
HÍREK, ISMERTETÉSEK 

Beszámoló 
a pozsonyi Földtani Intézet által rendezett "Permian of the West Carpathians" 

című szimpóziumról (1979. VI I I . 26 — 31) 

A szimpóziumon 24 csehszlovák geoló
guson kívül 10 más ország 31 geológusa 
vett részt (közöttük 10 magyar). A négy 
kirándulási napon bemutatták: 

1. A Veporikum L'ubietová-zónájának fel
sőpermjét a Predajna községtől D-re levő 
Harnobis-gerincen, a Bystrovölgyben és 
a Predajnianské Celnón; 

2. A Fátrikum ( = Kriznai takaró) felső
permjét a Besztercebányától É-ra levő 
Staré Hory és Zelená dolina térségében; 

3. A Hronikum ( = Stureci takaró) felső
karbonját és permjét az Alacsony Tátra É-i 
lejtőjén, Nizná Boca, a Holiená- és Ipol-
tica-völgy, a Benkovsky pótok és a Cierny 
Váh térségében; 

4. A Qömörikum paleozoikumát a Szlovák 
Érchegység E-i részén (a Hnilcik-völgyben, 
Závadka környékén és Margecanynál); 

5. A Rozsnyó —Zelezníki konglomerátu
mot Rákostól É-ra ós a sirki Zráz-hegyen; 
végül 

6. A Veporikum D-i oldalának felsőkar
bon és perm üledékeit a Sirktől Ny-ra levő 
Revúcká-völgyben. 

Aá 1. A L'ubietová-zóna felsőpermje két 
formációra tagolható: а) а közvetlenül a 
kristályos aljzatra települő, közepén paleo-
dacitos piroklasztikumokat is tartalmazó, 
túlnyomórészt grauwacke-szerű homokkö
vekből á.ló, 700 m ossz vastagságú brusnói 
formáció, ill. b) az ezt fedő és általában 
durvább szemű, de ciklusos felépítésű, kb. 
400 m vastagságú, polimikt verrukánónak 
is nevezhető predajnnai formáció. Az utób
bit — a monomikt jellegükből kiolvasható 
klímaváltozás alapján — alsótriászba sorol
ható kvarcitok és kvarchomokkövek, majd 
homokkő- és agyagpalák, végül középső-
triász korúnak tekinthető szürke dolomi
tok és mészkövek fedik. Az ősföldrajzi re
konstrukció szerint a felsőpermi formációk 
egy DNy—ÉK-iből D D N y - É É K - i v é váló 
tengelyű medencében ülepedtek le. Ezen 
belül — a fáciesek szemcsemegoszlása sze
rint — a DK-i kristályos hátsággal közvet
lenül érintkező medenceszegély hegylábi 

környezetéhez ÉNy-i irányban előbb széles 
alluviális síkság, majd sekély állóvíz csat
lakozhatott. A brusnói formáció vulkano-
klasztitjai a medeneeperemi töréseken tá
madt vulkáni központokból származhat
tak. Az alpid hegységképződés során a 
L'ubietová-zóna permje a zöldpala fácies 
kezdeti fokának megfelelően átalakult. 

Ad 2. Staré Hory migmatitokra települt 
permje egy Ny—K-i tengelyű antiklinális 
magjában búvik felszínre, amelynek É-i és 
D-i szárnyát alsó triász kvarcitok és közép
sőtriász karbonátok alkotják. A perm mé
lyebb része a Zelená dolinában bemutatott, 
fölfelé finomodó ciklusokból összetett, kris
tályospala- és granitoid-kavicsokat is tar
talmazó, lilásvörös színű konglomerátu
mokból, homokkövekből és homokos palák
ból álL A perm magasabb részét a Staré 
Hory É-i szélén, a Besztercebánya—rózsa
hegyi műút mentén látható, durva- és 
középszemű grauwackék, ill. finomszemű 
grauwacke-palák ciklikus váltakozása al
kotja. A homokkövek közti konglomerá
tumlencséket csatornakitöltéseknek s az 
egész rétegsort folyóvízi lerakódásnak tart
ják. E rétegekből a perm/triász határ közel
ségére utaló palynomorphák kerültek elő. 

Staré Hory permjét a V o z Á B házaspár a 
l'ubietovái perm szimmetrikus megfelelő
jének véli a Fátrikum mezozoikumával 
kitöltött ,,medencé"-nek a Tátrikum kris
tályosával érintkező, É-i oldalán. A l'ubie
továi perm erősebb metamorfózisának okát 
a vepori kristályos rátolódásában keresik, 
bár ugyanakkor kérdezhető, hogy Staré 
Hory permje a felette mozgó takarók alatt 
miért nem alakult át erősebben. De vannak 
közöttük összetételben különbségek is, 
amelyek a törmelékanyagot szolgáltató tát-
rikumi, ül. veporikumi kristályos tömegek 
eltérésein kívül arra vezethetők vissza, 
hogy Staré Hory permjéből a vulkáni tes
tek teljesen hiányzanak. A mélyebb rétegek 
vörös színének a rétegsor tetején észlelt 
megszürkülését a csapadék mennyiségének 
megnövekedésével magyarázzák. 
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Ad 3. A növénymaradványokkal bizo
nyítottan felsőkarbon korú nizná boeai for
mációt a Őertovicai vonal választja el a 
vepori kristályos É-i részét fedő Vel'ky 
Bok-i metamorf mezozoikum neokomjától. 
600 m vastagságú összlete sötét agyagos és 
grafitos palák, aleurolitok és grauwackék 
fölfelé durvuló, ciklikus váltakozásából áll, 
amelybe 2 m vastag paleodacittufa is tele
pül. Nizná Bocánál a növénymaradványos 
Stefanien homokkőre a perm korú maluzinai 
formáció szürkésbarna, durva alapkonglo
merátumának rátelépülése is megfigyel
hető. A felsőkarbont a maluzinai formáció
hoz tartozó diabázporfirit-telérek törik át 
és kontaktizálják. 

A max. 2200 vastag maluzinai formáció
nak az alapkonglomerátum feletti, bioturbá-
ciós, hullámfodros, áramlási barázdás, lilás
vörös agyagpaláit és laposan ferderéteg
zett, gradált, vörös vagy fehéres (arkózás) 
homokköveit a Holicna-völgy felső része 
tárja fel. 

A maluzinai formáció legteljesebb, D— 
É-i irányban kb. 4,5 km hosszú feltárását 
— a tholeiites bazalt és andezitlávát, vala
mint számos tufabetelepülés anyagát szol
gáltató két erupciós fázis termékeivel 
együtt — az Ipoltica-völgyben mutatták 
be. E ciklikus felépítésű rétegsor felső részé
ben az aleurolitok egyre inkább uralomra 
jutnak. A rétegsornak az I. és II. erupciós 
fázis közé eső, középső részében olyan, 
néhány tucat m vastagságú gipsz- és anhid-
rittelepeket is feltártak, amelyek a felszí
nen nem voltak megfigyelhetők. 

A maluzinai formáció legfelső részének 
vörös palákkal váltakozó, világosszürke, 
csillámos homokkövei, az ezekből kifejlődő, 
csak a legaljukon csillámos alsótriász kvar
citok és a reájuk következő, ősmaradvá-
nyos campili palák és középsőtriász dolo
mitok a Bukovsky pótok völgyében látha
tók. A formáció II. erupciós fázisa lávaöm
léseinek szerkezete, a közbezárt vulkano-
klasztitokkal együtt aCierny Váh völgyében. 
Liptovská Teplickától ÉNy-ra tanulmá
nyozható. 

Ad 4. Az észak-gömöri szinklinális felső
karbonjának közvetlen fekvőjét a flisszerű 
üledékek, valamint vízalatti bázisos vul
káni termékek váltakozásából álló, kb. 2 km 
vastagságú rakoveci csoport alkotja. A 
Hnilcik völgyében, a bindti elágazásnál 
ennek ofitos szövetű, szpilites diabáza és 
diabáztufái vannak feltárva. V O Z Á B szerint 
a rakoveci csoport devon korú, és a breton 
fázisban metamorfizálódott (bár az ősma
radványok teljes hiánya miatt ez nem álta
lánosan elfogadott álláspont); reá a Dob-
Siná—rudfianyi térségben a wesztfálien 

В —С felső része durva alapkonglomerá
tummal transzgredál. 

A Závadka felé vezető úton, a Náfrovo 
község közelében levő nagy kőfejtőben a 
polimikt jellegű Bindt—rudnanyii konglo
merátumnak a rakoveci csoport diabázai-
ból származó, gyors, partközeli ülepedésű, 
ennélfogva jól gömbölyített kavicsai tanul
mányozhatók. E konglomerátum fölfelé 
homokos és grafitos palákba megy át. 

A závadkai nagy kőfejtő közelében, az 
út mentén látható, erősen préselt, verru-
kánó-szerű felsőpermi alapkonglomerátum 
mintegy 15 kőzettípushoz tartozó kavics-
anyagában karbonból származó kavics is 
található; ez a leülepedését megelőző, epi-
rogén kiemelkedésre és lepusztulásra enged 
következtetni. 

Margecanytól D-re, a Hnilecnek (Gölnic) 
a Hernádba ömlésénél, az országút bevá
gásában, a Gömörikum és a Veporikum 
(Cierna hora) tektonikus érintkezését jelző 
és D-i irányban 40°-kal dőlő L'ubeník— 
margecanyi áttolódási felület felett, a ve-
pori kristályoson a gömöri felsőkarbon 
szürke fillit- és homokkőrétegei feküsznek. 

Margecany Ny-i szomszédságában a 
felsőkarbonnal tektonikusán érintkező és 
szemcsézetének megoszlása alapján 5 cik
lusra bontható, állítólagos alsótriász össz-
let van feltárva. Ciklusai uralkodóan szür
késvörös színű, homokos és agyagos palák
ból, kevesebb homokkőből állanak, de 
helyenként pszefitekkel kezdődnek. A psze-
fites tagok permi kvarcporfírkavicsot is 
tartalmaznak. Vízalatti csuszamlás-nyo
mok, turbidites eredetű osztályozódási ré-
tegesség, a finomszemű üledékek bioturbá-
ciója, egyes — karbonátos kötőanyagú — 
rétegek rossz megtartású kagylólenyoma
tai és ostracodái alapján ezt az összletet 
sekély tengerparti környezetből származ
tatják, amelyhez egy vízfolyásrendszer al-
luviuma csatlakozhatott. — A korbesoro
lás jogossága körüli élénk vita során a 
jelenlevők jó része kétségbevonta e szel
vény folyamatosságát, és a kvarcporfírka-
viesokat tartalmazó konglomerátumrétege
ket inkább a permbe utalta. Eszerint csu
pán a szelvény finomszemű vagy karboná
tos rétegei lennének alsótriászba sorolha
tók. 

