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Értesítés 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Őslénytani Tanszéke 1982-ben ünnepli ala-

Sításának századik évclordulóját. A centenáris ünnepségre 1982. augusztus 19-én, 
élelőtt kerül sor az Őslénytani Tanszéken (Budapest, VIII., Kún Béla tér 2.) az 

TNHIGEO budapesti szimpóziumának keretében. Minden érdeklődőt szeretettel vár a 
szervezőbizottság. 

LUCZA Vilmos (Velence, 1932. január 1. 
— Pécs, 1981. október 7.). Munkásszülők 
gyermeke, egy a hét közül. Miután a csa
lád 1940-ben Várpalotára költözött, a hat 
elemi elvégzése után gyerekfejjel állt 
munkába. 1949-ben a bánya műhelyében 
segédmunkás, utóbb a bányában csillés 
lett. 1951-ben a bánya szakérettségi tan
folyamra küldte Szombathelyre, 1952-ben 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem geo
lógus hallgatója lett. 1956-ban itt kapott 
geológusi oklevelet. Pécsbányán kezdte 
meg hivatásának gyakorlását s mindvégig 
a mecseki szénbányászat szolgálatában 
maradt. 

Szakmáját bensőségesen szerető tagtár
sunkat több kitüntetés érte: Bányászati 

Szolgálati Érdemérem bronz (1972), majd 
ezüst (1981) fokozata, a Földtani Kutatás 
Kiváló Dolgozója (1977) és a „Kiváló 
Munkáért" miniszteri kitüntetés (1981). 

Elhunyt kollégánk kitűnően faragott. 
Ez a kedvtelése ifjúságának szórakozásá
ból művészetté terebélyesedett. Lakóhe
lyének tágabb környezete fafaragóként 
ismerte. 

A hirtelen rátört betegség felesége, leá
nya, unokája köréből ragadta el, két hét
tel utolsó államvizsgája 25 éves jubileuma 
után. A pécsi temetőben a bányász teme
tésen kollégáinak, barátainak népes serege 
vett tőle végső búcsút. 

PÓLAI György 

Vitális Is tván szobránál' 

Tisztelt[Emlékűlés ! 

Engedjék meg, ho y mindenekelőtt há
lás köszönetet mondjak az Országos Ma
gyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
helyi csoportja-, a Magyarhoni Földtani 
Társulat és a Tatabányai Szénbányák ille
tékeseinek ezért a megtisztelő felkérésért, 
amely VITÁLIS István akadémikus, egye
temi tanár, geológus születésének 110 
éves évfordulója alkalmából tartandó em
lékülés ünnepi megemlékező előadásra 
vonatkozott. 

* Elhangzott 1981. szeptember 3-án VITÁLIS István szob
rának avatása alkalmából rendezett emlékülésen. 

Ügy érzem, hogy bányász-geolcgus-
geofizikus-geológusmernök társadalmunk 
jelenlevőit és egészét az öröm, és a megbe
csülés érzéséből fakadó jogos büszkeség 
tölti el mai ünnepünk alkalmából: — a 
már termelő — új nagyegyházai bányaü
zem területén, bizonyára VITÁLIS István 
számára is legemlékezetesebb, legsikeresebb 
munkája színhelyén, legméltóbb helyen 
és időpontban, a X X X I . Bányásznap al
kalmából avathatjuk fel szaktudomá
nyaink kimagasló egyéniségének emlékmű
vét. 

Ünnep és kiemelkedő ünnep ez a mi 
számunkra még akkor is, ha lassan bele
növünk és megszokjuk mai szocialista tár-
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sadalmunk fokozódó intenzitású anyagi 
értékteremtését, az anyagi- és szellemi 
értékek, a történelmi múlt vállalását, vé
delmét, elismerését és továbbépítését. Nem 
válhatnak azonban hétköznapivá, meg
szokottá a maihoz hasonló események, 
mert természeti kincseink felfedezésének 
és feltárásának eseményei a múltban gyö
kereznek, a kezdeti felismeréstől a birtok
bavételig emberöltők és generációk mun
kája szükséges megismerésükhöz és min
den időszaknak, minden újabb ismereti 
tényezőnek van a mához szóló üzenete, 
jelentősége és (elnézést a vulgáris megfo
galmazásért) pénzben kifejezhető haszna. 

Hogy ne lenne egy több, mint fél évszá
zadot kitöltő életműnek, a szakma olyan 
óriásának, kiemelkedő egyéniségének mint 
VITÁLIS Istvánnak a geológus-bányamér
nök munka, a tudomány, az oktatás szá
mára aktuális üzenete, konzekvenciája, 
napjainkban valóra váltható szellemi ha
gyatéka? 

VITÁLIS István életútját, életművét, 
kutatói-oktatói munkájának eredményeit, 
emberi arcképét korábbi méltatói, a most 
közreadott emlékfüzet szerzői, ünnepi ülé
sünk hozzászólói nálam felkészültebben, 
közvetlenebb élmények hatására, hivatot-
tabban méltatták, illetve fogják méltatni 
Engedj ék meg nekem, hogy a tel j esség igénye 
nélkül a hátramaradottak, a felnövekvő 
újabb generációk szemszögéből néhány 
nekünk szóló, máig aktuális tényre, össze
függésre — ós ne tűnjék iskolásnak a meg
fogalmazás — tanulságra felhívjam figyel
müket . 

Kiindulásként VITÁLIS István szakmai 
végrendeletét szeretném idézni: 1947-ben 
a Magyarhoni Földtani Társulat Centená
riumán, a Társulat akkori elnökeként ösz-
szegezte — maga is életútja végén 76 
évesen — a magyar földtan aktuális fela
datait ós végső mondanivalóját, idézem: 
„Meggyőződésem, hogy egyéni és nemzeti 
boldogulásunk attól függ, hogy megszív
leljük és követjük-e azt a figyelmeztetést: 
dolgozz többet és jobban!" 

Lehet-e ennél maibban, aktuálisabban, 
általános érvényűén, akár a napi politika 
szintjén is megfogalmazni legfontosabb 
feladatainkat? 

Hangozhat-e meggyőzőbben ez a fel
szólítás mástól mint VITÁLIS Istvántól, aki 
ezt a felszólítást követte egész életén 
keresztül? Aki egyéni boldogulásában min
dent elért, a legmegtisztelőbb elismeréseket 
is. Aki egész életében érezhette volna azt 
a megelégedettséget amit felfedezései nyo
mán, a „nemzeti boldogulás" (a nemzeti 
vagyon) érdekében végzett munkája után 
joggal kiérdemelt. Aki egész életét tette a 
földtani és bányászati tudományok oltá

rára és ha utánaszámolunk: 50 munkás éve 
alatt átlag 10 munkanaponként tett asz
talra egy-egy jelentést, tanulmányt, esz
mefuttatást. 

