
HÍREK, ISMERTETÉSEK 

Felhívás 

D K . SENES J. tagtársunk felhívja a ma
gyar geológusok figyelmét arra, hogy a 
„Geologica Carpathica" idegennyelvű szak
folyóirat ezentúl évi 6 számban jelenik meg. 

A folyóirat leközöl angol, francia, német 
és orosz nyelven minden, a Kárpá to—Bal
kán hegység- és medencerendszer földtanát 
érintő cikket, maximálisan 10—15 nyom
tatot t oldal terjedelemben. A rövidebb cik
keket előnyben részesítik. Ezidőszerint a 
n y o m d a i átfutási idő 6 hónap. 

SENES J. a sztratigráfiai, paleontológiái, 
biofáciesű, szerkezettani, ősföldrajzi és geo-
dinamikai általános nemzetközi érdekű cik
kek szerkesztését vállalja. 

A z esetleges cikkeket kéri az alábbi cím
re beküldeni: 

doc. dr. Ján Senes dr. Sc. 
Bratislava 

Obrancov misru 4i. 
Geol. Inst, o f the Slovak A k a d e m y of 

Sciences Czehoslovakia 

Józsa István emlékezete 
(1897—1979) 

A magyar geológusok készséges segítője, 
szívbéli jóbarátja, JÓZSA Is tván nyugalma

zot t tanszéki szakmunkás 1979. április 26-
án meghalt. A Tudományegyetem Múzeum 
körút 4/A épületében eltöltött közel fél év
század alatt a Földtani Tanszék mindenkori 
dolgozói és hallgatói számára ő vol t a min
denkor jelenvaló. í g y lett a geológus gene
rációk számára az állandóságnak mintegy 
jelképévé és késő öregségéig megőrzött szál
egyenes termetével megtestesítőjévé. Mikor 
nyugdíjba ment (1971. V I I . ) az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem legrégebben ak
t ív dolgozója vol t . 

1897. április 19-én született Adonyban. 
A szép szál fiatal fiú 1915-ben már a világ
háború olasz frontján harcol. N e m sokat 
mesélt róla, de minden barátjának fülébe 
cseng elbeszéléseiből a Monte San Gabriel 
neve. A z öldöklő csatákban, véres állóhábo
rúban edződött férfiúvá. Vakmerő hőstett
nek bizonyult végül, amikor szinte egymaga 
fogott el egy szembenálló egységet, utóbb 
pedig haslövéssel csaknem hősi halottá let t 
a hegyek közöt t i szűk helyek közismerthadi 
tumultusában. 1916 áprilisában operálták 
Banzineoban, egy a hagyatékában lelt em
lékkép felírása szerint. Utána ismét a front
ra küldték és folytatódott a katonáskodás 
a Vörös Hadseregben is. Ez utóbbinak sú
lyos testi bántalmazásokkal terhes, 165 
napos internálás lett a következménye a 
hajmáskéri táborban (1920. V I . 2 0 — X I . 
20.). Bántalmazói Léderer és különítménye 
voltak. A z a Léderer százados, akit a hir-
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hedt Kudelka-féle gyilkosság miatt csak
hamar lefokoztak és felakasztottak. 

1920. novemberének végén tért haza, 
a Múzeum körút 4/A alagsorába, ahol édes
anyja — 1915. I . 1. óta egyetemi alkalma
zott — lakott. 

Édesanyja (Józsa Istvánné sz. Á S V Á N Y I 
É V A ) nyitotta meg a sort a Tudomány
egyetem alkalmaztatásában. Ő MÉHELY 
professzor állattani intézetében volt altiszt. 
Négy gyermekéből András ugyancsak ott, 
az alagsorban lakott haláláig s felesége 
mindvégig a K a r alkalmazottja volt. 

JÓZSA István innen, a csaknem bútor 
nélküli alagsori lakásból indult el munkát 
keresni 1920-ban. Volt beteghordó a Vas 
utcai szanatóriumban (ahol annyi év után 
most elhunyt), dolgozott szobafestő és má-
zolóként és ezt a szakmát ki is tanulta. 
Többfelé próbálkozott, míg végül 1923. okt. 
15-ével az egyetem idénymunkásként alkal
mazta. 

Sokan emlékszünk rá, hogy a hatvanas 
évek elejéig puttonyos emberek hordták a 
szenet a kályhákhoz az A-épületben. S noha 
a század elején PBINZ Gy. szorgalmazására 
elkészült a felvonó az épületben, MÉHELY 
annak használatát a puttonyosok számára 
megtiltotta. Magam is tíz éven át néztem 
ezt a szénhordást, ami ugyan csak akkor 
volt gyalogos, ha nem működött a lift. Régi 
épületben régi kort idézett. Idénymunka 
volt ez 1923-ban, délcegen erős embernek is 
nehéz. De annyira értékes pozíció, hogy 
András öccsére hagyományozta, amikor 
neki magának előlépés kínálkozott. 

