HÍREK,

ISMERTETÉSEK

Muntyán István
1931 — 1990
Muntyán István geológus technikus 1990. ХП. 15-én súlyos betegségben meghalt.
Miskolcon született 1931. X. 28-án. Jakucs Lászlóval, az aggteleki Baradla-barlang geplógus
igazgatójával került ismeretségbe, majd kapcsolatba. így került 1952. X. l-jén a Magyar Állami
Földtani Intézet alkalmazásába. Először az aggteleki terepfelmérő kirendeltségen és magában az
intézetben dolgozott, majd 1953. XI. 16-tól a Baradla barlangi vezetőjeként s az IBUSZ alkalmazásában
tevékenykedett. 1954. HI. 23-án a Tokodi Szénbányák Tokod-altárói üzemvezetőségére került, majd
1957. Ш. 1-től a Dorogi Szénbányászati Tröszt, illetve a Dorogi Szénbányák geológus technikusakent
és szakértőjeként működött. 1989. П. 28-án a Dorogi Szénbányák Tervező Irodájától ment nyugdíjba.
Geológus szintű technikusként 35 éven át vette ki részét a dorogi barnakőszén-medencében és ennek
közelebbi-távolabbi környékén a földtani kutatásokból.
Az adattárak őrzik jelentéseit, amelyekből kitűnik az a szakmai sokoldalúság és ügyszeretet,
amellyel élete utolsó pillanatáig tevékenykedett.
1961-ben jelentést készített a sátorkői homokbánya földtani és hidrogeológiai viszonyairól, 1965 és
1990 között résztvett a dorogi bamakőszénterület oligocén szénfekvő Képződményeinek fácies-vizsgálatában, Esztergom építésföldtani atlaszának elkészítésében, a Kisalföld előkészítő mérnökgeológiai
felvételében, az esztergomi Duna-part kavicskutatásában, a Mányi-szénmedence tektonikai térképének
felülvizsgálatában, a Gerecse DK-i előterében folyt komplex nyersanyagkutatásról szóló információs
jelentés, továbbá a Mány-K és Tarján terület komplex nyersanyagkutatási programja elkészítésében.
Közreműködött a Dorogi-medence és a DK-i Gerecse kaolinos homokkő áttekintő prognózisa, a
Dorogi Szénbányák szénvagyon térképei, a Gerecse DK-i területén végzett komplex földtani és
nyersanyagkutatás jelentése, a Dorogi Szénbányák kerekdombi koncentráció E-i területének kutatási
zárójelentése összeállításában.

328

Földtani Közlöny 120. kötet 3-4. fizet

Szerepe volt a Dunántúli-középhegység ÉK-i térsége kaolinos homokkő-prognózisa, az Ebszőnybánya tervezett akna É-i (felszínkozeli) területének földtani értékelése, a Bos-nagymarosi vízlépcső
építésével kapcsolatos kőzetmozgási, felszínváltozási és vízmozgási vizsgálatok a Dorogi-szénmeden
ceben, a Dorog és környéke környezetföldtani értékelése, különös tekintettel a mély bányászat hatásaira,
az Oroszlányi Szénbányák égervölgyi kutatási terület kutatási jelentése, valamint a Zsambéki-medence
összefoglaló jelentése kidolgozásában.
Két Közleménye jelent meg nyomtatásban: "Szintjelző Assilina-pad és fejlődéstörténeti szerepe a
Tokod-nagysápi eocénban" címmel a Földtani Közlöny 1965. évi 1. füzetében, valamint "A lencsehegyi
dácit-előfordulás földtani jellege és kora" címmel, Muntyánné Békési Margit társszerzővel, a Földtani
Kutatás 1971. évi 3. számában.
Földtani megfigyelései, térképei és szelvényei világosan és egyértelműen bizonyítják mély szakma
szeretetét: Munkája hátterét 37 éven át mintaszerű házassága, lcét fia, leánya, ket unokája — azaz a
családi szeretet melege nyújtotta.
1958-tól az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület bányászati szakosztályának,
1966-tól a Magyarhoni Földtani Társulatnak tagja. Társulatunk Közép- és Északdunántúli Területi
Szervezetében, továbbá az Eocén Rétegtani Munkabizottságban és a veszprémi Akadémiai Bizottság
ban is tevékenykedett.
1970-től egymás után megkapta a Bányász Szolgálati Érdemérem bronz, ezüst, arany és gyémánt
fokozatát, de legbüszkébb a Központi Földtani Hivatal elnökétől 1983-ban kapott "Kiváló Munkáért"
kitüntetésre volt.
1991. január 10-én nagy részvét mellett helyezték el hamvait a dorogi temetőben. A sírnál e sorok
írója búcsúztatta a kollégák, barátok nevében.

Dr. V I T Á L I S György

Személyi hírek — Personalia
M É S Z Á R O S László, a Kőolaj- és Földgázbá
nyászati Vállalat osztályvezető geológusa 51 éves
korában, 1990. Ш. 23-án, súlyos betegségben
elhunyt. A nagykanizsai temetőben, nagy részvét
mellett helyezték örök nyugalomra Ш. 30-án.

V A L A S T Y Á N Pál: Integrált termelési rendszer
a dél-alföldi térség földgázmezőiben
(19781989) (alkotás) c. doktori értekezésének nyilvá
nos vitája 1990. VI. 29-én de. 10 h-kor volt az
Akadémia kongresszusi termében, a Várban (I.
Országház u. 28.).

1990. XI. 9-én, 63. évében Budapesten hirte
len meghalt dr. M O L D V A Y Loránd geológus, a
Magyar Állami Földtani Intézet munkatársa. A
budai Farkasréti temetőben XI. 15-én a kollégák
népes serege kísérte el utolsó útjára.

S Z É K E L Y László: Természettudomány és filo
zófia a modern kozmológiában c. kandidátusi ér
tekezésének nyilvános vitája 1990. XI. 7-én 14
h-kor volt az Akadémia nagytermében.

E R D É L Y I Árpád: A Duna-Tisza köze medence
aljzatánakföldtani, tektonikai felépítése, szénhid
rogénföldtani jelentősége c. kandidátusi érteke
zésének nyilvános vitája 1990. IV. 12-én de. 10
h-kor volt az Akadémia nagytermében.

ográfiai evolúció és biokronológia bakonyi jura
Gastropodák tükrében c. kandidátusi értekezésé
nek nyilvános vitája 1990. XI. 14-én de, 10 h-kor
volt az Akadémia negytermében.

IMRE Aladár: A bauxit kalcit- és dolomit
szennyezőinek hatása timföldgyári vörösiszapte
lepítés szilárd/folyadék határfelületi folyamataira
és szerepük azok zavaraiban c. kandidátusi érte
kezéséneknyilvános vitája 1990. VI. 19-én de. 10
h-kor volt az Eötvös Loránd Fizikai Társulat ter
mében (Budapest, I. Fő u. 68. П. 218.)

A Köztársaság Elnöke 94/1990/VI.5./ KE ha
tározatával dr. S T E F A N O V I C S Pál tanszékvezető
egyetemi tanárt a mezőgazdasági és élelmezésü
gyi miniszter előterjesztésére — nyugállományba
vonulására tekintettel — a Gödöllői Agrártudo
mányi Egyetemről 1990. ХП. 31. napjával e tiszt
sége alólfelmentette.

B E R E G I Péterné: A szubsztitúció hatása a giromágneses egykristályok tulajdonságaira c. kandi
dátusi tézisek összefoglaló nyilvános vitája 1990.
VI. 19-én de. 10 h-kor volt a Budapesti Műszaki
Egyetem К épületében (XI. Műegyetem rakpart
3.)
B A L L A László: Metántartalmú széntelepek gáz
áramlásifolyamatának matematikai modellje Jurólyukas bányászati termelési rendszerben c. kandidá
tusi értekezésének nyilvános vitája 1990. VI. 26-án
de. 10 h-kor volt az Akadémia nagytermében.

A földművelődésügyi miniszter előterjeszté
sére, tudományos életműve elismerésekent, dr.
S T E F A N O V I C S Pál akadémikusnak, a Gödöllői Ag
rártudományi Egyetem tanárának a Magyar Köz
társaság Zászlórendje kitüntetést adományozta a
köztársaság elnöke 1990. decemberében.

S Z A B Ó J Á N O S : Paleoökológiai,

paleo(bio)ge-

A Köztársaság Elnöke 143/1990/VII.17. KE
határozatával a művelődésügyi és közoktatási mi
niszter javaslatára 1990. VE 30. napjával dr. F Ü 
L Ö P József akadémikus, egyetemi tanárt, az Eöt-

Hírek, ismertetések
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vös L. Tudományegyetem rektorát a megbízása
alól — munkája elismerése mellett — felmentet
te.

kalmából. Emlékbeszédet mondott K R E T Z O I Mik
lós egyetemi tanár és F O D O R István, a múzeum
főigazgatója.

A Köztársaság Elnöke 153/1990./VJJ.25./ KE
határozatval, a művelődésügyi és közoktatási mi
niszter előterjesztésére — nyugállományba vonu
lására tekintettel — dr. N E M E C Z Ernőt, a Veszp
rémi Vegyipari Egyetem tanárát 1990. ХП. 30ával e tisztsége alol felmentette.

1989. VHI. 20. alkalmából, kiemelkedő mun
kájuk elismeréseként, a művelődési miniszter

NOSKENÉ dr. FAZEKAS Gabriella geológus, a
budapesti Természettudományi Múzeum ásványés kozettárának muzeológus munkatársa 1989.
ХП. 31-ével nyugállományba vonult.
1991.1. 1-től nyugállományban van S Z I L Á G Y I
Albert geológus, a Központi Földtani Hivatal
szakági főgeológusa és GODA Lajos geológus, a
miskolci mélyfúró vállalat (korábban O F K F V )
főgeológusa.
A BKL Kőolaj és Földgáz folyóirat 1990. évi
10. számában (p. 320.) CSÍKY Gábor tiszteleti
tagunkat meleg szavakkal, arcképpel köszönti 75.
születésnapján.
A közös elnökségi-választmányi ülésen, 1990.
ХП. 4-én a 75 éves B A L O G H Kálmán tiszteleti
tagot köszöntötte HÁMOR Géza társulati elnök.
Az 1989. évi kötet 435-436. oldalán olvasható
a Miskolcon abban az évben végzettek névsora.
Folytatólag közöljük, hogy az 1989/90. tanév П.
félevében a miskolci Nehézipari Műszaki Egye
temen sikeres záró államvizsga után a következők
lettek okleveles bányamérnökök:
Műszaki földtudományi szak
a) Bányászati geológiai ágazat ADA M C S I K Ti
bor, B Í R Ó Sándor, F E K E T E János, F O D O R Sándor,
F O D O R Zsolt, I V Á N C S I C S Magdolna, K O V Á C S
Zsolt, M A R A C S I K Zoltán, M Á T Y Á S Szabolcs, MÁZIK Gabriella, P Á T E R János, P E T H E S Petra, S Z E P E 
SI József.
b) Hidrogeológiai-mérnökgeológiai

ágazat:

H A N Y E C Péter, H E R C Z E G István, K H U C Xuan
Hoa, K o v Á T S István, M A Z S A R O F F Miklós, N A G Y
József, P H A N Tra Hung, P Ó N Y A Ferenc, V Á R A D I

Tamás.
c) Geofizikai ágazat: B O H N Péter, EPER Gábor,
K R U P P A Attila, L E S K Ó Attila, M A D A R Á S Z Csaba,
M R Á Z Klára, P Á P A I Ildikó, S E L L E R Zsolt, S Z O M O R

László, T A F E R N E R Béla, T Ö R K Ö L Y József.

Kőolaj- és földgázipari szak
a) Olajbányászati

ágazat:

KOVÁCS

Zoltán,

K R I S T Ó F Péter, P Á S Z T O R József, S z ű c s Zsolt, To-

Mics József, V A R G A Zoltán, V I N C Z E József.
b) Gázipari ágazat: Kiss János, P Á L Y I
György, R A M E C Z Árpád, Z A N A T I Géza.

A Magyar Nemzeti Múzeum 1990. Ш. 30-án
koszorúzott a vértesszőllősi bemutatóhelyen,
VÉRTES László születésének 75. évfordulója al

a Szocialista Munkáért kitüntetést adományozta
N O S K E N É Dr. F A Z E K A S Gabriellának, a Ter
mészettudományi Múzeum muzeológusá
nak,
Kiváló munkáért kitüntetést P A P P Gábornak, a
Természettudományi Múzeum muzeológu
sának,
Miniszteri dicséretben részesítette N É M E T H Gusz
távot, a Kőolaj- és Földgázbányászati Válla
lat műszaki-gazdasági tanácsadóját.
A Heves megyei Tanács által adományozott
Heves megye Közművelődéséért kitüntetést kapta
1989. УШ. hóban dr. F Ü K Ö H Levente, a gyöngyö
si Mátra Múzeum igazgatója.
Dr. K U B A S S E K János, a Magyar Földrajzi Mú
zeum igazgatója Szocialista Kultúráért kitünte
tést kapott 1989. szeptemberében.
1990. VEQ. 20-án a múzeumok szakterületén,
kiállítás rendezéséért nívódíjban részesült dr.
F Ü L K Ö H Levente, Mátra Múzeum, Gyöngyös.
Móra Ferenc emlékérmet kapott dr. K E C S K E M É T I
Tibor főigazgató h., Természettudományi Múze
um, Budapest.
A Magyar Tudományos Akadémia SzÁDECZKY-KARDOSS Elemér alapítvány kuratóriu
ma HABLY Lillának, a Természettudományi Mú
zeum növénytára főosztályvezető-helyettesének
ítélte a Szádeczky-Kardoss Elemér díjat 1990ben, az elmúlt öt ev publikációs tevékenységéért.
1990. IX. l-jén a miskolci egyetemen a tanév
nyitó ünnepség keretében kitüntetéseket adtak át.
A Bányász Szolgálati Érdemérem bronz fokozatát
nyújtotta át a dekán dr. W A L L A C H E R Lászlónak és
dr. LÉNÁRT Lászlónak. A Bányamérnöki Kar em
lékérmét dr. F A L L E R Gusztáv bányamérnök és dr.
H O R N János bányamérnök a Központi Földtani
Hivatal főosztályvezetője kapták.
A Magyar Drágakőtudományi Társaság ünne
pi ülésen alakult meg 1990. IX. 17-én délután, a
Múzeum körúti nagy ásványtani előadóteremben
(Szabó József terem). Az élénk ülésen az alábbi
vezetőséget választották meg:
Elnök: Dr. O B E R F R A N K Ferenc jogász
Alelnök: Dr. T A K Á C S József geológus
Titkár: T Ó T H Gábor vegyész
Tagok: Dr. B O G N Á R László geológus
id. B A R T H A Lajos ötvös mester.
Az országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület (OMBKE) 1990. IX. 26—27-én, XXI.
vándorgyűlésén, Siófokon tisztújítás történt.
Szakmánk képviselőit érintő változás volt az Al
földi kutatási és fúrási helyi szervezet vezetésé
ben, ahol társelnök lett B A L L Á Kálmán igazgató
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a Geofizikai Kutató Vállalat MKI részlegénél,
Szolnokon.
A nagykanizsai helyi szervezetnél a két társel
nök egyike T O R M Á S S Y István főosztályvezető lett
a Geofizikai Kutató Vállalat Mélyfúrási Kutatási
Igazgatóság részlegénél, Gellénházán.
A Budapesten működő Vízfúrási helyi szerve
zet elnöke dr. P A T A K I Nándor, a VTKUV nyugal
mazott igazgatója, titkára C S A T H Béla, ugyan
azon vállalat nyugdíjas mérnöke.
A Magyar Tudományos Akadémia 1990.
szeptemberi elnökségi űlesén változások történ
tek az elnökség összetételében, az osztály elnökök
megválasztása során. G R A S S E L L Y Gyulát a X.
osztály, S T E F A N O V I C S Pált pedig a ÍV. osztály
választotta elnökévé. Helyettük más lett elnöksé
gi tag.
A Magyar Tudományos Akadémia 1990. má
jusi közgyűlésén elfogadott alapszabály értelmé
ben október 10-én Miskolcon a bányászati tudo
mányterület minősítettjei 3 éves időtartamra meg
választották az MTA Bányászati Tudományos
Bizottsága tagjait. A bányászat tudományterülete
3 rendes és egy levelező tagja hivatalból a bizott
ság tagja. A tudomány doktorai és kandidátusai
közül 21 tagot választottak, akik között találjuk
J A M B R T K Rozália, T Ó T H Miklós, S C H M I E D E R An
tal és F Ü S T Antal kollégáinkat. A bizottság titkára
S C H M I E D E R Antal.
A Széchenyi István ösztöndíj nyertesei, 24
név, között találjuk alábbi három kollégánkat:

1989
J U H Á S Z Eri

ka geológus

SZABÓNÉ

időfogadó intéztarmeny
tam
hónap
6
University of
Reading Dept.
of Geology
(Anglia)
6

University of
Bradford Dept.
of Mathematics
(Anglia)

1100

6

University of
Tennessee,
Dept. of Geol.
Science (USA)

1800

B A L O G Anna

geológus
1990
Csa
ba geológus
SZABÓ

$/hó

A szegedi József A. Tudományegyetem Nö
vénytani Tanszékén sejtbiológiai és evolúciós
mikropaleontóligiai laboratórium néven tudo
mányos és oktatási egységet alakítottak Ennek
működési szabályzatát az egyetem rektora 1990.
október 10-én kelt iratban hagyta jóvá.
1990. IX. 19-én S A V I T R I S A H N I emlékünnepély

volt az indiai Lucknow-ban. A fő vendég Úttar
Pradesh állam kormányzója volt, aki maga is
megnyilatkozott. Az ünnepség három előadóját
jelölés alapján választották ki:

Dr. В . S. V E N K A T A C H A L A , Director, Birbal Sahni
Institute of Paleobotany: The Past of the
Green World
Prof. M. K E D V E S , J.A. University, Hungary: As
pects and Prospects in Palaeobotany
Dr. John R I G B Y , Queensland Geological Survey,
Australia: Glossopetris an Enigma.
A Magyar Hidrológiai Társaság Balneotechnikai Szakosztálya előadóülésén, 1990. XI. 6-án
'Az ásvány- es ßyoßyvizek királynője, Vichy "
címmel tartott előadást K O R I M Kálmán.
A Magyar Tudomány 1990. évi 2. számában
K Ó N Y A Sándor: "A Magyar Tudományos Tanács
és a Magyar Tudományos Akadémia egyesítése
(1949)" címmel terjedelmes cikket olvashattunk
(pp. 212—229.)
Az Akadémia gleichschaltolásának szomorú
történetében egy szakmai vonatkozást találtunk.
Az Akadémiáról szóló törvényt (1949. évi
XXVn. törvény) 1949. ХП. 13-án fogadta el az
Országgyűlés. A törvényjavaslat előadója ANDICS Erzsébet volt. Ezen az ülésszakon fogadta el
az Országgyűlés az első ötéves tervet is.
S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S Elemér, mint egyetlen
felszólaló, a Népfront nevében fejtette ki vélemé
nyét, méltatta a Tudományos Tanács működését,
szorgalmazta az Akadémia és az egyetemek kap
csolatának szorosabbá tételét.
A Magyar Hírek, a Magyarok Világszövetsé
gének havonta kétszer megjelenő lapja 1990. évi
nyolcadik számában (XLlfl. évf.) "Geológus teo
lógus" címmel cikket közöl (pp. 24—26.) a kana
dai Hamilton magyar katolikus gyülekezetének
lelkipásztoráról, F Ü L Ö P Józsefről.
A soproni egyetem erdő- és bányamérnöki
karával együtt hagyta el az országot 1956-ban, s
Torontóban folytatta tanulmányait, kapta meg
diplomáját. Geológusként dolgozott Észak- és
Del-Amerikában, Afrikában. Pályáját félbehagy
ta, mert felébredt hivatása érett fejjel a jezsuita
rendbe szólította.
1989-ben E M B E Y I S Z T I N Antal, a Termé
szettudományi Múzeum ásvány-kőzettárának
igazgatója a bécsi Nemzetközi Meteorit Kong
resszus, S Z A B Ó János, a föld- és őslénytár muzeo
lógusa a tübingeni X. Nemzetközi Malakológiai
Kongresszus meghívott résztvevője volt. A Ter
mészettudományi Múzeum növénytárából
H A B L Y Lilla igazgató-helyettes a Palaeofloristic
and Palaeocümatic Changes in the Cretaceous
and Tertiary" с , Prágában megrendezett szimpó
ziumon vett részt s előadásban számolt be kutató
munkájának újabb eredményeiről.
V Ö R Ö S Attila, a Természettudományi Múze
um föld- és őslénytárának igazgatója 1989. VI.
26-30. között a bécsi Geologische Bundesanstaltban és a Naturhistorisches Museumban járt, a
klasszikus triász ammonoidea originális anyagot
tanulmányozta.
H A B L Y Lilla, a Természettudományi Múzeum
növénytára igazgató-helyettese 1990. V. 27-VI.
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2. között Frankfurtban (Németországi Szövetségi
Köztársaság) a III. Nemzetközi Senckenberg
Konferencián "The flora of the tard clay formati
on" című előadásával szerepelt. Utóbb az IGCP
(Internat. Geol. Correlation Program) project
Centrális Paratethys munkacsoportjának a Bör
zsöny hegységi Nagy irtás-pusztán 1990. ГХ. 11.
és 13. között tartott tanácskozásán vett részt.
Antal, a Természettudományi
Múzeum ásvány-kőzettárának igazgatója Soros
ösztöndíjjal féleves tanulmányútra utazott Angli
ába 1990. elején. Angliai tanulmányútja során a
British Museumban, az edinburghi egyetemen és
a londoni egyetemen "A magyar bazaltok geoké
miája" témában folytatott kutatómunkát 1990
őszén.
E M B E Y ISZTTN

