
H Í R E K , I S M E R T E T É S E K 

Tomor János 

(1910—1979) 

Szomorúan vesszük tudomásul , amikor valakitől örökre búcsúznunk kell, de még fá
jóbb, ha a távozó kortársunk, munkatá rsunk volt, akivel évek során nap mint nap , jóban-
rosszban, egy közös cél érdekében munkálkodtunk. Búcsúzom TOMOR János Kossuth-díjas 
geológustól, aki hosszas betegség u tán , mégis várat lanul távozot t közülünk. Társulatunk 
rendes tagja volt 1934-től és választmányi tagja I960—1960 között . Életét a hazai kőolaj
ku ta tásnak szentelte, de közel negyedszázados olajipari működés u tán az Elet , a körül
mények várat lanul más irányba terelték. Ahhoz a második hazai olajkutató nemzedékhez 
tar tozot t , melynek tagjai a második világháború szörnyű pusztí tása után, az újjáépítés 
küzdelmes, ú t törő munkájával r ak t ák le a hazai szocialista kőolajbányászat alapjait és 
vet ték á t a kuta tások szakmai vezetését, i rányítását . Ebben az alapozó munkában Томов 
János sikeresen állta meg a helyét: egyike azoknak, akiknek a nevéhez fűződik a hazai 
szocialista kőolajbányászat első nagy eredménye, a nagylengyeli kőolajmező felfedezése. 

Szombathelyen született, 1910. október 20-án. A soproni Széchenyi főreálgimnázium-
ban érettségizett 1929-ben. Ezu tán a Budapest i Tudomány Egyetemre iratkozott be, 
mint az Eötvös Kollégium tagja, és 1935-ben summa cum laude eredménnyel, a földtan-
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őslénytan és ásványtanból doktori szigorlatot tett, továbbá középiskolai, természetrajz-
kémia szakos tanári oklevelet nyert. Pályafutását a Budapesti Tudomány Egyetem föld
tani tanszékén kezdte 1934-ben, annak vezetője P A P P Károly professzor mellett, mint 
gyakornok, majd tanársegéd, de rövidesen Békéscsabára került, ahol mint középiskolai 
tanár működött. Ezalatt térképező geológiai kutatómunkát végez a Földtani Intézet 
megbízásából Ózd—Domaháza—Borsodnádasd környékén, továbbá a Bakony hegység
ben. 

1941-ben lépett a kőolajipar szolgálatába, a MANÁT (Magyar Német Asványolajművek 
Rt.) keretébe és a muraközi kutatások vezető geológusaként dolgozik, majd 1944. végén 
a MAORT (Magyar—Amerikai Olajipari Rt.) dunántúli kőolaj-földgáz kutatási munká
lataiba kapcsolódik be. 1949-ben, mint főgeológus átveszi'a dunántúli kutatások vezeté
sét. Eredményes munkássága nyomán, elsősorban a nagylengyelt kőolajelőfordulás felku
tatásáért 1953-ban Kossuth-díjjal tüntették ki. A MASZOLAJ (Magyar—Szovjet Olaj 
Rt.) megszűntével, 1955. januártól már a budapesti központban, mint a Kőolajkutató éa 
Feltáró Vállalat főgeológusa, majd 1957. februártól a Kőolajipari Tröszt keretében, a kő
olaj- és földgázkutatások országos operatív irányítását végezte 1963. júniusig. Ekkor, 22 
esztendős olajkutatói múlt és gyakorlat után kilép a kőolajipar szolgálatából és a Bányá
szati Tervező Intézetben folytatja tevékenységét, ahol mint főgeológus, elsősorban kül
fejtések hidrogeológiaiával foglalkozva működött 1972-ig, nyugdíjba vonulásáig. Emel
lett 1964-ben a Nehézipari Minisztérium, Bányászati Műszaki Tanácsának tagjává nevez
ték ki. Nyugdíjba vonulása utáni éveit csendes visszavonultságban élte. 

Томов János olajkutatói működése nemcsak gyakorlati, ipari vonatkozásban volt 
eredményes és jelentős, hanem elméleti, tudományos téren is: a hazai kőolajföldtani 
tudományág egyik úttörője és tanítója volt. 1951-től 1963-ig — P A P P Simon örökéként — 
a soproni Műszaki Egyetemi Karokon, majd a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem 
bányamérnöki karán, c. egyetemi docensként, a bányamérnök és geológusmérnök hallga
tók részére a „Kőolajföldtan" c. tárgyat adta elő. Mint kutató elsősorban a magyarországi 
kőolajok vizsgálatával foglalkozott s azok keletkezésével és korával kapcsolatos újszerű 
megállapításai jelentősek és külföldön is elismertek. Tudományos munkásságának elis
meréséül 1952-ben a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa címet kapta. 

A Farkasréti temetőben, 1979. szeptember 17-én vettünk búcsút Томов Jánostól. 
Sírjánál a megjelent régi és újabb munkatársak, a barátok, ismerősök és tisztelők, vala
mint a Magyarhoni Földtani Társulat nevében N É M E T H Gusztáv geológus, a volt tanítvány 
és munkatárs búcsúztatta az elhunytat. Emlékét kegyelettel és szeretettel megőrizzük. 

C S I K Y Gábor-

Tomor János szakirodalmi munkássága : 

1. A Bakony dudar oszlopi „sűrű" hegycsoportjának földtani és őslénytani viszonyai. (Doktori értekezés). Buda
pest, 1934. 

2. Stratigraphie und Tektonik des Eozäns im Nörlichen Bakony-Gebirge. Beobachtungen in der Sűrű Gebirgsgruppe. 
Földtani Közlöny, LXV. к. 1 - 3 . sz. 1935. 

3. Paläontologisehe Neuigkeiten aus dem Bakony-Gebirge. Földtani Közlöny, LXVI. к. 1—3. sz. 1936. 
4. Die tektonischen Verhältnisse des Gebirgszuges von Csesznek. Földtani Közlöny, LXVI. к. 7—9. sz. 1936. 
5. Borsodnádasd, Arló, Bolyok és környékének földtani viszonyai — Die geologischen Verhältnisse von Borsod

nádasd, Arló, Bolyok und Umgebung. Előzetes jelentés az 1939. évben végzett gyakorlati irányú földtani felvételről. 
M. Á. Földtani Intézet Évi Jelentése 1939-40. évről, I I . k. 1948. 

