat, a magyar földtant nagy 
veszteség érte. Őszinte megrendüléssel 
gyászoljuk. 
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D r . A l d o b o l y i N a g y M i k l ó s 
( 1 9 1 1 - 1 9 7 3 ) 

1973. évi április hó 4-én, életének 62. 
évében elhunyt Dr. ALDOBOLYI NAGY 
Miklós tagtársunk, a szegedi Tanárképző 
Főiskola Földrajzi Tanszékének volt vezető 
tanára (1945 — 1957), talaj geográfus, az 
OVF Vízkutató és Fúró Vállalatának, majd 
az OVF Vízkészletgazdálkodási Központ 
(VIZKÖZ) geológusa. 

Dr. ALDOBOLYI NAGY Miklós 1911. 
november 28-án Túrócszentmártonban 
született. 1934-ben szerzett földrajz —kémia 
szakos tanári oklevelet a budapesti Tudo
mányegyetemen. 1934 — 1945 között Sze
geden és Szamosújvárott teljesített tanári 
szolgálatot — közben azonban bekapcso
lódott a M. Áll. Földtani Intézet földtani és 
talajtani felvételező munkájába. Egyetemi 
doktori fokozatát a budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen, 1936-ban 
szerezte. 

1945-től vezető tanár a szegedi Tanár
képző Főiskola Földrajzi Tanszékén, ahol 
a világháborús pusztítás nyomait kellett 
eltüntetnie és az újjáépítés nagy feladatait 
vállalnia. Eredményekben gazdag évek 

voltak ezek: oktató-nevelő munka, tudo
mányos feladatmegoldások terén egyaránt 
gyümölcsözőek. Dr. MIBÁLTZ István pro
fesszor munkatársaként tevékeny részese 
az 1950-ben megindult síkvidéki földtani 
térképező munkának. 

A Főiskola Földrajzi Tanszékén töltött 
idők során, 1945 — 1957 között ő és munka
társai közel ezer szaktanárt képeztek. 
Egyetemi magántanári habilitációja is 
ez időből kelt. 

Közben tevékeny részt vállalt a Magyar 
Földrajzi Társaság vezetésében szervező 
titkári megbízatással. A talajföldrajz, a fel
színközeli vizek tanulmányozása vonzotta. 
A vízügyi kutatásokba való eredményes 
bekapcsolódása és munkálkodása nyomán 
az Országos Vízügyi Főigazgatóság veze
tője a „Vízgazdálkodás Kiváló Dolgozója" 
címmel tüntette ki. 

1957-ben megvált a Főiskolától. Az 
OVF vezetője 1960-ban a szegedi Vízügyi 
Igazgatóság egyidőben szervezett Víz
gazdálkodási Osztályának főelőadójává 
nevezte ki. 1965-től geológusi minőségben 
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az OVF Vízkutató és Fúró Vállalatához, 
Budapestre helyezték át. E beosztásából 
került 1967-ben az átszervezések után az 
OVF Vízkészletgazdálkodási Központ 
(VIKÖZ) állományába. 

Dr. ALDOBOLYI NAGY Miklós munkás
ságát a Kreybig-féle talajtérképezésben 
való részvétel, mintegy 30 nagyobb tudo
mányos értekezés közreadása, kiterjedt 
vízföldtani tevékenység jellemezte. Be
hatóan foglalkozott a nógrádi tájak s a 
Csongrád környéki mélyalföld rétegvizei
vel, vízföldtani értékelésével. Természet
rajongása az elmélyült értelmezéssel páro
sult, így a természetélmény s a tudomá
nyos-gyakorlati feladatmegoldás eszményi 
ötvözete állt elő. 

1965-ben súlyos közúti baleset érte. 
Egészsége, belső tartása megrendült. Tö
rekedett ugyan minden erejével hasznosí

tani adottságait, de ehhez már az erdélyi 
táj, a szülőföld adta szívós kitartás is 
kevésnek bizonyult. Ismétlődő, súlyos 
betegségében készült a halálra. 

1973. április 4-én Szegeden hunyt el. 
Ugyanott, a Református Temetőben he
lyezték örök nyugalomra. Határozottan 
kifejezett végakaratához képest a leg
szűkebb körben, előzetes értesítés nélkül 
búcsúszó híján, a legpuritánabb módon 
kívánt örök nyugalomra térni. Saját sza
vait adta közre utolsó munkáján, gyász
jelentésén a következőkben: „Halottunk 
utolsó kívánságát tolmácsoljuk abban a 
kérdésben, hogy aki méltónak tartja el
lobbant életét néhány gondolatra, az ezeket 
ne rögzítse résztvevő szavakban vagy 
írásban. A gondolat kimondatlanul több 
a szónál." 

E l h a l á l o z á s o k 

1972. november 27-én váratlanul el
h u n y t dr. B o c z Á N Béla tagtársunk a M. 
AH. Földtani Intézet tudományos munka
társa. 

Dr. B o c z Á N Béla 1918. október 22-én, 
Debrecenben született. Tanulmányait Pé
csett zárta le a jog- és államtudományi 
doktori fokozat elnyerésével. A második 
világháború viszontagságai után még bíró
sági gyakorlatot folytatott jegyzői minő
ségben, de 1951-ben már _ szerződéses 
munkaviszonyban állt a M. Áll. Földtani 
Intézettel, melynek 1954 októbertől halá
láig hűséges munkatársa maradt. Hűséges 
munkatársa maradt osztályának is, a dr. 
RÓNAI András vezette Síkvidéki Kutató 
Osztálynak (ma: Alföldi Epítésföldtani-
és Vízföldtani Osztály) is. Itt fejtette ki 
csendes, értelmes-szorgalomban tehetségét, 
melyet teljesen az Osztály átfogó, szinte
tizáló működése koncepciójának a szol
gálatába állított. 

Munkaköre a talaj vízfelvétel s a talaj-
víztérképek kidolgozása volt. Ügyessége, 
világos tárgylátása mind a kútfelvételek-
nél, mind a különböző talajvízszintek szét
választásában, még a különösen nehezen 
széttagolható Alföld-peremi területeken is, 
gyümölcsözően érvényesült. A feldolgozás 
során különösen jól érvényesült szerkesztői 
képessége. A térképi összegzések alkalmá
val ui. számtalan adatból felépített tér
képei egységes képet és főleg jó átlagos 
képet nyújtottak. Ez utóbbi külön hang
súlyt kap, mivel nagyon gyakran volt 
szükség erre az eljárásmódra, hiszen a fel
vételek (VITUKI-kutak) különböző idő
pontokban történtek. 