SZENDREI Géza, a Természettudományi Mú
zeum Ásványtára munkatársa a rendező bécsi
Naturhistorisches Museum meghívására 1990
őszén részt vett a Neukirchen bei Grossvenedig
nevű helységben megrendezett "125 éves a knoppenwandi epidotlelónely" című nemzetközi kon
ferencián és előadást tartott a tár történetéről.
P A P P Gábor, a Természettudományi Múzeum
geológus muzeológusa képviselte a Termé
szettudományi Múzeum ásványtárát a pozsonyi
Komensky Egyetem ásvány- és kőzettani tanszé
kének 50 éves jubileumi konferenciáján, 1990.
IV. 3-5. között. Kollégánk 1990. V. 14-én "sum
ma cum laude" eredményyel védte meg "Szer
pentinásványok mineralógiai vizsgálata, Különös
tekintettel a honi előfordulásokra című doktori
disszertációját az E ö t v ö s Loránd Tudo
mányegyetem Természettudományi Karán. A
Nemzetközi Ásványtani Asszociáció (ГМА) XV.
kongresszusán Pekingben, 1990. VI. 28. - VU. 3.
között, "Oriented growth of Chrysotil on lizardite
and antigorite" címmel előadást tartott.
GÁL Éva muzeológus, apécsi Janus Pannonius
Múzeum munkatársa az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Természettudományi Karán drá
gakőhatározói szakképesítést szerzett 1989-ben.
M A T S K Á S I István, a budapesti Természet
tudományi Múzeum főigazgatója 1990. szeptem
berében Mongóliábanjart. Ülan Bátorban tárgya
lásokat folytatott a világhírű Dinosaurus leletek
magyaroszági bemutatásáról.
K E C S K E M É T I Tibor, a Természettudományi
Múzeum főigazgató-helyettese részt vett az
UNESCO Nemzetközi Földtani Korrelációs
Program 286. sz. projektumának első munkabi
zottsági ülésén, 1990. X. 15. és 21. között, a
spanyolországi Jacaban. A " Korai paleogén bentosz címet viselő projektum az aljzaton élt ten
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geri szervezetek korjelző és őskömyezeti szerepét
vizsgálja. Jelentős pontja a programnak a Pirene
usoktól a Himalájáig terjedő egykori tenger ős
földrajzi viszonyainak tisztázása, amelyben külö
nösen fontos szerepe van a magyarországi kuta
tásoknak.
1989. első félévében a Természettudományi
Múzeumban kutatómunkát végzett Prof. dr. E.R.
FTTZ-PATRICK geológus, az aoerdeeni egyetem
ről.
1989. VII. 1 0 - 1 5 . között a Termé
szettudományi Múzeum föld- és őslénytárában
végzett kutatómunkát dr. M. A. C O N T Í es dr. U.
N I C O S I A a Római Egyetemről. Jura rétegtani és
őslénytani kérdésekről folytattak konzultációt dr.
S Z A B Ó János muzeológussal aki háromnapos te
repbejáráson is kalauzolta őket a Dunántúli-kö
zéphegységben.
A Természettudományi Múzeum ásvány-kő
zettárában 1989. VU!, hónapban három külföldi
szakember folytatott tanulmányokat: dr. Robert
S E E M A N N , a becsi Naturhistorisches Museum, dr.
V . F . B U C H W A L D , a koppenhágai Technische
Hochschule munkatársa, valamint D.A. H U B 
B A R D geológus, az USA Virginia államából.
Emil Z Á T O P E K négyszeres olimpiai bajnok,
hosszútávfutó, híres személyiség, mégis régen
lehetett róla hírt hallani. 1952-ben Helsinkiben
három olimpiai bajnokságot nyert. Háromszoros
Európa-bajnok. 5000 m-től 30 km-ig a távokon
egyeduralkodó volt, 18 világcsúcsot állított fel,
háromszor választották a világ legjobb sportoló
jává. 1945 óta katona volt. 1968 augusztusában,
amikor öt ország hadserege szállta meg Csehszlo
vákiát, a népszerű ember a feleségével együtt, a
tiltakozások élére állt. 24 évi szolgálat után, 1969
novemberében elbocsátották a hadsereg tiszti ál
lományából s nem kívánatos személy lett. Prágá
ban semmiféle munkát nem vállalhatott, vidéken
is a portás csapta be az ajtót az orra előtt, ha
felvételre jelentkezett. A róla hozott döntés veszé
lyes elemnek minősítette, aki nem lehet közösség
ben.
Végül a prágai geológiai intézet fogadta be, itt
a városon ki vüfvégzendo munkát adtak neki, amit
néhány sorstársával végezhetett 1974-ig. 1990
elején váratlanul két tiszt érkezett autón Zátopek
prágai lakása elé s a nemzetvédelmi múzeumba
kísérték.
Ott a tábornoki kar számos tagja várta. A mi
niszter bemutatta Zátopeket néhány tábornoki
rangú sorstársának, gratulált s érdemeikről be
szélt. Közölte, hogy rehabilitálják s kitüntetést
adott át. Húsz évvel azután, hogy a hadsereg
elhagyására kényszerítették.
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A Budapesti Műszaki Egyetem Ásvány- és
Földtani Tanszéke, fennállásának 125. évforduló
ja alkalmából ünnepi ülést tartott az egyetem dísz
termében (XI. Műegyetem rakpart 3.) 1989. ok
tóber 16-án 14 órakor. Az Építőmérnöki Kar dé
kánjának megnyitója után K L E B Béla, a tanszék
vezetője AzAsvány- és Földtani Tanszék 125 éve,
H Á M O R Géza, társulatunk elnöke Társadalom és
földtan címmel tartott előadást.

dulási helyeire (Pula — Gérce — Egyházaskesző
— Várkesző) látogattak el a résztvevők.

A Nehézipari Műszaki Egyetemen a Miskolci
Egyetemisták Szövetsége rendezte a VHJ. tavaszi
ásványgyűjtő találkozót Miskolcon, az egyetem
főépületében. Az eredetileg 1990. Ш. 9-1 l-re
meghirdetett találkozó végül Ш. 17-18-re toló
dott. A programban a K O C H Sándor alapítvány
közgyűlése, szakmai előadások, nyilvános börze,
ásvanygyűjtők estje, végül Geomúzeum címmel
nemzetközi találkozó és tapasztalatcsere szere
pelt.

A Központi Földtani Hivatal hatásköréről,
szervezetéről és működéséről szóló, többször mó
dosított 1013/1964. (V. 4.) Korm. határozat 3.
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
" 3. A KFH elnökét és elnökhelyettesét az ipari
és kereskedelmi miniszter, többi dolgozóját a
KFH elnöke nevezi ki".

А ТГТ Stúdió (korábban Természettudományi
Stúdió) ásványbarát köre 1990. ХП. J-én (szom
baton) tartotta meg a ///. Magyar Asványbarát
Találkozót a XI. Bocskai út 37. szám alatti épüle
tében.
A Magyar Biológiai Társaság általános, és el
méleti biológiai szakosztálya, a Magyar Állami
Földtani Intézet filozófiai vitaköre, továbbá az
Eötvös Loránd Tudományegyetem filozófiai tan
széke és a Smaragd Geológiai Természetvédő
Hálózat közös szervezésében Fejlődés és okság
címmel, két napos interdiszciplináris konferenci
át tartottak 1990. V. 31. - VT. 1-én a Földtani
Intézetben. A konferencia szervezője dr. D E T R E
Csaba geológus volt.
A Magyar Hidrológiai Társaság szegedi terü
leti szervezete 1990. VHI. 30-án tanulmányutat
vezetett a Dél-Alföld szikes tavainak és egyéb
hidrológiai fontosságú látnivalóinak megtekinté
sére. Vezetők voltak M O L N Á R Béla egyetemi ta
nár és V Á G Á S István c. műegyetemi tanár.
Az útvonal Szeged—Csipakszék—Madarásztó—Mórahalom—-Kunfehertó—Kiskunhalas—
Pusztaszer, Nemzeti Emlékpark— Szeged volt. A
sok érdekes, sőt különleges látnivalót baráti szak
mai társaságban, kitűnő vezetés és ideális időjárás
mellett lehetett bejárni.
Társulatunk és a Földtani Intézet bazaltbento
nit szimpóziumot rendezett 1990. X. 4-5-én. A
tanácskozás első napján, a tudományos program
keretében előadások hangzottak el abazalibentonit hazai előfordulásairól, az anyagvizsgálati
eredményekről, a technológiai vizsgálatok ered
ményeiről, valamint a bazaltbentonit alkalmazá
sáról, a hasznosítási lehetőségek komplex vizsgá
latáról és a környezetvédelmi összefüggésekről.
Az előadásokhoz kapcsolódva posztereken és ki
állításon mutatták be a típusmintákat és a termé
keket. Az előadásokat az intézetben tartották, a
második napon pedig a bazaltbentonit előfor-

A kormány 16/1990 (VU. 27.) Korm. rendelete
a Központi Földtani Hivatal hatásköréről, szerve
zetéről és működéséről szóló 1013/1964. (V. 4.)
Korm. határozat módosításáról.
1§

A Magyar Hidrológiai Társaság a V I T Á L I S
Sándor szakirodalmi nívódíjat 1991-re is meghir
dette. A nívódíjak adományozásának feltetelei
azonosak a korábbiakkal, a nívódíj összege azon
ban 300 svájci frank forintértéke.
A Barlangtani Intézet és a Celldömölki Városi
Tanács által 1989-ben előterjesztett és elfogadott
javaslat értelmében a sághegyi tanösvény felava
tásának napja — május 18. — minden esztendő
ben a földtani természetvédelem napja. A rende
zőknek az a céljuk, hogy a földtani termé
szetvédelem aktuális ügyein, a földtudományok
és a természetvédelem, illetve az ökológia kap
csolatrendszerén, a földtudományi ismeretek
(döntően) alap és középfokú oktatásának válság
helyzetén, a földtudományi ismeretterjesztés akut
Ondjain és lehetőségein, a valódi előrelépés móozatain évente egyszer a szabadban elgondol
kodjanak. Feladatkörük igen összetett: foglalkoz
nak többek között a barlangokkal, a védett terüle
teken kevő külszíni bányákkal, pusztulásnak ki
tett földtani, felszínalaktani értekek oltalmával,
esetenként az ezekhez kapcsolódó beruházások
kal1989-ben, a sághegyi tanösvény átadásakor
országos tanösvény-programot hirdettek meg. Ér
zékeltetni kívánják, nogy jó szándékú amatőrök
mozgósításával, viszonylag kis összegekkel is le
het hasznosat és maradandót alkotni s ez a lehe
tőség minden helyileg szerveződő közösség szá
mára adva van, s ösztönző hatású lehet.
1990 nyarán Carrara kőszakbolt nyílt Buda
pesten, а П1. Lajos u. 45. szám alatt.
1990. X. 30-án lyukasztottak a La Manchecsatorna alatti alagúton. A két oldalról indított,
lézerrel irányított furóberendezések 5 cm átmérő
jű lyukon találkoztak. Az évszázad mérnöki alko
tása, a csatornaalagút 1993-ban készül el.
199Q. XI. 16-án az alábbi újsághirdetés jelent
meg: Ásványok — kristályok. Az ELTE TTK
Geológiai Tanszékcsoportja, egyetemi oktatók
vezetésével 100 órás, önköltséges ásványismereti
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tanfolyamot szervez. A tanfolyamon az általános
és rendszeres ásványtani ismeretek mellett a hall
gatók megismerkedhetnek az egyszerű (házila
gos), valamint a műszeres anyagvizsgálati mód
szerekkel, gyűjtemények kialakításának szem
pontjaival. A tanfolyam tematikájában szerepel a
hazai és a külföldi lelőhelyek ismertetése is.
Részvételi díj: 10 000 Ft. (Szervezett gyűjtőknek
10%, tanároknak 20% kedvezményt). Jelentkezni
november 21-ig lehet az ELTE TTK Kőzettan
Geokémiai Tanszék titkárságán.
Az Országos Tudományos Kutatási Alap
(OTKA) első ötéves ciklusa 1990. ХП. 31-én
lejárt. Az 1989. decemberében kiírt pályázatra
kereken 3200 pályázat érkezett be.
A Minisztertanács 1014/1990. (I. 20.) MT sz.
határozata az 1990. évi gazdaságpolitikai prog
ram megvalósítását szolgáló feladatokról tartal
mazza az alábbiakat:
1.5. A szénbányászatban csak a helyettesítő
energiabehozatal költségével versenyképes ter
meles tartható fenn. A szénbányászat szerkezet
átalakításé és szervezeti rendszerének módosítása
tárgyában a Minisztertanács részére készítendő
előterjesztésben ezt a körülményt érvényesíteni
kell.
Felelős: ipari miniszter
Határidő: 1990. Ш. 31.
Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt és a
Shell International Petroleum Company (NagyBritannia) között, az Interag Rt közreműködésé
vel új megállapodást kötöttek 1989. X. végén. A
szerződést az OKGT részéről ZSENGELLÉR István
vezérigazgató írta alá.
A nagykanizsai Kőolaj- ás Földgázbányászati
Vállalat élőterjesztését az OKGT igazgatótanácsa
1989. ХП. 20-án elfogadta és hozzájárult a nagylengyeli CO2 gázsapkas másodlagos művelés má
sodik üteméhez, 3571,7 MFt és 261,3 MFt világ
banki hitel igénybevételéhez.
Az OKGT szervezeti átalakítása. A változás
egyik legfontosabb eleme a fúrás leválasztása a
kutató vállalatokról. Kezdetben két fúró vállalat
fog működni, maid később, ha szükséges, egy
vállalattá olvadnak össze. A Geofizikai Kutató
Vállalat olyan kutatási intézménnyé válik, amely
képes integrálni az OKGT valamennyi geoegysegét regionalis project-szemléletű tervezés, szelek
tálás es programajánlás céljából.
A Kőolajkutató Vállalat az 1987-89. években
3550-ről 3100-ra csökkentette létszámát. A négy
bányászati üzemből most megszüntették az oros
házit és az egrit. Szolnokon megszüntették a bá
nyászati szervízüzemet. A központban 30%-os
létszámcsökkentést határoztak el, s így 1990-ben
400-450 dolgozót kell elbocsátaniuk.
A KőolajKutató Vállalat rendelési állománya
1990-re (Ш. hó elején) az 1986. évi csúcsteljesít
mény évnek mintegy 40% -a. Azaz most 26 beren
dezésre van munka, az akkori 46-tal szemben. Az
előrejelzések közép- és hosszú távon is a megren
delések csökkenését mutatják. A központi szerve
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zetek létszámát 30%-kai csökkentették és három
üzemet (Orosházi Bányászati Üzem, Egri Bányásati Üzem, Bányászati Szervíz Üzem) felszámol
tak. A vállalatoknál, több mint 500 dolgozó mun
kaviszonya szűnt meji 1990 márciusáig: áthelyezéásel 35, nyugdíjazással 64, felmondással 472, s
1990 végéig ez eléri a 650-et. 1995-re az 1989.
évi 3317 dolgozóból 1750 maradhat.
A szolnoki Kőolajkutató Vállalat 1990. febru
árjában gyors átszervezéssel, 10 nap alatt, 3100ról kb. 2000-2300 főre csökkentette létszámát. Az
orosházi és az egri gyáregységet március elsejével
megszüntették. Mintegy 200 milió forinttal csök
kent a vállalat munkabérre fordított kiadása.
Orosházán a darabonként 100 MFt-nál drágább
fúróberendezések jelentős része az ócskavaste
lepre kerül, a korszerű szervízműhely a teljes
felszereléssel, műszerekkel holt tőkévé vált. A
decemberben kapott megrendelés (1989) 207 ezer
méter feltáró fúrás helyett csak 116 ezer méterre
szólt. Egyedüli megrendelőjük már csak a Nagy
alföldi Kőolajipari vállalat.
Műszaki bravúrt hajtott végre Közép-Európá
ban egyedülálló módon a Kőolajkutató Vállalat
szegedi bányászati üzeme. A dorozsmai 64-es
fúrási ponton, 3050 m mélységben, 103 m hosszú,
vízszintes furatot képeztek ki. A fúrás szervíz
munkálatait az Eastman Cristensen GmbH látta
el. A vízszintes fúrásoknak a függőlegesen lemélyítetthez képest számos előnyük van, s az olajki
termelés költségei is lényegesen kisebbek a na
gy ományos eljárásénál.
1990. júliusában volt 55 éve, hogy a Mihályi
l-es jelű fúrási ponton megjelent a széndioxid. Az
1935 óta üzemelő mező még jelenleg is jó minőságű СОг-t ad. Örömünkre szolgál, noey az ak
kori fúrósok közül még most is élnek és még
mindig emlékeznek a régi nóta soraira, hogy "petlóreum helyett ellenben jött a gáz, a mérnök ura
kat töri a frász".
Az algyői mezőn 1965. VUE. 19-én indult meg
az olajtermelés a Tápé-l-es kút mellé épített pro
vizóriumban. A mező készletének 2/3-at az eltelt
25 év alatt kitermelték. Algyő kqrül több kisebb
mezőt is feltártak: Ferencszallás, Asotthalom, Kelebia környéke, Móraváros és legújabban Dorozsma térsége. A két utóbbit kivéve a készleteknek
ugyancsak kétharmadát már kitermelték.
A Fővárosi Bíróság 11 Fpk. 246/1989/15. ha
tározata felszámolási
eljárás megindításának
közzétételéről.
A végzés kimondja, hogy a Fővárosi Bíróság
a Nógrádi Szénbányák Vállalat (3100 Salgótar
ján) felszámolási eljárását — a gazdálkodó szer
vezet tartós fizetésképtelensége miatt — megin
dítja. A felszámolási eljárás megindítását eredmé
nyező kérelem benyújtásának időpontja: 1989.
A kérelmet — eredménytelen állami szanálási
eljárást követően — a Szanáló Szervezet (Buda
pest), mint hitelező terjesztette elő.
A bíróság felszámolóként a Pénzintézeti Köz-
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pontot (1093 Budapest, LX. Szamuely u. 38.) je
löli ki.
A csődgondnok és a szanáló szervezet megbí
zottja irányításával 1990. VU. 4-én megkezdték a
felszámolási eljárást a Dorogi Szénbányáknál. A
korábban nyereséges vállalat 1989-ben vesztesé
gessé lett. Énnek okául azt adták meg, hogy a szén
ara nem követte a termelési költségeket: a felhasz
nált anyagok ára 20-40 %-kal, a szén termelői ára
10 %-kal emelkedett. Súlyos teher továbbá a be
ruházási hitelek felemelt kamata is. Nem csekély
iövedelemkiesést okoz, hogy az eocén program
ban létesített lencsehegyi banya termlése nem éri
el az eredetileg tervezett mennyiséget.
Most a szanálás során jelentős átalakításokat
akarnak végrehajtani a vállalati struktúrában. A
szénmedencéből kikerülő évi 700 0001 jó minő
ségű, a lakosság számára is alkalmas barnaszénre
továbbra is igény van, ezért bíznak benne, hogy a
bányászat fennmarad Dorogon.
1990. augusztus 20. utáni napokban tárgyalta
meg a kormány az ipari tárca előterjesztését, a
szénbányászat szerkezetváltásáról. Egy gazdasá
gilag igazolható, ésszerűnek mondható szénbá
nyászati szint tartására kíván berendezkedni a
kormány. Ennek költségei azonban magasak.
Égy dologban kialaKult az egyetértés: hogy
mennyi szenet érdemes itthon bányászni. Széne
rőműveink csak hazai szénnel üzemeltethetők
gazdaságosan. E 2000 MW kapacitás 7-8 Mt
lignitet es 10-12 Mt barnaszenet igényel. Tehát
csak az e termeléshez nem hiányzóoányákat kell
bezárni. A nyolc bányavállalatnál üzemelő 32
széntermelő egységből (ezeket szokták — pontat
lanul — aknáknak nevezni) nyolcat a szénvagy on
elfogyása miatt, négyet a hosszabb távon is vár
ható gazdaságtalansag miatt 1995-ig be kell zárni.
További nyolc bányaüzem gazdaságossága ma
még egyérteleműen nem dönthető el, es 12 egység
ítélhető hosszabb távon érdemesnek fenntartásra.
A szénárakat az erőművi szenek esetében a nehéz
fűtőolaj árához kell arányosítani, a lakossági sze
nek esetén pedig a hazait helyettesítő import szén
ára a viszonyítási alap.
Ami az előterjesztésben új, az a tény, hogy a
szénbányák képtelenek kifizetni a korábbi beru
házásaikhoz fölvett 30 GFt állami alapjuttatás, a
2,3 GFt állami kölcsön és a 3,2 GFt bankhitel
nagy részét.
A Mecseki Szénbányák 7,4 milliárd forintnyi
(állami) adósságából 7,3 milliárdot írnának le (az
államadósságot emelve ezzel), minthogy megfi
zetésére semmi remény sincs. Ezek a számok a
Dorogi Szénbányáknál 4,1 ill. 4, a Tatabányai
Bányáknál 5,1 ill. 4,4, a Veszprémi Szénbányák
nál 1,5 ill. 0,8, a Borsodi Szénbányáknál 5,8 ill.
1,4, a Nógrádi Szénbányáknál 1,2 ill. 0.5 milliárd
Ft. A Mátraaljai Szénbányáknál a 4,8, az Orosz
lányi Szénbányáknál a 6 milliárdból semmit sem
lehet leírni. Összesen tehát az állammal szembeni
32 milliárd forintos, 1989 végi adósságállomány
ból 19 milliárd visszafizetését a tárca egyértelmű
en reménytelennek látja s bizonytalannak ítéli
további 11,4 milliárd sorsát.
A szanálást centralizáltan képzeli el az előter

