
ISMERTETÉSEK

Erdélyi János: Kristályszerkesztés és kristályszámítás

213. oldal, 186 rajz. — Függelék: Tokodv László: Kristályszerkesztés
gömbvetiiletek használata nélkül. 215—255 oldal. 54 rajz. Budapest, 1954. Akadémiai

Kiadó.

Erdélyi elszava szerint munkáját szak- és egyben tankönyvnek szánta.
Tankönyv jellegének megfelelen több alapismereti anyagot közöl, így a gömbhárom-
szögek sajátságait és a rájuk vonatkozó tételeket.

A könyv három ffejezetre tagolódik : I. Kristálytani szerkesztések, II. A kris-

tályszámítás általános egyenletei, III. A kristályszámítás a különböz rendszerekben.
' A kristály-számítási és szerkesztési feladatok megoldására kizárólag a gömb-
vetületeket s ezek közül csak a sztereográfikus és gnomonikus vetületeket használja.
Ismerteti mindkét vetület tulajdonságait és összefüggésüket egymással. Rámutat el-
nyeikre és hátrányaikra, valamint alkalmazási területükre. Behatóan tárgyalja a kris-

tálymérésekkel nyert adatok felhasználását a kristály- elemeinek (tengelyarány, tengely-
szögek) számításakor. Foglalkozik a lapszögek számításával. Minden kristály-rendszer-

ben felmerül számításokat részletesen tárgyalja és példákkal világosítja meg.
A számításokban alkalmazott egyenleteket táblázatosán is összefoglalja. Ezzel

a szakembereknek segédkönyvet ad, amelyben a legfontosabb egyenleteket gyorsan
megtalálhatják.

A szerkesztéseket szintén csak a sztereografikus és gnomonikus vetület segélyével

végzi . Ismerteti a két vetület készítését és a vetületkbl az egyszer és az ikerkris-

tályok szerkesztését.

A számítások- és szerkesztésekhez mellékletként a V. .Goi d s c h m i d t-féle

húr- és tangenstáblázatot, a W u 1 f f-hálót és kevésbé használatos W r i g h t-liálót

közli (helyette célszer lett volna az általánosan elterjedt V. Goldschmi d t-féle

háló közlése).

A szöveg megértését számos sikerült rajz könnyíti meg.
A kristályszerkesztés vetületek nélkül is megoldható. A gömbvetiiletek hasz-

nálata nélkül végezhet szerkesztési feladatokat a síkmetszés- és övtengely- meghatáro-
zásával a könyv függelékében Tolcody L. ismerteti, általánosan és minden rendszer-

ben, mind az egyszer, mind az ikerkristályokra vonatkozólag.
Tokodv L.

H. JL Cefl.ieyKHÜ, E. — íl. AnaHbes A. E. KyneHKo: CocTaB h nponcxowfleHHe

jiecca BeHrpHH

A magvarországi lösz összetétele és eredete. (Dokladi Akademü Nauk Sz. Sz.

Sz. R. 1954. Tóm. XCIY. Xo. 5. — Bemutatta Obrucsev V. A. akadémikus)

A Szovjetunió Tudományos Akadémiája kérésére a Magyar 'tudományos Aka-
démia 6 db. löszmintát küldött Magyarország különböz területeirl (Pusztaszabolcs,

Velence, Jászszentlászló, Nagyvölgy (?) és az Alföld déli, jugoszláviai részérl (Titel).

A szerzk Obrucsev akadémikus útmutatása alapján a lösz kzetképzdé-
sének, anyagszármazásának módjára és liely-ére kívánnak következtetni a szomszédos

országok területérl gyjtött minták korszer, részletes összehasonlítása alapján, \ izs-

gálataik kiterjedtek az ásványi statisztikus összetétel, az agyagásvány-alkatrészek

röntgen, hbomlási, festési eljárásokkal való meghatározására, a pH-érték, vegy-i össze-

tétel és karbonáttartalom megállapítására. 10 könny és 30 nehézásvány elegyrész

mellett mindegyik mintában kimutatták az illit és a montmorillonit, háromban a kao-

linit jelenlétét göthit, hidrogötliit, lüdroliematrt és egy esetben ferrihalloyzit kíséretében.
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Az ásványszemcsék felületi és alaki sajátságai, a könnyen málló ásványfajok gyenge
•elváltozása, a vizsgálati anyagok rétegzetlensége, és más, küls kzettani jellegek alapján

a magyarországi löszt légi eredés üledéknek minsítették.
Vizsgálati eredményeik alapján a szerzk B e r g löszképzdési fölfogása ellen

szólnak, ugyanakkor nem adnak határozott vizsgálati bizonyítékot saját állásfoglalá-

