
HÍREK, I S M E R T E T É S E K 

Kertai György emlékezete 

Tíz esztendeje, 1968. május 11-én távo
zott sorainkból, aránylag fiatalon 56 éves 
korában, KERTAI György Kossuth-díjas 
geológus a M. Tudományos Akadémia le
velező tagja, a Központi Földtani Hivatal 
elnöke, Társulatunknak két trienniumon át 
elnöke. 

KERTAI Györgyöt magasba ívelő pályá
ján, alkotó munkája közben ragadta el a 
halál. Élete és működése az elmélet, a tu
domány és gyakorlat szoros kapcsolatát 
tükrözi. A természettudományok lobogó 
lelkületű tanítója volt, akinek élete és 
munkássága elválaszthatatlanul egybeforrt 
a hazai kőolajbányászattal. Érdemei ki
magaslóak a magyar kőolaj és földgázkincs 
tudományos alapvetésű kutatásában és 
eredményes feltárásában. A kőolaj- és 
földgáztelepek egyértelmű rendszerezésé
vel, új nomenklatúrájával kapcsolatos 
megállapításai nemzetközileg is elismerébt 
nyertek. A hazai kőolajföldtani tudomány

ág egyik úttörője és iskola megalapozója 
s tanítója volt. Elnöksége alatt, sokoldalú 
tudása, páratlan aktivitása és dinamizmu
sa, új lendületet, új fejezetet nyitott Társu
latunk életében. 

Nagyműveltségű, széles látókörű ember 
volt — és szakmájának szerelmese. Ezért 
nem válhatott sem szakbarbárrá, sem bü
rokratává, s ez követendő például szolgál
hat az utódió nemzedéknek. GYTJLAY 
Zoltán professzor mondta Kóla — Neki 
igen találóan: „két végén égeted életed 
gyertyáját". Amikor a gyertya így gyor
sabban elégett, amíg égett erősebb fényt 
sugárzott, de kihunyva nagyobb sötétsége 
is hagyott maga után. 

Mi, kortársai és munkatársai, akik is
mertük kissé végletes, de színes és lelkes, 
nyugtalanul alkotó egyéniségét, emlékét 
kegyelettel és megértő szívvel megőrizzük ! 

CSIKY Gábor 

Kovács Lajos halála 

1978. június 24-én csendesen elhunyt 
Miskolcon Dr. KOVÁCS Lajos, aki Társu
latunknak közel félévszázadon át volt 
tagja. Az elhunyt a Nehézipari Műszaki 
Egyetem Bányamérnöki Karának volt 
nyugalmazott tanára, a föld- és ásvány
tani tudományok kandidátusa, volt egye
temi magántanár, a Munka Érdemrend 
arany fokozatának tulajdonosa. 70 esz
tendőt élt. 

Kívánságának megfelelően a csákvári 
temetőben helyezték örök nyugalomra 
július 1-én. Sírjánál TAKÁCS Ernő, a Bánya-
mérnöki Kar dékánja a Kar, NÉMEDI 
VARGA Zoltán pedig a Földtan-Teleptani 
Tanszék és a volt tanítványok nevében 
búcsúzott az elhunyttól. Társulatunk ko
szorúját alulírott helyezte el a síron a 
következő búcsúszavakkal: 

Kedves Gyászoló Család ! 

Tisztelt Gyászoló Közönség ! 

A Magyarhoni Földtani Társulat El
nöksége bízott meg azzal a szomorú fel
adattal, hogy a Társulat, és így tulajdon
képpen az egész magyar geológus-társa
dalom nevében, fájó búcsút vegyek^KO
VÁCS Lajos professzor földi hamvaitól. 
Mintegy félévszázadon keresztül volt tagja 
Társulatunknak s az utóbbi években kü
lönösen az Északmagyarországi Területi 
Szervezet életében játszott nagy__szerepet. 
Aktív munkásságával jelentősen segítette 
a Területi Szervezet, és így közvetve egész 
Társulatunk célkitűzéseinek megvalósítá
sát. A Magyarhoni Földtani Társulatnak 
KOVÁCS Lajos professzor elhunyta önfel-
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áldozó, készséges, mindenkor segíteni kész, 
nagytudású és tudásából bárkinek szíve
sen osztogató tagtársunk örökre való el
vesztését jelenti. 

