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ISMERTETÉSEK

Nemzetközi Geokémiai Bizottság

A francia Földtani Társulat üléseirl beszámoló folyóiratnak 1952. évi 13-

számában (C. r. de la Soc. Géol. de Fr. No. 13—14, 1952.) értesülünk arról, hogy
1951. szepteihberében New-Yorkban és Washingtonban ülésezett XII. Nemzetközi
Kémiai Kongresszuson Geokémiai Bizottság alakult, az „elemek geokémiai helyze-
tének” vizsgálatára. A Bizottság elnöke Niggli P. Zürich*, alelnöke Flei-
s c h e r M. Washington, titkára B a r t h W. Oslo és Raguin P. Paris. A Bizott-
ság célja a geokémiai kutatások összegyjtése, bibliográfiájának nyilvántartása s

ebbl a célból kéri az érdekelt szakemberek közremködését. 1953-ben tartandó
kongresszuson fog a Bizottság véglegesen megalakulni. Az errevonatkozó érdekl-
dések B a r t h T. F. N. (Geol. Mus. Oslo 45, Norvégia) címre küldhetk.

V a d á s z

R é t h 1 V A. : A Kárpátmedencék földrengései. Akadémiai Kiadó, Budapest
1952.

A szépkiállitású könyv szerzjének 40 év szorgalmas munkájával végzett gyj-
tését teszi hozzáférhetvé. Nem szakemberek számára is érdekes olvamány, mert
egykorú jelentések, leírások alapján számol be mindazokról a földrengésekrl, ame-
lyek hazánkban és környezetében 455-tl 1918-ig megállapíthatók voltak. A gyjte-
mény elssorban a mszeres mérések eltti — följegyzett — földrengések összes-
ségét tartalmazza. Ennek tudományos szemponthói nagy jelentsége van, mert így
lényegesen hosszabb idre visszamenen kapunk képet a tárgyalt területen belüU
rengések eloszlásáról. A gyjtemény meggyz bennünket arról, hogy a mindössze
40 — 50 évet felölel mszeres mérésekbl a terület hegységszerkezeti viszonyaira
vont következtetések nagyobb távlatokra is érvényesek. Természetesen, minél
inkább távolodunk a jelentl, az írásos adatok annál bizonytalanabbak. Helytelen
volna tehát ezekbl az adatokból statisztikai következtetéseket levonni, hiszen azok
az egyenl statisztikai valószínség követelménynek nem felelnek meg.

Figyelemreméltó a m kultúrtörténeti szempontból is, mert éles fényt vet
arra a fejldésre, amin ez a tudomány az elmúlt másfél évezred alatt átment.

Egyed

A Magyar Tudományos Akadémia Mszaki Tudományok Osztályának Közle-
ményei, V. kötet 1—2. szám. Budapest, 1952.

Az Osztályközlemények e száma az 1951. évi Akadémiai Nagygylés geodé-
ziai és geofizikai eladásait és azok vitaanyagát tartalmazza. Az alábbiakban a
geofizikai eladásokról számolunk be.

* K á n t á s K.; „Hazai geoelektromos kutatások” c. dolgozatában az elek-
tromos mérések általános elvi kérdéseinek ismertetése után arról számol be, milyen
sikereket ért el bauxit kutatás terén a Soproni Geofizikai Munkaközösség elektromos
szondázással. Ismertette továbbá nem túlságosan mély szerkezeteknek a földi ára-
mok módszerén alapuló, de mesterséges áramforrásokba! történ felkutatásra vonat-
kozó elgondolásait.

D o b a i T. a hazai szeizmikus kutatások és a szeizmikus mszerépítés
elvi kérdéseirl és eddigi eredményeirl értekezett.

A szeizmométer építés kérdéseit Stegena L. ismertette. Kutatásai els-
sorban a talaj elmozdulásmér szeizmométerekre vonatkoznak; de vizsgálatokat
végzett az accelerometerek használhatóságával kapcsolatban is.

Az elmozdulásmér szeizmométerek közül a dinamikus jelleg szeizmométerek
jöhetnek számitásha. A kutatások eredményei alapján megállapította a szeizmo-
méterek minimáUs tömegének az értékét, s megoldotta a geofonok mágnesköri
méretezésének a kérdését, a szükséges csillapítás elérését is figyelembe véve. A geo-
fonok alacsony saját-frekvenciáját torziós felfüggesztéssel érte el. Az általa épített

* X i g 1 i P. idközben elhunyt.
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geofon jellemzésére csak annyit, hogy a hazai geofonok sokkal gyengébb minség,
anyagok felhasználása ellenére is nemcsak felveszik a versenyt a külföldi geofonok-
kaí, de túl is szárnyalják azokat.