6. Ózd, Hangony, Domaháza, Zabar és környékének földtani viszonyai Előzetes jelentés az 1940. évben végzett 
gyakorlati irányú földtani felvételről. Die geologischen Verhältnisse von Ozd, Hangony, Domaháza, Zabar und Umge
bung. M. Á. Földtani Intézet Évi Jelentése 1939-40. évről, I I . к. 1948. 
7. Az olajmezők vizei és ábrázolásuk gyakorlati felhasználása az olajbányászatban. Hidrológiai Közlöny, 27. évf. 1—4. 
sz. 1947. 

8. Szerves maradvány-vizsgálatok magyarországi kőolajokban — Restes organiques dans le pétrole hongrois. 
Földtani Közlöny, LXXX. к. 1 0 - 1 2 . sz. 1950. 

9. A déldunántúli mélyfúrások rétegvizeinek jód- és brómtartalma. Bányászati Kutató Intézet Közleményei. 1953. 
10. Kőolaj- és földgázkutatások a Dunántúlon. A kőolajkutatás és feltárás módszerei Magyarországon. Szerk.: 

SZUROVY Géza. Akadémiai kiadó, Budapest. 1957. pag. 157 — 201. 
11. A magyarországi olajkutatás új eredményei és lehetőségei. Bányászati Lapok, 91. évf. 10—11. sz. 1958. 
12. Oolitképződés termelő olajkutakban. Hidrológiai Közlöny, 38. évf. 3. sz. 1958. 
13. Karte der Grosstrukturen Ungarns. In: KÖLBEL H.: Internationale Konferenz über das Mesozoikum. Geologie, 

Jahrgang 9. 1960. 
14. Kőolajtelepek. Bányászati kézikönyv II I . к. 1962. pag. 653—707. 
15. Ujabb vizsgálatok magyarországi kőolajok keletkezésével és korával kapcsolatban. Bányászati Lapok, 96. évf. 

10. sz. 1963. 
16. Neue Forschungsergebnisse über die Entstehung der ungarischen Erdöle. Vorträge d. I I I . Internationale Wis

senschaftliche Konferenz f. Geochenie etc. I. Geochemie und Mikrobiologie, Budapest, 1963. pag 413—438. 
17. A légi fotogeológia alkalmazási területei a korszerű nyersanyagkutatásban. Bányászati Lapok, 96. évf. 5. sz.. 

1963. 
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Emléktábla avatás Szegeden Kertai György emlékére 

A Kőolajkutató Vállalat általános óhajt 
teljesített akkor, amikor a tudományosan 
megalapozott kőolajkutatás hazai megvaló
sítójának, olaj geológusok generációi neve
lőjének, Dr. K E R T A I György akadémikus
nak emlékére a KV Szegedi Üzem Iroda
házának aulájában emléktáblát avatott. 

1980. november 27-én 15 órakor a Sze
ged, Lenin krt. 47. sz. alatti KV irodaház 
aulájában a városba sereglett tisztelők, 
tanítványok és az olajipar fiatalsága előtt, 
a Magyarhoni Földtani Társulat elnökének, 
Dr. D A N K Viktornak jelenlétében, Dr. T. 
K O V Á C S Gábor a KV üzemi főgeológusa 
mondott ünnepi beszédet. 

K E R T A I György (1912—1968) vi zony-
lag rövid élete során a földtani kutatá 
egyik legnagyobb tudósává emelkedett fel. 
Ahol dolgozott, mindenütt maradandót 
alkotott. Az olajiparban, a Központi Föld
tani Hivatalban, a Magyarhoni Földtani 
Társulatnál, a Magyar Tudományos Aka
démián ós az egyetemi katedrán tudása 
legjavát adta. Az érdemi méltatás után az 
ünnepi beszéd az alábbiakkal fejeződött be: 

K E R T A I György tudományos elképze
lései megalapozták a magyar olajipar jövő
jét. Az Ő munkájának és továbbfejleszté
sének is köszönhetjük, hogy ma már évi 2 
millió tonna olajat és 6 milliárd m 3 föld
gázt termel az ország. Az olajipar létesít
ményei behálózzák az országot. Többek 
között felépült Algyő, hatalmas létesítmé

nyeivel és ez az impozáns központ itt Sze
geden, ahol most emléktáblát avatunk. 

Most, miután K E R T A I György életét, 
életművét felidéztük, régi adósságot tör-
lesztünk. Neve gazdag életművében, alko
tásaiban, könyveiben, értekezéseiben to
vább él, de tovább él tisztelőiben, tanít
ványaiban, bennünk, akik most az emlé
kének szentelt márványtáblát körülálljuk. 
Szeretnénk ezen emléktáblával jelezni, 
hogy nem felejtjük el az embert, a tudóst, 
az olajgeológust. 

Hitet teszünk K E R T A I György kimagasló 
emberi és tudományos értékei mellett. Éle
te és munkássága példaként áll a ma és a 
jövő generációja előtt. Ezért tölt el öröm
mel bennünket, hogy a mai olajipar fiatal
sága példaképnek választotta, s nevéről 
már korábban szocialista brigádot és KISZ 
szervezetet nevezett el. Bízunk abban, hogy 
az emlékhely megőrzése, ápolása méltó 
keretet kap a jövőben is, s az alkotása 
tovább él. 

K E R T A I György olaj geológus emléktáb
láját ezennel leleplezem, és átadom a kőo
lajipar fiatalságának azzal, hogy hirdesse 
az ország nagy fiának emlékét megbecsülő 
szocialista társadalom alkotó erejét. 

A bányászhimnusz elhangzása közben 
az olajipari fiatalok — a K E R T A I György 
nevét viselő munkabrigád ós KISZ szerve
zet — koszorút helyeztek el az emléktáb
lán. 

D R . T. KOVÁCS GÁBOR 

Emléktábla-avatás 

Id. dr. N O S Z K Y Jenő születésének 100. pest Székesfőváros XVI. kerületi Tanácsa 
évfordulóján, 1980. november 3-án, lakó- és a Magyarhoni Földtani Társulat. Em-
háza falán emléktáblát helyezett el Buda- lékbeszédet dr. BARTKÓ Lajos mondott. 

