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Irodalom
Í’OLDKAJZ A KÖZÉPISKOLÁK I. OSZTÁLYA SZÁAIAILV.

A szociializnms haladó szelleanében fogant új középiskolai tanterA- egyik
jelents vívmáuyia a múlttal iszemiben: a természetismereti tanulmán>Tok
elötéribe helyezáse és^ tanítási rendszoriiknek dialektikus módszerrel való
felépítése. E tanulmányok közös célja a természeti tárgyak és jelenségek
közötti okozati összefüggéseknek és a természet fejldésmeneténeik meg-
ismerése s ezzel a természet egészét átfogó, egységes szemlélet kialakí-
tása. Ezt a célt a tanterv — igen helyesen — a természetisnieoreti tan-
tárgyak szoros koncentrációjával, gondolatmenetüknek és ismeretanya-
guknak egymásból és egymásra való építésével kívánja elérni. Ezt a
törekvést tükrözi vissza a fenti címmel megjelent tankönyv, amiely a
keletkezés, kialakulás és fejldés sorrendjében tárgyalja a Földünkre
vonatkozó alapismereteket, csillagászati, földtani, légkörtamii és vízrajzi
megvilágításiban. Függelékként térképészeti ismeretek egészítik ki a
több mint 300 oldalas tankönyvet, amely bven el van látva jól szemlél-
tet fényképmáso latoikkal és vázlatrajzokkal a szöveg között és 16 táb-
lán. A tankönyveket tizenkét szakemberbl álló munkaközösség szer-
kesztette, a tudomány mai állásának megfelel szakszeimséggel és a

didaktikai követelményeket kielégít módszerességgel. Kétségtelen, hog>-
ennek a nagy ismeretanyagnak a tanítása és megtanulása nehéz feladat
elé állítja a tanárt és a tannlókat egj'aránt, s csak az els tanulmányi
esztend tapasztalatai alapján lehet majd megállapítani, hogy ez a b
tanítási

,
anyag nem jelent-e eredményt veszélyeztet túlterhelést a

tanulókra*.

A magunk részérl hibáztatjuk a tankö.nyvnek, ül. a több tudomán\-
tárgyiköléibl vett tanítási anyagnak „Földrajz“ névvel való megjelölé-
sét. Nem szólva arról, hogy ma már a csillagászat éppen úgy nem von-
ható a. földrajz tárgyköaébe „mathemetikai .földraj z“ néven, mint a lég-

körtan „a leveg földrajza“, A^agy a AÚzrajz a „vizek földrajza“ néven. —
faként a földtani ismereteknek „Földrajz“ címen való tanítását kifogá-
• loliuk, mert ez a megjelölés ellentétben áll a tudományos felfogással
és a tudományok tárgj'körét illeten téves fogalmat gyökereztet a tanu-
lókba és a laikus közönségbe. A Magj'arhoni Földtani Társulat földtan-
oktatási munkabizottsága már jóval a tanterv kibocsátása eltt felhívta
erre a tantervkészítk figyelmét és javasolta az I. osztály természet-
ismereti tananyagának heljüállébb névvel való megjelölést. Minthogy
felszólalásunknak nem volt eredménye, most ismételten felemeljük tilta-

kozó szavunkat a földtannak a földrajz keretébe való olvasztása ellen,

ami a múlthoz képest határozott visszaesést jelent, mert ilyen 'beállítás-

ban a földtan még inkább elsikkad a középisikolai tanítási rendszerében,
mint azeltt, amiikor legalább a legközelebbi rokontárgyahkal. az ásAmny-
lannal és a kzettannal társátva tanították. K. N.

Karpinszkij: Európai Oroszország földtani múltjának körvonalai.
A szoA'^jet Tudományos Akadémia kiadása Mos^kAm 1947.

A. n. K a p n H H c K H ft : OÜEPKIl rEOJIOTHÜEGKOrO ÜPOm.üOrO
EBPESCKOa POCCHH

HsgaTejibCTBo AKageusH Hayic CCCP. MocKBa. 1947.

A m ‘bevezetésében BUBLAJNYIKOV rÖAÜdeu ismerteti KAR-
PINSZKIJ életét és munkásságát. Karpinszkij, az orosz geológia
atyja 1846-ban született. Munkásságát fleg sföldrajzi és tekíoniUíai

téren fejtette ki. Ennek során új törA'ényszerségek felismerésével
gazdagította az egyetemes földtan tudományát. 1882 óta az orosz



Pöldtani-TáríiuLat elnöke, majd 1919-töl 1936-ban bekövetkezett heJá-
láig a szovjet Tudományos Akadémia elnöke volt. Korának világ-

A’iszonylatban is egyik legnagyobb geológusa.
Ez a? újból kiadott mve eredetileg 1919-ben jelent meg, de a

I>enne megállapított tények ma is idszerek és helytállóak. Mód-
szertani tekintetben is indokolt a munka új kiadása.

Maga a munka négy f fejezelne oszlik.

I. Európai Oroszország fizikai-földrajzi viszonyai a föld-

történeti korok soi'án.

II. A kéreg mozgások általános jellege Európai-Orcszország-
ban.

III. Megjegj^zésiek Dél-Oroszország diszlokációiuak természeté-
]-öl.

IV. Európai Oroszország tektonikája.

Kitn tektonikai és s-föídrajzi térképei kiváló segédeszközül
szolgálnak Európa.i-Oro'szország földtörténeti múltjának vizsgálatá-
nál. Bibliográfiái fölsorolás zárja be a könyvet. B.

A. JI. Agadzsanov: Hidrogeológia és a földalatti vizek hidrauli-
kája. Moszkva—Lcningrád 1947. (183 oldal).

A hidi-ogeológusok számára igen alapos és megbízható gyakor-
lati segédkönyv, mely igen nagy figyelmet szentelt az olajmezk
vizeinek vizsgálatára. Ezek a tulajdonságai ugyanis lényegesen el-

térnek szerinte a többi hidrogeológiai törvényszerségektl és gya-
korlati jelentségük igen nagy.