Dr. KOVÁCS Lajos Csákvár szülötte. 
Iskoláinak nagy részét, így az egyetemet 
is Debrecenben végezte. Az egyetemen 
TELEGDI ROTH Károly professzor első ta
nítványai közé tartozott s legelső tanár
segédje is volt. Nagyon meleg és meghitt 
kapcsolat állott fenn kettőjük között mes
terének haláláig s KOVÁCS Lajos ezen túl 
is mindig a szívből fakadó ragaszkodás és 
a nagy tudóst megillető tisztelet hangján 
emlékezett meg tanítómesteréről. 

A debreceni évek után KOVÁCS Lajos 
életében Nyíregyháza következett, majd 
ismét Debrecen. Itt a második világháború 
utáni esztendőkben magántanárként né
hány éventât a Kossuth Lajos Tudomány
egyetem Ásványtan-Földtani Intézetének 
volt megbízott vezetője. Azt hiszem, ke
vesen ismerik azokat a kitűnő jegyzete
ket, amelyeket ebben az időben adott 
hallgatói kezébe. Ezek közül az őslény
tani jegyzet, az akkoriban még ritkábban 
érvényesülő biológiai szemléletével, külö
nösen kiváló volt. Ezek az írásai nemcsak 
a fogalmazás pontosságával tűntek ki, ha
nem nyelvük zamatos magyarosságával 
is. Egyébként ezek azok a sajátosságok, 
amelyek KOVÁCS Lajos tudományos mun
kásságát szóban és írásban egyaránt jel
lemezték. 

Debrecenből Sopronba, majd Miskolcra 
vezetett útja. A Nehézipari Műszaki Egye
temnek a legszebb és legrégibb hagyomá
nyokkal rendelkező karán, a Bányamér
nöki Karon találta meg életének kitelje
sedését. Soproni működése alakította ki 

azt a meleg baráti kapcsolatot, amely a 
Kar ottani neves professzorához, a másfél 
éve elhunyt VENDEL Miklós akadémikus
hoz fűzte. 

KOVÁCS Lajos szűkebb tudományága 
az őslénytanhoz kapcsolódott s ezen belül 
is, bár széles spektrumot ölelt föl érdek
lődési köre, elsősorban a jura időszaki 
Ammonoideákhoz. Tanulmányai során el
jut Bécsbe is, ahol az ottani szakemberek 
között tudományos felkészültségével és 
alapos szakmai ismereteivel személyét és 
tudását elismerő, megbecsülő és tisztelő 
kollégákat, személyének kedvességével és 
szerénységével pedig ragaszkodó baráto
kat is szerez magának. Az innsbrucki 
egyetem egy szemeszteren keresztül ven
dégprofesszorként is falai közé hívta K O 
VÁCS Lajost, a megbecsült kutatót és 
tanárt. 

Elete utolsó hónapjaira, sajnos, már a 
betegség nyomja rá bélyegét. Felesége sze
mélyében azonban nemcsak gondos és 
szerető, áldozatkész és melegszívű ápoló 
viseli gondját, hanem derűs és vidám-
kedélyű társ is, aki mellett az élet mécse
sének lángja is fájdalommentesebben és a 
szívet jobban melegítőn parázslik. Har
mónia, megbékélés az élettel: ez jelenti 
a készülődést az utolsó nagy utazásra ! 

Csákvárról indult el; hosszú és szép, 
de nem mindig göröngyök nélküli életút 
után Csákvárra érkezett vissza. Megren
dülten állunk most koporsójánál, baráti 
szivünket is őszinte gyász fájdítja. S ezzel 
a fájdalommal most, amikor eljött a búcsú 
pillanata, csak annyit tudunk mondani: 
Kedves Lajos, nyugodjál békében ! 

BOGSCH L. 

Kitüntetések 

Dr. DANK Viktort Társulatunk elnökét 
a Műszaki és Természettudományi Egye
sületek Szövetsége Elnöksége az egyesületi 
élet fejlesztése érdekében kifejtett kiváló 
társadalmi munkája elismerése képpen 
MTESZ díjjal tüntette ki. A díjat a 
MTESZ elnöke Dr. AJTAI Miklós adta át 
1978. május 16-án a MTESZ székházában. 

D R . DANK Viktor társulati elnököt a 
Magyar Geofizikusok Egyesülete a geo

fizikai tudományok és a gyakorlati geo
fizikai kutatások hathatós támogatásáért 
a földtani-geofizikai tudományok kapcso
lata terén kifejtett eredményes munkás
ságáért tiszteleti taggá választotta. Az 
erről szóló díszoklevelet BESE Vilmos a 
MGE elnöke nyújtotta át az Egyesület 
1978. április 7-én a MGE vezetőségválasztó 
küldöttközgyűlésén. 