Munkaeredményeit rögzítik a 200 000-es 
térkép talajvízszint variációinak kidolgo
zásai. 

A kedves, rokonszenves, szolgálatkész 
dr. B o c z Á N Béla tagtársunk urnájának 
elhelyezése alkalmából, a Farkasréti 
temetőben, a munkatársak, a M. Áll. 
Földtani Intézet s a geológus társadalom 
nevében dr. MOLDVAY Loránd mondott 
méltató búcsúszavakat. 

1973. január 2;án 73. életévében el
h u n y t dr. BOROS Ádám professzor, a bio
lógiai tudományok doktora, a mohák 
magyar tudósa, a Gyógynövénykutató 
Intézet volt igazgatója, a tápiószelei Orszá
gos Agrobotanikai Intézet egyik legnagyobb 
nevű alapítója, osztályvezetője, haláláig 
tanácsadója, az Országos Természetvé
delmi Tanács nemes ügybuzgalomtól fűtött 
tagja, tudományos társulatok dísz- és 
tiszteleti tagja itthon és külföldön („ Doc
tor honoris causa" címmel tüntették ki a 
mendozai egyetem — National University 
of Cuyo, Argentína —, tiszteleti tagjául 
választotta a British Bryological Society, 
London), társulatunk hűséges tagja, mész-
tufába zárt moháink monográfusa. 

Dr. Bonos Ádám haláláig fáradhatat
lan buzgalommal, az elhivatottak lelke
sedésével, az értők tisztánlátásával dolgo
zott életmüvén, szinte az utolsó ébrenlétig. 
Életműve befejezett egész. Hosszú mun
kássága során gyűjtött, a maga nemében 
páratlan gazdagságú anyaga állami véde
lem alatt áll. Nemzeti érdekű magángyűjte
ménnyé nyilvánították. 
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Elhunyt kiváló tagtársunkat 1973. 
január 11-én, nagy részvét mellett helyez
ték örök nyugalomra a Farkasréti teme
tőben. Ravatalánál dr. SIMON Tibor az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Növény
rendszertani és Növényföldrajzi Tanszéké
nek vezetője és BÁNYAI László tudomá
nyos kutató a tápiószelei Országos Agro-
botanikai Intézet munkatársa vett búcsút 
az elhunyttól. 

1973. április 14-én hosszú szenvedés 
után elhunyt dr. ALBERT János Kossuth-
díjas aranydiplomás vegyészmérnök, a 
műszaki tudományok doktora, a Szilikát
ipari Központi Kutató és Tervező Intézet 
nyugalmazott osztályvezetője, tudomá-

1971. április 14-én volt S. MITKHERJI 
indiai állampolgár, ösztöndíjas aspiráns 
„A bükk-hegységi ofiolit-félék ásvány
kőzettani és geokémiai vizsgálata" c. 
kandidátusi értekezésének nyilvános vi
tája. Az opponensek véleménye és a vita 
eredményessége alapján a kiküldött Bíráló 
Bizottság előterjesztésére S. MUKHERJI 
részére a kandidátusi fokozat odaítélését 
javasolja. Jelölt aspiránsvezetője: dr, 
KTJBOVITS Imre a föld- ós ásványtani tudo
mányok kandidátusa volt. Az értekezés 
opponensei dr. Kiss János és dr. LENGYEL 
Endre a föld- és ásványtani tudományok 
kandidátusai voltak. 

1972. június 23-án volt dr. BENDEFFY 
László kandidátus, a Társulat Altalános 
Földtani Szakosztálya alelnöke „A Bala
ton évszázados vízszintváltozásainak meg
határozása, különös tekintettel a hazai 
geodézia-történeti és kartográfiai vonat
kozású forrásokra" c. doktori értekezésé
nek nyilvános vitája. Az opponensi véle
mények, a kialakult vita, jelölt vitakész
sége nyomán a kiküldött Bíráló Bizottság 
javaslatot terjesztett a Tudományos Minő
sítő Bizottság elé a doktori fokozat oda
ítélése érdekében. Az értekezés opponensei 
dr. LÁNG Sándor a földrajzi tudományok 
doktora, dr. LÁSZLÓFFY Woldemár a 
műszaki tudományok doktora, dr. MAKKAI 
László a történettudományok doktora és 

nyos tanácsadó, a Magyarhoni Földtani 
Társulat Agyagásványtani Szakosztályá
nak alapításától kezdve tevékeny, alkotó 
tagja. 

Dr. ALBERT Jánost, akit a Szilikátipari 
Központi Kutató és Tervező Intézet saját 
halottjának tekint, 1973. április 25-én 
nagy részvéttel kísérték el utolsó útjára 
a Farkasréti temetőben. Ravatalánál — 
pályafutására visszaemlékezve — dr. ВЕКЕ 
Béla professzor a Szilikátipari Központi 
Kutató és Tervező Intézet, KAKASSY 
Gyula a Szilikátipari Tudományos Egye
sület nevében méltatta elhunyt tagtársunk 
érdemeit, tudományos eredményeit, sír
jánál pedig BÁLINT Pál a volt munkatársak 
és tanítványok nevében vett búcsút dr. 
ALBERT Jánostól. 

dr. REGŐCZI Emil a műszaki tudományok 
doktora voltak. 

1972. december 1-én rendezték meg 
Pécsiné dr. DONATH Éva „A zeolitok 
jellegzetes víztartalmának és szerkezeté
nek kapcsolatáról" c. kandidátusi érte
kezésének nyilvános vitáját. Az opponen
sek véleménye s a vita eredményessége 
alapján a Bíráló Bizottság előterjesztésé
ben javasolta, hogy a Tudományos Minő
sítő Bizottság Pécsiné dr. DONATH Éva 
számára a kandidátusi fokozatot ítélje 
oda. Az értekezés opponensei Földváriné 
DB. VOGL Mária a földtudományok doktora 
és DR. ERDÉLYI János a földtudományok 
kandidátusa voltak. 

