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Galli László
(1904-1979.)

A Magyarhoni Földtani Társulat tisz
teleti tagját vesztette el G A L L I László mér
nök 1979 április 6-án bekövetkezett halá
lával. Társulatunk nem gyakran választ
tiszteleti tagot mérnökök közül. Az ő ese
tében ez a választás kivételes s egyben
nagyon jogos volt.
G A Í L I László általános mérnök a mély
építésben, talajmechanikában, hidrológiá
ban szerzett magának nevet. A földfelszín
képződményeinek tulajdonságaival, visel
kedésével foglalkozott tervezések, épít
kezések során, s hamar rájött, hogy amit a
talajmechanika — éppen az ő idejében
divatbajött tudomány — talajnak nevez,
a meglepően sokféle anyag, amely külső
megjelenésében és belső szerkezetében na
gyon változatos, különbözőképpen visel el

erőhatásokat, és sokféle kapcsolatba kerül
het a vízzel. N e m elégedett meg a különb
ségek megállapításával, aminél a mérnök
általában megállni szokott. Kereste a ta
lajnak nevezett anyag eredetét, kialaku
lásának folyamatát, hogy magyarázatot
találjon viselkedésének sajátosságaira. í g y
jutott el először a földtanhoz. Türelmetlen
tudásvággyal tanulmányozta a laza kőze
teket, amelyekkel munkája leggyakrab
ban találkozott. Igyekezett megismerni a
kőzettan és szedimentológia eredményeit,
majd a geomorfológia tanait a völgyekről,
teraszokról, a folyóvízi üledékképződésről,
a felszíni formákról és azok létrejöttéről.
Egy időre elszegődött a Földtani Inté
zethez is, hogy közvetlen közelről ismerje
meg a geológus munkáját, munkaeszkö
zeit, megfigyelésmódját.
Sokat dolgozott hegy- és dombvidékein
ken, még többet az Alföldön. Földrajzi ós
földtani ismeretei alapján tovább igyeke
zett arra, hogy a megismert képződmények
nek települési rendjét, a település „tör
vényszerűségeit" kikutassa. N e m önma
gáért a megismerésért, az a geográfus és
geológus feladata; б mérnök volt, ós a
település rendje azért érdekelte, mert ezzel
kevesebb feltárásból többet tudott kiol
vasni. Egyik harcos ellenzője volt az értel
metlen feltárássűrítósnek olyan területeken,
ahol a település rendje kiismerhető, s ezért
az értelmesen elhelyezett kevés feltárási
pont jobb információt ad, mint a sablono
sán telepített sok.
A rétegződések típusainak, törvénysze
rűségeinek vizsgálata vezette el másodszor
is a geológiához. Az alföldi csatornák veze
tésénél megfigyelte, hogy vannak sérülé
keny pontok, amelyeket magának a csa
tornafal anyagának vizsgálata nem jelez.
A dunai gátak átszakadásának tanulmá
nyozásánál felfigyelt arra, hogy egyes he
lyeken ismétlődő a gátszakadás. A Tisza
medrének, s partvonalának tanulmányozá
sánál lemélyített fúrásai azt mutatták,
hogy a nagy irányváltozások olyan helyen
következnek be, ahol a két part anyaga és
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felépítése más, ahol valamilyen földtani
változás van a felszín szerkezetében.
Ettől kezdve ugyanolyan türelmetlen
kíváncsisággal tanulmányozta a felszín
fiatal mozgásainak irodalmát, a tektonikai
vonalakat. Sürgette az Alföldön dolgozó
geológusokat, hogy tanulmányozzák a kér
dést, s adjanak tájékoztatást a mérnökök
nek.
Gyakorlati téren a ma oly gyorsan nópszerűsödő mérnökgeológiának hazánkban
nem volt lelkesebb és harcosabb művelője
GALLI

Lászlónál.

