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Irodalom.

--ÍSi'ÚHíjliofározó. Átdolgozta és kiegészítette: Sztrokay Kiíljnáii.

A Eeichert—Zellei*—Koch áísványbatározó 1931-ib'en jeleut meg a
Terin. Tud. Társiilat kiadásáibaii. A blatározó. la Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem ásvány- és kzettani intézetében, az ásványlmtároziási
gyakorlaton bárom évtized alatt kialakult módszereket foglalta össze.
Az legyetemi és fiskolai ballgiatók, szakemberdki, tanárok, gyiü.i,tk és
érdekldk körében a blatározó igen nagy sikert ért el. egyetemi és
fiskolai oktlatásunlkiban általánosan basználták, kb. tíz év óta elfogyott-
Ezért általános ólbajnak és kívánságnak tett eleget az iijjászervezett
Terin. Tud. Társulat, amilkior az ásváiiylilatározó második kiadására vál-

lalkozott.
Az ásváiiyiba.tározót Sztrólklay Kálmán egészítette ki és a korszer

Idvánalmalknak megfelelen dolgozta át.^ Sztrókay tölbb unint tíz év óta
vezeti az ásványbatározási gyakorlatot és a Pázmány Péter Tudomány-
egyetem ásványa és kzettani intézetében közel öt évtized alatt kikristá-
lyosodott batározá'si módszereknek minden részletét ismeri. Az ásvány-
határozó régi beosztását nagyjában megtartotta. A könyv két részbl
áll, az els az ásványok legfontosabb fizikai tulajdonságait és la meg-
batározási módszereiket foglalja össze, a második rész kulcsot ad a meg-
batározáishoz és felsorolja az ásványokat. Az els kiadás genetikai része
elmaradt.

Sztrókay különösen az els részt bvítette ki. új fejezet foglalkozik
az^ iisyányok sürségénéki (fajsúly) megbiatározásával, több új kiegé-
szít és sreciális vizsgálatot iköizöl. fontos tanácsokat ad a tiartós láng-
.színezés elállításához stb. De legnagyobb érdeme a szerznek az, hogy
nem elégszik meg az ásványok legjellegzetesebb fizilkiai tulajdonságai-
nak (basadiás, siklatlás. keménység, fény) egyszer leírásával, hanem
n mai ásványtani szemléletnek megfelelen a jelenségek kristálykémilai,
illetve anyagszerkezeti magyarázatát is közli. St a kötésmód alaipján

röviden és tömören, — ilyen formában magyarul elször — összefoglalja
és jellemzi a kristályszerkezet legfontosablb csoportjait. így az egyetemi
és fiskolai ballgiatók eltt könnyen érthetvé válik az ásványok leg-

feltnbb fizikai tulajdonságainlak dka és magyarázata, la gyjtk és

érdekldk pedig képet kapnak az ásványokra vonatkozó korszer
szemléletrl.

A batározási, felsorolási rész menetét megtartotta, csiak helyenként
pótolta, bvítette és alakította át a taj)asztalatból leszrtek alapján,
hogyi a határozás gyorsaságát és pontosságát elmozdítsia. Különben is

a Ibatározóuiak egyik legnagyöbb értéke, hogy tele vlan a sok éves tapasz-

ialatiból és megfigyelésbl leszrt pontos és gondos tanácsokikial és utasí-

tásokkal mindazok számára, akik az ásványoik és ásványi nyersanyagok
megbatározásának fogásait és módszereit el akarják sajátítani. A köny v

sitílusa világos, érthet, szerz idegen szavak szükségtelen használatát
kerülte. Sok jó ábra és táblázat egészíti ki la határozót.

A Terin. Tud. Társulat szép formában. 146 oldal terjedelemben, olcsó.

20 Ft-os árban hozta ki a második kiadást. Ezért etórbet. jó segít-
társia lesz minden g'eológus mérnölk. vegyész és tanárjelölt ballgatónak,
minden oktatónak szakembernek és komoly érdekldnek is. aki kész

tervszer munkával belékapcsolódni a hazai nyersianyagkutatás szol-

gálatába.
Ss. Lux V.
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./ Jákob — E. Brandenberuer: Übcr die Qualiitat dér J)loxyde d<‘s

Siliciimis mid Titans, wie sie wahrend dér SilikataiialyíSe in Erschei-
miiiír treten. — Sohweiz, Min. u. Petr. Mitt. 28. 1948. 699—701.