1923-ban megnősült. Feleségével annak 
1964. febr. 19-én bekövetkezett haláláig élt 
békés egyetértésben. Egyetlen gyermekük 
(Győző, 1923—1944) képzett mesterlövész
ként esett el a Tisza melletti harcokban. 
Gyermeke elvesztését a két szülő élete végé
ig sem heverte ki teljesen. Megözvegyülve 
JÓZSA István csakhamar újra megnősült. 
Félt öregségében az egyedülléttől, ami 
azonban így is osztályrészévé lett. Utolsó öt 
évében visszahúzódva, hályogos szemmel, 
majd megoperáltan, némileg javultan, ma
gányosan élt. 

1925. június 15-én alkalmazásába vette 
az Egyetem. Lakást kapott az alagsorban 
ő is és mindaddig hordta a szenet, amíg 
P A P P Károly kiválasztotta és kineveztette 
a Földtani Intézet altisztjévé (1929. I I I . 
15.). Ettől kezdődött kötődése a geológu
sokhoz, ott, ahol KUTASSY volt az adjunk
tus, HOBUSITZKY a tanársegéd és BOGSCH 
a doktorandus. 

Egyetemi alkalmazotti 48 éve — tudjuk 
jól — újkori történelmünk mozgalmas idő
szaka volt. Az átívelt korszak jellemzésére 
érdemes sorra venni besorolásának elneve

zéseit. Ezek magukban is rétegtani értékű 
vezérkövületek: fűtő (1923—29), napszá
mos (1929—33), kisegítő szolga (1933), I I . 
oszt. altiszt (1937), I . o. altiszt (1941), egye
temi altiszt (1946), egy. szakaltiszt, egy. 
műszaki segédtiszt (1948), szakmunkás 
(1951), laboráns (1954), önálló laboráns 
(1957), tanszéki munkaerő (1960), tanszéki 
szakmunkás (1961), tanszéki laboráns 
(1970). Eközben persze mindvégig intézeti 
altiszt volt, aki minden házkörüli munkát 
elvégzett a fűtéstől a térképfelhúzásig, a 
demonstrációs anyag készítésétől az előké
szítéséig. Intézte a Magyarhoni Földtani 
Társulatnak a tanszékhez évtizedeken át 
kötődött manuális tennivalóit: postázta a 
Közlönyt, kezelte a kiadványok raktárát. 
PAPP Károly mellett 16, VADÁSZ Elemér 
mellett 19 évig szolgált, de VADÁSZ profesz-
szor élete végéig bejárt az intézetbe, így a 
vele töltött idő együttesen 24 év. 

Az egyetem Földtani Intézetében eltöl
tött 42 év tette JÓZSA Istvánt szakmai kö
rünk törzsökös tagjává. Komoly kötelesség
tudása mellett is örökös derűje hozzátarto
zott a tanszék hangulatához. JÓZSA István 
nemcsak szolgálta ezt az intézetet, hanem 
élte a tanszék életét, szinte azonosult vele. 
Geológusok öregje-fiatalja vissza-visszajárt 
a Múzeum körútra, hozzá, egy kis beszélge
tésre. K i a Népstadion mellől, ki Salgótar
jánból vagy Dorogról, ki Dél-Afrikából. 
HOBUSITZKY F. mondta ki sokunk helyett 
40 éves tanszéki jubileumán köszöntve őt: 
„ A régi esztendők úgy ébrednek felbennem, 
mintha csak tegnap lettek volna, mert 
JÓZSA, mint Józsue megállította az időt." 
Mindnyájan így voltunk ezzel tanszéki mű-
helyszobájában, kiránduláson, kiszálláson, 
fehér asztal mellett. 

Önzetlen segítőkészsége legendás volt. 
Az elaggott, sanyarú helyzetű PAPP Káro-
lyék gondját a maga ügyének tekintette 
és gondja volt kettejük sírbaszállta után 
az őket korábban gondozott falusi öregekre 
is. A tanszéket kétszer kellett romjaiból 
helyreállítani, ami számára ezermesteri 
készségének és töretlen optimizmusának bi
zonyságtétele volt. Svájci sapkában és kék 
köpenyben csinálta és vezette a munkát. 

Munkatársat és hallgatót egyként és el
lenállhatatlanul maga mellé ragadott. 
Negyvenéves tanszéki jubileumát hírül ad
ták a napilapok, a művelődésügyi miniszter 
pedig kitüntette. Társulatunk 1973. évi 
jubileumi közgyűlésén emlékgyűrűjét ado
mányozta neki. 

N e m feledhetjük őt, emléke velünk van. 
Amikor őt gyászoljuk, valamennyien saját 
fiatalságunkra is emlékezünk. 