A Magyar Geofizikusok Egyesületének I X . vándorgyűlése 

A Magyar Geofizikusok Egyesülete 
1977. április 28-29-én tartotta IX. ván
dorgyűlését, Sopronban a MTESZ-szék-
házban, melynek témája „Az általános 
geofizikai kutatások helyzete és szerepe 

a földtani nyersanyagkutatásban" volt. — 
Az elnöki megnyitó ós üdvözlések után, 
TÁKCZY-HOENOCH Antal akadémikus, Sop
ron és a magyar geofizika kapcsolatáról 
szóló beszédében, a vendéglátó soproni 
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geofizikusok nevében köszöntötte, a Ma
gyar Geofizikusok Egyesületének, Sopron 
szabad város 700. éves jubileumi ünnep
ségei keretében rendezett vándorgyűlését. 

A vándorgyűlés két napján a következő 
előadások hangzottak el. 

BABTA György (ELTE): Az általános 
geofizikai kutatások Magyarországon és a 
földtani nyersanyagkutatásban. 

TAMÁSY István (MSZT): Az MSZT 
bányavállalatainál eddig végzett és a 
jövőben tervezett általános geofizikai, ill. 
bányageofizikai tevékenység. 

DANK Viktor (OKGT): Az általános 
geofizikai kutatások szerepe a kőolaj- és 
földgázkutatásban. 

SZANTNER Ferenc (Bauxitkutató V.): 
A geofizikai kutatások jelenlegi helyzete 
és fejlődésének lehetséges irányai a bauxit
kutatásban. 

GERZSON István (MÉV): Az általános 
geofizika eredményeinek felhasználási le
hetőségei az órekutatási és bányászati fel
adatok megoldásában. 

POSGAY Károly — PETRO vi os ILONA 
(MÁELGI): A földköpeny és a földkéreg 
kutatása reflexiós módszerrel. 

STEGENA Lajos (ELTE): Geotermikus 
vizsgálatok és jelentőségük energiagond
jaink megoldásában. 

DTJDKÓ ANTONYINA (MAFI): Geoter
mikus vizsgálatok a Dunántúlon. 

GRETTTTER Antal (MTA Bányászati 
Munkaközösség): Földi hőáram és geo
termikus energia. 

SZABÓ Zoltán (MÁELGI): A nehézségi 
erőtérre és a földmágnességre vonatkozó 
újabb kutatások. 

MÁRTON Péter (ELTE Geofizikai tan
szék): Paleomágneses vizsgálatok és a 
földtani szerkezetkutatás. 

BISZTRICSÁNY Ede (MTA GGKI) : Szeiz
mológiai kutatások gyakorlati hasznosítá
sának lehetőségei. 

BALLÁ Zoltán (MÁELGI): A Börzsöny 
geofizikai képe — a mélységi écrkutatás 
alapja. 

MOLDVAY Lóránd (MÁFI): Rétegtömö
rödési alakváltozatok a Nagyalföld mé
lyén. 

ÁDÁM Antal (MTA GGKI): A földi 
elektromágneses térre vonatkozó vizsgála
tok szerepe a geoelektromos műszer- és 
módszerkutatásban. 

ERKEL András —VERŐ László (MÁEL
GI): A gerjesztett potenciálmódszerek fel
dolgozása és értelmezése az alkalmazott 
színesérckutatásban. 

LAND Y KORNÉLNÉ—LANTOS Miklós 
(OKGT—GKÜ): Az elektromágneses tér 
irányítottságának vizsgálata a magneto-
tellurikus értelmezés szempontjából. 

Az előadásokat, az egyes témakörök 

után, értékes hozzászólások és viták kö
vették. 

Köszönet a hűség városának, a vendég
látóknak, akik mindent elkövettek, hogy 
mi, vendégek jól érezzük magunkat; és 
mi valóban jól éreztük magunkat, mint 
mindig Sopronban. „Vivát, crescat, flo-
reat, Civitas Fidelissima." 

CSIKY Gábor 

LAGHI, Gian Franco: Polyplacophora (Mol
lusca) neogeniei deli' Appennino setten-
trionale. Bollettino délia Società Paleonto-
logica Italiana 1.6., 1., p. 87 — 115., 3 áb
rával, 1 táblázattal és 3 táblával. Modena 
1977. 

A szép kiállítású, pompás ősmaradvány
képekkel (közöttük scanning elektron-mik
roszkópos fölvételekkel) díszített dolgozat 
először azért lepi meg az olvasót, mert 
az 1977. március 16-án a szerkesztőségbe 
érkezett kéziratnak a különlenyomata is 
már ugyanazon év novemberében Buda
pesten volt. 

