Ismertetések
Varén eov: A

részének fö'dtani szerkezete.
Szovjet Tudományos Akadémia közelmúltban Magyarországon járt küldöttségének egyik tagja Varénoo v geo'ógus-professzor. a kurinszki területen végzett kuta ásairól összefoglaló kötetben számolt be. Részletes összefoglalásából bén ükrözdik vissza, a
szovjet geológia gondos és precíz munkán alapuló modern földtani szem’ élete.
A terület prekambriumi és paleozoós (kambriumi) képzdményeinek tárgyalása után részle esen foglalkozik a különböz mezozoós (jura. kréta) és harmadidszaki képzdésekkel, melyeket a Szovjetunió pé'damuiató üledékképzdési vizsgálati módszerei alapján tárgyal. Különös gonddal vizsgálja a fáciesvált ozások törvényszerségeinek összefüggéseit a különböz képzdések határkérdéseiben (kréta-eocén, ol gócén- miocén.)
földtani kifejldéseik részletes leírását és tárgyalását korszer tektonikai
vizsgálatok fejtege ése követi ahol geofizikai térkének szelvények és eredeti
-fényképfelvételek szemléltetik a terület szerkezeti kialakulását, a terület ersen
gyrt jellegét. Figyelmet érdemel újszer iömbszelvény ábrázolása, mely nagy
területre vonatkozóan a tér m‘nd három irányában érzékeltetni tudja a kifejldésék változásait és összefüggéseit,
Kiss
Szovjet

kurinszki depresszió Ny-i

Tudományos Akadémia
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Dobruljubova:

Izmencsivost

—

korralov

filogeneticseszkogo

—

roda

Dibunophyllum bipartitum (Mc Coy)
Caninia okensi s Stuek.
Izvesztyija
Akademij Nauk SSSR. Seria Biologicseszkaja No 2. 1948. Leningrad. p.

—

—

168- I.
VII. Tab. A neves kitn orosz s-korallbúvár éles meglátással
von párhuzamot a földtörténelmi ókori Pterocoral’.iák közül a Dibunophyllum
és. a Coiiina fejldése közt. Munkája bevezetjében a Pterocoralliák egyén- és
fajfejldése közti viszonyt taglalja. Tudnivaló, hogy ia földtörténelmi ókor
koraijainak egyéni fejldésében a törzsfejldés nyoma t minden állatnál jobban és sértetlenebbl megtaláljuk. A törzsfejldés emlékeinek ez a megrzése
az egyes fajok meghatározásánál sok nehézséget okoz még a szakembernek is:
bálás munka tehát megfelel anyagon ennek a 'kérdésnek tanulmányozásaSzerz megállapítja, hoay a Pibunopbyllumok viseeralis elemeinek kifej'dése
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!

késbb

lép fel a törzsfejldés során.
s ezért a

kitnen követhetk

felé
viseeralis^

A nyomok

a pol'p belsejében alulról

Caniniák sibbeknek bizonyulnak,

fel-

meirt

A

elemeik differenciálódása még nem elrehaladott.
rendszertani
kiértékelésnél ezeket a szempontokat
szerint is különösen
_figye embe kell venni. Az egye? tenyészeteket (értve ezalatt az si teleoeket)
is jól fel lehet ilyen vizsgálatok céljára használni, s így ia tömeges vizsgálatok
a tanulmány szempontjából elmellzbetetlenelk.

Dobruljubova

1

A

Dibunophy'lumoknak küls hólyagos zónája van, bels falgyrje, gyér
a sövények között lemezalakú központi oszlopocskáAz oszlopocska között
tab -ala rendszer fejldik ki. Ez a viseeralis

(üss e p ni e nt á 1 i s kötései
:

val.

rendszer a Biogenezis során

A

sr

késbb alakú

1

ki

de korán az ontogenesis során.

Dibunophyllum és a Caninia között a Koninckophyilum korallok képezik 'az
átmoteíet. Ezekben a központi oszlopocska még nem minden esevben hatol fel
a kehdlybe, azaz az ontogenezis során nem fejldik ki mindig. A Caninid bán
csak ritkán találjuk meg az oszlopocska kezdeményét, s ekkor is csak a legfiata.abb egyéni fejldési állapoton. Ezzel szemben sövényeinek egy része a
Caninid kra jellegzetesen megvastagodik.

A munlka végéihez csatolt tábláik jók és szemlél tetek és pontosan rávilágítanak az elmondottakra. Felvázolásuk újszer és azt az óhajt kelti a szakemberben, hogy bárcsak minél több Pterocoralliia-fajnak ilyen pontosan kikuathatnók egyéni és törzsfejldéstani összefüggését, mint azt Dobiruljubova
tette.

Kolosváry.