Dr. KASZAP A . 

8 Földtani Közlöny 



114 Földtani Közlöny 110. kötet, 1. füzet 

Üj nemzetközi folyóirat 

„The Journal of Structural Geology" 
címmel 1979.1. negyedévétől kezdődően új, 
angol nyelvű, negyedévenként megjelenő 
kiadványt jelentet meg a Pergamon Press. 
P. L . HANCOCK (Bristol) főszerkesztő a 
„folyóirat" célkitűzését a kristályrács mé
retű deformációktól a kontinensnyi mérete
ket meghaladó litoszféra lemezek szerkezet
változásainak problémájáig bezárólag vala
mennyi természetes és mesterséges szerke
zet átalakulással járó folyamattal foglal
kozó tanulmányok publikálásában látja. 
Különös örömmel üdvözli a tektonikus 
jelenségek és az alakváltozási folyamatok 
közötti kölcsönhatással foglalkozó tanul
mányokat. A határterületek (geofizikusok, 
szedimentológusok) előtt is nyitva áll apub-
likációs lehetőség, elsősorban abban az eset
ben, ha témájuk közvetlenül kapcsolódik 
a szerkezeti jelenségekhez illetve a képviselt 
szakterület ós a tektonika kapcsolatával 
foglalkoznak. 

ízelítőül, az első szám főbb cikkei a kö
vetkezők: 

C. J. TALBOT: Egy dél-iráni só gleccser 
gyűredezési irányai 

P. F . WILLIAMS : Aszimmetrikus gyűrő
dések kialakulása egy keresztrétegzett aleu-
rolit összletben 

D . BERTHE et al.: Ortogneisz, milonit: 
gránitok nem-koaxiális deformációja a dél-
axmorikai elnyíródási zóna példáján 

H . VAN ROERMTJND et al.: A Monte 
Mucrone (Sesia Lanzo zóna, olasz Alpok) 
elnyíródási övében megfigyelhető kvarc
szövet fejlődési folyamatok 

R . J. K N I P E és S. H . W H I T E : AZ „Old 
Red Sandstone"-ban (DNy-Wales ) talál
ható gyenge elnyíródási zónák deformációja 

S. К . HAMMER: A diszkrét heterogenitá
sok és a lineárisan orientált szövet szerepe 
a krenulációk kialakulásában 

P. R . COBBOLD és C. C. FERGUSON: Je
lentés a Tectonic Studies Group egésze alatt 
a nottinghami egyetemen megtartott 
„ A tektonikus formák térbeli periodicitásá
nak ismertetése és eredete" c. konferenciá
ról.^ 

Ábra és rajzanyaga, tipográfiája magas 
színvonalú. 

A folyóirat évi előfizetési díja 65,0 U S $. 
Kétéves előfizetés esetén (1979—1980) 
123,5 U S $ ( = 5% engedmény). 
Előfizethető: 

The Subscriptions Fulfilment Manager 
Subscriptions Dept. 

Pergamon Press Ltd. 
Headington Hill Hall 

Oxford 0 X 3 O B W 
England 

A folyóirat mintapéldánya a M A F I 
könyvtárában megtekinthető. 

BÉRCZI I . 

A Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége bizottságainak ülése 

1979. július 8—10. között ülést tartottak 
a litvániai Vilniusban a Hidrogeológusok 
Nemzetközi Szövetsége ( I A H ) bizottságai. 
Az Ásvány- és Hévizek Bizottságának ülé
sén 12 tag vett részt, 10 nem jelent meg. 
A bizottság napirendjén az európai ásvány -
és termális vizekről készítendő monográfia 
szerepelt elsőként. Több fejezete készen áll, 
véglegesítését a következő ülés feladatául 
jelölték meg. Megtárgyalták az évek óta 
készülő nagy munkát, Európa ásvány- ós 
termálvizeinek térkópét is. E térkép a nem
zetközi szövetség reprezentatív kiadványá
hoz, Európa vízföldtani térképéhez csatla
kozik. Több nagy részlete kész, így a Szov
jetunió, Csehszlovákia, Nyugat-Németor
szág, Svájc és Franciaország területe. A kö
vetkező megtárgyalt kérdés az ásvány- ós 
termál vizek terminológiai szótára volt. 
Ez majdnem készen áll. Több nyelven, köz

te arabul fogják kiadni, a terv szerint 1980. 
nyarán. Az ásvány- ós termálvizek védő
területének kijelölése volt a soronkövetkező 
napirendi pont. A rendkívül szerteágazó 
tapasztalatok és vélemények megmutatták, 
hogy a téma további kimunkálására van 
szükség. Végül az ásvány- és termális vizek 
genetikai osztályozása került sorra. Itt min
den szakember kifejtette véleményét és az 
ügy a tovább érlelődő kérdések sorába ke
rült. Ennek oka, hogy a térkép készítése 
során felmerült kérdések csapódtak le itt, 
megmutatva az igen számottevő eltérése
ket az egymástól messze fekvő, eltérő terü
letek és az ezek ismerete alapján kiala
kult különböző felfogások között. A leg
közelebbi ülést 1980-ban tartják Baselban. 
A litvániai ülésen tagtársunk, a bizottság
nak 1971. óta tagja, Dr. KASZAP András 
vett részt. 
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A 16. Európai Mikropaleontolój 