Lehet ennél többet dolgozni? 
О úgy látta, hogy lehet: meg is hatá

rozta ugyanezen alkalommal négy legfon
tosabb „megoldásra váró problémánkat" 
idézem : 

,, 1. a fosszilis szénhidrogének 
2. a kitermelésre váró szénkészletek 
3. az artézi vizek 
4. Dunántúl részletes földtani felvételé

nek, illetőleg új geológiai térképek kiadá
sa." 
Mondhatjuk-e, hogy ezek a teendők ma, 
34 év után nem aktuálisak? 

Az azóta magas fejlettségi szintet elért 
szénhidrogénkutatás és -termelés ellenére, 
szénhidrogénbányászatunk máig sarkala
tos problémája a kihozatali %; az olaj-
gáz-viz rendszer optimális egyensúlyban 
tartása az olcsó kihozatal és szakszerű 
letermelés érdekében; a gáz veszteségek 
csökkentése. 

A kitermelésre váró szénkészletekkónt 
akkor általa felvázolt program: Dudar-, az 
Esztergomvidéki terület — Kecskehegy-
Borókás után napjainkban érkezett csak 
el a kiteljesedéshez: az Ő általa felkutatott 
Németegyháza-pusztai terület, az ünnep
ségünk keretét adó Nagyegyházai Bánya
üzem immár június óta termel, szenet ad. 
A feladat azonban továbbra is aktuális: 
újonnan felkutatott eocén barnakőszén -
készletek, a mázai liász feketekőszén, a 
bükkaljai és toronyi lignitek bányászati 
birtokbavétele ma is VITÁLIS Istvánhoz 
hasonló tudású és energiájú geológusok 
munkáját, erőfeszítéseit igényli, hogy, idéz
zem VITÁLIS Istvánt: „a nemzet elsőrangú 
gazdasági érdeke" azaz (saját kiegészíté
sem) e vagyonok hasznosítása teljesüljön. 

Artézi vizeink hasznosítása terén adós
ságaink közismertek. Ismereteink fejlő
dése, a felhasználás menetközben megis
mert technológiai, környezetvédelmi ne
hézségei ma ezt a kérdést árnyaltabban 
mutatják be mint a felszabadulást követő 
években. A megoldás intenzitása is hul
lámzó, de az akkori megállapítás alapigaz
ságát az élet többszörösen aláhúzta: az 
energiaválság egyre sürgetőbbé teszi ezen 
energiatartalékunk felhasználását is. Az 
„ezer és ezer gyönyörű szegfűbimbót" kí
náló mezőgazdasági hasznosítás pedig az 
alacsony hőenergiájú talajvizek duplafóliás 
sátor alatti permetezéses felhasználása irá
nyában halad. 

Figyelemre méltó, hogy VITÁLIS István 
negyedikként megoldandó fő feladatként 
a Dunántúl földtani felvételét, térképeinek 
kiadását jelölte meg. Ebben hatalmas tár-
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gyi ismeretén, a kőszén, bauxit, mangán 
és egyéb hasznosítható nyersanyagok to
vábbi kutatási lehetőségeinek ismeretén 
túl az a meggyőződés vezette, hogy tudo
mányos alapozottság nélkül, földtani, fa-
eiológiai, teleptani és regionális összefüg
gések, felismerések hiányával; szerkezet és 
mélyszerkezet hiányos ismeretével terhel
ten minden kutatás alacsonyabb hatás
fokkal hajtható csak végre. Részletes 
indoklásában kifejtette a különböző vál
lalkozások keretében végrehajtott felvé
teli munkák egységesítésének szükségessé
gé t Soprontól a Dunáig és Győrtől a Vil
lányi-hegységig a teljes Dunántúl terüle
tére . 

Nagyszabású elképzelését máig sem tud
tuk tökéletesen végrehajtani. A Mecsek, a 
Bakony, a Dorogi-medence részletes fel
vételének és kiadásának befejezésével; 
az előttünk álló ötéves terv velencei, bala-
ton-felvidéki, kisalföldi felvételi program
jának teljesítésével és a kimaradó területek 
iparági segítséggel történő reambulálásával 
reméljük e feladatot is VITÁLIS István 
emlékéhez méltóan befejezni. 

Tisztelt Emlékülés! 

E röviden vázolt, mának szóló, konkré
tan megfogalmazott iránymutatása mel
lett VITÁLIS István életútja, munkássága, 
eredményei számunkra további és nagyon 
fontos, alapvető tanulságokkal szolgálnak. 

Mai szóhasználattal élve, VITÁLIS Ist
ván a „hátrányos helyzetű tanyai gyere
kek" sorsából indulva járta végig tanulmá
nyainak stációit, gyakran saját erejéből, a 
szülői háztól mindig távol — nagyrészt 
idegen környezetben — a gimnázium, 
tudományegyetem, majd a selmeei önkép
zés iskolájáig. Lehetetlen fel nem figyel
nünk életének döntő mozzanataira: min
dig tanárai indították el a további lépcső
fokok felé; ID . LÓCZY Lajostól tanulhatott 
földtudományt, SZABÓ Józseftől ásvány
tant, BÖCKH Hugótól gyakorlati geológiát. 
A szerencse is mellészegődött: olyan kö
zegben élhetett már a budapesti egyete
men, de különösen a selmeei Akadémián, 
ahol értő és hozzáértő tanároknak volt 
szeme a tehetség felismeréséhez, a szorga
lom többlet-munkával való jutalmazásá
hoz. Véletlennek tekinthetjük-e, hogy 
BÖCKH Hugó vezetése alatt három olyan 
asszisztens dolgozott, vitatkozott, okta
tott az Akadémián ez időben, mint VITÁLIS 
István, P A P P Simon, PÁVAI V Á J N A Fe
renc. Véletlen-e, hogy ID. LÓCZY Lajos már 
Földtani Intézeti igazgatóként őt, V A 
DÁSZ Elemért és ID. NOSZKY Jenőt kérte 

fel elsőként grandiózus országos földtani 
felvételi tervének végrehajtásához külső 
munkatársként? 

Mi tagadás, kora, a körülmények, ez a 
szerencsétlen kor és a szerencsétlen körül
mények is nagyban közrejátszottak VITÁ
LIS István életútjának alakításához. A 
milleneumi idők relatív fellendülése, az 
ipari fejlődést megalapozó nagy kutatások 
munkáihoz sodorta; a nagy világégés utáni 
új helyzet kényszerítette a főiskola ásvány
tan-földtani tanszókének soproni újjáte
remtésére és ugyanezen lendülettel a máso
dik földtani tanszók, a „földtani-telepis-
merettani tanszék" megalapítására. A 
trianoni ország megváltozott területe és a 
háború utáni széninség késztette a lehet
séges nyersanyagtartalékok felkutatására. 
Úgyszólván minden nyersanyagra kiter
jedt figyelme, de döntően a szónkészletek 
kutatásával — feltárásával foglalkozott — 
szakértőként — elaprózottan. Hogy mégis 
az egész ország lássa munkájának hasznát, 
szakértői tevékenységének lejárta után 
első dolga volt a munkásságának csúcsát 
jelentő (maga által szerényen csak tan
könyvnek tekintett) fő művét publikálni 
1939-ben „Magyarország szénelőfordulá-
sai"-ról. 

