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Régi adósságát törleszti Szerző az E . 
NOBIN által az 1931. évi Sven Hedin expe
díció során összesen 7 lelőhelyről gyűjtött 
15 Fusulinida-faj modern szempontok sze
rinti leírásával, aminek alapján azok be
záró rétegeit a mélyebb-perm alsó- és 
felsőasszeli, szakmarai ill. alsóartinszki 
szintjei között osztja meg. Ez a Fusulini-
dák Fossilium Catalogus-апак társszerző
jétől önmagában még csak rutinmunka 
lenne, ha nem ötvözné azt a permi időszak 
valamennyi jelentősebb tengeri képződ
ménysora Fusulinidákra alapított réteg
tani beosztásának összehasonlító elemzésé
vel. Kimutatja pl., hogy a Fusulinida-
tartalmú rétegsorok Japánban sokkal ha
marabb értek véget, mint Dél-Kínában, 
jóllehet a permet Kínában is üledékhiány 
választja el az alsótriásztól. Az USA-ban 
evaporitos, az Orosz-táblán és az Uraiban 
részint evaporitos, részint kontinentális 
vörös kőzetekből álló rétegek alkotják a 
perm magasabb részét. A felsőperm és az 
alsótriász közötti üledékfolytonosság azon
ban a Paleotethys területén is ritka, és 
távoli korrelációra alkalmas ősmaradvá
nyokkal mindmáig kielégítően meg nem 
fogott, jelentség. A tengeri karbon/perm 
közti üledékfolytonosságra főleg Európá
ból ismerünk könnyebben hozzáférhető 
példákat. 

Legfontosabb megállapítása azonban 
Szerzőnek, hogy a paleotethyális tengeri 
rétegsorok középsőpermi korú és délkelet
ázsiai jellegű (Fusulinida-) faunájának a 
texasival nincs szoros származástani kap
csolata, mert az utóbbi terület akkor már 
egy a paleotethyális permtől helyileg el
különült ősföldrajzi egységet alkotott. El

terjedésüket a DIETZ—HoLDEN-féle Pan-
gaeára rávetítve ui. azt látjuk, hogy: 1. 
az uráli és észak-kanadai tengerág kivéte
lével az alsó- és középsőperm tengerek 
tulajdonképpen csak a Panthalassa self-
régiói (szegély tengerei) ; 2. a délkelet
ázsiai tengerrésznek^ a nyugat-amerikai 
selftengerrel Közép-Ázsián ós az Urálon, 
valamint Észak-Kanadán át a perm elején 
még fennállott kapcsolatai a későbbiekben 
megszűntek; az amerikai kontinensek Ny-i 
partjai szárazra kerültek, és a „Midconti-
nent" így lefűződött epikontinentális ten
gerébe legfeljebb a mai Brit-Columbián 
át, és csak időnként juthattak belé egyes 
délkelet-ázsiai faunaelemek. A tenger to
vábbi visszahúzódása, a sós fáciesek tér
hódítása végül is a Fusulinidák kihalását 
eredményezte. 

Mindebből következőn az eurázsiai ten
geri perm beosztását függetleníteni kell a 
,,Midcontinent" permi beosztásától, és annak 
három tagozatát a délkelet-ázsiai fauna
hullámok fellépése és tartama szerint kell 
megállapítani. Eszerint az alsópermet a 
pseudosehwagerinás —pseudofusulinás — 
misellinás, a középsőpermet a cancellinás — 
neoschwagerinás—lepidolinás+yabeinás 
faunák sora, a felsőpermet pedig a mindezek 
kihalását túlélő (részint ,,aberráns") Palaeo-
fusulina és Codonofusiella nemzetségek je
lenléte jellemzi. A z amerikai beosztással 
való párhuzamosítás lehetőségét egyes 
délkelet-ázsiai faunaelemeknek a Midcon-
tinent rétegsoraiban való megjelenése biz
tosítja. Ennek következtében az amerikai 
wolfcampiannaX együtt a leonardian is az 
a l s ó - , a Word, a Capitan és a Marble 
Canyon formáció а к ö z é p s ő-, az 
ochoan túlnyomó része pedig a f e l s ő -
p e r m b e kerülne. A nyugat-szerbiai, 
velebiti és karniai szelvények legújabb, 
jórészt V. KOCHANSKY—DEViDÉ-nek kö
szönhető párhuzamosítása szerint a KAH
LER értelmezése szerinti a l s ó p e r m a 
rattendorfi és a trogkofeli emeleten kívül a 
grődeni emelet (ill. az ezzel párhuzamosított 
„velebiti rétegek") alsó részét is magába 
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foglalná. A k ö z é p s ő p e r m e t a grö-
deni rétegek zöme (ill. a „velebiti rétegsor" 
neosehwagerinás—yabeinás része), a f e l 
s ő p e r m e t pedig (mint a kínai lopin-
gian megfelelője) a bellerophonos, ill. zazari 
emelet töltené ki. 