A Kollo quiumot a Horvát és Szlovén 
Szocialista Köztársaság Tudományos Aka
démiái, Földtani Intézetei, Földtani Társa
ságai és Egyetemei rendezték 1979. szep
tember 7—16 között. 

A Kolloquium célja a földtanilag kulcs
helyzetben, az Alpok, Dinaridák ós Pan
non-medence találkozásánál levő Nyugat-
Horvátország és Szlovénia földtani képződ
ményei mikrofaunájának kirándulások ke
retében történő bemutatása, a kirándulás-
vezetőn keresztül a jugoszláv mikropaleon-
tológiai kutatások szemleszerű megismer
tetése, továbbá a felmerülő őslénytani ós 
rétegtani problémák helyszíni megvitatása 
volt. 

A Kolloquiumon a kialakult gyakorlat
nak megfelelően előadások nem voltak, 
csupán a nyitóülésen hangzott el egy ismer
tetés a bejárandó terület földtani felépíté
séről (Prof. PAVLOVEC , R . ) , továbbá az 
egyik terepponton kaptunk áttekintést a 
terület nagytektonikai helyzetéről (GBAN-
DIC, S.). 

A Kolloquium megnyitása az ősemberi 
leleteiről híres, Zágráb melletti Krapinán 
volt. A továbbiakban Zágrábból kiindulva 
a Sotla-patak völgyében fekvő Dekmanca 
és Trebce-Zagaj miocén, a Nagy- és Kis-
Kapella, valamint aVelebitperm (Bruâane), 
jura (Duga Resa, Susanj) és alsókréta (Ogu-
lin) képződményeit, illetve mikrofaunáját 
tanulmányoztuk. Ezt követően az Isztriai-
félsziget kréta (Limska Drága, Pula, Medu-
lin), paleocén (Goleï, Vremski Britof) és 
eocén (Pican, Graôiace) rendkívül faunadús 
és számunkra ősföldrajzilag rendkívül fon
tos lelőhelyeit kerestük fel. Isztriában mó
dunk volt a rovinji Tengerkutató Intézetet 
és Aquariumot is megtekintenünk. Bepil
lanthattunk az Intézet munkájába s tájé
koztatást kaptunk a recens foraminiferákon 
és ostracodákon folyó aktuopaleontológiai 
kutatásokról. A Kolloquium utolsó harma
dában Nyugat-Szlovénia triász (Hudajuz-
na), felső jura (Smerkovec), felsőkréta (Pod-
sela, Postojna, Logatec), kréta/paleocén át-

;iai Kolloquium Jugoszláviában 

meneti (Lijak), valamint a középsőoligocén 
(Bled) képződményeit tekintettük meg. 

A Kolloquium egyik legnagyobb pozití
vuma az egyes feltárásoknál többnyire 
spontán kialakult vita volt. A nagyon hasz
nos és tanulságos viták főként a biozonáeió, 
a zónahatárok, a közel- ós távkorreláció, 
a faunafejlődés, a fáciesviszonyok ós az ős
földrajzi kapcsolatok problémakörében mo
zogtak. Igen nagy értéke volt a rendezvény
nek az, hogy nagymennyiségű vizsgálati 
anyag gyűjtésére adott lehetőséget, továb
bá, hogy publikációcserére adott alkalmat. 
Mindehhez az alapot, illetve keretet a jól 
kiválasztott ós gondosan előkészített feltá
rások, a magasszintű ós komplex tudomá
nyos feldolgozás, a rendkívül informatív 
kirándulásvezető és a zökkenőmentes le
bonyolítás adta. 

A Kolloquiumon Európa 17 országából 
70 mikropaleontológus (közte a teljes ól-
gárda) vett részt. Az Egyesült Államok 
mikropaleontológusai is képviseltették ma
gukat a neves mikropaleontológus házaspár 
LOEBTJCH, A . R. és TAPPANT, H . professzo
rok személyén keresztül. Magyarországról 
3 mikropaleontológus vett részt a rendezvé
nyen. Â résztvevők szakterület szerinti 
megoszlása érdekes képet adott az európai 
mikropaleontológiai kutatások jelenlegi 
helyzetéről ós főbb tendenciáiról. A bentosz 
szervezetek kutatása tartja erős pozícióit, 
a plankton lények kutatása némileg a nan-
no-frakció vizsgálata felé tolódott el. Csök
kent az ostracoda-kutatók részvétele, vi
szont felfejlődni látszik a részvételek alap
ján a mikrofáciesek vizsgálata. Ű j színfolt 
volt a kutatások spektrumában az elektron
mikroszkópos finomszerkezeti vizsgálatok 
jelentkezése (3 kutató is jelen volt ilyen 
profillal ! ) . 