Kitüntetés 

A MTESZ Veszprém Megyei Szervezete Társulat Közép- és Északdunántúli Területi 
1980 december 12-i kibővített elnökségi Szervezete titkárát MTESZ Megyei Em-
ülésén KNATJER József tagtársunkat, a lékéremmel tüntette ki. 

20 éves a Hidrológiai Tájékoztató 

20 évvel ezelőtt 1961. márciusában je
lent meg a Hidrológiai Tájékoztató első 
száma. Az elmúlt idő alatt e kiadvány 
csaknem 3000 oldalon, közel 1300 közle
ményt jelentetett meg. 

Indításának célja az volt, hogy széles
körű kapcsolatot teremtsen a vízügy terü
letén munkálkodó elméleti és gyakorlati 
szakemberek között. Elmondhatjuk, hogy 
ezt a célkitűzést a lap messzemenően telje-
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sítette. Munkatársai, akik igen nagy ügy
szeretettel és társadalmi munkában önzet
lenül szolgáltatják közléseiket, úgyszólván 
felölelik a vízgazdálkodás egész területét. 
Ez a magyarázata annak, hogy a kiadvány 
egy rendkívül széles szakmai skálában ki 
tudja az olvasók érdeklődését elégíteni. 

Ahogy az élet diktálta, a lap aszerint 
szervezte és továbbította a tájékoztatást 
a vízföldtan, áramlástan, vízkémia, limno-
lógia, balneológia, folyamszabályozás, ár
vízvédelem, öntözés, ivó- és ipari vízellá
tás, víztisztítás stb. területéről. Helyet kap
tak a lapban azok a közlemények is, ame
lyek egy-egy érdekesebb műszaki megol
dást mutattak be. Olyan tudománytörté
neti közlemények — amelyek kiemelkedő 
elődeink tevékenységét elevenítik fel — 
mind gyakrabban olvashatók a Tájékoz
tatóban. 

Ez a kiadvány is, mint a legtöbb a 20 év 
alatt hol pénzügyi nehézségekkel, hol 
nyomdakapaoitás- vagy papírhiánnyal küz
dött, de a felelős szerkesztő VITÁLIS 
György dr. — aki kezdettől szerkeszti a 
lapot — rátermettségével mindig el tudta 
hárítani a nehézségeket. E felelős szerkesz
tői munkát 1974 óta nagymértékben segí
tik a szakosztályok által kijelölt szerkesz
tőbizottsági tagok. 

A Hidrológiai Tájékoztató 20 év ered
ményes munkájával bizakodva nézhet a 
jövőbe, hisz olvasóinak bizalmát és meg
becsülését maradéktalanul kivívta. A kö
vetkező évekre hasonló sikereket kívánva, 
annak a reményünknek adunk kifejezést, 
hogy továbbra is lelkes és figyelmes tájé
koztatója lesz a kiadvány mindazoknak, 
akik a vízért dolgoznak hazánkban. 

MOLNÁR József 

A Lengyel Földtani Társulat Vándorgyűlése 
(1980. I X . 11 — 14.) 

A Lengyel Földtani Társulat (Polskié 
Towarzystwo Geologiczne, PTG) 1980 szep
tember 11—14 között Piotrków Trybu-
nalskiban rendezte meg 52. Tudományos 
Vándorgyűlését, amelynek témái a közeli 
Belchatówi Külfejtéses Barnakőszónbánya 
komplex földtani kutatási eredményei és 
a környék regionális földtani viszonyai 
voltak. A társulataink képviselői (dr. habil. 
Andrzej SLACZKA PTG-főtitkár és BÉRCZI 
István MFT-titkár) között korábban meg
kezdett kétoldalú együttműködési tárgya
lások folytatása céljából a PTG 1980. évi 
nagyrendezvényére a Magyarhoni Föld
tani Társulat képviselőit is meghívták. 

A vándorgyűlés témakörére való tekin
tettel az Elnökség először dr. J U H Á S Z 
András főgeológust, majd az ő akadályoz
tatása miatt dr. L O R B E R E R Árpád tudo
mányos főmunkatársat bízta meg az MFT 
képviseletével. 
ft Szept. 11-én a PTG tisztújító közgyűlést 
tartott, amelyen a küldöttek felhatalmaz
ták az elnökséget az együttműködési szer
ződés kidolgozására és a Magyarhoni 
Földtani Társulat képviselőinek újabb, 
1981 évi meghívására. A szoros értelem
ben vett vándorgyűlés csak ez után, szept. 
12-én de. 10 órakor kezdődött prof. dr. 
habil. Stefan KozLOWSKmak, a PTG alel
nökének, valamint a rendezvény helyi véd
nökeinek megnyitó- és üdvözlő-beszédeivel. 
A tudományos ülésszak során Belchatów 
körzetének komplex földtani kutatási ered
ményeit prof. dr. Edward C IUK (Földtani 
Intézet, Instytut Geologiczny, Warszawa), 

a külfejtés aktuális bányaföldtani problé
máit prof. dr. habil. Roman K R A J E W S K I 
(Bányászati és Kohászati Akadémia, 
ÁGH, Krakow), technológiai rendszerét pe
dig mgr. inz. Zbigniew KOZLOWSKI (Köz
ponti Külfejtéses Bányászati Kutató- és 
Tervezőintézet, POLTEGOR — Wroc
law) ismertette. 

Á vándorgyűléseknek a PTG társulati 
életében játszott szerepére jellemző, hogy 
ezen az éves nagyrendezvényen — a kor
látozott szálláslehetőségek ellenére — 238 
részvevő volt. A lengyel társulat hivatalos 
folyóirata, a Przeglad Geologiczny (Föld
tani Szemle) 1980/7. száma külön erre az 
alkalomra jelent meg, az előadásokhoz és 
a kirándulásokhoz szorosan kapcsolódó 
tanulmányokkal, de stencilezett formában 
381 oldalas külön kirándulás vezetőt is 
kiadtak, magáról a külfejtésről pedig ki
sebb kiállítást és filmeket is bemutattak. 
Az előadások helyszínén, a helyi tanító
képző aulájában ezenkívül egyéb geológiai 
tárgyú kiadványok árusítását is megszer
vezték a kiadók (Wydawnictwo Geolo
giczne, GEOCINTE) bevonásával. 

