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Könyvkritika 

C S K Y , G.(1993): Chapters from the History of the Hungarian Geological Society. 
[Fejezetek a Magyarhoni Földtani Társulat történetéből]. — Annals of the History of 
Hungarian Geology, Special Issue 4. [Földtani Tudománytörténeti Évkönyv, 4. 
különszám] 51 oldal, 12 ábra. Hungarian Geological Society, Hungarian Geological 
Institute, Budapest. ISSN 0133-6045, ISBN 963 671 158 5 

Örvendetesen folytatódott a tudománytör
téneti különszámok 1987-ben megkezdett, 
1989-ben és 1991-ben továbbfejlesztett soro
zata. A Magyarhoni Földtani Társulat száz 
évének első idegennyelvű összefoglalása a 
Társulat alapításának(1848) 125. évfordulójára, 
az Európai Földtani Társulatok Szövetségének 
8., budapesti összejövetele (MAEGS—8) alkal
mából jelent meg (1993 szeptember). Világos 
tagolásban tárgyalja a Társulat történetét: 

— Tudományos társaságok Magyarországon 
a 18. században és a 19. század elején. 

— A M FT alapítása és úttörő időszaka 
(1848—1870) (Helyesen: — 1850). 

— A M FT tevékenysége 1850 és 1870 kö
zött. 

— A virágzás időszaka (1870—1895). 
— A stabilizálódás időszaka (1895—1920). 
— Az újrakezdés időszaka (1920—1848). 
Az irodalomjegyzék 70 tételből áll. Termé

szetesen szerepel benne VENDL Aladár 1958-
ban megjelent, magyar nyelvű, 176 oldalas 
műve, „A százéves Magyarhoni Földtani Tár
sulat története". 

A Függelék azért is különösen értékes, mert 
adatai 1991-ig terjednek. Ennek alcímei: 

— A M FT elnökei. 
— A MFT szervezete és jelenlegi tisztségvi

selői. 
— A MFT tiszteleti tagjai. 
— A MFT akadémikus tagjai. 
— A MFT kiadványai. 

Kár, hogy a Társulat emlékérmei nincsenek 
felsorolva. 

Örömmel jegyzem meg, hogy 1993-ban a 
Magyar Tudományos Akadémia társulatunk 
újabb két jeles tagját választotta levelező taggá: 
BÁRDOSSY Györgyöt és GÉCZY Barnát. 

A szerző a 40. oldalon leszögezi, hogy az 
1948 utáni időszakot „korai lenne vázolni és 
értékelni". A magam részéről a tárgyszerű, 
kritika-jellegű összefoglalást igenis indokoltnak 
tartom, először természetesen magyarul. Bízom 
benne, hogy a szerző ezt el is fogja készíteni, 
mindnyájunk örömére és okulására. 

DUDICH Endre 

B A L O G H , K. (1993): Brief History of Hungarian Geology. [A magyar földtan rövid 
története]. — Annals of the History of Hungarian Geology, Special Issue 5. [Földtani 
Tudománytörténeti Évkönyv, 5. különszám]. 95 oldal, 16 ábra. Hungarian Geological 
Society, Hungarian Geological Institute, Budapest, 1993. ISSN 0133-6045, ISBN 963 
671 162 3. 

Örvendetes esemény e mű megjelenése, 
amely kibővítése és továbbfejlesztése a szerző 
1987-ben, a Földtani Tudománytörténeti Év
könyv 3. különszámában megjelent 25 oldalas 
dolgozatának („A rétegtani és őslénytani kutatás 
története Magyarországon"). A jelen kiadvány 
a rétegtan mellett a tektonika történetét tárgyal

ja, a mindenkori magyar államterületre vonat
kozólag. A földtan egyéb ágaira nem tér ki 
Megjegyzendő, hogy a hazai ásványi nyers 
anyagkutatás történetével a Földtani Tudomány 
történeti Évkönyv 1989-ben (a Washington 
Nemzetközi Geológiai Kongresszusra) meg 
jelent, 4., sokszerzős különszáma foglalkozott 
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az őslénytani és az ásvány-kőzettani kutatások 
története pedig — 6. és 7. különszámként — 
előkészületben van. 