Szerencsém volt őt jó negyedszázadon
át ismerni, s már érett korában megismer
ni. Megtanultam tisztelni határtalan tudás
vágyát, bámultam nagyszerű megfigyelő
képességét, sokoldalúságát, munkabírását.
Tiszteletet ébresztett vitakészsége, szen
vedélyes ügyszeretete, amely azonban a
vitapartner megbecsülésével együtt járt,
és ellenségességig sohasem fajult. Ugyan
akkor vitáihoz, harcaihoz kereste az együtt
gondolkodó partnert, meggyőzni, aktivi
zálni igyekezett őket, s tanítani a fiata
labbakat. J ó vezető és jó kolléga volt.
H a a mérnök ideális képét kellene meg
rajzolnom, a műszakilag jól képzett, s
ugyanakkor a természettől kitűnő szemmel
és megfigyelőkópességgel megáldott em
bert, aki tapasztalatait fegyelmezetten le
szűri az iskola tanításain, de a tanítást le
méri a tapasztalat mérlegén, akkor G A L L I
László neve az elsők között kerülne papí
romra. H a az örökké tanuló, kísérletező,
az érthetetlent is érthetővé tenni akaró tu
dós típusát kellene megrajzolnom, б akkor
is eszembe jutna. De talán elsőnek jelenne
meg alakja, h a a társat, barátot, jóravaló
szövetségest kereső „társas lény" embert
kellene megmintáznom, aki kínálja tudá
sát, a baráttól gondolatokat, kritikát kér,
s n e m az egyedülvalóságot tartja esz
ménynek.
G A I Í L I László 1904. június 3-án szüle
tett Léván. Apja G A L L I László gépészmér
nök. A budapesti műegyetemen szerzett
általános mérnöki diplomát 1928-ban.
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Több magas- és mélyépítő vállalatnál
dolgozott, majd két évig tanársegéd volt
a Műegyetem geodéziai tanszókén. 1939—
49. között saját talajmechanikai laborató
riumot vezetett. Innen hívták be katoná
nak, és 7 hónapot frontszolgálatban töltött.
1949 és 59 között az AMTI-nál, majd
a Mélyéptervnél vezette a talajmechanikai
ós hidrogeológiai, mérnökgeológiai osztá
lyokat. 1959-től a VIZITERV főtechno
lógusa. Munkássága vízművek telepítése,
völgyzárógátak elhelyezése, öntözőcsator
nák tervezése, szivárgási problémákra, csú
szások mérnökgeológiájára vonatkozott.
Előadója volt a Mérnöktovábbképző Inté
zetnek, és több tanulmánya jelent meg
szakfolyóiratokban. Stachanovista okleve
lek, kiváló dolgozó kitüntetések, mellett a
„Szocialista Munkáért" ismételten kapott
érdemérem jelzi a társadalom elismerését
vele szemben és nem utolsó sorban a Ma
gyarhoni Földtani Társulat tiszteleti tagsá
ga (1975), amelyet mérnökgeológiai tudomá
nyos munkálkodásával és a Társulat Mér
nökgeológiai Szakosztályában való mun
kájával érdemelt ki, és amelyet nagyon
megbecsült.
Jelentősebb földtani vonatkozású könyvei, szakcik
kei: Nagyobb területek talajrétegzödésének tájékoztató
célokra történő feltárása. Méíyéptud. Szemle. 1951.1. sz.
A dunai és balatoni magaspartok állékonyságának tör
vényszerűségei. Hidrol. Közi. 1952. 11—12. sz pp.
409-415.
Vízháztartás vizsgálatok alkalmazása a hidrológiában.
Hidr. Közi. 1962. 2. sz. pp. 1 0 5 - 1 0 7 .
Középszakasz jellegű vízfolyások kialakulása és rende
zése. Hidr. Közi. 1963. 5. sz. pp. 368 - 377.
Kötött talajok minősítése a vízépítésben. Hidr. Közi.
1970. 12. sz. p p . 543—552.
GALLI L.—VITALIS GY.: Hegy- és dombvidékek légi
fényképeinek vízföldtani és műszaki értelmezése.
Hidr. Közi. 1972. 10. sz. pp. 419—437.
GALLI L.— VITÁLIS GY.: Síkvidékek és folyóvölgyek légi
fényképeinek vízépítési és földtani értelmezése. Hidr.
Közlöny 1972. 12. sz. pp. 529—537.
Talajvizsgálatok a víz- és mélyépítésben. Hidr. Közi.
1974. 12. sz. pp. 549—554. és 1975. 1. sz. pp. 8—14.
Az árvízvédelem földműveinek állékonysági vizsgálata.
Budapest. 1976. OVH. VIZDOK; pp. 256.
A földtan alkalmazása a víz- és mélyépítésben. Buda
pest. VIZDOK. 1977. p . 404.
D R . R Ó N A I András

Szocialista Akadémiák együttműködése
LITJS és B . P O P E S C T J , a Szovjetuniót R.
A szocialista országok tudományos aka
G H A M B A S H I D Z E és A. V O Z N E S E N S K Y kép
démiai közötti együttműködésnek a „Kar
viselte. Magyar részről alulírott és L E L K E S
bonátos kőzetek ós a hozzájuk kapcsolódó
György volt jelen. Az angol ós orosz nyelvű
kovás kicsapódások" c. téma megoldását
célzó, 3.5. sz. munkacsoportja D K . D a n jegyzőkönyv szerint a résztvevő országok
nak az 1980—84. évi tervperiódus folya
P A T R T J L I T J S elnökletével 1979. V . 20—31.
mán „A geoszinklinálisok és a szegélyező
között Kolozsvárott és Bukarestben tar
selfek -mezozóos és harmadidőszaki kar
totta programadó értekezletét, amelyen
bonáttábláinak kárpáti, mőziai —balkáni
Bulgáriát G. C S A T A X O V , Csehszlovákiát J .
és krími—kaukázusi modelljei"-it kellene
М Ш А Ы К , Lengyelországot J . L E F E L D és
kidolgozniuk egy rajzokkal, fényképekkel
S. K W I A T K O W S K I , Romániát D . P A T R T J -
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Földtani Közlöny