A Kolloquium határozatot hozott a kö
vetkező találkozó színhelyéről. E szerint a 
17. Európai Mikropaleontológiai Kolloquiu-
mot a Német Szövetségi Köztársaság ren
dezi 1981-ben. 

KECSKEMÉTI Tibor 

Vándorgyűlés 

Az Országos Magyar Bányászati és K o 
hászati Egyesület Kőolaj-földgáz- ós víz
szakosztálya 17. Vándorgyűlését 1979. 
augusztus 24—26-án tartotta Pécsett. 
A rendezvény szervezésével a szakosztály 
vezetősége a Budapesti Szakcsoportot bízta 
meg. A vándorgyűlés célja az volt, hogy a 
résztvevők megismerjék az elmúlt időszak 

műszaki fejlődését, körvonalazza a szén
hidrogén- 03 vízbányászat előtt álló további 
feladatokat, s felmérje az ezekhez kapcso
lódó fejlesztési lehetőségeket. 

A szervezőbizottság felhívására 150 elő
adási anyagot küldtek be, ebből 121-et fo
gadtak el; 86 magyar és 35 külföldi szak
ember munkáját. Á vándorgyűléskeretében 

8* 
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rendezett kiállításra 23 vállalat küldte el 
termékeit, ezek közül 9külföldivolt. A szén
hidrogénbányászatban alkalmazható készü
lékek, berendezések, eszközök, módszerek és 
eljárások kiállítása azt a célt szolgálta, hogy 
a hazai fejlesztésben érdekelt szakemberek
nek megfelelő tájékoztatást nyújtson. 

A program augusztus 21-én délelőtt az 
Orvostudományi Egyetem aulájában meg
rendezett plenáris üléssel vette kezdetét, 
ahol ZSENGELLÉB István nehézipari mi
niszterhelyettes tartott megnyitó beszédet, 
Ez után került sor a kiállítás megnyitására. 
Délután a szekciótermekben megkezdődtek 
az előadások. A szervezőbizottság által el
fogadott pályaművek közül szerzőik 4 szek
cióban 102 előadást adtak elő: 

a mélyfúrás témakörében 36, 
a szénhidrogén-termelés témakörében 28, 
a szénhidrogén-szállítás témakörében 21, 
a vízbányászat témakörében 17 

* 

GBUBIC, A . : Geologija jugoslovenskih bok-
sita. ( A jugoszláv bauxitok földtana.) 57 
szövegközti ábrával, 30 táblázattal. —• 
Srpska akademija nauka i umetnosti, po-
sebna izdanja, kn. 183, otd. prir.-mat. 
nauka, kn. 44, Beograd 1975, p. 181 

A szerző a belgrádi egyetem professzora, 
aki 1969-ben résztvett a Magyar Állami 
Földtani Intézet százéves fönnállása alkal
mából rendezett Bauxitföldtani Konferen
cián, s akkori előadása kapcsán élénk vita 
alakult ki. 

Könyve összefoglalóan mutatja be Ju
goszlávia bauxittelepeit, jellemző földtani 
szelvényeikkel, fedő és fekvőképződmó-
nyeik jellemzésével, vegyelemzési tábláza
tokkal, kevés, de fontos nyomelemvizsgá
lati adattal. ( Á táblázatok és ábrák a szerb 
mellett angol nyelvű magyarázatokat is 
kaptak.) 

Tagolása a következő. 
I . Bevezetés (kutatástörténeti utalások, 

1847-től kezdve; a komoly tudományos fel
dolgozás kezdetét 1912-ben jelöli meg.) 

I I . A dinári bauxitok áttekintése kelet
kezési koruk szerint. (Mindig a fedőképződ
mény korát tekinti mérvadónak.) 

1. Triász bauxitok (anizuszi és karni, 
ladini és felsőtriász, karni ós liász képződ
mények között) 

2. Jura bauxitok (felső kimmeridgei vagy 
titon fedővel) 

3. Alsókréta bauxitok (maim és barrómi-
apti mészkő között) 

4. Középsőkréta bauxitok (felső ceno-
mán vagy/és túron képződmények alatt) 

5. Felsőkréta bauxitok (felsőkréta mész
kövek között) 

6. A felsőkréta és alsópaleogén képződ
mények közti bauxitok 

előadás hangzott el a 15 országból össze
sereglett 770 résztvevő előtt. 