Ez a segíteniakarás, aktivitás vezette, 
mikor a Magyarhoni Földtani Társulat 
felszabadulás utáni első elnökségét elvál
lalta az 1 9 4 5 — 1 9 4 7 - e s ciklusra. 

Munkásságában megpróbálta kutatói és 
tanári tevékenységét szétválasztani. Ez neki 
soha nem sikerült. Szerencsére, bár 0 maga 
úgy érezte, hogy az élet ezt szétválasz
totta: Magyarország szénelőfordulásai c. 
művének előszavában írja, hogy szakértő
ként kötelessége a hallgatás, tanárként a 
közlés. Ezt az ellenmondást kívánta első
sorban feloldani ezzel a müvével, az már 
személyiségéből, szellemi és szaktudomá
nyi nagyságából eredt, hogy ezen egyszerű 
törekvésből remekmű született. 

Munkássága jellemzői mindkét terüle
ten: a saját megismerés elsődlegességének 
fontossága, a szüntelen érdeklődés a ter
mészet jelenségei, összefüggései iránt. Soha 
nem vált szűk specialistává; az őslénytan, 
a rétegtan, a hegységszerkezet mellett az 
összes nyersanyag és Magyarország összes 
területének földtani problémájával foglal
kozott. Jellemzője volt az értékelés-átér
tékelés pontossága, a vitakészség és vita
igény. 

Jellemzi őt a gyakori visszatérés egy-egy 
területre vagy problémára. 

Kivételes egyéniség volt: be tudta is
merni fiaskóit, hibáit, tévedéseit, — még
hozzá írásban'. 

Magam a Nógrád-Cserhát terület kuta
tása során jártam nyomában, ott győződ-
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hettem meg megfigyelései határtalan pon
tosságáról, szigorúan zárt következtetései
ről, teljesen világos és korát messze mege
lőző probléma-látásáról. Publikációiban 
minden megfigyelését, minden értékelését 
azonnal leírta, kitűnő stílusban, gyönyörű 
magyarsággal, közérthetően és ugyanak
kor magas szaktudományi színvonalon. 
Tudta, hogy a legkisebb eredmény is fon
tos építőkocka — amely később döntő le
het egy épület fennállásában — netán 
összeomlásában. Tudta, hogy magasabb 
értékű a leírt következtetés, tudta, hogy 
ez az egyedüli út az eredmények elvitatha-
tatlanságához, a továbblépéshez. 

VITÁLIS István szakmai eredményeinek 
méltatása külön előadóülést igényelne. 
Engedje meg a tisztelt emlékülés, hogy a 
mai napon egyetlen, most gyümölcsöző 
eredményének tükrében hívjam fel figyel
müket néhány tényre: 

1. A nagyegyházai területet VITÁLIS 
István 3 év alatt kutatta meg, ami az ak
kori technika, az akkori tulajdonviszonyok 
mellett figyelemre méltó gyorsaság! Tanul
ságainak levonását engedjék meg, hogy a 
hallgatóságra bízzam. 

2. Ezt követően kereken 50 év telt el 
a részletes kutatás megvalósításáig, és to
vábbi évek a bánya kiépítéséig. És VITÁLIS 
Istvánnak élete fogytáig, 2 1 éven át volt 
meggyőződése, energiája a kérdés ismételt 
felvetésére, egészen szakmai végakarata 
kinyilatkoztatásáig. 

3 . Es végül — de nem utolsósorban: 
eredményeit ő sem tudta felhasználni 
egyéni érdemei elismertetésére; számára a 
munka, az új és új feladatok voltak fonto
sak: még akadémiai rendes tagságának 
székfoglaló beszédére sem maradt ideje — 
e művét posztumusz módon SCHJKÉTER 
Zoltán mutatta be 1948-ban az Akadé
mián. 

Tisztelt Emlékülés! 

Ügy hiszem, mai ünnepünk egyetlen ár
nyéka, hogy VITÁLIS István nem élhette 
meg szénkutatásai egyik kiemelkedő ered
ményének beteljesülését. 

Ügy érezzük azonban, legfőbb öröme 
mégis abban lenne, ha láthatná: tanítvá
nyai vagy tanítványainak tanítványai kö
zött most is akadtak, akik átvették isme
reteit, szakmánkba vetett hitét, és akik 
nála nem kevesebb munkával és erőfeszí
téssel be tudták fejezni az őáltala megkez
dett munkát. 

Számunkra, többiek számára pedig — 
engedjék meg, hogy megfogalmazzam — 
legfőbb erőt az ad, hogy remélhetjük : mun
kánk eredményei a generációs adatok, tu
dás, tapasztalatok hosszú sorába szintén 
rétegesen beépülnek, és időleges betemető-
dés után ismét felszínre kerülnek. Remél
jük, hogy mi is tovább tudjuk adni az 
utánunk következő generációknak nyers
anyagainkat, újabb ismereteinket, és azt 
a hitet, amely feltétlenül szükséges a korai 
felismerés és a nyersanyag birtokbavétele 
közötti — még ma is évtizedes nagyság
rendű idő áthidalásához. Nagy szégyen len
ne, ha a jelenben dolgozók csak haszon
élvezői lennének mindazon, évtizedek alatt 
akkumulálódott szellemi javaknak, óriási 
anyagi ráfordításoknak, melyeket elő
deink hagytak ránk. Meggyőződésem azon
ban, hogy szaktársadalmunk a múlt isme
retében további erőfeszítésekre, egyre ered
ményesebb munkára képes; kívánom, hogy 
VITÁLIS István élete, munkássága szolgál
jon mindannyiunk előtt példaképül napi 
termelési, kutatási, oktatási vagy más te
rületen végzett munkánkban. 

Jó szerencséi! 
HÁMOR Géza 

Kitüntetések 

D R . FÜLÖP Józsefet, Társulatunk tisz
teleti tagját, a Bolgár Földtani Társulat — 
a két ország közötti szakmai kapcsolatok 
fejlesztése terén végzett eredményes mun
kája elismeréseképpen — tiszteleti tagjává 
választotta. Az erről szóló oklevelet az 
elnökség december 16-i ülésén nyújtották 
át. 