Ad 5. A Rozsnyó—zelezníki konglomerá
tum — Rákostól É-ra, az Ostra Skalkán 
látható feltárásaiban éppúgy, mint minde
nütt másutt — a kambriumi—alsódevon 
korú gölnici ( = porfiroidos) csoportra tele
pül. Ez az északgömöri permmel szemben 
savanyú vagy intermedier vulkáni termé
kekben szegény, jobbára szürke színű, erő
sen préselt és szemcsézete alapján kétmega-
eiklusra tagolható összlet — legalább is az 



Hírek, ismertetések 569 

alján — a gelnicai csoport törmelékanya
gát tartalmazza, rakoveci kavicsok nélkül. 
Üledékgyűjtője tehát elkülönült az észak-
gömöri perm medencétől. Fácieseinek meg
oszlása egy sekély tengermedence északi 
partvidékének fluviálisból tengeribe átme
nő környezeti képét engedi sejteni. A kép
ződményből előkerült palynomorphák meg
határozása még nem fejeződött be; előze
tes megítélésük az alsóperm és alsótriász 
között ingadozik. (Az alsótriász kor bizo
nyára a fiatalabb és finomabb szemcsézetű, 
sőt tetején homokos mészkőbetelepüléseket 
is tartalmazó megaciklus Stítniki feltárá
saira vonatkozik.) 

A rákoai szelvényben a mélyebb és dur
vább szemű megaciklus aljának 90—100 m 
vastagságú, tömeges, inekvigranuláriskvarc 
arenitjeit láttuk, amelyeket világosszürke 
finom konglomerátum fed, kavicsanyagá
ban kvarc- és metakvaréit mellett savanyú 
paleovulkanitokkal és különböző fillit-féle-
ségekkel. Efelett oligomikt konglomerátu
mok és homokkövek ciklikus váltakozása 
következik. Az egész összlet zöldpala fácie-
sű alpid metamorfózist szenvedett. 

Sirk község mellett, a Zráz-hegy aljában 
a Rozsnyó—zelezníki konglomerátumnak 
az egykori alluviális törmelékkúpok disztá-
lis részéből származtatott része van feltár
va, amely fölfelé finomodó, oligomikt 
konglomerátumok és homokkövek váltako
zásából áll. 

Ad 6. A Veporikum D-i oldalának Bar
row típusú, zöldpala fáciesű, alpid meta
morfózist szenvedett felsőkarbonja fluvio
marin eredetű, szürke színű, bitumenes 
agyagpalák, aleurolitok és finomszemű 
homokkövek ciklikus váltakozásából áll. 
Ennek a Stefanien С—D-be való tartozását 
palynomorphák rögzítik. Üledékeit helyen
ként (pl. a Krokava és Burda közötti útnak 
a Slatvina alatti szakaszán) az alpi szerke
zeti irányokkal párhuzamosan behatolt, 
kréta időszaki gránittelérek kontaktizál-
ták. 

A karbonra hézag nélkül rátelepülő, vilá
gosszürke és szürkészöld színű törmelékes 
összlet permi korára csak a litológiai eltéré
sek alapján lehet következtetni. E „permi" 
összletet D felé a L'ubeník—margecanyi 
vonal folytatása választja el az észak-gö-
möri típusú, magnezites karbon idáig nyúló 
sávjától, mely utóbbi D felől — a Hrádoki 
vonal mentén, a rakoveci csoport kimara
dásával — közvetlenül a gelnicai (porfiroi-
dos) csoporttal érintkezik. Ezek a Gömöri-

kumnak a Veporikumra való áttolódásával 
kapcsolatos tektonikai bonyodalmak a fe
lelősek azért, hogy a gránitok lepusztulásá
ból származó arkózás homokkövek, kong
lomerátumok és homokos palák váltako
zása (amiből a vepori „perm" áll),milonito-
sodása és palásodása alkalmával jelenté
kenyen át is kristályosodott. 

* 

A Ny-i Kárpátok középső része újpaleo
zoikumáról a kirándulásokon nyert képet 
értékesen egészíti ki az a litofácies-térkép, 
amelyet a V O Z Á R házaspár D R . О . F U S Á T T 
közreműködésével a felsőkarbon előfordu
lásokról készített. Ez (a kontinentális kifej-
lődésűnek vett zempléni karbon kivételé
vel) a Öhoci takaró és a Veporikum összes, 
valamint a Gömörikum számos karbon elő
fordulását az ún. közbülső (fluviális—álló
vízi) fáciesövbe sorolja. Kifejezetten ten
geri üledékeket e térkép csak a Gömörikum 
középső övében tüntet fel. A gömöri kar
bonnak a bükkivel való, feltételezett össze
függéséről pedig V O Z Á R É K palinszpasztikus 
vázlatai tájékoztatnak. 

A nyugat-kárpáti perm hasznosítható 
anyagait D R . J . Î L A V S K Y előadása foglalta 
össze. Számos kisméretű indikáció mellett 
azonban csak a Gömörikum gipsz —anhid-
rit-, a Tátrikum réz-, a szepességi öv 
urán—molibdén-, Rákos sztratiform szide-
rit-előfordulásai, valamint Ráko§ higany-
impregnációi jelentősebbek. — További 
előadások: 
B A L O G H К . : A bükkhegységi tengeri perm 

kora. 
L Ü T Z N E R , H . (NDK): A közép-európai rot-

liegend ősföldrajza. 
P A H R , A. — R I S C H M Ü I X E R , G. (Ausztria): 

Az osztrák Központi-Alpok ÉK-i részé
nek permje. 

B É N E K , R. (NDK): A közép-európai autu-
nien vulkánitok geokémiája. 

S T A P F , К . R. G. (NSZK): Nyugat- es Kö
zép-Európa rotliegend jenek üledékkép
ződési folyamatai. 

H O R V Á T H F . : A Kárpát-medence lemeztek
tonikája. 

K I R O V , К . N . — V E L I C S K O V , D. (Bulgária): 
A Ny-i Balkán permjének geokémiája. 

K O Z U R , H . (NDK): Az autunien, saxonien 
és thüringien kifejezések használata és 
jelentősége. 

B A L O G H K Á L M Á N 
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A Nemzetközi Szedimentológiai Asszociáció I. Európai regionális konferenciája 
(1980.márc. 26 — 29) 

Az 1952-ben létrehozott Nemzetközi 
Szedimentológiai Asszociáció 1978-as kong
resszusán felmerült az a gondolat, hogy az 
évente megrendezésre kerülő Szedimento
lógiai Kongresszusok között célszerű lenne 
évente, elsősorban a fiatal európai szedi-
mentológusok tapasztalatcseréje céljából 
regionális konferenciákat rendezni. Az 
akkori határozatnak megfelelően az első 
ilyen konferencia megrendezését az NSZK, 
illetve a bochumi Ruhr Egyetem vállalta. 

A 26 ezer hallgató képzését ellátó egye
tem Szedimentológiai Tanszékének pro
fesszora H A N S FÜCHTBATTEB és munkatár
sai kiválóan előkészítették és rendkívül 
szervezetten lebonyolították a 4 napos 
rendezvényt, amelyen 24 országból mint
egy 200 kutató vett részt. A résztvevők a 
célkitűzésnek megfelelően általában Euró
pából érkeztek, de Ázsiából, Afrikából, 
Észak és Dél-Amerikából, valamint Auszt
ráliából is voltak vendégek. Nagyobb ré
szük 30 év körüli fiatal szakember volt, 
de számos idősebb, a szakmában komoly 
hírnevet szerzett kollega is megjelent és 
aktívan résztvett a tanácskozás munkájá
ban. 

A kitűnő szervezést jelzi, hogy a 67 elő
adás rövidített szövegét, a legfontosabb 
ábrákkal egy 260 oldalas kötet formájában 
már 3 héttel a konferencia kezdete előtt 
a résztvevők megkapták. A legújabb kuta
tási eredményekről számotadó kötet a 
Földtani Intézet könyvtárában megta
lálható. 

A konferencia К. I. H s ü professzor az 
IAS elnökének bevezető szavaival kezdő
dött. Ezután, a reggeltől estig szinte meg
szakítás nélkül folyó programban a követ
kező témák szerepeltek: 

1. Törmelékes üledékek 
1.1. Metodika 
1.2. Üledékes szerkezet és szövet 
1.3. Üledékképződési környezet 
1.4. Tektonofácies 
1.5. Mállás 
1.6. Diagenezis 

2. Karbonátos üledékek 
2.1. Összetétel 
2.2. Üledékképződési környezet 

3. Evaporit és szilikát üledékek 
. 4. Szerves és szervetlen eredetű üledékes 

telepek 
5. Vulkano-szedimentek 
Az előadásokkal párhuzamosan poster 

kiállításra, illetve kőzetbemutatásra is sor 
került. 

A konferencia keretében 2 témáról (brees-
csa képződmények, ill. vihar üledékek) 
kötetlenebb kerekasztal vitát rendeztek, 
felkért vita vezetőkkel. 

A konferencia talán legfontosabb ered
ménye a hazai szedimentológia számára az, 
hogy számos olyan módszer is felvonult, 
amelyről eddig nem, vagy alig hallottunk, 
illetve amelyeket rendszeresen nem alkal
mazunk. 

A jövőbeli előrelépés szempontjából a 
legfontosabb módszertani tanulságok a 
következők : 

1. A karbonátos szedimentológiában 
rendkívül széles körben használják a kü
lönböző festési eljárásokat, amelyek nagy
ban fokozzák a szöveti megfigyelések haté
konyságát. Festés nélkül már szinte nincs 
szöveti vizsgálat. 

2. Nagyon gyakori az 0 1 8 izotópos vizs
gálat alkalmazása nem csupán paleohő-
mérséklet mérésre, hanem a képződési kör
nyezet egyéb paramétereinek, illetve a kő
zetalkotó elemek eredetének meghatározá
sára. 

3. Mind a törmelékes, mind a karboná
tos kőzetek vizsgálatánál nagyon fontos új 
módszer a cathodoluminescencia vizsgálat, 
amely tulajdonképpen az ismert Iumines-
cencia vizsgálat és a mikroszkópos szövet
vizsgálat összekapcsolását jelenti. Segítsé
gével más módszerrel nem látható szöveti 
és mikrotektonikai jellegek tárulnak fel, de 
alkalmazható például a homokméretű 
kvarcszemcsék képződési hőmérsékleté
nek megállapításra, vagy a karbonátszem
csékben a Mg beépülésének kimutatására is. 