A mélyfúrás szekcióban a nagymólységű 
fúrásokkal, a rétegkezeléssel kapcsolatos 
problémák kerültek előtérbe, sok előadás 
foglalkozott gazdaságossági kérdésekkel, 
a fúrási adatgyűjtéssel és az automatizálás
sal is. 

A szénhidrogén-termelés témakörében az 
előadók túlnyomó többsége a másodlagos 
és harmadlagos termeléssel kapcsolatos ta
pasztalatokat foglalta össze. 

Külön szekcióban foglalkoztak a szak
emberek a napjainkban egyre fontosabbá 
váló ásványi nyersanyag — a víz —• kutatá
sával és termelésével. Igen érdekes volt 
KOBIM Kálmán ( V I K U F Ü V ) előadása, aki 
a szénhidrogének és a hévizek közötti össze
függésekről szólt. 

KOMLÓSI ZSOLTNÉ 

* * 
7. Középsőeocén bauxitok (középsőeocén 

alveolinás mészkő és a felsőeocén Promina 
rétegek között) 

8. Oligocén bauxitok (részben fedő nél
kül, részben középsőoligocén fedővel; csak 
Szlovéniában) 

I I I . A bauxitszintek száma a Dinaridák
ban és a bauxitáthalmozás kérdése. 

A szerző az előzőkben kor szerinti, ezen 
belül területi bontásban ismertetett tíz 
szintet tekinti eredeti bauxitképződési 
szintnek. Az 1969-es magyarországi vitát 
idézve, ahol alulírott és KOMLÓSSY G Y . 
vetette fel az áthalmozódás szerepét a ju
goszláviai bauxitok esetében, részletesen 
elemzi ezt a problémát. A neogén és negyed
kori fedőjű bauxit(os) anyagokat egyértel
műen áthalmozottnak tekinti, és hivatko
zik több idősebb áthalmozott telepre is. 
Megállapítja, hogy az áthalmozás követke
zetesen erős minőségromlással jár; ez alól 
az eddig ismert egyetlen kivétel a Boszniá
ban, Jajce közelében feltárt Baraci előfor
dulás, amelyet 1979-ben alkalmam nyílt 
meglátogatni. 

I V . A bauxitok ősföldrajzi elterjedése a 
Dinaridákban. 

A mezozóos bauxitok nagyrésze Szlové
nia, Bosznia és Montenegro területén egy 
25—40 km széles pasztában helyezkedik el, 
a Dinári karbonátos paraplatform észak
keleti szegélyén. Egyes előfordulások a 
Külső-Dinaridákban a paraplatform belső 
részére esnek. 

A paleogén bauxitok is a Dinári és az A d 
riai karbonátos paraplatformmal kapcsola
tosak, de sávjuk nyugatra tolódott (Isztriá
tól Crna Goráig) a mezozóosakhoz képest. 

Három előforduláscsoport (Vlaseniea 
Boszniában, Grebnik Koszovóban és a 



Hírek, ismertetések 117 

Szávai Alpok Szlovéniában) teljesen kívül 
esik a paraplatformok területén: a Belső 
Dinaridák eugeoszinklinális területére. 

V . A Dinaridák bauxitjainak keletkezése 
és fő genetikai típusai. 

GRTJBIC szerint a karbonátos paraplat-
form fokozatosan emelkedő szigetein kép
ződő és lepusztuló mállási kéreg szolgáltat
ta a bauxittelepek alapanyagát. így a kar
bonátos kőzetek mellett triász magmás és 
törmelékes kőzetek, liász márgák stb. is 
részleges anyakőzetek. 

Négy fő genetikai típust különít el leüle-
pedési hely és jelleg szerint: 1. szárazföldi 
(karsztos mélyedésekben, vörös bauxitok) ; 
2. tavi vagy mocsári (jórészt fehér bauxi
tok); 3. időszakosan vízzel borított terüle
ten lerakódott (részben vörös, részben fehér) 
bauxitok; 4. tengerpart-közeli, vegyes üle
dékképződ ésű bauxitok. A két utóbbi típus 
jóval ritkább. 

Bár Jugoszlávia bauxitjai nagyrészt 
karsztosodott karbonátkőzeteken települ
nek, vannak (alárendeltebben) szilikátos kő
zeteken is bauxittelepek. 

A V I . , Befejező fejezet összefoglalás jel
legű; ősföldrajzi, gazdaságföldtani és geo
kémiai észrevételek mellett az ásványos 
összetétel áttekintő jellemzését adja, külö
nös tekintettel a gibbsit, boehmit és diasz-
por eloszlására és átalakulásaira. 

A V I I . rész az Irodalomjegyzék. Ez 392 
tételt tartalmaz. (Magyar szerzők: B Á R -
D o s s Y G Y . , KOCH F., KORMOS T . , SZELÉNYI 
T . , TELEKI G . ) A magyar bauxitokra vonat
kozó műveket BÁRDOSSY két, a Bauxit
földtani Konferencia anyagában megjelent 
összefoglaló munkájától eltekintve nem 
veszi tekintetbe. 