Szept. 13-án csoportos bányaüzem-láto
gatás volt a külfejtés 6 jellemző pontjához 
(több csoportban, autóbuszokkal), ahol 
külön-külön ismertették a mezozóos (felső-
jura), harmadidőszaki és negyedkori kép
ződményeket, illetve a bánya technológiai-, 
hidrogeológiai-víztelenítési- és mérnökgeo
lógiai-állékonysági problémáit az egyes 
témakörök specialistái. A vándorgyűlés 
utolsó napján egésznapos, speciális kirán-

12 Földtani Közlöny 
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dulásokat rendeztek, amelyek közül csak 
a negyedkor-geológiai és a vízföldtani-mű
szaki földtani témájúak kapcsolódtak szo
rosan a külfejtés környezetéhez, a többi 
három útvonal sokkal nagyobb területre 
terjedt ki. Az MFT képviselője az előzetes 
jelentkezésnek megfelelően a Krakkó— 
Czçstochowai Júra-hg. ÉNy-i (Wielun kör
nyéki) részének felsőjúra képződményeit és 
karsztjelenségeit bemutató kiránduláson 
vett részt. A speciális kirándulások után 
rövid záróértekezleten foglalták össze a vi
ták során elhangzott javaslatokat. 

A vándorgyűlés előadásainak és kirán
dulásainak kivonata térképekkel, földtani 
szelvényekkel és fotókkal ülusztrált for
mában a Társulat Titkárságán, az útibeszá
molóban az érdeklődők rendelkezésére áll. 

A társulataink együttműködésére vonat
kozó javaslatokat 1980 szeptember 12-én 
lengyel és magyar nyelvű jegyzőkönyvek
ben rögzítették, lengyel részről prof", dr. 
habü. Stefan KOZLOWSKI alelnök és doc. 
dr. habil. Andrzej SLACZKA főtitkár, ületve 
magyar részről dr. L O B B E B E B Árpád. Ezek 
a két társulat éves nagyrendezvényeire 
vonatkozó tervek előzetes egyeztetését, 
kiadványaik cseréjét, egymásnak a másik 
fél közgyűlésein történő képviseletét és a 
különféle tematikus szakosztályok előadó
üléseire vendégelőadók kölcsönös meghí

vását irányozták elő. Lengyel részről ezú
ton közölték hivatalosan, hogy 1981 évi 
vándorgyűlésüket Kielcében tartják, tó-
mája a Szentkereszt-hg. (Góry Swieto-
krzyskie) regionális földtana lesz. Erre az 53. 
Vándorgyűlésre közgyűlésük határozata 
értelmében 2 főt hívnak meg a Magyarhoni 
Földtani Társulattól, közülük az egyik 
feltétlenül az Elnökség tagja legyen, a 
másik pedig lehetőség szerint paleozoikum-
specialista. A lengyel részről kezdettől 
fogva szorgalmazott, csoportos devizamen
tes cserelátogatásokat függőben hagyták. 

Az együttműködés végleges formáinak 
kidolgozására és rögzítésére egy hónappal 
később, Budapesten került sor, dr. habil. 
Andrzej SLÁCZKA PTG-főtitkár magyar
országi tartózkodása alkalmával. D B . H Á 
MOR Géza főtitkárral okt. 13-án folytatott 
tárgyalása során a PTG képviselője tudo
másul vette, hogy a magyar állampolgá
roknak a Lengyel Népköztársaság terüle
tén előírt 200 zloty/nap értékű valutabe
váltási kötelezettsége miatt a társulati ta
gok devizamentes csere formájában tör
ténő csoportos utaztatása egyelőre meg
valósíthatatlan. A két földtani társulat 
együttműködésének tervét elnökségeik jó
váhagyás végett 1981 évi közgyűléseik elé 
terjesztik. 

D B . L O B B E R E B Árpád 

Az agyagásványok nevezéktanával kapcsolatos ajánlások 

Az AIPEA Nevezéktani Bizottságának 
elnöke, S. W. B A I L E Y összefoglaló jelen
tésben ismertette a bizottság immár 30 
éves tevékenységének legfontosabb ered
ményeit. A jelentést 3 vezető ásványtani 
folyóirat is közölte teljes terjedelemben 
(Summary of recommendations of AIPEA 
Nomenclature Committee. 1980. Clay Min. 
15. 1. 85—93., Clays and Clay Min. 28. 1. 
73—78., Amer. Miner. 65. 1—2. 1—7.). Az 
alábbi ismertetésnek az a célja, hogy fel
hívja a figyelmet ezekre az ajánlásokra. 
Célszerű lenne, ha a hazai agyagásvány
tani munkákban is lehetőleg ezekhez tar
tanánk magunkat. 

Jellemző tulajdonsága az ajánlásnak, 
hogy lényegében megkerüli az agyagás
vány definícióját, csak a ,,rétegszilikátok
hoz tartozó agyagásványokról" beszél, a 
továbbiakban pedig az agyagásványokkal 
rokon f illoszilikátok" osztályozását adja. A 
javasolt osztályozási rendszert magyar 
fordításban az I. táblázat mutatja be. Az 
osztályozás néhány feltűnő tulajdonsága a 
következő: a „montmorillonit" csak mint 
jól meghatározott ásványfaj-név haszná
landó. Ha nincs módunkban ilyen pontos 

meghatározást végezni, és csak az alcso
portot, vagy a csoportot tudjuk körülha
tárolni, a „szmektit" név használandó. 
Érdekes, hogy a kloritokra eddig fennálló 
2 : 2 rétegtípust megszüntették, és a klori-
tokat is a 2 : 1 rétegtípusba osztották be. 
A kaolinit-szerpentin csoportban az alcso
portok megnevezésére javasolt „kandit" és 
„szepteklorit" neveket elvetették. 

