
ISMERTETÉSEK 

V e n d e l M i k l ó s : A kőzetmeghatározás módszertana. 754 oldal. Akadémiai Kiadó 
Budapest, 1959. 

Az utóbbi években örvendetesen megszaporodott hazai kézikönyveink sorából 
mindeddig hiányzott egy olyan összeállítás, amely a gyakorló geológus számára a szük
séges és használt vizsgálati módszereket foglalja egységbe. V e n d e l akadémikus ava
tott kézzel pótolta ezt a hiányt ízléses kiállítású könyvével. 

Az első fejezet a kőzetek fizikai sajátságain alapuló vizsgálati eljárásokat ismer
teti. Megtaláljuk itt többek között a kőzetalkotó ásványok szétválasztásának módsze
reit, a porozitás, permeabilitás meghatározásának eljárásait, a termikus elemzést és 
hazai kézikönyvben először, a radioaktivitás vizsgálatának leírását, mint a kőzetek 
vizsgálatának legkorszerűbbikét. 

Az „Optikai módszerek" című második fejezet 369. oldalon a könyv legbővebben, 
legbehatóbb an ismertetett tárgyköre. Az ásvány-, kőzet- és ércmikroszkópia valamennyi 
fénytani elméleti kérdését, a vizsgálati eljárások és a használati eszközök sokféleségét 
a módszerek pontosság szerinti egymásutánjában találja meg az olvasó. A következő-
fejezet a kőszén kőzettani vizsgálatának eljárásait sorakoztatja fel, valamennyi haszná
latos eljárásról jól követhető ismertetést ad. A könyv negyedik fejezete „A mechanikai 
üledékes kőzetek sajátos kőzettani vizsgálati eljárásai" címet viseli és az üledékföldtani 
vizsgálatok köréből ismertet néhány vizsgálati módszert. Szerző petrográfiai beállított
ságánál fogva itt kissé háttérbeszorultak az üledékes kőzeteken széltében végzett, nem 
tisztán kőzettani célú, kőzettani vizsgálati módszerek. í g y aránytalanul rövid az üledé
kes kőzetek vizsgálatában használatos statisztikai módszerekkel foglalkozó alfejezet. 
Ugyanakkor kiemelésre érdemes erénye, hogy hazai kézikönyvben először ebben a feje
zetben találkozunk a gyakorta használt S z á d e c z k y-féle CPV eljárás leírásával. 

Az ötödik fejezet a szemcseszerkezet statisztikus vizsgálatát és a kőzetszerkezet 
statisztikai elemzését, a hatodik fejezet a kőzettani vizsgálatok kémiai módszereit ismer
teti. Ez utóbbi fejezet tartalmazza a kőzetszámítások eljárásait, több más fontos, mikro-
kémiai, víz- és olajtartalom-vizsgálati módszer mellett. A hetedik, rendkívül rövidre 
szabott fejezet az állati és növényi ősmaradványok gyűjtésére és preparálására vonat
kozóan ad néhány útmutatást. A VIII., befejező fejezet a geológus gyakorlatban sokszor 
használatos mikrofényképezés módszertani leírását tartalmazza, kiterjeszkedve a színes 
mikrofelvételek készítésének eljárásaira is. 

A könyvet az egyes fejezetek végén, a fejezetek terjedelmének megfelelően bőséges 
irodalmi felsorolás, függelékként kőzetszámitási táblázatok; tárgy- és névmutató egészí
tik ki. A kötet 450, jól összeválogatott és szép nyomású ábrája külön is szót érdemel. 
A tekintélyes ábraanyagnak jelentős részét teszik ki az egyes vizsgálati eszközök és ezek 
részleteinek fényképei. Szerző, ezzel jelentős segítséget adott a könyv használójának 
kezébe, aki ezáltal nincsen a csupán működési vázlatrajzokkal körülírt műszerek tekin
tetében saját találékonyságára utalva, ha egy hasonlóval valahol összekerül. Ugyan
ezért kár viszont, hogy a jóhírű és régóta bevált külföldi, különösen Leitz-gyártmányú 
eszközök mellett teljesen hiányzanak a kétségkívül kevéssé változatos, de a minden
napos gyakorlat számára jóval hozzáférhetőbb hazai gyártmányú eszközök. így, a még 
ritkán látott, de bevált Gamma gyártmányú mikroszkópokról nem is szólva, a luminesz-
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cencia vizsgálatoknál bemutatott két instrumentum egyike sem a mindennaposán hasz
nált eszköz példánya. 