•

Soehkina: Izmencsivost viechnieh priznakov devonskieh i silurijskich
korallov Rugósa. Izvestija, Akademij Nauk SSSR. Séma Biologicseszkaja No
186. Számos szövegközti ábrával.
neves orosz
2. 1948. Leningrad
p. 171
koraibúvár a devon- és a szilurkorú P erocOral!iákró\ értekezik, legfképpen
azok formaváltozékonyságáról. Tárgyalja a Columnáriák, Phoydophyllumok,
CysHphyllumok, Rhizophyllumok. Kodophyl.umok, Pseudap.exu-.ok s más
korallnemzetségek és fajok variációit. Kitér a telepes korallok változék"nyságának ismeretére is (Peneckiella, Schlüteria) s a gazdag orosz, valamint
nyugati irodalom felhasznál árával rámutat arra. hogy a diagnosztikában
mennyire fon'os a forma- és alakváltozékonyság ismerete a tévedések elkerülhetsége szempontjából.

—

A

Kolosváry.

Sokolov: O

Dokladá
Peterhans után a
C liadtelesek rendszertani helyével foglalkozik a neves orosz szerz. A Hliaetetesek ugyanis sok ideig Tabulafa korainként szerepelek az slény* anb°n;
Peterhans és Sokolov szerint azonblain nem koraitok, hanem a Treptosfiomae nev Bryozoák közé tartoznak és így Morét francia iku ató legújabb
tankönyvében már ezt a Peterhan s S okolo v-iféle megállapí'áet vette át.
Kolosváry.
szisztematicseszkom

Akademij Nauk SSSR.

1948.

po’oksénii

Tóm. LX1II. No.

6.

gr.

Chaetetida,

p. 733^-736.

—

Jekovlev: O

prikleplenii korallov Tetracoralla

rodovogo priznaka. Dokladi Akademij Nauk SSSR.

—

i

1948.

zlacseni' e»o kak
Tem. LXIII N. 6.

740 Dobruijubova nyomán a IHbunophyllum rokonságo kutatja
p. 737
a Bo hrophyllúm és a Cyathophy lum nemzetségekhez és a Pterocoralliók
viszonyát is vizsgálja a Cyclocoralliákhoz.
Kolosváry.

W. Petraschek u. W. E. Petraschek: Lagerstattenlehre. Wien 1950.
Spr'uger-Verlag. A német szakirodalomban található kézikönyvek mindegyike
az ásványi nyersanyagok egyik vagy másik részével, érceikkel, kszénnel, kolajjal vagy a különböz egyéb hasznosítható anyagokkal foglalkozik. Szerencsés
és hálás feladat volt tehát a teleptan egészérl összefoglaló tankönyvet írni.
Ezt. a föladatot a szerzk egyesített nagy oktatói tapasztalattal és gazdag gyakorlati ismerettel mintaszeren oldották meg.
A 406 oldalra terjed 233 jellegzetes szemléltet rajzzal ellátott könvv
.érctelepek", ipari ásványok, kövek és földek", „sók", ..általános 'kszénfölidtan" és kolajföldtan" fejezetekre oszllik- Mindegyik fejezet öná'ló egész,
mely az egyes anyagok rövid jellemzését, keletkezését, gyakorlati kuta.ási
módját és jellegzeteséé és fontosabb elfordulási helyeit ismerteti. Az utóbbiak között sok érdekes és kevésbbé imert középeurópai példát találunk,
amelyek a szerzik személyes vizsgálataiból, közvet’en gyakorlati tevékenységébl adódnak. Magyar vonatkozásit adatok is
szerepelnek ugyancsak W. .Petraschek régebbi gyakori magyarországi látogatásából és a
magyar szakirodalom állandó figye emmel kísérésébl kifolyólag.
A jól átgondolt és könnyezi áttekinthet módon egységesített tárgyalásban közölt ismeretek minden idevágó kérdésrl korszer tájékoztatást adnak.
Kezdk és gyakorlati szakemberek egyformán nagy haszonnal forgathatják
tanulás, ismeretbvítés vagy adatkéréséi és emlékeztetés céljából is Hasznos
lett volna még az említett önálló fejezetek szoros<abb bapcso'atát a különböz
telepek és hasznosrható anyagok általános földtani szabályait és azonos földtani kutató módszereit rövid bevezetésben összefoglalni.
A könyv szép kiállítása is d cséretremé!tó. Addig is míg magyar nvelven
adhatunk hasonló tárgyú tankönyvet, ez a könyv hozzánk legközelebb áll tar-
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A

könyv egyik szerzje
talmi vonatkozásában, tehát külön figyelmet érdemel.
a leobeni bányászati fiskola ny. professzora, a Magyar
Földtani Társulat régi tagja, akit melegen üdvözlünk érdemekben gazdag tudományos munkássága bségszarujának közkinecsé tétele alkalmából.

W. Petraschek

Vadász

Stíllé: Das Leitmotiv dér geotektcnischen Erdentwicklung. Deuteche
Atkadem e dér Wissenschaften zu Berlin. Vortráge und Schriften Heft 32.
:

— 27.