Nagy gondot fordított a bizottság a 
szerkezeti fogalmak szabványosított meg
jelölésére. Nem ajánlják a „rétegrács" 
(layer lattice) nevet, helyette a „rétegszer
kezet" (layer structure), „rétegszilikát" 
(layer silicate) vagy „füloszilikát" (phyllo-
silicate) megnevezések alkalmazandók. 

A rótegszilikátok kisebb szerkezeti egy
ségeire hat nyelven közlik az elfogadott 
kifejezéseket. Ezeket a Magyarhoni Föld
tani Társulat Agyagásványtani Szakosz
tályának vezetősége is megvitatta, és az 
alábbi magyar kifejezéseket ajánlja (itt 
csak az angol megfelelőt közöljük): 

plane (ion)sík 
sheet réteg (pl. oktaéderes réteg, 

tetraéderes réteg) 
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Réteg- Csoport 
(x — a kémiai képlet

egységre es6 töltés) 
Alcsoport Ásványfaj 1 

1 : 1 Kaolinit-szerpentin 
X - 0 

Kaolinit 
Szerpentin 

Kaolinit, dickit, halloysit 
Krizotü, lizardit, amezit 

Pirofillit-talk 
X - 0 

Pirofülit 
Talk 

Pirofülit 
Talk 

Szmektit 
x ~ 0,2—0,6 

Dioktaéderes szmektit 
Trioktaéderes szmektit 

ilontmorillonit, beidellit 
Szaponit, hector i t , sauconit 

2 : 1 Vermi kulit 
X ~ 0,6—0,9 

Dioktaéderes rermikulit 
Trioktaéderes Termikulit 

Dioktaéderes Termikulit 
Trioktaéderes Termikulit 

Csillám 2 

x ^ 1 
Dioktaéderes csillám 
Trioktaéderes csillám 

MuszkoTit, paragonit 
Flogopit, biotit, lepidolit 

Merer csillám 
x ^ 2 

Dioktaéderes merev csillám 
Trioktaéderes merer csillám 

Margarit 
Clintonit, anandit 

mór i t 
X változó 

Dioktaéderes klorit 
Di-trioktaéderes klorit 
Trioktaéderes klorit 

Donbasszit 
Cookeit, sudoit 
Klinokior, chamosit, nimit 

1 Csak néhány példát adtunk meg. 
s Az illit (vagy hidrocsillám), szeriéit stb. helyzete ma még bizonytalan, mert nem világos, hogy bekerülhetnek-e 

, táblázatba, és ha igen, milyen szinten. Lehetséges, hogy sok Így megjelölt anyag kevert rétegű. 

layer 

interlayer 
unit 

structure 

réteg, rétegkomplexum (pl. 
1 : 1 , 2 : 1 ) 

rétegközi tér 
szerkezeti egység 

A kloritok szerkezetén belül eddig gyak
ran elkülönítettek ,,talk-réteget" és „brucit-
réteget". Ezek helyett a „2:1 réteg(komp-
lexum)" ( 2 : 1 layer) és a „hidroxid-réteg" 
(hydroxide sheet) neveket ajánlják, mivel 
a megfelelő szerkezeti egységek összetétele 
nem pontosan felel meg a talk és brucit 
ásványok összetételének. 

Az ajánlás definiálja a politipia jelensé
gét. Nem javasolják, hogy politip módo
sulatoknak külön ásványneveket adjanak. 
Néhány már meghonosodott nevet azonban 
nem vetnek el. 

Hasonlóképpen nem ajánlják speciális 
nevek adását szabálytalanul kevert szerke
zetű agyagásványoknak. Külön nevet kell 
viszont adni jól definiált szabályos kevert 
szerkezeteknek. Ezek közül néhány fonto-
sabbnak a definíciója a következő: 

corrensit: 1 : 1 arányú trioktaéderes 
klorit/ „duzzadó klorit" 

toszudit: 1 : 1 arányú dioktaéderes klo-
rit/szmektit 

rectorit: 1 : 1 arányú dioktaéderes para-
gonit/szmektit 
(az adott definíciónak megfelelő kevert 
szerkezetű ásvány megjelölésére a rectorit 

névnek prioritása van az allevardittal 
szemben). 

Az „amorf" megjelölés helyett a „nem
kristályos" jelzőt használatát javasolja a 
bizottság. Nem-kristályos anyagoknak 
csak akkor lehet speciális ásványnevet 
adni, ha bebizonyosodik egy bizonyos ké
miai összetételi tartomány rendszeres meg
jelenése. Egy ilyenszerű ásvány az imogo-
lit, amely szálas megjelenésű víztartalmú 
alumoszilikát. 

Örvendetes fejlemény a trioktaéderes 
kloritok nevezéktanának egyszerűsítése. 
Mindössze négy kémiai szélső tag megjelö
lésére alkalmaznak külön ásványnevet. 
Ezek a következők (zárójelben az uralkodó 
kétértékű oktaéderes kation): klinoklor 
(Mg), chamosit ( F e 2 + ) , nimit (Ni) és pen-
nantit ( M n í + ) . Az eddig használt különféle 
önkényes felosztásokon alapuló neveket el 
kell kerülni, és jelzős formában kell kife
jezni az összetétel lényeges változatait (az 
uralkodó kation mellett jelenlevő másik 
jelentős kationt az oktaéderes rétegben, 
vagy a szokásostól eltérő tetraéderes össze
tételt). 

A halloysit kisebb és nagyobb víztar
talmú változataira a halloysit( 7 Â ) és 
hálloysit( 10Â ) megjelöléseket ajánlják. 

Az utóbbi időben sikerült kellő pontos
sággal körülhatárolni a szeladonit (celado-
nite) és a glaukonit (glauconite) ásványok 
összetételét, röntgendiffrakciós és infravö-

1 2 * 

Az agyagásványokkal rokon füloszilikátok osztályozása 
(BAILEY 1980) 

/. táblázat 
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rös tulajdonságait. így ezek ennek alapján 
elhatárolhatók, és a keletkezési mód nem 
kell, hogy befolyásolja az elnevezést (pl. 
lehetséges szeladonit üledékes környezet
ben is). A glaukonit ásvány egy fázis, és 
nem kevert szerkezetű. Vasban gazdag 
csillámot nagy mennyiségben tartalmazó 
ásványkeverékeket ,,glaukonitos" -nak 
(glauconitie) lehet nevezni. Ezekben duzza
dó jellegű „véletlen kevert szerkezetű glauko-
nit/szmektit" is előfordulhat. 