Magyar szempontból ez a beosztás ked
vezőbb, mert a nagyvisnyói mészkő és 
dolomit perm-végi ülepedését az eddig 
néha túlbecsült capitan, sőt word vonat
kozásokkal szemben jobban hangsúlyozza. 
F . KAHLER javaslatainak részünkről való 
elfogadása tehát teljesen indokolt. 

BALOGH Kálmán 

MÓRA László: 'Sigmond Elek, a talajtan 
magyar klasszikusa. Magyar Vegyészeti 
Múzeum, Budapest, 1974. 275 lap. 

A várpalotai Magyar Vegyészeti Mú
zeum szép feladatot teljesített, amikor 
kiadta dr. MÓRA László monográfiáját a 
száz éve (pontosabban: immár 102 esz
tendeje, 1873-ban) született 'SIGMOND 
Elekről, a nemzetközi tekintélyt kivívott 
magyar tudósról, a talajtan klasszikusáról, 
a Budapesti Műszaki Egyetem tanszék
teremtő (és vezető) professzoráról, az 
Országos Kémiai Intézet igazgatójáról. 
Annál is szebb volt e feladat, mert — 
mint a kötet előszavát író HOLLÓ János 
professzor is megállapította — „mintha 
e szerény, de valóban maradandót alkotó 
nagy tudósunkról az utóbbi időszakban 
nem sokat beszélnénk, mintha egy kicsit 
megfeledkeztünk volna róla". 

A feledésből adódó tartozásból a nem
zetközi és hazai tudományos élet 'SIG
MUND születésének 100. évfordulója alkal
mával törlesztett már valamit: a Magyar 
Tudományos Akadémián emlékülést és 
tudományos ülésszakot rendeztek, sírját 
is megkoszorúzták. De a korábban elhang
zott javaslatok közül több még megvaló
sításra vár: az, hogy a Magyar Talajtani 
Intézetet róla nevezzék el, s hogy a fő
városban egy utca vagy tér viselje nevét. . . 

MÓRA László könyve viszont mind a 
haláláig alkotó nagy tudós, mind a példa
mutatóan szerény ember portréját megraj
zolja, úgy hogy az olvasó egyaránt képet 
alkothat a munkás hétköznapok eredmé
nyein világhírre jutó tudós akaraterejéről, 
rendíthetetlen kutatói szorgalmáról, illetve 
a tanítványai és munkatársai között meleg 
légkört teremtő, a politikai viharok között 
is szilárdan helytálló nemes férfi jelleméről. 

Különösen színes az a körkép, melyet 
'SIGMOND Elek kutatómunkájáról, a gya
korlati vegyész tevékenységéről tár fel 
a szerző. E fejezetek során megismerked