Szerző a könyv valamennyi fejezetében hű maradt ahhoz az előszóban kifejtett 
szándékához, amely szerint a kezdő, a gyakorlati életben működő és a kutató geológus 
számára egyaránt használható könyvet szándékozik adni olvasói kezébe. A vizsgálati 
eljárások leírása, a didaktikai szempontok figyelemmeltartásával, mindvégig a leg
egyszerűbbtől halad a bonyolultabb módszerek felé. A vizsgálatok elméleti alapjait 
mindenütt ismertetve találjuk, ahol szükséges, részletekbemenően is. Nem fölösleges 
rámutatni arra, hogy különösen a kőzetek fizikai tulajdonságaira támaszkodó vizsgálatok 
közé beillesztett radioaktív vizsgálati módszer, továbbá a kőzettani röntgenanalízis és 
az elektronmikroszkóppal végezhető vizsgálat eljárása, mint földtani kézikönyveinkben 
teljesen új szín, megjelöli a hazai petrográfiai vizsgálatok terén eddig megtett utat, 
és — különösen az utóbbi — új vizsgálati területek távlatai felé nyit bíztató kilátást 

,,A kőzetmeghatározás módszertana" vaskos kötete túlmutat a címében megadott 
kereten. A könyv üzemeink és országszerte szépen megszaporodott üzemi laboratóriu
maink geológusai körében máris használatban van. A vizsgálati módszerek jól követhető 
összefoglalása évek óta emlegetett fájdalmas hiány volt. Ez a könyv sokat pótol ebből, 
de egyben sürgetőbben veti fel a gyakorlati munkaterületek geológusainak problémáját : 
Kétségtelenül időszerű hasonló rendeltetésű és színvonalú rétegtani, sőt esetleg őslény
tani módszertani összefoglalás kiadása i s ! 

К a s z a p A. 

M о s о n y i E . — P a p p F.: Műszaki földtan (mérnökgeolőgia). Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 1959. 5340., 455 ábra, 72 táblázat. 

A hatalmas anyagot és adathalmazt magába foglaló könyv öt főrészből áll. Az 
első rész a földtani alapismereteket, a második a műszaki földtani laboratóriumi vizs
gálatokat, a harmadik az építés földtanát, a negyedik a víz földtanát, az ötödik Magyar
ország tájföldtanát tárgyalja. 

A tizennégy szerző tollából származó könyv az első magyar nyelvű próbálkozás, 
amely a földtan és a mérnöki tudományok érintkezési területét igyekszik összefogni 
és a gyakorlati szakemberek szolgálatába állítani. Úttörő jellegéből és a sokféle irányú 
és tárgyú fejezet szerkesztési nehézségeiből adódik, hogy a könyv nem egészen egységes. 
Vannak fejezetei, amelyek kitűnően sikerültek és az előszóban kifejtett célkitűzést igen 
jól megközelítik. Sajnos, éppen a földtani részekre kell azt mondanunk, hogy kevésbé 
sikerültek. Igazat kell adnunk az előszó írójának : „eleve tiltakoznunk kell olyan beállítás 
ellen, mintha a mérnökgeológiával foglalkozó szakkönyvek csak egyszerűen egybe
csoportosított fejezeteket tartalmaznának egyfelől a földtanból, .másfelől a kiválasztott 
műszaki tudományokból" stb. Ebben az értelmezésben a földtani fejezetek nem töltik 
be hivatásukat. Egyrészt a földtanba való bevezető ismereteket adják, holott egy 
ilyen jellegű könyvben már bizonyos fokú alapképzettséget fel kell tételeznünk. 
Másrészt a földtani alapismeretek nem a mérnöki feladat szemszögéből szerepelnek, 
nincsenek azzal szerves kapcsolatban, sokszor érthetetlenül a levegőben lógnak. 