Az ásványok és kzetek elemzésekor kelelbez SíOj és TiO.- ásvány
tani .sajátság-ait mesterségesen elállított (J. Jákob) preparátumoik
röntgenvizsgála ával (E. Bradonbergcr) végezték. Eredményeik a követ-
kezkben foglalhatók össze:

A 100 fokon szárított kovasav tel.jesen amorf (röntgenamorf). A 20

percig fnjtató lángban hevített kovasav kristobalit, alakban .iedenik

meg.
A 100 fokon szárított_ me^aBtánsav rutil kristályokat alkot, ezek

közepes lineáris mérete 10 " — 10 ’cm. A 30 percig fu.itató lángban heví
lett metatitánsav szabályszer rutil-kristályokban ielenik meg. Érdekes,
hogy a másik két TiO^, a brookit és anatáznak ezekben a kémiai folya-
nnPokban nincs szerepe. Az igen finomszem rutil épjien finom szerke-
zeténél fogva fluorsavval könnyen oldható.

A. BeUdnea: L<a strnttura deli’ eritrosiderite. Periodico di Minera-
logia. 17. 1948. 59—72. o

\Veis?enberg‘er felvételébl nyert értékek ao=13.75. bo=9.92, co=6 93A.
F a.isiily 2,248. Téresoport P^” . A cellában 4Ks (Fe CLOH ) van. A szer-

kezet az Ya [M”” (NHalaX] — szerkezettel izoty. Az alkatrészek
ponfhelyzeíét szerz Patterson-analízissel végezte.

Tokod.ij László-

Zobell: Marine Microbiology

A tenger néi)es állat- és növényvilág hazá.ia. A flóra és fauna a

tenger élettájai szerint változik. Legáltalánosabb elterjedtséget a mikro-
organizmusoknál találunk. Számukat sok tényez befolyásoJia, pl. part-
tól való lávol.siág. ozmotikus nyomás. Hp, sótartalom, átvilágítotteág
mélység, stb., de k maguk i«. — Különösen a baktériumok és egyes
penészgombák — képesék befolyásolni köinyezetük fiziko-ikémiai és
élettáji adoittságyiit, s így az tijabb kutatá.sok szerint a tenger ökonó-
miájában — s természetesen az üledékkcpzdésben is — a biokémiai,
biológiai és földtani katalizátor szerepét játszák.

Lsszacsenko orosz biológits volt az els, aki ilyen irányban folytatta
kutatásait s ma már ott tartunk, hogy a recens üledékek 20%-át kitev
mésziszajt keletkezésiét a ku latók egyrésze baktériumok (Pseudomonas
calcis. Proteus vulg’aris) -biokémiai tevékenységének tulajdonítja.
Hasonló szerepük van a mikroorganizmusoknak a vas, — mangán, —
Iietróleuni: — kén kicsapódásánál, illetve keletkezésénél is. A folya-
matoknál szulfát redukáló, nitrifikáló és denilrifilkáló. fleg anaerob
baktériumok mködnek közre. Eddig még alig ismert szerepüket ismer-
teti a szerz a diagenezis folyamatában. Tevékenységük itt részben
mechanikai jelleg és fleg a Ikolloidáliw üledék-részec.ske összetapasz-
lásábcin nyilvánul.

Hatásukat a földt.örtéj>oti -ni-vilthau elképzelhetjük, ha figyelembe
vesszük mai nagy számukat és elteijédtségüket, s feltételezzük, hogv
a mtilt tengereinek élettáji adottságai nagyjából

, a.,maiakhoz hasonlóak
voltak és a bennük lezajló biológiai, biokémiai és földtani folyamatok
nagyjából úgy folytak le. mint ma.

Ha földtanilag szemléljük a mikroorganizmusok mködését, 3 féle

hatásukat különböztetjük meg:
1. Befolyásolják az egyes élettá.jak fácies jelz flóra és fauna össze-

tételét, vagyis az üledékek biostratigráfiáját.

2. Létrehoznak üledékeket, illetve meggyorsítják az üledékképzdést,
vagy ennek fordított.iaként igátolják, illetive megakadályozzák
bizonj’os üledékek kialakulását.