1973. május 4-én volt BÓNA József 
aspiráns „A mecseki alsóliász és felsőtriász 
rétegek palynológiai vizsgálata" c. kan
didátusi értekezésének nyilvános vitája. 
A kiküldött Bíráló Bizottság, az opponensek 
véleménye, a hozzászólások és az azokra 
adott érdemi válasz, valamint a jelölt 
vitakészsége folytán egyhangú előterjesz
tést tett a Tudományos Minősítő Bizott
ságnak a kandidátusi fokozat odaítélése 
érdekében. BÓNA József apsiránsvezetője 
NAGY LÁSZLÓNÉ a biológiai tudományok 
doktora volt. Értekezésének opponensei 
SIMONCSICS Pál a biológiai tudományok 
kandidátusa és SÓLYOM Ferenc a földtudo
mányok kandidátusa voltak. 

T u d o m á n y o s m i n ő s í t é s e k 
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K i t ü n t e t é s e k 

Új Állami Díjasok rokontudományaink 
területéről 

Hazánk felszabadulásának 28. évfordu
lója alkalmából a Magyar Népköztársaság 
Minisztertanácsa a szocialista társadalmi 
rend építéséért folyó tevékenység során 
elért nagy jelentőségű tudományos, ter
melési eredményeik elismeréséül több tag
társunkat tüntette ki a rokontudományok 
területéről. 

Az Állami Díj I. fokozatával tüntette 
ki egész életműve elismeréséül dr. BADÓ 
Sándor Kossuth-díjast, a földrajztudomá
nyok doktorát, a Mezőgazdasági és Élel
mezési Minisztérium Önálló ^ Kartográfiai 
Osztályának vezetőjét; az Állami Díj II. 
fokozatával tüntette ki a Föld mágneses és 
gravitációs erőtereinek vizsgálatában elért 
eredményeiért dr. BARTA Györgyöt, a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagját, az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem Geofizika Tanszéke tanszék-vezető 
egyetemi tanárát; az Állami Díj megosztott 
II. fokozatával tüntette ki a hazai szén
hidrogén-termelés tudományosan meg
alapozott továbbfejlesztéséért, jelentős kő
olaj- és földgázkészletek felkutatásáért és 
termelésbe állításáért dr. BÁN Ákost, a 
műszak tudományok kandidátusát az 
Országos Kőolaj- és Gázpari Tröszt vezér
igazgató-helyettesét (Társulatunk elnöké
vel, dr v DANK Viktorral megosztott Díj). 

Áz Állami Díjakat 1973. április 2-án 
délelőtt dr. AJTAI Miklós, a Minisztertanács 
elnökhelyettese az Országház kupolacsar
nokában adta át, ezúttal is köszöntött 
kiváló tagtársainknak. Az ünnepség elnök
ségében foglalt helyet FOCK Jenő, a Mi
nisztertanács elnöke, ACZÉL György, a 
Politikai Bizottság tagja, a Központi 
Bizottság titkára, ILKTJ Pál művelődésügyi 
miniszter, dr. CSANÁDI György közlekedési 
és postaügyi miniszter, dr. DIMÉNY Imre 
mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, 
KESERŰ Jánosné könnyűipari miniszter, 
dr. SZABÓ Zoltán egészségügyi miniszter, 
dr. SZEKÉR Gyula nehézipari miniszter, 
dr. ERDEY-GRÚZ Tibor, a Magyar Tudo
mányos Akadémia elnöke, GÁL László a 
SZOT titkára és dr. GÁL Tivadar, a Minisz
tertanács titkárságának vezetője. 

* 
A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta

nácsa BESE Vilmosnak az Országos Kő
olaj- és Gázipari Tröszt vezérigazgatójá
nak, a Magyar Geofizikusok Egyesülete 
alapítás óta elnökének, eredményes mun
kássága kiemelt elismeréseként, 1973. ápri

lis 1-én történt nyugdíjba vonulása alkal
mából a Munka Vörös Zászló Érdemrendje 
kitüntetést adományozta. 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta
nácsa hazánk felszabadulásának 28. év
fordulója alkalmából, eredményes mun
kája elismeréseként dr. MEISEL Jánosnak, 
a föld- és ásványtani tudományok kandi
dátusának, a Budapesti Műszaki Egyetem 
tanszékvezető egyetemi tanárának, Tár
sulatunk választmányi tagjának a Munka 
Érdemrend arany fokozatát adományozta 
(Művelődésügyi Közi. XVIII. óvf. 8. sz., 
1973. ápr. 20.). 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta
nácsa hazánk felszabadulásának 28. év
fordulója alkalmából, eredményes munkája 
elismeréseként VARGA Gyulának, a M. 
Áll. Földtani Intézet tudományos fő
munkatársának, tagtársunknak a Munka 
Érdemrend bronz fokozatát adományozta. 

Hazánk felszabadulásának 28. évfor
dulója alkalmából a Központi Földtani 
Hivatal elnöke a Magyarhoni Földtani 
Társulat tagjai közül számos tagtársunkat 
a „Földtani Kutatás Kiváló Dolgozója" 
kitüntetésben részesítette. Kitüntetést 
kapott: BÍRÓ Ernő igazgatóhelyettes 
(OKGT Dunántúli Kutató és Feltáró 
Üzem), dr. EMSZT Mihály tudományos 
munkatárs (M. Áll. Földtani Int.), dr. 
FALLER Gusztáv osztályvezető (Nehéz
ipari Minisztérium), dr. FORBÁTH LÁSZLÓ-
NÉ szervezőtitkár (Magyarhoni Földtani 
Társulat), FORGÓ László geológus tech
nikus (M. AH. Földtani Int.), GODA Lajos 
osztályvezető (Orsz. Földtani Kutató- és 
Fúró Váll.), dr. GONDOZÓ György osztály
vezetőhelyettes (Oroszlányi Szénbányák), 
dr. HÁHN György főelőadó (Központi 
Földtani Hiatal), dr. JÁNOSSY Dénes 
osztályvezető (Természettudományi Mú
zeum), KÉRI János osztályvezető (M. Áll. 
Földtani Int.), KŐVÁRI János vezető 
geológus (Mecseki Ércbányászati Váll.), 
LUDAS FERENCNÉ csoportvezető (Bauxit
kutató és Feltáró Váll.), MAKRAI László 
főgeológus (Középdunántúli Szénbányák), 
dr. NÉMEDI VARGA Zoltán osztályvezető 
(Orsz. Földtani Kutató- és Fúró Váll.), 
dr. SCHEUER Gyula csoportvezető (Föld
mérő és Talajvizsgáló Váll.), SZABÓ Miklós 
csoportvezető (Központi Földtani Hivatal), 
T. KOVÁCS Gábor csoportvezető (Orsz. 
Kőolaj- és Gázipari Tröszt), VARGA Imre 
igazgatóhelyettes (OKGT Geofizikai Ku
tatási Üzem). 
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A Magyar Rétegtani Bizottság 1973. 
februárjában, dr. FÜLÖP József akadémikus 
elnöklétével, időszerű feladatait a követ
kezőkben összegezte : 