Másodszor pedig azért okoz örömöt a 
dolgozat, mert a BELLARDI és SAOCO föl
dolgozásából már régen jól ismert faunák 
újabb gazdagodásáról számol be. E lelő
helyek egy része már ugyan pliocén korú, 
de az anyag tekintélyesebb hányada mio
cén rétegekből származik. Ez pedig a hazai 
anyagban való előfordulás lehetőségére 
figyelmeztet. 

LAGHI pontos alaktani megfigyeléseket 
közöl s foglalkozik törzsfejlődési kérdések
kel is. Megadja az egyes alakok biochro-
nológiai elterjedését is. A meghatározott 
20 taxon közül 3 faj új s egy alak csak 
nemzetségre volt azonosítható. A 20 alak 
közül 16 a miocénből is ismeretes, illető
leg a Lepidopleurus subcajetanus, Graspe-
dochiton costatus, G. minutulus, Griptoplax 
lanceolatus és G. weilandi csak a miocén
ből. 

A Bécsi-medencebeli és a dél-lengyel
országi leleteknek az utolsó évtizedekben 
való feldolgozása után az észak-olaszországi 
előfordulások mindenképpen fontosak ós 
arra figyelmeztetnek, hogy hazai miocén 
anyagunk újravizsgálatakor, sőt már a 
gyűjtéskor is, a Polyplacophorák előfor
dulására érdemes különös figyelmet for
dítani. 

BOGSCH László 

THBNITJS, Erich: Meere und Länder im 
Wechsel der Zeiten. Die Paläogeographie 
als Grundlage für die Biostratigraphie. 
(Tengerek és szárazulatok változása az 
idők folyamán. Az ősföldrajz, mint a bio-
sztratigráfia alapja.) — Verständliche Wis
senschaft 114., 200 old. Springer Verlag, 
Berlin—Heidelberg—New York, 1977. 
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A bécsi egyetem kitűnő paleontológus -
professzora, a szerző, ezt a könyvet W E 
GENER emlékének ajánlja. Már ebből 
nyilvánvaló, hogy ez a legmagasabb fokú 
ismeretterjesztés szintjén írott munka a 
lemeztektonika értelmezésében óhajtja 
megvilágítani az ősföldrajzi viszonyokat. 
Az előszó szerint ,,a könyvecske azt 
kíséreli meg, hogy az érdeklődő olvasók 
körének közérthető módon továbbítsa az 
ősföldrajzi kutatások lenyűgöző eredmé
nyeit és a kutatások módszereit, valamint, 
hogy vázolja ezek fontosságát a biogeo-
gráfiában." Ez a célkitűzés már csak azért 
is jogos, mert az adatok nagyon szétszór
tak és sokfelé találhatók meg s így az 
összefoglalás mindenképpen indokolt. 

A paleogeográfiát, vagyis az ősföld
rajzot a szerző úgy határozza meg, mint 
a földtörténeti múlt földrajzát. Hang
súlyozza az ősföldrajz tudományok közötti 
(interdisciplinaris) jellegét. Az ősföldrajzi 
adatok ismertetése előtt foglalkozik a 
jelenben és a történelmi idők előtt végbe
ment földrajzi változásokkal (vulkánok, 
vulkáni szigetek, vetődések, deltaváltozá
sok, gleccsermozgások, tavak kiszáradása, 
a középkor kedvező éghajlati viszonyai, 
a Keleti-tenger története) s ezzel össze
függésben a növények és állatok mai el
terjedésének kérdéseivel. Ez utóbbi kér
déskör tárgyalásában nagyon alaposan 
utal az elterjedési területek kialakulásá
ban az ősföldrajzi vonatkozásokra s az 
egyes élettartományok jellegzetességeire. 

Az ősföldrajz alapjai és módszerei c. 
főfejezetben részletesen foglalkozik a litho-
szférával, mint kiindulási alappal, a litho-
logiai, palcomágncses és őslénytani elem
zés, valamint az őshőmérsékleti adatok, 
továbbá a földtörténei korhatározás kér
déseivel. 

Kitűnően szemlélteti példákon, hogyan 
lehet az ősföldrajzi elemzéseket mind az 
üledékes, mind pedig a magmatikus kő
zeteken elvégezni (lösz, barna- és kőszén
telepes képződmények, flysch, molassz, 
gosaui rétegek, dachsteini mészkő, evapo-
ritok, a Grand Canyon Coconino-homok-
köve, alpesi ofiolithok). 