3. Elseg’ítik laza üledékek kzetté-válását.

iir
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Els két hatásukat ösoszevouhat.iuk élettáj befolyásoló tevékenyséífr
inindhánnat mikrobiológiai tevékenység cím alá.

A mikroorganizmusok vázolt hatásainak megítélése a biológia tör-
ténete során többször változott. Ma szerepüket igen fontosnak tartják.
E tárgykör kutatásai még sok érdekes problémára fognak fényt derí-
teni. Sz. Gy.

Vilenszkij : Az orosz talajtérképészeti iskola és annak hatása a
í’öld 'talajtérképezésének fejldésére.

B II a e H c K II íi : PyccKH noHBeiiHOKapTorpaitiHsecKafl niKoaa ii ee B.niflHHe aa
paaBiiTiie MapoBOii Kaprorpakim homb.

A Szovjet Tudományos Akadémia kiadása. Moszkva-Leningrád,
1945. — 144. old.

Vilenszkij munkája ketts célt szolgál. Mindenekeltt az újabbkori
orosz talajitani kutatások eredményeit ismerteti, f célja azonban az
orosz talaj ttüképezés legnagyobb úttörinek felfogását, munkásságát
és módszereit ismertetni. A legújabb idkig két iskola az orosz geo-
a nemzetközi talajtani kutatásokra. Ez a két iskola az orosz geob.oiógiai
és a német agrogeológiai iskola volt. Amíg azonban a német kutatók
munlkája inkább csak elméleti síkon mozgott, addig az orosz talajtérké-

pészek gyakorlati célokat tztek ki maguk elé, nem is szólva arról, hogy
az orosz kutatók szélesebb alapokon dolgoztaik.

A könyv Lomonoszov fellépési idejébl, a XVIII. század második
felétl kezdve ismer éti az idevágó kutatásokat. A könyv gerincét
Dokucsajev munkásságának ismertetése képezi. Dokucsajev alap-
vet munkái és kuta.ásai óta már kitaposott utakon haladt a talaj-

térképezés Oroszországban. Nevezett kuta.ó több tekintetben is forra-

dalmosította a talaj'tani kutatásokat és a talajtérképezést. Üj módszert
követe. t és munlíájának mélyebb tudományos megalapozást adott, mint
eldjei, kortársai. Ö volt az els. aki tipológiai vizsgálatokat is végzett
és az egyes talajnemeket genetikai szempontból osztályozta. Talajtárké-
pei; magyarázó jegyz ékkel látta el, ami lényegesen emelte a térképek
gyakorlati értékét. Különben is minden kutatása odairányult, hogy a
mezgazdaság fejldését elsegítse. Minden vizsgálatánál figyelembe
vette az anyakzet, az éghajlat, a szerves világ, a domborzati, illetve

morfológiai tényezk ha ását. Tle származik az a megállapítás, hogy
a talaj mindenhol a fizikai földrajzi és a morfológiai viszonyokat tük-
rözi. A talajokat zonálLs, intrazonális és azonális csoportokra ossztotta.
A talajkémiái alapokon nyugvó háinias csoportosításon kívül a föld-

rajzi szélességi köröknek, illetve égha.jlati öveze.eknok megfelel osztá-
lyozást is végzett. Szerinte a Föld öt legnagyobb talajövei: 1. boreális
(arktikus) zóna. 2. északi erds övezet. 3. csernozjem övezet. 4. aeolikus
(lösz homok) és 5. laterit övezet. Jellemz, hogy Dokucsajev
1898-ban készített osztályozását Praszolov 1937-ben elfogadta és
átvette. Ikét kisebb irtódosí fással. Kiemeli a szerz ihogj- Dokucsajev
nem a küls kritériumok után indult hanem a lényegbevágóbb, bels,
strukturális jellemvoná: okát vette a vizsgálatok alapjául. Ez a felfogás
vezetett oda. hogy az egyes tala.fnemek geotechnikai tulajdonságairól
tiszta kép alalknlt ki. ami mind építészeti mind hadászati és több egyéb
szempontból is dönt hatással volt a késbbiek során. Dokucsajev
sorra vette a morfológia egyes erit, mint például az eróziót, a deflációt,
az aikkumulációt és ezen erk hatását a talajképzdésre.