BALOGH Kálmán professzor jóvoltából 
gondosan kiegyensúlyozott, tárgyilagosan 
értékelő, a külföldi olvasó számára is jól ért
hető művel lettünk gazdagabbak. Rendkívül 
hasznosnak tartom a 37 oldalnyi, 771 (!) tétel
ből álló irodalomjegyzéket. Ez a címeket az 
eredeti nyelven és a megjelent összefoglalás 

nyelvén közli, bibliográfiailag teljesen szabá
lyosan. Sajnos, nincs következetes angol cím
fordítás: ez a külföldi érdeklődő számára meg
nehezíti az irodalomjegyzék használatát. (Az 
persze még kb. 20 oldallal megnövelte volna a 
terjedelmet.) 

Rendkívül kívánatos lenne e kiadványt 
magyar nyelven is megjelentetni, hogy ne csak 
az angulul tudók számára legyen hozzáférhető. 

DUDICH Endre 

M A N G E , Maria A . , M A U R E R , Heinz F. W. 
nehézásványok]. Chapman and Hall, Londi 

A nehézásványok vizsgálata ma már klasz-
szikus, sőt sokak szemében túlhaladott vizs
gálati iránynak számít. Ez a színes határozó 
atlasz bemutatja e vizsgálati irány sokoldalú 
alkalmazhatóságát és felvillantja a sokféle 
korszerű alkalmazás szépségét. 

A könyv első része az általános kérdésekkel 
foglalkozik. Az első fejezet azokat a tényezőket 
tárgyalja, amelyek megszabják egy üledékes 
kőzet nehézásvány-tartalmát. Ezek a hidraulikai 
tényezők, amelyek az üledékszáUítást és leüle
pedést megszabják, ezen belül külön kiemelen
dő a szemcsenagyság összefüggése a nehézás
ványok eloszlásával. A másik nagy tényezőé 
oldódásban vagy ellenkezőleg, irányított továb-
bnövésben nyilvánulhat meg. E kémiai ellenál
lóképesség szempontjából különböző tartóssági 
sorokba rendezhetők a nehézásványok. A 
legellenállóbbak a cirkon, turmalin és rutil, 
amelyek gyakorisága a diagenetikus érettséget 
kifejező ZTR-index. THOULET már 1913-ban 
felismerte, hogy a növekvő földtani korral 
csökken a nehézásvány-együttesek komple
xitása. Az ellenállóképesség különbségei szab
ják meg, hogy vannak csak egy üledékkép
ződési ciklust kibíró és vannak több cikluson 
keresztül fennmaradó nehézásványok. 

A következő fejezet a laboratóriumi mód
szereket veszi sorra, ezek egy része valóban 
már klasszikusnak számít. A könyv itt mutat rá 
egy szintén már nagyon régen felismert szem
pontra, arra t.i., hogy az egyes ásványfajokon 
belüli változatok felismerése jelenti az igazán 
fontos genetikai információt (BRAMMAL, 1928). 
Erre szolgálhat zárványok, morfológiai vál
tozatok, kémiai különbségek kimutatása. Ez 

(1992): Heavy Minerals in Colour [Színes 

utóbbiak felismerésére szolgálnak a korszerű 
kiegészítő módszerek, mint a röntgendiffrakció 
(a kis mennyiség miatt elsősorban porkamrás 
vizsgálat), elektron-mikroszonda, SEM és a 
katódlumineszcencia, amellyel a szerzők részle
tesebben is foglalkoznak. E kiegészítő mód
szerek alkalmazásának feltétele a szemcsék 
dúsítása a megfelelő vizsgálat céljaira. 

A nehézásvány-vizsgálat eredményeinek 
feldolgozása tipikusan sokváltozós statisztikai 
módszereket igénylő feladat. Ilyenek a Q mode 
faktor-analízis, a főkomponens-analízis, a 
lineáris diszkrimináns és a cluster analízis. 

A földtani alkalmazások közül a legfon
tosabb az üledékes kőzetösszetevők származási 
helyének meghatározása, amelyet recens folyó
vízi és parti homok-üledékeken végzett vizsgá
latok alapoznak meg. A másik igen fontos 
alkalmazási terület a rétegtani párhuzamosítás. 
Az összetettebb alkalmazások közé tartozik a 
tektonikusán aktív lehordási terület eseménye
inek kimutatása a medenceüledékekből, vala
mint a medenceanalízisben és a szén
hidrogénkutatásbanvaló felhasználás. 