Stíllé a tektonika nagymestere, e dolgozatában a föld nagytéktonikai történéseinek vonalán hoz rendkívül érdekes és egyben további kutatásokra és meggondolásokra nagy mér ‘ékben sarkaló új gondolatot.
földkéreg
geotektcnikai fejldésmenetét vizsgálva, arra a jól alátámasz'ott következtetésre jut. hogy a földtörténetben geoiektonikai alapon legalább két nagy41
idszak (-.Grosszeiten ) mutatható ki: egy geotektonikai korai és egy kési
1949.

1

A

másodikat pedig Neogá kumnak nevezi.
rendelkez állapottal kezddik és
teljesen merev állapottal végzdik. A két
nagyidszakot az aigonkiumi mélyreható á'alakulás (= algonkischer Umbruch)“ választja el. amely a merev viselkedés megváltozását jelzi.
Erre a következtetésre a geotektonikai transzformáe'ók: destrukció,
.konszolidáció, regeneráció vizsgálata vezette. E transzformációk alapján megidszak. Az elst Protogáikumnak

redzhet
messzemenen merev, st szinte
Mindegyik

kiterjedt

a

terekkel

,

állapítható a geotektonikai földkép fejldés és a fejldési irányzat. Kiindulásában a fiatal algonkiumi állapotot vette sállapotnak. Az akkori szárazföldek
az sgeoszinklináaz skontmensek. az óceánok, -óceánok az üledékgyüj
Iífok. Nem tartható az a régi fölfogás, hogy új szárazföldek nem képzdhetnek. továbbá hogy kontinensek helyén nem képzdhetnek mély óceánok (ez
utóbbi fleg sial-elvárdorláesal köve kezhetik be). A lepusztítási folyama'ok

k

Az ids déli Gondvana-szárazföldet erben kikezdték már
szemben a lényeges részeiben fiatal északi kontinens viszont még
meglehetsen zárt tömeg bár kezdd szétesések már mutatkoznak. A löld
sideje óta .a kéreg köve'kezetes fejldése állapítható meg: nagvki terjedés
üledékgyüjt terek mindinkább szárazföldi területekké válnak. Ennek követkéz ében a földkéreg ma már nagyon elrehaladt szín e teljesen merev állapotot ért el. Ezt a fejldést magma'izmus alapján is alátámasztja utalva arra,
hogy a kezdet és szinorogén magmatizmus. állandóan csökken, a végs jelleg
öregedési jelek.

azok, ezzel

pedig növekszik.

A

fiatal
tak. az ez

algonkium eltti idik kzetsorozatai szárazföldi szerkezetek volszármazó üledékgyüjt terek az ids algonkium-fiatal algon-

idbl

kium határát nem
algonkium s

V

a"
s
a
élték túb legalább is mé*; bizton példn erre
geosz'nklináliaai már elbb kontinentálissá vált aljzaton
alakultak ki. Ebbl adódik az az elképzelés, hogy a már teljes vagy csaknem
teljes merevségi állapot a földtörténelemben legalább egyszer már megvolt az
ids algonkium végén, az algomán gyrdés után. Ekkor is. tehát lényegében
a mai állapothoz hasonlóan, csak óceánok és kontinentális terek voltak,
amelyek igen kiterjedt redzhet terek végs konszolidációját jelezték. Az ids
algonkium-fiatal algonkium határáig terjed a Protogáikum s attól kezddik
;

:

fiatal

a Neogáikum.
szerint bizonyos jelek arra utalnak- hegy a Protogáikum rendkívii
i« tulajdonképpen két nagyi dszakra tagolható: az archaikumot magába foglaló idsebb Protogáikumra. amelyet az utó laurencia,
mélyreha'ó átalakulás” zár le és az ids algonkiumot felölel Deuterogáikumra
földkéreg mai állapotát- tekintve lehetséges az is, hogy egy újabb
nagyidszak kezdete eltt állunk, amely a következ pár száz évmillióra
terjedhet.

Stíllé

1

hosszú idtartama

A

E

nagyszabású elgondolás minden bizonnyal nagy visszhangot fog

kel-

teni a geotektonikai irodalomban, az okok felderítése vagy legalább valószínsítése pedig eddigi geotektonikai ismereteinket nagymértékben viheti elbbre.

Vendel
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Schraitt: Uniforniitarianism ami thc Ideál Vein. (Economic Geology
p. 54—61. 1950.) Az ideális telérbeosztás szerint az egyes mélységi

45.

típusoknak'

(epi-,

mez

hipotermális)

átmenetek azonban ritkák és

egymásba

teljes egymásfelettii

át

kellene menniük,

iszkcessziió

ilyen

egyáltalán

nem

ismeretes.

Az ércképzdés arra utal, hogy a földkéregben végbemen nagy és nem
ismétld változásokkal kapcsolatban egymástól elüt ércképzö-idöszakok
voltak a geológiai múltban, s ezekre az uniformitarianizmus nem alkalmazható.
Ezt támasztja

alá. hogy az elemek mélységi zónabeosztása alól számos
van és pl. a harmadkori ércképzdésnél csekély mélységben keletkezidsebb ércképzdé: ek jellegzetes mélységi féméinek ércei. Típusos
epiiermális ércesedés viszont csak a harmadkorban van.

kivétel
tek az

4

'

.