A munka els részében fleg általános hidrogeológiai törvény-
szerségeket ismertet. Igen alaposan és matematikai eszközöket
srn alkalmazva tárgyalja az egyes problémákat. Végül az így
ismertetett törvényszerségeket egész sor gyakorlati példán is be-

mutatja. Fleg Európai-Oroszország egyes hidrogeológiai prolblé-

niáit tárgyalja ennek során.
A második rész tárgyköre inkább a hidraulika. Ezen belül is

fleg az olajmezk gyakorlati problémáival foglalkozik. Nagy mate-
matikai és fizikai fölkészültséggel ismerteti a felmerül kérdéseket.
A szöveg világos és könny stílusa külön felemlítést érdemel. A
megértést számos igen szemléletes ábra szintén nagyban meg-
könnyíti. B.

I. V. Viiszockij: Földtani felvételezés. Mosíkva—Leningrád 1946.

(87 oldal).

Elssorban földtauszakos egyetemi hallgatóknak és a felvéte-
lez geológusoknak szánt munka. Hangsúlyozza az ily irányú kézi-
könyvek niagy gyakorlati fontosságát. Munkája a legmodernebb
gyalíorlati tapasztalatokat és újításokat is magába foglalja.

Rövid bevezet részben ismerteti a földtani térképek a'apelveit,

a. különböz vetítési eljárásokat, végül pedig a földtani térképezés
célját és alkalmazásának feltételeit. A második rész részletesen fog-
lalkozik a földtani felvételezés gyakorlati kivitelével. Ismerteti a
különböz eljárásokat és az anyag feldolgozását. Igen világos stílus-

sal, jól összefoglalva tárgyalja a pröb’émákat és így kiváló segéd-
eszközül szolgálhat a felvételez geológus számára. B.



KCEAKOV:

Bevezetés a tzeg fizikájába
1947 (22tí old.)

KyjIAKOB; BBEAEHME B cpHSHKV TOP(J)A. 1947 (TocaHeproHsaaT)

Elszavában a szerz munltá.ia megírásának szükségességét ismer-
teti. A hatalmas lépteJíkel fejld szovjet energiagazdaság egyre inkább
megköveteli a tzegkitermelés gépesítését is. Ennek legnagyobb aka-
dálya eddig az volt, hogy kevéssé ismerték a tzeg fizikai sajátságait.
A könyv ennek a hiányosságnak a megszüntetését célozza; azonkívül
a tzegiparral foglalkozó mérnök-hallgatók számára ez az els össze-

foglaló szakkönyv a tözegfizika terén.

A szerz nagy matematikai felkészültséggel igen részletesen ismer-
teti a tzeg egyes fizikai tulajdonságait négy fejezetben.

Az els rész a tzeg diszperzitásával foglalkozik. Ismerteti a tzeg-
nek, mint diszperz rendszernek viaeHcedését, a diszperzátás fokának
kísérleti meghatározását, a nedvességtartalom és a likacsosság meg-
állapítását és végül a fajsúly mérését.

A második rész a tzeg mechanikai sajátságaival foglalkozik.

A részletesen ismertetett mechanikai sajátságok közül meg kell említeni
a földtani szempontból érdekes következ fejezeteket: Kapilláris jelen-

ségek a tzegben, a víz mozgása egy tzegtömegben, a tzeg képlékeny-
sége.

A harmadik rész a tzeg htani tulajdonságait tárgyalja és ismer-
teti a szárítás folyamatának fizikai alapjait.

A negyedik részben a tzeg elektromos tulajdonságaival foglalkozik.

Végül pedig ismerteti a tzegre vonatkozó legújabb röntgenográfiai
vizsgálatait. Ezek a mérések eddig egyedülállóak, sehol külföldön még
nem történtek ilyen vizsgálatok. A munka gazdag irodalmi felsorolással

zárul.

Magyar vonatkozásban nagyon sok tanulságot nyújthat a nálunk
még mindig csak a régi nyomdokokon tapogatódzó tzegkutatásnak.

Tt.

ÚJ ÁSVÁNYOK:

Aminoffit. C. S. Hurblut: Aminoffite, a név miueral írom Láng-
ban. Geol. Fören. Förhandl. 59. 1937. 290—292.

Négyzetes. Formái (111) és (001); piramisos. Színtelen, üvegfényü.
Törékeny, törése kagylós. (001) szerint rosszul hasad. Keménység 5,5.

Fajsúly 2.94. Optikailag egytengely negatív; olykor anomálisan
kéttengely, m =1,647; 1637. Oa24 Bég AI3 SÍ24 Os4 (OHls. Lelhely:
Lángban magnetit vagy limonit üregeiben. Név: G. Aminoff tiszte-

letére.

Asovskit. A-30BCKHT N. E. Efremov: H. E. E^pcmob: L’asovskite,

nouveau mineral du groupe des hydroferriphosphates. Trav. Inst.

Lomonossov. Ac. Se. U. R. S. S. 10. 1938. 151—^155.

Amorf (?). Sötétbarna. Pora barna. Törése kagylós. Viaszfényü.
Keménység 4. Fajsúly 2,5. Gyengén kettöstör, n = 1,758. 3Fe20s

.

. P2O5 . 6H2O . Lelhely: Taman, az Azovi tenger mellett. Név: lelhely
után.



Bedenit, BeaenHT, N. E. Efremov: H. E. E(l)pe.MOB: La bedeiiite,

iiouveau miiiéral. Méin. Soc. Rass© Mm. 66. 1937. 479—485.

Szálas-rostos. Halványszürke, Fénye selymes, aszüesztre emlé-

keztet. Kéttengely negatív. 2V nagy. Optikai tengelyek síkja pár-

huzamos a rostiránnyal. “ =1,638; r =1,634. Kioltás egyenes.

CaiMgJ^e^^* A.1)

5

Si8 O22 . OH. Lelhely: Észak-Kaukázus, Bedenliegy,
Vlasenkov szerpentin-elfordulása. Név: lelhely után.

Bellingerit, H. Berman — C. W. Wolfe: Bellingerit, a new mine- ^

ral írom Chuquicamata, Chile. Amerie. Mineralogist 25. 1940. 505—512.

Háromhajlású, a : b : c = 0,9264 : 1 : 1,0149; “ =105'’06’, P =96"
57 ’á’, y =92"55’, Kristályformák száma 28. Az 1 mm-nél kisebb kris-

Ij'ilyok (001) szerint nyúltak és (100) szerint táblásak, üíerkristályok

(101) szerint gyakoriak. Törése kagylós. A kristályok mérsékelten
törékenyek. Keménység 4. Fajsúly: 4.89 ±0,01. Szín: sárgászöld. Karca
halványzöld. Optikailag pozitív, 2V közepes; kettstörés ers, r <; v.