Sebestyén K. a szeizmikus oszcillográf-galvanométerek szerkesztésénél
elért szép eredményeirl számolt be. Galvanométerérl ugyanazt lehet mondani,
mint a S t e g a n a-féle geofonról.

Varga K. a szeizmikus frekvencia-vizsgálatok eddigi eredményeirl és a
további vizsgálatok irányáról tartott eladást.

Végül Kollár F. az ersítberendezés-tervezéseknél elért eredményeket
ismertette.

R e n n e r J. eladása a függvonalelhajlások kérdésével foglalkozott. Az
Állami Geofizikai Intézet nagytömeg Eötvös-inga méréseinek anyagából dolgozott
fel egy részt, kiszámítva a függvonalelhajlás változását, s megszerkesztve az izano-
málgörbéket. Az eredmények földtanilag azért érdekesek, mert a számított izanomál-
görbék más tömegek jelenlétét hangsúlyozzák ki, mint a torziós inga izogamma-
térképei.

Scheffer V. „Izoszjázia” c. eladásában két gravitációs szelvénynek
földtani nagyszerkezetekkel való kapcsolatát vizsgálta. Az egyik szelvény az Aiaccio -
Livorno— Solferino — München vonalt jelzi, a másik az Északkeleti-Kárpátokat harán-
tolja. A gravitációs szelvény alapján az Alpok területe kompenzáltnak mondható,
ezzel szemben az Alpoktól délre lév terület nincs izosztatikus egyensúlyban. Itt

az izosztatikus anomáliák szoros összefüggést mutatnak a színtváltozások menetével,
a szeizmikus megfigyelések pedig a gránitkéreg elvékonyodására engednek követ-
keztetni.

A második szelvény azt mutatja, hogy az Északkeleti-Kárpátok területe izoszta-
tikus egyensúlyra törekszik, tehát pl. a munkácskörnyéki pozitív izosztatikus ano-
máliák területén valóban süllyedés észlelhet. Az izosztatikus depresszió létrejöttét

az Appenninek és a Kárpátok területén takaróred alá került nagyvastagságú
fiatal üledéknek magyarázza.

B a r t a Gy. „Földmágnességi értékek változásainak törvényszerségei
hazánkban“ c. értekezésére a szekuláris változások menetével és azok magasabb-
rend megközelítésével foglalkozik. Ezeknek eddig nem ismert 44 éves periódu-
sait állapítja meg. Eredményeit más obszervatóriumok adataival összehason-
lítva ugyanazt a periodicitást mutatja ki.

Egyed

Bendeíy László: Orogéu jelleg kéregmozgások Budapest fváros
területén. Bányászati lapok. 1952. 10. sz.

Szerz Budapest területének mozgásait veszi vizsgálat alá a háromszögelési
mérések és a precíziós szintezések eredményei alapján. Az így adódó horizontális és
vertikális elmozdulásokból a hegységszerkezeti folyamatokra igyekszik magyará-
zatot adni. A fellép ellentmondásokat, nagyon helyesen, részben konszolidációs
folyamatokkal, részben hidrológiai okokkal magyarázza.

A dolgozat azonban néhány kritikai megjegj'zést kíván:
1. Kifogásolnunk kell a mozgások ,,orogén jelleg” megjelölését. Itt leg-

feljebb csak hegységrögök mozgásáról van szó, amelynek semmi köze sincs a hegység
képzdéshez.

2. A területnek törésvonalakkal határolt tagoltságával, legalábbis a horizon-
tális irányú elmozdulások semmi, vagy csak véletlennek mondható kapcsolatokat
mutatnak. Célszer volna a vizsgálatokat kiterjeszteni e jelenség okára is. Hozzá-
tehetjük: ez a tény a konszolidációs viszonyokkal csak igen laza kapcsolatban áll.

3. Helyes lett volna, ha az erk nagyságának meghatározási elvét, valamint
az erszétbontások elvét szerz részletesebben taglalta volna. Miután itt elssorban
deformációkról van szó, amelyek feloldódása jelentkezik az elmozdulásokban,
helyesebb volna az erviszonyokat fészültségi trajektoriákkal jellemezni.

4. A 85 éves izoanabázisokról érdekes mozgás képe rajzolódik ki. A Hvös-
völgynél észlelhet, valamint a Mártonhegy felíráshoz futó 0-ás izoanabázishoz
képest ers ugrást mutatnak, olyanszeren, mintha a Kecskehegytl a Sashegyig
futó 50-es izoanabázistól keletre lév tömb rátolódnék a tle nyugatra lév tömbre.

Ugyanezen az izoanabázis térképen szépen kirajzolódik a Gellérthegy—
Hvösvölgy irányú törésvonal is.