.sukra, a nálunk régóta eolikus üledékként ismert lösz légi származásának bizonyítására.

A lösz egyetlen lényegi kritériuma : légi úton lebegve szállított
finom törmelékanyagból származik.

Vizsgálataikban hiányzik a leglényegesebbre, az üledékképzdésre való vissza-

következtetés szemcseösszetételi alapon. Megállapításaikat fként a »terrigén« kompo-
nensek vizsgálatára alapítják. Különös figyelmet fordítanak a talajképz folyamatok
.löszképz, elváltoztató hatására. Ennek hiányában Obrucsev álláspontjának iga-

zolását látják.

A magyarországi lösz üledékképzdési, települési viszonyainak s az ezt közl
tanulmányok ismerete nélkül készült dolgozatuk okfejtése azonban nem meggyz,
noha k is, mint a hazai irodalom általánosságban, a löszt eolikus üledékként jellemzik.

Á 0,01—0,25 mm 0 szemcserészleg alapulvétele az ásványtani statisztikus

összetétel vizsgálatánál bizonyítja, hogy a szerzk nem tesznek lényegi különbséget
görgetve szállított > 0,1 mm 0 és lebegve szállított < 0,1 mm 0 törmelékanyag
között. (A lebegveszállítás fels határát nehéz ásványoknál 0,05 mm 0 -nél valószín-
síthetjük.) A görgetve és lebegve szállított csoport el nem különítése a regionális futó-

homok és löszképzdés egyidej egymásmellettiségének és egymásba való fokozatos
átmeneteiének nézetébl származik. Eszerint valóban nem látszik szükségesnek a két
csoport elkülönítése és külön-külön történ vizsgálata : az anyagforrás azonos.

Vizsgálati eredményeink ellenben azt mutatják, hogy a két csoport regionális

üledékeinek jelenléte a lösz lerakodási területein nem magyarázható egyértelmen.
Mindkett a nyári félévek üledéke, sakhogy az egyik szélcsendben történik, a másik
pedig aktív szélfúvással egybekötötte

A lösz anyaga, a < 0,1 nini 0 anyagmennyiség egész Európában »gyökértelen«,
egyértelmen származtatható, regionális képzdmény. Az eljegesedett idtartamok
alatt létrejött zonális légköri cirkuláció, keleti anyagszállító légmozgás terméke, mely
mindannyiszor létrejött, valahányszor a zonális légköri cirkuláció nyugati, nyáron tevé-
keny szelét a skandináviai belföldi jégtakaró küszöbértéken túli kiterjedése nem engedi
érvényre jutni. Ha a zonális légköri cirkulációban a féléves szélrendszerváltozás bekö-
vetkezhet : még a nyári poranyagszállítás lehetsége esetén sem képzdhet lösz a nyu-
gati szél nagy deflációs készsége következtében. Lösz csak a krionálisok zonális légköri
cirkulációjú, keleti széllel jellemzett, télen deflációs készség — nyáron lerakó szaka-
száiban képzdhet, regionális futóhomok pedig az interkrionálisokbau kialakult, zonális
légköri cirkulációs, szoláris klímatípusok tartama alatt. (l.KrivánP. : A középeurópai
pleisztocén éghajlati tagolódása. Acta geologica. Tóm. III. Budapest. 1954. 3—4.).

A szerzk az ásványtani statisztikus összetétel alapján a magyarországi lösz

anyagát az Alpok morénáiból származtatják. Ez a megállapítás, még a Bulla szerinti

alpi bukószelek okozta hatás figyelembevételével sem állja meg a helyét.