« = 1,890, P = 1,90, T — 1»99- Pleochroizmus ct = világos kékeszöld,
P = világos kékeszöld, t = kékeszöld. “ < P és y. Weissenberg fel-

vételekbl ao = 7,22A, bn = 7,82A, Cn = 7,92A, ia:b:c = 0,9235:1:1,0128; “ =
-- 104"29', P = 97"15', y = 93"11'. Vn = 427,78 A, Mo = 1267,93- Kémiai össze-

tétele: 3Cu(J03) 2 . 2H2O. Elfordulás: Chuquicamata, Chile, leightonit

és gipsz kíséretében vaskos kvarcon. Név: H. C. Bellinger, a Chile
Rxploration Co. alelnöke tiszteletére.

Ascharit. kmsíom, M. N. Godlevszky: M. H. Fo/iJieBCKHit ; Reoherches
minerolag. sur le gite de borates dTnder. Mém. Soc. Russe Min. 66.

1937. 315—344.
Rombos (?), Fehér, krétaszerü. Keménység: 3,5. Fajsúly = 2 65.

Kéttengely. 2V. kicsi. Kioltás egyenes. “= 1,646; P — 1,642; 7 =1,575.
MgHBOa. Lelhely: a Káspitótól északra az Ural íolyó mellett az
Inder tó.

Cayeuxit. Z. Sujkowski: Les sehistes niokeliféres du flyseh des
('arpathes. Arch. Min. 12. 1936. 118—138.

A Kárpátok flissrétegeiben gumók. SiO^ 15,36; SO 4 17; As 13,42;

Sb 21,61; Fe 16,76; Ge 5,85; AI2O3 1,22; Cr20s 0,18; MoO 1,20; NiO 0.80;

CoO nyomok, ZnO 0,40; MnO 0,08; MgO 1,95; CaO nyomok, P2O5 0,12;

CO2 1,60; H2O 110" 2,76. Név: L. Cayeux tiszteletére.

Djalmait, C. P. Cuimaraes: Djalmaita, un novo mineral
radioativo. Annaes da Academia Brasileira de Sciencias. 11. 1939.
347—350.

A szabályos rendszerben kristályosodik. Urallcodó az (lll|, alá-

rendelt a jsil}- Színe sárgásbarna-zöldesbarna-barnás-fekete. Ke-
ménysége 5.5. Fajsúlya 5,75—5,88. Törése egyenetlen, nem hasad.
Átlátszó, n = 1,97. (U, Ca, Pb, Bi, Fe) (Ta, Nb, Ti, Zr)s Og . 11H2O. Lel-
hely: Posse farm, Brejaüba, Minas (ieraes, (Brazília), pegmatitban
milo'oklin, bizmutásványok, muszkovit, berill, gránát, oolumbit, mag-
netit, samarskit, turmalin. kvarc és más ásványok társaságában. Név:
Djalma Guimaraes, brazíliai petrografus és mineralogus tiszteletért..

Frohbergit, R. M. Thompson: Frohbergite, FeTe 2 : a new member
oí the marcasite group. University of Toronto, geol. series. No. 51.

1947. 35—40.
Aranyere mintában mikroszkópikus szemek (50 fi). Acélszürke,

fémfény. A csiszolatban reflexiós pleochroizmus nem észlelhet.
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i'jöseu auizotroóp. Polarizációs színek narancsvörös-kék. Tabnage
keménység: C+. Fajsiily: 7,9S. Etetés a szokásos reagensekkel HNOs
kivételével negatív. A tei-mészetes és mesterséges FeTe 2 röntgen-

vizsgálatából a = 3,85, b = 5,28, c= 6,26kX. Téresoport Pmnn = D -2 lí

Összetétele FeTeo. Elfordulás: Eobb-Montbray mine, Montbray,
Quebee, altait, tellurbizmut. montbrayit, melonit, petzit, kalkopirit.
pirít, markazit, szfalerit, kalkocit, covellin és termés arany kíséreté-
l)eu. Xév: M. H. Frohberg, torontói bányageológus tiszteletére.

/ííderií. IlHflepHT, M. A. Goldlevsky: M. H. rogjieBCKuü: Rechei'cbes
mineralog. sur le gite de boraíes d’Inder. Mém. Soc- Russe Min. 66.

1937 315—344.

Fehér. Üvegfény. Fajsúly 1,80. Kéttengely. 2V nagy. k = 1,504;

= 1,488, Gumók és finom tk. Mg, Be On. 15HjO. Lelhely: A Kaspi-
tótól északra az Ural folyó mellett az Inder tó. Xév: Lelhely után.

Karachait. KapaxanT, A. E. Efremov: E. E. E(})peMOB: La karaehaite,
iiouveau mineral. Bull. Ac. Se. Ü. R. S. S. 1936. 921—928.

Rostos. Sárga. Selyemfény. Fajsúly 2,20. Egyenes kioltás; pozi-
tív. ng = 1.546; np= 1,542. H2MgSi04 . Lelhely: Kaukázusban Ka-
raehai a Shaman-Beklegen melletti aszbeszt-telepek. Xév: lelhely
után.

Montbrayit. M. A. Peacock—R. M. Thompson: Montbrayite, a
nexv gold telluride. Am. ]\Iin. .91. 1946. 515—526.

Triklin. Formák: |Í10[^ {oil[^ (Ílí},Keménysége 2 5. Fajsúlya: 9,94.

Törékeny; törése kagylós. Színe sárgásfehér. Fémfény. Vékony-
csiszolatban krémfehér, közepesen anizctróp és homogén. Reflexiós

pleochroizmus gyenge; xdlágosszürke. világos sárgásbarna, baniás-
.sziírke. Talmage keménység C. Etetéskor HXOs pozitív; HCl, KCX,
FeCL. KOH, HgCL, negatív. Röntgenadatokhói a tengelyarány
a : b : c = 0,8998; 1 : 0,8026; a = 104»30V2’, = 97»34V2’, y^ 107‘’53VP.

a r=: 12,08, b= 13,43, c= 10.78 kX; a, 3, 7 mint a tengelyarányban.
^^ = 1568, 0kX3. összetétele Au^Tea. Elfordulás: Robb-Montbray
mine. Montbray, Abitibi Co.. Quebee, arany, tellurbizmut, altait,

petzit, melonit, kalkopirit, pirít, szfalerit, kalkocit és markazit társa-

ságában. Xév: lelhely után.