jesztés, mert a szénbányászatot nem érdemes vál
lalatonként felszámolni, s a csődbe került bányák
eszközeinek döntő részét legfeljebb egy másik
bánya tudja hasznosítani.
1990. VIJJ. 31-én, a 40. bányásznapon az ipari
és kereskedelmi miniszter elmondotta, hogy a
kormány az előző napon döntésével megalakítot
ta a Szénbányászatot Szanáló Szervezetet. Ennek
feladata, hogy elemzés alapján javaslatot tegyen
olyan intézkedésekre, amelyek révén rövid időn
belül, dotáció nélkül, nyereségessé válhat az ága
zat. Az év végéig kell határozott véleményt nyil
vánítania arról is, hogy hol kell bezárni bányákat.
Újsághír 1990. XI. 24-én: Az utolsó tonnákat
fejtik s még ebben a hónapban befejezik a bauxit
kitermelését a Tatabányai Szénbányák Vállalat
nagyegyházi külfejtéses üzemében. 1985-ben
kezdték itt az átlagosnál jobb minőségű bauxit
kiaknázását, s azóta mintegy 1,3 millió tonnát
fejtettek le.
A Mecseki Uránbányák Vállalat bezárt kuta
tó-fúró üzemének dolgozói vállalkozásba fogtak.
1990. áprilisában a Rotaqua Kft. néven bejegyzett
új cégük 18 millió forintos alaptőkéjének kéthar
madat az egykori anyavállalat adta állóeszközök,
fúrótornyok, fúróberendezések formájában, a
többit pedig a húsz alapító tag által felvett, szemé
lyenkent 300 000 forintos vállalkozói kölcsönből
teremtették elő.
1988 kora őszén még 7300 embert foglalkoz
tatott az uránbányászat (Mecseki Ércbányászati
Vállalat, MEV), 1989-ben 2,4 milliárd Ft ráfize
tést produkált. Ezért határozott úgy a kormány
1989-ben, hogy 1990 végén az uránérc kiterme
lését megszünteti. 1990 májusának elején — ke
rek egy évvel a megszüntetés első közzététele
után — fölmerült, hogy a dollár elszámolású ma
gyar-szovjet kereskedelem, amely 1991.1. l-jé
vel veszi kezdetét, kifizetődővé teheti az uránérc
bányászatát. Olyan vélemény kapott nyilvánossá
got, amely szerint ezzel teljesen új helyzet áll elő,
amelyben célszerűtlen lenne a bányászat leállítá
sa. Ha a bányászat megszűnik, a paksi erőmű
számára dollárért kell majd megvenni a fűtőelem
rudakat. Ha viszont a bányászat fennmarad s foly
tatják a dúsítmány kiszállítását a Szovjetunióba,
ott bérkohósításban sokkal kevesebbe kerülne a
fűtőelem, mint ha meg kell venni azt. Évi 20-25
M$ lenne a megtakarítás.
A hír nyilvánosságra hozatalakor kezdődtek
meg a tapogatózások a tárgyalások ilyen alapon
való megkezdéséhez. Mindenesetre leszögezték,
hogy az 1990. májusában még több, mint 5000
alkalmazottnak csak mintegy a felére lesz szük
ség, s mindezek mellett a költségek radikális
csökkentésére, ha ezen az alapon létrejön a meg
egyezés és ezzel megmenekülne az uránbányá
szat. A paksi atomerőmű számára közömbös,
hogy milyen költséggel jut fűtőelemhez, számára
államközi egyezmény biztosítja a Szovjetunióból
érkező rudakat.
Újsághírből értesültünk, hogy a wolframérc
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világpiaci árának esése miatt csődbe jutott a Wolframinvest ércbányászati fővállalkozó közös vál
lalat, amelyet kormányközi egyezmény alapján
még 1986-ban alapítottak a mongóliai cagan-davaai érckincs kitermelésére.
A két év alatt, 420 millió Ft költséggel fölépí
tett bánya és ércdúsító 1988 szeptemberében kez
dett működni. Termékéért azonban a kezdeti ár
nak csak 40 %-át fizetik, emiatt a közös vállalat
fizetésképtelenné vált, s még bért sem tudott fi
zetni. A Mongóliában dolgozó 72 magyar alkal
mazottat hazarendelték, s megkezdődött a cég
felszámolása.
VARGA Mihály, a közös,vállalat igazgatótaná
csának elnöke, a Mecseki Ércbányászati Vállalat
vezérigazgatója közölte, hogy a Központi Bá
nyászati Fejlesztési Intézettel és a zagyvarékasi
öntvénygyarral közösen alapított Wolframinvestnek a beruházásra fölvett hitelek után több, mint
500 MFf-os járadékfizetési kötelezettsége van.
Erre az Állami Fejlesztési Intézet nem adott hala
dékot 1990. májusában, ezért kénytelenek felszá
molni a közös vállalatot, s felmondani a kormány
közi megállapodást, amelynek értelmében a mayar fél a dúsítmány 12,5 %-ával fizetett a bánya
asználatáért.
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1990. VHJ. 10-én a televízió Panoráma c. mű
sorában hangzott el néhány percben az erdélyi
magyar kultúra emlékeit fenyegető nagy veszély
híre. A bukott rendszer pusztításait átvészelt épít
ményeket, elsősorban a templomokat, a földren
gések hozták a végveszély állapotába. A legújabb
földrengéshullám 80 templomot rongált meg,
köztük húszat súlyosan. Ez az utóbbi volt a nem
régiben lezajlott hetedik földrengés-sorozat. A
megviselt műemlékek egy következőt aligha bír
nának ki. Á károk orvoslására szükséges mintegy
70 millió lej nem áll rendelkezésre, ezért a Pro
Domo Dei segélyakció széleskörű támogatásra
hívott fel, hogy a megrongálódott templomokat
rekonstruálhassák.
1987. XI. l-jén közepes erősségű — mintegy
6 Richter magnitudójú — földrengés volt a kali
forniai Pasadena mellett, több mint 10 km-es
mélységben. A hely a Szent András-töréstől 50
km-re nyugatra van, s a Whittier-törés ÉNy-i foly
tatásába esik. Mindkét törés ütközéses-elcsúszásos, a földrengés során viszont rátolódási jelenség
mutatkozott. A rengést négy órán belül 16 kisebb
utórengés követte, majd ket és fél nap szünet után
nagy utórengés következett, 3 km-rel távolabb, 14
km mélységben.
Pusztító és igen jól dokumentált/öWrengessorozxit volt Kaliforniában, San Franciscóban és
környékén 1989. októberében. 17-én délután, 17"
előtt néhány perccel, 15 másodpercig tartott a 6,9
Richter-fokozatú földrengés. Az epicentrum San
Franciscótól D-re Santa Cruz és San José között
volt, a San Andreas törésen, amelyen súrlódásos
mozgás esett. A legsúlyosabb katasztrófát az oaklandi autópálya 1,5-2 km hosszban történő lesza
kadásajelentette; az emeletes autópályán a lesza
kadt felső rész összenyomta az alá Került autókat.
A nagy rengés a 7-es magnitúdóhoz képest feltű
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nően kevés áldozattal járt. Az első jelentésekben
szereplő számok napról-napra csökentek: az első
jelentések szerint 272 a halálos áldozatok száma,
míg 21-én közzétettélc hogy a 170 eltűntből kb.
120-ra tehető a halottaké. Mintegy 1400 sebesült
volt. 19-én hajnalban 5-ös erősségű földlökés,
ami már vagy a tizedik utórengés volt. A városban
a Russian Hullen tűzvész és földcsuszamlás pusz
tított el több épületet: legalább 60-80 szorul teljes
újjáépítésre.
Ket évvel korábban Los Angeles és San Diego
között volt 6-os rengés, amely azonban nem kö
vetelt áldozatokat. A végső értékelés szerint ez a
mostani az amerikai történelem második legtöbb
halálos áldozatot követelő fölrengése volt. 1857,
1881, 1901, 1922, 1934 és 1966 a jelentősebb
földrengések éve s 1906. IV. 18-án, hajnalban
5,12 órakor az akkor 350.000 lakosú várost szinte
a porba döntötte a 8,3-8,6 Richter-magnitudójú
földrengés.
1989. X. 19-én Kína É-i részén földrengés
volt. 27 halott, 150 sebesült és 27 000-nél több
hajléktalan szerepelt a jelentésekben.
Örményországbam 1989. X. 31-én, helyi idő
szerint 15,34 h-kor újabb földlökéseket észleltek.
Ugyanott, ahol az előző év ХП. 7-én több tízezer
halálos áldozata volt a hatalmas erejű földrengés
nek. A Gukaszjan járási székhelytol 8 km-re eső
epicentrumban 5-5,5 Mercalli-fokozatúnak re
gisztrált rengésnél sem anyagi kár, sem áldozat
nem esett.
Kisebb földrengést regisztráltak 1989. XI. 3án 22,32 h-kor Peremarton (Veszprém m.) kör
nyékén. A rengés a Mercalli-skála szerint 3-4^es,
a Kichter-skála szerint 2,7 erősségű volt. Epületek
sérüléseit nem jelentették.
1989. XI. 20-án hajnalban Richter szerinti 6
magnitudójú földrengés volt Irán Kermán tarto
mányában. Három ember meghalt, 45 megsebe
sült. Kína DNy-i részén is rengett a föld: 5,4
magnitudójú rengéseket regisztráltak. Három em
ber meghalt, öt megsérült.
1989. XU. 28-án földrengés volt Ausztráliá
ban. A Richter szerinti 5,5 magnitudójú rengés
epicentruma Newcastle városától 70 km-re volt.
Hatan életüket vesztették, 87-en megsebesültek.
Az Akadémia földrengésvizsgáló obszervató
riuma 1990. Ш. 8-án este 21,23 h-koi földrengést
jelzett, amelynek középpontja Békés megyeben
volt, Békés és Kondoros körzetében. A rengés
magnitúdója a Richter-skála szerint 2,7. Az epi
centrum kornyékén a lakosok érezték a földmoz
gást, de kárt nem jelentettek.
1990. Ш. 25-énföldrengés volt Tádzsikisztán
ban. Az epicentrum Dusanbétól mintegy 380 kmre ГЖ-ге volt. A Mercalli-skála szerint ott 8-as
erősségű rengés Dusanbéban 3-as fokozatú volt.
Ugyanezen a napon Costa Rica csendes-óceá
ni partián is volt két földrengés. A fővárostól, San
Jósétól mintegy 80 km-re 5,5 és 6,9 Richter mag-
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nitudójú rengések voltak. Hatan megsérültek,
több épület megrongálódott.
1990. V. 20-án 7,5 magnitudójú földrengés
volt, amit 24-én este két újabb, nagy erejű rengés
követett Szudánban — jelentették Hongkongból
és az Egyesült Államokból. A Richter-skála sze
rint 7,1 és 6,8 erősségű rengések epicentruma
Kartumtól mintegy 1070 km-re D-re, Dzsuba vá
ros közelében volt. Az esetleges áldozatokról,
anyagi károkról nem érkezett jelentés.
Nagy erejű földrengés rázta meg 1990. V.
30-án, greenwichi idő szerint 10,41 Ibkor Dél- és
Kelet-Európa nagy területeit. A földrengés epi
centruma Bukaresttől mintegy 300 km-re E-ra
volt, Vrancea megyében, a hipocentrum kb.
100 km mélységben volt. A helyi idő szerint
13 40-kor kipattant rengés 45 percig tartott. Ro
mániában az első jelentések szerint 8 személy
meghalt, 260-an megsebesültek, ebből 45-en sú
lyosan. Bukarestbenkisebb épületkárok keletkez
tek, pánik tört ki, az emberek az utcára szaladtak.
1986 óta nem volt Romániában ilyen erős föld
rengés.
Jugoszláviában elsősorban a Belgrádtól DK-re
fekvő Krusevác térségében érzékelték a rengést,
a várossal megszakadt a telefon összeköttetés.
Szovjet-Moldvában a földrengésnek halálos
áldozatai is vannak, sebesültek és anyagi károk
mellett.
Szófiában a Mercalli-skála szerinti 8-as foko
zatú rengést észleltek, Bulgáriában egy ember
meghalt.
Isztambulban a Richter-skála szerinti 6,8-as
magnitudójú rengést észleltek.
A földmozgás, amit 30-án 13,40 h és 31-én
3,30 h-kor észleltek, a Székelyföldön is károkat
okozott. Csernátonban megrongálódott a múze
um épülete és a tárolt néprajzi anyag. Anyagi
károk keletkeztek a Kovászna megyei Albis, Dal
nok, Esztelnek, Nyújtód, Bereck, Torja, valamint
Alsó- és Felső-Csemátonban.
31-én hajnalban, az előző napi után 14 órával,
Romániában és Bulgáriában újra rengett a föld, a
Richter-skálán 5,8 erősséggel. Ugyanakkor Isz
tambulban 6,4 magnitudójú rengést észleltek, ezt
az előző napi mozgás utórengésének tekintették.
Ottani megállapítás szerint az epicentrum kb. 530
km-re ÉNY-ra, Romániában volt.
Ugyancsak 31-én hajnalban, 15 másodperc
időtartamú, közepes földrengés rázta meg Mexi
kó fővárosát is. Ugyanakkor Peruban közel 200
ember vesztette életét földrengés következtében.
A sebesültek és eltűntek szama meghaladja a
800-at. Rendkívüli állapotot rendeltek ej a termé
szeti katasztrófa színhelyén, az ország E-i részén
fekvő San Martin tartományban.
29-és 30-án kisebb földrengések voltak Ecua
dorban és Costa Ricában is.
?

Földrengés volt a Fülöp-szigetek középső ré
szén 1990. VI. 14-én, a Richter szerinti 6,2 mag
nitúdóval. A heves földmozgás jelentős anyagi
károkat okozott, 4 ember meghalt, 15 megsebe
sült.
1990. VI. 21-ére virradóra, 0,31 h-kor Irán

ÉNy-i részén erős földrengés volt, a Richter-skála
szerint 7,3-7,7 magnitúdóval. Á jelentések
28 950, végül 36 000 halálos áldozatot közöltek.
22-én további 20 emberéletet követelt a 6,5 mag
nitudójú, immár harmadik rengés. 23-án este, az
újabb pusztító földmozgás után a halottak száma
40 000-re, a sebesülteke 100 000-re, s hajléktala
noké közel félmillióra nőtt. Sok száz utórengést
regisztráltak. 24-én a halálos áldozatok szama
elérte az ötvenezret, a sérülteké a kétszázezret.
Több falu a földdel vált egyenlővé, négy város
igen súlyos károkat szenvedett. Á rengés epicent
ruma a Kaspi-tenger déli részén volt. Összehason
lításul az 1988. decemberi, örményorszögi (Spitak) rengés 6,8, az 1976-ban Kínában 240 000
halottat maga után hagyott földrengés 7,8 Richter
magnitudójú volt, s az eddig észlelt legerősebb
rengés Alaszkában 8,5 nagyságú volt.
A 24-i heves, de a 21-inel jóval gyengébb
rezgés (5,7) is pusztítónak bizonyult tehát. Irán
D-i részén is volt ekkor 4,7 fokozatú földrengés,
de ez csak ijedelmet okozott, károkat nem.
Segélyt nyújtó külföldi csoportok dolgoztak a
mentesen Gilan és Zandasán tartományokban. A
végső megállapítás szerint az epicentrum a Kas
pi-tenger DNy-i szögletében, Rasht városától Éra, mintegy 40 mérföldnyire, a tenger öblében
volt. Ez közel fekszik Azerbajdzsánnak a tenger
be kifutó határához, és Gilan tartományban van.
A Rashttól D-re fekvő Binab és Abhor városok
teljesen elpusztultak. Némely faluban alig egy
két ember maradt meg, a házak 90-100 %-a
összerogyott, maga alá temetve lakóit.
Emlékeztetőül említésreméltó, hogy a közel
múltbeli kaliforniai földrengés 6,8 Richter szerin
ti megnitudó mellett 62 áldozattal járt s hogy
Iránban 1957-ben két földrengésnek mintegy
26 000, 1962-ben 12 000, 1968-ban, szintén ket
alkalommal, több mint 20 000 halálos áldozata
volt.
1990. VII. 5-én reggel Tádzsikisztán területén
több földrengést észleltek. A mozgások közép
pontja Kuljab városától 40 km-re DNy-ra volt,
5-6-os erősséggel. Károkról és áldozatokról nem
jelentettek.
VU. 6-án éjjel, két héttel az ugyanott mintegy
40 000 áldozattal járUöldrengés után, ismét meg
mozdult a föld Iran ENy-i részén. A Richter sze
rinti 6-os magnitudójú rengés csak két személy
sebesülését okozta.
Kisebb földrengést észleltek 1990. VU. 16-án
este, 22 13'40" "-kor Somogy megyében. A föld
rengés epicentruma Kaposvár környékén volt s
intenzitását a Mercalli skálán 3-as fokozatúnak
mérték.
Kaposvárott sokan érezték a rengést, kárt
azonban nem okozott. A térségben legutóbb
1988. ХП. 27-én észleltek — a mostanihoz nasonló erősségű — földrengést.
h

1990. VU. 18-án újabb földrengés rázta meg a
Fülöp-szigeteket. A hét eleji, első földrengés kö
vetkeztében 384 ember halt meg és mintegy 700
megsebesült.