A tanulmány B e r g löszképzdési nézetével szemben álló Obrucsev állás-

pontja szerint vizsgálja kritikailag Berg löszképzdési ismérveit.

K r i v á n

K o r o b k o v, J. A.: Határozó és metodikai vezérfonal a harmadkori molluszkákhoz

Korobkov értékes munkája, egy hat.ározókönyv sorozat els része. Megelzte
ezt a munkát szerznek egy kisebb közleménye, mely az smaradványok általános
formai leírási módjával foglalkozik.

Szerz azért tartja fontosnak ezt a módszertani és határozókulcs sorozatot, mivel
a népgazdaság számára szükséges földtani nyersanyag-kutatásokban pontos rétegtanra
van szükség, aminek alapja a pontos slénytani anyagfeldolgozás. Tekintettei arra,

hogy az slénytani irodalom részben régen elfogyott alapmunkái hozzáférhetetlenek
a széles rétegek számára, szerz szükségesnek tartja az olyan segít m használatát,
amely megkönnyíti az alakok felismerését.

Tekintettel arra, hogy a harmadkori rétegek mind a Szovjetunióban, nnd a népi
demokráciákban igen sok iparilag felhasználható nyersanyagot tartalmaznak, szerz
mindenek eltt ezeknek a rétegeknek a könnyebb szintezhetségéhez kíván hozzájárulni
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és segédkezet nyújtani a különböz távoli kutatócsoportoknál dolgozó geológusok és
paleontológusok számára és a népi demokráciák szakembereinek részére is. Munkáját
igen kimerít hannadkori táblázattal kezdi, amelyben párhuzamba állítja a szovjet-
orosz harmadkori szinteket az Európa különböz részein használatos különböz szint-
elnevezésekkel. Táblázatában az egyes szintekre jellemz kzet minemségét és fonto-
sabb kövületeit is feltünteti. Táblázatai fontos segédeszközt jelentenek a"szovjetorosz
harmadkor ismeretéhez.

A tulajdonképpeni határozó részt a kagylók kimerít morfológiai jellemzése
elzi meg, továbbá a kagylók meghatározásának a metodikáját is adja" Fontos része
a könyvnek a kagylók meghatározásánál használatos mszavaknak szakszótárszer
magyarázata.

A munka második fele a tulajdonképpeni határozó rész, amelyben szerz a ge-
nuszok jellemzésére fekteti a fsúlyt, magasabb rendszertani egységek csak egész röviden
vannak jellemezve. A genusz ismertetések a fontos morfológiai jellegekre szorítkoznak,
és nem nyúlnak vissza az eredeti genuszleírás adataihoz. A határozókönyv csak a Szov-
jetunió harmadkori rétegeiben található genuszokat és szubgenuszokat öleli fel. A genusz-
jellemzést megelzi a genotypus megjelölése és a genusz kora és földrajzi elterjedése.

Az értékes munkát, mely a demokratikus országok kutatói részére is lényeges
segítséget jelent, számos szövegközti ábra és 96 igen szép tábla egészíti ki. Érdekldéssel
várjuk a folytatást, a csigákról szóló kötetet is.

Szörényi E.

J Senes: Spodnosarmatska fauna ípri Malej nad Hronom (Alsó szarmata
fauna a Garam melletti Mala-községbl) . Geologicky Sbomik. III. kötet 3—4. szám.
1953. Bratislava. 193—257. o. 12 tábla.

A szerz a község melletti útbevágás barnászöld agyagjából gyjtött faunát
mutatja be, mely fleg csigákból áll. Kisebb számban szerepelnek kagylók, valamivel
gazdagabb a Foraminifera- és Ostracoda-farma.

A csigák közül faj- és egyedszámban a Mohrensternia-íéléK uralkodnak, amelyek-
bl a szerz több, mint 5000 példányt gyjtött és vizsgált. Munkájának értékét ez a
monográfiaszer összefoglaló feldolgozás adja. Az eddig ismert fajok mellett 25 rij fajt

ír le, számos átmenetet állapít meg, melyeket A, B, megjelöléssel illet és változatnak
illetve típusnak tekint. Hangsúlyozza, hogy az új fajok legnagyobbrészt helyi kifejl-

désnek. (Ebben az esetben talán jobb lett volna ezeket is csak változatnak tekinteni.)