Parajaniesonit. V. Zsivny n. I. Nárajj—Szabó: Parajamesonit.
ein neues Mineral von Kisbánya. SchAveiz. ^lin.-Petr. Mitt. 27. 1947.

183—189.

A kristályok tökéletlenül fejlettek, legömbölyödtek, kristálylap-

jaik nem mérhetk. Kifejldésük lapos-oszlopos. Legnagyobb méret iik

6X2,8 mm. Valószínleg rombos, esetleg kisebb szimmetriájú. Friss

törésfelülete világosszürke. Xem hasad. Fajsúlj' 5,482. Kémiai elem-

zésébl — amit L. Zombory végzett — a 4PbS . FeS . 3S'o2S3 adódott,

ami a jamesonit képletével azonos. Náray Szabó I. és Sasvári K. por-

felvételt készített a jamesonit- és az ríj ásA’'ányból, e nyert felvétel^
nem azonosak. Lelhely: Kisbánya, ahol szfalerit, galenit, pirrhotin,

Ivalkopirit, tetraedrit és egy közelebbrl meg nem határozott ásxmny
társaságában található. Xéx': összetétele azonos a jamesonitével.

szerkezete azonban nem, mint új ásA^ány, parajamesonit.
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Sampleit. C. S. Hurlbut, Jr.: Sampleite, a iiew minerai írom
Cliuquicamato, Chile, American Mineralogist. 27. 1942. 586—589.

Parányi kristályok és bekérgezósek. A max. 2X0,03 mm kristá-

lyok Í010[ szerint táblásak. A pszendotetragonális kristályok a roin-

bos bipiramisos osztályban kristályosodnak; hat forma jelenik meg
rajtuk, ao : bo : o — 0,2526:1:0,2513. Hasadás {OIO; szerint kitn, {íOOf

és{00l| szerint jó. Keménység 5. Fajsúly 3,20. Színe kékeszöld; ha
bekérgezéseket alkot, világoskék. Optikailag negatív. V" = 5-20° r>
i

• V . “ = b = 1,629 = sötétkék, |3 =^a = 1,677 = világoskék, 7^0 = 1,679 =
= színtelen- ao = 9,70 A, bo = 38,40 A, Co = 9,65 Á- Vo = 3594 A, Mo = 6971

2/m2/m2/m= DJi. Összetétele; 8 [Na Ca Cus (P04)4C1

.

5H2O.] Több-
ponton fordul el Chuquicamato környékén, egyik lelhelyen szeri-

i*ites kzetben gipsz, atakamit, jarosit és limonit kíséretében, másik
elfordulása szericitesedett és kaolinosodott kvarcmonzonit és grano-
dioritban mangán- és vasoxid, gipsz, hematit és libetenit társaságá-
ban, harmadik lelhelyén kvarcmonzomitban limonit- és ata'kamittal.
Név: M. Sample (Chile Exploration Co.) tiszteletére.

SterretH. E. S. Larsen III. — A. Montgomery

:

Sterrettite, a név
minerai from Fairfield, Utah. American Mineralogist 25. 1940.

513—518.

A vombos rendszerben kristályosodik, a : b : c = 0,8662:1:0,5352.

Az [100] szerint megnyúlt kristályokon hat forma szerepel, uralkodó
a {l00[ és w {011 } Hasadás {lio} jó, {lOO} és jOOl} rossz- Keménység 5-

Fajsúly; 2,36. Színtelen. Kéttengely negatív. 2V = 60® +10“- r>v-X=
= a, Y = b- « = 1,572, 9 = 1 590, 7 = 1,601- Tércsoport ^P2i2i2l = Dj - ao =
= 8,90 + 0,02 A, bo = 10,20 ± 0,02 A, Co = 5,43 ± 0,02 A- Vo = 493 A , Mo =
= 705. Összetétele: Alti/P04/4/0H/6

.

5H2O. Elforduhis: a variscit-tele-

pek pseudovavelit üregeiben. Név: D. B. Sterrett, az utalii és neva-
dai variseit-telepek feltárójának tiszteletére.

Tokody László.

M. J. Buerger: The photography of tbe reciprocal lattice. —
The americ. soc. fór X-ray and électron diffraction. Monograpli
No. 1. Cabridge, Mass. 1944. 1—57.

A kis könyvecske a kristályszerkezetek meghatározásának, a
szerztl kidolgozott, — új módszerét tartalmazza. Ismerteti a
reciprok rácsok röntgenfelvételeinek elméletét. Leírja az új készü-
léket. mely a kristály mozgását egy racionális irányban és a reciprok

rácsok közvetlen fényképezését lehetvé teszi. Az új készülék azon-
ban sem elvben, sem kivitelben nem a 2x>nos a Weissenberg-röntgen-
goniométerrel. A készülék és a felvételek matematikai elméletét rész-

letesen kifejti. Behatóan foglalkozik a felvételi és megoldási hibálc

kiküszöbölésével, a szerkezeti meghatározásokban fontos tényezk,
különösen a Lorentz-faktor szerepével. Az új módszert eredeti fel-

vételeken mutatja be. Szei-z szerint az iij módszer elnyei: nagy
cellával rendelkez és rosszul fejlett kristályok reciprok i-ácsának

meghatározására is használható, az expozíciós id rövid, a kapoti

fotográfia könnyen értelineahetö. Tokody László



Acta cnjstallofjraphlca. Vol. I. 1948. 1—344.