4. Általánosnak tekinthető a scanning 
elektromikroszkóp használata, főleg a kar
bonátoknál, valamint a mikroanalizátor 
alkalmazása, a diagenetikus elemhelyette
sítések tanulmányozására. 

5. Érdekes az egészen fiatal üledékek bio-
gén törmelékének azonosítására és ezzel 
együtt a képződési környezet sótartalmá
nak meghatározására alkalmazott szerves 
biokémiai eljárás, amely a különböző típu
sú, a szervezetekre jellemző eukormoleku-
lák mennyiségi arányának meghatározá
sán alapul. 

ИозеЬЬ fosszilis anyagokra tapasztala
tok még nincsenek. 

6. Főleg a recens üledékeknél (Deep Sea 
Drilling Projekt) a szerkezet tanulmányo
zására általánosan és eredményesen alkal
mazzák a fúrómagok röntgen átvilágítását. 

7. Új megvilágításba helyezik a flis 
genetikát azok a megfigyelések, amelyeket 
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a Kaliforniai-öböl riftesedő óceáni aljzatán 
végeztek a DSDP keretében. Itt a turbidit 
üledékek felhalmozódása kétségtelenül a 
rift árokhoz kapcsolódik. 

A tapasztalatokat összegezve, az első 
regionális konferenciát nagyon hasznos
nak, hatékonynak tartom. Fontos lenne a 
hazai szedimentologusok nagyobb létszá

mú részvétele, mert a szedimentologia te
rén — megítélésem szerint — elmaradá
sunk van, amelyet, tekintettel földtani 
adottságainkra, minél előbb fel kell szá
molnunk. A következő regionális értekez
let 1981-ben Bolognában, majd 1982-ben 
Splitben lesz. 

D B . H A A S J Á N O S 

Beszámoló 

1979. IX. 9 — 14. közt Bukarestben ta r to t t 10. Kőolaj Világkongresszusról 

A kőolajipari szakemberek már régóta 
szükségét érzik annak, hogy a tudomány 
és technika haladása terén kicseréljék ta
pasztalataikat, összehangolják a közös ten
nivalókat, az emberiség ellátása érdekében 
számba vegyék Földünk rendelkezésre álló 
készleteit, kutatási, termelési és feldolgo
zási lehetőségeit. 

Evvel a céllal először 1900. aug. 16—28 közt gyűltek 
össze Parisban, Nemzetközi Kőolaj Kongresszus (Interna
tional Petroleum Congress) címen. Ezen a kongresszuson 
Ausztria—Magyarország, Egyesült Államok, Japán, 
Franciaország, Kanada, Nagybritannia, Oroszország és 
Románia vettek részt. 

A 2. Nemzetközi Kőolaj Kongresszus 1905-ben Liege 
városában (Belgium) már három szekcióban folyt: föld
tani kutatás és termelés, feldolgozás-petrolkémia, végül 
szállítás-felhasználás. Párhuzamosan kiállitást rendeztek, 
ahol a tudományos- és műszaki eredményeket mutatták 
be. 

A 3. Nemzetközi Kőolaj Kongresszust 1907-ben tar-
tottákBukarestben, 19 országból 900 részvevővel. I t t szin
tén három szekció működött, kiállítással egybekötve. 

Ezt követően a világháború és 26 évi szünet követ
kezett. 

A nemzetközi kongresszusokon főleg 
európai államok vettek részt de szükség 
mutatkozott az egész föld kőolaj termelő és 
fogyasztó államainak eszme- és informá
ciócseréjére, közös munkatervek kidolgo
zására a haladás érdekében. Ezért elhatá
rozták, hogy ezentúl négy évenkint Világ
kongresszusokat fognak tartani. 

Az 1. Kőolaj Világkongresszust 1933. júl. 5—25 közt 
Londonban tartották, 23 országból összegyűlt 1250 rész
vevővel. 

A 2.1937-ben Parisban 33 országból 1630 kiküldöttel 
folyt le. 

Ezután a második világháború és utánna szünet 
következett. 

A 3. Világkongresszust Hágában tartották 1951-ben, 
ahol 40 országból 2753 fő gyűlt össze. 

A 4. Kőolaj Világkongresszus 1955-ben Rómában 
volt, 45 országból 3250 részvevővel. 

Az 5. New Yorkban 1959-ben volt, 53 országból 5329 
fővel. 

A 6. Frankfurt am Main-ban, 1963 évben 7542 rész
vevővel. 

A 7. Világkongresszus helye Mexikó, ahol 65 ország
ból 4844 kiküldött gyűlt össze. 

A 8. Kongresszust 1971-ben Moszkvában tartották 
ahol 60 országból 5286 részvevő jött össze. 

A 9. kongresszus 1975-ben Tokiéban volt, ahol elha
tározták, hogy a következőt Bukarestben rendezik meg. 

A hágai kongresszuson szervezték meg a Kőolaj 
Világkongresszusok Állandó Tanácsát (Permanent Council 
of the World Petroleum Congress) londoni székhellyel 
amelynek jelenleg 28 országból 80 tagja van, elnöke 
Wilchelm von ILSEMANN (NSZK), magyar tagjai BAN 
Ákos, BREUND Mihály és néhai VÁJTA László volt. 
Az Állandó Tanács 20 tagú Végrehajtó Bizottságot vá
lasztott, ezenkívül Tudományos Programm Bizottság és 
Kongresszus Rendező Bizottság működik. 

Ezekben a bizottságokban a földünk kőolajiparának 
vezetői, kimagasló tudományos és műszaki szakemberei, 
államférfiak, miniszterek vesznek részt. 

A 10. Kőolaj Világkongresszus elnöke W. 
von I L S B M A N N , a német Shell vállalat elnö
ke. Alelnökei: A. L E W I S , a Gulf Oil elnöke, 
N. A. M A L C S E V , a Szovjetunió kőolajmi
nisztere, F. N A N C Y az iráni Kőolaj Intézet 
vezetője és A. A. S H T J N A I B E B Saud-Arábiá-
ból. Ezen a kongresszuson 70 országból 
4500 részvevő jelent meg. 

A megnyitó ünnepélyt 1979. IX. 9-én, 
vasárnap délután tartották meg a Kong
resszusi Csarnokban. A Kőolaj Világkong
resszus elnökének megnyitó szavai után 
Nicolae C E A U S E S C T J , a Román Népköztár
saság elnöke mondott beszédet. Beszédé
ben kitért az energiakrízisre, a fogyasztás 
nagy növekedésére és az abnormálisan 
megnőtt kőolajárakra. Beszédét a „kőolaj 
a békéért és az emberiség haladásáért" 
szavakkal fejezte be, amit már előzőleg a 
10. Kongresszus jelszavául választottak. 

Másnap megkezdődtek a szakelőadások, 
egyidejűleg három szekcióban, a Kongresz-
szusi Csarnokban, az Athene hangverseny
épületben és a Köztársaság Háza előadó
termében. 

Az előadások, kérdések és felszólalások 
három nyelven folytak: angolul, franciául 
és a vendéglátó állam nyelvén, románul. 
Az előadásokat oroszra is lefordították. 

Az előadások 8,30h—17,45" között foly
tak. A szokásos négy csoportban, minden 
szekcióban naponta összefoglaló jellegű 
áttekintő előadásokkal (Review Papers) 
kezdődött a munka, amelyek a tudományos 
és technikai ismeretek jelenlegi helyzetét 
mutatták be. Ilyen előadás tíz volt. 
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Az áttekintő előadások után a keretviták 
(Panel Discussions) következtek, amelyek 
keretében különféle időszerű tudományos 
és technológiai kérdésekkel foglalkoztak. 
Keretvita összesen 23 témában folyt, min
degyikben 5 előadás szerepelt, tehát összesen 
116 előadás hangzott el, amelyeket sok kér
dés és hozzászólás követett. 

Az előadások harmadik csoportjába a 
kerekasztal vitákat (Round Table Discus
sions) sorolták, ahol a kötetlenebb megbe
szélésen volt a hangsúly és a világ kőolaj 
ellátása és szükséglete mellett főleg gazda
sági kérdésekkel foglalkoztak. A kerekasz
tal vitában négy tárgykörben négy-négy 
előadás szerepelt, összesen tehát 16 elő
adás. 

Végül az előadások negyedik csoport
jába a speciális tárgyú dolgozatokat (Spe
cial Pepers) sorolták, melyek a legújabb 
kutatáseredményekkel, elméletekkel, új le
lőhelyekkel, különleges termelési, szállítási, 
feldolgozási kérdésekkel foglalkoztak, 12 
ilyen előadást tartottak. 

A 10. Kőolaj Világkongresszuson tehát 
összesen 153 előadás hangzott el, nem em
lítve a kérdéseket, vitát, felszólalásokat. 

A magyar részvevők 3 előadást tartottak 
a szállítás, feldolgozás és takarékosság 
tárgyköréből. Azt, hogy melyik ország 
hány előadással szerepelt nehéz volna 
megállapítani, mert voltak közös szerzők 
is. A Szovjetunió 18 előadással szerepelt, 
többnyire szerzői munkacsoportok dolgo
zataival . 

A geológusokat érdeklő eredményeket említem első
sorban. Bizonyos, hogy az egész emberiséget érintő tárgy 
a világ kőolaj és földgáz készlete a szükséglet nagyszabású 
növekedése és az a kérdés, hogy meddig elég Földünk 
kőolajkészlete. Ezekkel a kérdésekkel szerte a világon 
sokan foglalkoztak és a már leszűrt eredmények kerültek 
a kongresszus elé. A Föld kőolajkészletére vonatkozó 
eredményekkel J". D . MOODY és M . T . HALBOUTY dolgo
zata, a földgázzal A. MEYERHOFP munkája foglalkozott. 
E vizsgálatok szerint a jelenlegi ismeret alapján a Föld 
végső kitermelhető kőolajkészlete 304 milliárd tonna 
( G T ) . E számokkal vigyázni kell, mert sokszor félreértést 
okoz az, hogy az amerikaiak szerint 1 G T (gigatonna) 
nem egy milliárd, hanem 1 billió tonna. Ez a mennyiség 
magába foglalja az 1975-ig kitermelt 48 milliárd tormát, 
a még meglevő ismert és a jelenleg ismert módszerekkel 
kitermelhető 115 milliárd tonnát, valamint a ma még 
felkutatatlan de egykor kitermelhető becsült készletet, 
ami 141 milliárd tonna. Mindez a mi szokásos elnevezé
seinkkel az alábbi: 

1975-ig kitermelt kőolaj 48 mrd tonna 
A mai módszerekkel kitermelhető is

mert (A + B) és feltételezett ( d ) 
készlet 115 mrd tonna 

Reménybeli (Сг) és prognosztikus ( D ) 
kitermelhető 141 mrd tonna 

Ezek szerint a most ismert és kitermelhető készle
tekhez (115 mrd t) kb. még egyszer ugyanannyi még fel
fedezhető készlet járulhat (141 mrd t), evvel kell az 
emberiségnek gazdálkodnia. 