1. A Nemzetközi Rétegtani Lexikon 
magyarországi kötete II. francia és 
I. magyar nyelvű kiadása. 

2. A nemzetközi törekvésekkel össze
hangolt magyar rétegtani kódex 
közreadása. 

3. Rétegtani egységeink korszerű fel
dolgozása. 

4. Konzultációk, időszerű elméleti és 
gyakorlati kérdésekről. 

A Magyar Rétegtani Bizottság 10 
munkabizottságból áll. Elnöke: dr FÜLÖP 
József akadémikus, alelnöke: dr. KONDA 
József kandidátus, titkára: CSÁSZÁR Géza. 

Következőkben ismertetjük a munka
bizottságokat az elnökök és titkárok be
mutatásával együtt. 

Paleozóos munkabizottság: 
Elnök: dr. SZEPESHÁZY Kálmán 
Titkár: dr. KASSAI Miklós 
Triász munkabizottság: 

Elnök: dr. BALOGH Kálmán a tudomá
nyok doktora 

Titkár: dr. ORAVECZ János 
Perm munkabizottság: 
Elnök: dr BARABÁS Andor kandidátus 
Titkár: dr. MAJOROS György 
Jura munkabizottság: 
Elnök: dr. GÉCZY Barnabás a tudo

mányok doktora 
Titkár: HORVÁTH Anna 
Kréta munkabizottság: 
Elnök: dr FÜLÖP József akadémikus 
Titkár: HAAS János 
Eocén munkabizottság: 
Elnök: dr. DUDICH Endre 
Titkár: dr. GIDAI László kandidátus 
Oligocén munkabizottság: 
Elnök: dr. BÁLDI Tamás kandidátus 
Titkár: KORPÁS László 
Miocén munkabizottság: 
Elnök: dr. HÁMOR Géza kandidátus 
Titkár: dr. Csepreghyné, MEZNERTOS 

Ilona a tudományok doktora 
Pliocén munkabizottság: 
Elnök: dr. JÁMBOR Áron 
Titkár: HORVÁTH István 
Pleisztocén munkabizottság: 
Elnök: dr. RÓNAI András 
Titkár: dr. KROLOPP Endre 

B e s z á m o l ó a z Ű r k u t a t á s i B i z o t t s á g ( C O S P A R ) 16 . P l e n á r i s Ü l é s é r ő l 
( K o n s t a n z , N S z K 1 9 7 3 m á j u s 2 3 . — j ú n i u s 5 . ) 

Az Űrkutatási Bizottság (Committee 
on Space Research) — tekintettel e tudo
mányág robbanásszerű fejlődésére — 1958 
óta minden évben ülésezik. A COSPAR 
1973. évi ülésére ezúttal Baden-Würten-
berg egyik legrégibb történelmi városában, 
Konstanzban került sor. Az előadások 
színhelye egyrészt az 1414 — 18. évi „kon-
stanzi zsinat" üléshelyén, a Konzil épü
letében, másrészt az egykori dominikánus 
kolostorban, a mai Insel Hotelben zajlott 
le, ahol többek között Husz János is 
Taboskodott, megégetése előtt. 

A házigazda szerepét a freiburgi Fizikai 
Űrkutatási Munkacsoport (Arbeitsgruppe 
für physikalische Weltraumforschung) 
munkatársai töltötték be RAWER, К. 
professzorral az élen. Az ülések és egyéb 
rendezvények szervezése és sikere teljes 
mértékben nekik köszönhető. Az üléseken 
— amelyeknek hivatalos nyelve angol volt 
— minteg}'- 800 szakember vett részt 34 
országból. 

A Plenáris Ülés programjában három 
3 napos Sympozium, évi beszámoló ülések 
és 7 munkacsoport 34 ülése szerepelt. 

Sympoziumok 

A) A földkutatás problémáinak megkö
zelítése űrtechnika alkalmazásával. 

B) Az alsó ionoszféra szerkezetének mé
rési módszerei és eredményei. 

G) Az éjszakai világító felhők és a boly
góközi por. 

Munkacsoportok 

1. Követés, telemetria és dinamika. 
2. Kísérletek az interplanetáris űrben és 

a magnetoszférában. 
3. Űrtechnika alkalmazása asztrofizikai 

problémákra. 
4. Kísérletek a felső atmoszférában. 
5. Ürbiológia. 
6. Űrtechnika alkalmazása a meteoro

lógiában és a földkutatásbari. 
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7. A Hold és a bolygók űrrokon tanul
mányozása. 

Az 1973. évi konstanzi COSPAR ülés 
geológiai vonatkozásban azért emelkedik 
ki a korábbi ülések sorából, mert olyan 
egyedülálló űrkutatási teljesítmények előz
ték meg, mint az Apolló 17 holdexpedíciója 
(1972 december) ós a Mariner 9 hosszú 
sikeres működése a Mars körül (1971 
november—1972 október). 

A geológiával és rokontudományaival 
a Sympozium „A" és a 6. és 7. Munka
csoport foglalkozott. Két témakör kísérte 
végig az előadásokat: 1. a Hold és Mars 
kutatása, 2. a Föld felszínének kutatása 
űrtechnikával. 

1. A Hold és a Mars kutatási eredmé
nyeivel a 7. Munkacsoport foglalkozott. 
A Holddal kapcsolatos ülések, valamint 
az egész COSPAR Kongresszus legkiemel
kedőbb eseménye az Apolló 17 űrhajó 
két asztronautájának jelenléte és előadása 
volt. SCHMITT H. H. az első geológus, aki 
a Holdon járt a Taurus-Littrow kráter 
környékének geológiai felépítéséről, a 6 
gyűjtőállomás színhelyéről és a bizonyos 
narancsszínű foltról tartott előadást ere
deti színes képekkel szemléltetve, EVANS 
R. E. az orbitból észlelt geológiai meg
figyeléseit és azok értelmezését ismer
tette. 

