
A Föld és fejlődéstörténete: a Gondolat kiadása; felelős szerkesztő: Szalai Tibor. A VEB F. A. Brock 
haus Verlag, Leipzig kiadónál: Die Entwicklungsgeschichte der Erde c. 1970-ben megjelent mű 
fordítása a 4. kiadás alapján. Fordították: Bertalan Mária, Horusitzky Ferenc, Jaskó Sándor, 
Szalai Tibor. Lektorálta és a fordítást átnézte: Bogsch László. 1008 old., mintegy 250 szövegközti 
ábrával, 54 táblázattal, 48 (részben színes) műmelléklet-táblával és külön földtörténeti tagolódás
táblázattal, valamint a Föld és Európa tektonikai térképével.

A híres Brockhaus-féle kézikönyv már hosszú idő óta nélkülözhetetlen segédeszköze és ki
meríthetetlen adattára mindazoknak, akik bármiféle irányú földtani, illetve földtörténeti feladat 
megoldásán fáradoznak. A gyors egymásutánban megjelenő kiadásokban a szerkesztők gondos
kodtak arról, hogy a könyv tartalma a haladó igényeknek megfelelően bővüljön, módosuljon, 
így a jelen fordítás számára alapul szolgáló negyedik kiadás erősebben alkalmazkodott az alkal
mazott, illetve gyakorlati földtan igényeihez és egész sor ilyen irányú új fejezetet tartalmaz 
(ércföldtan, gazdasági földtan, mérnökgeológia stb.).

A Szalai Tibor által szerkesztett magyar kiadás nem az eredeti egyszerű fordítása, hanem 
annak jelentékeny mértékű kiegészítését is tartalmazza. Felöleli egyrészt külön fejezetekben a 
magyarországi lelőhelyek tárgyalását, másrészt megadja a meghatározásokban és szabvány- 
jelölésmódokban mutatkozó eltéréseket is. A szakirodalom jegyzékébe felvették az egyes fejeze
tekre vonatkozó legfőbb magyar és külföldi munkák címét, hogy így növeljék a kézikönyv hasz
nálhatóságát. Ezeken a helyeken az olvasó bővebb adatokat is találhat az egyes részlettémákra 
vonatkozóan.

Ismertetésünknek nem lehet célja az eredeti könyv anyagának részletes áttekintése és mél
tatása, inkább csak a fentebb említett, a magyar kiadás számára készült kiegészítésekre fordítjuk 
figyelmünket. Ezek ui. nemcsak a mi regionális vonatkozásaink figyelembevétele szempontjából 
fontosak, hanem jelentékeny általános korszerűsítő tényezőként is szerepelnek. Mert bizony az 
1970-es eredeti kiadás komoly hiányosságokat mutat fel ebben a tekintetben: mintegy „csipke- 
rózsika-szerű” álomba ringatott an nem igen vesz tudomást a legutóbbi két évtized alatt a tek
tonika területén bekövetkezett, valóban forradalmi jelentőségű átalakulásról, mely a klasszikus 
tektonikából — bár ez igyekezett fizikai meggondolásokat alkalmazni, mégis alapjában „geológia” 
maradt —, új, fizikai megalapozottságú elméletekkel felépülő tudományt teremtett. Teljességgel 
érthetetlen számunkra, hogy 1970 táján a Rudolf Hohl által írott: Földszerkezeti elméletek c. 
fejezet hogyan jelenhetett meg abban az alakban és azzal a felfogással, amelyben megjelent. 
„Klasszikusság” még nem mindig jelent „kiválóságot” és a haladás előtt nem lehet egyszerűen 
földbe dugni fejünket. A fejezet jóakaratú „lekezeléssel” megemlíti ugyan Wegenert, a kontinens- 
vándorlást, az újabb geofizikai kutatásokat, a paleomágnességet, az óceán-fenék-terjeszkedést stb. 
anélkül azonban, hogy ezek jelentőségére akár csak rá is mutatna.

Mindeme hiányosságok jelenlétét maga a magyar kiadás szerkesztője is érezte, és hogy a 
helyzetet megmentse, rövid külön fejezetet iktatott be „A z új globális tektonika” címmel (356 — 
358 oldal), ez azonban véleményünk szerint nem elegendő arra, hogy az új, forradalmasító fel
fogások jelentőségét, lényegét szemléltesse. Ha pl. terjedelmét összehasonlítjuk a röviddel utána 
levő „A  földszerkezeti elméletek összefoglalásának kísérlete” c. fejezetével (362 — 366 oldal), ak
kor szembetűnik az aránytalanság, mert hiszen eme utóbbi fejezet valósággal „múmiális” jel
legűnek minősíthető. Pedig ez a fejezet szolgáltathatott volna utolsó alkalmat Hohl számára egy 
kis „modern szél” érvényesítésére a könyvben.

Le kell szögeznünk, hogy ez a kritika nem von le semmit a könyv használhatóságából: 
mint adatforrás és a klasszikus földtani ismeretek tárháza, nélkülözhetetlen. Le kell azonban 
szögeznünk azt is, hogy a mai rohanó fejlődés korában az ismeretek, és főként az összefoglaló 
jellegű könyvek, melyek összeállítása hosszabb időt vesz igénybe, elavulhatnak, még mielőtt a 
kinyomtatásig eljutnának. Arra azonban vigyázni kellene, hogy ez ne a megírásnál, vagy a nyom
dába adás előtt következzék be.