A változatoknak már (nagyon helyesen) nem ad új nevet, pusztán érzékelteti a köz-

tük lev különbséget A, B megjelöléssel. Mindenesetre a sok ríj alak — amelyet a szerz
megállapít — a pontos és részletes megfigyelést bizonyítja. Táblázatszerén bemutatja,

hogv az eredeti két faj ( inflata és oblonga) jelenleg már 34 fajra és változatra van szét-

tagolva.
A faunát összképe alapján alsó szarmatának minsíti. A szarmata alakok külö-

nösebb eltérést nem mutatnak a hazai típusoktól, mindössze 3 tortonai maradvány-
alak ismeretlen nálunk. A Kárpátmedence szarmata faunája véleménye szerint egy-

részt idsebb miocén eurihalin alakokból, másrészt csökkentsósvizi keleteurópai fajok-

ból alakult ki.

B o d a

K. F. Chodutu E. J. Gübelin: Schmuck- und edelsteinkundliches

Taschenbuch. — Bonn 1953. 158. old., 150. ábra, 27 táblázat és 2 többszínnyomású tábla.

A nagy, részletekbemen drágakmunkák mellett a rövid összefoglalások száma
csekély. A C Íl o d u b a—G ii b e 1 i n-féle munka lexikális jelleg ;

röviden és világosan

áttekinti az ékköveket és kristálytani, kémiai és fizikai sajátságaikat.

Betrendszerben felsórolja a drágaköveket, megadva nevik eredetét, kémia 1

összetételüket, jellemz fizikai tulajdonságaikat. Közli a drágakkereskedelemben

használatos elnevezéseknek megfelel ásványneveket.

Ezután ismét betrendben táblázatosán összefoglalja az ásványokat, az egyes

ásványcsoportok változatait és az ásványszíneket, továbbá a sokszor félrevezet keres-

kedelmi névvel jeltett ásványt.

A könw lexikális felépítésének megfelelen az ásványtanban és a drágakiparban
használatos szakkifejezéseket röviden megmagyarázza.
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A csiszolási alakokat rajzban mutatja be. Az ásványtársulások és kzetek kelet-

kezését, a magmás, üledékes és átalakult kzetek keletkezésének körfolyamatát, vala-

mint a földtani korokat egy-egy táblázat tünteti fel.

A legfontosabb ékkövek felfordulásait felsorolja.

Az eddig ismert fejezetek a drágakkereskedk, ékszerek és drágakgyjtk
igényeit — akik inkább csak a kövek felismerésére törekszenek — kielégíti. (1—67.

oldal.)

A könyv többi fejezete a drágakövek tudományos alapon nyugvó meghatáro-
zását tzte ki célul. Rövid kémiai és kristálytani adatközlés után a fizikai tulajdonságok
megállapítására szolgáló eljárások következnek. Keménység, fajsúly és részletesebben

a fénytani sajátságok vizsgálati módszereit közli, mindenkor szem eítt tartva a drága-
köveknél követend eljárásokat.

Rendkívül figyelemre méltó fejezetben foglalkozik a drágakövek, mesterséges
kövek és üvegek zárványaival általában, és az egyes drágakövek különleges zárványai-
val. A mesterséges kövek sajátságait külön is tárgyalja. E részekhez jól összeállított

táblázatok csatlakoznak. A szövegezés világos, de az esetleges bizonytalanságot elosz-

latja a 1 18 kitn mikroszkópiái felvétel, melyek nagy mértékben hozzájárulnak a valódi
és mesterséges drágakövek felismeréséhez.

A drágakutánzatokat és megkülönböztet sajátságaikat behatóan tárgyalja.