Megszűnik a chamosit név kettős hasz
nálata. A chamosit az említett értelemben 
a 2 : 1 rétegtípusú kloritokhoz tartozik. A 
hasonló összetételű 1 : 1 típusú rétegszili
kátra a berthierin (berthierine) név hasz
nálandó. 

A paligorszkit contra attapulgit vitában 
a bizottság a paligorszkit név prioritását 
ismerte el. 

A jelentés a felsoroltakon kívül még szá
mos ritkább, speciális összetételű agyagás
vány elnevezésével foglalkozik. 

Jellegzetes hiánya az ajánlásoknak, 
hogy ezidáig nem sikerült az „illit" rend
szertani helyzetét tisztázni, talán éppen az 
elnevezés rendkívüli elterjedtsége miatt. 
Ez még a jövő feladata lesz, amiben még 
magyar kutatók előtt is nyitva áll a köz
reműködés lehetősége, különös tekintettel 
arra, hogy az illit egyik klasszikus lelő
helye, Füzérradvány, Magyarországon van. 

VICZIÁN István 

E R D É L Y I Mihály: A Magyar medence hid
rodinamikája. Vituki Közlemények 18. 
1979. 

Az üledékes kőzetekkel kitöltött nagy 
medencékben találhatók a föld számottévő 
szénhidrogéntelepei. Egy-egy sok tízezer 
km z-es medence szénhidrogénkutatási 
szempontból reményteljes-, vagy érdekte
len voltát ma már egyetlen, a medence 
kitöltést harántoló mélyfúrás szelvényének 
részletes tanulmányozásával biztosan el 
lehet dönteni, a képződmények szerves
geokémiai adatainak és a medence regio
nális geotermikus viszonyainak figyelem
bevételével. Ezek alapján azonban csak a 
szénhidrogének keletkezésének, majd a 
földtani fejlődéstörténet alapján a telepek 
kialakulásának elvi lehetőségei tisztázhatók. 
További, súlyos összeget, drága technikát, 
szellemi- és fizikai munkát és főként sok 
időt felemésztő sokoldalú kutatási tevé
kenységgel kell meghatározni a szénhidro
géntelepeket magukba záró szerkezetek 
térbeli helyzetét. A reményteljes szerkeze
tek térbeli helyzetét korábban elsősorban 

gravitációs mérésekkel, majd újabban gra
vitációs és korszerű szeizmikus reflexiós 
szelvényezéssel határozzák meg. Ezek ered
ménye alapján telepítik meg a kutatófúrá
sokat, amelyek jó esetben a szerkezet szén
hidrogéntelepet bezáró voltát állapítja 
meg, rossz esetben azonban a fúrás csak 
meddő rétegeket harántol, ami a kutató
munka folyamatos vitelének lehetőségét 
veszélyezteti. Nagyon megnehezíti a geo
lógusok, fúrósok és gazdasági szakemberek 
tervező tevékenységét, a kutatás eredmé
nyességének prognosztizálását, ha olyan 
bonyolult területen kell kutatniuk, mint a 
Kárpát-medence, ahol sok kicsiny szerke
zet található, s közülük sok, kis- vagy kö
zepes telepet zár magába, sok azonban tel
jesen meddőnek bizonyult, illetve bizo
nyul. Bár a gazdasági körülmények előbb
vagy utóbb rákényszerítik az országot 
minden egyes szerkezet feltárására, mégis 
fokozott figyelmet kell fordítanunk a fel-
halmozódási szintek és övezetek meghatá
rozására. A szintek meghatározása terén 
szénhidrogénkutatásunk eddig is jelentős 
eredményeket könyvelhet el, de az öve
zetek, felhalmozódási területek helyének 
lehatárolására eddig még nincs olcsó és 
gyors módszer, csak a terület felfúrása ve
zet eredményre. Vagy mégis van?| E R D É L Y I 
Mihály: A Magyar Medence hidrodinami
kája című, a VITUKI Közlemények 18. 
számában, 1979-ben megjelent munkája 
megcsillantja ezt az elvi lehetőséget. Ez a 
munka a szénhidrogénkutatási vonatko
zásokkal csak érintőlegesen foglalkozik, 
de úgy tűnik elősegíthetné a szénhidro
génfelhalmozódás területeinek lehatárolá
sát a hidrogeológiai — nyomásviszonyok, 
hőmérsékleti és vízkémiai — adatok ilyen 
irányú részletes értékelése révén. 

E R D É L Y I munkája viszonylag részlete
sen értékeli a Nagyalföld és a Kisalföld 
rétegvizeinek nyomásviszonyait a mély
ségi vizek áramlási rendszereit, a víz ké
mizmusának és a geotermikus gradiens 
ezzel való összefüggéseivel együtt, s mon
danivalóját nem csak magyar és párhuza
mosan angol nyelven, hanem 66 ábra ki
dolgozásával — ezek többsége természete
sen szelvény,'kisebb része kisméretarányú 
térkép — jól áttekinthetően mutatja be. 
Szénhidrogénkutatási szempontból sajná
latos, hogy potenciál és vízkémiai szelvé
nyei általában csak 300—500, ritkábban 
1000, s csak kivételesen 1500 m mélységig 
vannak kidolgozva, továbbá térképei 
mintegy 2,5 milliós áttekintő léptékük 
miatt inkább csak a módszer alkalmazá
sára buzdító jelzésnek —tekinthetők, se
mint tényleges továbbépítést lehetővé tévő 
dokumentációnak. Szerkesztési méretará
nyuk nyilván nagyobb volt. 
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Úgy tűnik, szelvényeit a szénhidrogén
kutató fúrások nyomás és vízkémiai ada
tainak felhasználásával érdemes lenne lefe
lé a medencealjzatig befejezni, hogy a szén
hidrogéntelepek ezekbeli helyzetének rög
zítésével a továbbkutatáshoz a még meg 
nem talált telepek helyének meghatározá
sához megfelelő információkat kaphasson 
a szénhidrogénipar. 