A könyv második és talán fontosabb része 
a tulajdonképpeni atlasz, amely 61 átlátszó 
nehézásvány-faj színes mikroszkópi fényképeit 
mutatja be részletes magyarázatokkal. A könyv 
újszerűsége és legnagyobb érdeme a nagyon 
gondosan összeválogatott képanyag és a kiváló 
technikai színvonalú színes képek, amelyek a 
valóságos mikroszkópi színeket jól visszaadják. 
Az egyes ásványokhoz egységesen a következő 
szempontok szerinti optikai leírás tartozik: 
kémiai képlet, optikai adatok, sűrűség, üledé
kekbenvaló előfordulás módja, szín, pleokroiz-



Könyvkritika 301 

mus, kettőstörés, kioltás, interferencia-kép, 
főzóna-karakter, megkülönböztető bélyegek, 
lelőhely, a bemutatott szemcsék származási 
helye. 

A könyv egyik szerzője, MANGENÉ RA-
JETZKY Mária volt kolléganőnk, sokáig a 
Magyar Állami Földtani Intézetben dolgozott, 
majd a berni egyetemen, jelenleg pedig az 
oxfordi egyetemen dolgozik. Külföldi tartóz
kodása alatt alkalma volt számos lelőhely 
vizsgálatára Dél-Törökországtól a Nyugati-
Alpokon keresztül az Északi-tengeri kőolaj
lelőhelyekig. Különösen a háttér tektonikai 

eseményeinek kimutatásában speciális nehézás
ványok felismerésével, valamint a rétegtani 
korrelációban ért el jelentős eredményeket. 
Tapasztalatai meglátszanak az atlasz képanya
gának kiválasztásában és a hozzájuk fűzött 
magyarázatokban. Most, amikor nyugdíjaz
tatások és más területre való átirányítás követ
keztében Magyarországon már alig van aktív 
művelője a nehézásvány-vizsgálatoknak,remél
jük, hogy e könyv tanulmányozása újabb len
dületet fog adni e fontos kutatási irány korszerű 
művelésére. 

VicziÁN István 

M A T E I , L. (ed.) (1992): A V-a Conferinß Nationalà a Grupului Roman pentru Studiul 
Argilelor. Volum special. [A Román Agyagásványtani Csoport V. nemzeti konferen
ciája]. Tipográfia Universitajii Bucure§ti, Bucuresü, 214 p. 

Az újraszervezett román Agyag-csoport 
1992-ben jelentette meg az V. nemzeti kon
ferencia előadásainak anyagát. Ez a kötet jó 
betekintést nyújt az egyébként külföldön kevés
sé ismert román agyagásványtani kutatás fő 
témáiba. Ezeket az alábbiakban főbb témakörök 
szerint mutatjuk be. 

1. Hidrotermális telepek. A hidrotermális 
agyagásványképmdés főleg a harmadidőszaki 
vulkanizmushoz kapcsolódik. A Zarándi-hegy-
ségben lévő Talagiu vulkánt hidrometa-
szomatózis révén elváltozott andezites kőzetek 
építik fel. Ezekben NEACSU nagyon változatos 
összetételű kevert szerkezeteket talált. A leg
gyakoribbak a szabályos kevert szerkezetek 
közül a tosudit és a rectorit, a szabálytalanok 
közül az illit/szmektit. 

Északon, Kapnikbánya környékén egy kis 
medencében pannóniai korú homokkövet ce
mentáltak hidrotermális oldatok. A kötőanyag 
kovás és nakritot tartalmaz. Mikroszondával 
alárendelten dickit és gibbsit is kimutatható volt 
(MojIU et al.) A Hargitában az ismert kaolin és 
illit-telepek környékén megtalálták Vargyas 
körül a magasabb hőmérsékletű hidrotermális 
fázisra utaló zunyitet is (SETEL). 

2. Üledékes keletkezésű agyagásványok. 
Erdélyben elterjedt a liász korú tűzál

lóagyag. E kötetben egy bánáti lelőhely rész
letes vizsgálatát találjuk (Doman = Domány, 
Resica környékén). Itt a tűzállóagyag hettangi-
szinemuri transzgressziós sorozatban található, 

amely durva konglomerátummal indul, majd 
homokos, agyagos, kőszénzsinórokattartalmazó 
rétegsorba megy át. A kaolinit fireclay típusú, 
amely jól kristályos törmelékes kaolinitbői és 
más behordott ásványokból alakult át tavi 
körülmények között fireclay ásvánnyá. A 
második leggyakoribb ásvány az illit, amely 
törmelékes csillám különböző mértékű hidratá-
ciójával keletkezett (BÄDÄLUTÄ, CULDA és 
PAPIU). PAPIU korábbi vizsgálatai szerint ha
sonló telepek vannak a Királyerdőben, a Bá
nátban Anina környékén, valamint Brassó kör
nyékén is. 