Ezen túlmenőleg pedig a többszöri lektorálás és átirás ellenére igen sok meg
döbbentő szakmai hiba is maradt a földtani szövegben (pl. a kőolaj szakaszban : „Az 
anyakőzet lehet : homok, homokkő, iszap, agyag, márga, mészkő, dolomit, vulkáni tufa, 
kvarcit").. 

Reméljük ezek a hibák egy következő kiadásban kiküszöbölhetők lesznek s a könyv 
egyébként igen hasznos és értékes anyaga valóban kölcsönös segítséget nyújt a geológus 
és mérnök számára egyaránt. A szép kiállítás, a szemléltető, tiszta rajzok a gondos elő
készítést és szerkesztést, szép nyomdai munkát dicsérik. 

V é g h n é 

A n d r e á n s z k y G.: Sarmatische Flora von Ungarn (Magyarország szarmata flórája). 
Akadémiai Kiadó, 1959. 

Magyarország földtörténeti megismeréséhez jelentős mértékben járulnak hozzá 
a különböző korú képződményeinkben mutatkozó ősnövényi maradványok. Ezeknek 
rendszeres fölkutatását, begyűjtését vizsgálatát és leírását A n d r e á n s z k y G. 
indította meg, a fölszabadulás utáni évek fokozódó tudományos munkalehetőségeivel. 
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Ilyenirányú, sajnos abbamaradt érdemes tevékenységének összefoglalása ez a díszes 
kiállítású monográfia, amely a hazai szarmatakori lelőhelyekről általa és tanítványai által 
gyűjtött növényi maradványok leírását és összegező kritikai értékelését tartalmazza. 
Szerző megállapítása szerint hazai szarmata rétegeink, újabb lelőhelyek begyűjtésével, 
sőt a földolgozott lelőhelyek flórája is, további gyűjtésekkel bővíthetők, tehát a monográ
fia nem-adhat lezárt végleges képet a hazai szarmata flóráról. Hiánya azonban a műnek, 
hogy szerző, talán saját hibáján kívül, nem vette figyelembe egyes lelőhelyek mások 
által ismertetett anyagát, ami gyűjteményeinkben, irodalomban is hozzáférhető lehetett. 

A három részre osztott munka első, általános része a bevezetőben jelzett vizs
gálati és értékelési irányelveken kívül, a magyarországi szarmata flóra eddigi tudomány
történeti adatait részletezi. Ezután az ismertetett szarmata flóra sorrendjét közli, négy
féle flóramegkülönböztetéssel (erdőbényei, homokkő, Bánhorváti és felsőszarmata flóra
típus). A következőkben dr. S c h r é t e r Z. földtani áttekintést ad, aminek alapján 
a flóraelemeket 1. alsószarmata csökkentsós vízi, 2. alsószarmata szárazulati (homokkő 
és andezittufa), 2. felsőszarmata szárazulati (agyag és felső riolittufa), 4. fosszilis fatörzs 
maradványokat különböztet meg. 

A második rész a szarmata növényfajok rendszertani fölsorolását, a harmadik 
rész az egyes flórák rendszeres leírását, lelőhelyek és tenyészeti ismertetését, végül 
a magyarországi szarmata emelet flórafejlődésének beható kritikai összefoglalását tar
talmazza. 

A munkát gazdag, nem mindenben kielégítő irodalomjegyzék, táblázatok, térkép
vázlatok, grafikonok, szövegábrák, regiszter és 68 fényképtábla gazdagítja és egészíti ki. 