A iiagynmltií Groths Zeitschrift für Kristallogiiapliie pótlásiira

az International Union of Crystallographie“ új folyóiratot indí-

tott. Az új folyóirat a fenti címen, 1948 márciiisábain indult meg
és a Cambridge Unisersity Press kiadásában angol, francia, német
és orosz nyelven, évente fiat füzetben jelenik meg. A folyóirat

ügyeit L. Bragg, M. v. Laue, C. Maugin, P. Niggli, L. Pauling,
R. W. G. Wychoff intézik, szerkesztje P. P. Ewald (német szövegre),

társszerkeszti R. C. Evans, J. Frankuchen (mindketten angol szö-

vegre), A- V. Sknbnikoi' (orosz szövegre), J. Wyart (francia

szövegre). Az eddig isniei-t Irat füzét 'kivétel nélkül ^kristályszerkezeti
kérdések elméletével, elssorban a Fonrier-anaJizissel, továbbá
ásványok és szerves vegyületek szerkezetének megállapításával fog-
lalkozik. Tokod}) László

I. Th. Rosenquist: Diffusjonskoeffisienten fór bly i noen radio-
aktive mineraler. Geol. För. Förb. Stockliolm, 71. 1949. 57—70.

Az ásványok radioaktiív viselkedésének tanulmányozása rend-
kívül érdekes feladat. Szerz néhány ismertkorú radioaktív ásvány
kémiai elemzése és J. Barwick-iö\ kidolgozott trancendens egyenlet
segélyével az ólom diffúziós együtthatóját határozta meg. A vizs-

gált ásványok és az’ ólom diffúziós együtthatói (Dpb): samarskit,
Délnervégia, Dpi> = 4.10‘®cm7sec., uranotorit, Délnorvégia Dpi. =
= 110®cm7sec., uraninit, j)élnorvégia, Dpb = 2-10'" emVsec., ura-
ninit, Morogora, Dpb = 4.10''cm2/sec. Szerz szerint a diffúziós

koefficiensek az ásványok lényeges értékei, melyek millió évek óta
éi*vényesek. Mivel a termodinamikai együtthatók ez id alatt isme-
retlenek, a D-nek hmérsékleti függvénye más líton látszik meg
határozhatónak; az erre vonatkozó munka folyik. Szerz vitatja a
szilárd állapot diffúziójával kapcsolatos metaszomatózis lehetségét-
A diffúzió szilárd állapotban még néhány cm-es távolság esetében,
st még földtani idk tekintetbevételével sem jelents. A diffúziós
koefficiensre nyert értékek, szerz szerint, bizonyára nagyok, mint
az a matematikt-amoa’f samar.akit és uranotorit ladatai mutatják.

Tokod}) László

H. Schneiderhöhn: Erzlagerstátten. Jena 1944. 262 old.

Schneiderhöhn Lehrbuch dér Erzlagerstáttenkunde cím széles
alapokon felépített nagy munlcájának els kötete: Die Lagerstátteu
dér magmatischen Abfolge 1941-ben jelent meg 858 .oldal terjedelem-
ben. E kötetet még további három követte volna: az üledékes és

átalakult telepek, a Föld ércterületei és végrül az érctelepek geo-

kémiája alcímeken. Amíg ez utóbbi kötetek megjelenhetnek, Scknei-

derhöhn az érctelepekre vonatkozó ismereteket rövid „vezérfonar*

alakjában foglalta össze.

A különböz származású érctelepek feldolgozása és 262 oldal

terjedelemben való összesürítése nehéz feladat. Megoldására csak

olyan szerz vállalkozshatott, mint Schneiderhöhn, aki egész mun-
kásságát ennek a tudományágnak mvelésére összpontosította.



A tárgny teljes irodalmát ismeri, a legaeveaetesebb telepeket saját
maga taimlmányozta és nagy, összefoglaló munka megírásához az
anyagot feldolgozta és elkészítette.

A könyv bevezet része a legszükségesebb teleptani ismeretek
rövid áttekintése. Ezt követi három frész: a magmatikiis, az üle-

dékes és metamorf éretelepek tárgyalása.
A magmatikus eredés éretelepek ismertetését megelzi e telepek

keletkezését megszabó folyamatok rövid vázlata. Ezután következik
a liquidmagmatikus, pegmatitos-pneumatolitos, hidrotermális és

exhalációs származású éretelepek leírása. Az egyes fejezetek eltt a
telep sajátságainak rövid ismertetése, majd a különböz formáiciók
részletes megbeszélése. Ez a rész a Lebrbueh d. Erzlagerstáttenkunde
els kötetének rövid kivonata.

Az üledékes eredet érctelepeket bevezetve, általános sajátsá-
gaikat írja le. Ezek után az oxidációs, és oementációs zóna, a külön-
böz ércmosók, a mállás útján keletkezett (kaolin, bauxit, foszfát,

uikkelszilikát, stb.), az állóvizekben kiválóit (vasérc, kén, réz- és
ólomérc) telepek, a tengeri eredet sótelepek és végül a különböz
deszcendes telepek tárgyalásával zárul e rész. A széntelepekkel és

szénhidrogénekkel nem foglalkozik.

A harmadik rész a metamorf érctelepekröl szól. Ez a fejezet

különösen érdekes és fontos, mert a metamorf érctelepek els kor-
szer összefoglalása.

Sajnálatos, hogy szerznek a nagy anyag és a könyv megszabott
terjedelme miatt a részletesebb tárgyalásról le kellett mondani, és

(*sak vázlatszer feldolgozásra szorítkozni.

Az egyes fejezeteknél irodalmi utalásokat találunk az össze-

foglaló jelleg munkákra.
A fontosabb érctelepek termelését és készletét az 1942-ben közzé-

tett adatok alapján közli.

A könyv végén a legfontosabb éroásványolc képletét, srségét,
számított és talált fémtartalmát, a periódusos rendszer szerint cso-

portosítva, táblázatban állította össze. Ezután helynév-mutató követ-

kezik, ahol megadja az elforduláson található hasznosítható ásvá-

nyokat, érceket. A szakkifejezések rövid magy/’arázatával zárul a

könyv, amit különösen hasznosan tantilmányozhtanak, akiknek a

telep- és földtan nem szakjuk.
• Ábrák, rajzok, képek nincsenek a könyvben, ezek közlését a

szerz egy késbbi kötetben tervezte.

Végeredményben Schneiderböhn munkája értékes, rövid áttekin-

tés. Szerencsés kézzel megirott munka. A tárgy nagysága, széles

terjedelme minden szerzt ersen próbára tett volna, hogy ilyen

rövid összefoglalást tudjon nyújtani. Schneiderhöhn a feladatot

kiválóan oldotta meg. Könyvét mindenki haszonnal forgathatja.