A könyv rövidített, de ábraanyagát föl
tétlenül tartalmazó, esetleg azonban teljes 
szövegű lefordítását, és legalábbis néhány 
gépelt példányban az érdeklődők számára 
hozzáférhetővé tételét indokoltnak tartom 
és javaslom. 

D K . DTJDICH Endre 

Developments in Petroleum Geology-1 ( Ű j 
eredmények a kőolaj földtanban). Szerkesz
tő: HOBSON, G. D . 1977. p. 335 Kiadó: 
Applied Science Publishers Ltd. 

A 10 fejezetből álló könyv röviden át
tekinti az olajgeológia elvi és gyakorlati 
vonatkozású ismeretanyagát. Valamennyi 
fejezetet bőséges irodalomjegyzék követi, 
ami lehetővé teszi, hogy az olvasó a mégoly 
szakavatott kézzel, de a korlátozott oldal
szám miatt mégiscsak igen tömören meg
fogalmazott fejezetekben helyenként csak 
informative említett megállapítások forrá
sáig eljusson. 

Korunk „földtudományi divatjának" 
megfelelően a lemeztektonika kapta az első 
fejezetet. Ebben OSMASTON, H . F. 52 olda
lon fejti ki, a kb. 300 km mélységig szeiz
mikusán nyomozható alacsony sebességű 
zóna és a regionális kiterjedésű medencék 
fejlődéstörténeti kapcsolatát. A fejezetet 
174 címszavas irodalomjegyzék követi. 

A 2. fejezet, TISSOT, В . 30 oldalas össze
foglaló tanulmánya, igen jól összegzi a szer
ves geokémia kőolajipari alkalmazási lehe
tőségeit (31 címszavas irodalomjegyzék). 

K I N J I MAGARA a szénhidrogének migrá
ciójának és csapdázódásának fizikai, kémiai 
alapelveit tárgyalja 3. fejezetként, korábbi 
publikációitól némiképpen eltérően a má
sodlagos (és harmadlagos) vándorlás kérdé
seiben is elmélyedve. (43 oldal, 43 irodalmi 
hivatkozás) 

COOPER, B . S. az üledékes kőzetek paleo-
hőmérsóklet viszonyainak meghatározására 
szolgáló módszerekkel foglalkozik (4. feje
zet, 29 old. 42 irodalmi hivatkozás). 

Terjedelmét és témáját tekintve is a 
könyv legfontosabb 3 fejezete az 5— 7 feje
zet. Az 5-ös TAYLOR, J. С. М . munkája (49 
oldal, 127 irodalmi hivatkozás) a homokkő-
tárolók ülepedési és fácies viszonyainak, 
valamint diagenetikus átalakulásának ösz-
szefoglalása. Ennek mintegy kiegészítése 
„Delta fáciesek és a kőolaj" címmel a 6. fe
jezet (szerző SELLEY, R . C. ; 31 old. 30 iro
dalmi hivatkozás), valamint a mélytengeri 
homoküledékekkel foglalkozó 7. fejezet 
(szerző: PARKER , I . R . ; 17 oldal 25 irodalmi 
hivatkozás). 

A három zárófejezet interdiszciplináris 
területekre vezeti az olvasót: a kőzetpara
méterek szeizmikus úton való meghatáro
zásának lehetőségeit SHERIFF, R . E . ecseteli 
(8 . fejezet, 32 oldal, 19 irodalmihivatkozás), 
míg STONE, CH. В . eszmefuttatása а,,bright 
spot" technika alkalmazásáról és veszélyei
ről szól (9. fejezet, 17 oldal; 3 referencia). 
Végezetül a 10. fejezet az agyag sűrűség
mérés metodikáját, felhasználási lehetősé
geit taglalja, különös hangsúllyal a szerző 
kedvenc vizsgálódási területére, a túlnyo
másos zónák előrejelzésének megvalósítha
tóságára (36 oldal, 69 referencia). 

Az 50 $-os áron (1978-ban szállítva 
1950,— Ft) megvásárolható, nyomdailag 
szépen kivitelezett könyv címe szerint egy 
sorozat első kötete. Az olajiparban jártas 
olvasó érdeklődéssel várja az újabb kötete
ket, bár ebbe az érzésbe némi kétkedés is 
vegyül, mivel e kerek egésznek tűnő össze
állításhoz belátható időn belül hasonló té
mában sok új eredményt nehéz lesz hozzá
tenni. 

DR. BÉRCZI István 
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SELLEY , R . C : Introduction to Sedimen-
tology (Bevezetés az üledékföldtanba). 
Academic Press London 1976. 408 p. 