44

,

Ivilá

és

ástalannak látszik epitermális érce edés alatt mezo'ermálist keresni
;

nagyobb mélységre csak azok a

úgyszólván semmi változás

nem

telérek

nyúlnak le, amelyekben függlegesen

észlelhet.

Pantó-

Ramdohr:

Die Erzmineralien und ihre Verwachsungen. Akademieoldal. 431 ábra. S eh n éli dér h ö h n-R a m d o h r
..Lehrbuch dér Erzmi.kroskopie“ c. könyvének 1931-ben megjelent második
kötete adta az addig ismert ércásványok mikroszkópi meghatározásához szükséges sajátságok ismertetésé. E kötet lényegében Ramdohr munkája volt,
aki hosszú évek során foglalkozott már az ércásványokkal kutatta azoknak
a telepekben való elfordulási viszonyait, maga több ércásványt is leírt sok
másnak pedig megállapította az ércesiszolatukban történ meghatározásuk
tekintetében fontos sajátságait s különösen behatóan foglalkozott az ércek
szerkezetével. Ramdohr könyve az ércekkel foglalkozó mineralógusok,
geológusok és az ércelökószítk számára nélkülözhetetlen.
Az említett régebbi munkához viszonyítva az éro c truktúrákat. valamint
ezeknek és az ásványtársaságoknak genetikai jelentségét tárgyaló rész új
fejezet, s egyben a könyv egyik legértékesebb része.
A
nagyobb felét egyébként az ércásványoknak és több jellegzetesebb
teiérkísérnek meghatározása tekintetében való ismertetése teszi. E munkájában 5300 számból álló összehasonlító saját anyagra (egy-egy szám sokszor
5 10, st még több csiszolatot is jeleni) támaszkodhatott. Ebbl is kiderül,
hogy milyen komoly alapra épített munkáról van szó.
Könyve két ffejezetre oszlik. Az els javarészt az ércásvánvok össze-

Verlag

1950.

I.

—XVI. és 1— 826

m

—

növési viszonyaival foglalkozó, fejezetet, az érctelepek genetikai írendszerévejl
kezdi, amiint azt

Goldschmidt Niggli, Schneiderhöhn

munkái nyomán ismerjük. E

alapvet

második felében

fog.alkoz k az ércösszenövésekkel. a szöveti viszonyokkal, a szövetekei formális, genetikai és technikai
szempontok szerint is feldolgozva. A szöveteket formálisan tárgyaló részben
elször az egyes szemek (bels és küls), majd a halmazok alaki sajátságait
tárgyalja. Ez után a szövetüket genetikai szempontok figyelembevételével csoportosítja, s vég! a szövetfajták technikai jelentségével foglalkozik.
szöveti viszonyoktól függ az e'készítés folyamata, tehát ez a fejezet nemcsak
tudományo-an, de gyakorlatilag is jelents.
könyv második ffejezete az éreásványofo meghatározását tárgyalja.
rész

A

A

Minden ércásvánnyal kell

részletességgel, mindamellett rendkívül könnyen
áttekinthet és kezelhet összeállításban foglalkozik Az egyes ásványok sajátságait a következ sorrendben hozza: Az els az ásványnév (mellette az esetlegesen eltér angol, francia é* spanyol név is szerepel; az orosz neveket egy
külön táblázatban könyve elején adja). Maid a kémiai összetétel (következik,
s röviden szóhoz jutnak a kristálytani sajátságok is. I r mer eti az ércásványoknak a fényesít esnél mutatkozó viselkedését s megadja a kész csiszolaton
idvel mutatkozó felületi elváltozásokat is. Az ércásványok Talmage-lkeményaége valamint a meghatározásukhoz szükséges optikai sajátságok (szín reflexióképesség olajban és levegben, reflexiós pleokroizmus. anizotrópiahatás),
<az étetésnél. maratásnál való viselkedés és fizikokémiai jellegzetességek a
következ adatok. Majd a szerkezet és a szövet, továbbá az ásványszemek
f
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küls

bels alaki sajátosságai következnek a sorrendben. Mindig' rámutat
arra is. hogy milyen más ásvánnyal való összetéveoz.ós lehetséges. de megadja azt is, hogy ez milyen módén kerülhet el- A pa ragén ez'sek
ismertetése is szerepel, sok ríj megállapítással, amely ugyancsak nagy segítséget
jeient a meghatározó munkában. A megvizsgált ércásványok termhelyeit is
és

Ramdohr

hozza a földtani és a földrajzi helyzet figyelembevételével. A legfontosabb
irodaimat ugyancsak megtaláljuk mindenütt (804 dolgozatra és több könyvre
történik hivatkozás!)^ végül a Debye—Scherrer-féle pordiagrammok kiértékeléséhez szükséges értékeket, valamint az ércásványok ilyen irányú vizsgálatában használatos módszert is közli.