A Holddal kapcsolatos előadások az 
Apollo program során (Apollo 11 — 17) 
észlelt megfigyeléseket és jelenségeket 
összefoglalóan ismertették, valamint a 
Holdra elhelyezett műszerek által kapott 
adatok kiértékelésével foglalkoztak. 

A Hold 8 kőzettípusának, azok korá
nak (3,0 — 4,6 milliárd év) és keletkezési 
viszonyainak ismertetése az évi beszámoló 
előadás keretében került összefoglalásra 
(HINNERS N . W . ) . Az előadások foglal
koztak a Hold vulkanológiai kiértékelésé
vel (GREEN J.), a Holdkéreg szerkezetével, 
mágneses, gravitációs terével és a hold
rengések ismertetésével (LATHAM G. V.). 
A Hold belső szerkezetét a gravitációs 
vizsgálatok alapján állapították meg. Az 
Apollo 12 és 16 által létesített szeizmikus 
állomások megfigyelései alapján a Hold 
kéreg 60 km vastag, 60 —120 km-ig a 
köpeny, 1000 km-ig a lithoszféra, 1000 — 
1400 (?) km-ig az asthenoszféra különít
hető el. A legtöbb holdrengés epicentruma 
a lithoszféra és az asthenoszféra határára 
esik. Előadások hangzottak el még a holdi 
kőzetek radioaktivitásáról (GORENSTEIN 
et al. STTRKOV YTJ. A. et al.), a Hold lég
köréről (HOFFMAN J. H. et al.) és egyes 
morfológiai formák (árok, kráter) kelet
kezésének geofizikai magyarázatáról (PHIL
LIPS R. J. et al.). Feltűnő volt a Hold 
kőzettani-földtani eredményeit ismertető 

előadások statikus, tektonika mentes 
szemlélete. 

A Marssal foglalkozó előadások és fel
vételek a már ismertebb Holdnál is na
gyobb meglepetést és megdöbbenést okoz
tak. A Mars egyenlítői és sarki részének 
geológiájával külön-külön előadás foglal
kozott (MASTJRSKY, H., SODERBLOML. A.), 
A felszín formagazdagsága (fluviális-, eoli-
kus-, glaciális-eredetű eróziós formák), a 
rétegződés, település felismerése teljesen 
a földi viszonyokkal való hasonlatosságra 
hívják fel a figyelmet. Elkészült a Mars 
egyenlítői részének 1 : 5 milliós méret
arányú földtani térképe. Az űrfelvételek 
mind azt bizonyítják, hogy a Mars a Föld 
és a Hold jelenlegi állapota között köztes 
fejlődési állapotot képvisel. Megdöbben
tők voltak a Mars szabálytalan, tojás
alakú holdjairól (Phobos, Deimos) készí
tett közeli felvételek is (POLLACK J. В.). 

A Mars felszínére való leszállást 1976-ra 
tervezik (Viking 1., 2.). Az egyik leszálló
hely az egyenlítő tájékán levő hegyvidé
ken (Chryse) a vízmosások tisztázására, a 
másik pedig az egyenlítőtől északra levő 
medencében (Cydonia, Mare Acidalium) 
az esetleges élet létezésének felkutatására 
irányul. 

2. A Föld felszínének kutatását űrtech
nikával az EROS Program valósította 
meg. 1966-ban a NASA és a TJSGS kezde
ményezésére kezdődött el a felkészülés. Az 
első természeti erőforrásokat figyelő mű
holdat (ERTS-1) 1972. július 23-án helyez
ték földkörüli pályára. A Sympozium 
„A" és a 6. Munkacsoport 47 előadása 
közül 22 az ERTS-1 felvételek technikáját 
és alkalmazhatóságát mutatta be. Nem
zeti jelentést Svájc, Dél-afrikai Köztársa
ság, Izrael, Lesotho, NSzK, Brazília és 
Argentína készített. Az űrfelvételek nem
csak olyan országok területén nyernek 
alkalmazást, ahol korábban semmiféle 
földi és légikutatás nem folyt, (Lesotho, 
Dél-Afrika), hanem a már jól feldolgozott 
területeken is új tektonikai összefüggésekre 
és jellemvonásokra mutatnak rá (Svájc), 
sőt a természetben örök változások állandó 
folyamatát is rögzítik. Az elmúlt év alatt 
a műhold többek között a nicaraguai 
(Managua) földrengést, az izlandi vulkán 
(Helgafell, Heimaey) kitörétést és a Missis-
sipi nagy árvízét is észlelte. E multidisz-
ciplináris program keretében a felvételek 
természetesen nemcsak földtani, hanem az 
egész emberi környezet tanulmányozására, 
a földhasználat, vízgazdálkodás, vegetáció, 
levegő- és vízszennyezés vizsgálat, jég
kutatás, stb. célokra használható fel. 
A közel ortografikus felvételek a térképet 
is helyettesítik. 

Brazíliában, Dél-Afrikai Köztársaság-
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ban és Lesothoban új érclelőhelyeket talál
tak e felvételek segítségével (de MENDONCA 
F., VILJOEN M . J., MALAN O. G., JACKSON 
A. A.). 

Az ülésen elhangzott NASA vélemény 
az volt, hogy a Föld erőforrásait figyelő 
program technikai részét megoldották, az 
űrfelvételek alkalmazását viszont elvár
ják a Föld minden országától. A felvételek 
nyitva állnak minden földtudományokkal 
foglalkozó szakember előtt (NORDBERG W.) 

A műhold felvételek földtani és tekto
nikai kiértékelése az a kutatási terület, 
ahol a magyar földtan bekapcsolódhatna 
az aktív nemzetközi űrkutatásba. Szá
munkra az űrfelvétel elsősorban a Kárpát— 
Balkán —Dinaridák nagyszerkezeti egy
ségének további megismeréséhez ad majd 
reális alapot. 