Földünk földgázkészlete A. A. MAYERHOFP össze
állítása szerint 64 000 000 millió m s (a kőolajat kísérő 

oldott földgáz nélkül) ós 9,1 milliárd t liquid gáz, vagyis 
párlat. Ennek 37%-a a Szovjetunióban, 27%-a közép
keleten és 36%-a szerte a földön található. Föltételezik, 
hogy még a jövőben 125 billió m 1 gáz és 18 mrd t párlat 
kutatható fel és hogy ezek több mint 50%-a a Szovjet
unió és közép-kelet területén van. A ma ismert földgáz
készletek 50% a kréta üledékekben, 20% a permben 
(nagyrészt a Szovjetunióban), 18%-a triász, jura és 
neogén üledékekben, 4%-a ordovicium-karbon üledé
kekben, 2,5%-a ópaleozoikumban és 5,5%-a egyéb kőze
tekben van. 

A szemléltető grafikonok szerint a kőolajtermelés a 
mai tendencia szerint a 2000. évig eléri az évi 5,5 milliárd 
tonnát, utána erősen csökken. A becslések szerint vár
ható, hogy a kutatás mérté .e nagymértékben megnő, 
de később az eredményessége csökkeni fog, sőt „drá
maian" megnő a kutatás, amikor az emberiség felfogja, 
hogy a készletek kimerülőben vannak és a szükséglet 
nagyobb, mint az ellátás lehetősége. 

Érdekes volt itt egy szíriai geológus felszólalása, aki 
arra utalt, hogy az emberiség érdekében a legjobb meg
oldás, ha a meglevő és már berendezett lelőhelyeket 
művelik. Más energiaforrásra való berendezkedés sokba 
kerül. Az ismert készletek többsége az arab államokban 
van, ezért meg kell találni az arab államok gazdasági és 
politikai problémáinak megoldását. 

A felszólalásra egyenes válasz nem érkezett, de a 
konferencia leszögezte, hogy a megoldás a sikeres kutatás, 
ésszerű felhasználás, és más energiaforrások kifejlesztése 
lehet, mindegyikre törekedni kell. Ha a jelen irányzatok 
folytatódnak, néhány év múlva már nagyobb lesz a világ-
évi termelése, mint az új készletek évi gyarapodása, 
vagyis a meglevő készleteket fogjuk fogyasztani. Húsz 
év múlva a termelés felét ma még ismeretlen felkutatat
lan előfordulásokból kell fedezni. Koordinálni kell a ku
tatás meggyorsítását és a „posztolajkorszakba" való át
menetet, mert az 1980-as években már nagyobb lesz a 
kereslet, mint a termelés. 

Földünkön mintegy 600 kutatásra alkalmas üledékes, 
medence van. Ezeket 4 kategóriába lehet osztani: inten
zíven megkutatott, mérsékelten megkutattatott csak rész
ben megkutatott ós lényegében megkutatatlan meden
cékre. A még megkutatatlan medencékhez fűződnek a 
derűlátó vélemények, pl. egyik tanulmány szerint 1978. 
jan. l-ig az DSA-ban 2 592 000 db. fúrás mélyült 5. 
millió km* területen a világ többi részén pedig mindössze 
859 000 fúrás mélyült le. Az eddig lemélyült fúrások 
75%-a, Földünk reményteljes területeinek kevesebb, 
mint 744,-án mélyült le, tehát igen sok még a felkutatat
lan terület. De ha számbavesszük a még megkutatatlan 
és csak részben megkutatott területeket, kitűnik, hogy 
azok nagyrésze mélyebb tengeri, nagymélységü vagy 
hideg égövi, az emberre „ellenséges" területek, ahol a 
kutatás és termelés sokkal nehezebb és költségesebb. 

A kérdéshez tartozik az is, hogy a készletszámítások 
is bizonytalanok. Van olyan becslés, mely ez előadott 
többszörösét kísérli meg bizonyítani, de vannak keve-
seb eredményre jutott becslések is. 

Szovjet szakemberek szerint az egész Föld készlet
megállapításának egyik nehézsége a fogalmak tisztá
zatlansága és országonkint másféle értelmezése. A készlet 
kategóriák egységes kidolgozását javasolták. Sok ellent
mondásra mutattak rá ugyanannak a fogalomnak egy
azon országban való használata esetén is, mert nincs 
egységes és világos definíció. Mindez azt okozza, hogy a 
Föld egyes területeinek készletbecslés eredményeit nem 
lehet összegezni és a világ készletének pontos megálla
pítását ez megnehezíti. Néhány előadás foglalkozott a 
készletbecslések módszereivel és a végső kitermelés 
mennyiségének meghatározásával, de újat az eddigiek
nél jobbat nem tudtak javasolni, csak az ismert módsze
rek kritikájára tértek ki. 

Szó volt a szénhidrogének keletkezéséről, vándorlásáról 
és felhalmozódásáról. Az egyik előadás a üelta-képződ-
ményekben hozott fel erre példákat, egy másik a mo
dellek és számítógépes megközelítés lehetőségeit fejte
gette. 

Nyugatnémet munkacsoport dolgozatában a föld 
mélyén nagyobb hőnek kitett anyakőzet organikus anya
gának progresszív változásait kísérte nyomon, biogén 
molekulák termális átalakulása terén új tényeket muta
tott ki az organikus anyag és a kerogén viszonyában. Az 
USA előadó tárgyalta összefoglalóan a geokémia lehe-
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tőségeit és előhaladását a szárazföldi és tengeri szén
hidrogén kutatásban, az eszközök, műszerek fejlődését és 
alkalmazási lehetőségeit. 

Végeredményben a kőolajkeletkezés, vándorlás és 
felhalmozódás kérdésében csak már ismert tények meg
erősítésében és részlet-eredményekben mutatkozik elö-
haladás, új nagy eredmények nincsenek. 

Az egyik előadás-csoport az ősföldrajzi és űrhajós fel
vételek eredményeinek kőolaj kutatásra való felhasználá
sával foglalkozott. A Közel-Kelet kréta üledékeinek Ős
földrajzi viszonyait vizsgálták. Más előadás szerint a 
paleorelief befolyásolja a kőolaj elhelyezkedését, a tele
pek formáját, méretét és típusát. Vizsgálták a fosszilis 
denudációs felszíneket, ősi völgyeket, eltemetett hegy
ségeket, karsztfelszíneket, szubaerikus lepusztulási felü
leteket, kompakciós szerkezeteket, a homokdűnék, 
paleodelták, a régi folyómedrek és a szénhidrogén-fel
halmozódások összefüggéseit sokféle példán. Az egyik 
beszámoló csoport tanulmányozta a különböző földtani 
viszonyok közötti előfordulások optimális kutatási stra
tégiáját. Javasolja a kutatóterületek zónákra osztását a 
kőolaj- és földgáz akkumulációt befolyásoló földtani 
szerkezet szerint, a tároló szerint és a szénhidrogének 
fázisállapota szerint. Foglalkozott az optimális fúrás
mennyiség megállapításával. 

Értékes szovjet összefoglalást hallottunk a nem szer
kezeti csapdák kutatási lehetőségeiről, ahol az ősföldrajzi, 
paleotektonikai, geokémiai és különösen a geofizikai 
kutatómódszerek lépnek előtérbe. Más beszámoló a föld
történeti tengerszint változások és a kőolajkutatás kap
csolataival foglalkozott, főleg a szeizmikus szelvények 
értékelése alapján. Az egyik előadás szerint a legkorsze
rűbb kutatási módszer az űr-felvételek értékelése, amire 
a 18 naponkint megismétlődő és többféle hullámhosszal 
történő NASA felvételek előnyeit taglalták, különösen 
nehezen hozzáférhető területekre vonatkozóan, a számí
tógépes kiértékelés lehetőségének sokféle előnyével. A fel
vételeken felismerhetők az üledékes medencék mélyszer
kezeti vonásai, a regionális és helyi szerkezetek gyűrődé
sek, törések, a sztratigrafiai kontaktusok és a lemeztekto
nikával befolyásolt területek valamint a szénhidrogén
tároló medencék közötti kapcsolatok. Meggyőző felvé
teleket és példákat mutattak be Kalifornia, Dél-Amerika 
és Jáva sziget vidékéről. 

Az egyik keretvita témája volt a jelenlegi szeizmikus 
kutatási technika, a jövő lehetőségei és ennek határai. 
Sokat foglalkoztak a szeizmikus szelvények litológiai 
értelmezésének lehetőségével, megállapítva, hogy a szel
vényekben sok információ van a hullámok által átjárt 
kőzetekről, amelyek egyenlőre akkor értelmezhetők sike
resen, ha a szomszédos területeken fúrások, karottázs-
szelvények vannak- A jelenlegi szeizmikus technika elmé
leti és gyakorlati határait és a fejlesztés lehetőségeit 
vizsgálták bonyolult szerkezetű és változékony felszínű 
területeken. Áttekintették a jövő szeizmikus technika 
finomításának lehetőségeit, amplitúdó vizsgálat terén, 
a több és jobb adatokat rögzíteni képes telemetrikus 
technika terén és nemcsak a szerkezeti, hanem rétegtani, 
litológiai adatok szolgáltatási lehetősége terén is. Érde
kes szovjet előadás foglalkozott a szénhidrogén-kutatás 
geofizikai direkt-módszereinek lehetőségével és ered
ményességével különböző területeken. 

Nagy érdeklő [és kísérte az új kutatási területek és 
fontosságuk tárgykörébe sorolt előadásokat. Beszámol
tak a Labrador-tenger kutatásáról és kőolaj lehetőségei
ről, ahol a középsöjura, kréta és harmadidőszaki üledé
kek nagy vastagságúak, jó tárolásra alkalmas rétegeket 
tartalmaznak és felhalmozódásra alkalmas sasbércek van
nak a kontinensperemeken. Addig három földgázelő
fordulást találtak itt, karbon dolomitban, alsókréta fo
lyami homokban illetve paleocén tengeri homokkő
tárolóban. Az átfúrt kőzetek organikus anyagtartalma 
további jó kutatáseredményt ígér. 