Nyelvezete könnyen érthet, xlágos. Tokody László

P. Eskoda:- Kristalle und Gestehie. Wien, 194fi. 397 oldal,

461 ábra.

Eskola könyve 1939-ben finn nyelven „Kiteet ja kivet“ címen
jelent meg. A néniét kiadás kéziratát szerz átdolgozta és különösen
a kristálykémia újabb eredményeivel egészítette ki. Ez a hf\ntetl
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munka 1943-ban készült el. de a háború miatt csak 1946-ban .icden-
hetett mes:.

A könyv elssorban egyetemi ballgatók, másodsoi’bau az ásvány-
tannal érintkez rokon szaktudományok mveli részére készit.
Feladatának megfelelen tankönyv-.

Öt ffejezetre tagolódik, melyek tartalmilag és terjedelmüket
tekintve is arányosak.

Az el^ fejezet a kristálj'geoimietriát tárgyalja. A itriistályok
-ziüimetriáját, a kristálytan alaptörvényeit, a jelölési módot, a pro-
jekciókat, kristályosztályokat és tércsoportokat ismerteti. A rendsze-
reket^ és osztályokat röviden jellemzi, minden osztálynál néhány ott
Ivristályosodó ásványt említ. A példákat gondosan válogatja meg és
körültekinten, így pl. a trigonális piramisos osztály újabban fel-

fedezett egyetlen ásványa, a gratonit <9PbS.2As2Ss) már szerepel.

A fejezetet az ikerkristályok ismertetése zárja.

A második fejezet a kristályfizika összefoglalása. A tárgyalás
alapgondolatát a kristályok növekedését és szerkezetét meghatározó
törvények szabják meg. Hangsúlyozza azt az általános szabályt, hogy
a szimmetria a többi sajátságra vonatkoztatva legalább azonos, a
legtöbb esetben azoniban nagyobb, mint az alaki szimmetria. A kiás-

lályfizikai tulajdonságokat a skaláris és vektoriális sajátságok —
utóbbiakat felosztva bivektoriális (tensoriális) és univektoriálisra
(poláris) — ismertetésével kezdi, megállapítva a skaláris tulajdon-
ságokat jellemz gömböt és a vektoriális sajátságokat ábrázoló
ellipszoidokat. Ebben a szemléletben foglalkozilí a mechanikai, htani
és elektromos tulajdonságokkal. E viszonylag rövid alfejezet (77—90

(^Idal) világosan foglalja össze az e tárgykörbe tartozó jelenségeket.
Az ezt követ kristályoptikát a szerz igen szerencsés kézzel írta

meg; rö’'den, köniiyen értheten és mégis mindenre kiterjeden.

A kristályok szerkezetének megállapítására szolgáló Laue,
Bragg, Debye-Soherrer, Schiebold eljárások rövid, de jó összefogla-

lása után a Weissenberg-módszer és a Fúrier-a.nalizis vázlatos tár-

gyalása a kristályszerkezetek meghatározásának leglényegesebVi

elemi ismereteit foglalja össze.

A kristályfizika zárófejezete a radioaktivitásról szól.

A harmadik ffejezet a kristálykémia. Ez a tudományág nap-
jainkban az ásványtani kutatások elterében áll, aminek megfelelen
szerz behatóan foglalkozik e tárgykör eddig elért eredményeivel.
Ismerteti a kristálykémia alaptörvényét, az atom- és ionrádiuszokat,
a polarizációs jelenségeket, a rádiusz-kvociensek fontosságát, a

koordinációs szám szerepét. Igen részletesen ismerteti a heteropolári'
x eigyületeilvet a.z AX, AX^ stb. típodképletek szerint. Kimei-íten
foglalkozik a homöopoláris vegyületekkel, majd a fémek és ötvö-

zetek kristálykémiájával és ezt követöleg a morfotrop jelenségek
íizomorfia, polimorfia) fejtegetésével. A fejezetet a kristálykémiá-
nak a Földre vonatíkoztatott alkalmiazásia: a geokémia zá.rja.

A negyedilí ffejezet: A kristályok fizikai kémiája. Kzetek,
címet viseli. Ez a fejezet a tulajdonképpeni kzettani rész. Itt talál-

juk az olvadékokra vonatkozó minden adatot, a magmakzetek rend-
szerezését, e kzetek keletkezésének ismertetését, a pegmatitok saját-
ságait, a pneumatolitos és hidrotermális maradékoldatok kristályo-
sodását és a metaszomatozis jelenségét, a kzetek palingenézisét
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tárgj’aló fejezeteket, kiegészítve az ércekre vonatkozó ismeretanyag-

gal. Röviden összefoglalva a sótelepek keletkezésének feltételeit, a

nehezen olvadó anyagok finoman eloszlott alakban történ kiválá-

sát, a konkréciókat és a diageuézist. Nagyon élvezetes és világos

képet rajzol a metamorf kzetekrl. Ez a tárgykör a szerz kedvelt

munkaterülete; ennek megfelelen dolgozta fel anyagát. A metamorf
kzeteknek 25 oldalon megírt ismertetése a Icgiijabb irodalom és a

szerz saját kutatásainak áttekintése.

Feltn, hogy Eskolo könyvébl az ülekedés kzetekre vonat-
kozó rész kimaradt.

Az ötödik ffejezet az ásványok leírását tartalmazza. Nem tel.ies

ásványtant ad, csak példákat soi'ol fel az ásványok közül, különöseb-
ben a kzetalkotó és ércásványokat. Az ismertetés sorrendje Strunz
könyv’^ét követi. A leírás az ásvány fjellemvonásain kívül a leg-

fontosabb kristályszerkezeti tulajdonságokat, elfordulási helyeket,
a gyakorlati felhasználást foglalja magában. A lelhelyeknél magyar
vonatkozásban nem hiányoznak a szokásos tévedések, pl. hauerit:
Kalinka und Neusohl in Böhmen, Schemnitz in Uugarn (p. 313);

alabandin; Nagyák, Varespatak (p. 317).

Minden fejezet végén b irodalom ad irányítást a továbbképzésre.