A mondottak alapján méltán állítja a szerz Ddkucsiajevet a termé-
szettudományok legnagyobb mveli: Lavoisier, Lyell. Darwin és Helm-
holtz mellé.
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Dokucsajev után az általa kije'ölt irániban haladt tovább a tailaj-

tipoiófíia és a taliajniorfolÓ8;ia a XX. század éljén. Nagy/obb fejldést
azonban csak akkor vet a ta’ajtani kutatás. amiko<r a szovjet koirmány
vette kezébe a hatiailniait. 1927-ben jelent me>r Szibéria talajtani térképe
4,200.000-es méretarányban; ezt a térképet 1930-ban a Szovjetunió európai
részérl 2 500 OOO-eis méretai'ányiban 'kéisizült taiajtami térképe követte. 1940-

ben meg-jelent az esész Szovjetunió 2 500.0fl0-es méretarányban készült
talajtérképe. Més' ugyanabban az évben megt.ielent az iskolai célra készült
5 000 000 méretarányban készült talajtani térkép is. A kutatások és mun-
k'álato<k iramát a Nagy Honvéd Há.borií ideiglenei-en lecsökkentette.

A könyv ismerteti a továbbiakban a je enkori kutatások irányát és

így többek között kitér Szabanyin, Viszookij, Praszolov, Kosszovics,
Zaharov és Konurov munkáira. A könyv e^yik legfbb értéke éppen
abban rejlik, hogy párhuzamot von a különböz kutatók módszere és

felfogása között. A szerz általában összelhasonlításókra és szintézisre

törekszik akár az egyes problémákról, akár az egyes szerzikrl legyen
is szó. Emellett azonban élesen kiemeli a variánsokat is.

A könyv utolsó fejezetében a szerz azt vázolja, ho^ neímzetközi
tudományos síkon miben nyilvániil meg az orosz talajtéüképészeti iskola

hatása. Többek között rátér a környez államokban és a nyugati álla-

mokban végzett hasonló kuitatásoki-a is. A magyar kutatók közül Treitz,
Zsigmoud és Timkó munkásságát ismerteti. Treitznél külön kiemeli,
hogy az orosz, illetve a szovjet kutatóik tipológiai felfogását követi.

Vilenszkij munkáját sok táblázat, talajszelvény és talajtérkép teszi

még értékesebbé. Az utóbbiak minden világrészt felölelnek.

VÓ2Ü1 a könyv gazdag bibliográfiát is nyújt. Nemcsak az orosz,
hanem az angol- francia, német, román, cseh és spanyol talajtani szak-
irodalom kiemelkedbb mveit is felsorolja.

Z. Sz.

E. Raguin: Géologie des gites minéraux. Második, teljesen átdolgo-
zott kiadás 1949. pp. 642. fig. 142. Masson, Paris.

A francia geológia egyik legnagyobb él alakja hatalmas szintetizáló
képessiéggel adta az egyetlen földtan allkalmazott földtani vetülelét.
Egyetlen szerves egységben tárgyasa a földkéreg valamennyi hasznosít-
ható ásványi anyagának elfordulását, képzdését, feiha’mozódását.

A képzdményeket világosan áttekinthet rendszerbe foglalja. Hang-
súly a képzdési folyamatokon, a fogalmak pontos körülíi’ásán van,
így a homályos vagy többféle értelemben használatos kife'ezések
(pneumatolízis, pirometaszomatózis) új színt és jelentséget kapnak.
Felosztásnál a képzdés alapjel^ségeit tartja szem eltt. így nem kerül
útvesztbe a kifejldések sokféleségénél. Az érctelep földtani környe-
zetét nem veszi az osztályozás alapjául és hangsúlyozza, hogy ,,vulkáni
ércesedeseink“ legtöbbje harmadkori orogén zónáik batolit.ieinek ter-

méke.
A részletes tárgynlásí a földkéreg .-vérkeringésének**, a felszíni és

mélyiségi vizek, hévizek és ásványvizek .jelenségeinek ismertetésével
vezeti be. A magmatikus ércesedéseket két fejezetben tárgyalja; Tzi
eredet telepék járványok, szételegyedések, pegmatítoik. pneumato-
lítikus és pirometaszomatikus telepek). Hidrotermális telepek (szétszórt
impregnáeiók és pirittömzsök, hipo, mez és epitermális telei)ck). A
descendens ércfelhalmozódá.söknál hangsúlyozza metaszomatikus folya-
matok jelentségét és kevert (ascendens és descendens) típusok gyako-
riságát.