Táblázatok segítik el a drágakövek meghatározását. Ilyenek a drágakövek
színét, fajsiílyát, fénytörését külön-kiilön összefoglaló táblázatok, továbbá az ásvány
nevét, fajsúlyát, törésmutatóját, kettstörését, izo- és anizotrópiáját, színét, optikai

jellegét, pleokroizmusát, átlátszóságát, keménységét és kristályrendszerét feltüntet
táblázatok.

A mikrofotográfiákon kívül külön kiemelend a két színes tábla, melyek az ás-

ványok és drágakövek színét majdnem tökéletesen adják vissza.

A mindössze 158 oldalas könyvecske több szempontból elsrendnek minsít-
het. Szinte meglep, hogy az ismertetésbl látható sok adatot ilyen kis terjedelemben
sikerült közölni

;
ez részben köszönhet a jól megválasztott tipográfiának is, amely a

táblázatokat^, kiemeléseket nyomdailag kitnen oldotta meg. A könyvet nemcsak
drágakkereskedk, ékszerészek, drágakgyjtk forgathatják eredményesen, de a
szakemberek részére is hasznos összefoglalás.

T o k o d y L,.

S c h ü 1 1 e r A. : Die Eigenschaften dér Minerale.

I. Teil. Die áusseren Kennzeichen insbesonderes dér erz- und gesteinsbildenden
Minerale. Akademie Verlag, Berlin 1950. 1— 172. — II. Teil. Mineralchemische Tabellen
und qualitativ-chemische Naehweísverfahren. Akademie Verlag, Berlin 1954. 1—602.

Újabban egymásután jelennek meg ásványhatározó könyvek. Ennek magyará-
zata, hogy a napjainkban mindinkább fokozódó nyersanyagkutatáshoz megfelel segéd-
könyvet igyekeztek a szerzk adni. A különböz szempontokból készült munkák el-
nyét és hátrányát a gyakorlat mutatja meg.

Schüller ásványhatározója els kötetében a freibergi bányászati akadémia
évtizedek óta kipróbált és tökéletesített módszereit követte : a határozótáblákban
fényük (fém, — féligfém, — nemfémfény) és e csoportokon belül a karc színe és ke-
ménység szerint rendezi az ásványokat. Megadja a kémiai összetételt, színt, karcot,
keménységet, fajsúlyt, kristályrendszert, külalakot, tércsoportot, hasadást, alakot,
szerkezetet, a hasonló ásványokat, felhasználást, elfordulási módot és a kísér ásványo-
kat. Amint a felsorolásból látható, igyekszik a jellemz bélyegeket részletesen közölni.
A sorrendet illeten helyesebb lett volna a tércsoportot közvetlenül a kristályrendszer
után tenni. Az alak fogalma alatt nem a kristályalakot érti, hanem a kifejldési alakot
(vaskos, vésés, szemcsés stb.). A szerkezet nem a kristályszerkezetre, hanem a meg-
jelenésre vonatkozik (lemezes, oszlopos, sugaras, oolitos, stb.). E két megnevezés tehát
többé-kevésbé fedi egymást, illetleg egyik a másikba átnyúlik.

Az elbbiekben ismertetett frészt — ami a könyv legfontosabb és legterjedel-

mesebb része, 28— 167. old. — a kezdk részére írt bevezet rész az általános ásványtani
ismereteket foglalja össze, s itt különös figyelmet fordít a fontosabb kémiai elemek
egyszerbb eljárásokkal történ kimutatására. Röviden megmagyarázza a keletkezés
körülményeit (magmás, intruziv, vulkáni, üledékes átalakulási eredet ásványképz-
dési folyamatokat)

.
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A négy évvel késbb megjelent második részt szerz már határozott célkitzés-
sel nem kezdk, hanem szakemberek, ásványgyjtk és ásvánv-meghatározással fog-
lalkozó nem mineralógusok részére írta.

E kötet bevezet része általános ásványkémiai ismereteket közöl : a kémiai
képlet kiszámítása után ismerteti a borax- és foszforgyöngyök színezdését, a kationok
viselkedését standard-reagensekkel szemben, az ásványhatározáskor a szükséges vegy-
szereket, az atom- és ionrádiuszokat, a periódusos rendszert.