Hírek, ismertetések
A két nappal korábbi rengés rettenetes pusztí
tást okozott, 15 éve nem volt ilyen a Fülöp-szige
teken. Véglegesnek mondott adatok szerint 1500nál többen lelték halálukat a szállodák, toronyhá
zak, iskolák és gyárak romjai alatt és a hegyvidéki
földcsuszamlások következtében. A mentési
munkálatok közben az amerikai haditengerészet
egy repülőgépe is lezuhant. A 7,7 Richter magni
túdóul földmozgás a szigetek E-i részén pusztí
tott, Luzon szigetén. Egyes jelentések 8,4 magni
túdót adtak meg. 22-éig legalább 600 utórengést
regisztráltak
1990. VUI. 23-án reggel háromszor mozdult
meg a föld Tokióban és Környékén, három óra
alatt. A legerősebb rengés 5,2 magnitudes volt
(Richter). A rengések hipocentruma 50-60 km
mélységben volt. Biztonsági okokból 2 órára le
állítottak az északi külvárosokba tartó gyorsvasutakat. Károkról, áldozatokról nem érkezett jelen
tés.
1990. X. 12-re virradóra földrengés volt az
üzbegisztáni Taskentben. A 12 fokozatú skála
szerint 3-4-es erősségű volt, károkról és áldoza
tokról a jelentés nem tett említést.
Erős földrengést észleltek 1990. ХП. 13-ára
virradó éjjel Szicíliában. A földmozgás felszíni
központja Siracusától mintegy 50 km-re, a tenger
ben lehetett, a Mercalli-skála 7. fokozatát érte el.
Az első jelentések szerint hárman vesztették éle
tüket egy összeomlott házban. A lakosság az éj
közepén az utcákra, a szabad ég alá rohant, Cata
nia és Siracusa között nagyon sok ház megrongá
lódott. Az összesen 19 halálos áldozatot előidé
zett rengés a Richter szerinti 5 magnitudójú volt.
Erős földrengés rázta meg 1990. ХП. 14-én
hajnalban Tajvan szigetét. A Richter-skála szerint
6,7 magnitudójú mozgások epicentruma Tajpeitől 120Tan-re volt. A rengés következtében föld
csuszamlások keletkeztek, néhány helyen az utak
- 'rhatatlanná váltak. Több helyütt tűz ütött ki és
ualien város környékén több tízezer ember ma
radt áram nélkül.

Й

1990. ХП. 17-én hajnalban Iránban erős föld
rengés volt. Teherántóí/OO km-re D-re pattant ki,
Richter szerinti 6,5 magnitúdót ért el. Az első
jelentés 25 sérültről adott hírt és járhatatlanná vált
utakról.
Az Egyesült Államokban 1990. ХП. 20-án
ismét működni kezdett a Mount St. Helens vul
kánja. 7000 m magasságig lövellte ki hamufelhő
jét s a közelben a műszerek, 2-3 órával később,
kisebb földlökéseket is regisztráltak.
ХП. 21-én reggel, helyi idő szerint 8 óra körül,
földrengés volt a Balkánon. A Richter-skála sze
rinti 5,5 magnitudójú földlökés epicentruma Görpgország Ny-i részén volt. Szalonikitöl 60 km-re
ENy-ra Athéntől 350 km-re E-ra. A görögországi
földrengést 3-4-es erősséggel éresték Albánia,
Jugoszlávia, Bulgária, Románia és Törökország
egyes részein is.
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1989 októberében Kaposvárott hetedik alka
lommal találkoztak a magyar múzeumok termé
szettudományi muzeológiával foglalkozó szak
emberei.
A Természettudományi Múzeum ásványtára
1989 novemberében 3 ritka értékű meteorittal
gyarapodott, köztük a világviszonylatban is ki
emelkedő jelentőségű, Orgueil mellett talált kőmeteorittal.
A veszprémi Bakonyi Múzeum 1990. Ш. 1-től
a jeles piarista gimnáziumi tanár és geológus,
L A C Z K Ó Dezső (1860-1932) nevét viseli. Az ő
munkásságához fűződik a Veszprém vármegyei
Múzeumegylet megalakulása, amelynek műkö
dése megteremtette a feltételeket a Vármegyei
múzeum létrejöttéhez.
1990-ben új állandó ásvány kiállítás nyílt Zir
cen a Bakonyi Természettudományi Múzeumban
A természet ékszerei címmel.
1990. VTJT. 1-től a Salgótarjáni Bányászati
Múzeum elhagyta korábbi nevét ( P O T H O R N I K Jó
zsef Bányamuzeum).
A múzeum vezetése V. l-jén felhívást tett
közzé, amelyben a 25 éves múzeum (megnyílt
1965. IV. 30-án, s azóta 557 282 látogatója volt)
támogatására szólítja fel a szimpatizánsokat. Á
múzeum a szénbányák felszámolásával veszélybe
került. A támogatás céljára alapítványt hoztak
létre.
Újsághír tudatta, hogy a barlangi terápia céljá
ra alakították át a lillafüredi István-barlang Fekete
termét, ahol 1990. V. 14-én kezdődtek el a kúrák.
A gyógyteremben a levegő hőmérséklete állandó
an 10 С körüli. A barlangterápiás kezelés 2-3
hetes turnusokban folyik s egy-egy alkalommal 8
órát pihennek a betegek, orvosi felügyelet mellett.
Kiemelkedő jelentőségű tárgybeszerzés tör
tént 1990 nyarán a Természettudományi Múzeum
ásványtárában: brazíliai lelőhelyekről származó
hét ónási méretű ásványpéldányt: öt ametisztet, 1
itrint és 1 csillámot sikerült igen előnyös vétel
útján a gyűjtemény számára megszerezni. Feltű
nő méreteik, valamint a rendkívüli esztétikai lát
ványt nyújtó kifejlődésük miatt valamennyi első
rangú kiállítási darabnak számít. A beszerzés ve
tekszik a K R E N N E R - S E M S E Y időszakban történt
gyűjteményi vásárlásokkal.
A Bakonyi Természettudományi Múzeum
Zircen 1972. V. 17-én nyílt meg s az ország
egyetlen önálló vidéki természettudományi szak
múzeuma. Elnevezése jól tükrözi, hogy fo felada
ta a hegység természeti képének kutatása és be
mutatása.
A múzeum "A Bakony természeti képe" prog
ram keretében mintegy 50 főből álló külső mun
katársi hálózat közreműködésével kutatja a hegy
séget. Földtani, őslénytani, természeti-földrajzi,
növénytani és állattani gyűjtéseket végez a Ba
kony területén, gondoskodik a gyűjtött tárgyak
konzerválásáról, megőrzéséről, feldolgozásáról,
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publikálásáról, valamint a nagyközönség számára
állandó és időszaki kiállítások keretében történő
bemutatásáról. Jelentős publikációs tevékenyséet fejt ki; évkönyv jellegű kiadványa a múzeum
özlönye, amely a Bakony-kutatás fóruma, ma
gyar és idegen nyelvű dolgozatokban ismerteti
meg a hegység feltárása terén elért eredményeket.
Monográfia jellegű kiadványa a múzeumnak: A
Bakony természettudományi kutatásának ered

f

ményei című sorozat. Ezek mellett kisebb-na
gyobb, részben ismeretterjesztő jellegű kiadvá
nyok egész sora szemlélteti a Bakony természeti
világát.
A múzeum kiállítását megtekintő látogatók
száma a nyolcvanas évek második felében meg
haladta az évi százezer főt. A múzeum kiállítása
a hét minden napján 9-17 óra között tekinthető
meg.

IGCP híradó
1989-ben négy IGCP projekt fejeződött be: a
196. (A fanerozoos időskála kalibrálása), a 206.
(Nagy élő törésvonalak összehasonlítása), a 210.
(Afrika szárazföldi üledékei), és a 236. (Prekambriumi események a Gondvána-töredékeken).
A Tudományos Bizottság újonnan megválasz
tott elnöke (a hat évét letöltött amerikai B. J. S K I N 
N E R professzor után) a brazíliai Prof. H.A.F. CHAVES.

A Tanács, a kanadai A. J. N A L D R E T T pro
fesszor elnöklete alatt, 1990 februárjában huszon
egy projekt-javaslatból tizet fogadott el. Ezzel az
"elő projektumok száma 55-ről 61-re emelke
dett.
Az új projektumok az alábbiak:
285 Metamorfózis Kelet-Ázsiában — Előzete
sen, csak 1990-re.
C H E N G Y U Q I és D O N G S H E N B A O (Kína)

286 Korai paleogén bentosz — 1990-1994
L. H O T T I N G E R (Svájc), K. D R O B N E (Jugosz

lávia), E. C A U S (Spanyolország)
288 A Gondvána varratai és gyűrt övezetei —
1990-1994
R. U N R U G (USA) és G.R. S A D O W S K I (Brazí

lia)
290 Anortozitok és rokon kőzeteik — 1990-1994
M. H I G G L N S (Kanada) és J.—C. D U C H E S N E
(Belgium)
293 Geokémiai eseményjelzők a fanerozóikumban — 1990-1993
S U N S H U (Kína)
299 Geológia, éghajlat, hidrológia és karsztoso
d á s — 1990-1994
Y U A N D A O X I A N (Kína)

302 A közép-afrikai felsőproterozoós övek szer
kezete es ércesedése — 1990-1994
M. W E N D O R F F (Zambia)

303 Prekambriumi/kambriumi eseményrétegtan
— 1990-1993
M. B R A S I E R (Egyesült Királyság) és K.J. Hsü
(Svájc)
304 Alsokérgi folyamatok — 1990-1994

L.Ja. A R A N O V I C S (SzU)

és E.J.

HENSEN

(Ausztrália)
308 Paleocén/eocén határi események — 19901994
M. -P. A U B R Y (USA)

1989-hez képes nem változott lényegesen a
projekt-vezetők ország szerinti megoszlása. Ez
1990-ben a következő:
Kína 10; Argentína 9; USA 8; Ausztrália 6;
SzU 5; Egyesült Királyság, Kanada és Zaire 4-4;
Ausztria, Bolívia, Franciaország, Japán, NSZK,
Olaszország, Svájc 3-3; Brazília, Csehszlovákia,
Chile, India, Jugoszlávia, Magyarország, Svédor
szág 2-2; Belgium, Elefántcsontpart, Görögor
szág, Hollandia, Kuba, Spanyolország, Thaiföld,
Uganda, Zambia l - l .
A projekt-vezetők 1989. évi jelentései szerint
a húsz, vagy annál több projektumban közremű
ködő országok száma 13.
USA 48; Franciaország 43; NSZK 42; Egye
sült Királyság 40; Ausztrália 38; Kanada 36; Kína
35; Szovjetunió 33; Argentína 27; Japán 25; Bra
zília 24; Hollandia, Magyarország és Svédország
20-20.
Már "megszokott" tény, hogy a legtöbb ország
IGCP nemzeti bizottságainak jelentéseiben jóval
kevesebb projektben való részvétel szerepel, mint
a projekt-vezetők jelentései alapján készült öszszesítésben. Magyarország eseteben a bizottság
hét projektben való részvételt jelentett (226,239,
254, 262, 276, 287, 294), míg további tizenhá
romról csak a projekt-vezetők tettek említést
(165,196,216, 219,235,242,245,256,259,261,
264, 269, 272).
1989-ben négy IGCP rendezvény volt Ma
gyarországon, 1990-ben viszont egy sem.
Egy szubregionális és egy regionális IGCP
ülés volt 1990-ben:
— Helsinki, Finnország (Északkelet-Európa),
június 10-13.
— New Delhi, India (Délnyugat-Ázsia), októ
ber 30 — nov. 3.
A Liszabonban, Portugáliában, az Európai
Földtani Társulatok Szövetségének 6. összejőve-

Hírek, ismertetések
tele keretében tervezett nyugat-európai IGCP
ülésre nem került sor.
1991-ben a délkeletázsiai-csendesóceáni régi
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óban tervezünk regionális ülést tartani.
D U D I C H Endre

11. Csehszlovák Agyagásványtani és -kőzettani konferencia
A l i . Csehszlovák Agyagásvány tani és -kő
zettani konferenciát 1990. augusztus 28. és 31.
között tartották Ceské Budéjovicében. A konfe
renciának mintegy 100 résztvevője volt, ebből
több mint harminc külföldi a szomszédos orszá
gokból. Magyarországról én voltam egyedül je
len. Három nap alatt 50 előadás hangzott el, és
mintegy 25postert mutattak be. Augusztus 31-én
egynapos kirándulás zárta a programot, amelyen
a környék harmadkori bentonit- és agyaglelohelyeit mutatták be.
A konferenciát a Csehszlovák Agyag-csoport új
elnöke, Ludvik ClCHOVSKY nyitotta meg, aki
elődjéhez , K O N T A professzorhoz hasonlóan
szintén a prágai Károly-egyetem kőzettani tan
székének munkatársa. Jelen volt F. V E N I A L E , az
Európai Agyag-csoportok Asszociációjának el
nöke is. A konferenciának a helyi Mezőgazdasági
Főiskola adott otthont.
A szakmai program két súlypontja mindig a
földtan és a kémia szokott lenni. Én a földtani
tárgyú fontosabb előadásokról számolok be.
A kristályszerkezet-kutatás témaköréből ki
emelkedett D R I T S előadása a kaolinit rendezettség
diffrakciós meghatározásáról. A rétegszilikátok
politípiájának két csehszlovák szakértője, W E I S S
es D U R O V I C több plőadásban számoltak be újabb
eredményeikről. Érdekes volt NiKOLic et al. postere, amely szerint a vanadil-ion ( V O ) beépülé
sét a kaolinit szerkezetébe elektron spin rezonan
cia módszerével lehet meghatározni.
A vizsgálati módszerek témaköréből jelentős
nek tartom ROBINSON bevezető előadását, amely
ben a KÜBLER-index mérésének kísérleti hibáiról
beszélt, és óvott a túlzottan finom beosztású skála
alkalmazásától (0,1° 2 d -nál) finomabb beosz
tás). S U C H A és E B E R L röntgendiffrakciós mód
szerrel az illit vastagságának növekedését mutat
ták ki szlovákiai permi agyagos kőzetekben a
metamorfózis előrehaladásavalpárhuzamosan. A
kvantitatív fázisanalízis témaköréből nálunk is
hasznosan alkalmazható H O R V Á T H et al. röntgen
diffrakciós módszere a klinoptilolit meghatározá
sára savanyú tufás kőzetekben. KLIKA et al. optimalizációs számítási módszert mutattak be a Ké
miai összetétel ásványtani összetételre való átszá
mítására kubai latentes anyagokon.
A kísérleti kőzettan témaköréből F R A N K - K A M E N E T S K T J et al. ma már klasszikusnak számító
hidrotermális kísérletsorozatukból a glaukonit
flogopittá, annittá és káliföldpáttá való átalakulá
sát mutatták be.
Többen foglalkoztak recens folyóvízi üledékek
agyagásványaival: K O N T A csehszlovákiai folyó
kat, E R N S T és S T Ö R R az Elba, T O M A D I N és L A N D U Z Z I az Appenineket átszelő Chienti folyó üle

dékeit, STÖRR és N K U R U N Z I Z A a Tanganyika-tó és

vízgyűjtőterülete agyagásványait tanulmányozták.
Közós jelenség, hogy a vízfolyás sebességétől
függően a szmektit sokáig szuszpenzióban ma
rad. Fontosak az évszakos változások is, főleg a
csapadék eloszlása hat ki a hordalék ásványos
összetételére. Mállás hatására létrejött hidrobiotitokról S T E F A N O V határozta meg, hogy azok kü
lönböző típusú kevert rétegű biotit/vermikulit ás
ványok. C U R L Í K szerint Szlovákia vulkáni kőze
teiben felismerhetők a már lepusztult mállási ké
reg nyomai a hasadékokba bemosódott (illuviális)
kaolinites, vasas kitöltés alapján.
Az üledékes kőzetekben előforduló agyagás
ványok genetikai típusaival STOCH foglalkozott
bevezető előadásában. Előadásában Lengyelor
szág agyagásvány-asszociációit foglalta össze ge
netikai típusok szerint. FRANCO és S U C H A cseh
szlovák kollégákkal a Pannóniái-medence, vala
mint a Bécsi-medence üledékeiben megfigyelhe
tő, diagenetikus szmektit - illit átalakulasthasonlítottuk össze. Két előadás foglalkozott a Mg-klorit - corrensit előfordulásával (FAIER és VlCZIÁN,
kelet-szibériai alsókambriumi és régebbi, ill. me
cseki középsőtriász üledékekben). Mindkét he
lyen döntő az eredeti ülepítő közeg kémiai össze
tétele.
A hidrotermális agyagásványképződésnek
Szlovákia klasszikus területe. S A M A J O V Á et al. a
Körmöcbánya környéki hidrotermális zónásságot
ismertette. Érdekes adalék volt ehhez az elektronmikroszkópi vizsgálat ( S U C H A et al.), amely sze
rint a hidrotermálisán keletkezett illk/szmektitek
méretei közül csak a lemezekre merőleges vastag
ság van összefüggésben a kevert szerkezet
szmektit-tartalmával. Diagenetikus átalakulás
esetén valamennyi méret növekedett a szmektittartalom csökkenésével párhuzamosan (kelet
szlovákiai-medence).
A konferencia diagenezissel és anchimetamorfózissal foglalkozó előadásai az UNESCO Föld
tani Korrelációs Program 294. sz. projektjéhez
kapcsolódtak. A szakmai programot egészítette ki
a Dél-Csehországi Múzeum szép moldavit-kiállítása a konferencia területén. Ceské Budéjovice
környéke a moldavitok fő lelőhelye.
A városháza dísztermében ünnepélyesen ad
ták át a prágai Károly-egyetem Boricky-érmét L.
S T O C H krakkói professzornak. S T O C H beszédében

kiemelte, hogy a csehszlovák agyag-konferenci
ák az értelmetlen elzárkózás évtizedeiben szinte
az egyetlen kapcsolatot jelentették számára a vi
lág tudományos életével. A legközelebbi konfe
renciát most kivételesen már ket év múlva, 1992ben tartják Pozsonyban.
VlCZIÁN István
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A T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m b a került a világ l e g n a g y o b b mellit
kristálycsoportja