D R . ALFÖLDI László társelnöknek és 
r>R. BOGSOH László tiszteleti tagunknak a 
MTESZ-ben végzett eddigi eredményes 
munkájukért a Szövetség Országos Elnök
sége MTESZ-díjat adományozott. A kitün
tetést FOCK Jenő elvtárs, a MTESZ elnöke 

adta át az 1 9 8 1 . október 3-i XIII . közgyű
lésen. 

TÓKA Jenőt, a Déldunántúli Területi 
Szervezet elnökét, a közművelődés fejlesz
tése terén végzett sikeres munkája elisme
réseképen a művelődésügyi miniszter Ki
váló Népművelő címmel tüntette ki. 

D R . FORBÁTH LÁSZLÓNÉT a Társulat 
keretében végzett több évtizedes munkája 
elismeréseképpen DE. FÜLÖP József, a Köz
ponti Földtani Hivatal elnöke az 1 9 8 1 . de
cember 16-i elnökségi ülésen Kiváló Mun
káért kitüntetésben részesítette. 
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A KBGA X I I . Kongresszusának Magmás Szekciója 

A magmás szekcióban a különböző nem
zetek részvétele egyenlőtlen volt. Legna
gyobb számú előadás — érthetően — ro
mán szerzőktől hangzott el. Annyi, mint 
az összes többi országból együttesen. Elő
adásaink számával mindjárt mi magyarok 
következtünk. A magyar előadásokat 
nagy érdeklődés kísérte és számos hozzá
szólás követte. Utánunk következtek há
rom előadással és aktív részvétellel a szlo
vákok. Szovjet előadás mindössze kettő 
volt. Egy-egy előadással szerepeltek a bol
gárok és a jugoszlávok. Lengyel előadás 
nem volt. 

Az előadások a következő témák köré 
csoportosíthatók : 

1. Az ÉK-i és K-i Kárpátok, a Maros
völgy mezozóos ofiolitos kőzetei mint az 
óceáni ,,spreading" származékai (DANI-
LOVICS, SAVU, RTJSSO-SANDTJLESCTJ). 

2. Az óceáni záródás magmás fejlődése: 
a Kárpát-medence felszíni, felszín alatti 
kifejlődésű köpeny származású andezites, 
kompressziós kéregeredetű riolitos és ba-
zaltos vulkanitjai, tér- és időbeli kapcso
latai (DANILOVICS, PÓXA, SZÉKY-FUX, — 
GYABMATI, KONECNY-LEXA) ritkaföldfém 
ásványai (PANTÓ GY.) és izotópos krono
lógiája (BAXOGH-PÉCSKAY). 

3. A neogén vulkanizmushoz kapcsolódó 
teléres és hintett ércesedósek: Cibles 
(UDOBASA, EDELSTEIN et al.), a Gutin-
hegység É-i és Ny-i részének ércesedése 
(CHITIMUS), az Erdélyi Érchegység kisebb 
Cu-porfiros telepei (BOKCOS-BABBALEAC), a 
Hargita sziderites-limonitos ércesedése (S. 
PELTZ—M. PELTZ et al.), a szlovákiai érce
sedósek törvényszerűségei (ROZLOZSNIK). 

4. A geofizikai módszerek — elsősorban 

a mágneses és gravimetriai mérések — je
lentősége az érctelepek kutatásában ( T . P. 
GHITULESCU et al.). 

5. A földtani fejlődés és a plutonok je
lenléte a kárpáti vulkáni hegységekben 
mint a hidrotermális érctelep képződés leg
fontosabb faktorai ( T . P. GHITTXLESCTJ) . 

6. A magmás fejlődés alkálikőzetei (oli-
gocén-pliocén) Macedóniában (TERZIC) és 
az erdélyi Ditrón (alsójura) (ZINCENZÓ). 

7. A Kis-Kárpátok szingenetikus (sztra-
tiform) pirit és epigenetikus antimonit te
lepei (CAMBEL). 

Az említett témák érdekesek, korsze
rűek voltak. Az előadások technikai kö
rülményei kevésbbé voltak sikeresek. 

A KBGA Magmás-Metamorf Bizottság 
a hivatalos időbeosztásnak megfelelően két 
alkalommal ülésezett. Elhangzottak az 
egyes országok beszámolói a XI . és XII . 
Kongresszus közti időszakról (1977—81), 
és a Bizottság együttes tevékenységéről. 

A bukaresti Bizottsági ülés legfonto
sabb tevékenysége az 1981 — 85 évekre szó
ló alábbi program megvitatása és elfoga
dása volt. 

1. A Kijevben bemutatott Metamorfit 
térkép ( 1 : 1 ООО 000) magyarázójának mi
előbbi kiadása. 

2. A K B D terület Vulkanotektonikai 
térképének ( 1 : 5 00000) elkészítése. 

3. Ajánlatos az alpi fázis metamorfit-
jainak modern mineralógiai és petrográ-
fiai vizsgálata a KBD területen. 

4. Kívánatos az egyes országok ofiolitos 
képződményeinek további vizsgálata is. 

SZÉKYNÉ D B . F U X VILMA 
bizottsági koordináló elnök 

A KBGA X I I . Kongresszusának Tektonikai szekciója 

A KBGA Tektonikai Szekciójának bu
karesti üléseire bejelentett 86, ill. a prog
ramfüzetben meghirdetett 57 előadásból 
51-et tartottak meg. A kivonat-kötetben 
jelzett valamennyi előadásukkal csak a 
románok (19) és a jugoszlávok (4) szere
peltek; a csehszlovákok és a németek egy-
egy soronkívüli előadással tartották az elő
irányzatot (3, ill. 1). Legnagyobb mérvű 
a szovjet előadások lemorzsolódása volt 
(33-ról 8-ra); de rögtön utánuk a magyarok 
következtek (11-ről 6-ra). A bolgárok 10 
előadásból 6-ot, a lengyelek 5-ből 4-et tar
tottak meg. Nem jelentkeztek előadással a 
KBGA legfiatalabb tagjai, az osztrákok. 

Az elhangzott előadások a kárpát—bal
káni terület ós közvetlen környezete szá
mos tektonikai kérdését érintették. Több
ségük a kárpáti előtér (Podolia, Mőzia), a 
kárpáti előmélység, valamint a flisöv és 
aljzata problémáival, a Keleti-Kárpátok 
belső öveivel, a Déli-Kárpátok, a Balkán 
hegység és Bulgária felépítésével vagy kap
csolatával foglalkozott. Szó esett azonban 
a Belső-kárpáti medencék, a Pienin szirt-
öv, a Bihar hegység, Észak- és Közép-
Dobrudzsa, sőt a Kaukázus szerkezetala
kulásáról is. Többen az Alpok és a Kárpá
tok öveinek összefüggéseit feszegették, 
néhányan hazájuk készülőbben levő tek-
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tonikai térképét mutatták be. Hat-hét 
értekezés kifejezetten lemeztektonikai ér
telmezésre törekedett ugyan, de érezhető 
volt, hogy a mindent átfogó, egységes kép 
kialakítása még várat magára. í gy csak 
néhány előadás emelkedett az átlag fölé. 
Sajnos, az előadások technikai feltételeit a 

vendéglátók nem tudták megfelelően bizto
sítani. Az előadók zöme — a kivonat-kö
tetben használt angol és orosz nyelvvel 
szemben — franciául beszélt. 