Az ásványhatározó táblák alkotják a könyv frészét (40— 562 oldal), amihez
csatlakozik a rendszertani áttekintés és a betrendes mutató.

Az ásványok meghatározásakor a mikrokémiai és kvalitativkémiai eljárásokat
alkalmazza. Közli az optikai adatokat, fizikai sajátságokat (karcszín, keménység, hasa-
dás, fájsúly), az ércmikroszkópos tulajdonságokat, a kristályrendszert és az elfordulási
körülményeket (genetikát)

.

Ötven kation kémiai meghatározási módját tárgyalja. A kationokat betrend- 1

ben sorolja egymás után. Minden kationnak megadja jellemz kémiai, kristálykémiai és
fizikai adatát. Táblázatban és diagrammban tünteti fel, hogy az illet kation milyen
vegyületeket alkot

;
pl. molibdén : elemként nem fordul el, szulfid 1 ismeretes, halo-

génvegyülete nincs, oxid 2, karbonát, szulfát, foszfát nincs, molibdát 8 ásvány, szilikát

és szerves vegvülete ismeretlen. E példából kitnik, hogy/az egyes kationok ásványait
a szokásos Dana-rendszer szerint tárgyalja.

A kationok meghatározására közli viselkedésüket a borax- foszforgyöngyben,
szódával, oldatuk és megfelel reagens alkalmazásakor keletkez képzdmény (csapadék)

'

alakját, a színreakciókat, analitikai reakciókat és végül a lángfestést. Minden egyes
'mveletnél megadja az ellenrzés módját és a zavaró vagy összetéveszthet jelenségeket.

A könyv elssorban nnkrokémiai és kvalitativkémiai eljárások alkalmazásával
határozza meg az ásványokat, de figyelembe veszi az alaktani, fizikai, kristály- és geo-
kémiai sajátságukat is. Jelents lépés, hogy nemcsak a »száraz úton« illetve »forrasztócs
kísérletek« alapján végezhet vizsgálatokat tartalmazza.

Miután a fsúlyt a kationok megállapítására helyezi, az izomorf sorok felbomla-
nak és ásványaik külön-külön kerülnek. Ez azonban nem hibája a könyvnek, mert szak-

emberek részére készült.

Schüller könyve széles alapokon felépült, alapos munka. Használhatóságáról
végleges bírálatot azonban csak a gyakorlati kipróbálás után mondhatunk.

A beígért 3. kötet az ásványmeghatározást elsegít fényképek és kristályrajzok

gyjteményét fogja tartalmazni.
T o k o d y

.

‘

Prior D. T.- Hey M. H.: Catalogue of meteorites. London 1953. II. ki-

adás. 432 oldal.

A meteorit-katalógusok közül kiválik Prior azonos cím régebbi munkája
(1923), amely nemcsak megbízható adatai, de a meteoritek rendszertana szempontjá-

ból is fontos összefoglalás. E munka kiegészítése Prior: A gnide to the collection

ot meteorites, London 1926. E 43 oldalas munka a British Museum gyjteményében
lev meteoritek lelhelyei, hullási, illetve megtalálási ideje és súlyán kívül ismerteti

a meteoritek történetét, sajátságait és rendszerezését. Prior katalógusához 1927-ben

Appendix jelent meg, amit 1940-ben Hey tollából S e c on d Appendix
követett.

A most megjelent munka az elzek alapján készült. Új adatokat és összefogla-

lásokat tartalmaz ;
anyagbeosztása lényegében változatlan, de korszerbb.

A bevezetés tartalmazza P r i o r-rendszerét és annak magyarázatát. Ezt követ
fejezet a British Museum meteorit-gyjteményének történetérl számol be.

Táblázatos összeállításból ismerhetjük meg a meteorvasak és kövek fajainak és

darabszámának adatait, hivatkozással a British Museumban lev darabokra. E táblá-

zat szerint az összes meteorhullások darabjainak száma 1702
;
ha ebbl a kétes, meg-

határozatlan és »ketts lelhely« (pl. Kingöonva és Laké Labyrinth, Kisvarsány és

Xyírábrány, stb.) adatokat levonjuk, akkor a darabok száma 1502.