A Természettudományi Múzeum Ásvány- és
Kőzettára jelentős anyagi áldozatok árán szenzá
ciós mellit kritálycsoportokat szerzett meg. A
puszta tény közlesén kívül bemutatjuk e ritka
ásványt és hazai előfordulásának törtenetét.
A mellit (magyarul: mézkő) szerves ásvány.
Kémiailag az alumínium és a benzol-hexakarbonsav (mellitsav) víztartalmú sója: AI2C12O12.I6H2O.
Nevét az első (X VTH. szazad végi) leírásokban
tárgyalt arterni (Thüringia) kristályok mézsárga
színéről kapta. Régóta ismert tehát, de évszáza
dunkban nemigen bukkantak rá sehol. így önma
gában az is szenzációt jelentett, hogy 1979-ben a
csordakúti (Bicske) barnaszénbányaban mellitet
találtak, de az igazi meglepetést e mellit mérete
okozta. Nem volt ugyan szép mézsárga, hanem
színtelen, agyagtól barnásszurkére vagy széntől
feketére festett, de az eddig ismert, legfeljebb
kockacukornyi kristálykák helyett több centimé
teres, négyzetes bipiramis alakú kristályok és
ezek csoportjai csillogtak a szénben vagy agyag
ban.
A leletnek hamarosan híre ment, és a csorda
kúti mellit megjelent as ásványkereskedelemben,
ahonnan múzeumunk is számos példányt szerzett
be. Az ásvány feldolgozója, W E I S Z B U R G Tamás
(Eötvös L. Tudományegyetem, Ásványtani Tan
szék) és mások javasoltak a mellitet legdúsabban

Papp Károly-i
A falu nagy szülöttjére emlékeztek halálának
25. évfordulója alkalmából a helybeliek, valamint
az ország különböző részeiből érkezett tanítvá
nyok és tisztelők 1989. január 10-én Tápóságon.
Itt született, majd több évtizedes kutatómunka és
harmincéves egyetemi tanárkodás után 1946-ban
ide vonult vissza és 1963-ban itt hunyt el P A P P
Károly, a magyar geológia kiemelkedő személyi
sége, geológusnemzedekek oktatója és nevelője.
Sajnos, már csak három tagja (CsíKY Gábor, JASK Ó Sándor és R E I C H Lajos) lehetett jelen annak a
kis baráti társaságnak, amely az 1950-es évek
végétől haláláig minden évben felkereste Tápióságon P A P P Károlyt és köszöntötte őt neve napján
(1. ábra). A jelenlévők megkülönböztetett tiszte
lettel vették körül N A G Y Mariát, aki P A P P Károly
nak és feleségének, B A L O G H Margitnak öreg ko
rában gondviselője volt.
A Hazafias Népfront Tápióság Községi Bi
zottsága által szervezett ünnepség P A P P Károly és
B A L O G H Margit sírjának megkoszorúzásával kez
dődött. A Hazafias Népfront koszorúját T Ó T H
György titkár (az emlékunnepség fő szervezője),
a zalaegereszegi Magyar Olajipari Múzeum ko
szorúját T Ó T H János igazgató, Társulatunk koszo
rúját pedig V I T Á L I S György választmányi tag he
lyezte el a síron (2-5. ábra).
Ezt követően került sor a nagyközségi tanács

produkáló vágat lezárását és szakszerű ásványtani
kiaknázását, de a javaslat süket fülekre talált. A
bányamezőt nemsokára termelési okoból zárták
le, s a csak részben lefejtett mellites vágat tovább
őrizte kincseit.
1990 kora őszén több forrásból arról értesül
tünk, hogy újra kezdték a fejtést a bányamezőben,
sőt hírek jártak minden eddiginél nagyobb mellitekről. Okulva a korábbiakból, egyetemi és mis
kolci múzeumi kollégákkal bejártuk a vágatot, de
igazán szép példányokat nem sikerült gyűjteni.
Néhány héttel később azonban egy ásványgyűjtő összehozott bennünket környékbeli bá
nyászokkal, akik megmutatták az általuk kiter
melt kristálycsoportoKat. A kollégákkal egybe
hangzóan alig találtunk jelzőket a példányok
szépségére. Ezzel az áruk is arányban allt. Azon
nal értesítettük a Földtani Intézet gyűjteményét is,
mindenki összeszedte maradék anyagi erejét, így
a kollekció négy hazai közgyűjtemény birtokába
került. Legnagyobb darabja, — egy 35x25x15
cm-es példány, 5 cm-t elérő kristályokkal mely
tudomásunk szerint a legnagyobb ismert mellit
kristály csoport, és egy-ket .kisebb darab a Termé
szettudományi Múzeum Ásvány- és Kőzettáráé
lett.
P A P P Gábor

>ség T á p i ó s á g o n
épületében megrendezett emlékkiállítás megnyi
tására. Először TÓTH György mondta el, hogy
hogyan emlékszik a falu P A P P Károlyra és felese
gére, milyen tisztelettel és szeretettel emlegetik
ma is a szerény visszvonultságban élő tudós há
zaspárt, akik mindenkor önzetlen segítséget nyúj
tottak a hozzájuk forduló falubelieknek ügyes-ba
jos dolgaik elintézéséhez. Ezután T Ó T H György
megköszönte a kiállítás megrendezéséhez adott
támogatást a Magyar Állami Földtani Intézetnek,
a Magyar Olajipari Múzeumnak, a Magyar Föld
rajzi Társaságnak és Társulatunknak. Ezt követő
en CsíKY Gábor, a Tudománytörténeti Szakosz
tály elnöke beszélt P A P P Károly életéről és mun
kásságáról. Az előadás elhangzása után T Ó T H
György megnyitotta a P A P P Károly műveit (köny
vek, tanulmányok, kéziratok), fényképeit, ás
vány- és kőzetgyűjteményének néhány példányát
és használati tárgyait bemutató kiállítást.
A kiállítás megnyitóját követő fogadáson GU
LYÁS György, a nagyközségi pártbizottság titkára
javasolta, hogy a tapiósági iskolában egy P A P P
Károly-emlékszobát rendezzenek be és bejelen
tette, hogy az iskolát a jeles geológusról fogják
elnevezni. B I H A R I József, a Pest Megyei Múzeu
mok igazgatója hozzászólásában támogatást ígért
az emlékszoba létrehozásához. Az emlékünnep
ségen résztvevő intézmények és társaságok kép-

Hírek, ismertetések
viselői is ígéretet tettek, hogy a továbbiakban is
minden segítséget megadnak P A P P Károly emlé
kének ápolásához. Végül a vendégek megtekin
tették a Magyar Televízió munkatársai által (szer
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kesztő: J U H Á S Z Árpád) P A P P Károlyról készített
portréfilm videó-felvételét.
H Á L A József

1. ábra PAPP Károly és felesége 1960-ban tanítványok és tisztelők körében. Balról jobbra: REICH Lajos, IASKÓ Sándor, TOMOR Já
nos, PAPP Károlyne BALOGH Margit, BOGSCH László, PAPP Károly, BAP-TKÓ Lajos, JÖZSA István, JUGOVICS Lajos, HORUSITZKY Fe
renc. CSÍKY Gabor felvétele
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2. ábra VITÁLIS György Társulatunk nevében megkoszorúzza PAPP Károly és BALOGH Margit sírját. (HÁLA József fényképe)

3. ábra PAPP Károly és BALOGH Margit sírja (HÁLA József felvétele)

Hírek, ismertetések
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M e g e m l é k e z é s Krenner Józsefről
Az MTA Föld- és Bányászati Tudományok
Osztálya és társulatunk Tudománytörténeti Szak
osztálya 1989. március 13-án megemlékezést tar
tott K R E N N E R Józsefről, születésének 150. évfor
dulója alkalmából.
Délelőtt húszan jelentek meg a budapesti Ke
repesi temetőben (7. ábra), ahol a Föld- és Bá
nyászati Tudományok Osztálya nevében N E M E C Z
Ernő, a Természettudományi Múzeum részéről
K E C S K E M É T I Tibor és E M B E Y ISZTTN Antal, az

ELTE Ásványtani Tanszéke képviseletében B U 
D A György es W E I S Z B U R O Tamás, társulatunk
nevében pedig CsÍKY Gábor helyezett el koszorút
K R E N N E R József sírján. Családtagok és leszárma
zottak is jelen voltak, akik közül az egyik unoka,
S M A R O G L A Y Ferencné (sz. L U B Y Piroska) kö

szönte meg a geo-tudományok képviselőinek
megjelenését és a K R E N N E R Józsefről való mélta
tó megemlékezést, majd a család körében máig
fennmaradt anekdotákat és történeteket mondott
el nagyapjáról.
Délután 2 órakor az Akadémia felolvasó ter
mében megtartott előadóüléssel folytatódott a
megemlékezés. Az MTA és társularunk nevében
az elnöklő N E M E C Z Ernő köszöntötte a megjelen

teket és bevezető előadásában méltatta K R E N N E R
József tanári és tudósi érdemeit. Ezután N A G Y
Béla tartott előadást (2. ábra): Megemlékezés
Krenner Józsefről, születésének 150. évfordulója
alkalmából címmel. A sok új kutatási eredmé
nyen alapuló előadásban részletesen bemutatta a
tudós életét és munkásságát, kiemelve, hogy az
általa művelt tudományágak közül az ásványtan
ban alkotta a legmaradandóbbat. Részletesen tag
lalta a K R E N N E R által leírt ásványok felfedezésé
nek történetét (összesen tizenötöt írt le, amelyből
kilencet ma is elismernek önálló ásványnak) és
kiemelte tevékenységének ma is érvényes tanul
ságait. Zárszavában CsÍKY Gábor a K R E N N E R áltariétrehozott ásványgyűjtemény nagy értékéről
szólt, amely gazdagságát és változatosságát te
kintve valamikor a második legjelentősebb volt
Európában a British Múzeum gyűjteménye után.
A megemlékezéshez szorosan kapcsolódott az
a Természettudományi Múzeum által a Magyar
Nemzeti Múzeumban rendezett kiállítás, amelyet
1989. május 4-én nyitottak meg.

1. ábra A koszorúzás résztvevői (Fotó: GÁNÓCZY Mária)

H.J.
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2. ábra NAGY Béla előadását tartja Balról: CSÍKY Gábor és NEMECZ Emő. (Fotó: GANÓCZY Mária)

Lambrecht Kálmán emlékülés
L A M B R E C H T Kálmán születésének 100. évfor
dulója alkalmából a Magyar Biológiai Társaság
(a Madártani Intézet, a Magyar Állami Földtani
Intézet, a Magyar Néprajzi Társaság, a Magyar
honi FöldtaniTársulat, a Magyar Karszt- és Bar
langkutató Társulat és az MTA Biológiai Osztá
lyának közreműküdéséyel) 1989. május 2-án em
lékülést rendezett az MTESZ budapesti székhá
zában, a Kossuth téren. Az emlékűlesen az alábbi
előadások hangzottak el. L A M B R E C H T Miklós:

L A M B R E C H T Kálmán életútja szélmalmok és ős
madarak között; J Á N O S S Y Dénes: Az ősmadarak
rendszertana; H Á L A József: L A M B R E C H T Kálmán
mint etnográfus; H O R V Á T H Csaba: L A M B R E C H T
Kálmán mint barlangkutató; K Á D Á R Zoltán:
L A M B R E C H T Kálmán tudománytörténeti és nép
szerűsítő tevékenysége.

H. J.

Bandát Horst Alapítvány, 1990
A Magyar Állami Földtani Intézet fiatal kuta
tóinak tudományos munkáját segítő alapítvány
kuratóriumához 1990-ben 20 fő fordult anyagi
támogatásért. À kuratórium 1990. január 29-en
megtartott ülésén bírálta el a pályazatokat és a
rendelkezésre álló 4900.- US dollárt 11 pályázó
között osztotta szét.
Külföldi utazásaikhoz az alábbiak kaptak se
gítséget: M A R O S Gyula 400 $ (részvétel a nem
zetközi bauxit és paíeokarszt korrelációs program
görögországi munkatalálkozóján), L Á S Z L Ó József

250 (a Bécsi-medence pannon flórájának tanul
mányozása), L E S S György 600 (a Pireneusok D-i
előtere paleocénjénék és eocénjének, valamint a
Baleári-szigetek eocénjének és oligocénjének ta
nulmányozása, különös tekintettel ezen rétegek
nagyforaminiferáira), T H A M Ó N É B O Z S Ó Edit 500

és H Á M O R N É VlDÓ Mária 400 (részvétel a nottinghami ХШ. Nemzetközi Szedimentológiai Kong
resszuson), GÁL Nóra 425 és N Á D O R Annamária
425 (munkalátogatás és tapasztalatcsere a francia
országi Digne les Bains-ben lévő geológiai termé-
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szetvédelmi terület kutatóintézetében), B E R T A 
L A N Éva 600 (műszeres mérések és szakirodalmi
kutatás a zürichi Szövetségi Műszaki Főiskolán
az "Abszolút, kalibráció nélküli atomabszorpciós
spektrometria elvi és gyakorlati problémáinak és
a módszer hazai adaptációjának kutatása" című
témában), D A R I D Á N É T I C H Y Mária 600 (vulkanológiai tanulmányút Olaszországban), M A R T T N N É
D Ö R Ö M B Ö Z I Piroska 250 (a számítógépes adatbá
zis működésének, valamint a tárgyszavak és té
macsoportok rendszerének tanulmányozása a
hannoveri Bundesanstalt für Geowissneschaften
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und Rohstoffeben a Földtani Intézetben folyó té
mafigyelési és irodalomfeldolgozási munka el
ősegítése céljából), TURCZI Gábor 450 $ (részvé
tel a geográfiai információs rendszerekről Ams
terdamban rendezett konferencián).
Jessie von В A N DA T 1990. áprilisában újabb
10.000.- dollárt utaltatott át az alapítvány részére,
így annak alapösszege 50.000,- dollárra emelke
dett.
H Á L A József

az alapítvány titkára

INHIGEO-hírek
Az 1989-ben Washingtonban, а XXVIII.
Nemzetközi Geológiai Kongresszus keretében
megrendezett szimpóziumon az INHIGEO (Inter
national Commission on the History of Geologi
cal Sciences) jelenlévő tagjai az alábbi új vezető
séget választották meg. Elnök: Martin G U N T A U
(NDK), alelnök: Vladimir Vladimirovics TlHOMIR O V (Szovjetunió], főtitkár: Ursula В. M A R V I N
(USA). A vezetőségnek tagja maradt a volt elnök,
Gordon Y. C R A I G (Nagy-Britannia, Skócia) is.
Megbízásuk 1992-ig érvényes. Magyarországról
rendes tagnak választották CsÍKY Gábort, levele
ző tagnak pedig V I T Á L I S Györgyöt és H Á L A Jó

zsefet (az ÍNHIGEO-nak jelenleg levelező tagja
P Ó K A Teréz és D U D I C H Endre is).

A washingtoni szimpóziumon D U D I C H Endre
felolvasta H A L A József, K E C S K E M É T I Tibor és
P Ó K A Teréz előadásait, amelyek S Z A B Ó József

észak-amerikai utazásának tudományos eredmé
nyei, H A N T K E N Miksa munkásságának amerikai
vonatkozásai és "Amerikai - magyar kölcsönha
tás a zöldkövesedés (propilitesedes) folyamatá
nak megismerésében" címmel a Földrajzi Múze
umi Tanulmányok 7. számában (Erd, 1989.9-14.,
21-24., 25-27.) azóta magyar nyelven megjelen
tek.
Az új főtitkár, Ursula В. M A R V I N szerkeszté
sében 1990. augusztusában megjelent az
INHIGEO tájékoztató kiadványának, a Newsletíernek a 22. száma. Ebben a szerkesztői előszó
után az új vezetőség névsorát, majd az 1987-ben
Pisában jóváhagyott kibővített alapszabályt kö
zölték. Ezt követően az INHIGEO washingtoni
szimpóziumáról olvashatunk. A jövőbeli tervek

ismertetését egy cikk követi az IUHPS (Internati
onal Union of the History and Philosophy of
Sciences) tevékenységéről. Ezután 21 beszámoló
következik a világ különböző országaiban folyó
tudománytörténeti kutatásokról és azok eredmé
nyeiről. A kiadványban megemlékezések és
könyvismertetések is olvashatok és közzé tették
az INHIGEO-tagok név- és címjegyzékét is.
A Magyarországon 1987- 1988-ban folyt tudo
mánytörténeti munkálatokról és eseményekről
CsÍKY Gábor számolt be (19-21 .old.). E beszámo
ló bevezetéseként Ursula В. M A R V I N a következő
szavakkal méltatta a leköszönt főtitkár, a volt
rendes, jelenleg levelező tag, D U D I C H Endre érde
meit: 1987 és 1989 között "... a magyarországi
rendes tag, az INHIGEO főtitkára, D U D I C H Endre
fáradhatatlanul dolgozott az INHIGEO ügyéért.
Részt vett a a szimpóziumokon és egyéb rendez
vényeken. Levelezett az egész világgal, szerkesz
tette a Newslettert, rendszeresen, évente jelentette
az INHIGEO munkáját az IUGS-nek és a válasz
táskor gondoskodott a szavazólapok szétküldésé
ről és összegyűjtéséről. Alaposan ismerte az
INHIGEO feladatait és munkáját és ezen ismere
teit minden érdeklődővel készségesen megosztot
ta. Tevékenysége felbecsülhetetlen értékű volt az
INHIGEO számára. Személyiségét és munkáját
rendkívül nehéz lesz pótolni."
A Newsletter 22. száma (az előző számokkal
együtt) 45432 leltári számon megtalálható a Ma
gyar Állami Földtani Intézet Könyvtárában.
(hála)

Ismertetések
S Z L A B Ó C Z K Y Pál: Új korszerű vizsgálati mód
szerek a mélyépítésben — Műszaki - fejlesztési
kiadvány, Mélyépítési Tervező Vállalat, Buda
pest, 1989. 158 oldal és 10 táblázat. /Kézirat/

Az ezredforduló vége előtt megjelent műszaki,
gazdasági és környezetvédelmi problémák ma
gukkal hozták azokat a szükségszerű feladatokat,

amelyek alapján a kivitelezők a mérnöki létesít
ményeket minél pontosabb, hasznosabb, moder
nebb, gazdaságosabb és környezetvédelmi szemantokból is megfelelő tervek alapján készítik,
urópában a tervezésre több időt és pénzt áldoz
nak, mint sokfelé a többi földrészen. A jobb ter
valapon a kivitelezés pontosabb, gyorsabb és ol
csóbb. Ez az európai építkezések kivitelezési