BALOGH Kálmán 

Nemzetközi Geokémiai és 

Hírek a Víz-Kőzet Kölcsönhatás Érdek
lődési Csoport munkájáról. 

1. Az Asszociáció irkutszki kongresszu
sán (1981) új munkacsoport alakult „Ter
modinamika a Föld- és Bolygótudományok
ban" néven. Vezetője: Igor L. HODA-
KOVSZKIJ professzor, Vernadszkij Geoké
miai Intézet, Moszkva. A Víz-Kőzet Köl
csönhatás érdeklődési csoportok közül 
azoknak a tagjai, amelyek a termodina
mikai témát érintik, automatikusan tagjai 
lesznek az új munkacsoportnak is. 

2. A Víz-Kőzet Kölcsönhatás témakö
rén belül új érdeklődési csoport alakult 

Kozmokémiai Asszociáció 

„Víz-Kőzet-Szerves Reakciók" néven. A 
csoport különösen a kőolaj, olajhomok, 
olajpala és kőszén vonatkozó problémái
val kíván foglalkozni. Érdeklődők közvet
lenül a csoport vezetőjéhez fordulhatnak 
a következő címen: Dr. Jan A. BOON, Al
berta Research Council, 11316 —87th 
Avenue, Edmonton, Alberta, Kanada, 
T6G 2C2. 

3. A 4. Víz-Kőzet Kölcsönhatás Kong
resszust 1983. aug. 29. ós szept. 8. között 
tartják Miszaszában (Japán). 

V I C Z I I N István 

A Kárpát-Balkán Földtani Asszociáció XI I . Kongresszusának határozata 

1981. szeptember 8 — 13. között Buka
restben a Kárpát-Balkán Földtani Asszo
ciáció XII . Kongresszusát az RSzK Föld
tani Minisztériuma és a Bukaresti Egye
tem rendezte. 

A Kongresszus előtt ós után terepi tema
tikus kirándulásokat szerveztek a Kelet-
és Déli-Kárpátok különböző területeire. 

A 10 szekcióban bemutatott előadások 
és a kapcsolatos viták a Kárpát-Balkán 
Földtani Asszociáció tagországaiban az 
utóbbi években elért jelentős földtani ku
tatási eredményekről adtak áttekintést. 

A KBGA Tanácsa két ülést tartott, 
amelyeken megvitatták a következő idő
szakban az Asszociáció előtt álló fő felada
tokat. A két kongresszus közti időszakban 
elért eredmények részletes vizsgálata a 
bizottságok és albizottságok keretében 
történt, ezek dolgozták ki a következő 4 
évre szóló munkaprogramot is. 

A bizottságok határozataival megismer
kedve és azokat jóváhagyva, valamint az 
üléseken folytatott viták után a Kongresz-
szus Tanácsa az alábbi határozatokat fo
gadta el: 

1. Jóváhagyja a Kárpát-Balkán Föld
tani Asszociáció csatlakozását a Nemzet
közi Földtudományi Unióhoz (IUGS). 

2. A jugoszláv delegáció javaslatára jó
váhagyja a KBGA keretében egy bizott
ságnak, az Asványtelepek Bizottságának 

létrehozását. Kérik a jugoszláv felet, hogy 
a Tanács következő üléséig dolgozza ki e 
bizottság munkaprogramját, valamint ja
vaslatokat a saját és más bizottságok tevé
kenységi területeinek viszonyáról. E tárgy
ban konzultálni kell majd a résztvevő or
szágok nemzeti bizottságaival. 

3. Egyes delegációk javaslatára át fog
ják vizsgálni a különböző bizottságok fele
lős-megbízatásainak elosztását a tagorszá
gok között. Ezt a kérdést megvitatják a 
Tanács következő ülésén is. 

4. A Kárpát—Balkán Földtani Asszo
ciáció Tanácsa 1982. első felében összeül 
az 1 — 3. sz. határozatok teljesítésére, vala
mint a XIII . Kongresszus szervezésének 
megvitatására. Ez utóbbi kérdéssel kap
csolatban a Kongresszus kéri a lengyel fe
let, egyezzen bele abba, hogy a KBGA 
XIII . Kongresszusát 1985-ben az LNK-
ban rendezzék meg. 

5. Hangsúlyozva a közös munkák jelen
tőségét a Kárpát — Balkán térség általános 
kérdéseinek megoldásában, a Kongresszus 
ajánlja az együttműködés fejlesztését az 
Asszociáció bizottságai között, valamint 
az Asszociáció és más nemzetközi szerve
zeteket között, mindenekelőtt az ITJGS-sel 
és az IGCP programokkal. 

6. A KBGA XII . Kongresszusának részt
vevői hálájukat fejezik ki az RSzK Föld
tani Minisztériumának és a Nevelési és 
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Oktatási Minisztériumnak a XII. Kong
resszus rendezvényei jó megszervezéséért. 

A delegációk vezetői: 
Ausztria: D B . P . BECK-MANNAGETTA 
BNK: I. KOSZTOV akadémikus 
MNK: MOBVAI G. 
LNK: ST. WDOWIAZ prof. 

KSzK: D . RÄDUXESCU prof. 
SzU: N. P . SZEMENENKO akadémikus 
CsSzSzK: D B . Oto F U S Á N 

Jugoszlávia: P . STEFANOVIŐ akadémikus 

MOBVAI Gusztáv 

A Szedimentológiai Bizottság ülése 

A KBGA kongresszus időtartama alatt 
került sor a Szedimentológiai Bizottság 
ülésére is. Ez a korábban — más tagorszá
gokban — megszokott két napos tárgyalás 
és az 1 — 3 napos kirándulás helyett csak 
kétszer egy órás tárgyalásból állt. 

Az ülésen az alábbiak vettek részt: 

Bulgáriából: NAOEV I. K. 
Csehszlovákiából: ELIAS M. 
Jugoszláviából: GBUBIÖ A. 
Magyarországból : RÉBCZI I. 

HÁMOB G_. 
JÁMBOR Á. 

Lengyelországból: SL^CZKA A. 
Romániából: MIHÄILESCU N . 

JIPA D . 
MARINESCU F. 