A Keleti-Kárpátokban a flis Tarcäu (Tarkői) 
tektonikai egységében az oligocénben számos 
kis riolittufa közbetelepülést találunk, amelyek 
jó vezetőszintek. Fő agyagásványuk szmektit, 
de sok helyen jelentős mennyiségű klinoptilolit 
is képződött (FRUNZESCU et al.). 

Az Erdélyi-medence központi részén gáz
kutató fúrások által feltárt bádeni, szarmata és 
pannóniai korú, agyagmárgás és sós aleurit-
kőzetek agyagásványait vizsgálták a < l fim 
frakcióban. Leggyakoribb az illit, amelyet 
szmektit és illit/szmektit kevert szerkezet 
követnek (MÂRZA et al.). Kár, hogy ez utób
biak diagenetikus átalakultsági fokát nem hatá
rozták meg, mert a medence fejlődéstörténetére 
nézve érdekes adatokat adhatna, és összehason
lítást lehetne tenni más belső-kárpáti meden
cékkel. 
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3 . Talajok. Két cikk foglalkozik talajokkal, 
az egyik Bihar-hegységi, bauxit, mészkő és 
vörös agyag felszínén kialakult talajokat mutat 
be (GRIGORESCU et al.). Egy másik cikk az 
Erdélyi-medence különböző harmadidőszaki 
törmelékes üledékes kőzetein kialakult talajokat 
vizsgálja. Ez utóbbiakban a szmektitnek Al-
hidroxidokkal való közberétegzödéseit lehetett 
kimutatni (CRÄCIUN és MIHÂILESCU). 

4. Geotechnikai problémák. A Kraszna 
folyó völgyében Sarmaság környékén a talaj 
duzzadása komoly építési károsodásokat okoz 
(STROIA és BOMBOE). Hasonló problémák 
merülnek fel a Fekete-tenger partvidékén 
Mangalia környékén is interglaciálisban kelet
kezett vörös agyagban is (COMAN et al.). A 
kőolajkinyerést földalatti égetéssel fokozva a 
tárolókőzet agyagásványai is jellegzetes átalaku
láson mennek át, a szmektit eltűnik, az illit és 
a kaolinit kristályossági foka csökken. Ilyen 
vizsgálatokat egy Suplacu de Barcäu (=Be
rettyószéplak) melletti telepben végeztek (CRÄ
CIUN et al.). 

5. Termodinamikai stabilitás. MATEI és 
§TEFAN több olyan reakció P—T-viszonyait 
határozták meg, amelyekben agyagásványok 
(kaolinit) is részt vesznek. A dolgozat sokféle 
reakciót felölel. Kár, hogy nem elég világos a 
számítások elvi alapja, és nem történik utalás 
az irodalomban található számos hasonló tárgyú 
munkára. 

Formai szempontból a kötet sok kíván
nivalót hagy maga után. Néhány cikk angol 
nyelvezete nagyon hibás, az ásványok írásmód
ja erősen tükrözi az angolban is a román he
lyesírást (pl. kaolinit c-vel). Több cikknél a 
mellékletek össze vannak keverve más cikkek 
mellékleteivel stb. Ezek a szerkesztésbeli 
hiányosságok azonban nem vonnak le semmit a 
szerkesztő azon érdeméből, hogy igen értékes 
anyagot gyűjtött egybe, amely jól reprezentálja 
a román agyagásványtani kutatás jelentős 
eredményeit. A kötet a MAFI könyvtárában 
megtalálható. 

VlCZIÁN István 

H A J D Ú - M O H A R O S József, SASI Attila és E R Ő S László ( 1 9 9 3 ) : Románia természetföldrajzi 
tájbeosztása. Balaton Akadémia Könyvek 5 , 1 7 8 oldal, 4 4 térkép. Vörösberény. H U -
I S S N 1 2 1 7 - 4 4 9 1 . Ára: 2 0 0 Ft. 