• Végeredményben Eskola könyve mind az eg5^etemi hallgatóság-
nak, mind az ásvány- és kzettannal rokon tudományok kutatói
számára jó és megbizható vezérfonal, de a szakemberek is haszno-
san forgathatják, különösen azokat a fejezeteit, melyekkel szkebb
munkaköiáikben nem foglalkoznak behatóbban, de az elért eredmé-
nyekrl áttekintést óhajtanak kapni. Tokody László

E. W. Nuffield: Studies of mineral snlpho-salts; andorite, ram-
dohrite, fizelyite. Transact. of the Royal Soc. of Canada. Third
series. Sect. IV. Vol. XXXIX. 1945. 41—50.

Egy 1,5 mm nagy andorif-kristályon (Oniro, Bolívia) 32 kristály-

form^át figyelt meg. Weissenberg-felvételbl a = 12,98; b = 19,15;

c— 51,12A értékeket kapott. Számított fajsúly 5,44. Z = 2. Pmma =
= D-21i. a diagramok értelmezése szerint a pszeudocellában, c’ = c/12,

2{2PbS. AgiS. 3Sb2&, míg a valós cellában 24(2PbS. Ag^SbaSs) van.

A ramdohrit (Potosi, Bolívia) Weissenberg-felvételeibl a=12,99;

b =19,21; c = 25,75 A pszeudocellában c’ = c/6 = 4,29 A és ez 5,6 (Pb.

Fe)3,6(Ag, Cu)9 9(Sb, Bi) 23,2S illetleg 6PbS . 2Aga • Sb^S molekulát

tartalmaz. Számított faj súly 5,44; méi’t 5,35, 5,43, 5,38. Lehetséges tér-

csoportok Pbmin = D-2 h, Pb2m = C|v, Pbm2 = CL-
A fizélyit (Kisbánya) Weissenberg-felvételeibl a = 13,14; b —

= 19,23; e = 72A. A pszeudoperiodus e’ = c/2 = 4,36 A. Lehetséges

tércsoport Pnmm = D2h és Pnm2 = C2 v. Mért fajsúly 5,56. A cellá-

ban 13,4Pb, 0,8Fe, 5,3Ag, 20,7Sb, 0,3As, 46,5S vau, ezeklcel az irracio-

nális számokkal szemben egyenlre a Loczka-íé\e közelít

5PbS. Ag^’S. 4Sb-S képlettel kell megelégednii.

A három ásvány röntgen-vizsgálatának összefoglalásából ki-

tnik, hogy celláik hasonlók

11



undorít

a 12,98 A
b 19,15

e/12 4,26

ramdoJirit

a 12,99 A
b 19,21

c/6 4,29

fizélyit

a 13,14 A
1) 19,23
c/2 4,36

A fotograonok és intenzitások igen hasonlók, lígyszintén a
három ásvány fajsúlya is. Az andorit elemi cellájában
24(2PbS . AgsS . 3Sb2S3) van, míg a ramdohrit és fizélyit részére
kielégít szerkezeti képlet nem állapítható meg. Utóbbi két ásvány
fszerkezete hasonló mellékszerkezettel társul és mindkét ásvány
izostruktnrális az andorittal. Végeredményben szerz vizsgálatai és
felfogása szerint a fizélyit és ramdolirit az andorit változatainak
tekinthet. Tokody László

EWl^G—WORZEL—PÉKERIS: Propayntiou of sound in the
Óceán.

The Geological Soeety of America. Memoir 27. 1948.

Az összefoglaló cím három tanídmányt tartalmaz. Az els
WORZEL és EWING értekezése: Explosion sounds in shallow vater.
A tengei*AÚzben keletkezett nyomáshullámok, hangok terjedésére és
észlelési lehetségére végzett kísérleteket és azok eredményeit tartal-

mazza. Azt tapasztalták, hogy a mélyebb víz'ben keletkezett hangok
kisebb fi-ekvencia szóródást szenvednek, mintha csekélyebb vízben
jönnek létre, feltéve, hog\’ az észlelés sekély vízben történik. A szó-

ródá.st befolyásolja a tengerfenék anyaga. A tengerben lév szára-
znüatok árnyékolólag hatnak a tengerben történ hangterjedésre.
A szóródásra vonatkozó megfigyelések megegyeztek az elméleti ered-
ményekkel. Az elméleti eredményeket Pekeris: Theory of propaga.-
tion of explosive sound in shallow waterc. tanulmánya tartalmazza,
amely nemcsak az elméleti eredményeket, hanem azok egy részének
gyakorlati igazolását is adja. Az elméleti meggondolások a nyomás-
hullámoknak olyan tulajdonságát is megjósolták, amelyek jellem-

zek a tengerrész mélységére és a tengerfenék szerkezetére. E jel-

lemz adatok megfigyelése megersítette az elméletet é.s lehetsé-
get adott a tengerfenék szerkezetének értelmezésére. A harmadik
WORZEL és EWING: Long-range sound tran.smission c. tanul-

mánya, azokat a kísérleti eredményeket tárgyalja, amelyeket mé-
lyen robbantott bombák okozta nyomáshullámok észlelésekor kap-
tak. Megfigyelésük szerint ezeket a hanghullámokat a megfelel
berendezésekkel már 1500 kilométerig lehetett észlelni. Ezek az ered-

mények lehetséget adnak a földtani kutatásnak az óceáni pontok
rögzítésére, a zátonyos területek és a tengeralatti vulkánok helyze-

tének megállapítására is.

Egyed

R. r. Zwerger: Dér tiefere Uniterginind des westlLoheu Peribal-
tikums. (Beitrag ziu' Deiitimg dér regionalen Störgebiete dér
Schwere und des Erdmagnetásmus.)

Abhandlungeu dér Geologischen Landesanstalt Berlin.
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Akademie V^erlaí^ GMBH. Berlin 1948.

A Still'e által definiált Peribaltikum szenk'ezetéuek és földtóm
fölépítésének; kérdését tárg^’^alja a szerz a német gravitációs és
mágneses mérések alapján. Részletesen elemzi az B’bától észak-
keletre es meeklenburgi geofizikai maximumot, amely több részre
tagozódik. Ez a nenkaleni mágneses terrasszal és a lüibtheenl gravi-
tációs minimummal tektonikai egységet alkot. Ezt a tektonikai egy-
séget nevezi keletelbai masszívumnak. E masszívumnak a TempMn-
Dobbertin vonaltól délnyugatra es részét vastag barmadkori réte-

gek, felsla-éta-üledékek és sótömzsöik (Zeolistein) sorozata borítjáik,

amint azt a Mrásoik és a szeizmBais mérések eredményei bizonyít-
ják. A liei'cini aaiomália sorozathoz tartozó keletelbai, valamint
Hussum—Sylter masszivumot a mérésekbl adódó kép szerint való-
színleg a Rajnai-v felszínalatti folytatásának három vonulata
liarántolja. A közbees teinileten nagyszámú sótömzs van. Ezeknek
kolajtárolódás szempontjából való értékét vizsgálja a szerz.