A

nagyfontosságú könyv értékét nagyban emeli a számos fénykép és
a meg-

Mind a fényképek, mind a rajzok szépek és jól meg*válogalottak.
határozó munkát lényegesen könnyítik, fleg azok számára akik nem
rajz.

rendel-

keznek nagy összehasonlító anyaggal. A képek javarésze Ramdohr saját
(részben Ehrenberggel együtt készített) felvétele. Mnyomó papiroson
finomságuk még élesebben mutatkozható. t volnaVendel.

Benk:

Ásvány- és kzettan- Ideiglenes tankönyv. Tankönyvkiadó N.
V. Budapest. 1950. 76 old. A könyv terjedelme és anyagtárgyalásának színvonala a szakosított középfokú oktatás kívánalmait óhajtja kielégíteni. Rövid
foglaia bán olyan összeállítást szándékozik adni, mely az eddigi középiskolai
tankönyvek keretein túlmenen, nagyobb részletességgel szól e tárgykör
ismeretanyagáról.
Ez feltehetleg egyben azt is célozná, hogy a felsbbfokú (bányamérnöki,
geológusi) kiképzést az alapismeretek és elemi fogalmak tárgyalása aiól mentesítse.

/

Benk

Ferenc munkája e célkitzéseket nagyrészt meg is valósítja.
Könyvét a kiváló szakmai fe. készültség a tárgykörben való jártasság, valamint a tömör és eleven eladásmód jellemzi- Az anyag összeállításában is
meghatározó t kerethez és színvonalhoz igyekszik ragaszkodni. Azonban ennek
a kényes feladatnak a megoldása nem mondható egészen sikerültnek. Különösen szembeötl úgy a tárgyalásmódban mint az egyes fejezetek kiválogatásában és arányosításában az egész anyagot jól áttekint és dialektikai egy
«égbe foglaló szemlélet hiánya. A részleteket illeten csak egy két példát raga-

dunk ki: A kristályalaktan tárgyalásához okvetlenül több ábrát kellene alkalmaznia és fleg egyszerbb, a középfokéi színvonalhoz ill szövegezést nyújtania, mert így az nemcsak a tanuló, Idle az oktató számára (is nehezen érthet
fejezetté vál k. A formák ismertetése és leírása helyenként nagyon egyéni, st
önkényes elképzelés szerint történik, ami esetenként téves fogalomalkotáshoz
vezethet. Általában

a kristálytani és általános ásványtani fejezetek sokkal
inkább egy fiskolai tankönyv kivonatos átültetésének benyomását keltik,
mintsem a középfokéi szakoktatás számára szolgáló tankönyvét. A kristályoptikai sajátságokból
ha már szerz ragaszkodik a tárgyalásukhoz
csakis egykét az iskolában is szemléltethet jelenségre kellene szorí'kozniEgészen felesleges pl. a cirkuláris polárosságról szólni s ennek keretében a
nagyon elavult Fresn el-féle hipotetikus magyarázatot mint való tényt feltüntetni- Ugyanígy a fajsúlymér módszereik beillesztése sem középfokú
tankönyvbe való, miivel részle' esebb utasítás hiányában, a módszerek ebben
a formában el nem sajátíthatók s így e. fejezet csak felesleges megterhelést
jelent tanú ónak és oktatónak egyaránt.
Az anyagszerkezet és egy-két kristálykémiai sajátság érintése, a korszerség követelményeinek megfelelen, talán egyik legügyesebb részletnek
mondható. Ellenben az ásványok leírásában illetleg felsorolásában nagy
•sietség és kevéssé megfontolt kiválogatás érvényesült.
A kzettani részrl csak annyit, hogy itt is nagyobb kiforrottságra és
jól mérlegelt anyagkiválogatásra volna szükség. Szerz szinte átszáguld a
tárgyon és rövidített formában fiskolai tárgyalásmóddal éh Ezért akadnak
azu:án olyan zökkenk pl. a kizet jellemzésnél hogy savanyú" és .,báz5kus“

—

—

1

,

plagioklászról beszél holott e kifejezések jelentésérl elzleg sehol sem szólt.
Avagy megemlíti, hogy haza: bazaltunk tulajdonképpeni hazamat. de hogy ez
miféle kzet és miben különbözik az igazi bazalttól, már nem esik szó. Hogy
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az andezitet
hiba leket.