Beszámoltak az alaskai kőolajkutatásról, ahol egész 
Észak-Amerika ma ismert legnagyobb köolajelőfordulása 
van, Prudhoe Bay területén. A további lehetőségek meg
állapítására igen nagy kutatómunka folyik, mostoha 
viszonyok között, amit az USA Földtani Intézete (Geolo
gical Survey) vezet. Három nagyszerkezeti elemén, a 
Barrow Arch, a Colvíll süllyedek és délen a Brooks hegy-
Bég-láncok közötti medencékben kutatnak. Főleg a kréta 
üledékeket és a Prudhoe Bay olajmezőhöz hasonló sztra
tigrafiai csapdákat tartják reményteljesnek. 

Egy szovjet munkacsoport beszámolt a Kelet-Szibé' 
riai-tábla kutatási eredményeiről és lehetőségeiről. Itt 
különösen két provincia látszik reményteljesnek, az egyik 
a Léna-Tunguzka-medence, melyben antiklmális és szin-
klinális vonulatokat ismertek meg, a kutatásra alkalmas 
üledék rifei, kambriumi, a szinklinálisokban ordovicium, 
szilur is. A tárolóközet: homokkő és kavernás karboná
tok. Eddig már több földgáz és kondenzátum-telepet, 
kis paraffin tártai mii könnyű köolajelőfordulást kutattak 
fel. A másik terület a Chatanga-Viljui-medence, ahol 
főleg a perm-mezozoi üledék reményteljes, de 5 km mély
ségben kambriumi mészkőszirtek is alkalmasak a kuta
tásra. Itt is többföldgázés kondenzátum-telepet taltáltak 
már és még igen nagy lehetőségekkel számolnak. 

Spanyol kutatók beszámoltak a Nyugat-Földközi
tenger kutatásáról, ahol az Ebró folyó deltáján 1970-ben 
fedeztek fel viszonylag nem nagy, de gazdaságos kőolaj
előfordulást, mezozóos karbonát kőzetekben, miocén 
zárórétegek alatt. 

Végül venezuelai kutatásokról volt szó, ahol a kon
tinentális párkány sekélytengerében 50 000 km szeizmi
kus szelvényt értékeltek. 

Az egyik holland összefoglaló előadás a fúrástechnika 
fejlődéséről számolt be, a szárazföldeken egyre nagyobb 
mélységekbe és a tengereken egyre mélyebb vizekben 
fúrnak, nehéz feladatokat oldanak meg. Forradalmi újí
tásnak, új találmánynak nevezte a „flexodrül" rendszert, 
mely az eddigi fúrási módszereknél biztonságosabb és 
gazdaságosabb. 

Sokat foglalkoztatta a Világkongresszust az emberre 
ellenséges területek kutatása és az ottani termelés, mert 
mind nagyobb mértékben kell ezekre berendezkedni. 
A nagyon mély vízben való fúrás lehetőségeit foglalta 
össze az egyik előadás, a tájföldi An damin-tengerben, a 
Vörös-tengerben és a Dél-Atlanti-óceánban nyert ta
pasztalatok alapján, ahol 790—1219 m (2600—4000 láb) 
mély vízben fúrtak és ahol a magas hullámok, erős fel
színalatti tengeráramlások és kedvezőtlen tengerfenék
viszonyok nehezítették a munkát. Más előadások a hajó
ról mélyülő fúrásokról számoltak be, 300 m 1200 m és 
3000 m vízmélységekben. Az egyik érdekes előadás a 
Beaufort-tengeri fúrásokról számolt be, az északi sark
körtől 350 mérföldre északra, ahol a fúrási lehetőség 
júliustól október közepéig tart. Eddig 11 fúrás mélyült, 
kedvező eredménnyel. Végül az Észak-Szibériában folyó 
fúrásokról és termelési lehetőségekről számolt be egy 
munkacsoport, ahol igen nehezek az életkörülmények, az 
éghajlati és szállítási viszonyok. 

Az emberre ellenséges területek kőolaj- és földgázter
meléséről az erre való berendezkedés lehetőségeiről külön 
szólt az előadások egy csoportja. Az alaskai Prudhoe 
Bay olajmező termelésre való berendezése a szállítás 
megoldása 10 évet vett igénybe, miközben elkészült a 
trans-alaska vezeték, olyan terepen, ahol az állandó 
talajjég 600 m vastag. Olyan ne .ézségek merültek fel, 
amelyek az előző kísérleteknél nem jelentkeztek, ezeket 
meg kellett oldani a gyakorlati munka közben. 

Beszámoltak a jéghegyekkel elárasztott tengereken 
való termelésre berendezkedés lehetőségeiről. A Labra
dor-tengerben a kútfejszerelvényeket a tengerfenékbe 
mélyített aknákban helyezik el, ahol lehetőleg a legmé
lyebb jéghegy sem roncsolja el. Minden felszíni termelési 
berendezés, olajtároló tankállomás, szivatty telep gyor
san elmozdítható és visszaállítható, hogy elkerülhesse a 
jégheggyel való összeütközést. Észak-Kanadában a kon
tinens-párkányon félmillió négyzetmérföld reményteljes 
kutatóterületet borít a vastag sarki jégtakaró, rendkívüli 
hideget és óriási távolságokat kell a szállításnak leküz
denie. Ezek 1 hetőségeit tárgyalták az előadások. 

Érdekes előadás számolt be az északi-tengeri óriási 
Frit/y-mező termelési és szállítási nehézségeiről és leküz
désükről. 

Az egyik előadás a 10 000 m-es ultramély fúrások 
béléscsövezési programmjának tapasztalatairól szólt. 

Ezek a minket közvetlenül nem érintő kérdések szá
munkra is érdekesek, képet adnak a jövő kőolajellátás 
óriási megoldandó kérdéseiről, kollégáink küzdelmeiről 
és hogy mily „végtelen a tér, mely munkára hív." 

Több előadás foglalkozott a termelés növelésének lehe
tőségével, kedvezőtlen tárolókőzet, nagy viszkozitású 
kőolajok, vagy nagy mélység, mély tengervíz esetében. 

Szintén több előadás foglalkozott a karottázsmérés és 
a tárolókőzet értékelésének módszereiről, az oldalfal-
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mintavétel fejlődéséről, a számítógépes kiértékelésről, a 
rétegazonosítás kérdéseiről bonyolult viszonyok mellett 
és a fúrási geofizika várható fejlődéséről. Kitűnt, hogy 
a fúrólyuk-geofizika módszerei rohamos fejlődésben van
nak, ami elsősorban a számítógépes kiértékelésnek kö
szönhető. 

Több dolgozat foglalkozott a végső kitermelés foko
zásának kérdéseivel, a szállítás új eredményeivel és a 
környezetvédelemmel. Ezek közt hangzott el az egyik 
magyar előadás, UNGAR P . és VmÁGH A. a csővezeték 
szállítás automatikus központi ellenőrzéséről. A feldol
gozást tárgyaló előadások közt a nem-szénhidrogén tar
talmú földgázokról egy román előadás ismertette az 
Alföld keleti részén és az Erdélyi-medencében előforduló 
földgázok tulajdonságait ós alkatrészeinek származására 
vonatkozó feltételezéseket. A CO,-, N,- és H,S-tartalom 
eredetét magmás folyamatokhoz kapcsolja, a He, 0 0 , 
Ar-t radioaktív folyamatokra, a N , - , 0,- és Ar-tartalom 
más részét atmoszférikus eredetre vezeti vissza. 

Geológusoktól távolabb álló előadások voltak a föld
gáz cseppfolyósítása, kenőolajgyártás, műanyaggyártás, 
értékesítés kérdéseiben. Ezek közt is volt magyar előadás: 
VÁJTA L . — NAGY S. a kőolajfeldolgozás energiatakarékos
ságáról adtak elő, melyben a brigádmozgalomról, a taka
rékosság emberi tényezőiről beszéltek. A Világkongresz-
szus napilapjai a román kiadású ,,10. Congress Daily 
News" és különösen az amerikai „The Oil Daily, Special 
World Petroleum Congress Edition" elismeréssel emlé
keztek meg előadásukról. 

A kerekasztal viták közt érdekesek voltak a viX&g 
kőolaj szükséglete és ellátása tárgykörébe tartozó előadá
sok, mennyi kőolajra lesz szükség és hogy lehet erről 
gondoskodni. Számba vették a kutatásra alkalmas terü
leteket is, ezek közt érdekesek az amerikaiak Kínában 
való kutatásra vonatkozó tárgyalásai. 1978 elején Kíná
ban járt a Chevron Oil Field Research és más vállalatok 
szakértő csoportja, a KELbER-delegáció, hogy felmérje a 
kínai kutatási lehetőségeket. Sok tárgyalás és tanulmá
nyozás után megállapodtak abban, hogy Honkongtól 
E-ra és D-re az amerikaiak 1981-ig tengeri felderítő szeiz
mikus méréseket végeznek. 

A világ ellátása érdekében nagyon fontos lenne a 
takarékosság. Az egyik előadás szerint pl. a NASA éjjeli 
űrhajós-felvételein látható, hogy óriási földgázmennyisé
gek égnek el fáklyákon világszerte. 

Szó volt a munkavédelemről, amely terén egy nyugat
német előadás szerint „a dolgozókat meg lehet ölni túlzó 
védelemmel." Vita folyt az emberi munkaerővel való 
gazdálkodásról is. 

A speciális témájú előadások közt érdekes volt a Pó-
síkságon 1973-ban feltárt ultramély Malossa gázkonden-
zatum lelőhely földtani szelvényének, telepviszonyainak 
és termelésének ismertetése. Ez ma Európa legmélyebb 
termelő területe és a világon is a harmadik. Tárolókőzete 
alsókréta fehér Maiolika mészkő, maim tűzköves mészkő, 
liász dolomit és felsőtriász dolomit, 5196-s 5830 m mély
ségben. A telepnyomás 1054,6 kg/cma de a telephőmér
séklet csak 155 0". 1979-ben már 9 fúrás termel gázt, a 
10. most mélyül. 

Nagyjelentőségű termelési kísérletek folytak az is
mert Athabaskka (Alberta, Kanada) aszfalthomok érté
kesítésére, mely a világ kőolajkészletének tekintélyes 
részét kb. 80 milliárd tonnát tartalmaz. Most felület
aktív és flotaciós módszer együttes alkalmazásával úgy 
látszik, sikerül a homok és kőolaj gazdaságos elkülöní
tése. 