A tanulmányt három térkép egészíti ki.
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KOPA/l/lbl EOUEHA HA OB/1ACTM 3AAVH APlCKOrO KPAfl.

T. K 0 .1 0 i!i B a p II

AsTOp opaaTbiEaji Kopa.m Haxo.namiixca b cóojHiii;ax eeHrepcKoro Hai;HOHajib=
Horo Mvsea, rocy;iapcTBeiioro reoaoriiBecKoro HHcxHTyia. reojioniaecKoro HHCTHryTa
yaanemTKoro ynnBepcnieTa, ii b KOJineKiiHii P. UlTpe^ia. Oh HCcaeaoBaji b nepByH)
oaepeab KopaJiJibi sopeHa. On ycranoBHJi, mto ojibniHHCTBo KoparabOB HaxopuTca b
cpepHexi aopene. B HiiaíHeM ii BepxHeM aoneHe ohu tojieko pepKO BcipeHaioTca.
Kopaaaw aopena noKaauBaioT popciBO c Hiiacne oaiiropeHHbiMH ; ho Bepxiie oaiiro=

peHHbie Kopaaabi popcTBeHHbi y®e c MiiopenHbiMH popaxm. noaia-yy npepea no
KopaajiHOM (poyne .paaBennuaeT hh®hiiíí h Bepxiiuö oaaropon. HiratHHit othocutch
T3KHM oöpaaoM K sopcHy, a BepxHHtt oaaropeH i; MHopeny. Abtop aamicaa b cBaaa
er HCJiepoBaHHö 14 HOBbie poaw KopaaaoB

HMH{HE=MEBOBblE CTBOJlbl flEPEBbEB-

T. A H a p e a H c k h it,

B pypHHKax .Mapranpa ypKyi h 'OnjieHb (oöa b aanapHOfi nacTii Beurpna) Ha=

xoaHjTHCb OKpeMHe.THe H oöyrjiHBuiHecH CTBaau aepesbOB. Abtop HoapoöHO paccaepo'
Baa 9TH CTBoabi. Oh ycxaHOBiia Ha ocHOBaHiia sthx paccaepoBanHít, hto cTBoabi

aBaaioTCH hobbim renycoM ii aaa hm HaaBanne : Simplicioxilon.

AaHHbie K reonorHHecKOMy crpoeHHio ropopa BanaioHCpbipeA-

,1 p. (p. C e H T e lu

Ilpu CTpoiire.TbCTBe KanajiH BCKpbiaucb caepyiou;ne uuvKHe Tpuacosbie aaae-

ramifl : HHHtHe=ceücO'Bbie poaoMHTbi. cpepne ii BepxHe=ceflcoBbie aepreau ; HiivKHe’

KaMHH.TbCKHe KpacHO=p/KaBbie necnaHHKH ii iiaa mix b paaaHHHbix ^^apiiax noaBan-
mnxca HHa;He=KaMHHabCKue hohomhibi, HSBecTHaKH, necHamiKH c poroBiiKaMH.

,lBa reojiornaecKHe paapeabi iiaoöpaacaioT paaHooöpaanyKi cKaaflHaTOCTb naac°

TOB, HMeioipHxca paaaiiHHvio naacTHHHocTb.

rEOJIOrMHECKME YCAOBMH MOHTMOPMAAOHMTOB HAXOAflU4MXCR B

KPHCTOAAMMECKMX CAAHUAX XAPArOlilHHCKHX TOP.

3 . III p CT e

p

B KpncraajiüHecKux caaHpax XaparomnHCKiix rop iiaxo^aica nerMainiH, KOTopbie I

nacTK) npeopaaoBaaHCB MOHTMOpnaaoHHTaMH. Ha MecxoxoacAenHH npa ManKaMeaé I

BCTpenaioTca amabi MOHTMopnjiaoHHTa MomnocTbio 4—6 MexpoB. 9th hchah Hcnoji3y=
j

WTCa H B ropHOM BbipaÖOTKe.
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KA/lbUMT C KAnHMKBAHfl M P0fl0KP03MT C KPACHAXOPKABAPA/lbP
(CeBepHaH'BeHrpiifl)

M. X e p M a II H.

KajibuiiTu uoa3:iaRiTcu BMecre c KBappoBuiMU KpiiciaMOMii. Oiiii cocTaBJiaioi
KpucTajibiihie arperaiH. CorjiacHO xuMHHecKiix anajinaoB Kaabpimj coaepHíat xaKiKe
acevXeao n .\iapraBei;, Hbbt iix aB.iaeica 6ypo*po30BHM.

P0J0KP03IIT Ha MecToposKjeHHH MajiacHb (KpacnoxopKaBapaaba) naxoHHTca b
noHTii HiicTOM xHMH'iecKosi cocTafie. AnaJiiiib! noKa3a.XH TOJibKO oHenb MaJio /Ke.xeta
H Kpe\fHH B COCXaBe KpiIi’XaJIJIOB.

yr/lEHOCHHblM BACCEPH B CEBEPHOPi HACTM BEHEPHM.

Pú B a .1 0 r.

Aaiop aamiMaexea < xpexifMHUMH oxjioiEeHiiaMii, HaxoHamnMnca b yrjienocHOii
óaecefíne Bopuio;i On no^poöHo H3vXaraex cxpaxiirpa(j[)HHecKyK) :iocjie;io.BaxeJibHocxb
ppaiiMiibix naacxoB. B cfíBepoHcxoHiiOMoro3ana.xHo.\i uanpaBjieHini naxoauxcH cexi>
cópocoB, CBaaaHHbie c axiiM ^jBii/KGUna sbmhoíS Kopbi npoiicxojibXH b npp.xB.xe xop=
xoHCKoro 11 cap.Max' Kom apyca.