Érdekes a meteorvasak és kövek földrajzi eloszlását feltüntet táblázat. E szerint

minden hullás darabjait, a kéteseket és »ketts« neveket is beleszámítva Európából

425, Ázsiából 280, Afrikából^94, Észak-Amerikából 683, Dél-Amerikából 104, Ausztráliá-
]

ból (Tasmánia, jzéland, jguinea, Újkaledoniát is hozzávéve) 109, Óceániából 7, j
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összesen 1702 db. meteorit ismeretes, ezekbl biztos 1499 db. A British Museum gyjte-
ményében 826 db. van. A Magyar Nemzeti Múzeum Ásványtára 484 hullási helyrl
1295 meteorit példányt riz

A munka legterjedelmesebb része (1—416. oldal) a meteoritek betrendes ismer-

tetése. Szerzk a hullás vagy megtalálás helyét, a helynév szinonimáit, a hely földrajzi

szélességét és hosszúságát megadva, közlik a hullás vagy megtalálás idejét ; év, hó,

s ahol lehet idadatát (óra, perc) . A meteork- vagy vas közelebbi rendszertani, »kzet-
tani« megjelölése után jellemzbb, illetve feltnbb sajátságait közölve ismertetik a
vonatkozó irodalmat, a darabok rzési helyét és a British Museumban lév példányok
súlyát és leltári számát. — Ez a fejezet a legújabb adatok figyelembe vételével igen
gondosan készült és 1952 december végéig minden hullást felsorol.

Nagyon érdekes és fontos a következ fejezet : a meteoritkráterekrl, amelyek
betrendben következnek egymásután a meteoritek ismertetésével egyez adatokkal,
kiegészítve a kráterek számával és méretével, továbbá a vonatkozó részletes irodalom-
mal. Ez a rész különösen értékes, mert a meteorit kráterekrl hasonló összefoglalás

még nem jelent meg. Növéli értékét a legifjabb adatok közlése
;

ilyenek pl. az 1950-
ben megismert Chubb-kráter 'adatai, továbbá a híres Meteor-Crater (= Canon Diablo
kráter) új vizsgálati eredményei, amelyek szerint e kráter földtani erk hatására a miocén
végén vagy pliocén elején keletkezett, míg a meteorhullás késbb történt, és kora
50.000— 150.000 évre tehet.

A könyv végén a British Museum meteorit-vékonyesiszolatainak jegyzékét
találjuk.

A kiváló munka magyar vonatkozásait illeten emelhetünk kifogásokat. A ma-
gyar adatokkal kapcsolatban több hiba csúszott be, s éz fleg a lelhelyek helytelen
írásmódjában mutatkozik meg. Szerzk felhasználják a magyarországi meteoritgyjte-
ményekrl szóló legújabb, háromnyelv munkát (1951), de ennek ellenére a magyar
lelhelyek nevének írása mégis sokszor téves. Sajnálatos, hogy az idegennyelv iroda-
lomban magyar helynevek írása még mindig igen gyakran helytelen. Ez annál inkább
kifogásolható, mert például a spanyol, szláv stb. helynevek írása a különleges jelzések
ellenére is kifogástalan.

Prior és Hey munkája az ásványtani irodalomnak nyeresége, s a tovább1

kutatásokhoz megbízható forrás.

Tokody

D o n n a y, J. D. H. — Donnay, G. : Syntaxic intergrowths in the andorite
series. — Am. Min. 39. 1954. 161— 171.

K r e n n e r fedezte fel az andoritot (1892), ugyanezt B r ö g g e r simdtit (1893)>
Stelzner webnerit néven (1985) írta le. Prior és Spencer kimutatta a sundtit
és webnerit azonosságát az andorittal ( 1 897) . Ahlfeld az andorithoz hasonló össze-
tétel ásványt ramdohrit néven ismertette (1940). Núffield az andorit, ramdohrit
és fizélyit azonosságát mutatta ki (1945 ;

1. Földtani Közlöny 79. 1949. 301—302).

Szerzk alaktani és röntgenvizsgálatai szerint az andorit polikristályosan is meg-
jelenik. A kristályszerkezeti vizsgálatok alapján kétféle andorit különböztethet meg :

andorit IV és andorit VI ; a megkülönböztetés arra vonatkozik, hogy a e-transzlációs
irányban a pszeudoperiódus többszörösei (4c és 6c) mutathatók ki.