5. A 85 éves, de még inkább a 14 éves adatokból szerkesztett izoanabázisok
menete a pesti oldalon párhuzamosan szalad a megfelel Duna-szakaszokkal. Ez
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arra utal, hogy itt a függleges kéregmozgások egy mélyebben fekv törésrendszer
mentén való mozgásra vezethetk vissza. A szintváltozások arra mutatnak, hogy a
Duna vonala is egy ilyen törésvonalat jelent, ezen a területen.

E megjegyzésekkel csupán néhány a szerz által nem hangsúlyozott szempon-
tot óhajtottunk fölvetni és néhány félreérthet részt tisztázni. Mindez azonban mit
sem von le a m helyes megállapításainak értékébl. Egyed

I

E 1 1 r e L. — R o m w a 1 t e r A. — S z á d e c z k y E. — Takács P. :

A kszén képzdése, kémiája és bányászata. Szénfeldolgozó vegyipari technológia.
I. kötet. Nehézipari könyvkiadó 1952. 209 oldal.

A könyv els kötete egy három kötetre tervezett sorozatnak, mely a kszénrl
és annak ipari feldolgozásáról szól. Elssorban mérnökök számára készült. Részint
a Veszprémi Megyetem ásványolaj- és szénfeldolgozóipari tagozata hallgatóinak
szolgál tankönyvül, részben a szénfeldolgozó ipar végzett mérnökei számára jelent

kézikönyvet.
Els része a kszén termelésének és feldolgozásának történetét foglalja össze.

Második része a kszén képzdésérl szól, harmadik része a kszén összetételét és

sajátságait tárgyalja, a negyedik rész a kszenek elfordulásával foglalkozik, utolsó
részében pedig ismerteti a kszén bányászatát.

A könyv elssorban mérnöki szempontokat tart szem eltt, még a legújabb
földtani és kszénkzettani kérdések ismertetésében is. ^

Geológusok számára a földtani kérdésekkel szomszédos mérnöki feladatok
megvilágítása, az ezzel kapcsolatos gyakorlati adatok és táblázatok miatt értékes
a könyv. Különösen érdekes és tanulságos a köszénelfordulásokról szóló rész. Ez az
egyes kül- és belföldi kszéntelepek földtani és termelési adatait ismerteti, számos
táblázat, részlettérkép, valamint szelvény bemutatásával.

Sajnos a kiadó nem gondoskodott a könyv megfelel kiállításáról. Sok benne
a nyomdatechnikai és sajtóhiba is. Z o 1 n a i

M u r a t o V -M. V. : Középeurópa U-i részének hegységszerkezeti kérdései.

A szovjet regionális tektonika a gyrdéses területeket kisebb szerkezeFi
egységekre osztja. Ezek: antiklinóriumok, szinkhnóriumok, bels és idsebb masszí-
vumok, megantiklinálisok, szegélysüllyedések (árkok) stb.

O OKSl mrtMlUVM TAIU nrUUT CUMfA msi-fALlOlÓl TÁSLÁJAlmZINI rASLAj MACrOSB ANTirUNALIS SZEmiEUK
MlKAMSfl ES PALEOZOl MASCAl

^^usmí AMTiKimALis szcHEZfTfr stÁenrAj szEsnrsúnmim ÉsjArsoswA nis szinkuk piuma

F7~1 AZ AmiAI-LOMlAP.SIAI SOLLYEDÍK I I NE06ÍU SOumím V//A A MASYAt ES AZ ÉS2AK301CA)-H£DENCE PEltHELT RÉSZEI r-

ÉS A DOSRUCZSA-HAS.EZimM

RAJMAI -ÁROK r»~l KRíSTAíYOS KÓZEpEKET fElTÁW MELYfURÁSOK I
o \ amAS>'AR PAEOEMCÉm MCLrIÚRÁSSAL FEIT/.RT MEZOZOIKUU
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Közép-Európa D-i részét a következ szerkezeti egységekre lehet bontani;
A Keleti- és Déli-Kárpátok antiklinálisai, magjukban prekambriumi, paleozói

és triász-jura képzdményekkel, szárnyaikon kréta-paleogén üledékekkel.
Az ÉNy-i megantiklinóriumot alpi-szlovákiai megantiklinóriumnak nevez-

hetjük. Ezeknek K-i magját, az AlacsonyTátra, Magas-Tátra, Nagy- és Kis-
Fátra kristályos és mezozói kzetei, továbbá a Szepes-Gömöri Érchegység képzd-
ményei alkotják a köztük lév süllyedékeket. Ny-on a megantiklinórium mag-
ját az Alpoktól a Kis-Alföld választja el. A K-i Alpok antiklinális szerkezetét
Belouszov, Gzovszkij és Gorjacseva nemrég megjelent mun-
kájukban világosan kimutatták.