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a „Föld és fejlődéstörténete” előttünk fekvő magyar 
kiadása — elsősorban a magyar munkatársak érdemének betudhatóan — igen hasznos könyv és 
nagy olvasó és alkalmazó táborra számíthat. Reméljük, hogy a mihamarabb megjelenő újabb 
kiadásnál jobban figyelembe lehet majd venni a fentebb hangoztatott szempontokat is.

T. G.
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Lapszemle
(folytatás a 118. oldalról)

J. W. Sattlegger — P. K . Stiller — J. A. Echterhoff: Dőlésszelektív migráció-sebesség meg
határozása.

I. R. Qureshi— A. Kumar: Kétdimenziós tömegeloszlás gravitációs anomáliájának auto
matikus interpretációja.

A. C. R. Ketelaar — C. P. De Vente: Interpretációs nomogram függőleges vezetőkre az elektro
mágneses tér vonalmenti hajlásszögének méréséhez.

P. F. Worthington: A Britt-Triász egy részének hidrogeofizikai tulajdonságai.
P. Bois: Szeizmikus horizontok felismerése diszkriminációs faktor-analízis segítségével.
P. Hubral: Néhány megjegyzés rétegezett sík közegben történő útidő-számításhoz.
B. N. Satpathy — D. N. Kanungo: Talajvízkutatás kemény kőzetből álló terepen (Case 

History).
D. J. Wirkham — E. Poggiagliolmi: Hosszú periódusú statikusok meghatározása inverz 

szűréssel.
M . H. Sáfár: Légágyú által keltett akusztikus hullámok terjedése.
M . H. Sáfár: Légágyú-berendezések hatékony elhelyezése.
P. C. Jaiss: Hozzászólás az „Elméleti ellenállás-szondázási eredmények átmeneti zónával 

rendelkező modellen” . . . cikkhez.
A  Geophysics 1976. decemberi számában az alábbiakat olvashatjuk:

H. B. Sawatzky: Két — valószínűleg késő kréta kori — meteorit Nyugat Kanadában 
(EAG LE B U T T E , A LB ER TA  és D U M A S , S A S K A T C H E W A N ).

J. A . Mair és J. A. Lyons: Szeizmikus reflexiós technika kéregszerkezeti vizsgálatokhoz.
P. L. Goupillaud: Jelalak a „Vibroseis”-technikában.
M . Schoenberger és F. K . Levin: Reflektáló és átvivő szűrőfüggvények egyszerű felszín alatt 

alakzatokra.
L. A. Le Schack és N. K. Del Grande: Két hullámhosszas infravörös detektor, mint lehet

séges légi geofizikai kutató-eszköz.
A. R. Fraser — F. J. Moss és A. Turpie: Ausztrália átnézetes gravitációs felmérése.
S. Hammer: Gradiensek topografikus korrekciója légi gravitációs mérésekben.
C. T. Barnett: Tetszőleges alakú háromdimenziós test mágneses és gravitációs hatásának 

elméleti modellezése.
J. Cribb: Az általánosított lineáris inverzió alkalmazása statikus potenciálok inverziójára.
J. M . Stanley és R. Green: Nehézségi gradiensek és a csonka síklap értelmezése.
G. Bolondi—F. Rocca és S. Zanoletti: Töréses felszín alatti szerkezetek automatikus kon

túrozása.
A geoelektromos kutatásokkal foglalkozó szakemberek különleges érdeklődésére tarthat 

számot a Geophysics 1976. december SU P P L E M E N T  cím alatt megjelent kiegészítő kötete. 
Ebben ismertetést találhatnak a modern geoelektromos kutatási módszerekről és eszközökről 
kiváló szakemberek tollából.

A  mélyfúrási geofizikai szakemberek számára érdekes lehet:
The Log Analyst 1976. szept. — okt. számából:
H. W. Kaling: Horizontális áramlásmérő; új termelési szelvényező technika.
O. G. Rivero: Gyakorlati módszer a cementációs kitevőnek és néhány más paraméternek a 

meghatározására; segédeszköz a fúrólyukszelvények analízisében.
R. E. Pilkington: Nagyfrekvenciás cementkötés-szelvényező eszköz vizsgálata.
The Log Analyst 1976. nov. — dec. számából:
B. Salamon: A  szeintillációs számlálási technika jelen állása a nukleáris fúrólyuk-szelvé

nyezésben.
C. Chavier — D. H. Rust: A „Mid Plot” : egy új lithológia-technika (Mid =  Matrix Identi

fication).
P. A. Wichmann — E. C. Hopkinson— V. C. Mc. Whirter: A  karbon/oxigén szelvényezési 

mérések.
A. E. Beck: Javasolt módszer folyadékkal töltött üledékes kőzetek hővezetőkópességének 

meghatározására. (A Geophysics-ből átvett cikk.)

K . S.-né
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