hetünk 'SIGMOND pályakezdő éveivel _(a 
magyaróvári Növénytermelési Kísérleti Ál
lomáson), külföldi tapasztalatszerző uta
zásával és az utána kezdődő műegyetemi 
tanári évekkel. S minthogy az egyre na
gyobb nevet kiérdemlő tudóst közben — 
1926-ban — az Országos Kémiai Intézet 
igazgatójának is kinevezik, ebben a minő
ségében végzett áldozatos munkája révén 
az intézet kísérleti eredményei számszerű
ségükben és minőségükben egyaránt jelen
tősen megnőnek, ezzel a tudós munkájá
nak társadalmi hatékonysága is. Ezzel pár
huzamosan erősödik 'SIGMOND nemzetközi 
tekintélye, s nagyrészt az ő munkásságá
nak köszönhető, hogy a magyarországi 
talajtani kutatások eredményeire egyre 
jobban felfigyel a világ, s az első világ
háború utáni elszigeteltségéből 'SIGMOND 
professzor tudósi tekintélye révén is sikerül 
kiemelkedni a magyar tudományos élet
nek. 

A monográfia rendkívül részletesen tár
gyalja azt az utat, melyet 'SIGMOND elmé
leti kutatásaiban s azok eredményeinek gya
korlati kamatoztatása terén megtett. Be
vezetőként ismerteti a hazai szikjavítási 
munkálatok kezdeteit, TBSSEDIK Sámuel 
szarvasi kísérleteit, majd SZABÓ József 
első tudományos összegezését, a vele vitába 
szálló KVASSAY Jenő elméletét, hogy ezután 
alaposan elemezze 'SIGMOND felfogását a 
szikesek kialakulásáról, a különböző szikes 
talajok osztályozásáról, s beszámol a tu
dósnak a szikesek javításának lehetőségei 
terén végzett vizsgálatairól. Különösen 
izgalmasak a könyv azon fejezetei, me
lyekben MÓRA László az első állami szik
javítási akcióról ír: mert itt szélesebb 
társadalmi hátteret is rajzol a tudományos 
fejtegetés mögé. 

Külön fejezetet szentel a szerző 'SIG
MUND talaj vizsgálati módszereinek és ál
talános talaj rendszerének. E fejezetben 
először a fizikai és mechanikai, majd a 
kémiai talajvizsgálatokról szól, hogy ezután 
részletesen bemutassa a 'SiGMOND-féle el
járás lényegét, s végül — mintegy össze
gezésképpen — ismertesse 'SIGMOND álta
lános talajrendszerét. Ennek során elemzi 
a tudós életművének legkiemelkedőbb 
irodalmi alkotását, 1934-ben megjelent 
„Altalános talajtan" című művét. 

Ma, amikor a magyar mezőgazdaság 
szocializálása folytán a nagyüzemi gaz
dálkodás széles lehetőséget biztosít, a kor
szerű mezőgazdasági módszerek alkalmazá
sának, a kemizálás elterjedésének, különös 
jelentőséget kapnak 'SIGMOND úttörő agro
kémiai munkálatai. Ezért örülünk annak, 
hogy MÓRA a tudós ilyen irányú munkás
ságának is külön fejezetet szentelt köny
vében. Ez természetesen már nem választ-
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ható el az egyetemi tanár tevékenységétől, 
hiszen a Budapesti Műszaki Egyetem Mező
gazdasági Kémiai Technológiai Tanszéké
nek alapító, vezető s nyugállományba 
vonulása után is irányító professzora volt 
'SIGMUND. S ebben a minőségében nemcsak 
kitűnő tanítványi gárdát nevelt, hanem 
páratlanul éleslátású tudományszervező
nek is bizonyult. Az a napjainkban igazo
lódó oktatási metódus, mely az elmélet 
próbakövének, s így az oktatás alapelvé
nek is a gyakorlatot tekinti — többek 
között — az ő nevéhez is fűződik. 

A széles tudománytörténeti látókörrel 
átfogott, elmélyülten és olvasmányosan 
megírt 'SiGMOND-mongráfiát a tudós tudo
mányos és ismeretterjesztő munkáinak, 
valamint a személyére és munkásságára 
vonatkozó irodalomnak alapos bibliográ
fiája egészíti ki. 

MÓTAA. László könyve nyeresége tudomá
nyos életünknek; hozzájárult ahhoz, hogy 
a tudományos eredményeihez képest eddig 
eléggé nem méltányolt ' S I G M O N D Elekkel 
szemben adósságunk csökkenjen. 

V É G H Ferenc 


