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Könyvkritika 

S Z A K Á L L Sándor & G A T T E R István (1993): Magyarországi ásványfajok. Fair System 
Kft., Miskolc, 211 oldal, 40 színes fényképtábla, 80 ábra. ISBN 963 04 2911 X 

A 240 színes képet tartalmazó könyv 1993 
tavaszán a Miskolci Ásványbörze alkalmából 
jelent meg. 

Legfőbb erénye, hogy végre van. 
Végre megjelent egy olyan, korszerű össze

foglalást adó mû a hazai ásványelőfordulások
ról, amely tartalmazza Magyarország jelenlegi 
ismereteink szerinti ásványfajait, korszerű 
genetikai és rendszertani hovatartozásukkal 
együtt. 

Ne kérje senki számon ennek az ismer
tetőnek a szerzőjétől a szigorú szakmai bírálatot 
— erre a szakmai beszélgetéseink, vitáink adtak 
már eddig is elegendő alkalmat, és remélem a 
könyv következő kiadásában a szerzők ezeknek 
kijavítására, módosítására találnak majd lehető
séget. Ebben az ismertetőben szeretném kiemel
ni azokat az érdemeket, melyek alátámasztják 
azt a nézetemet, hogy rendkívüli jelentősége 
van minden — a természettudomány bármely 
területéről származó — műnek, amely a szak
embereknek és az egyszerű olvasóközönségnek 
egyaránt tud új ismereteket nyújtani, azaz 
kielégíti a tudományos ismeretbővítés és az 
ismeretterjesztés követelményeit is. Ennek a 
műnek a legnagyobb jelentősége abban rejlik, 
hogy a későbbi kiadásaiban szinte minden 
olvasójának megnyílik a lehetősége arra, hogy 
a maga tapasztalataival kiegészíthesse. 

A könyv három részre tagozódik. Első, 
legrövidebb fejezetében a magyarországi topo-
grafikus ásványtan történetét foglalja össze 
rendkívül tömören. 

Második fejezetének első részében — 
gondolom, főleg a gyűjtők számára — át
tekintést nyújt az ásványgenetika alapjairól. A 
fejezet második felében a szerzők rövid leírást 
adnak — genetikai és területi csoportosításban 
— a magyarországi ásvány együttesekről. Ez 
fontos a szakemberek számára is, hogy egy 
adott lelőhelyen általuk talált ásvány vajon új-e, 

hazánkból eddig még le nem írt, de nélkülöz
hetetlen a gyűjtőknek abban a vonatkozásban, 
hogy a különféle lelőhelyeken milyen ás
ványfajokra számíthatnak a gyűjtőútjaik alkal
mából. Sót, mint ahogy ez a szerzőpáros beve
zetőjéből is nyilvánvalóan kitűnt, számos olyan 
gyűjtőről emlékeznek meg név szerint is, akik 
áldozatos, néha sziszifuszi munkájukkal hoz
zájárultak a könyv topografikus anyagának az 
összeállításához azzal, hogy gyűjtésüket vagy 
annak egy részét tudományos vizsgálatokra 
átengedték. így vált lehetővé, hogy a szerzők 
már 366 ásványfajt ismertethettek könyvükben 
abból a mintegy 3500 ásványfajt tartalmazó 
gyönyörű világból, melyből a szép fotók segít
ségével egy kicsiny szeletet azok is láthatnak, 
akiknek nem volt módjuk arra, hogy a termé
szet e csodálatos világával személyesen megis
merkedjenek. 

A könyv legnagyobb (III.) fejezete tartal
mazza a hazai ásvány fajok leírását H. STRUNZ 
rendszerezése alapján. (Itt szerintem helyesebb 
lett volna a magyar szokásoknak megfelelő, 
geokémiai és genetikai szempontokat is figye
lembevevő osztálysorrendet — a halogenideket 
a szerves ásványok elé téve — megtartani.) 
Ebben a fejezetben szerepelnek az egyes ás
ványfajok, megjelenésüket tekintve elég szűk
szavúan, valamint az eddig ismert hazai lelőhe
lyek. 

Úgy érzem, ennek a fejezetnek a bővítésére 
nyílik leginkább lehetőség mind a szakemberek 
— mineralógusok —, mind az amatőrök — a 
lelkes gyűjtők — részéről, mert a leírások itt-
ott hiányosak, sok ásványfajnál nem tartalmaz
nak méretjelölést, pedig ez esetenként nélkülöz
hetetlen. Valamennyiünk együttes segítségével 
azonban a lelőhelyek száma is szaporodhat a 
következő kiadásban. 