A következő főfejezet címét kérdésként 
adja föl a szerző: Óceáni állandóság vagy 
kontinentális ,,drift"? A kéregrészek úszá
sának újabb bizonyítékai között a paleo-
mágneses jelenségeket, az óceáni fenék 
kiszélesedését, tágulását ( = ,,sea-floor 
spreading"), a lemeztektonikai elméletet, 
a geomágneses mezők sarkainak átfordu
lását, a kontinentális küszöbök körvonalá
nak összeillését és a paleobiogeográfia ada
tait sorakoztatja föl. Mindezeket a fogal
makat rövid történeti visszapillantással, 
tudománytörténeti megvilágítással ismer

teti s a v e l ü k kapcsolatos kutatások ered
ményeit a legújabb a d a t o k i g közli. 

Ezután a mai óceánok történetével 
foglalkozó főfejezet következik, majd pe
dig az ,,ős"-óceánok és ,,ős"-szárazulatok, 
az epikontinentális és a melléktengerek 
kérdését tárgyaló főfejezet. Ezeknek a 
fejezeteknek az ismeretanyaga kívánja 
meg elsősorban sok-sok régi, ténynek, 
igazságnak gondolt ismeretünk feladását, 
újraértelmezését. 

A tektonikai alapfogalmak még GIL-
B E R T t ő l adott magyarázatának kiindulási 
helyét, locus classicusát, az É-amerikai 
egykori Lake Bonneville területét s az 
ezzel kapcsolatos fogalmakat az egykori 
tavakról szóló főfejezet tartalmazza. 

Külön fejezetet szentel THENIUS az 
eljegesedéses időszakoknak, a jégkorsza
koknak, s az éghajlat zordraválása föl
tételezhető okainak. (Sajnos, a földpálya
elemek módosulásán alapuló magyaráza
tok elemzése kapcsán "BACSÁK nevét nem 
említi, csak M i L A N K O V i c s - r ó l emlékezik 
meg.) 

A „hegységképződés és a lemeztekto
n i k a " c. főfejezet bevezetése az egykori 
nézeteket foglalja össze, majd részletesen 
foglalkozik a z alpidi, aztán pedig a Kor-
dillerák és a Himalája típusú hegységek 
kialakulásával. 

Az utolsó főfejezet, mintegy összefog
lalásként, az egykori és mai flóra- és 
faunatartományok kialakulásának tör
vényszerűségeit ós jellegzetességeit ismer
teti nagyon világosan és összefüggéseikben. 

A könyv nagyon szerencsésen ötvözi 
a föld- és az élettudományok legkorsze
rűbb ismeretanyagát. Külön kell hang
súlyoznunk mintaszerű illusztrálását. Fény
képei kitűnőek s éppen úgy nagy mérték
ben szolgáklják a világos megértést, mint 
az ábrák. Iízek legnagyobb részét a remek 
rajzkészséggel is megáldott szerző saját 
stílusában szerkesztette át, ill. rajzolta 
meg. Ezzel az ábraanyag egységes hatá
sát és valóban a célnak megfelelő kiala
kítását sikerült biztosítania. 

Azok számára, akik a szakmai mű
szavakat értelmesen kívánják használni, 
kitűnően összeállított glossariumban ma
gyarázza meg a szerző a műszavakat, 
jelentésüket és származásukat, etymolo-
giájukat. 

A könyv nagy és értékes nyeresége 
a földtudományi irodalomnak. 

BOGSCH László 

GALÁOZ A.—MONOSTORI M . : Ősállattani 
gyakorlatok. ELTE Természettudományi 
Kar. Tankönyvkiadó, Budapest, 1978. 315 
p., 604 ábracsoport). J 3—1069. 

Hírek, ismertetések 
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A kisoffszet eljárással, A/5-ös formá
tumban készült, ízléses kiállítású jegyzet 
szerzői azt a célt tűzik maguk elé, hogy 
az új alapokra helyezett geológusképzés 
oktatási kívánalmainak megfelelő segéd
anyagot adjanak a hallgatók kezébe. A 
jegyzet két fő fejezetre oszlik. A 48 oldal
nyi „Altalános rész" azokat az ismerete
ket foglalja össze, amelyek birtoklása az 
ősmaradványok gyűjtéséhez, vizsgálatra 
való előkészítéséhez, különböző irányú 
vizsgálatához, meghatározásához, leírásá
hoz, értékeléséhez és ábrázolásához — már 
e szinten is — feltétlenül szükséges. Az 
ezt követő „Rendszeres rész" 221 oldalán 
pedig az ősállatvilág 12 legfontosabb tör
zsének 544 nemzetségéről ad illusztrált 
vázmorfológiai kifejezés-magyarázatot, rö
vid leírást és/vagy kifényképezett ábrát. 
Ezt követően a jegyzetben említett nem
zetségek rendszertani helye felől kapunk 
felsorolásszerű tájékoztatást. A jegyzetet 
irodalomjegyzék, tárgy- és nemzetség
mutató zárja. 