E
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stratégiája.
A hármas felépítésű munka az első kötetben
az alapokat adja az olvasónak A második kötet
ben kiegészítésként speciális példákat találunk A
munka nárom részében a következő témák van
nak: 1. Geológiai felépítés, 2. Geológiai feltárá
sok, 3. Geotecnnikai kiértékelés.
1. A Geológiai felépítés c. fejezetben az egy
másra rakódott kőzetek időbeli rendszerezése,
majd a kőzetek összetételének vizsgálata szere
pel. A rétegződés, a szerkezetek, a kéregmozgá
sok megjelenési formái, valamint a vízmozgások
és a kőzetek kapcsolata zárja a fejezetet.
A különféle Korú rétegek kőzetösszetételének
tulajdonságai keletkezésük után és a mérnöki be
avatkozás következtében, valamint a jelenkori
természeti és környezeti hatásokra változnak. Az
idősebb kőzetek változásai: karsztosodás, tekto
nikai és vulkáni hatások, lepusztulás. A negyed
kori felszínformálódás mérnöki szempontú vo
natkozásai: a talaj-, kőzetlepusztulás, lerakódás,
áthalmozódás, lejtőmozgás, medervándorlás, fel
töltődés, tózegesedés, futóhomok lerakódások,
árvizek lerakódásai, hegylábi törmelékkúpok és
forrásvízi mészkő lerakodások, meder és barlangi
bevágódások Jelentős a képződött teraszok sze
repe.
A rétegződés és a szerkezetek megjelenési for
mái és térbeli elhelyezkedése részletesen tárgyalt
a szemléltető ábrakon. A szerkezeti elemek a
fiatal laza kőzetekben talajfolyással, réteggyűrő
déssel és függőleges mikrorepedezettséggel je
lentkeznek. A hidrogeológiai feladatokat érinti a
vízmozgás és a kőzet-, talajszerkezet kapcsolata.
2. A Geológiai feltárási módszerek c. fejezet
ben a technikai feltárásokat és a szellemi munká
val járó kiértékeléseket tárgyalja a szerző. Java
solt feltárási módszerek: mérnökgeológiai térké
pezés az archív anyagok felhasználásával, mag
fúrás és kőzetminta feldolgozás, fúrási és felszíni
mérnökgeofizikai munkák, geológiai laboratóriu
mi vizsgálat, hidrogeológiai vizsgálat és geotecn
nikai kiértékelés. A mérnökgeológiai térkép se
gítséget nyújt az alapdokumentációhoz, a kiérté
kelésekhez es a további tervezésekhez.
A mérnökgeológiai térképek készülhetnek fel
színi, mélyföldtani, geotechnikai és hidrotektonikai változatokban. A különféle változatokon áb
rázolandó a rézsü-állékonyság, fejthetőség, teher
bírás, vízmozgás iránya, hévizes eredetű üregek,
régi termálforrás és a régi vízfolyások, tórendszerek partvonala. A magfúrások mérnökgeológiai
célú kőzetminta feldolgozása kiegészül a fúrási
geofizikai kiértékelésekkel. A karotázs vizsgála
tok mellett a felszíni mérnökgeofizikai kutatások
alapján következtetni lehet a törésvonalak kimu
tatására, vízszivárgásokra, üregekre, eltakart kő
zetek és a szennyezőanyagok elterjedésének ki
mutatására. A geofizikai mérések közül felhasználandók az elektromos, mágneses, radiológiai,
szeizmikus, magnetotellurikus, rádiófrekvenciás
lyukbőség szelvényezéses és a termoszelvényezéses módszerek. A geológiai laboratóriumi vizs
gálatok segítik a szokásos kőzet-, talaj-, fizikai és
mechanikai, valamint a rutin geológiai vizsgála
tokat. Ezek lehetnek a mikromineralogiai, szem
csealak összetételi, tufigén kőzetek meghatározá

sa, vékonycsiszolat értékelés, mikropaleontológiai, geokémiai és a geotechnikai célú nidrológiai
vizsgálatok.
3. A Geotechnikai kiértékelés c. fejezetben a
földtani felépítés műszaki célú szelvenyábrázolásként a szelvényeken és ábrákon az idősebb
képződményektől a felszínig mutatja a fiatalabb
képződményeket. Gyakorlati példákat mutat a
munka a földtani okokra visszavezethető károk
ról. A fúrásszelvények komplex geotechnikai ki
értékelésénél az információ értéke többszörösre
fokozható és gyorsíthatja a geotechnikai ered
mény produkálását, valamint ellenőrzési folya
matot tartalmaz a fúrási munkák 10-30%-os nö
vekedésével. Az összedolgozott rétegsor javított
réteghatárt, kózetnevet és földtani leírást ad. A
geotechnikailag értékelt fúrásszelvények jelzik a
vetőzónákat, kőzettani vezető szinteket és a hid
rogeológiai értékeléseket. A geotechnikai célú
tektonikai térképeken feltüntetik a feltételezett és
a biztos vetőket, a haránt töréseket, a nagy tekto
nikai mozgásokat, a mikrotektonikai adatokat, a
terepen és a bányákban mért tektonikai adatokat.
A fúrásokban a különféle kőzetekben megállapí
tott, szerkezetre és településre utaló észleléseket
is rögzítik a különféle változatú tektonikai térké
pek.
A módszertani munka jól használható a mér
nökgeológiai és hidrogeológiai tervek készítésé
nél.
Dr. Sirass Zoltán
Z E N T A Y T . — V I T Á L I S Gy. Magyarország talaj

javító ásványi nyersnyagai. Magyar Állami Föld
tani Intézet Módszertani közlemények XI. kötet,1987/l 120 oldal, 13 táblázat, 15 ábra.
Az elmúlt évek, évtizedek alatt életünkben a
vegyszerek (kemikáliák) használata meghatáro
zóvá, néha túlnyomóvá vált. Ez napjainkra felbo
rította azt az ökológiai egyensúlyt, mely az embe
ri kultúra, a földművelés mintegy tízezer éves
története során alakult ki. Veszélybe került az élet
alapját biztosító bioszféra. Amíg a túlzott műtrá
gyázással néha látványosan nőttek a termésered
mények, a növény védőszerekkel, gyomirtókkal
könnyebbé vált a mezőgazdasági munka, nőtt a
termelésbiztonság, megteremtődhetett a nagy
üzemi termelési mód, addig a talajaink vészesen
leromlottak.
A talaj az az egyetlen szilárd természeti erő
forrás, mely megújulásra képes. Lassan azonban
életereje annyira legyengül, nogy képtelen már a
megújulásra, így veszélybe kerülnek mindazon
élőlények, a növényzet, az állatvilág, és a jelenle
gi ismereteink szerint legfejlettebb élő szervezet:
az ember, melynek élete "alapját" a talaj jelenti.
A talaj elfertőződésével egyenes arányban nő a
talajvíz-, illetve ivóvízkészletünk veszélyeztetett
sége is.
A talaj, melyet élőnek tekintünk, egy olyan
eleven, önszabályozó rendszer, melyben bonyo
lult folyamatok, mozgások, áramlások keringé
sek, anyagcserék zajlanak le. Egy maréknyi talaj
ban több az élőlény, mikroorganizmus, mint az
emberiség teljes lélekszáma.

Hírek, ismertetések
E parányi szervezetek léte szoros kölcsönha
tásban van a felettük lévő környezettel, állatvilág
gal, emberi léttel, kultúrával. Ebbe a harmonikus
egységbe avatkozott be az ember, "termé
szetátalakító" tevékenységével.
Ennek egyik eredménye, hogy 1945-től napja
inkig a mezőgazdaságilag művelt terület nagysá
ga hazánkban mintegy 1 millió hektárral. 7,5 mil
lióról 6,5 millióra csókkent. A maradékkal sem
azdálkodtak jó gazda módjára a termelőszövetezetek, állami gazdaságok. Talajaink szerves
anyagkészlete vészesen lecsökkent, a fokozott
műtrágyázás következtében elsavanyodtak, mik
roelemtartaléka fokozatosan kimerült. Pusztítja
az erózió, defláció, a nagyüzemi termelésből adó
dó tömörödés, belvízveszély. Talajaink 53 %-a
javításra szorul. Ugyanakkor évente a javításra
szoruló talajok alig tél ezrelékét- egy százalékát
javítják csak. Ennek nem a talajjavító anyagok
köre és készlete szab határt, hiszen a rendelkezés
re álló talajjavító anyagkészletből évente csak
kevesebb mmt egy ezredszázalékot(l) termelnek
ki.
A Magyar Állami Földtani Intézet korábbi,
mélyen gyökerező hagyományaira alapozva ele
veníti fel agrogeológiai tevékenységét. Ennek
egyik első eredménye a Magyarország talajjavító
ásványi nyersanyagairól szóló összefoglalás. A
szerzők több évtizedes kutatási és adatgyűjtési
anyagukat rendezték sajtó alá. Munkájuk, ahogy
az előszóban is megfogalmazták, elsősorban a
földtudományi és agrárszakemberek részére ké
szült. A módszertani útmutató fontos kézikönyv
azon geológusok számára, akik kutatásaik során
a mezőgazdaságban hasznosítható nyersanya
gokkal találkoznak. A gyakorló mezőgazdászok,
meliorációs szakemberek számára hasznos isme
reteket ad arról, hogy talajjavításra milyen ásvá
nyi nyersanyagok állnak rendelkezésre, hol sze
rezhetők be, milyen hatással számolhatnak alkal
mazásuk során.
A könyv számos történeti kuriózumot tartal
mazó összeállítást ad a földtani képződmények
mezőgazdaságban történő felhasználásáról.
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jelenti azt az alapot, melyre jelenlegi talajjavítasi
lehetőségeink épülhetnek.
A talajjavítás jelenlegi helyzetét tárgyaló feje
zetben a talajjavítás fogalmának különböző defi
níciói után ismertetik a mechanikai (mélyforga
tás, altalajlazítás, talajcsövezés, drénezés, lecsapolás, homokozás, réteges homokjavítás, agyagterítéses homokjavítás, rónázás, öntözés) kémiai,
biológiai talajjavítás lehetőségeit.
Napjaink hazai talajjavítasi tevékenységének
ismertetését a gyakorló gazdászok számára is jól
használható térképek egészítik ki. A szikes, sava
nyú homok talajok elterjedését bemutató térképek
mellett a talajok pH viszonyait illetve javítási
lehetőségeiket bemutató térképek is kiegészítik az
anyagot.
A gondok felvetését követően azonban választ
adnak a megoldás lehetőségére is. Négy kivágatban mutatják be a savanyú és szikes talajok javí
tására alkalmas és reménybeli nyersanyagok el
terjedését.
Külön felhívom a figyelmet arra a gondosan
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megszerkesztett ábrára, mely a talajjavítás alaku
lásának helyzetét mutatja be 1947-tol. Jól látható,
hogy amíg 1960-70 között évente 80-100 ezer ha
volt az évente javított terület, addig 1970-től ez
30-40 ezer ha-ra csökkent, messze alatta maradva
annak, amennyivel évente romlanak talajaink. Je
lenleg még a z állapot fennmaradását, Konzerv
álását sem tudjuk biztosítani.
A könyv jelentős terjedelemben, 77 oldalon
ismerteti a talajjavításra számba vehető nyers
anyagokat, amelyeket a szerzők korábbi publiká
cióiból is ismert felosztásban tárgyalnak.
A jelenleg hasznosított nyersanyagok körében
a karbonátos kőzeteket, (mészkő, édesvízi mész
kő, márga, lápi mésziszap) a löszt, gipsz-anhidritet, lignitport, lápi eredetű szervesanyagokat, tő
zeget, lápföldet, Kotut ismertetik. Jelenleg ezek a
szabvánnyal is rendelkező nyersanyagok jelentik
azt a biztos bányászati háttérrel, feldolgozóiparral
rendelkező talajjavító nyersanyagbázist, amellyel
a négy legfontosabb talajhiba: a szikesedés, savanyosodás, szervesanyag- és kolloidhiány pótolha
tó, javítható.
A távlatilag hasznosítható nyersanyagok kö
rében három földtani képződmeny szerepel: hu
muszt, vagy más szerves anyagot tartalmazó,
szervetlen Kolloidokban gazdag
finomkőzetlisztes anyagok (a P R E T T E N H O F F E R módszer alap
anyaga) a zeolit és az alginit (olajpala). Az alginit
és а zeolit 235 millió tonnás földtani készletükkel
a mintegy 1400 millió tonnányi összes talajjavító
készletből kb. 17%-ot képvisel. A két nyersanyag
sorsa a jó példa, hogy amíg néhány eve meg a
távlatilag hasznosítható nyersanyagok kategóná- ban szerepelt, a földtan es mezőgazdaság között
alakított céltudatos kutatási-fejlesztési tevé
kenység eredményeként jelenleg már a hasznosí
tott anyagok közé tartoznak. Mindkét nyersanyag
közös tulajdonsága, hogy a talajjavítás mellett a
mezőgazdaság számos más területén (növényter
mesztés, állattartás, földkeverékek stb.) is hasz
nosíthatók.
A harmadik kategóriában a vizsgált nyers
anyagok, a dolomit, dolomitiszap, bentonit, huminsavtartalmú barnakőszén, eroművi pernye és
meddőhányók anyagának vizsgálati, ezekkel kap
csolatos kísérleti eredményei szerepelnek.
A negyedik kategóriában a kis mértékben vagy
nem vizsgált perspektivikus nyersanyagokat tár
gyalják a szerzők. Itt a foszfont, kálitufa, kálitrachit, fonolit, illit, perlit, dolomitos sziderit mező
gazdasági hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata
szerepel.
A négy bontásban potenciális talajjavító
anyagként összesen 26 féle ásványi nyersanyagot
tárgyalnak a szerzők. A csoportosításból adódóan
egyes nyersanyagok helyzete változhat, a talajja
vítasi igények, az ökonómiai szempontok miatt
egy lehetőségként szereplő nyersanyag "előre"
lephet, s fordítva, egy hasznosított nyersanyag
jelentősége lecsökkenhet.
A könyvben a szerzők több évtizedes saját
kutatási erekményei, tapasztalatai mellé szerve
sen beépítették a mezőgazdasági hasznosítható
nyersanyagokra vonatkozóan mas kutatók, kuta
tóhelyek eredményeit is.
A könyvet kereken 200 tételes, gondosan
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Földtani Közlöny 120. kötet 3-4. füzet

összeállított irodalomjegyzék zárja.
E módszertani közleménnyel egy, a földtani,
mezőgazdasági irodalomban eddig egyedülálló
hiánypótló anyagot jelentetett meg — 500 pél
dányban — a Magyar Állami Földtani Intézet. A
könyv igényesen megírt; több évtizedes kutató
munka eredményeire épülő, jól szerkesztett, jól
tagolt, a hivatkozásokat Korrektül közlő, könnyen
áttekinthető mű. Tudományos és kézikönyvkent
történő hasznosíthatósága mellett az oktatásban is
bizonyára jól használható lehetne, ha a kertészeti
illetve agrár egyetemeken, valamint a budapesti
tudományegyetemen az önálló agrogeologiai
képzés is megindulhatna.
Dr. S O L T I Gábor

Z E N T A Y T. A Duna-Tisza köze.déli részének
agrogeologiai értékelése. Magyar Állami Földta
ni Intézet Módszertani közlemények. Budapest
1989. (2) 112 o. 19 ábra, 19 táblázat
A Magyar Állami Földtani Intézet két éven
belül már második agrogeologiai tárgyú módszer
tani közleményét jelenteti meg. Amíg 1987-ben a
szerző dr. VrrALIs György társszerzővel Magyar
ország talajjavító ásványi nyersanyagai címmel
átfogó anyagot jelentetett meg, addig most szű
kebb kutatási területéről, a Duna-Tisza köze déli
részérői adta közre több évtizedes munkásságá
nak eredményét. A terület agrogeologiai értéke
lésének különleges súlyt ad, hogy a vizsgált táj
egység hazánk egyik legkedvezőtlenebb termő
helyi adottságú része.
Az alacsony kolloid és szervesanyagtartalmú,
rossz víz- és tápanyaggazdálkodású homoktalajo
kon a mezőgazdasági termelés minden évben
nagy próba ele állítja a gazdálkodókat. A talajmű
veles, a növénytermesztés gondjait segíti, a termeléls biztonsagát erősíti a szerző több évtizedes
munkásságának eredményeit összefoglaló mun
ka. A kutatás során a komplexitás elvét figyelem
be véve együtt vizsgálta a talaj és az alatta .lévő
talaj képző kőzet fizikai-kémiai jellemzőit. így a
gyakorlati agrárszakemberek szamára megbízha
tó választ, segítséget ad, hogy a terület adott tala
ján milyen javításokkal növelhető a termésered
mény, hol van a terméseredmények gazdaságo
san elérhető felső határa.
A módszertani munka 11 fejezetre oszlik. A
terület kutatástörténeti áttekintése, agrárföldtani
viszonyainak értékelése után nagyobb részt szen
tel a szerző a tápanyaggazdái kodas agrogeologiai
értékelésének, a rmkroelemellátottságnak. A szá
mos talajtani, ásvány-kőzettani, röntgen- és szín
képelemvizsgálat kiértékelése alapján kitűnt,
hogy a homoktalaj korábban egységes fogalom
körebe rendkívül sok, változatos termékenységű
talajtípus tartozik.
A talajok genetikájáról tisztázódott, hogy ho
mok alapkőzet feletti talajtípusok felsópleisztocén futóhomok és lösz különböző arányú keveré
kéből állnak. Az ásványtani vizsgálatok a kvarc
túlsúlyát igazolták, míg a 2 mikron alatti agyag
frakcióban az illit az uralkodó. A színképvizsgalatok adatai a talajok mikroelemhiányára hívják

fel a figyelmet. Az elvégzett vizsgálatok igazol
ták, hogy a homoktalajok genetikája, fizikai, ké
miai, ásványtani, talajtani jellemzői, valamint ter
mékenysége között szoros összefüggés van.
A homoktalajok javítására a szerző új eljárást
dolgozott ki. A helyben fellelhető, a tápanyaggaz
dálkodást kedvezőbbé tevő, szmektit ásványok
ban gazdagabb, magas humusztartalmú, helyben
fellelhető talajjavító anyaggal történő talajjavítá
si, ú.n. P R E T T E N H O F F E R módszert kombinálta rónázással. A fenti módszer mellett ismerteti a ho
moktalajok javítására potenciálisan legalkalma
sabb talajjavító, talajkondicionáló anyag, az alginit hasznosítási lehetőségét is. A kutatási eredmé
nyek alapján hatékonyan tervezhető a Duna-Tisza
közi homokhátság talajainak javítása. Az eredmé
nyek azonban mas homokterületekre is adaptál
hatók és kijelölhetők azon területek, ahol na
gyobb tápanyagigényű növények termeszthetők,
vagy ahol nagyobb meliorációs beruházások ki
vitelezése indokolt.
A munkát részletes, a területtel foglalkozó ku
tatók számára jó támpontot adó irodalomjegyzék
zárja.
Z E N T A Y Tibor munkája igényesen megírt,
hosszú évek kutatómunkájának eredményeit köz
readó, az agrogeológia speciális részét, a homok
talajok kutatását, javítását, korszerű felfogásban
tárgy ló mű.
Az anyag a szerzőnek a Magyar Tudományos
Akadémián megvédett kandidátusi disszertáció
jának átdolgozott, kibővített változata. Az, hogy
a Földtani Intézet a Módszertani közlemények
sorozatában jelentette meg, utalás arra, hogy mind
a kutatók, mind a gyakorlati szakemberek számá
ra hasznos kézikönyvet adott közre, amely széles
szakmai körök érdeklődésére tarthat számot.
Dr. S O L T I Gábor

Magyarország földtani érdekességei. 1:
600.000. Szerkesztette és kiadja a Központi Föld
tani Hivatal, D A N K Viktor. Szerkesztőbizottság:
D A N K Viktor (elnök), A L B U István, K E C S K E M É T I
Tibor, K É R I János, K O R D O S László, R Á T Ó T I Benő,
T A R D Y János. Lektor: B O H N Péter és H Á M O R

G É Z A . Készítette és sokszorosította a Kartográfiai
Vállalat, Budapest, 1989.
Hegy- és vízrajzi térképen, mint alapon a jelek,
mellette kis színes ábrák: kövületek illetve tájké
pek. Ezek az ott található illetve látható jellegze
tességet mutatják be. Az ország délkefti határa
mellett fennmaradt helyen két részlettérkép van,
ugyanilyen módon admsztálva: Budapest és a
Balaton, a környékével.
A jelmagyarázat a következő jeleket tartal
mazza: ősmaradvány; ásvány; kőzetj barlang; bá
nya; földtani tanösvény; szénhidrogén; forrás; hé
vízkút— hévforrás; egykori lelőhely, bánya; für
dő; múzeum; világ-, európai-, helyi jelentőségű;
jellegzetes pontok; formakincs, képződmény.
A térkép hátoldalán a grafikával ábrázolt föld
tani objektumok felsorolása található. Sorszám,
utána a jelleget megadó jelmagyarázati jel, ezt a
jelentőséget mutató jel, majd a térképen a háló

Hírek, ismertetések
betű- és számjele követi, ez után a rövid definíció,
a község, végül a látogathatóságra utaló jel követ
keznek, egy-egy sorban.
Ezeket a grafikával ábrázolt objektumokat a
jelmagyarázat jelei szerinti fejezetekben, sor
számmal ellátva találjuk. így az ősmaradvány
lelőhelyek 50, a barlangok 9, a bányák 9, a vizek,
mocsarak 27, a formakincs, képződmény 37, az
ásványok 9, a jellegzetes pontok 2 sorszámot
tüntetnek fel. A csak jellel ábrázolt egyéb földtani
érdekességek és bemutatóhelyek fejezete nem
sorszámozott 62 tételt sorol fel. Van továbbá a
hátoldalon egy földtörténeti kortáblázat, millió
éves skálával. Ez utóbbi csak magyarul, míg a
többi fejezet teljes terjedelemben, de ugyam'gy a
térkép címe, a jelmagyarázat is angol, német és
orosz nyelven is olvasható.
Örömmel üdvözöljük ezt a kiadványt, úgy is,
mint a titkolózás véget! És úgy is, természetesen,
mint egy nélkülözhetetlen, tömeges terjesztésben
kívánatos, régi adósságot. Olyat, aminek eddigi
hiánya kiáltóan mutatott rá elmaradott állapo
tunkra azokban az években, amikor a művelt világ
régen propagálta már természeti értékeit. Azokat,
amiknek megóvásában, bemutatásában, ábrázo
lásában annyi követni való példát állított s amik
ből ott már politikai mozgalmak találtak maguk
nak tevékenységi területet,
Kifejezendő óhaj, hogy e térkép — vagy javított-bővített újabb kiadása — mindig, mindenütt
hozzáférhető es kapható legyen, ahoíannak helye
és ideje van. Továbbá, hogy járuljon hozzá ez az
első összesítés ahhoz, hogy magán a lelőhelyen
rendezett, de legalább elfogadható viszonyok fo
gadják az oda látogatókat!
KASZAP A.