Ezen a helyen nem célunk a monográfia fitopaleontológiai, paleoökológiai, cönoló
giai és flóra-fejlődéstörténeti tartalmával foglalkozni. Erre nem tartjuk magunkat 
illetékesnek sem. Egyes flórák rendszertani leírása, teljes terjedelemben, megjelent az 
Állami Földtani Intézet Évkönyvének 44. kötetében, 1955-ben, magyar és német nyelven, 
tehát ezek a részek a külföld számára is hozzáférhetők. Néhány észrevételt kell tennünk 
földtani? tekintetben, nemcsak azért, mert erre a címlapon külön föltüntetett módon 
(Geologische Übersicht von Z. S c h r é t e r ) szerző, a bevezető szerint is, elismerésre
méltó módon súlyt helyez, hanem főként azért, mert a szarmata emelet földtörténetileg 
és rétegtanilag Magyarország földtanának mindmáig sok tekintetben vitatott kérdése. 
Földtani vonatkozásban tisztázatlan az ismertetett flóratípusok egymásrakövetkezésé
nek a rétegtani sorrenddel való egyeztetése. Szerző maga is utal arra, hogy az általa 
megkülönböztetett alsószarmata és felsőszarmata flóratípusok nem egyeznek a rétegtani 
alsó- és felsőszarmata megkülönböztetéssel, még kevésbé a magyarországi szarmata kép
ződményeknek a kelet-európai szarmata alemeletekkel való egyeztetésével. Ebben a kér
désben a flóraelemek meghatározása, sőt azok társulási típusa sem visz bennünket előbbre. 
A fitopalentológia mai állapotában, a korviszonyok megállapítása nem is lehet föladata. 
A flóraelemek megtartási módjának, a rétegekben való helyzetének fölismeréséhez, 
ebből következőleg a flóratársaságok összesítő megállapításához, az egyes lelőhelyeknek 
sokkal aprólékosabb rétegösszletvizsgálata, több üledékföldtani és üledékképződési 
ismeretre, szemléletre van szükség. 

Üledékföldtani tekintetben semmi jelentősége nincs az egyes lelőhelyek flórájának 
kőzettani (homokkő, agyag, andezittufa, riolittufa) alapon történő megkülönböztetésé
nek. Lévén ezekben a képződményekben valamennyi flóraelem allotóp, más helyről 
szállított. Ezért ugyancsak semmitmondó az egyes gyűjtőhelyek fényképe is, üledék
földtani magyarázat nélkül. Különös figyelemmel kell lenni a kovásodott famaradványok 
helyzetére, a kovásodás módjára, mikéntjére és idejére. Erre vonatkozólag kimutattuk, 
hogy a kovásodott maradványok legtöbb esetben már kovásodott állapotban kerültek 
abba az üledékbe, amelyben találhatók, tehát a kovásodás mindenképpen előző 
kort jelez. 

Sajnálatos, hogy a semmitmondó lelőhely-fényképek között nincs fényképe a leírás 
szerint állóhelyzetű bujáki kovásodott fatörzseknek. Ez a föltárás mai állapotában már 
nem látható, de homokkőrétegekből nagyon sok, kisebb-nagyobb koptatott, görgetett, 
kovásodott (opálosodott) fatörzsdarab található. Ezek legnagyobb része a szarmata 
előtti lepusztitásból, helvéti, esetleg tortónai rétegekből bemosott. Tehát semmiesetre 
sem szarmata flórához tartoznak. A bujáki föltárás alsó, kavicsos homokkőrétegei köz
vetlenül az alsótortónai, hólyagos-likacsos andezitre települő, jellegzetes keresztréteg
zett, abráziós deltaüledék, hidrokvarcit lencsékkel és nagyon sok felsőtortónai lajta
mészkőtörmelékkel és szerves maradvánnyal. (Ostrea, Lucina, Arca, Anomia, Lithotham-
nium). Ezzel a nagysodrú víztömegáramlással hordott törmelékkel szállítódtak az állva 
maradtan betemetett kovásodott fatörzsek. 
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Még nyilvánvalóbb a mikófalvi flórával kapcsolatos kovásodott fatörzsmarad
ványok bemosott volta. Ezek ugyanis, meghatározástól függetlenül, kétségtelenül 
a nógrád—borsodi alsóhelvéti összletben (éppúgy, mint a Bakony-hegységben) általáno
san elterjedt kovásodott fatörzsek lepusztulási termékei. 

I lyen megfontolással érthető, hogy szerző a kovásodott famaradványokat, szór
ványos voltuk miatt, különálló flóraelemekként kezeli és flóratársaságukat hiányosan 
megítélhetőnek veszi. Nem tartozik ugyan a szarmata flórához, de megemlítjük, hogy 
földtani ismereteink szerint, a bakonyi helvéti (nem burdigalai!) kavics-konglomerátum
ban jellemzően gyakori kovásodott fatörzsmaradványok alapján, szerző kevés fajból 
álló hegyvidéki tűlevelű erdőségre, valamint folyóparti, platán- és dióerdőségre vonat
kozó megállapításait, találónak tartjuk. 