Szovjetunióból: AFANASIEVA I. M.* 
LOZYNIAK F . 

Megállapodtunk, hogy a felsőkréta (3 db 
egymilliós léptékű térkép) ós a paleogén 
(6 db térkép) még egj'es országok részéről 
meglévő hiányait mielőbb, de legkésőbb 
1981. október 31-ig pótolják és a pótláso
kat SLACZKA A.-nak megküldik, hogy azt 
1981. december 31-ig eljuttathassa a Ma
gyar Állami Földtani Intézetbe, kiadás 
céljából. 

Elhatároztuk, hogy a magyar fél részé
ről korábban kidolgozott jelkulcs alapján 
elkészítjük az eggenburgi és ottnangi kép
ződmények egymilliós ősföldrajzi térképeit 
1981. december 31-ig, a kárpáti, bádeni, 
szarmata, alsópannóniai és felsőpannóniai 
térképeket 1982. június 30-ig és összesítés 
céljából megküldik a Magyar Állami Föld
tani Intézetnek. 

Elhatároztuk továbbá, hogy a Kar-
patidák flis és molassz kifejlődései címmel 
monográfiát készítenek a tagországok. Az 
egyes országok szövegrészeit I. M. A F A -
NASiEVÁnak 1982. december 31-ig kell meg
küldeni. 

A csehszlovák fél javaslatot készít a 
Kisalföldi-(Duna) medence kvarter üledé
kei szedimentológiájáról készítendő közös 
munka (Csehszlovákia, Magyarország, 
Ausztria?) tartalmáról. 

A bolgár fél egyéb tárgyú (vulkano-
szedimentek feldolgozása stb.) javaslato
kat szándékozik készíteni, s ezeket majd 
— véleményezés céljából — megküldi a 
tagországoknak. 

A bizottság elhatározta 1982-ben Ma
gyarországon, 1983-ban Jugoszláviában, 
1984-ben pedig Csehszlovákiában tartja 
ülését. 

D B . JÁMBOR Áron 

Izotópgeológiai Szekció 

A K B G A kongresszuson a radiometri
kus kormeghatározási eredményeket be
mutató előadásokat — ilyen összesen 10 
db volt — nagyon helytelenül külön szek
cióban két előadássorozat keretében tar
tották meg. Ezt mindenképpen a réteg
tan i szekcióhoz kellett volna tenni, annál 
is inkább, mert apaleomágneses mérésekkel 
foglalkozókat logikusan a rétegtani szek
cióban mutatták be. 

A kiírt 11 előadás közül 3 elmaradt. A 
megtartott 8 közül négy magyar volt. B A -

• TKACSUK akadémikus tavasszal meghalt. Helyette 
I. M. AFANASIEVA vette át a bizottság vezetését, a 
K B G A Elnökség határozata alapján. 

LOGH Kadosa számos szerzőtársával egy 
előadást a kelet-magyarországi vulkáni
tokról, két előadást pedig a neogén riolit-
tufák, illetve bazaltok koráról tartott, an
gol nyelven. 

A kelet-magyarországi vulkánitok túl
nyomó része ilyen alapon az alsópannóniai 
alemeletbe tartozik. A neogén riolittufák 
és bazaltok több éves méréssorozata és a 
mért kb. 200 minta alapján nem kisebb 
eredmény született meg, mint a hazai neo
gén képződmények egyéb sztratigráfiai 
módszerektől független nemzetközi korre-
lálási lehetőségének kidolgozása. 

KOVÁCH Á. a mecseki alsópermi kvarc-
porfir koráról és rétegtani helyzetéről szá-
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molt be. Mérései a kvareporfir alsópermi 
korát bizonyították. Ez a földtani alapú 
korábbi megállapítással egyező eredmény. 

A többi előadás egy-egy ország (Cseh
szlovákia, Ukrajna, Románia, Jugoszlávia) 
egy-egy speciális képződményével foglal
kozott. Áttekintő jellegű volt a román elő
adás, amely Erdély keleti részei neogén 

vulkanitjai egy részének pliocén-kvarter 
voltát bizonyította. 

A méréseredmények alapján nyilván
valóvá vált, hogy az ATOMKI műszere a 
környező országokban használtaknál kb. 
egy nagyságrenddel pontosabb adatokat 
szolgáltat. 

D K . JÁMBOB Áron 

A Szocialista Országok Tudományos Akadémiái Multilaterális Együttműködése 
IX . Probléma Bizottság 3.3. Munkacsoportjának (A molassz képződés tekto
nikai viszonyai . . .) magyarországi ülése (Budapest, 1981. október 7 — 21.) 

A Munkacsoport 1975-ben kezdte meg 
működését. Megalakulásakor tudományos 
célkitűzése a molasz képződési folyama
toknak a tektonikus mozgások rendszeré
től függő általános törvényszerűségeinek 
értelmezése volt. Ezen belül fő feladatának 
tekinti a geoszinklinális fejlődés végétől 
(a flis szedimentációból a molasszba tör
ténő átmenet) a táblaképződés kezdetéig 
terjedő folyamatban végbemenő molassz-
szedimentáció térbeli és időbeni helyzeté
nek (anyagösszetétel, struktúra stb.) vizs
gálatát, különös tekintettel a molassz -
képződés idején végbemenő tektonikai vál
tozásokra (mint a mobilis kéregállapot 
egyik kritériuma). 

A kutatás alapjául a paleozóos és az 
alpi orogének molassz szedimentációjának 
összehasonlító elemzése szolgál, mely le
hetővé teszi, hogy a különböző időtartamú 
molasszok evolúcióját megállapíthassuk. A 
vizsgálatok módot adnak a szedimentációs 
folyamatok ós a hasznosítható ásványi 
nyersanyagok akkumulációi között fenn
álló összefüggések tisztázására. 

A fenti feladatok megoldására az elmúlt 
években a bizottság munkarendje úgy ala
kult, hogy minden évben valamelyik tag
országban munkaértekezletet tartanak, 
ahol ellenőrzik az előző év munkateljesí
téseit, helyszíni bejárásokkal rögzítik az 
adott ország, a témához kapcsolódó föld
tani kifejlődéseinek helyzetét és egyeztetik 
a következő év feladatait. 

A munkában résztvevők ez idáig meg
ismerkedhettek Csehszlovákia, Német De
mokratikus Köztársaság, Szovjetunió, Len
gyelország, Románia molassz képződmé
nyeivel. 

1981-ben Magyarország molassz kép
ződményeinek bemutatására került sor. Az 
MTA X. Föld- és Bányászati Tudományok 

Osztálya a szervezési és lebonyolítási fel
adattal a Magyar Állami Földtani Intéze
tet bízta meg. Az Intézet a feladat meg
oldását az arra hivatott intézeti, egyetemi 
és ipari szakemberek bevonásával készí
tette elő és bonyolította le. Az ülésre Bu
dapesten került sor. 