Érdekes előadás volt Grönland keleti kontinentális 
párkányán folyó kutatásokról, amely 40—60 km széles, 
400 m-ig lassan mélyülő sáv. Az üledékek: devon régi 
vörös homokkő, karbon és alsóperm molassz jellegű kő
zet, triász tengeri homokkövek és evaporitok, jura-kréta 
törmelékes üledékek. Az olajkutatás szempontjából leg
fontosabb a norvég-grönlandi tenger megnyílásával az 
eocéntől napjainkig képződött 9 km vastag üledéksor 
(tholeitos bazaltokkal). 

Egy „speciális" dolgozat a tárolókőzetben levő kőolaj 
és az anyakőzet geokémiai korrelációjának újabb lehe
tőségével foglalkozott, amire az organikus anyag mole
kuláris szerkezetót használták fel. 

Végül német előadók foglalkoztak a kőolajnak táplál
kozás céljaira való felhasználásával. A protein mikro
biológiai szintézisével takarmány-élesztőt és protein-
vitamin koncentrációt állítanak elő a németek .és a 

Szovjetunió, ahol 12 000 t/év kapacitású kísérleti üzem 
létesült. Angliában Billinghamban, és Komániában van
nak még ilyen üzemek. 

A 10. Kőolaj Világkongresszuson tar
tott előadások anyagát a London—New-
Yorki Heyden kiadóvállalat fogja megje
lentetni 1980-ban, 6 kötetben ,,Proceedings 
of the IO-th World Petroleum Congress" 
címen. Az ára 460 dollár. 

A kongresszus idején könyvkiállítást is 
rendeztek, amin a kőolajipar tudományos 
és technológiai eredményeit tartalmazó 
irodalmat mutatták be, 15 országból. A 
szaklapok általában különszámot jelentet
tek meg a Világkongresszus tiszteletére, 
egyes országok brossurakban ismertették 
kőolajiparukat, sok könyvismertetés és 
katalógus volt kapható. Magyarország csak 
két könyvvel szerepelt, egy angolnyelvű 
csövezetékszállítási és egy orosz nyelven 
írt másodlagos termelési szakkönyvvel. 

Mint a bevezetőben láttuk, régi hagyo
mány, hogy a kongresszusokat Világkiállí
tás kíséri ahol a tudományos és technikai 
újdonságokat mutatják be. Ezt most az 
USA-ban Tulsa városban rendezték meg, 
amit 60 államból 40 000 érdeklődő láto
gatott meg. Többek között bemutattak 
egy kőszenet szállító csővezeték-szakaszt, 
melyben 3/4 inch ( = 19 mm) átmé
rőjű darabokban víz szállítja a szenet, 
1 355 mérföldre a Powder River-medencé
ből (Wyoming állam) egy Mississippi kikö
tőig. 1983 ra fog elkészülni. A „Tudomány 
csarnokában" bemutatják pl. a másodla
gos és harmadlagos kőolajtermelés legú
jabb vívmányait és a geológusok részére 
tanulságos, „ahol a kőolaj található" 
(Webre Oil is Faund) című kiállítást, amely 
a tárolókőzeteket és a földtani szerkezetek, 
telepek modelljének sokaságát mutatja be 
szerte a világból, ahol csak kőolaj talál
ható. Volt pl. helikopter kiállítás is, mint 
a kőolajipar egyik legfontosabb szállító
eszköze, a tengereken és nehezen megkö
zelíthető területeken. És még számtalan 
sokminden volt látható, amit mi csak a 
prospektusokból tudhattunk meg. 

Némi pótlásul Bukarestben 12 műszaki 
filmet mutattak be, technikai eljárásokról, 
újdonságokról, mint a tengeri kutatás, 
Szibéria kőolaja, alaskai kőolaj, ahol Indo
nézia kőolaját termelik, Ekofiski történet 
(a nagy tengeri kitörésről), az alaskai cső
vezeték stb. 

A világkongresszus után még 11 tanul-
mányutat rendeztek, Erdélybe és Románia 
különböző részeibe, valamint Sztambulba, 
Kievbe, Athénbe ós Bécsbe. Magyar kikül
döttek ezeken nem vettek részt. 

A 10. Kőolaj Világkongresszus eredmé
nyeinek összefoglalásaként a világ kőolaj-
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szakemberei megállapodtak abban, hogy 
Földünk lakosságának kőolajjal való ellá
tása érdekében növelni kell a kutatás volu
menét, és a telepek végső kitermelését, racio
nalizálni kell a kőolaj és földgáz felhasz
nálását és igyekezni kell új, nem szénhidro
gén energiaforrások feltárására. 

Többen annak adtak kifejezést, hogy 
amíg az emberi elme normálisan működik, 
addig a jövőben is képes lesz megoldani az 
emberiség problémáit. 

A 10. Kőolaj Világkongresszus záróülé
sén, 1979. szept. 14-én az elnökség bejelen
tette, hogy az Állandó Bizottság szept. 13-i 

ülésén elhatározta, hogy a 11. Világkong
resszust 1983. aug. 27. és szept. 1-közt 
Londonban rendezik meg. London 20 000 
embert tud vendégül látni, 80 légi-vonala 
stb. van. Nagybritannia 53 millió tonna 
kőolaj és 38 mill, tonna földgáz termelő 
ország (1978-évi adat), fejlett kőolajiparral 
rendelkezik. Akongresszus után tanulmány
utakat terveznek Skóciába, Norvégiába, az 
Északi-tengerre, Wallesbe és Anglia külön
böző vidékeire. 

A záróülés után a Pallas Athene szál
lóban tartott álló fogadással ért véget a 
kongresszus. Dr. K Ő R Ö S S Y L Á S Z L Ó 

KBGA Bizottságok Meetingje Brezovicán 
A Kárpát—Balkán Földtani Asszociáció magyarországi ,,ofiolitos" jellegű kőzeteket 

Magmás—Metamorf és Tektonikai Bizott- ismertette. 
sága 1980. június 6— 9. között a jugoszláviai V . M E D N E T I C H bemutatta a Duna-völgyi 
Brezovicán (Sar-fennsík) együttes ülést tar- államok 1 : 1 000 000 méretarányú, osztrák 
tott. geológusok által készített új földtani térké-

Az ülésen Magyarországot D R . K Ő R Ö S S Y pét. A KBGA terület új tektonikai térképe 
László, a KBGA Tektonikai Bizottságának jelmagyarázatának csehszlovák javaslatát 
tagja, hazai elnöke és S Z É K Y N É D R . F T J X M A C H E L koordinátor terjesztette elő. Az elő-
V I L M A a Magmás—Metamorf Bizottság ko- terjesztést élénk vita követte, 
ordinátora, hazai elnöke képviselte. K Ő R Ö S S Y László a Magyar Tektonikai 

Az ülés tárgya a Brezovica környéki ul- Bizottság munkájáról számolt be. 
trabázitok és a kontaktuson kialakult me- A továbbiakban hazai képviselőink vál
tamorf összlet zónáinak bemutatása, kap- lalták, hogy a Magyar Tektonikai Bizott-
csolatos kérdések és a Kárpát—Balkán— ság a jövő évi bukaresti KBGA Kongresz-
Dinarid terület készülő új 1 : 500 000 mé- szusra elkészíti a Pannon-medence alap-
retarányú tektonikai térképe jelmagyará- hegységi térképe előzetes makettjét tek-
zatának megvitatása volt. tonikai egységek formájában. A KBGA 

Brezovica környékének bemutatásán kí- Magmás—Metamorf Bizottság pedig a folyó 
vül több előadás hangzott el a terület föld- évi november hónapban Debrecenben tar
tani felépítéséről ( K A R O V I C ) Jugoszlávia tandó bizottsági munkaértekezleten meg-
ofiolitos képződményeiről ( K A R A M A T A , C I - vitatja és véglegesen kidolgozza az új tekto-
RiO), a Keleti-Kárpátok ( D O L E N K O ) , a Ke- nikai térkép számára a magmás képződmé-
leti-AIpok ( T O L L M A N N ) szubdukciós fejlő- nyékre vonatkozó jelmagyarázatot, 
déséről. S Z É K Y N É F T J X V I L M A előadásában a S Z É K Y N É F u x V . 

* * * 
J T J R C S Á K Tibor és P Ó P A E L I S A B E T A : 
Resturi de dinosaurieni in bauxitele de la 
Cornet, Bihar. Nota preliminará. (Dino-
saurus-maradványok a királyerdei bauxit
ból, (Erdély, Román Sz. K.) — Nymphaea 
VI, 61—64, Oradea 1978. 

A nagyváradi múzeum kiadványában 
megjelent előzetes közlemény rendkívül je
lentős tudományos újdonságról számol be. 

1977. júniusában a dobrosdi (Dobresti) 
bányavállalat Cornet-i üzem vezetőségéhez 
tartozó Brusturi-204 bauxitlencse elővájá-
sa közben három csigolyára bukkantak. 
Ezeket a bánya geológus- és mérnök-szak
emberei eljuttatták a nagyváradi múzeum
ba. A haladéktalanul megkezdett leletmen
tés során a bauxitból kb. 2000 db ( !) cson
tot iszapoltak ki. Ezek csigolyák, (főleg 
csigolyatestek) metapodiumok és ujjpercek 

töredékei. A szerzők előzetes meghatáro
zása szerint mintegy a leletek fele egy Teleo-
saurida (Mesosuchia) tengeri hüllőre utal, 
a többiek jórészt a szárazföldi Theropodák 
Coelurosauridae családját képviselik. Né
hány csont esetleg az Ornithopoda csoport 
Iguanodontidae családjába sorolható. A 
csontok összehalmozott, allochton helyzet
ben vannak, de nem koptatottak. Feltehe
tőleg partközeiben, esetleg időszakos lagú-
nában halmozódtak össze a tengeri és szá
razföldi hüllőknek a víz mozgása által leg
könnyebben elszállítható (legkisebb) csont
jai, a barrémi tengerelöntést megelőzően, 
bauxitos üledékben. A részletes feldolgozás 
folyamatban van. 

A szerzők javasolják a lelőhely védetté 
nyilvánítását. 
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Nagy érdeklődéssel várjuk az újabb köz
leményeket. 

D B . J Á N O S S Y Dénes 

L A E S E N , G. — C H I L I N G A R , G . V . (szerk.): 
Diagenesis in Sediments and Sedimentary 
Rooks (Az üledékek diagenezise és üledé
kes kőzetek) 579 oldal, Elsevier Kiadó, 
Amsterdam—Oxford —New York 1979. 