Végül megemlítjük, hogy a monográfia foglalkozik a fosszilis flórameghatározás 
nehézségeivel, a morfológiai bélyegek együttes vizsgálatának hiányaival. A flórafejlődés 
menete három irányzatban történik : 1. fajalakulás, új fajok keletkezésével ; 2. flóra
társulással ; 3. a növényi társaság területi eloszlásának helyzetével. A magyarországi 
szarmata flórák lelőhely-eloszlásából kitűnik, hogy azok legnagyobb része az ország 
északi részére, főként a Tokaj-Hegyalj ára esik. Ez igazolja azt a földtani megállapításun
kat, hogy a szárazulati szarmata képződmények legnagyobb elterjedésben és változatos 
kifejlődésben a Mátra-hegység és Bükk-hegység északi fedőhegységében, s teljes egészében 
a Tokaj-Hegyalján mutatkozik. 

A szarmata flóra fejlődését szerző az eddigi leletek alapján, a szomszédos terüle
tektől függetlenül, valamint a földtani egymásrakövetkezés figyelembevétele nélkül, 
önállóan vizsgálja. Megállapítja, hogy a magyarországi szarmata terület nyugtalan éghaj
latú, időben és térben, jelentős változásokkal. A szarmata előtt, valamint azt követőleg 
a negyedkorig, nincs olyan éles idő és eltérjedésbeli különbség a flóra alakulásában, 
mint a szarmatán belül. Legalább öt szarmata flóratípust lehet megkülönböztetni, sok, 
helyben fejlődött alakkal, kevés bevándorolt fajjal. A flórakép a jugoszláviai pliocénnel 
sok hasonlóságot mutat, dél felé irányuló vándorlással. Ebben része lehet annak a" föld
tani ténynek, hogy a felsőszarmata szárazföldi kifejlődés szoros kapcsolatban van, sok
szor elkülöníthetetlenül, a hasonló kifejlődésű alsópannóniai rétegektől, amiből a gerinces 
fauna szerint, a kelet-európai felsőszarmata (kerzoni) emeletnek az alsópannóniai réte
gekkel való időazonosítására következtetünk. 

Örömmel vesszük, hogy az Akadémia illetékes osztálya ilyen monográfiák kiadá
sára lehetőséget nyújt. Szívesen látjuk, hogy az Akadémiai Kiadó ilyen tárgykörű mun
kát, szinte túlzottan díszes kiállításban jelentet meg, bár a kéthasábos szedést nem tart
juk nagyon megfelelőnek. A kizárólag idegennyelvű kiadás azonban nem szolgálja a ma
gyar szakirodalom gazdagítását s adott esetben a tárgykör iránti korlátozottabb érdeklő
dés mellett, valutaszerző vállalkozás sem lehet. 

V a d á s z E l e m é r 

M o d e l l , H.: Die tertiären Najádén des ungarischen Beckens. (A magyar medence 
harmadkorú Najadae-féléi.) Geol. Jahrb. 75. Hannover, 1959. 

Ez a bennünket közelebbről érdeklő tanulmány a hitleri háború, kelet felé terjesz
kedő olajkutatási tevékenységében gyökerezik, a Kárpát-medence édesvízi képződmé
nyeivel kapcsolatban. Az 1944-ben sajtó alatt volt szedés, a vizsgálati anyaggal együtt, 
a berlini bombázás során elpusztult,, s szerző az első korrektúra nyomán állította össze 
újból. Szerző a magyar anyagot az Állami Földtani Intézetből kapta meg földolgozásra, 
részben 1931-ben a Balaton mellékén gyűjtötte. 

A tanulmányban leírt alakok földrajzi származása túlmegy a tágabb értelemben 
vett magyar medence keretein, s azokat célszerű lett volna mai országrészek szerinti 
eloszlásban csoportosítani. A leírt fajok között rétegtani sorrendben a következő magyar
országi alakokat találjuk : az alsóeocén, szerintünk thanéti emeletet képviselő (szerző 
szerint landéni) édesvízi kőszénösszletéből Unió vectensis kormosi M o d . (Csolnok), 
Polindonaia solandri emszti M o d . (Csolnok). 