JÁMBOR Áron 

Clays and clay minerals in the Federal 
Republic of Germany (Agyagok és agyag
ásványok a Német Szövetségi Köztársa
ságban) Geologisches Jahrbuch, Reihe D , 
Heft 39, Hannover, 1980. 

A kötetet az Európai Agyag-csoportok 
TV. találkozója alkalmából adták ki, ame
lyet 1980-ban Freisingben (NSZK) ren
deztek. Hét dolgozatot tartalmaz, amelyek 
az NSZK fontosabb agyagtelepeit mutat
ják be. 

Az első dolgozat a kaolintelepekkel fog
lalkozik (KÖSTER ) . Kelet-Bajorországban 
a csehszlovák határ mentén húzódik az 
egyik kaolin vonulat. Tirschenreuthnál az 
anyakőzet gránit, Hirschau és Schnaitten-
bach telepeméi alsótriász arkóza. A kaoli-
nosodás ez utóbbiaknál még triász korú 
kell, hogy legyen, a gránit kaolinosodásáról 
csak annyi biztosat lehet tudni, hogy tor-
ton előtti. A kaolintelepek másik csoportja 
a. Rajnai Palahegység déli részén összpon
tosul. I t t a kiinduló kőzetek devon korú 
kvarckeratofir és palák, a kaolinosodás 
paleogén. Oedingennél megvan a paleogén 
mállási kéreg in situ is. 

Mindkét területen a kaolintelepektől 
nem messze kisebb harmadidőszaki édes
vízi medencékben kevésbé tiszta összeté
telű agyagtelepek találhatók, amelyekkel 
K R O M E B két cikke foglalkozik. Az agyag
telepek rendszerint barnakőszéntelepekkel 
együtt fordulnak elő. Kelet-Bajorország
ban a medencék a nagy bajor Molasz-me-
dencéhez kapcsolódnak, az üledékek kora 
a molasz felső édesvízi tagozatával (torbon
szarmata) egykorú. Karbonátmentesek ós 
két fő agyagásványuk kaolinit és illit. 
Lokális lehordási területük van, míg az 
egykorú molasz-üledékek már főleg az 
Alpokból származnak. Ez összetételükben 
is különbségeket okoz: megjelennek a kar
bonátok, a szmektit és a kevert rétegűek 
is. A Rajnai Palahegység déli részén főleg 
oligocén korúak a telepek, megőrzésükben 
a későbbi miocén vulkanizmusnak volt nagy 
szerepe. 

Az NSZK legjelentősebb bentonittele
pei a Molasz-medencóben találhatók mint
egy 150 km hosszúságban és 20 km széles

ségben Münchentől északra (VOGT). Réteg -
tanilag ezek is a felső édesvízi molaszba 
(torton-szarmata) tartoznak, azon belül 
az ún. homokmárgarétegek zárják közre a 
bentonittelepeket. Tavi üledékek, újabban 
kétségbevonják, hogy a kiindulási anyag 
piroklasztikus eredetű lenne, de nagyon 
nehéz egyéb magyarázatot is találni. 

Északnyugat-Németország agyagtele
peit E C K H A R D T , R Ö S C H és STEHST tanul
mánya ismerteti a kötetben. Osnabrück 
környékén jura, Hannover környékén kré
ta agyagköveket fejtenek. Az észak-német 
síkságon geoelektromos módszerrel sikerült 
kijelölni fejtésre alkalmas harmadidőszaki 
és pleisztocén agyagterületeket. Míg a 
mezozóos agyagkövek fő agyagásványai 
kaolinit és illit, a fiatal üledékekre nagyon 
változatos összetétel jellemző, amiben 
amorf fázisok is szerepet játszanak. 

A kötet két utolsó dolgozata rövid ismer
tetés jellegű. N I E D E R B U D D E és SCHWERT
MANN az NSZK talajainak agyagásványait 
jellemzik röviden. Á talajképződésre ren
delkezésre álló idő (kb. 20 ezer év) viszony
lagos rövidsége miatt a talajok agyagás
ványainak legnagyobb része a kiindulási 
kőzetből származik. Ennek ellenére vannak 
transzformációs és neoformációs folyama
tok, amelyeket a szerzők röviden ismertet
nek. Az irodalomjegyzék jó bevezetés a 
témába, több mint 100 tételt tartalmaz. 

A másik ismertető jellegű cikk K O B X E R 
összefoglalása a glaukonit elterjedéséről 
dél- és északnyugat-Németországban. Kie
melendő, hogy abszolút kormeghatározás 
céljára a glaukonitos kőzeteket alaposan 
végigvizsgálták ásványtani szempontból. 

A dolgozatok sok érdekes adatot tartal
maznak, jó bevezetést nyújtanak a nyu
gatnémet agyagásványkutatásba. A kötet 
azonban inkább csak azokkal az agyagte
lepekkel foglalkozik, amelyeket iparilag 
hasznosítanak, és nem mutatja be az agyag
ásványkutatás szedimentológiai vonatko
zásait, aminek szintén jelentős ered
ményei vannak az országban. 
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Az üledékföldtan egyik világszerte elha
nyagolt területéhez, a pélites kőzetek sze-
dimentológiájához írt kalauzt a három 
amerikai szerző. A mű eredetileg a Cincin-
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nati Egyetem (Ohio) szedimentológus hall
gatói számára készült kézikönyvként, a 
homokkövekről és mészkövekről bőségesen 
található szakirodalom kiegészítésére. Első 
részében a pélit eredetét, szállítását és lera
kódását, az elsődleges és másodlagos üle
dékszerkezeteket és az ősmaradványokat 
tárgyalja, különös tekintettel az életnyo
mokra. Leírja a kőzetalkotó ásványokat, a 
szervetlen és szerves geokémiai jellemző
ket. Hosszabb részt szentel a pélitek színét 
meghatározó tényezőknek. Végül részle
tezi az agyagos üledékek előfordulását re
cens és fosszilis üledéklerakódási környe
zetekben. 

A második, mindössze negyvenoldalas 
fejezet a terepi és fúrási rétegsorok leírásá
nál érvényesítendő szempontokat és a 
karottázsszelvények felhasználási lehetősé
geit veszi sorra. I t t tárgyalja az alkalmaz
ható laboratóriumi vizsgálati módszereket. 
Huszonkét színes fénykép a pélites kőze
tek, elsősorban az agyagpalák vékonycsi-
szoíataiban látható különféle üledékföld
tani jelenségeket mutatja be. 