A hasonló témájú munkákból már jól 
ismert dán és egyesült államokbeli szerző
páros szerkesztésében és közreműködésé
vel, továbbá három-három észak-amerikai 
és nyugat-német, valamint egy svéd és 
munkahelye szerint jelenleg szaúd-arábiai, 
egyébként kanadai szerzővel írt munka, 
nagy jelentőségű a szedimentológiai kuta
tásban. A szerkesztőpáros 1967-ben az 
Elsevier: Fejlődés a szedimentológiában 
(Developments in Sedimentology) soro
zat 8. köteteként hasonló témakörű köny
vet már jelentetett meg. A most közrea
dott munka a két kötetre tervezett munka 
első kötete. A szerkesztők a bevezetőben 
hangsúlyozzák, hogy a jelenlegi munka az 
első kiadás óta eltelt időszak diagenezisre 
vonatkozó új eredményeit is tartalmazza. 

Az első fejezetet a szerkesztők írták. Ez 
az üledékes kőzetek diagenezise fogalmának 
a pontos meghatározásával és a diagene
tikus szakaszok kijelölésével foglalkozik. 

A második fejezetet, amely a. homokkö
vek diagenezisét tárgyalja, az egyesült ál
lamokbeli D A P P L E S , E. C. írta. Ebben a 
szerző kitér a litifikáeió és a cementáoió 
fogalmának a meghatározására, a homok 
elsődleges összetételének (szemcse és mát
rix arányának) a diagenezisben játszott 
szerepére, majd a különböző homokkövek
nek az egyes diagenetikus szakaszban tör
ténő változásait tárgyalja. Mint a legtöbb 
fejezet, a végén ez is a homokkövek diage
nezisével kapcsolatos szómagyarázatot és 
irodalomjegyzéket tartalmaz. 

A harmadik fejezet szintén D A P P L E S , E. 
C. munkája. Ez a kovával, mint a diagene
zis kötőanyagával, illetve mint a folyamat 
közvetítőjével foglalkozik. 

A negyedik fejezet az üledék, pl. a 
planktonok, cukor- és aminosavainak ko
rai diagenezisét tárgyalja. Ezt a — Fekete
tenger üledékeinek kutatójaként is jól 
ismert — Hamburgi Egyetem Földtani-
Őslénytani Tanszékének professzora, D E 
G E N S , E. T. és a svéd M O P P E B , K. írta. 

Az ötödik fejezet, amely a szén (szénü
lés) diagenezisét tárgyalja, két nyugat
német kutató, T E I C H M Ü L L E R , М . ós T E I C H -
M Ü L L E B , R. munkája. A fejezet a nyomás, 
a hőmérséklet és az idő függvényében a 
tőzegképződéstől az antracit kialakulásáig 
tartó időszak diagenetikus, ill. geokémiai 

átalakulásait ismerteti. Végül a szenesedés 
és a mobilis anyagok okozta (gáz vagy 
nyersolaj) bitumenosodására tér ki. 

A hatodik fejezet a legterjedelmesebb és 
a karbonátüledók diagenezisével és a mész
kövek epigenezisével (vagy katagenezisé
vel) foglalkozik. Ezt az észak-amerikai 
C H I L I N G A B , G . V. — B I S S E L , H. J . és a kana
dai W O L F , K. H. írta. A fejezet kitér a 
kompakcióra, a litifikációra, ezen belül a 
fizikokémiai kicsapódásra, a bakteriális 
folyamatokra és a bomlásra, az alga cemen-
tációra. Részletezi a korráziót, a korróziót, 
az oldódást, a deeementációt és a bomlást 
(disintegráció). Ismerteti a rekristalizációt 
és a szemcsenövekedés folyamatát, az üle
déken belüli kitöltődést és a belső üledék-
képződést, a kalciumkarbonát típusok 
morfológiáját és genetikáját, a nem karbo
nátos kitöltést, a szövet, a szerkezet és a 
diagenezis összefüggéseit, a paragenezist, a 
diagenezis és a mészkövek osztályozását, 
a karbonátkonkréciók kialakulását a dia
genezis során. Végül az első kiadás óta 
megismert jelentősebb recens karbonátki
fejlődéseket írja le. 

A hetedik fejezetet, az előző fejezet 
szerzői és az egyesült államokbeli Z E N G E B , 
D. H. írta. Ez a dolomitokra és a dolomito-
sodásra vonatkozó ismereteket összegezi. 
Tárgyalja az elsődleges dolomitokat, a 
dolomitosodás kémiáját, a diagenetikus 
dolomitosodás szedimentológiáját és kőzet
tanát, a diagenetikus és epigenetikus dolo-
mitosodást, végül a dedolomitosodást. 

A könyv olyan alapvető munka, amely 
az üledék diagenezisével foglalkozók szá
mára nélkülözhetetlen. Az igen magas szín
vonalon megírt munkának talán egyetlen 
kisebb hiányosságára, lehet a figyelmet fel
hívni. A fejezetcímeknél többet tartalma
zó, jól áttekinthető tartalomjegyzék a 
könyv gyorsabb áttekintését és megisme
rését segítené. 

D B . M O L N Á B B É L A 

F A I R B R I D G E , R. W . — B O U R G E O I S , J . ed.: 
The Encyclopedia of Sedimentology, Ency
clopedia of Earth Sciences Series, Volume 
VI. (A szedimentológia enciklopédiája, A 
földtudományok sorozatának enciklopé
diája VI. kötet) — Dowden, Hutchinson 
and Ross, Inc. Stroudsburg Pennsylvania, 
1978. p. 901. 

A 24 kötetre tervezett földtudományi 
enciklopédia 6. köteteként a Columbiai 
Egyetem Földtani Tanszékének profesz-
szora és a Wisconsini Egyetem Földtani 
és Geofizikai Tanszékének munkatársa 
szerkesztésében jelent meg ,,A szedimen
tológiai enciklopédia" c. munka. 
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A könyv összeállításában 20 országból 
193 közreműködő vett részt. Az olvasó 
alapvető, összegező és igen fontos munkát 
ismer meg. 

A szerkesztők a bevezetőben hangsú
lyozzák, hogy a Föld felületének több, 
mint 75%-át borító üledékes kőzetekkel 
foglalkozó szedimentológia tudománya az 
utóbbi tíz évben tartalmában és új neve
zéktanában erősen kiszélesedett. Számta
lan speciális szedimentológiai munka je
lent meg. Mindez szükségessé tette a 
szedimentológiára vonatkozó legújabb is
meretek enciklopédikus összefoglalását. 

A könyv az anyagot alfabetikus sor
rendben nem szótár, hanem igen tömören, 
kézikönyvszerűen tárgyalja. Mindegyik 
címszó alatt alapvető információkat és 
olyan összegzést ad, amely a fogalmak 
ismertetése utáni legfontosabb irodalom 
felsorolásával együtt lehetőséget biztosít a 
további részletesebb tájékozódásra. Az 
enciklopédia a legújabb és legfontosabb 
•eredményeket szerzőjükkel együtt ismer
teti. 

A közismert kőzetek keletkezési és áta
lakulási folyamatainak leírásán túl a ha
tárterületek alapismereteinek leírására is 
kitér. Foglalkozik a biosztratinómiával, a 
szén diagenezisével, a folyási rendszerek
kel, az üledék interszticiális vízével, a 
marsi üledékképződéssel, az üledékes fosz
fátokkal, az üledék radioaktivitásával és 
paleomágnesességével, az üledékes fáciesek -
kel és a lemeztektonikával, valamint a 
bitumenes homokkal. 

A könyv igen nagy értéke gazdag ábra-
és táblázatanyaga. Az utóbbi évtizedek
ben, esetleg különböző nyelveken megje
lent összes, közismert és a szedimentológiá-
ban sokszor idézett alapvető összefoglaló 
ábra megtalálható benne. Az enciklopédia 
végén a kívánt témák keresésében bő 
tárgymutató segít. 

A könyv az anyagot úgy tárgyalja, 
hogy azt a gyakorlati élet céljainak a meg
valósítását is messzemenően figyelembe 
veszi. í g y olyan fontos szedimentológiai 
munkát mutatunk be, amelynek beszerzé
sét minden üledékes kőzettel foglalkozó 
intézménynek és vállalatnak messzeme
nően javasolni tudjuk. 

A könyvet a szedimentológuson kívül az 
olaj- és széngeológus, a talajtanos, a hid-
rogeológus és a határterületen dolgozó más 
szakemberek is jól használhatják. 

A könyv sajnos az időben feladott ren
delés ellenére is, megjelenése után csak két 
naptári évvel jutott el hozzánk. Az 1980. 
évi ára (65 $) 2316— Ft . 

D B . M O L N Á R B É L A 

В. А, Пугин, H. И. Хитаров: Эксперимент-
алная петрология глубинного магиатизма 
(Издательтво „Наука" Москва 1978. р. 176.) 

A belső tartalmához képest egyszerű 
kiállítású könyvben a szerzők a mélységi 
magmatizmus kísérleti kőzettanának igen 
fontos tématerületét tárgyalják. 

A könyv három fejezetből és egy össze
foglalóból áll. 

Az első fejezet a felső-köpeny anyagára 
vonatkozó ismereteket foglalja össze, és a 
felső-köpeny anyagában lezajló átalaku
lásokkal foglalkozik. Ez utóbbi részben 
igen részletes tárgyalását találjuk a szer
pentin átalakulási folyamatainak. 

A második fejezet igen tekintélyes 
mennyiségű saját, illetve más szerzőktől 
származó kísérleti anyagot foglal össze a 
bazaltmagmák eredetéről. Ebben a rész
ben igen részletes anyagot találunk a kü
lönböző tholeitek kialakulására. 

A harmadik fejezet a bazaltmagmák ma
gas nyomáson mutatott fizikai-kémiai sa
játságaival foglalkozik, és ilyen alapon 
vizsgálja a bazaltmagma átalakulásának 
folyamatát, a bázikus, illetve savanyú tar
tomány irányába. 

Az összefoglalásban a szerzők a könyv
ben ismertetettek alapján állítják össze az 
óceáni, illetve a kontinentális területek 
felső-köpenyének szerkezetét. 

Összegezve, a mű egy igen jelentős, kor
szerű alkotás, amely kőzettannal foglal
kozó, vagy a tárgy iránt érdeklődő szak
emberek számára ajánlható. 

D R . E G E R E R F R I G Y E S 

T I S S O T , В. P . — W E L T E , D . H.: Petroleum 
Formation and Occurrence — A New 
Approach to Oil and Gas Exploration. (A 
kőolaj keletkezése és előfordulása — A 
kőolaj és földgáz kutatás új útjai) 1978 
Springer Verlag 538 p. 