Az oligocénbe tartozó katti emelet cyrenás rétegeiből : Margaritifera inaequiradiata 
hantkeni M o d . (Csolnok). Elkerülték szerző figyelmét az 1940-ben Únio inaequiradiata 
G ü m b. néven ábrázolt oroszlányi példányok, amelyek nem egyeznek az általa varietás-
ként leírt alakokkal, bordazatuk szerint inkább a S a n d b e r g e r által ábrázolt típus
sal azonosak. 



442 Földtani Közlöny, LXXXIX. kötet, 4. füzet 

Régebbi, ma már meghaladott módon akvitáni emeletnek minősíti az Unió 
schleschi M o d . miocén jellegű alakot Salgótarjánból, ami valószínűleg az alsóhelvéti 
emelet kőszénösszletéből származik. Hiányoznak a mecseki alsóhelvéti édesvízi rétegek
ből kikerült jellegzetes Unio-félék, amelyeknek közelebbi meghatározása kívánatos 
volna. 

Tortónai és szarmata emeletbeli magyarországi édesvízi rétegekből Unio-féléket 
ismerünk. Leggyakoribbak a pannóniai rétegek alakjai, amelyek közül alsópannóniai 
az Unió vásárhelyi I/ ö r. (Tinnye, Szenttelek, Doroszló), középső- és felsőpannóniai : 
Unió halavátsi B r u s . (Tihany, Zalaapáti, Tur, Vörösberény, Kenése, Balatonfőkajár, 
Tab), felsőpannóniai: Potomida neumayri P e n . (Baltavár, Dióskál, Köbölkút), Unió 
matyasovszkyi H a l . (Tur, Bazin), Unió neszmélyensis H a l . (Neszmély), Unió partschi 
P e n . (Köbölkút, Kurd, Köttse, Daka, Doroszló), Sinanodonta mactriformis B r u s . 
(Vaszar, Karád), Sinanodonta brandenburgi B r u s . (Kenése, Fonyód, Balatonfőkajár, 
Tihany), Anodonta rothi Ti őr. (Kurd), végül az alsópannontól a felsőpannon végéig 
általánosan elterjedt, az Unió wetzleri néven a felsőpannóniai zárórétegekre sokáig jel
lemző szintjelzőnek tartott Margaritifera flabellata trajani M i c h , néven leírt alak (Bese
nyő, Ács, Szőny, Almás, Fonyód, Peremarton, Zsid, Érd, Pestszentlőrinc, Csákvár, 
Baltavár, Köbölkút, Neszmély). 

Devantei emeletbe tartozó alakok az alföldi artézi fúrásokból kikerült Potomida 
sturi H о e r n. (Szentes, Hódmezővásárhely), Unió recurrens P e n . (Szeged), Unió 
pseudosturi H a l . (Szentes). 

A korszerű rendszertani keretbe foglalt morfológiai leírásokat az alakcsoportok 
fejlődéstörténeti összefüggéseire utaló összefoglalás egészíti ki. Az itt kiemelt magyar
országi fajok jól beilleszthetők korszerű rétegtani és biosztratigráfiai megállapításainkba, 
aminek fölhasználása a tanulmányban hiányosnak tűnik. 

V a d á s z 

K r u t z s c h , W.: Mikropaläontologische (sporenpaläontologische) Untersuchungen in 
der Braunkohle des Geiseltales. — Beiheft zur Zeitschrift Geologie Jahrgang 8. 
Beih. Nr. 21/22. p. 1—425. Berlin 1959. 

Ez a jelentős monográfia a szerző doktori disszertációja. A szerző Geiseltal föld
tani ismertetése a kőszéntelepek szintezése után (I—II. fejezet) kritikailag fejtegeti 
a harmadkori és negyedkori rétegek spóra-pollenanyag kiértékelési különbségeit, alap
elveit a spórapaleontológiáról. Ezek szerint az ún. összehasonlító ,,vezérkövület" (Leit-
fossil) módszert alkalmazza, mindenkor pontos morfológiai leírást adva. Az őslénytan 
egyéb ágaival szemben nem egyes formákat, hanem formacsoportokat vesz figyelembe. 
(III. fejezet.) 