CZAKÓ Tibor 

DB. GÉCZY Barnabás: Ősnövénytan. Tan
könyvkiadó, Budapest, 1972. 1 — 356., 
175 ábra, 18 tábla 

Nem könnyű feladatra vállalkozott 
a Szerző, amikor a paleobotanika egy 
olyan nagy szerelmesének nyomdokain, 
aminő ANDREÁNSZKY Gábor volt, új 
magyar „Osnöyénytan" írásának gondját 
vette magára. Örömmel állapíthatjuk meg 
azonban, hogy feladatát kitűnően telje
sítette. Rövidre fogott, mégis minden lé
nyegeset megragadó, földtani és paleo-
biológiai szemlélettel telített könyve nem
csak a mai tantervi követelményeknek 
megfelelő, maximalizmustól mentes át
tekintés, hanem — tömör és szemléletes 
stílusánál fogva — élvezetes olvasmány is. 

Elődjeihez, Soó Rezső és ANDREÁNSZKY 
könyveihez képest GÉCZY ősnövénytana 
arányaiban, tartalmában és előadásmód
jában teljesen új. Azok számára készült, 
akik a geológusképzés irányából közeled
nek a paleobotanikához. Ezek többsége 
pedig figyelemfelébresztést és nagyvonalú 
tájékoztatást igényel, a rendszertani vagy 
törzsfejlődési részletkérdésekben való el
mélyedést a specializálódni kívánók szá
mára hagyva meg. GÉCZY könyve meg
találja az iránymutatás és az adatközlés 
közti helyes arányt. 

Színvonal és korszerűség tekintetében 
lem emelhető kifogás. A könyv az ős
növénytan minden területét a modern 
geo-paleontológus szemléletével ötvözi egy-
iégbe. Környezet-, klíma- és korjelző 
•zerep, földtani és földtörténeti jelentőség 
nemcsak önálló fejezetrészekként szere
pelnek, hanem a rendszertani leírásokat is 
átszövik és érdekessé teszik. Növény és 

külvilág szerves egységbe fonódik tehát 
össze, és ez határozott materialista szem
léletet sugároz. Ez a tárgyalásmód és a 
könyv végén levő összefoglalás a fejezetek 
közti összefüggést, a rétegtani, üledéktani, 
őséghajlattani, ősföldrajzi, törzsfejlődési 
és kronológiai utalások serege pedig a 
rokon tudományok felé verhető hidakat 
biztosítja. Szerző az ősnövényfelhalmozó
dások (pl. kőszén, mészkő, diatomit) gya
korlati jelentőségére éppúgy rámutat, mint 
a mindennapi paleontológus munkának a 
nyersanyagkutatásban való fontosságára. 
Tudománytörténeti utalásai a paleobota-
nikának nemcsak a múltját, hanem ma 
különösen fejlődő irányait is megvilágítják. 
Külön tekintettel van Szerző a magyar
országi ősnövényanyagra, annak feldolgo
zottsági állapotára, és a hiányok fölemlí
tésével a továbbkutatás útjait is egyengeti. 

A kitűnő didaktikai érzékkel felépített 
könyv 5 főfejezete közül az Általános rész 
a növény-fossziliák keletkezése, gyűjtése, 
preparálása és határozási lehetőségei felői 
tájékoztat. A Rendszertani rész után kö
vetkező Földtani rész az ősnövények föld
tani jelentőségét (kőzetalkotó és környezet
jelző szerepét) ecseteli. A Történeti rész 
a földtani időszakok flóraképének rövid 
foglalata. A Növényvilág evolúciója c. 
fejezet pedig nemcsak a szervek fejlődését 
és a növényvilág filogenetikáját mutatja 
be, hanem a vegetációfejlődés irányairól és 
a növényi törzsfejlődés földtörténeti jelen
tőségéről is számot ad. A könyvet Név- és 
tárgymutató és fejezetrészekhez csatolt 
irodalmi tájékoztatások teszik még hasz
nálhatóbbá. 

Külön dicséret illeti a Tankönyvkiadót, 
különösen pedig a felelős szerkesztőt, 
DOLGOS JÁNOSNÉÍ a könyv szép kiállítá
sáért s a kitűnő fényképtáblákért. 

Dr. BALOGH Kálmán 

BÁLDI T. : Mollusc fauna of the Hungarian 
Upper Oligocène (Egerian). Magyarország 
felső-oligocén (egerien) Mollusca faunája. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1973, 1 — 393 
155 ábra, 51 tábla. 

A rétegtani munka lényegében három
irányú, a rétegtani egységek tartalmának 
és határainak rögzítésével és az egységek 
elnevezésével. Ami az elhatárolás miként
jét és a névadás szükségességét illeti ez a 
kérdés ma világszerte vitatott. Annál egy
ségesebb viszont az állásfoglalás a tartalom 
kérdésében. Minden rétegtani tipizálás 
és párhuzamosítás kiindulópontját az alap
szelvények minél finomabb és sokrétűbb 
feldolgozása képezi. Ebbe a nemzetközi 
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szervezettségű és értékű munkába magas 
igénnyel kapcsolódott be BÁLDI monog
ráfiája, mely első Ízben nyújt részletes, 
szelvényenként gyűjtött fauna vizsgála
taira épülő korszerű áttekintést a magyar
országi felsőoligocénről. 

Jóllehet a munka tárgyát részben a 
magyar földtan klasszikus eredményeinek 
újravizsgálata képezi, módszerét tekintve 
a monográfia úttörő, mert minőségileg 
különbözik a korábbi statikus szemléletű 
faunafeldolgozásoktól. Az új gyűjtés 
statisztikus és faunaközösségi vizsgálata 
és a nagy területre kiterjesztett évtizedes 
feldolgozó munka tehát nemcsak önmagá
ban értékes, hanem összetett őskörnyezet-
tani és időrétegtani értékelésével más terü
letek és más időegységek kutatói számára is 
példaként eredményesen felhasználható. 
Ezért sajnálatos, hogy a munka csak 
idegen nyelven jelenhetett meg, és ez is 
indokolja a magyar szakemberek felé a 
részletesebb ismertetést. 