A ramdohrit azonos az andorit VI. jelzés ásvánnyal

.

T o k o d v

H a g e r, D. : Crater Mound (Meteor Crater), Arizona, a geologic feature.

—

Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists. 37. 1953. 821—857.

Az arizonai Canon Diablo meteorit krátere világhír s mind a földtan, mind a
meteoritkutatás szempontjából nagy irodalma van. Általános nézet szerint a krátert
meteoritbecsapódás hozta létre. Újabb vizsgálatok e felfogást megingatták.

Hager részletesen tanulmányozta a meteoritkráter és környékének földtani
viszonyait. Vizsgálataiból arra a következtetésre jut, hogy a krátert földtani erk és
nem meteoritbecsapódás hozta létre. A kráter környékén szinklinális és törések állapít-
hatók meg. A törések mentén süllyedés következett be, s ennek helyén van a kráter.
A red, melynek besüllyedt részén a kráter van, valószínleg a miocén végén vagy a
pliocén elején keletkezett. A kráter jóval fiatalabb, kora pontosan nem rögzíthet.
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A meteorhullás a közeli területre, de nem közvetlenül a kráterbe, 50— 150.000 év eltt
történt.

H a g e r felfogása szerint az arizonai Canon Diablo meteoritkráterét nem a
meteorit becsapódása, illetve szétrobbantása hozta létre, hanem keletkezése földtani
erkkel függ össze. A részletek megállapítására fúrások szükségesek.

Tokody L.

Q u i r i n g H. : Permklima und Sonnenfemperatur. (A perui éghajlat és a Nap
hmérséklete.) Neues Jahrb. f. Geol. Pál. 1954. júl.

A v a n’t H o f f és mások nevéhez fzd századeleji vizsgálatok rámutattak
arra, hogy az északnémet ksótelepek egyes ásványtársaságai 80— 1 10° C hmérsékleten
keletkeztek. Ezt általában azzal magyarázták, hogy a mélybesüllyedt telepek a Föld
bels melegének hatására diagenezist szenvedtek. Késbbi vizsgálatok szerint azonban
ezek az ásványtársaságok legalábbis részben a felszín kötelében keletkeztek. Kézen-
fekvbb lenne tehát a szükséges nagy hmérsékletet felszíni hforrásból, éspedig a sós-

tavak ismert nyári felmelegedésébl származtatni. A megfigyelések szerint a sósvíz
hmérséklete a szaharai tavakban 83,6 ,

kaliforniai sós.lagúnákban 70—80°, az erdélyi

sós tavakban pedig 50—52° Jphet, maxnnális besugárzás esetén. Ha a jelenlegi napsugár-
zást vesszük alapul, akkor leszámítva az atmoszférában elnyelt és a felszínrl vissza-

vert sugárzást, elméleti úton 75°-os felmelegedést számíthatunk a kaliforniai és 58°-osat

az erdélyi sósvizekre. Az északnémet ksótelepek vidékére viszont csak 45°-ot kapunk.
Ha feltesszük, hogy a telepek keletkezésekor a maximális felmelegedés az akkori sós-

'vízben 83° volt, akkor visszafelé számolva azt kapjuk, hogy a Nap felszíni hmérséklete
' a paleozoikum végén kerek 430°-kal nagyobb volt mint ma.

A fenti számításokat más úton is ellenrizték. A földfelszín átlagos hmérsék-
lete más meggondolásokból 23°-nak adódott, míg a jelenlegi értéket 2,46 -nak számít-

ják. A fenti adatokból kiinduló számítások az elz számítási módszerrel kapott ered-

ményeket igazolják, és arra mutatnak, hogy a Föld felszínének átlagos hmérséklete a

perm-idszak óta évmilliónként átlag 0,08°-kal csökkent.
. B alkay
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