А IV. fejezetben az előző elvek szerint munkamódszerét ismerteti a területre 
vonatkozó eddigi kutatási módszerekkel, irányzatokkal összevetve. Megállapítja, hogy 
a geiseltali kőszén rétegsorának alapos vizsgálata finomrétegtani ismeretek nélkül nem 

oldható meg. A gyűjtés a fáciesváltozások és sztratigráfiai szempontok figyelembevéte
lével történt. Egyelőre qualitativ eredményekre törekszik, amely alapfeltétele a további 
quantitativ kiértékelésnek. 

A rendszertani rész (V. fejezet) fontos terminológiai és morfológiai fogalmakat tár 
elénk, nevezéktani és rendszertani megállapításait a Nemzetközi Botanikai kong
resszus nevezéktani szabályzata (prioritás, zárójel, típus, szinonimika) alapján közli. 

Rendszertani, morfológiai leírásában az ismert pollenanalitikusok fontos rendszer
tani munkáit ( T h o m s o n , P f l u g . , P o t o n i é , I b r a h i m , C o u p e r , C o o k -
s o n , It j u b e r.) saját vizsgálati eredményei alapján felállított, rendszerével kapcsolja 
össze. Pontos szinonimikát, korszerű, részletes morfológiai leírásokat ad, ami jelentős 
anyagismeretről tesz tanúbizonyságot. 

A geiseltali anyagból 49 formagenuszt, 186 formaspeciest állapított meg, aminek 
nagy részét le is írta. Ehhez kapcsolódva 66 formagenuszt és 443 formaspeciest dolgo
zott át. 

A kiértékelő részben a Geiseltal spóra-flórájának néhány jellemző megfigyelését 
veti össze a szerző egyéb kréta és harmadkori flórák spóranyagával (VI. fejezet). 

A botanikai kiértékelő rész (VII. fejezet) rámutat a nehézségekre, amik a spórák 
szétszórt voltából és abból adódnak, hogy az utolsó 50 millió évben a spórás növények is 
fejlődtek, s így nehéz a ma élő fajokkal való azonosítás. 

Végül T h i e r g a r t (1940) és T h о m s o n - P f 1 u g (1953) harmadkori 
spóramunkáinak revízióját adja (VIII. fejezet). 
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A munka kiegészítője 38 ábra, XII táblázat és 49 tábla kb. 600 eredeti olajimmer-
ziós felvétellel. 

X a g y L.-n é 

N e u m a n n , M.: Révision des Orbitoïdidés du Crétacé et l'Éocène en Aquitaine Occiden
tale. (Ny-Aquitania kréta és eocén Orbitoideseinek revíziója.) — Mém. Soc. Géol. 
France, Nouvelle Série, T. X X X V I I , Fasc. 2 - 3 . 1958. 

Az egyre szerteágazóbb nagyforaminifera irodalom egy kitűnő kötetét ismertük 
meg N e u m a n n dolgozatából. Orbitoides revíziójának rétegtani része inkább Ny. 
Aquitánia sztratigráfiája szempontjából fontos, míg őslénytani vonatkozásai túlnőve 
a francia problémákon, máshol is — így nálunk is — eredményesen használhatók. 

A rétegtani részben először szemlét tart — térképekkel és szelvényekkel illuszt
rálva — a tanulmányozott területen, É — D-i irányban haladva az egyes régiók felett s itt 
teszi meg az egyes rétegekre vonatkozó földtani észrevételeit is. Ezután részletesen 
vizsgálja az Orbitoideseket tartalmazó rétegeket a szantoni alemelettől a priabonai 
emeletig, megadva mindegyikhez a jellemző faunaegyüttest. Közli az Orbitoidesek réteg
tani eloszlását két táblázatban : az egyikben az irodalom, a másikban pedig saját vizs
gálatai alapján. 