Hazánk földtani felépítését, ezen belül 
a különböző korú molassz képződménye
ket az előadásokon és a szűk körű bizott
sági ülések után 10 napos terepi tanul
mányúton ismerhették meg a külföldi 
szakemberek. Az előadások anyagát és a 
terepi tanulmányút megállási pontjainak 
részletes leírását magyar és angol nyelven 
a MÁFI által kiadott ,,Földtani kirándu
lások a magyarországi molassz területe
ken" e. kirándulásvezető tartalmazza. 

A Salgótarjánban tartott záróülésen a 
résztvevők köszönetüket fejezték ki a szer
vezésért és határozatot fogadtak el a jövő 
feladatairól, melyek a következők: 

1. Gyakorlatileg elkészült a mintegy 60 
kifejezést tartalmazó értelmező szótár (né
met és orosz nyelven, a címszavak angol, 
francia, cseh, szlovák, lengyel, bolgár és 
magyar nyelven is). További feladat ennek 
korrigálása és kinyomtatása. 

2. Tovább kell folytatni a Htológiai-
tektonikai típusprofilok (mintegy 40 ké
szült el) készítését. 

3. Folytatni kell a készülő tektogeneti-
kai térkép (1 000 000-os méretarányú) alap
adatainak gyűjtését és ábrázolását, meg 
kell kezdeni a variszkuszi molassz szedi-
mentológiai atlaszának összeállítását. 

4. A Munkacsoport következő ülését 
1982. szeptember 26.—október 10. között 
Szófiában tartja meg. 

H A J D Ú LAJOSNÉ 
NME Miskolc 
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A Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy Végrehajtó 
Tanácsának ülése 

(1981. szeptember 24 —27, Hármaskút) 

Az IUGS Rétegtani Bizottság (ICS) 
Neogén Albizottsága (SNS) keretében mű
ködő RCMNS 1958-ban történt megala
kulása óta első ízben tartotta vezető tes
tületének ülését Magyarországon. Az ülésre 
Hármaskúton került sor, melyen a VT 26 
tagja közül 16 vett részt. A részvételi 
arány a napirendre került témák miatt az 
átlagosnál nagyobb volt. Az ülések között 
egy napon a résztvevők megismerkedhet
tek az észak-magyarországi neogén három 
reprezentatív szelvényével (Eger—Sám
sonháza—Ipolytarnóc), valamint megte
kintették a Selmeci Bányászati Akadémia 
műemlék könyvtárát Miskolcon. 

A VT ülésének fő napirendi pontja a 
következő RCMNS kongresszus szakmai 
szervezési kérdései voltak. Ezenkívül dön
tött azj athéni kongresszuson elhatáro
zott interim-kollokviumok helyéről, ide
jéről és témájáról, végül személyi változást 
határozott el a VT vezetésében. 

A három napos ülés után a VT az alábbi 
határozatokat hozta: 

— Az RCMNS soronkövetkező VIII. 
kongresszusát 1985. szeptemberében Bu
dapesten tartja meg. Időtartama 6—7 nap 
lesz kiegészítve egy fő (8 —10 napos), átfogó 
(Ny—К Európa neogénjének fő vonásai) 
és több kisebb, 1 — 1 speciális témához kap
csolódó (a magyarországi pannon képződ
mények stb.) 1 — 3 napos tanulmányi ki
rándulással. 

— A hazai neogén kutatás elismerése
ként ós a kongresszus sikeres lebonyolítása 
érdekében DB. HÁMOK Gézát az RCMNS 
alelnökévé választotta. 

— A VT a kongresszus tudományos 
céljait az alábbi témakörökre koncent
rálja: 
— A Mediterrán térség és a Paratethys 

bio- és kronosztratigráfiai skálájának 
pontosítása; korreláció és kalibráció a 
radiometrikus skálával. 

— A neogén medencék evolúciós modell
jei; a Mediterrán térség és a Paratethys 
mint eset-történet. 

— Ecosztratigráfia. Kölcsönös összefüg
gések a geodinamika, a paleobiogeo-
gráfia és az őskörnyezeti fejlődés kö
zött; a fauna és flóra időbeli ós térbeli 
elterjedése. 

— A neogén ásványi erőforrások elterje
dése időben és térben a Mediterrán ré
gióban, a Paratethysben és E N y Euró
pában. 
— Az RCMNS vezetősége az alábbi 

interim-kollokviumokat vette fel munka
tervébe: 
— 1982. június, Veszprém — Extenziós 

medencék kialakulása; 
— 1982. szeptember, Brno — Alsómiocén 

kollokvium ; 
— 1982. október, Smoleniee — IGCP 25. 

project ülése; 
— 1983. Montpellier — Non-marine 

sztratigráfia; 
— 1983. Firenze — Geodinamikai munka

bizottság ülése 
— 1983-1984 . Párizs—Utrecht — Plio

cén őskörnyezeti kollokvium. 

Az 1985-ös RCMNS kongresszus sikeres 
lebonyolítása érdekében 1982. január 12-én 
megtartotta első, alakuló ülését a magyar 
szervező bizottság. Az ülésen körvonala
zódtak a szakmai, technikai szervezési fel
adatok, melyek megoldására a szervező 
bizottság a szakma minél szélesebb körét 
mozgósítani kívánja. Ezért felhívással for
dul a Magyarhoni Földtani Társulat min
den tagjához, hogy a rendelkezésére álló 
lehetőségek maximális igénybevételével se
gítse elő a kongresszus, szaktársadalmunk 
e kimagaslóan jelentős tudományos ren
dezvényének sikeres lebonyolítását. 

DR. H A I M A I János 

PBERODON, A.: Geodynamique pétrolière 
(Genèse et répartition des gisements d'hyd-
rocarbones) Masson-EIf Aquitaine, 1980. 
pp. 381. 

A nagy alakú, 381 oldalból, 220 ábrá
ból, 3 táblázatból, 4 táblából álló könyv 
találó címe jól tükrözi tartalmát. Három 
fő fejezete: 
— a medencék és az üledékképződés me

chanizmusa 
— a szénhidrogéntelepek 
— a szénhidrogénprovinciák mint eset

történetek 
Az 55 oldalra kiterjedő első rész az üle

dékes medencék szerkezeti típusainak is
mertetésével, hidrodinamikai sajátosságai
nak elemzésével foglalkozik. A ma már 
klasszikusnak tekinthető kategóriák (kra-
ton területek árkos süllyedékei, kontinen
tális táblák süllyedékei, passzív kontinens
peremek medencéi, orogén medencék; in-
tramontán medencék; hegység előtéri süly-
lyedékek illetve juvenilis, intermedier és 
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szenilis hidrodinamikájú medencék) rövid 
jellemzése széleskörű irodalmi áttekintés, 
amely a kevésbé közismert — elsősorban 
francia nyelvű — publikációkat is feldol
gozza. Rövid áttekintés formájában a kü
lönböző medenceterületek szedimentoló-
giájával és diagenetikus folyamataival is 
találkozunk ebben a fejezetben — igaz 
rangrejtve „ásvány átalakulások a me
dencék süllyedése során" e. alatt. 