Különösen figyelmébe ajánlom ezt az 
ismeretterjesztőként is nagy sikerre számító 
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tudományos művet szakembereinknek abból a 
szempontból, hogy meggyőződjenek arról, hogy 
szakmai közéletünk mennyire le van maradva a 
nemzetközi előírásoktól. Nem véletlenül közöl
ték a szerzők az I. sz. függeléket. Ebben u-
gyanis szerzőink magyarázzák, hogy miért 
maradtak ki nevezéktani okokból bizonyos 
ásványok a könyvből — ugyanis az IMA (a 
Nemzetközi Ásványtani Egyesülés) egy sor, 
hazánkban még használt ásványfaj nevet meg
szüntetett, vagy megváltoztatott. Sajnos, sok 
olyan változatnév és csoportnév használatos 
egyes ásványfajok jelölésére hazánkban, amely 
a nemzetközi előírások alapján jelenleg nem 
érvényes. Ismeretes, hogy pl. az olivin, apatit, 
amfibol, piroxen, turmalin stb. nevek ma már 
csoportokat jelölnek és nem ásvány fajokat, 
ugyanakkor használatos szaknyelvünkben sok 
olyan, ásványfajra alkalmazott elnevezés, mely 

ma csak változat elnevezésére szolgál, mint pl. 
ametiszt, jáspis, marmatit, szferosziderit, 
szideroplezit, zafír, stb. 

Összefoglalásul: jó szívvel ajánlom ezt a 
könyvet mindazoknak, akik szakemberként 
publikációikban ásványletrásokat is megadnak 
vagy maguk is kutatnak ásványokat, ill. ás
ványtársulásokat, vagyis valamilyen módon 
kapcsolatba kerülnek az ásványokkal, valamint 
azoknak a lelkes amatőröknek, akik részt 
vállalnak abban a fáradságos tevékenységben, 
amellyel bővíthetik az ásványvilág magyaror
szági megismerését, és kiegészíthetik, bővít
hetik ennek a könyvnek vagy hasonló mű
veknek a következő kiadásait. Bízvást reméljük 
hogy ezt egyre gyakrabban követik hasonló 
kiadványok. 
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A B Ö C K H család anyagi támogatásával 
készült könyvecske az 1991. augusztus 31-én, 
Budapesten tartott családi találkozó alkalmával 
a MÁFI-ban német nyelven elhangzott méltatást 
tartalmazza magyar, német és angol nyelven. 
Gondosan összeállított fényképek és irodalom
jegyzék egészítik ki a két jeles magyar geoló
gus, a MÁFI volt igazgatói, életének és mun
kásságánakemelkedett hangvételű ismertetését, 
amely mint olvasmány is rendkívül élvezetes. 

A veretes nyelvezetű német szövegből 
( H O N T V Á R I Ottó fordítása) csak néhány tech
nikai apróságot kifogásolok. A cím jobb lett 
volna így: „Die Rolle von János B Ö C K H . . . " 
Fünfkirchenről nincs megemlítve, hogy az 
Pécs, a „Geologische Mitteilungen"-ról, hogy 
az nem más, mint a Földtani Közlöny. Viszont 
Selmecbánya és Körmöcbánya német neve, 
Schemnitz, illetve Kremnitz, nem szerepel. 

Az angol fordítás Kiss Árpád munkája. 
Kár, hogy az egyébként igen színvonalas szö
vegben néhány értelemzavaró sajtóhiba maradt: 
„Ministry of Sciences" Ministry of Finances 
helyett (Tudományos Minisztérium nem volt és 
ma sincs hazánkban); ..investigations of the 
hydrocarbon investigations" — helyesen: „ге-
sults of the hydrocarbon investigations": „szé
nhidrogén-vizsgálatok vizsgálatai" a „szén
hidrogén-vizsgálatok eredményei" helyett. 
Vitatható az a megoldás, hogy az angol szöveg
ben a dolgozat-címek jórészt (de nem követ
kezetesen) német nyelvű változatban szerepel
nek, angol címfordítás nélkül. Apróság: az 
Eötvös-ingát az angol nyelvterületen „torsion 
balance" (torziós mérleg), nem pedig „torsion 
pendulum" (torziós inga) néven ismerik. 
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