A mű harmadik, legterjedelmesebb feje
zete 132 oldalas, 450 tételből álló annotált 
bibliográfia. A felsorolt cikkek 92%-a 
angol nyelvű. Ezt a tengernyi irodalmat, 
melynek java része 1970 és 1979 között 
íródott, jól áttekinthetően, 18 fejezetre 
bontva mutatják be. A könyvet szerzői 
index, tárgymutató, rétegtani egységek 
mutatója, valamint kőzetek és ősmaradvá
nyok rövidítésjegyzéke zárja. 

Végül néhány személyes észrevételemet 
szeretném közölni. A szerzők minden olyan 
kőzetre a ,,shale" elnevezést alkalmazzák, 
amelynek több, mint 50%-a 62 /i-nál kisebb 
szemcsékből áll és legalább kissé rétegzett 
vagy larninált. Osztályozási rendszerüket 
az üledékektől a konszolidált kőzeteken át 
a metamorf kvarcitpalákig, fillitekig és 
csillámpalákig terjesztik ki. A ,,shale" név 
ilyen tartalma már lényegesen meghaladja 
az angolszász terminológiában általában 
elfogadott jelentéskört. A nehezen definiál
ható fogalom mellőzését már korábban föl
vetették (SELLEY 1976.); ez nagy köny-
nyebbséget és számos félreértés elkerülé
sét jelentené a más anyanyelvű olvasók
nak is. 

A könyvet nyilván hosszabb időn ke
resztül kézikönyvként fogják használni a 
kutatók és tankönyvként az egyetemi hall
gatók. Eme kétszeresen is fontos szerepe 
miatt ós a könyv terjedelméhez képest — 
bár minden lényeges szempontot tárgyal 
— , hasznos lett volna egyes részeket (mint 
pl. az őskörnyezeti ós ősföldrajzi viszonyo
kat) bővebben is kifejteni, esetleg az utolsó 
fejezet számos semmitmondó annotációjá
nak rovására. 

A mű tiszta, világos nyelvezetével és 
közérthető fogalmazásával, az alapfogal
mak részletes tárgyalásával remélhetőleg 
felkelti majd a figyelmet a hazai felszíni és 
eltemetett pélites képződmények tanulmá
nyozása iránt. 

K Á Z M É B Miklós 

GRADZINSKI , R .—KOSTBOKA , A . — R A -
DOMSKI , A .—UNRTJG , R.: Szedimentologi-
ja. Nyedra, Moszkva 1980. 646 p., 6,80 
Rb — 168 Ft . (Az azonos című, lengyel 
nyelvű, 1976-ban Varsóban megjelent 
könyv [Wydownictwa Geologiczne] orosz 
kiadása VASSZOEVICS , N. E . és B E B G E R , 
M. G. szerkesztésében). 

Az eredeti kiadást Lengyelországban át
tanulmányozhattam, s feltűnt a könyv jó 
felépítése, s az alapvető üledéktani isme
retek rövid, igényes összefoglaló leírása, 
í g y szerencsés dolognak tartom az orosz 
nyelvű megjelentetését, mert a nagy pél
dányszám, az olcsó ár ós a nyelvi hozzáfér
hetőség során könnyebben jut el a hazai 
szakemberekhez. 

A 11. fejezetből álló könyv 390 ábrát, 
fényképet tartalmaz, fejezetenként igen jó 
szemelvényes irodalomjegyzékkel s végül 
1287 tételt számláló összesített irodalom
mal. 

A szerzők az első fejezetben az üledék
képződési folyamatok mechanizmusával, a 
környezetek fiziko-kémiai leírásával, a dia
genezissel ós az üledékképződés matema
tikai modelljeinek ismertetésével foglal
koznak röviden. 

A második fejezet a törmelékes eredetű 
üledékek szállítási folyamatait, a törme
lékmozgás fizikáját és áramlástani sajátsá
gait, s a hullámmozgás üledéktani jelen
ségeit ismerteti. 

A harmadik fejezet az üledékes kőzetek 
szöveti sajátságait írja le, s külön foglal
kozik a bezárt ősmaradványok irányított 
beágyazódásával s ezek statisztikus elem
zésével. 

A negyedik fejezet az üledékes szerke
zeteket tárgyalja főként P E T T I J O H N , F. J., 
P O T T E R , P . E . és DZTJXINSKI , S. adataira éa 
rendszerezésére támaszkodva, nagy figyel
met szentelve a flis üledékjegyeknek. 

Rövid összefoglalást ad csupán az ötö
dik, hatodik és hetedik fejezet a karboná
tos üledékképződés folyamatáról, szöveti és 
szerkezeti sajátságairól, a sztromatolitkép-
ződósről, valamint a kovakőzetekről és az 
evaporitokról. 

A nyolcadik fejezet az üledékes környe
zetek alapvető leírását adja. Legrészlete
sebben a folyóvízi üledékképződés geneti
kájával foglalkozik. 
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A kilencedik fejezet a fácieselemzés rö
vid összefoglalását tartalmazza. 

A tizedik fejezet a ciklusos üledékkép
ződést ismerteti, s az utolsó fejezet pedig 
a medenceüledékek komplex szedirnento-
lógiai vizsgálatának ajánlott módszertanát 
adja. 

A könyv végén levő irodalomjegyzék jó 
szolgálatot tesz a téma iránt érdeklődők
nek, mert 1976-ig bezárólag tartalmazza a 
legfontosabb ide vonatkozó műveket. Az 
azóta eltelt 5 év egyre gyarapodó kitűnő 

üledéktani irodalmának ismeretét így köny-
nyebb hozzákapcsolni a meglevő, összesí
tett adatokhoz. E munka tehát az üledék
tanról rövid, de alapos összefoglaló képet 
ad. 

A könyvet — az orosz szakszerkesztők 
véleményével egyetértve — az üledéktan
nal kapcsolatban álló geológusok és a 
geológus egyetemi hallgatók figyelmébe 
ajánljuk. 

D B . SZÓNOKY Miklós 