B E R N A R D T I S S O T professzor (Ecole Na
tionale Supérieure du Pétrole (Rueil) es 
D I E T R I C H W E L T E professzor (Kernfor
schungsanlage Jülich GmbH, Institut für 
Erdöl und Organische Geochemie) közel 25 
éves ipari és tudományos tevékenységük 
eredményét foglalják össze kézikönyvük
ben. A téma jellegének, a szerzők szakmai 
hátterének megfelelően a könyv 5 részéből 
4 geokémiai jellegű. Az első rész a szerves 
üledék keletkezésének és felhalmozódásá
nak szabályszerűségeivel foglalkozik, kü
lön-külön fejezetben tárgyalva a szerves 
szén körforgását, a bioszféra fejlődéstörté
netét, a jelenkori tengeri és édesvízi fácie-
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sek biológiai produktivitását, a biomassza 
kémiai összetételét valamint a szerves 
anyag felhalmozódás és az üledékes folya
matok kölcsönhatását. 

A második rész az üledékes medencék
ben felhalmozódó szervesanyag további 
sorsával foglalkozik. Az első fejezet tárgya 
a kőzettéválás sokat vitatott folyamatai, 
amelyen belül — az angolszász szedimen-
tológiai iskolának megfelelően — elkülöní
tik a diagenezis, a katagenezis és a metage-
nezis fokozatát. A diagenezis lezárulásával 
a kőzet szervesanyagtartalma csaknem 
kizárólag kerogénből áll. A katagenezis 
folyamatainak hajtóereje a fokozatosan 
növekvő hőmérséklet, amelynek eredmé
nye a kerogén degradációja és a szénhidro
gének kialakulása. A metagenezis jelenti 
a betemetődött szervesanyag fejlődésének 
utolsó fázisát, amely „monomineralikus" 
szerves kőzeteket, (metán ill. antracit) 
eredményez. Az ezt követő 7 fejezet terje
delmében (163 oldal) és mondanivalóját is 
tekintve a könyv súlyponti része: végig 
kíséri a szervesanyag lebomlás és átalaku
lás folyamatát a betemetődéstől a kőolaj és 
kőszén keletkezésig. Külön fejezetet szen
telnek az olajpaláknak, amelyet természe
tes úton „dúsított" anyakőzetnek tekinte
nek. 

A harmadik részben az elsődleges és má
sodlagos migráció folyamatát elemzik rö
vid teleptani résszel kiegészítve. 

Figyelemre méltó megállapítás, hogy az 
elsődleges migrációt elkülönült szénhidro
gén fázis formájában tartják a legvalószí
nűbbnek, az anyakőzet kis pórusai kifej
tette kapilláris ellenhatást, a keletkezett 
szénhidrogének spontán rétegrepesztő ha
tása révén vélik eliminálhatónak. A má
sodlagos migráció témakörében is otthono
san mozogva a hagyományos alapelveket 
— felhajtóerő — kapilláris nyomás ellen
tétjét — követve értelmezik a jelensége
ket. 

A negyedik rész a kőolajok kémiai osz
tályozásával foglalkozva kitér a kőolajösz-
szetétel és a geológiai környezet kapcsola
tára: elkülöníthetők a tengeri és nem ten
geri fáciesekből, a törmelékes és karboná
tos fáciesekből eredő szervesanyag szárma
zékok, a nőtörténet különböző fázisai és a 
bomlási folyamatok is szigorúan a geoló
giai környezet meghatározta módon men
nek végbe. 

Az ötödik rész az elméleti megállapítások 
gyakorlati alkalmazásának bemutatása. 
Az anyakőzet azonosítást — amelyben az 
optikai és vegyi módszereket egymást 
kiegészítő eljárásokként értelmezik — és 
a kőolajnak az azt generáló anyakőzettel 
való párba állítását taglaló rövid fejezetek 

mellett újszerű, áttekintő- és részletező 
geokémiai előkutatási metodológiát állíta
nak össze (3. fejezet) kiegészítve azt a geo
kémiai medence-elemzés matematikai mo
dellezésével (4. fejezet), amely kitűnő ala
pot szolgáltat a prognosztikus szénhidro
gén vagyonok meghatározásához. 

A könyv nyelvezete világos, megfogal
mazásai egyértelműek, a nem angol anya
nyelvűek számára is viszonylag könnyen 
érthető. A széles témakört felölelő anyag 
tagolása világos, a tájékozódást valameny-
nyi fejezet végén rövid összefoglaló, az 
egyes részek végén pedig részletes bibliog
ráfia egészíti ki. A 243 — többnyire vona
las — ábra jól illusztrálja a főbb megálla
pításokat. Talán az egyetlen hiányérzetet 
a kissé egyhangú tipográfia kelti: a szö
veges részben kurzívval emelnek ki egy-
egy főbb gondolatot, de ezt is csak ritkán 
alkalmazzák. 

Végelemzésben igen értékes összefoglaló 
műnek kell tekintenünk a francia—német 
szerzőpáros könyvét, amely bizonyos, hogy 
hosszú ideig alapvető forrásul szolgál a 
kőolaj kutatásban érdekelt geológusoknak, 
geokémikusoknak. 

D E . B É B C Z I I S T V Á N 

E. N. T I B A T S O O : Natural Gas — A fuel for 
the future? (Földgáz — A jövő energiája?) 
360 oldal, 8 db 4 színnyomású térkép, 37 
diagram és 180 táblázat. Scientific Press 
Ltd. Beaconsfield, Nagy-Britannia, 1979. 

T I B A T S O O professzor nagysikerű kézi
könyvei sorában (Principles of Petroleum 
Geology; Introduction to Petroleum Geo
logy; Oilfields of the World) ez az az első, 
amely 3-ik kiadásban lát napvilágot (1967 
és 1972 után). A második kiadás óta eltelt 
7 év új ismeretanyagainak és új kutatási 
eredményeinek feldolgozása, beépítése je
lentősen átformálta a könyv arculatát, 
tartalmát. Geológus lévén érthető, hogy a 
szerző fegyelmezett szerkezetű könyvében 
a geológiai szempontok előtérbe kerülnek, 
így az első 109 oldalt kitöltő 3 fejezet sorra 
veszi a földgáz előfordulási szabályszerű
ségeit, eredetét, felhalmozási és migrációs 
törvényszerűségeit. E rövid elméleti rész
ben a legfrissebb irodalmi — elsősorban 
geokémiai és tárolókőzettani — publiká
ciók feldolgozásával a legújabb keletkezési 
és migrációs elméletekkel is megismerteti az 
olvasót. 

A könyv fő része logikusan fejezetekbe 
csoportosítva (Nyugat-Európa, Nagy- Bri
tannia, Kelet-Európa és Szovjetunió, Kö
zel-Kelet és Afrika, Kelet-Ázsia és Auszt
rál-Ázsia, Kanada és Latin Amerika, 



Hírek, ismertetések 579' 

USA) ismerteti az egyes országok főbb 
telepeit, a vagyonok és a termelés alakulá
sát, az országok energiaigényét és a földgáz 
részesedését ebben. A jelentősebb földgáz
termelők és fogyasztók esetében a fonto-
sabb szállítási szerződésekről is szó esik. 

A I I . fejezet a felszíni termelő berende
zések, a szállítási és tárolási kapacitások 
felmérését tartalmazza. 

Közel 3 0 oldalon foglalkozik ( L N G ) 
cseppfolyósított földgázzal, amely rövid 
idő alatt forradalmasította a gáztechnoló
giát és felhasználását. Ismerteti az L N G 
fizikai tulajdonságait, felhasználási lehető
ségeit, a cseppfolyósító üzemek technoló
giai folyamatait, tárolási és szállítási prob
lémáit, különös tekintettel a tankhajókkal 
történő szállításra és az árviszonyok ala
kulására. 

Az utolsó két fejezet a világ készletek 
alakulását ( 1 3 . fejezet) és a jövőbeli föld
gáz források alakulását vizsgálja a hagyo
mányos földgáztelepekre, a nem-hagyo
mányos tárolórendszerekre (túlnyomásos 
gázos-víz tárolók, kis áteresztőképességű 
telepek; sarkvidékek fagyott földgázkin
cse, mocsárgáz), valamint az alternatív 
forrásokra ( b i o g á z , palagáz). 

Végelemzésben a kitűnő könyv egya
ránt hasznos, forgatható geológusok, olaj-
mérnökök és gazdasági szakemberek szá
mára. 

D B . B B B O Z I I S T V Á N 

В,. C. S E L L E Y : Ancient Sedimentary Envi
ronmente. (A földtörténeti múlt üledékes 
fáciesei) 2 7 8 old. Cornell University Press, 
1 9 7 8 . (Második kiadás) 

mint líbiai és északi tengeri olajipari ta
pasztalatai alapján második kiadásban je
lenteti meg nagysikerű könyvét. A szerény 
külső ( 2 7 8 oldal, kemény papír fedő) elle
nére tulajdonképpen minden lényeges is
meretanyagot tartalmaz, amit egy gya
korló olajgeológusnak ismernie kell a tá
rolókőzettani és teleptani problémák üle
dékföldtani megvilágításához. 

A nyitó és záró fejezet módszertani és 
filozofikus hangvételű megállapításai kö
zött 10 fejezet foglalkozik a különböző 
leülepedési környezetekkel: folyóvízi, eo-
likus, tavidelta üledékek, törmelékes part
vonalak, kevert törmelékes-karbonátospar
tok üledékei, self üledékek, zátonyüledé
kek, flis és turbiditek, mélytengeri üledé
kek. Az egyes fejezetek felépítése egységes, 
a fácies rövid ismertetését egy-egy jelen
kori és múltbeli példa ismertetése, az 
illető fáciestípus gazdasági jelentősége, 
végezetül a fácies fúrásban való felismer-
hetőség szempontjából fontos ismérveinek 
leírása követi. 

A könyv tárgyalási stílusát és a szerző 
mértéktartsát dicséri, hogy nem esik 
kísértésbe és nem akar egy vagy két diva
tos vizsgálati módszer „uszályába kerülni" 
és nyomatékosan figyelmeztet az — olaj-
geológiákban oly fontos — komplex meg
közelítési mód hasznosságára. 

összefoglalva: a könyv nagyon jó segéd
eszköz gyakorló olajgeológusoknak az üle
dékes kőzettan témakörével mélyebben 
most ismerkedni kívánó szakembereknek. 

D B . B É B C Z I I S T V Á N 

S E L T J E Y professzor tekintélyes egyetemi 
karrier (Imperial College. London), vala-