Az utóbbi évek során számos kisebb-
nagyobb lélegzetű mű jelent meg az üledék
földtan, a szediment petrográfia témaköré
ben; a terjedelmük függvényében e széles 
szakterület egy kiragadott részét vagy egé
szét taglalják megintcsak a terjedelem meg
határozta részletességgel. 

E munkák ismeretében elismerésre méltó 
célt tűzött ki SELLEY professzor, amikor a 
gyakorló geológusok — elsősorban olajgeo
lógusok — mindennapi munkájában felme
rülő problémákra, következésképp és első
sorban az üledékes kőzetekre és nem a (re
cens) üledékekre koncentrál. Annál inkább 
szakavatottan teszi ezt, mivel egyetemi 
pályafutását (Imperial College, Royal 
School of Mines, London) megelőzően a 
Continental Oil Co. geológusaként e kérdé
sek gyakorlati vetületével is bőséges alkal
ma volt megismerkednie. 

A könyv 11 fejezetből áll. A rövid törté
neti áttekintést követő 2. fejezet a kőzetek 
fizikai tulajdonságaival foglalkozik, sajá
tos tárgyalási szempontjainak megfelelően 
nemcsak a kőzetalkotó szemcsék jellegze
tességeire, hanem a nagyobb kőzettestekre 
jellemző paraméterekre — porozitás, per
méabilités — is részleteiben kitérve. 

A 3. fejezet azon mállási folyamatok 
rövid áttekintése, amelyek a különböző 
üledékek az üledékes körfolyamat szem
pontjából meghatározó jellegűek. 

A 4., 5. fejezet a különböző üledékek és 
diagenetikus folyamatainak ismertetése. 
A hagyományos csoportosítást — törmelé
kes és vegyi üledékek — felváltja az alloch-
ton autochton üledékek elkülönítésével, 
amelyek tartalmukkal megfelelnek a ko
rábbi felosztásnak, csak éppen döntő gene
tikai hatásokat tüntet el ezzel. A homok
kövek kémiai és szöveti érettségének (che
mical and textúrái maturity) világos elkü
lönítésével leghatározottabban továbbfej
leszti az idevonatkozó korábbi koncepció
kat (vö. pl. PETTI-JOHN-POTTEE) . „ A ké
miai érettség" elnevezés alatt tulajdonkép
pen az ásványos összetételnek a stabil ásvá

nyok felé való eltolódását érti, így a „mi-
neralogical maturity" elnevezés adná vissza 
hűségesen a folyamatban rejlő tartalmat; 
az ásványos összetétel háromdimenziós áb
rázolását sem lehet helyettesíteni a mégoly 
logikus összevonásokkal egyszerűsített há
romszögdiagramokkal (29—31. ábrák). 

Rendkívül vonzó elképzelés, hogy a tu
lajdonképpen seholsem definiált kőzettani-
lag körülhatárolhatatlan „shale" fogalom 
mellőzését javasolja, amely a nem-angol 
anyanyelvűek számára a fentieken kívül 
fordítási problémákat, zavarokat, félreérté
seket ós félreértelmezéseket okoz. Más kér
dés, hogy mint minden rosszul beidegződött 
nyelvhasználat a geológiához kapcsolódó 
diszciplínákban — rezervoár mérnöki tudo
mány, geofizika — mennyire változtatható 
meg. 

A 6., 7. fejezet az üledókszállítás, illetve 
az ennek nyomán kialakuló üledékjegyek, 
üledékes szerkezetek áttekintése. Ennek tu
lajdonképpen szerves folytatása a fácies-
elemzést taglaló 8. fejezet. Némileg hiányol
juk a geofizikai lyukszelvónyekből történő 
fácieselemzés módszertanának kifejtésót. 
A fácieselemzéstől egyetlen lépés — a 9. fe
jezet — az üledékes medencetípusok ismer
tetése. A könyv prakticista tárgyalásmód
jához illő stílszerű befejezés a szedimento-
lógia gyakorlati alkalmazásával foglalkozó 
10. fejezet, amelyben a nemhagyományos 
(a rétegtani, litológiai) szénhidrogén csap
dák kutatási metódusain túlmenően külön 
alfejezetet kap az üledékes ércek szedi-
mentológiai módszerekkel való kutatásá
nak problematikája. 

A könyv nyelvezete világos, egyértelmű; 
a nem-angol anyanyelvűek számára is 
könnyen érthető világos stílusa, a fejezetek 
áttekinthető tagolása még csak emeli érté
két. Nem pótolhatja természetesen az egyes 
szűkebb szakterületeket részletekbe menő
en taglaló, az utóbbi időkben örvendetesen 
gyarapodó szakmonográfiákat, de a gya
korló szakemberek, munkájához nagy se
gítséget nyújtó „átnézetes" könyvet kap
tunk kézhez SELLEY professzor jóvoltából. 

DB. BÉBCZI István 