A logikusan felépített munka bevezető 
része a felsőoligocén fogalmával, az oligo
cén és a miocén emeletbeosztással és az 
oligocén/miocén határ megvonással fog
lalkozik. Az emelet fogalmat helyesen és 
tárgyilagosan a Nemzetközi Rétegtani 
Bizottság javaslatai alapján tárgyalja, és 
még helyesebb az a biosztratigráfiai szem
lélet ami az oligocén/miocén elhatárolásá
nál az oligocén és a miocén fajok %-os 
arányát veszi alapul (10 — 20% miocén 
faj a katti típus szelvényben). A rétegtani 
elhatárolás másik módszere, ami egy-egy 
jellegzetes faj fellépésére épít, adott helyen 
is messzemenően függ a gyűjtött fauna 
mennyiségétől és egyéb, a faj elterjedését 
befolyásoló belső és külső tényezőktől. 
Érthető tehát, hogy a fauna mennyiségi 
megoszlásán nyugvó, Bálditól alkalmazott 
módszer a maga természetességével újab
ban egyre inkább gyökeret ver a mezozóos 
képződmények elhatárolásánál is. 

A földtani részt a külföldi olvasó részére 
feltétlenül szükséges áttekintés vezeti be 
a Kárpát-medence földtani szerkezetéről. 
Ezt követi az egyes ősföldrajzi egységek 
{1. Bakony, 2. Vértes-Gerecse; 3. Pilis-
Ny-Cserhát, 4. Budapest környéke, 5. 
K-Cserhát és az Ózdi-medence, 6. Eger és 
a Sajó-völgy) új, részletes, terepi megfigye
lésekre épülő földtani jellemzése. A mono
gráfiának ez a sok szelvénnyel és áttekintő 
térképpel kísért része maradandó értéke 
a magyar földtani kutatásnak, a sokirányú 
felhasználás lehetőségével. 

A monográfia legértékesebb, tanköny
vekbe kívánkozó fejezete a paleoökológiai 
rész. A szerző a magyarországi felsőoligo
cén faunákat 14 egykori életközösségbe 
osztotta a típusos és a gyakori fajok 

alapján. Az egyes közösségeket környezeti 
igényük (vízmélység, sótartalom) alapján 
öt csoportba fogta össze: 

1. Laguna és litorális közösségek: 

a)Viviparus-Brotia közösségek, 
b) Polymesoda-Tympanotonus közössé

gek, 
c) Tympanotonus-Pirenella közösségek, 
d) Mytilus aquitanicus közösségek, 
e) Pitar undulata közösségek. 

2. Sekély-szubitorális közösségek: 
a) Glycymeris latiradiata közösségek, 
b) Pitar polytropa közösségek, 
c) Nucula-Angulus közösségek, 
d) Oorallinacea — Lepidocyclina közös

ségek; 
3. Sekély és közepesen mély szublitorális 

közösségek: 
Turritella venus közösségek. 

4. Közepesen mély szublitorális közös
ségek; 

a) Pitar beyrichi közösségek 
b) Flabellipecten-Odonthocyathus közös

ségek, 
c) Schizaster cf. acuminatus közösségek. 

5. Mély szublitorális-sekély-bathyális kö
zösségek : 

Hinía-Cadulus közösségek. 

Mivel a szerző e közösségeket a mai meg
felelő életközösségekkel vetette egybe, és 
elterjedésüket közvetlenül földtanilag ér
tékelte, módszere nemcsak a mai tengeri 
ökológia kutatóinak nyújt távlatokat, 
hanem a geológusoknak is. A paleoöko
lógiai adatok nagyvonalú ősföldrajzi kép
hez vezettek, klimatikus értékeléssel. 

A rétegtani rész az eddigi biosztrati
gráfiai és kronosztratigráfiai eredmények 
Európára kiterjedő, magas szintű össze
sítését nyújtotta, az oligocén, miocén, 
perzisztens és endemikus fajok %-os ér
tékelésével. 

A munkát rendszertani- őslénytani rész 
zárja le 240 taxon tömör, világos leírásá
val. A 25 oldalas irodalom a munka meg
alapozottságáról tanúskodik. 

A munka kiállítása, különösen a jól 
sikerült fényképtáblák, méltó a tartalom
hoz. Reméljük ez esetben a kötés ellen 
sem merül fel külföldi kifogás. Szólni kell 
azonban a megjelenés időpontjáról. Az iro
dalomjegyzék tanúsága szerint a kézirat 
lezárásának éve 1968., a megjelenés 1973. 
Sajnos elképzelhetetlen, hogy ötéves késés 
a mű koncepciójának frissességót, a mon
danivaló hatásosságát ne csökkentse. Külö
nösen fájó ez abban az esetben, amikor a 
tartalom nemzetközi jelentőségű. Két
ségtelen, hogy BÁLDI műve a legjelentő
sebb biosztratigráfiai munka ami az Aka-
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démiai Kiadó gondozásában megjelent. 
Bízunk benne, hogy a tartós és megérde
melt nemzetközi siker a késés ellenére 
sem marad el. 

dr. GÉCZY Barnabás 

Louis DE LÓCZY Consideraçôes Concernen-
tes à Constituicao Tectônica do Escudo 
das Guianas com Expecial Referencia à 
Eormaçâo Roraima. An. Acad. brasil. 
Cienc, (1972), 44 (1). Az angol összefogla
lás ismertetése. 

A Guyanai-pajzs az archaikumban ki
alakult kraton. Konszolidációja sokkal 
korábban történt mint a Brazíliai-pajzsé. 
Uralkodó irányai és szerkezeti vonalai 
teljesen különböznek a Brazíliai-pajzsétól. 
A korai prekambriumi geoszinklinálisok a 
Guyanai-pajzs északi és keleti részén 
közel K—Ny-i irányúak, ellentétben a 
Brazíliai-pajzs főképpen EËK —DDNy-i 
szerkezeti vonalaival. 

A Guyanai-pajzs fedő képződménye az 
ugyancsak K—Ny-i csapású Roraima for
máció. A táblás nem metamorf Roraima 
formáció arra mutat, hogy itt a formáció 
kialakulása után orogenezis nem volt. 
Kialakulása 1700 millió év előtt történt. 
INoha itt évmilliók óta orogenezis nem 
volt a terület nyugalmát azonban az 
epirogén mozgások megzavarták. Ezek 
ÉÉK—DDNY és ÉNy-DK-i repedés rend
szerek képződéséhez vezettek. Ezek az 
irányok a már említett lineamens jellegű 
K-Ny—iákkal szemben másodlagos jel
legűek. GAUSSER szerint e másodlagos 
szerkezet az Andok regionális gyürődési 
irányaival azonos. 