iá

dáoit

kiömlésú kzeteként tünteti

fel

bizonyosan csak

sajtó-

Az

átalakult (metamorf) kzetek tárgyalásának nagyon mostoha sors
Csupán néhány sior emlékezik meg róluk azzal az indokolással, hogy
e kzetek hazánkban igen jelentéktelen mértékben vannak képviselve. Bár
érve.ése ebben a formában helytálló, azonban a nagy kzeiképz folyamatokat
kzet-földtani tekintetben egyenértékeknek kell minsítenünk s így a helves
kép csakis úgy alakítható ki. ha a metamorf-kzetek létrejöttének tényezirl
és földtani feltételeirl a magmás és üledékes kzeteknél bevezetett rész.etes
s éggel emlékezünk meg.
Ferenc munkáján a nagy sietség bélyegei tükrözdnek.
Mivel azonban könyve, úriként az ideiglenes tankönyv“ megje’ölés is mondja
csak khér’et. így remélhetjük hogy a végleges formába öntésénél úgy az
anyag kiválogatása, mint tárgyalásmódjának megállapítása céljából néhány,
a szakmában és oktatásban egyaránt jártas bíráló is részt vesz majd. akiknek további fontos feladata lesz az is, hogy a nagyon is szükséges stiláris
jutott.

Benk

javításokat elvégezze.

Sztrókay.

,

Benk:

Teleptan. Ideiglenes tankönyv. Tankönyvkiadó N. V. Budapest.
tankönyveknek, különösen pedig a középfokú oktatást szolgáló
tankönyveknek megírását igen gondos és körültekint elkészítésnek kell megelznie. Fképpen áll ez a teleptan tárgykörére mely eddig önálló tananyag

1950. 180 o d.

A

formájában középfokú oktatásunkban nem szerepelt még Ez a tankönyv ebben
az összeállításban csupán kísérletnek vehet tehát, mely minden dícséretremél ó igyekezet ellenére is, nem lehet mentes bizonyos kiforratlanságoktól
és kezdeti hibáktól.

Szerz az anyag-elrendezés feladatát és egyben a korszer tárgyalásmódot
úgy kívánta megoldani, hogy munkájához egy, a közelmúltban világnyelven
megjelent különben nagyon kitn fiskolai tankönyvet választó t vezérfonalként. Könyvében azonban csakis erre a,z egy mre támaszkodott mind
a genetikai taglalásban, mind az anyag beo-: ztá-ában és a példák zömének felsorolásában is. Így tehá' könyve f jellemvonásaiban nem más. mint említett
munkának tömény kivonata, amit úgy o’dott meg, hogy az anyagot, kell
kr'tikai mérlegelés helyett, kihagyásokkal és nagyon tömör szövegezéssel
csökkentet* e le a kívánt terjedelemre- Tehát nagyon sok és zmfoltm fe'sorakozó iadatot ölelt fel, amihez pedig számos, ezten a fokon felesleges tíj fogalom
bevezetése vált szükségessé. Fképpen a magmás képzdések és a genetikai
folyamat? orok taglalásában kellett volna más kútfk állásfoglalását is mérlegelni hogy ennék segélyével a nagyon is szükséges egyszersítéseket
elvégezhesse.

Mindezek ellenére szerz nagyon ügyes és elismerésre méltó munkát végsikerült része a hazai vona'kozá c ban is fonto- és
jelents telepeknek a bauxitnak kszénnek és a szénhidrogéneknek ismertetése.
Kü'ön érdeme hogy a Szovjetunió ásványi kinc*eivel. az újabb adaoka’ felzett.

Könyvének legjobban

használva részletesebben foglalkozik. Szövegezése gördülékeny, tárgyalásmodora eleven é* éveze es. Azonban stiláris szempontból a könyvnek számos
és el nem hanyagolható hiánya van. mely a nagy sietséggel történt öíszeájlitás
ellenére is, a megfelel fórumok bevonásával, könnyen kiküszöbölhe' lett
volna.
Sztrókay.

Brandenberger:

Grundlagen dér Werkstoffehemie. Zürich. 1947.
(Ka-eher Veri.) Az ásványtannak a legu óbbi évtizedeikben nagy lendülettel fejld úi ága: a kris’álykémia mindinkább szélesebb alkalmazást
nyer. Az ásványtannak sok kérdését megoldotta (izomorfia, keverékkrislályképzdés ötvöztíiek stb.) és a szerves kémiának sok megfej hetet. en kérdésere
választ adott. Az épít- és ipari anyagok kémiai szerkezete sem oldható meg
a klasszikus kémia alapján, hanem csakÜ6 a kris.álykémia segítségével.
A rácöszerkezeti vizgálatok az épí és ipari anyagok kris ályszerkeze.ébl
fakadó tulajdonságait kiderítették. A szerkezet ismerete és kristálykémia
alkalmazása az épít- és ipari anyagok sok tulajdonságát megmagyaráz a298. old.
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Brandenberger könyve ezzel a tárgykörrel foglalkozik, s így behatóbb
tanulmányozásra nemcsak a technikusnak, kémikusnak, de kristallógrafusnak
is

ajánlható.

Tokody.

Burri: Das

Polarisationsmikroskop. Basel

1950. 296.

old.