A könnyen érthető, világos stílusú 
jegyzet „Altalános rész"-ének tartalma, 
valamint a „Rendszeres rész" gazdag és 
túlnyomórészt kitűnő ábraanyaga nálunk 
sok tekintetben hézagpótló. Úgy vélem 
azonban, hogy a jegyzetet még használ
hatóbbá tehetné: 

1. A gyűjtési pontok (rétegek) hely
színi megjelölése módjának ós szükséges
ségének hangsúlyozása. 

2. Néhány, a gyűjtő és preparáló esz
közök fajtáit, méretét és használatát be
mutató, valamint a gyűjtési cédulák és 
jegyzőkönyvek megírásának módját fel
tüntető ábrasor. 

3. A biometriai vizsgálatok kivitelének 
és statisztikus értékelési módjának né
hány konkrét példával való szemléltetése. 

Hiányérzetet kelt továbbá, hogy a 
„Rendszeres rész" a nagyobb rendszer
tani egységeken (törzsön, osztályon vagy 
renden) belül kiválasztott egyes nemzet
ségeknek többnyire csak külső bélyegekre 
alapozott jellemzésére szorítkozik. Ezek 
a túlságosan is rövidre fogott leírások 
gyakran önmagukban sem kielégítők. A 
szupragenerikus taxonok átfogó jellemzé
sének teljes mellőzése folytán a hallgató 
e jegyzet alapján inkább csak ráismer a 
tárgyalt alakokra, de a rendszertani bé
lyegek (csoportonként változó) értékrend
jére, a belső szerkezetre, a konvergenciára 
és a homöomorfiára való világos utalások 
híján nem mindig nyer belőle rendszere
zési ötletet. Ezt a hiányt a rendszertani 
egységek 22 oldalnyi felsorolása nem pó
tolja. A külső bélyegekre való túlzott tá
maszkodás pedig a hallgatóban hamis il
lúziókat ébreszthet saját tudása felől, hi

szen pl. arról, hogy egy korallt, vagy 
brachiopodát és rövidesen már egy cono-
dontát sem lehet a belső szerkezet isme
rete — tehát csiszolás nélkül — jól meg
határozni, egyáltalán nem esik szó. Nö
veli a „Rendszertani rész" rendezetlensé
gét a leírás nélküli nemzetség-ábrázolások 
el nem különített volta, ami a 256 -261. 
oldalon, a hüllő- és madárábrázolások ese
tében, a két osztály képviselőinek össze
keverésére vezetett. A 245 — 248. oldal 
ábrái is elkülönítendők lennének, mert 
enólkül a hallgató a 496 —509. ábrát a 
Crossopterygiusokhoz tartozóknak fogja 
vélni. 

A jegyzetben aránylag kevés a sajtó
hiba, vagy a hiányos ábramagyarázat. A 
kor és az elterjedés szövegbeli jelzése azon
ban általában szükségtelenül terjengős. 
Kár, hogy néhány földtörténetileg vagy 
rétegtanilag jellemző alak (pl. a karbon 
és a perm Ammonoideái, a triász Neo-
megalodonjai ós Halobiái, valamint több 
más nálunk is előforduló, jellemző alak) 
kimaradt a jegyzetből. Jó lenne tehát a 
tárgyalni kívánt alakok eorát e tárgyak 
előadóival egyeztetni. 