LÓCZY megállapítja, hogy az Amazonas-
medence kialakulása a Guyanai- és a 
Brazíliai-pajzs szétválása nyomán kelet
kezett. Felismeri az Amazonas-medence 
korai prekambriumban kialakult tafrogén 
ezerkezetét. E medence tágulását a két 
pajzs különböző méretű nyugat felé tör
tént mozgása hozta létre. Ez a jelenség a 
proterozóiumban a Roraima rendszer dole-
ritjeinek és gabbroinak megjelenéséhez 
vezetett. A jura és a kréta korú bazaltok 
a tágulás ritmikus ismétlődésére mutatnak. 

A pajzsokon és az Amazonas-medencé-
jében megállapított transcurrens szerkezet 
csapásában helyezkednek el a Csendes
óceáni-háton és az Atlanti-háton levő 
K—Ny irányú szerkezetek. E szerkezetek 
mentén horizontális elmozdulások mutat
koznak. A horizontális elmozdulások kö
vetkeztében az Atlanti-hát és a Guyanai-
pajzs nyugatabbra fekszik, mint a Brazíliai
pajzs és az Atlanti-hát megfelelő szakasza. 

A kontinensen és az Atlanti-háton 
húzódó transcurrens szerkezetek genetikus 
kapcsolatban állnak egymással. A konti
nens kristályos aljzata és az óceán fenék 
talpán azonos időben keletkezett szerke
zetek az azonos tektonikai reakciót iga
zolják. 

A kontinentális és az óceáni repedés 
övek közti kapcsolat különösen nyilván
valóvá válik az egyenlítői övben a déli 
szélesség 4°-a és az északi szélesség 12°-a 
között. Az egyenlítői atlanti területen a 
Közép-Atlanti-hát szétdarabolódik a Ro
manche-, Chain- és más fraktúrák terü
letén. Ezek teljes transcurrens eltolódása 
több mint 2000 km-t tesz ki. 

Mindezek alapján az az eredmény adó
dik, hogy a Közép-Atlanti-hát eltolódási 
öveivel már a prekambriumban megvolt. 

A transcurrens repedések kialakulását 
és I ritmikusan megismétlődő szerepét 
LÓCZY a Föld rotációjával hozza kapcso
latba. 

SZÁLAI Tibor 

GREGUSS, P.: Xylotomy of the living Con
ifers. (A ma élő fenyők xylotómiája. ) Aka
démiai Kiadó, Budapest, 1972., 172 + 329 
p., pis. I -CLXV., figs. 1-145. 

A szerző most közreadott munkája 
szerves folytatása az 1955-ben ugyancsak 
az Akadémiai Kiadó gondozásában meg
jelent két monográfiájának (Identification 
of living Gymnosperms on the basis of 
xylotomy. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1955., 263 p., és Xylotomische Bestim
mung der heute lebenden Gymnopsermen. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1955., 508 
p.). A korábbiakban közreadott 350 nyitva
termő faj szövettani jellemzéséhez ezúttal 
155 faj részletes növényszövettani leírását 
teszi közzé. 

A fás növények szövettani ismeretét a 
fafeldolgozó ipar, a gyufa-, papír-, cellu
lóz-, farost-, műselyemgyártás, az erdé
szet, a faszobrászat éppúgy nem nélkü
lözheti, mint a régészeti, paleontológiái, 
növényföldrajzi, klimatológiai és földtani 
kutatások. Ezért ez a munka minden 
bizonnyal nemcsak a hazai, de külföldi 
szakemberek számára is nélkülözhetetlen 
lesz. 

A bevezető részben szerző röviden is
merteti a fás növények 4 szöveti alaptípu
sát, a cikász, a fenyő, az egyszikű pálma és 
a kétszikű típusokat. 

Az általános részben a Gycadinae, majd 
a Coniferae egyes családainak xylotómiai 
jellemzését közli. A könyv gerincét a fel
dolgozott fajok háromirányú metszeteinek 
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(keresztmetszet, sugárirányú- és érintő
irányú hosszmetszetek) szövettani leírása 
adja, valamint 175 tábla 808 mikroszkópi 
felvétele és 145 tábla rajzai teszik teljessé. 

A könyv szép' kiállítása az Akadémiai 
Kiadó gondos és jó munkáját dicséri. 

HUTTER Erika 

E r a H о в, Э. А.: О выделении объектов 
исследования в геологии. — «Пути позна
ния Земли» 263—273. Наука, Москва, 1971. 

( JEGANOV, E. A.: A kutatás tárgyának ki
választása a földtanban.) 

A szerző a novoszibirszki matematikai 
földtani iskola képviselője. Rövid cikkére, 
amely a Szovjet Tudományos Akadémia 
Filozófiai Intézete által kiadott „A Föld 
megismerésének útjai" c. cikkgyűjtemény
ben jelent meg, azért érdemes külön is-
felhívni a figyelmet, mert egy nálunk is 
elterjedt felfogás filozófiai alapjait érinti. 

Ismeretes az olyan fogalmak rendsze
rezése terén fennálló mind reménytelenebb' 
zűrzavar, mint a „kőzet", „fácies", „for
máció" stb. Ennek oka nem a szakemberek, 
közötti megegyezés hiánya, vagy a vizs
gálatok tárgyának hiányos ismerete, ha
nem a határok megvonásának hiányos logi
kai megalapozottsága. Általában feltétele
zik ui., hogy létezik egyetlen „legjobb",, 
„természetes" rendszer, és a cél ennek 
megtalálása. JEGANOV szerint ilyen nincs,, 
csak bizonyos előre kiválasztott cél szem
pontjából legjobb rendszer létezik, a célok 
függvényében számtalan jó felosztást lehet 
készíteni. A legfontosabb a rendszerezés 
logikai szabályainak kidolgozása: „Az a 
fontos, hogyan keressünk határokat, nem 
az, hogy milyen határokat". Az előre adott 
cél ismeretében kell kiválasztani azokat az, 
ismertetőjegyeket, amelyeket vizsgálnunk 
kell a felosztás elvégzéséhez. Nincsenek 
egy földtani képződménynek „természettől 
fogva" lényeges ismérvei, csak egy előr& 
megadott cél szempontjából lényegesek. 

VICZIÁN István 