(Veri. Birk-

háuser.) A könyv többet tar'almaz, mint ami címe alapján következnék- Nemcsak a polarizációs mikroszkópot ismerteti, hanem a kristályop'ikát is tárgyalja. Ez utóbbi rész különösen figyelemreméltó, mert a legújabb elméleti
címnek megés gyakorlati ismereteket röviden és világosan összefoglalja.
felelen a polarizációs mikroszkópra és felszerelésére valamint a hozzá tartozó
segédm-zerekre vonatkozó adatokat részletesen leírja. M'n-dazokat az optikai
vizsgálati módszereiket, melyeket a kzettanban használunk, behatóan tárgyalja. Az U-asztal használatával külön fejezte. ben a könyv végén bven
foglalkozik.

A

A

könyv megírásában szerzt azok a tapasztalatok irányították melyeket a zürichi egyetem hallgatóinak á=vány- és közét' ani gyakorlatain szerzett.
Ennek megfelelen az elméletén kívül fleg a vizsgálatok gyakorlati kivitelének meg smer érére helyezte a fsúlyt. Igyekezett a lehet legcélraveze'bb
utasításokat megadni a vizsgálatok eredményességének biztosítására.
könyv
nyereség a kezd mineralógusok és petrografusok részére azonban a kristálytani aiapismerelekkel rendelkez .vegyészek és biológusok is haszonnal forgathatják.
:

A

Tokody.

Gutenberg and Richter: Seismicity of the Eearth and associated
Phenomena. (Princpton 1949.) A könyv közel 50 év földrengési adatainak és
azok kiértékelésének összes! ése. Csak az els fele szövegrész, második fele

A

táblázatok tartalmazzák az 1904. és 1946. közé es sekélyrengések
közepes mélység rengéseket a nagyersség mé yfészk rengések adatait' a sekélyrengések területek szerinti összesítését,
valamint ugyanezt a közepes mélység és mélyfészk rengésekre, végül a
tzhányók adatait. A szövegrész tulajdonképpen ezeknek az ada oknak területi leírása, valamint bellük levonható következtetések összefoglalása. Foglalkozik a földrengések eloszlásának a hegyszerkezetekhez, mélytzhányókhoz való
tengeri árkokhoz gravitációs anomáliákhoz és
viszonyával. Nagyon érdekes összefoglalást ad a Föld szerkezetérl. Az ersen szeizmikus és teljesen nyugodt területek leírása után a tengerrengérek
kérdésérl, valamint a földrengések mechanizmusáról számol be. Értékes
irodalom egészíti ki ezt a nagyon tanulságos olvasmányt.
táblázat.
adatait. >a

nagyersség

mköd

mköd

Egyed-

Rt

A

gyakorhé: Prospeetion géopliysijue T. I. (Páris 1950.)
Rothé et
lat geofizikai kutatás céljait óhajtja szolgálni. A megjelent els kö‘et a szeizm’kus mérési módszerekkel és a rádioalktív-módszerekkel foglalkozik. Nagy
érderne, hogy az elméletileg megalapozott eredményeknek nagyon sokszor
konkrét gyakorlati kivi' elét is közli. Ugyancsak új benne az hogy eddigi
szeizmikus felvételeik eredményeirl is részletesen beszámol. A következ
részekbl áll: I. rész: 1. a refrakció módszere. 2. A kutatás kétféle módszere
és a hullámok terjedése. 3. A reflexiós szeizmikus módszer. 4 Mszeres berendezések. 5. A felvev berendezések elmélete. A II. rész tartalma: 1- Az Egyesüli Államok szeizmikus felvételei. 2. Néhány példa szerkezeti kutatásokkal
kapcsolatban. 3. Lengyelországi szeizmikus felvételek. 4. Gleccserek morfológiájának kutatása. 5. Egy új szeizmikus felvétel Franciaországban. 6. A szeizIII. és IV. rész: a rádioaktív-módmikus módszer alkalmazása a tengereken.
ze !'t tárgyalja. A III. rész kissé elavult é- akadémikus jelleg. A IV. rész
ismét érdekesebb, mert a rádioaktívkutartás geológiai alkalmazásait tar-

A

talmazza

Egyed.
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Hóé: Recherches sur la radioactivité d’un gránité des Vosges pár la
méthode photographique. (Anales de Géophysique T. 4. 1948 ) A tanulmány
Vogéaeikbl való gránitok radioaktivitásával foglalkozik. Szerz a rá dlloak ti vitás vizsgálatára fényérzékeny lemezeket hasznúi s ennek techn káját is közli.
Az alfarészecskék nyomvonalai általában cirkon jelenlétekor lépnek fel bár
a cárkon nem mindig mutat nagyobb aktivitást. Ugyancsak a cirkonkörüli
sugárzás következményeiként fellépnek a pleochroós udvarok. E részek területén sugárzás nem észlelhet. Megállapítható, hogy a rád'ioaktív-sug árzás a
biot-tokban lév cirkon közvetlen környeze ébl indul ki míg a földiátokban
és kvarcban egyáltalán nem tapasztalható. Tisztázódott az is, hogy a sugárzás
az urántól és származékaitól ered.