Egyik legújabb oktatási intézményünk, a 
vörösberényi Balaton Akadémia születésével 
szinte egyidőben rögtön kiadványsorozattal 
jelentkezett. A vidékhez valamiképpen kapcso
lódó, ill. az oktatók által írt munkák sorában 
vehetjük kézbe a HAJDÚ-MOHAROS József és 
munkatársai által írt-szerkesztett-rajzolt, Ro
mánia természetföldrajzi tájbeosztását bemutató 
könyvecskét. A kötet a mai Erdély-centrikus 
szemlélettel szemben egész Románia tájföldrajzi 
beosztására tesz kísérletet. Regisztrálja és szinte 
szótárszerűen párba állítja a magyar és román 
tájneveket, és Ó-Románia esetében javaslatot 
tesz az ottani tájak — román és magyar szem
pontokat egyeztető — elnevezésére. Ez utób
bival is nagy szolgálatot tesz a romániai magyar 
nyelvű iskolai oktatásnak. Ha ugyanis meg 
tudunk nevezni valamit — lehetőleg anyanyel
vünkön — az közelebb áll hozzánk, azt a 
magunkénak érezzük, arról már tudunk vala
mit. 

A munka jelen formája egy terjedelmes 
dolgozat kivonata, s a következő célokat tűzi 

maga elé: 
— Románia hierarchikus természeti táj

beosztásának megalkotása a magyar és a román 
szempontok lehetőség szerinti korrekt egyez
tetésével; 

— egyenértékű magyar és román táj-
nevezéktani rendszer felállítása; 

— Románia megyénkénti tájlistáinak bemu
tatása és ábrázolása négy hierarchiaszintig. 

A tanulmány a román megyenevek betű
rendjében tartalmazza a nagy-, a közép- és a 
kistájak, valamint a fontosabb kistáj részletek 
felsorolását megyénkénti bontásban, térképi 
illusztrációkkal kiegészítve. Ilyen jellegű táj
beosztás, amely egymás szempontjait ilyen 
mélységig figyelembe veszi, eddig sem a ma
gyar, sem a román irodalomban nem létezett, 
holott ez bármilyen tudományos párbeszéd 
megindításának fontos előfeltétele. Az anyag 
összegyűjtése hazai (KÁDÁR László, KRIVÁN 
Pál, LÁSZLÓ Gyula, FÁBIÁN Pál, RÉTVÁRI 
László) és erdélyi (VOFKORI László, TÖV1SSY 
József, BINDER Pál, KRISTÓ András, KÓNYA 
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Ádám) vezető szakemberekkel való folyamatos 
konzultáció mellett történt. 

A jelenlegi, számozott tájegységek alkal
masak a kézikönyvszerű, egy-egy nevet vissza
kereső használatra. A nevek közkeletűvé válását 
— megtanulását — azonban az segítené legjob
ban elő, ha azokat a térkép olvasása közben — 
románul és magyarul egyszerre — magunk előtt 
látnánk. Sajnálatosan hiányzik a földrajzi nevek 
mutatója; ámbár a kötetbe való beillesztése 
valószínűleg kétszeresére növelte volna a 
terjedelmet. 

A munka tulajdonképpen kézi- vagy inkább 
zsebkönyvszerűre zsugorított változata a szerző 
kandidátusi értekezésének, mely a felsorolt 
tájak definíciószerű ismertetését is tartalmazza. 
A hivatkozásokat kereső használó is ez utóbbi 
munkához kénytelen fordulni. A Balaton Aka
démia áldozatát nem kisebbítve, fontos lenne 
mihamarább a teljes munkát jó terjesztési 
szervezettel rendelkező kiadónál (pl. az Akadé

miainál) több nyelven, nagyalakú térképekkel 
és a térképbe románul és magyarul beírt nevek
kel kiadni. 

A tanulmány mindenképpen hasznos kísérlet 
a magyar-román tudományos párbeszéd megin
dítására egy mindkét ország, ill. mindkét nép 
szempontjából jelentős szakterületen. A táj
beosztás közzététele elősegíti a nemcsak a 
földrajzos, de a geológus, néprajzos és más, 
vizsgálatainak tárgyát regionális kontextusban 
vizsgáló szakember közötti jobb megértést is. 

A hasonló alapmunkákat valamennyi szom
szédos országról el kell készíteni; földrajzi, 
történelmi, gazdasági, néprajzi megismerésük 
előfeltétele a a kölcsönös érdekeken alapuló 
együttélésnek. 

A kötet megrendelhető a Balaton Akadémia 
címén: 8220 Balatonalmádi, Veszprémi u. 83. 
Ára: 200 Ft + postaköltség. 

KÁZMÉR Miklós 