Az üledékes eredet telei>ek leírása átvezet a hasznosítható telepek-
nek anyagok szerinti tárgyalásához. A drágakövektl a szeneken és
szénhidrogénelken át a nem érces ásványi* anyagok tárgyalására tér,

majd az éretelepek következnek férnék szerinti felsorolásban. Ez a
részletes rész is igen jól kezelhet. Fémenkénit tárgyal.ja a világtermelés
megoszlását (194.5), érceit és telepeit képzdési típusok szerint. P.
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Ajto}j Zoltán: Tanulmány a hazaii paleocéu-lcréta szénniecleucék karszt-
víz adatairól. — Bányászati és Kaliászati Lapok. 1949.

Barto György: Az 1948. oki. 17—^18. földmágnességi háborgás. — Termé-
szet és Technika- 1949.

Benedek Pál: A földgáz kémiai technológiája. — Magyar Kémikusok
Lapja. 1949.

Bereczky Endre: A nmgyar föld kincse: a cement. — Természet és

Technika. 1949-

Csajághy Gábor: A nógráclszakaM szénsavas ásványvíz. — Hidrológiai
Közlöny. 1949. p. 151.

Csajághy Gábor: A szécsényi II. számú fúrás vizéneik elemzése. —
Hidrológiai Közlöny. 1949. p. 153.

Esztó Péter: A magyar föld kincse: a kszén 1949. — Természet és
Technika. 1949.

Foludi Béla: A talajok fejldéstörténete. — Természet és Technika-
1949.

Gedeon Tihamér: A unagyiar föld kincse: a bauxit. — Teannószet és

Technika. ^949.

Gedeon Tihaénér: A bauxit felismerésérl. — Földtani Értesít. 1948.

Haáz István Béla-. Geofizikai kutatások. — Természet és Technika. 1949.

Hollós András: A ,,Hegvalja“ kaolinjáról. — Magyar Technika. 1949-

p. 86-88.

Koch Sándor: A Szovjetunió ásványi különlegességei. — Természet és

Technika. 1949.

Krennor József: Pulszkyit, ein neues Mineral. (Mitgeteilt von L.

Tolkody.) Schweizerisohe Mineral. und Petrognaiphische ^litteilun-

gen. Bd. 28. 1948. p. 702—708.

Láng Sándor: ÁsványgJ’üjtés Drégelj-palánkou. — Földtani Értesít.
1948.

Leel-Össy Sándor: Szurdokjellegü aszóvölgyek a Farkasrvmlgy oldalá-

ban. — Hidrológiai Közlöny. 1949. p. 149—151.

Levin, B. J.: A Föld és ibolygók szeikezete és kialakulása a mieteorit-

elmélet tükrében. — Természet és Teohnálka. 1950.

Méhes Kálmán: Eádióaktív nyersanyagkutatás Magyarországon. —
Természet és Technika- 1949.

Kemecz Ern: A geokémia a XX. század új tiidománya. — Földtani
Értesít. 1948.

Obrncsev T’’. A^: A földtan jelentsége a kommunizmus ifjú építinek
nevelésében. — Természetes és Technika. 1949.

Pákozdy Veronika—Ungár Tibor—Váradi Péter:' A Maros homokjának
áisványközettani vizsgálata. — Hidrológiai Közlöny. 1949. p. 84—89.

Papp Ferenc: Gyógyforrásaink száz éwel ezeltt. — Földtani Értesít.

1948.

Pantó Gábor: A nemzetközi földtani kongrei;«zns XVIII. ülése Xagy-
britanniiában. 1948. — Földtani Értesít. 1948.

Pojják Tibor: A százéves recstki ércbányászat. — Földtani Értesít.

1948.

Preisich Miklós: A magyar vegyipar hazai ásványi nye^^sanyagai. —
Magyar Kémikusok Lapja. 1949.

Sarló Károly: Üjabb adatofc a margitszigeti hforrások kémiai ö-;'ze-

tételéhez. — Hidrológiai KözJlöny. 1949. p. 90—94.

Siimeghy József: Emlékezés. — Földtani Értesít. 1948.
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Szalui Tibor: Origin and Heat Coiitent of tlie „Juvenile“ Oonstitaients
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