M O O R E , С . H. : Carbonate Diagenesis and
Porosity (A karbonát-diagenezis és porozitás)
Developments in Sedimentology 46. Elsevier,
Amsterdam-Oxford-New York 1989. 338 p.
A könyv a louisianai Állami Baton Rouge-i
Egyetem és az oklahomai Tulsai Olaj és Gáz
Tanácsadó Testületnek a karbonátok ipari alkal
mazási kutatási programja keretében tartott előa
dásai alapján készült. Az előadások és így a könyv
célja is a gyakorló geológusokkal és az egyetemi
hangátokkal a karbonát-diagenezist és annak be
folyását a karbonát-porozitas fejlődésére megis
mertetni. Ez az ásványtan, a kőzettan, a geokémia
és a hidrológia számara óriási feladat.
A könyv mindezeknek úgy tesz eleget, hogy
az egyik legjobban használható összefoglaló, rö
vid, tömör, de szinte a témakörrel kapcsolatban
minden lényeges kérdéssel foglalkozik. Anyagán
nagyon jól érződik, hogy több éves tanfolyam
kiforrott anyagát tartalmazza. A mindennapi
munkában és a gyakorlatban előforduló legfonto
sabb kérdésekre ad feleletet. Kilenc fejezetre ta
golódik.
Az első fejezet a karbonát és a sziliciklaszt
lerakodási rendszerek összehasonlításával és ter
mészetével, illetve különbségeivel foglalkozik,
majd kitér a karbonátok FOLK-féle osztályozásá
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ra, illetve nevezéktanára.
A következő fejezet a karbonát-porozitas osz
tályozását és az egyes porozitástípusokat mutatja
be. A fejezetben elsősorban a C H O Q U E T T E - P R A Y féle porozitási rendszerezést veszi át.
A fejezet nagy érdeme, hogy minden egyes
porozitastípusra igen szemléletes, jó fényképfel
vételt ad.
A harmadikfejezet a porozitást módosító dia
genetikus környezeteket veszi sorra, és azokat a
tényezőket mutatja be, amelyekkel a földtani szel
vényekben ezeket fel lehet ismerni. Kitér a tenge
ri, a meteorikus és a felszín alatti környezetek
jellemzőinek meghatározására; a víz kémiai
összetétele és a porozitás összefüggéseire, pl. a
magnézium-tartalom és a póruskitöltő kris
tályalak kölcsönhatására; a stabil izotópok és a
karbonátos környezetek kapcsolatára.
A negyedik fejezet a tengeri diagenetikus kör
nyezetet részletezi a mélytengeri, a sekélytengeri
cementációs folyamatot, a sekélytengeri cementáció felismerését, az árapályövi karbonátos fo
lyamatokat, és a földtörténeti múlt hasonló karbo
nátos környezezetének felismerési lehetőségeit.
Az ötödik fejezet az evaporitos tengeri diage
netikus környezetet tekinti at. Az érdeklődés elő
terében itt a sabkha-fácies és a dolomitképződés
A hatodik-fejezet a meteorikus vizek hatása
alatt lévő környezet diagenezisének bevezetését
tartalmazza. A fejezet a sótartalommal, a magné
zium és a kalcium arány hatásával, a meteorikus
vadózus és freatikus karbonátok izotópjainak jel
lemzőivel foglalkozik.
A hetedikfejezet tárgyalja a tulajdonképpeni
meteorikus diagenetikus környezetet. Itt a könyv
igen sok esettanulmányt mutat be.
A nyolcadikfejezet a meteorikus, a kevert teneri és meteorikus vizek és a dolomitosodas kér
ését foglalja össze. Olyan ismert környezeteket
von be tárgyalásába, mint pl. a dél-ausztráliai
Coorong-laguna.
Az utolsó, kilencedik fejezet a betemetődéses
diagenetikus környezetet érinti. Foglalkozik a
nyomással, a hőmérséklettel, a mélybetemetődés
pórus-oldataival, a kompakcióval, a betemetődé
ses cementációval, a felszín alatti oldódással, az
ugyanitt végbemenő dolomitosodással, a porozi
tás mélységgel bekövetkező előrejelzésével.
A bemutatott fejezetek bizonyítják, hogy a
könyv olyan munka, amely a karbonátos kőzetek
kel foglalkozó geológusoknak nélkülözhetetlen,
de az egyetemi oktatásban is jól használható, így
mindenkinek melegen ajánljuk. Az 1990. évi ara
fűzve, forintra átszámítva a mai árak mellett elvi
selhető, mindössze 3.465,-Ft.
Dr. M O L N Á R Béla
F Ü C H T B A U E R , H.: Sedimente und Sediment
gesteine, Sediment-Petrologie Teil П., E. Schwelzerbart'sche Verlagsbuchhandlung ( N Ä G E L E U.
O B E R M I L L E R ) Stuttgart 1988. 1141 p.

A három kötetből álló sorozat első kötete még
1964-ben jelent meg először. A második kötetnek
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ez a negyedik, teljesen átdolgozott, kibővített ki
adása. A négy kiadásból kettő angolul, kettő pe
dig németül jelent meg. A negyedik kiadás a
korábbiaknai nagyobb teret ad a szedimentológiának i s . Ezért a tizenharmadik, üledékes szerke
zetekkel, és a tizennegyedik, üledékes környeze
tekkel foglalkozó rész teljesen új, de sok újat
tartalmaz a vízzel és a mállással, valamint az
izotóp geokémiával foglalkozó fejezet is. A
könyv terjedelmes, a címben foglaltakkal részle
tesen foglalkozó, igen jól illusztrált és szerkesz
tett kézikönyv. A könyv fő szerzője H. FOCHTBA
UER professzor a Bocnumi Egyetem földtani tan
székének volt vezetője, aki ma már nyugdíjas. A
munka tükrözi az ő évtizedek alatt megszerzett
korábbi gyakolati olajipari, majd későbbi oktatói
tapasztalatait. FOCHTBAUER az előző kiadásokhoz
képest a munka elkészítésébe most újabb szerző
ket is bevont. A munka tizennégy fejezetre tago
lódik.
Az első fejezet a vizet, a második pedig a
mállási lerakódásokat (telepeket) tárgyalja. A
harmadik rész a konglomerátumokkal es a brecscsákkal foglalkozik. A konglomerátumok és a
breccsák nevezéktanát, elterjedését, fajtáit, a
szemcsék nagyságát, alakját es rétegződesi for
máit adja meg.
A negyedik a homokkövekről szóló fejezet,
amely a konglomerátumoknál és breccsaknál
megismert rendszer szerint írja le és jellemzi a
homokköveket. Néhány, csak a homokköveknél
alkalmazható módszert, pl. a kvarc vizsgálatánál
a katáilumineszcens vizsgálatot is ismerteti. A
homokkövet alkotó egyes ásványokat, beleértve
a nehézásványokat is, részletezi. A szemcseöszszetétel-elemzéseket, az elemzési értékek ábrázo
lási módjait, az üledékkőzettani paraméterek szá
mítását, annak FRJEDMAN-féle diagramon történő
elhelyezését és fácies-meghatározásra való fel
használását, a szemcsealak és felület pásztázó
elektronmikroszkópos elemzését, a diagenezis és
a homokkőporozitas témakörét írja le.
Az ötödik az agyagásványok fejezete, amely
ben stabilitásukról, nyomelemeikről, a vörös szí
nű üledékekről és a kőzetlisztekről ad képet.
A hatodik fejezet a karbonátos kőzetek leírása.
Ebben először a karbonátok rendszerét, majd a
kalcitot, magnézium tartalmú kalcitot és az aragonitot ismerteti. Ezt követően szól a karbonátos
kőzetek röntgen, katódlumineszcens és izotópge
okémiai vizsgálatáról. A fejezeten belül a követ
kező rész a biogén karbonátos kőzetek előfor
dulásával, fajtáival, a létrehozó alkotóelemeivel
foglalkozik. Az utóbbi részben rendszertanilag
végigveszi a karbonátot alakító élőlényeket. A
továbbiakban karbonátokon belül a mészkövet
részletezi, majd az izokémikus és allokémikus
diagenezisüket, végül a pórusképződést írja le.
A hetedik az evapontok fejezete, amelyben
kialakulásukról, tengeri és nem tengeri típusaik
ról, végül a sabkha evaporitokról olvashatunk.
A nyolcadik fejezet a kovaüledékeket ismerte
ti. Először az ásványtani és geokémiai alapokat,
majd a kova szervezeteket és elterjedésüket, vé
gül a diagenezisüket részletezi.
A kilencedik rövid rész az üledékes foszfátkő
zeteket ismerteti, a foszfátképződés mechanizmu

sát, a foszfáttelepek típusait, a tengeri, szárazföldi
és mállási, illetve reziduális foszfátkőzettípuso
kat.
A tizedik, ugyancsak rövid rész az üledékes
érctelepeket úja le. Előszóra képződési körülmé
nyekkel, a divergens lemezhatárok és a szubdukciós öv ásványaival, a mélytengeri és az édesvízi
mangángumókkal, a torlatokkal, valamint a szá
razföldi mállási termékekkel foglalkozik. Ezt kö
vetően sorra veszi a vas, mangán, arany, réz,
ólom-cinkérc és a barit, fluorit előfordulási típu
sokat.
A tizenegyedik fejezet a tőzeggel és a szénnel
foglalkozik. Megadja a szénkőzettani nevezék
tant, majd a tőzeg, abarnaszén és a kőszén kőzet
tani ismertetésére tér ki. Ezt követően a széntele
pek képződési környezettől függő kőzettani fel
építését írja le. A szenülési folyamat kőzettani és
geokémiai változásainak ismertetésével és az al
kalmazott szénkőzettani ismeretekkel zárja a fe
jezetet.
A tizenkettedik fejezet a piroklasztikus kőze
tek ismertetése, a kőzetnevezéktané, a piroklasz
tikus és hidroklasztikus folyamatoké, az erupciós
kőzetbombáké és az egyéb erupciós termékeké, a
hidroklasztikus és a tenger alatti lerakódásoké.
A tizenharmadik fejezet, mint azt a bevezető
ben is említettük, a szállítási folyamatokkal és az
üledékes szerkezetekkel foglalkozik. Ez a fejezet
nem a hagyományos üledekkőzettan, hanem in
kább az ujabb tudományág, a szedimentológia
része. A fejezeten belül az egyes szállítási rend
szerek és módok, valamint Környezetek, és az
általuk kialakított üledékes szerkezetek rövid
összefoglalása található meg.
A tizennegyedik fejezet a különböző üledékes
környezeteket veszi sorra. Az utóbbi két fejezet a
témalcörről nem ad teljes átfogó képet. Míg az
előző fejezetek kézikönyvként használhatók, ad
dig az utóbbiak csak rövid összefoglalást jelente
nek, és a szerző inkább csak a figyelmet hívja fel
a lehetőségekre.
A könyv jellemzőit összegezve megállapítha
tó, hogy az rendkívül magas szakmai színvonalú,
nyomdatechnikailag fekete-fehér kivitelben ma
ximálist nyújtó, német alapossággal megírt mű.
A karbonátkőzetek diagenezisénél egy ma
gyar irodalmi adatra történő hivatkozás is találha
tó benne. A szerző M O L N Á R B. — S Z Ó N O K Y M—

K O V Á C S S . által stöchiometrikusan szárazföldi
tavi dolomitnak határozott kőzet nagy rácsrende
zettségét emeli ki.
A könyv 1990. évi, forintra átszámított ára
igen jelentős:9.207,-Ft.
Dr. M O L N Á R Béla

JANKOVIÚ Slobodan: Szerbia érctelepei (Re
gionális metallogénia és az érctipusok telepképződési körülményei) Kiadó: Bányászati-Földtu
dományi Kar Gazdaságföldtani TanszékejA
Földtani Kutatások Köztársasági Társadalmi Ala
pítványa; Beograd, 1990
Az érckutatásban, az ércföldtani témakörben
érdekelt kutatók figyelmetkeltő érdeklődéssel ve-

Hírek, ismertetések
hetik kézbe a szép kiállitású,_gondos nyomdatech
nikával készült európahíru JANKOVIC S. pro
fesszornak monográfia igényű könyvét. Amint
K O C H S. : "Magyarország ásványai" teljes spekt
rumú áttekintést nyújt a honi lelőhelyek ásványai
ról, paragenetikai jellemzőiről és keletkezesük
körülményeiről, hasonló célzattal teszi ezt J A N K O
VIC professzor Szerbia érctelepeinek litogenetikai
— bizonyos közelítésben — lemeztektonikai
magmatektonikai csoportosításával, ismertetésé
vel. A cirillbetüs alfabetikával írott 748 oldalt
kitevő, 601 ábrával kiegészült mű 13 oldal terje
delmű angol összefoglalást, mindenki számara
hozzáférhetőséget biztosit.
A mű I-V fejezetből áll, fejezetenként bőséges
irodalmi cikklistát tartalmaz:
I. Szerbia fő tektonikai egységeinek jellemzői:
1/ K-Szerbia kárpát-balkán övezete:
a/ sztaroplaninai-,
b/ centrális területek.
2/ Szerb-macedoniai masszívum /SzMM/
3/ Vardár-öv,
4/ Dinaridák,
5/ Pannóniái-medence,
6/ Mezeta-platform.
;

П. Telepgenetikai típusok és általános tektonikai
környezetük:
1/ Perm-triász interkontinentális riftesedés te
lepei,
2/ Ofiolitok teleptípusai,
3/ Szubdukciós-öv telepképződései,
4/ Európa-Afrikai lemezkollizió magmatekto
nikai folyamatainak ércképződései,
5/ Posztkolliziós ciklus neogén ércesedései.
Ш. Szerbia földtani környezetének metallogenetikai sajátosságai:
1/ Potenciális ércesedés értékeléseinek általá
nosjellemzői,
2/ K-Szerbia kárpát-balkáni területein:
a/ proterozóos-prekambriumi,
b/ ópaleozóos,
с/ újpaleozóos,
dj mezozóos,
e/ harmadidőszaki,
f/ nagyedidőszaki formációk telepei
3/Vardár-öv
a/ szerb-macedón masszívum,
b/ ofiolitok,
с/ harmadidőszaki mészalkáli magmatitok
potenciális érctelepei,
d/ neogén-medencék teleptípusai.
4/ Dinári-öv érctelepei.
IV. Szerbia regionális metallogenetikai egységei
és szakaszai
1/ Dák-ércprovincia
2/ Kárpát-Balkán ércprovincia:
a/ Ridány-Krepolyin-öv,
b/ Homolya-Belyanicska-,
с/ K-Szerbia Ny-i részének harmadidőszaki
-negyedkorú telepei
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d/ Bori metallogenetikai-öv,
e/ Porecsi-sztároplaniai - öv.
3/ Szerb-macedoniai ércprovincia ércesedései:
a/ ofiolitos képződményekben,
b/ mezozoós üledékes-összletben,
с/ harmadidőszaki szubvulkáni-, hipoabisszikus mészalkáli intruziókban,
d/ neogén-medencék területén,
e/ negyedidőszaki képződmények telepei.
4/Dinári ércprovincia:
aj paleozoós környezet-, / pl. Drin-iváncsi
körzet/-,
Ы triász területek,
с/ triász utáni mezozóos telepek,
d/ neogén medencék főleg "nemére" kate
góriájú telepei.
V. Szerbia jelentős telepeinek áttekintő tematikus
ismertetése:
Vas/Fe/ -,Mangán/Mn/ -,Króm/Cr/ -,Nikkel/Ni/ -,Ón/Sn/ -,Réz/Cu/ -, Ólom-cink
/РЬ-Zn/ -, Bauxit/Al/-, Antimón/Sb/ -.Mag
nezit -.Arany/Au/ és Urán/U/ sorrendiséget
követ.
Az egyes érctelepek tárgyalását térképek, szelvé
nyek, részletes vegyelemzesek sora teszi teljessé.
Kiss János
V E K E R D I László: Természettudomány és mo
dernség — Magyar Tudomány X C VI. kötet — Új
folyam, X X X I V . kötet, 10-11. szám, 1989. októ
ber-november, pp. 916-926.
Akár eddig, VEKERDI László most is eredetit
alkotott. Áttekintése múlt és e századi termé
szettudományunkról érdekes és megszívlelendő
olvasmány. Mindjárt az első mondat: "Terjede
lemben lenyűgöző és minőségében sem akármi
lyen tudománytörténetírásunk többsége a 19. szá
zadról szól, s ennek az irdatlan masszának akár
futólagos áttekintése furcsa paradoxon képét vil
lantja fel : a szépen szaporodó évfordulós megem
lékezésekben, életrajzokban, monográfiákban
valóságos tudományos héroszok szerepelnek, ám
a magyar tudomány teljesítményeit a korabeli
nyugat-európaihoz mérve, általában a szokásos
"elmaradottságunkat" regisztrálja historiográfi
ánk."
Ez így, folytatásával együtt, kissé lehangoló,
de igazsága kétségtelen.
A cikk jelentős teret szentel a hazai földtannak
s ennek során a Földtani Közlönynek is. Ebből
vett idézet vezeti oda, hogy az elmaradottság és
modernség megítélésében valamelyest tisztánlá
tás csakis a szakmai részletek áttekintésétől re
mélhető s erre épp a honi földtan, már csak törté
netének részletes és kivételesen jó feldolgozása
miatt is, kiválóan alkalmas."
Elfogulatlan szem olvasta szakirodalmunkat.
Ezért szembeszökő, hogy a társulatunk emblémá
ján díszelgő dátum: 1848 nem szerepel ismerteté
sében. Ellenben azt olvashatjuk, nogy ZlPSER
1847. évi, soproni javaslata utan a Magyar Hírlap
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1850. március 8-i számában jelent meg KUBJNYI
Ágoston felhívása magyarföldtani társulat alakí
tására. 1850. július 6-an meg is volt az első köz
gyűlés, az első szakülést pedig 1851. július 15-én
tartottak.
A recenzens ezt azért tartja figyelemre méltó
nak, mert társulatunk történetének ezt a kezdeti
szakaszát a száz éves jubileum táján a minél ré
gebbi dátum keresése hatotta át. Ezt tetézte a
negyvennyolcas szellem nyakassága, amely száz
év távlatából hetykén és demonstratíve negligálta
a királyi jóváhagyást. Historiográfiánknak ez a
korszaka nagyjából egybeesett a hazai irodalmi,
tudományos es egyéb társulatok, egyesületek tö
meges és villámcsapásszerűen lebonyolított meg
szüntetésével, amit pisszenés nélkül vett tudomá
sul az ország. S ráadásul a társulat nevének régies
csengése is terhére volt a minél messzebb nyúló
hagyományt feltáró korszak képviselőinek: évti
zedekre eltűnt a -honi társulatunk nevéből, s
visszaszerzése hosszas szervezkedés eredménye
volt utóbb.
A cikk szépen végigvezet SZABÓ József, majd
P E T E R S személyiségén és szerepén, és rámutat,
hogy a kiegyezés után a társulat foglalt állást a
Bécstől függetlenföldtani intézet létesítése mel
lett, S Z A B Ó József és Z S I G M O N D Y Vilmos kezde

ményezésére. G O R O V E István miniszter ez után
állította fel minisztériumában a földtani osztályt,
majd 1869-ben létrehozták a M. Kir. Földtani
Intezetet. Mindkettőt H A N T K E N vezette. A hama
rosan felvirágzó intézet a rohamos fejlődés elle
nére sem tette soha fölöslegessé és nem szorította
háttérbe a társulat működését, mutat rá a szerző.
A Földtani Közlöny századvégi szerepét értékel
ve mutat rá, hogy megnyilvánulási lehetőséget
adott a szoros szákmai lcórön kívüli, ambiciózus
kutatóknak is. SZABÓ József szerepének vizsgála
tában a szerző nem hagyja figyelmen kivűl a
Borsszem Jankó karikatúráját sem.
Tárgyilagos, de meleg az értékelés H A N T K E N ,
K O C H , HOFMANN, KRENNER, SCHAFARZIK, INKEY

szerepéről. V E K E R D I L. rámutat, hogy emellett
Selmecen is elsőrendű oktatás folyt, megérthet
jük tehát a geológia súlyát a kor honi művelódésében."Nem véletlenül fordította E Ö T V Ö S Lo
ránd kivételes méréstechnikai és méréselméleti
érzékenységét a honi föld gravitációs viszonyai
nak vizsgálatára."
A továbbiakban magvas gondolatok olvasha
tók a földtannak a földrajzra gyakorolt hatásáról,
kivált L Ó C Z Y személye vonatkozásában. A Bala
ton-monográfia egyetemes szerepére is fénycsó
vát irányít a szerző. A biológia szemrevételezése
után általános fejlődési minták és törvényszerűsé
gek szemléje következik.
A Magyar Tudomány e számában a dualizmus
korának széles áttekintése fejeződik be ezzel a
remek tanulmánnnyal.
K A S Z A P András