A megantiklinóriumok a Nyugati Alpokban is folytatódnak. Ezeket a hatalmas
antiklinális szerkezeteket É-ról és ÉK-rl szegélysüllyedékek választják el a táblák-
tól, amelyek több különálló övre oszlanak: molassz, svájci, bajor, alsó ausztriai,
krakói és küls kárpáti övre.

Az alpi-szlovákiai antiklinóriumhoz D-rl^a Dinaridák megantiklóriuma
csatlakozik, amely több hatalmas DNy-i irányban átbuktatott redbl áll. Az anti-
klinórium magját fels-paleozói és triász rétegek töltik ki. É-ról az északboszniai
flis szinklinórium határolja, ami valószínleg a Vardar folytatása. D-en az adriai-

lombardiai szinklinális-depresszió terül el, amelynek üledékei gyakran az Alpok
szegélyzónáira települnek. A Magj'ar Alföld és az Erdélyi-medence a jelek szerint

különböz gyrt alaphegységekben fejldtek ki. A süllyedéseket kitölt újharmad-
idszaki üledékek alatt, az egyes helyeken a kristályos alaphegység antiklinális

szerkezeteinek magja, más helyeken az ezek szinklinóriumait elválasztó mezozó
képzdmények települnek. J a n t s k y

S u f J. : Kííszénterületek földtana.

' J. S u f bányászfiskolai eladásaiból összeállított kszénföldtani tankönyv
jelentsége túln a fiskolai tankönyv keretein. A csehszlovák kszénterületek
többségének és néhány külföldi kszénbányának ismertetésével az író olyan modem
mvet alkotott, amilyennel a cseh szakirodalom nem rendelkezett (C. P u r k y -

n y é-nek „A kszén és lelhelyeinek földtana” c. könyve u. i. már régóta elfo-

gyott s 1918-. évi megjelenése óta a tudomány is nagy léptékkel haladt elre).

§ u f szükség szerint figyelmet szentel a kszénnel összefügg gazdasági és

politikai kérdéseknek is.

Igen értékesek a kszénlelhelyek földrajzi eloszlásáról szóló fejezetek. Ter-
mészetesen csak a csehszlovák kszénterületeket tárgyalja részletesebben. Meg-
vizsgálja a kszénterületek eloszlásának ^és készleteinek kérdését is. Felhívja a
figyelmet P. I. Sztyepanov szovjeí akadémikus kutatásaira, melyek szerint
a kszénkészletek a jelenben nincsenek egyenletesen elosztva, de a kszénképz
anyagok koncentrációja nem csökkent. A Föld kszénképzdési fidszakai
a karbon, a perm és a jura, meg a harmadidszak. A kszénképzdés megoszlását
grafikusan is ábrázolja.

Uytenbogaardt W. : Tables íor mieroscopie identifieatíon of re mine-
rals. (Táblázatok ércásványok mikroszkópos meghatározásához) Princeton Univ.
Press. N. Y. 1951.

Az ércszövetek elegyrészeinek meghatározása gyakran bonyolult feladat.
Ehhez kíván segítséget nyújtani a szerz határozókönyve. Effajta segédkönyvek
már elbb is voltak forgalomban, ezek azonban megismeréseink gyarapodása és az
eljárások tökéletesedése folytán már részben elavultak. Az új kiadvány értéke nem-
csak korszerségében rejlik, hanem abban is, hogy anyagelrendezése ill. táblázatai
az eddigieknél egyszerbbek.

A könyv kétféle felsorolást és egy határozó táblát tartalmaz. Az els a csiszo-
lás! keménység növekedése, a második a visszaverképesség mérszámának emel-
kedése szerint sorakoztatja fel az ércásványokat. Ez a két alap egyesül aztán a
meghatározó- (f-) táblázat kulcsának vezérfonalába. A keménységet 3 közönsége-
sebb érchez (galenit, kalkopirit, pirít) viszonyítva: ezen belül a visszaverképesség
növekedése a csoportosítás alapja. A táblázat oszlopai minden fontos adatot
(szín-összehasonlítás, étetés) felsorolnak. Értékes újítás az ásvány jellemz
társulásainak felsorolása és az ezzel kapcsolatos fontosabb irodalom idézése is.

Kezd kutatók számára ez felbecsülhetetlen segítséget jelent. Kiegészítésül gondos
összeállítást nyújt az utóbbi idkben feleslegessé vált ásványnevekrl, ill. azonosí-
tásokról. A nagy szakértelemmel összeállított munka tehát — néhány kisebb adat-
beli hibától eltekintve — igen használható. Sztrókay