Módosítanom kell Szerzőknek azt az 
állítását, hogy „korábbi magyarnyelvű 
gyakorlati tankönyv" nem létezett. Ha 
könyvet nem is, de a Foraminiferákat, 
Radioláriákat, Brachiopodákat és a Mol-
luscák minden osztályát s ezen belül a 
magyarországi pleisztocén csigákat fel
ölelő, a 73 táblával együtt összesen 156 
oldalt kitevő, határozókulcs-jellegű gya
korlati füzeteket állított elő alulírott xe-
roxozott „házi jegyzet" gyanánt, részint 
B O N D A R E N K O , О. В. — M l H A J L O V A , I. A. 
1969, részint Soós L . 1943 könyvei nyo
mán, de az ábrák tekintetében más mű
vek felhasználásával is, TARCSAY MÁRIA 
rajzoló és SZÓNOKY Miklós tanársegéd 
közreműködésével a szegedi József Attila 
Tudományegyetem Földtani és Őslény
tani Tanszékén 1970 —72-ben. Kétségtele
nül nem volt eredeti mű, de ezt az ős
lénytaniakon kívül még 6 földtani gya
korlati anyagát is tartalmazó kötetet 
használtuk a földrajz — matematika 
(nyelv), ill. a földrajz —földtan szakos 
hallgatók (tanárjelöltek) szűkös óraszámú 
gyakorlatain. (Emlékezetem szerint e jegy
zet egy-egy példányát az E L T E Földtani, 
ül. Őslénytani Tanszékeinek is megküld
tük. Ha Szerzőknek erről mégsem lenne 
tudomásuk, ezúton hívom fel rá a figyel
met. A kötet xeroxozásra alkalmas szö
vege és táblái ma is megvannak és fel
használhatók.) 

Nem vitás, hogy a GAbÁcz —MONOS-
TORi - fé le jegyzet anyaga lényegesen szé
lesebb körű, mint a szegedi jegyzeté; egy-
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úttal azonban — éppen a nagyobb rend
szertani egységek jellemzésének elmaradá
sa miatt — kisebb mélységű is. Vélemé
nyem szerint a határozókulcs, ha egy 
rendszer kitaposott ösvényein vezeti is 
használóját, jobb, mint a rendszerezés nél
küli leírás, mert egyenesen rákényszeríti 
ót a taxonok közötti különbségek minu
ciózus megfigyelésére. Didaktikailag te
hát többet nyújt, és az emlékezetbe vésést 
is megkönnyíti. 

A határozókules és a taxonok össze
gező jellemzése természetesen nem zárja 
ki egymást: talán a kettő együttes alkal
mazása lenne a legjobb megoldás. Ezt 
azonban már csak egy új kiadás során 
lehetne érvényesíteni. Akkorra bizonyára 
elkészül az „Ősállattan" új tan-, ill. kézi
könyve is, és annak ismeretében ponto
sabban lehetne mérlegelni, mi kerüljön 
bele abba, és mi a gyakorlati jegyzetbe ! 

Mindenesetre legyen szabad azt taná
csolnom, hogy egy-egy tankönyv tema
tikája és felépítésmódja a jövőben ne ma
radjon a tanszéki csoport, ill. a szerző(k) 
és a kiadó közötti megegyezés tárgya, ha
nem bocsássák azt (még kinyomtatása 
előtt) akár a Magyarhoni Földtani Tár
sulat, akár az MTA Tudományos Bizott
sága^) útján, szélesebb körű vitára, ahol 
a felhasználók is elmondhatnák kívánsá
gaikat. Bizonyos, hogy a szerző(k) szá
mára hasznos lenne egy-egy ilyen vita, s 
nem válnék a megjelenést követő kritika 
eső utáni köpönyeggé. Egy tankönyv ma 
is legalább 5 —10 évre szabja meg hasz
nálóinak tudatát (s nemcsak a hallgató
két, hanem a gyakorló szakemberekét is). 
Az amúgy is szűkös kiadói kapacitás fel
használását (Galáczék jegyzetének meg
jelenéséhez 3 év kellett !) jóval ésszerűbbé 
tenné tehát, ha a nyilvános jegyzet- és 
könyvviták során már előre tisztázódnék, 
hogy adott fokon milyen felépítésű okta
tási fő- és segédanyagra van ma a szak
mának szüksége. 

Mindettől függetlenül, a GALÁCZ 
MoNOSTORi-féle jegyzetet - említett eré
nyei miatt — hasznos és tanulságos kez
deményezésnek tekintem. 

BALOGH Kálmán 

GALLI László: A földtan alkalmazása a 
víz- és mélyépítésben (Az Országos Víz
ügyi Hivatal megbízásából kiadta a Víz
ügyi Dokumentációs és Tájékoztató Iroda) 
Bp. 1977. (404 oldal, 238 ábra, 27 kép 
és 14 táblázat. Orosz és angol nyelvű tar
talomjegyzék és kivonat. Forgalomba hoz
za a VIZDOK Tájékoztató Osztálya, Bp. 
V. Vigadó tér 3.) 