S P I C H A L S K I , Czeslaw: A varázsvessző tudo
mánya. Radiesztézia a házban és a ház körül.
Fordította: T A P O L C Z A I László, a fordítást az ere

detivel egybevetette: T R E T H O N Judit. Háttér Lap
és Könyvkiadó, Budapest, 1990. 192 oldal, 82
ábrával. Ara 118 Ft.
Tudományt hirdet címével a könyváradat évé
nek e z a jellegzetes terméke. A kulturális gátsza
kadás által rank zúdult szenny áradatában tudo
mánynak hirdeti magát az átlátszóan primitív
szélhámosság. A több évtizedes szigorú cenzúra
kétségtelenül hasznos mellékhatása volt, hogy
nem Kellett megküzdeni a hiszékenyek becsapa
sára és megfejésére építő fércművekkel. A könykiadás fegyelmezett rendszere csaknem teljesen
megkímélt bennünket az ilyenektől. Most meg
ránk szakadt s mi immunhianyban szenvedünk e
téren is. A sterilen tartott légkör nem vértezte fel
a könyveket vásárló közönséget azzal a szelektáló
készséggel, amire az óriási kínálat mellett elkerül
hetetlenül szükség van. Hiszen a napok egy perc
cel sem lettek hosszabbak s az emberélet még
rövidebbé is vált e tájon.
Lengyelből fordították a könyvet. Időpocsékolás ugyan, mégis érdekes végigolvasni. Diagnó
zissá erik a lapokon előrehaladva a felismerés,
hogy a nagy jóindulattal "tartalomnak" nevezett
szöveg milyen ügyesen mutatja magát XX. szá
zad véginek. Rendre sorjáznak a szakkifejezések
idegen szavai. Az ábrák műszaki rajznak vannak
álcázva. Az eljárások leírásai a műszaki leírások
szokásos rendjét imitálják. A hivatkozásokban a
köztudat számára tiszteletreméltó fogalkozások
űzői szerepelnek (X.Y. mérnök, N.N. atya, Z.R.
doktor), és persze kísérletekről, vizsgálatokról,
számításokról van szó. Még egy képlet is van a
könyvben!
Ha nem talkálkoznék az ember a telekbirtoklás
divatjának elterjedése óta a varázsvesszősök fo
lyamatos kártételeivel, szót sem érdemelne a do
log. Tudománytörténetünkből meg tudjuk azt is,
hogy a nagyon jól csengő Johannes W A L T H E R név
viselője, Halle-wittenbergi professzor, öreg korá
ban varázsvesszősé lett. Bizonyára van a dolog
ban tehát valami misztikus, ami vonzerővé válhat.
A tudatos szélhámoskodást éppen a titokzatoskodás árulja el, ami a varázsvesszős hidrogeológiai
tanácsadást mindmáig körüllengi. Mindezek is
meretében is mélyen lesújtó az a színvonal, ami
ezt a könyvet jellemzi.
Nem érdemes rá sok szót vesztegetni. Csak azt
kell nagy szomorúsággal megállapítani, hogy
üres képzelgések töltik И a 192 oldalt, szövegben
és ábrákon. Az általános iskola felsőbb osztálya
iban tanított természettudományos irmeretek bő
ségesen elegendők ahhoz, hogy bárki felháboro
dottan kérje számon azokat a nagyképű fontosko
dással előadott zagyvaságokon. Sehol, egyetlen
egyszer sem tűnik ki a sorokból, hogy szerzője
valaha is megjegyzett volna valamit a 11-14 éves
gyermekek szamára jól befogadható, alapvető
törvényszerűségekből. Magasabb —középisko
lai— fokról nem is szólva!
Az már nem is szabad, hogy megütközést kelt
sen, hogy a jelenségekként előadott képzelgések
közül egynek sem óhajtja okát, magyarázatát adni
a tudálékos stílusú szerző, hanem konzekvensen
megmarad a deklaráció szintjén s a képtelensége
ket evidenciákként tűnteti fel.

ffírek, ismertetések
Szakmai körünkbe kiváltképpen a hidrogeológia territóriumára tolakszik be ez a sarlatánság, de
szégyent hoz általában a természettudományokra.
Ezek persze nem olyan diszciplínák, amelyeknek
apologétára lenne szükségük, mégis fennkölt szo
morúságról adhat számot a recenzens, lapozgat
ván a fordításként is gyenge kiadványt.
KASZAP A .

What They Saw in Hungary. British and Ame
rican Travellers About our Country. Relations in
Periodicals and Documents. (Mit láttak Magyar
országon. Brit és amerikai utazók hazánkróL Be
számolók folyóiratokban és dokumentumokban.)
Szerkesztette, a bevezetést írta: ZÖLD Ferenc. Vá
logatta: KELECSÉNYI Gábor. Magyar Könyvki
adok Egyesülése, Budapest, 1988.
Vita tárgya szakkörökben, hogy Skóciai Szent
Margit anyja, Agatha, Szent István lánya volt-e,
vagy csak rokona, vagy még az sem. Eadmund
Ironside angolszász király két fia, Eadmund és
Edward Magyarországra kerültek s az utóbbi fe
lesége volt a kétséges rokonságú főrangú hölgy.
A középkori angofes magyar dinasztiák közötti
rokoni Kapcsolatok legjobb példája Ш. Béla fel
esége.
A kapcsolatok így kezdődő sorában találunk
rá a bennünket közelebbről érintő vonatkozásokra
a XVIJ. és XVm. században. Sir Andrew MELV I L L 1664-ben részt vett a szentgotthárdi csatá
ban, ám ekkor már a többség tudományos felderí
tési céllal, hivatalos megbízásból vagy diplomáciai
küldetésből jött ide, illetőleg utazott at az országon.
Az útleírások pontatlanságait felváltotta a tények
ismertetése, az ország természeti kincseinek tájé
koztatás céljából törénő felmérése: ugyanezt tette
különben nem egy német, majd francia utazó is.
"A csodálatos magyar és erdélyi bányák, melyek
Európában a leggazdagabbak" vonzották ide
John Baptist MERlNt, a filozófia és az orvostudo
mány doktorát, aki nem törődve a lehetséges ve
szélyekről kapott bécsi "felvilágosítással", Po
zsonyig hajón utazott az éppen oda igyekvő katonákkkal együtt, onnan lóháton, négy szekerezőhöz csatlakozva, a török megszállta vonalaktól, az
akkori vasfüggönytől kissé északra végigjárta a
hegyes-völgyes Felvidéket, az arany-, ezüst- és
rézbányákat, s tudományos részletezéssel ismer
tette, amit látott és hallott: van itt 22 karátos arany
is, a magyar antimon a legjobb; írt a zöld és kék
vitriolról—kénsavról—, az ásványvizekről, "me
lyeket a emberiség javára lehetne fordítani", de
megemlítette a lakosság nyomorát is, a faházakat
és szalmakunyhókat, s az ezekhez illő házi felsze
reléseket, az egyszerű emberek félelmét az idege
nektől, hiszen annyi más nemzetből való katona
fordult már meg közöttük, nem is kedvelik ott a
messziről jöttét, a nemesek viszont nagy csodálóik. John Baptist MERIN az első angol utazó, aki a
szemtanú hitelességével, hosszan írt az egykori
Magyarországról.
1669-ben Edward BROWNE orvos a londoni
Royal Society-től azt a megbízást kapta, hogy
egyhónapos utazása során érdeklődjék Magyar
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ország ásványai, forrásai, meleg fürdői, sóbányái
és féméi, főleg aranya, ezüstje iránt, szerezzen
kitűnő magyar Kénsavat, amely itt kristályosan ta
lálható; írja le az erdélyi sóbányákat, igaz-e, hogy a
magyar banyákban mindenütt van higany és ken;
próbáljon meg magyarországi és ausztriai levelező
ket találni a Royal Society számára a filozófia, ma
tematika, kémia és főleg a fizika területéről. Megfi
gyeléseit és eredményeit az angol utazó apjának, Sir
Tnomas BROWNE-nak levelekben továbbította, aki
aztán a Royal Society első titkárát, OLDENBURGot
tájékoztatta, az meg az angol utazónak küldött di
csérő levélben nyugtázta mindezt Az apa maga is
utasításokkal látta el fiát, egyszer arra kérte, tudja
meg "milyen kő volt az, amely Szent Istvánt megkövesítette, kvarckavics vagy hasadó terméskő .a
válasz ismeretlen. Edward BROWNE a már bejárt
észak-magyarországi útvonalon, Pozsonyon, Győ
rön — "amely olyan síkságon fekszik, mint a New
market körüli hangafüves pusztaság" — Komáro
mon, a bányavárosokon at Kassáig jutott, aztán
vissza Bécsbe. Négy év múlva kiadta útleírását
/1673/, amelyből a mostani válogatás részleteket
közöl.
Magyarország hosszú időn át távolibbnak tűnt
az angol utazók, mint Anglia a magyarok számá
ra. A török kiverése után az ide igyekvő vagy az
országon csak átutazó angolok es mások első
számú "útonállói" maguk a bécsiek voltak, félel
met keltő meséikkel, elrettentő történeteikkel.
M E T T E R N I C H jó száz évvel későbbi, cinikus meg
jegyzése a Becsnél, saját palotáján túl kezdődő
Ázsiáról hosszabb keletű ellenszenv megfogal
mazása volt. Kétségtelen, Londonból nézve elég
veszélyes kalandnak számított Bécsen túl merész
kedni, úttalan utakon, tengelyt marasztaló sárban,
rablókban sem szűkölködő vad, erdős, lápos vi
dékeken át, de az ide vetődő már érezhette a
régebbi idegenkedés oldódását, dicsérte a szíves
vendégszeretetet, amire nem is számított; az erdé
lyi teljes vallási torleranciáról, a két haza termé
szeti kincseiről már előbb is tudtak az angolok, de
kitűnő kenyerünket és borunkat, jó lovainkat és a
sok-sok jószágot, vadat, halat, vízimadarat csak
most fedezték fel az utazók.
A szép Lady Mary P I E R R E P O N T W O R T L E Y

M O N T A G U a londoni társaság egyik központi
alakja, Konstantinápolyba tartó Követ férjével
együtt 1717.1.17-én vágott neki az ismeretlen or
szágnak, bár Bécsben maga S A V O Y A I Jenő, a leg
illetékesebb ember intette óvatosságra a téli Ma
gyarország viszonyait illetően. A jó szemű átuta
zó körülpíllantásával, életszerűen örökítette meg
a látnivalókat, amely Letters from the East (Leve
lek keletről) címen 1763-ban jelent meg, de Bécs
ben németül is, sőt még angolul is újra kinyom
tatták: K A Z I N C Z Y németül elolvasta. A Lady em
lékét a füredi Anna-bálok árkádjának egyik már
ványtáblája őrzi.
Közel ötven éve már Edward BROWNE-nak is
feltűnt, de Lady Mary után minden angol útleírás
ban szerepel majd a magyar puszta. A vad szép
ségével megejtő, termékeny, de sokhelyt parla
gon heverő, fátlan, gyér lakosú puszta képe még
a XLX. század harmincas-negy venes éveiig is kí
sért az angol útleírásban, aztán, változott formá
ban, máig megmarad.
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A XVILI. század végéig, olykor még ezután is,
angolok csak átutazóban fordultak meg nálunk:
az osi szárazföldi, kereskedelmi útvonalon halad
va, lehetőleg baj nélkül akarták megúszni a nem
veszélytelen vállalkozást, Konstantinápolyig
vagy még tovább. Edward B R O W N E megbízóját,
a Royal Societyt valójában nem Magyarország
érdekelte, csak bányái. Száz évvel később Inigo
BORN hasonló céllal utazott végig Magyarorszá
gon és Erdélyen /1769/, megtehette, mert ekkor
már kiverték a törököt a két haza területéről. Főleg
a Bánságban, Erdélyben és a Felvidéken járt, a
Dunántúlon nem, ott nem volt megnézm való
bánya. De amíg a temesi Bánságba ert, a NagyAlfóldön kellett átjutnia^ Kecskemétet érintve. A
hátszegi völgy gyönyörű, ez lesz majd kedvence
PAGETnakis: az erdélyi arany-,vas-és sóbányákat
már századok óta használják, Abrudbányán a ró
maiak is dolgoztak. Torda után Kolozsvár, Nagy
bánya, majd Tokaj következett, Szomolnokon át
Stósz, amely vasbanyájáról híres, aztán a szepes
ségi, onnan a dobsinai, rozsnyói s a már Edward
BROWNE leírta selmeci és körmöci, Európa-szerte
ismert bányák zárják a közel négy hónapos kör
utat.
Végre, a XVIII. század utolján, Robert TOWNSON ásványtudós, az edinburghi Royal Society
tagja, az első brit utazó /1793/, aki Magyarorszá
got akarta körbejárni —megismerni. Becset csak
futtában, s útleírása elsősorban rólunk szólt. Ő
már szerepelt szakmánk tudománytörténetének
lapjain eddig is. Könyve jellemzői: akkori hely
zetünk megismerése, pontosság, mindenre kiterfedő figyelem, gazdagon színezett, egy kicsit a
nemzeti hiúságnak is hízelgő magyarsag-kép, él
vezetes stílus, az egykori életet bemutató kép
anyag.
S Z É C H É N Y I Ferenc barátként fogadta. Előbb
Sopronban látta vendégül, még Cenkre is kivitte.
Soprontól úgy tíz kilométerre délnyugatra jó mi
nőségű szén, kőszénbánya található, 12 ember
dolgozik benne: külföldi utazótól ez az első em
lítés a dunántúli szénről. Budán az egyetem ter
mészettudományi eszközeit elég jónak találja, " a
könyvtár igen szép, de az újabb tudományos
könyvek csaknem teljesen hiányoznak". Az uta
zás Gödöllőn át Gyöngyös, Eger felé folytatódott.
Bejárta és leírta az Aggteleki-barlangot is.: CSO
KONAI ennek fordítását NAGY Gábor barátjától
szerette volna megkapni; magyarul jóval később,
a Tudományos Gyűjteményben jelent meg (1820).
Aztán Poroszló, innen át a Tiszán, Tiszafüred,
majd a Hortobágy, ahol angol útleírásban az első
említését találjuk a csárdának Debrecen nem tet
szett ToWNSONnak, de a református kollégium
könyvtárában látott "két vagy három elefánt záp
fogat, egy jávorgímkoponyat és szarvasokat, eze
ket állítólag a Tiszában találták". Nagyvárad kö
vetkezett, ahol a közeli fürdőket is felkereste. Az
ásványtudós aztán itt is, akárcsak a Dunántúlon,
vagy ahol megfordult, kőzeteket vizsgált és írt le

szakszerűen.
Váradról Debrecenen keresztül föl Tokajba,
aztán Mád, Tállya, Tolcsva, Sárospatak, Sátoral
jaújhelyen át Kassára s innen végig a Felvidéken
át vissza Bécsbe vezetett az öt hónapos út, s az
útleírás itt ért véget.
Robert T O W N S O N Travels in Hungary with a
Short Account of Vienna in the Year 1973 (Uta
zások Magyarországon, rövid bécsi beszámoló
val az 1793-ik esztendőben) című könyvét íróink
közül többen ismerték KAZINCZY is szívesen ol
vasta T O W N S O N könyvét, s bár itt-ott tévedéseket
vett észre benne, remélte, hogy WlELAND átülte
tésében ezeket a nála megforduló magyarok majd
"megigazítják"; " 15fitsok: de TOWNSONÉRT nem
sok. Többet találtam benne, mint reménylettem"
— írta N A G Y Gábornak D E S S E W F F Y József is jól

ismerte. A Kedveskedő így jellemezte az angol
írót: "Doctor T O W N S O N Robert volt az első utazó,
ki a 18-ik század végén Európával, ha nem is
tökéletesen, de jobban megismertette Magyaror
szágot" (1824). Hozzátehetjük: nemcsak a külföl
diek, hanem magyar olvasói számára is valóság
gal felfedezte Magyarországot, s a kötet illusztrá
cióival, melyekkel példát adott az övét követő
többieknek, méltó módon örökítette meg az egy
kori magyar életet, embereket, divatot, vidéket.
A XVILI. század legvégétől kezdve egyre több
angol utazó fordult meg Magyarországon. Willi
am H U N T E R egy évvel T O W N S O N előtt csak rövid
ideig járt errefelé, s a gyermekkorát élő magyar
tudományt nem sokra becsülte.
A Kongresszusról került hozzánk Richard
B R I G H T orvos, 1815-ben, S Z É C H É N Y I Ferenc, de

még inkább F E S T E T I C S György vendégeként.
BRIGHTot nem annyira az ország természeti kin
csei érdekelték — bár írt egy tanulmányt a bada
csonyi és szigligeti vidék geológiai viszonyairól
— mint inkább a fejlődés útjára lépő nemzet
szellemi élete, amelyről külön, hosszabban óhaj
tott beszámolni, de a terv csak terv maradt. Útle
írásában a magyar nyelvről és irodalomról emlé
kezett meg bővebben.
A geológiát bensőleg érintő útleírások ezzel
elfogynak. A továbbiak közül magasan kiemelke
dik az erdélyi birtokossá lett John PAGET, WESSE
LÉNYI Polixéna férje, Hungary and Transylvania
című kétkötetes útleírása (1839), amely London
ban négy (1839-1855), Lipcsében két (1842 és
1845) kiadást ért meg, Amerikában angolul pedig
1850-ben, K O S S U T H odaérkeztét megelőzően elő
ször, legutóbb pedig 1971-ben (!) adták ki. A
könyvből bő válogatás jelent meg végül magyarul
1987-ben. Ebből a könyvből ismerte meg a nyu
gati világ Magyarországot századunk harmincas
eveinek ujabb es egy letűnt világot utolsó pillana
tában ábrázoló leírásai megjelenéséig.
KASZAP András