Egyed.

okú

el: Introduction á l’étude mécanique des deformations de l’écorce
G
Föld és a földkéreg megismerésére a földtan mindterrestre. Párizs 1948.
inkább igénybe veszi azokat az eredményeket, amelyeket egyszerbb körülmények között iá fizika és szilárdságtan az
és anyag kölcsönhatásának tisztázásában már elért. S hogy mennyire hasznos ez az út tanúságot tesz róla
e munka, amelynek második kiadására alig öt éven belül került sor. Természetesen ezen a területen már nem lehet reális ha' árt vonni földtan és a Föld
több mint 500 oldalais
két részre oszttermészetfana: a geofizika között.
ható. Az els 100 oldalon az egész Földre, tehát annak bels szerkezetére
vonatkozó megismeréseinket veszi vizsgálat és kritika alá. Fog.alkoz tk elször
a Föld alakjának kérdésével, az anyagok eloszlásával a Föld belsejében.
Elemzi az izosztáziát és annak földtani szerepét. Vizsgálat alá veszi a Föld
szilárdsági viszonyait a dagályjelenségek és a földrenaé-'ek alap’án,
majd a nyomás- és hmérsékleti viszonyok megismerési_ lehetségét tárgyalja.

A

erk

m

A

:

bek

Különösen érdekesek azok

szempontok amelyeket a Föld bels hmérsékleFöld hkészletének eredeténél már az atomfizika
figyelembe veszi. Az elemzés és kritika után e kérdések

tével kapcsolatban fölvet.

újabb eredményeit

is

a

A

szintézisét adja.

A

könyv második

fele.

amely további négy

részt tesz ki,

a

földkéreg

deformáció jónak elméletével és az elmélet alkalmazásával foglalkozik. Elször
a kzetek alakváltozásának mechanikáját adja, a plaszticitá-’ra vonatkozó
kísérleti eredményekkel kiegészítve
majd ezeknek matematikai elméletét
közH A következ részben mindezeket az eredményeket az egyszer toldani
esetekre (egyszer haj’ítás. gyrdés, törés, dliiaklázis) alkalmazza, végül az
utolsó^részben az ál alános tektonikai kérdések mechanikáját és részben dinanrkáját vázolja fel az elz fejezetek adatai alapján
A könyv olvasásában kissé ijesztleg hatnak a matematikai mechanikai
egyébként egyszernek mondha + ó
és szilárdságtani
levezetések, bár ezek
elhagyása mellett is a gondolatmenet jól követhet. A
jelzi azt az utat.
amelyen a földtan is a többi természettudományok mintájára, rövidesen tovább
haladni fog.
Egyed.

—

—

Kransel

R.:

m

Versunkene Flórén.

(Eine Einführung in die Palaobotanik.) Waldemar Kramer. Frankfurt
1950; 152 oldal. 64 táblával. 28 szövegközti képpel. Igen nagy hiányt
pótol Krauselnak az snövénytan kiváló kutatójáník most megjelent,
Tulajdonképpen bevezetés ez a munka az
gazdagon illusztrált könyve.

a/Main

snövénytanba.
A könyv írója az elkerült fosszilis növényeket úgy állítja össze, hogy
az egyszerbbl, az sibbl haladhassunk a bonyolultabb, a fejldés magasabb fokán álló növényvilág felé. Minden elkerült snövénynél rögtön felveti a kérdést, hogy milyen fejldés örténeti összefüggésben van egyrészt
az eddig a’ált növényfossziliákkal, másrészt a ma él növényekkel. Különböz növénycsoportok fejldéstörténeti összefüggését táblázatokban közli.

Nem

hallgatja el a jelenleg még megoldatlan prob.émáfca; sem amelyeket
a fejldéstani összefüggésnek még hiányzó lépcsfokai jelentenek.
paleo-

A

botanika terén a
kori

jöv sürgsen elvégzend

flórák nagyobb

hiányos

a

tudásunk.

feladataihoz sorolja

<a

harmad-

mérv tanulmányozását, ahol jelenleg még nagyon
A pollen- és spóraanalízis, fleg a régebbi rétegekbl,

a szerz szerint még alig jutó t túl az els kezdeten. Az snövénytantól szép
eredményeket vár még az snövényföldrajz és az sid ima tol ógia területén

is.

Nem

feledkezik meg munkájában ia fosszilis növények gyakorlati vonatkozásairól sem. Kiemeli, hogy a kszénbányászat terén emelked jelentségek az snövénytan eredményei.
Összefoglaló magyar paleobotanilkiaá munka hiányában' mJindenkinek. de
fleg az egyetemi hallgatóknak melegen ajánlhatjuk e tanulságos és kitn
könyvet..

Rásky

*

Felels szerkeszt: Kertai György.
Kultúra Nyomda VIII., Con-ti-ntea 4
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— Felels kiadó: iSolt Sándor.
— Felels vezet: Heitter Imre.