A második rész 142 oldalnyi anyaga a 
szénhidrogéntelepekre vonatkozó elmé
leti ismereteket taglalja 4 fő fejezetre 
osztva. Az első a szénhidrogének kémiai 
összetételét, a keletkezési folyamatok és az 
elsődleges migráció lehetséges változatait 
ismerteti. Tartalmilag és szerkezetót te
kintve is a könyv egyik legsikerültebb 
fejezete. Nem véletlenül, hiszen az utóbbi 
évtized épp a szénhidrogén genezis és az 
elsődleges migráció témakörében jelent 
meg a legtöbb új publikáció, amelyek fel
dolgozásával kialakult az a geokémiai értel
mezési és gondolkodási iskola, amelynek 
főbb következtetéseit a szerző is magáénak 
vallja. A második fejezet a tárolókőzet 
— csapdakőzet együttes kőzettani-, tároló
kapacitás — szedimentfácies viszonyaival 
foglalkozik. A 23 oldalas terjedelemből 
fakadó szűkszavúság már-már az elna
gyoltság benyomását kelti, elsősorban az 
olyan lényeges kérdések esetében, mint a 
szedimentfáciesek diagenezise, a kő
zetfizikai paraméterek kölcsönös kapcso
lata, vagy a csapdakőzetek zárásának kő
zetfizikai alapfeltételei. 

A harmadik fejezetet a másodlagos — 
harmadlagos migráció kérdéseinek szen
teli. A tárgyszerű ismertetés ugyan nem 
tér ki a problémakör jelenleg is vitatott és 
jelentős felfogásbeli különbségekkel ter
helt részeire (pl. belépési és kiszorítási 
nyomás fogalmának elkülönítése), a kor
szerű kőzettani-hidrodinamikai iskola fel
fogásában valamennyi lényeges, a másod
lagos migráció és osapdázódás során sze
repet játszó összefüggést bemutatja. 

A negyedik fejezet, a teleptípusok osz
tályozása megint csak sajátos felfogást tük
röz. Az antiklinális szerkezetek közé so
rolja a vetővel és diszkordandiafelületekkel 
rendelkezőket, amelyek pedig esetenként 
éppen a nem-antiklinális jellegű záródások 

példái inkább. Szükségképp leszűkül az 
utóbbi csoport a rétegtani és litológiai csap
dákra, ez utóbbin belül elkülönítve a ho
mokkövek — elsősorban a primer, a leüle-
pedési viszonyokból fakadó — és a karbo
nátos tárolókőzetek — elsősorban szekun
dér, diagenetikus okokra visszavezethető 
— csapdáit. Végezetül itt tér ki a nem-flui-
dum állagú szénhidrogén akkumulációk 
(bitumenes homokkövek, olajpalák) föld
tani sajátosságaira. 

A könyv harmadik része a világ szén
hidrogénprovinciáival foglalkozik. Az osz
tályozás elveinek tisztázása (1. fejezet) 
után példákkal (2. fejezet) illusztrálja a 
korábban felállított medencetípusok szén
hidrogénföldtani sajátosságait. (Az oro-
gén intermontán medencék példájaként a 
Bécsi-medencét mutatja be). A világot 
— megint csak sajátosan elegyítve a föld
rajzi, politikai és földtani ismérveket — 9 
provinciára osztva (Közel-Kelet, Szovjet
unió, Északi-tenger, Észak-Amerika, Me
xikóidból, Venezuela, Szahara, Niger delta, 
DK-Ázsia), nagyon jó lexikális összefog
lalást ad a területek szénhidrogénföldta
nának legfontosabb vonásairól. Mintegy 
konklúzióként a könyv zárófejezete a szén
hidrogénkutatás stratégiájával, filozófiá
jának ismertetésével zárul, az észak-ame
rikai kontinens (USA -f- Kanada) példá
ján mutatva be az elmélet és a gyakorlat 
egybevetéséből leszűrhető tanulságokat. No 
ós végezetül nem maradhat el a világ jelen
leg ismert és prognosztikus szénhidrogén 
vagyonára vonatkozó irodalmi adatok fel
sorolása, igen bölcsen megmaradva a tárgyi
lagos stúdiumok síkján, nem szállva le erre 
a sokszor taktikai jellegű szubjektív meg
fontolásokkal tűzdelt haremezőre. 

összefoglalva a rendkívül elegáns tipog-
ráfiájú könyv némely kifogásolható szer
kesztési megoldástól (felesleges ismétlések) 
eltekintve igen jó összefoglalása annak, 
amit a 70-es^évek elméleti kutatásai és gya
korlati eredményei a felszínre hoztak. Kü
lön értéke, hagy a meglehetősen angol 
centrikus szakirodalmat kiegészíti az új
latin nyelveken illetve kisebb mértékben 
a németül és oroszul megjelent publikációk 
feldolgozásával. 

DB. BÉRCZI István 
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Kongresszusi felhívás 

UNITAS MALACOLOGICA 

VIII. Nemzetközi Malakológus Kongresszus 

Szervezd bizottság: 

PINTÉR L . (elnök), KROLOPP E . (titkár), B Á B A K., DOMOKOS T. , FÜKŐH L . , KOVÁCS GY. , 
MERÉNYI L., PETRÓ E . , RICHNOVSZKY A., VARGA A. (tagok) 

Első körlevél 

A Kongresszus időpontja: 1983. augusztus 
29 — szeptember 3. 
Helye: Budapest 
Témái : A kongresszus nyitva áll a recens és 

fosszilis malakológia teljes területéről 
minden téma előtt. Azonkívül tervez
zünk — elegendő előzetes jelentkezés 
esetén — egy-egy Killoquium rendezését 
a következő témákból: 

1. Kvartermalakológia és faunatörté
net 

2. Szárazföldi molluszkák biogeoló-
giája 

2. Sphaeriidae 
Sor kerül az EIS és a múzeumkurátorok 

ülésére, valamint az Unitas Malacologica 
közgyűlésére. 
Nyelve: német, angol, francia 
Kirándulások: A Kongresszus előtt, alatt 
és után több kirándulásra és gyűjtőútra 

kínálkozik lehetőség. 
További részleteket a második körlevél 

közli. 

Jelentkezési lap PINTÉR László címén 
(Természettudományi Múzeum, Baross u. 
13, Budapest, H-1088) igényelhető. 
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