A dolgozat zömét kitevő őslénytani részt az Orbitoidesek házának felépítésével 
kezdi. Ismerteti az embrionális apparátus, az ekvatoriális- és oldalkamrák, a pillérek 
morfológiáját eredeti, újszerű rajzokkal szemléltetve, továbbá a kamrák válaszfalainak 
szerkezetét, a kamrák közti nyílások elhelyezkedését, végül a ház növekedésének módját 
és formáját. 

A szépen kidolgozott rendszertani részben szerzőt a rendszertani bonyolultságot 
egyszerűsíteni akaró törekvés vezeti. A különböző szerzők időrendben követett rendszer
tani vázlata után saját beosztását adja. Ennek lényege az, hogy az utóbbi évtizedekben 
már önálló családként tárgyalt csoportokat, mint az Orbitoides, Discocyclina és Lepidocyc-
lina, alcsalád rangra süllyesztve beleolvasztotta az Orbitoididae családba. Érdekessége 
még beosztásának az Orthophragmina név felújítása. Meg kell még azt is említenünk, 
hogy szerző, B r ö n n i m a n n korszerű és morfogenetikailag jól megalapozott rend
szerét elvetette. 

A következőkben N e u m a n n több fejezetet szentel az egyes fajok leírásának. 
Egy fejezetben a kréta időszaki genusok (Orbitoides, Omphalocyclus, Simplorbites, Helleno-
cyclina, Clypeorbis, Lepidorbitoides) fajainak részletes leírása szerepel. Egy másik feje
zet néhány már leírt, de a revízióban nem szereplő fajjal foglalkozik. Ismét egy másik 
fejezet három eocén genusz (Discocyclina, Actinocyclina, Asterodiscus) 26 fajának leírását 
tartalmazza, melyek közül 2 új : a D. daguini és az Ast. cuvillieri. E két új faj nagyon 
gyakori a felsőlutéciumban. A határozásnál használt vizsgálómódszere korszerű és precíz ; 
a fősúlyt mindig a belső jellegekre fekteti. A vizsgálatok dokumentálását és illusztrálását 
31 ábra és 36 táblán 200-nál több kitűnő mikrofotográfia szolgálja. 

Egy külön fejezetben szerző a kréta és az eocén genusokon végzett összehasonlító 
tanulmányainak eredményét közli. Az egyes csoportoknál sorra veszi a külső és belső 
jellegeket (ekvatoriális- és tengelymetszet), melyek a fajok elkülönítéséhez és vékony-
csiszolatok alapján való meghatározásához szükségesek. Teljesen új e fejezetben a tengely
metszetek elemzése. Ezeknek a határozás szempontjából igen nagy jelentőséget tulaj
donít, hiszen a kőzetcsiszolatokban található metszetek zöme tengelymetszet s módsze
rével csupán tengelymetszetek alapján is lehetséges a határozás. 

Az utolsó fejezet az Orbitoididae család fejlődéstörténetéről közöl tanulmányt 
egy táblázattal illusztrálva. 

Széles alapokon végzett, mindennek utánanéző, elmélyült vizsgálatra utal a közel 
félezer (495) irodalmi cím is, mellyel a tanulmány zárul. 

K e c s k e m é t i 

F o l k , R. E.: Practical pétrographie classification of limestones. (Mészkövek gyakorlati 
kőzettani osztályozása.) Bull, of the Am. Ass. of Petr. Geol. 1959. N. 21. 

F o l k mészkövek vékonycsiszolatainak vizsgálata alapján, a törmelékes kőze
tekével elvben megegyező rendszert állított fel. A rendszer az autogén és a szállítással oda
került mészrészek szemnagysági és mennyiségi viszonyain alapul. A nem-helyben képző
dött mészrészek közül négy típusnak van jelentősége : a) intraklasztitok, b) oolitok, c) 
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ősmaradványok mészvázai, d) gömböcskék. Több autigén típust is ismertet. A túl
nyomóan a gyakorlati geológiában is alkalmazható, részben uj kőzetelnevezéseken ala
puló, kimerítő mészkő-nevezéktan nagy értéke a dolgozatnak. Több szemléltetőábra, 
háromszög-diagram és 35 csiszolatokról készült mikroszkópi fényképfelvétel egészíti 
ki az igen számottevő jelentőségű cikket. 

Ö t v ö s E. 