A nagy elméleti tudással és gyakorlati 
tapasztalattal rendelkező szerző könyve 

mind a hazai, mind a külföldi alkalmazott 
szakirodalomban egyedülálló vállalkozás
nak tekinthető. A könyv a víz- és mély
építés nagy területekre kiterjedő felszín
közeli talaj-, illetve kőzetvizsgálataival 
foglalkozik. Számba veszi azokat a föld
tani, természeti földrajzi, talajmechanikai 
és hidraulikai ismereteket, amelyekkel 
ezek a vizsgálatok a folyószabályozások 
és a vízrendezések, az árvízvédelem, a 
völgy zárógátak telepítése, és a munka
gödör víztelenítések stb-k tervezési és 
építési igényeinek megfelelően elvégezhe
tők, és ismerteti azokat a feltárási mód
szereket is, amelyekkel ezekhez a vizsgá
latokhoz szükséges földtani ós rétegződési 
adatok megszerezhetők. 

A könyv rövid bevezetőként összefoglal
ja a víz- és mélyépítés földtani vizsgála
tainak a szempontjait és alapelveit, majd 
azokat a földtani és földrajzi alapismere
teket, amelyekre támaszkodva ezek az 
„építésföldtani" célú vizsgálatok elvégez
hetők. Utána áttekintést ad a Kárpát
medence földtani felépítéséről és azokról 
a természeti erőkről, amelyek a medence 
mai földtani szerkezetét, felszínformáit 
és üledékrétegeit kialakították. Az általá
nos ismertetések után különálló fejezetek
ben ismerteti és műszakilag azonnal ér
tékeli a tektonikai mozgások és szerkeze
tek, majd a lepusztulás és felhalmozódás, 
a lejtőmozgások, a szól, az erózió, a hullám
verés stb. hatására kialakuló terepformá
kat és kőzetrétegeket. 

A műszaki értékelésekhez természete
sen ki kellett alakítani egy erre a célra 
alkalmas genetikai-műszaki talajminősítő 
rendszert, majd a különböző földtani 
adottságok műszaki értékeléséhez sok eset
ben újszerűen össze kellett kapcsolni a 
hegységszerkezeti mozgásokat a felszíni 
pusztulás és épülés, elsősorban az erózió 
folyamataival a völgyek kialakulásával és 
fejlődésével, a mederformák törvényszerű
ségeivel, a hordalékok mozgásával és le-
ülepedési rendszerének vizsgálatával stb.-
vel és mindezt olyan szempontból, hogy 
egy-egy műszaki beavatkozásnak, egy-egy 
folyószabályozásnak, az árvizek töltések 
közé szorításának, egy-egy völgyzárógát 
telepítésének és tározótó kialakításának, 
vagy egy munkagödör víztelenítésének 
lehetőségei és számszerű keretei is meg
határozhatók legyenek. 

Számszerű vizsgálatokkal a könyv nem 
foglalkozik. A földtani és a települési 
adottságokból kiinduló szemlélete azon
ban sok esetben szükségessé tette a fel
szín alatti vízmozgások, a vízutánpótló-
dási lehetőségek, a vízháztartási rendsze
rek, a kolmatáció ós még sok más felszín 
alatti folyamat már kialakult földtani és 

Hírek, ismertetések 
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műszaki értékelésének a részletesebb felül
vizsgálatát is. 

A könyv a természeti földrajz ós a 
műszaki földtan, valamint a víz- ós mély
építés határterületén, a természettudomá
nyos és a műszaki szemléletet kitűnően 
olvasztja egybe. Ezért mind szak-, 
illetve tankönyvet; mind az alkalmazott 
földtan és a természeti földrajz, mind a 
víz- és mélyépítés gyakorló szakemberei, 
de a felsőoktatási intézmények hallgatói 
is jól hasznosíthatják. 

A könyvben közölt, céltudatosan össze
válogatott, többségében eredeti ábra
anyag, a gyakorlati életből vett számos 

példa, és különösen a lógifényképek közzé
tétele és azoknak a könyv szemléletmód
jában való értelmezése a szerző fáradtsá
got nem ismerő szakmai tudását, lelkese
dését ós szaktudományának alkotó műve
lését dicséri. 

GALLI László egy életművet összefoglaló 
könyvének tanulmányozását, szemlélet
módját, annak gyakorlati alkalmazását 
és alkotó továbbfejlesztését elsősorban a 
pályájuk kezdetén álló geológusok és 
mérnökök számára a legmelegebben ajánl
juk. 

Dr. VITÁLIS György 