és rövid magyarázó szövegekkel ellátott
szedimentológiai atlasz formájában. Az at
laszt D . P A T R U L I T J S főszerkesztésében

(a

munkában való előrehaladást rögzítő, éven
kénti találkozókon történő, helyszíni be
mutatások végső szűredékeként) 1985-ben
a Román Tudományos Akadémia adná ki.
A kidolgozni javasolt 15 résztéma:
1. A Bihar—Villányi egység középsőtriász plat
formja.
2. A Bihar—Villányi egység felsőjűra—alsőkréta
platformja.
3. A Kodru-hegység dachsteini mészkőplatformja.
4. A felsőjűra—alsókréta korú Lesota-platform (a
K-i Kárpátok déli részében).
5. A felsőjűra—alsókréta korú mőziai platform.
6. Az Erdélyi-medence és a Dunántúl paleogén kar
bonát-övei.
7. A Ny-i Kárpátok (Tátrikum, Veporikum, Hronikum és Gömörikum) középsőtriász platformja.
8. A Ny-i Kárpátok felsőtriász platformja.
9. A Magas Tátra felső-jura—alsókréta platformja.
10. Az Észak-Kaukázus felsőjűra—paleogén plat
formja.
11. A krimi felsőjűra—miocén platform.
12. Transzkaukázia jura, kréta és alsópaleogén plat
formja.
13. Középdunántúl apti krinoideás platformja.
14. A Bakony hegység gosaui fáciesű karbonát-öve.
15 .Mőzia középső- és felsőtriász platformja.

A kidolgozás során szemléltetni kell:
(a) A karbonát-táblák jelenlegi, valamint feltétele
zett múltbeli kiterjedését,
(b) ősföldrajzi fejlődésének menetét,
(c) korrelált rétegoszlopait,
(d) harántszelvényeit (szükség esetén palinszpasztikusan),
(e) a rétegek rétegzési módját és belső szerkezetét,
(f) a mikrofáciesek fő típusait, bio- és a terrigén al
kotórészeit és ezek százalékarányát,
(g) a diagén jelenségeket.

A rövid magyarázatoknak
niuk kell:

tartalmaz

110. kötet, 2. füzet
(1) a vizsgált karbonát-tábla üledékképződésének és
szerkezetalakulásának történetét,
(2) a karbonát-termelődés domborzati, biológiai,
hidrodinamikai, tektonikai és klimatikus feltételeire vo
natkozó következtetéseket,
(3) a dolomitosodásnak, a tűzkőképződésnek, a kar
bonátos és evaporitos kőzetek társulásának elsődleges
környezeti és diagenetikus feltételekre való visszaveze
tését,
(4) a cm/1000 évben kifejezett üledékképződési sebes
séget az ELSEVIER által nemrégiben közreadott időér
tékek alapján.

A helyszíni bemutatásokkal összekap
csolt évenkénti munkaértekezletek sor
rendjére a következő javaslat született:
1980:
1981:
1982:
1983:
1984:
1985:

Szovjetunió
Magyarország
Csehszlovákia
Bulgária
Lengyelország
Német Demokratikus Köztársaság (?)

Ezeken részint a már elkészült munkák
kerülnének megvitatásra, részint a soron
következő feladatokat tűznék ki.
A májusi értekezlettel kapcsolatos, jól
szervezett és tanulságos kirándulásokon a
román fél részint az észak-erdélyi paleogén
karbonátok övezetét, részint a Király-erdő,
a Bihar és a Kodru triász és kréta réteg
sorait mutatta be.
A fenti felsorolásból megállapítható,
hogy Magyarország összesen 6 résztéma
kidolgozásában érdekelt. A 13. ós 14. rész
téma tisztán hazai vonatkozású. Az 1., 2.
és 6. résztéma magyar—román, a 7. ma
gyar—szlovák—lengyel kooperációt igé
nyel. A szép és nagyszabású terv megvaló
sításában való bekapcsolódásunk hatha
tósan előmozdíthatja a hazai szedimen
tológiai tevékenység fejlődését.
B A L O G H Kálmán

Vándorgyűlés a siker jegyében
Várakozáson felüli érdeklődés kísérte a
Magyarhoni Földtani Társulat mecseki
vándorgyűlését, mely jó bizonyítéka an
nak, hogy a helyszín kiválasztása, a prog
ram összeállítása szerencsés volt. A MTESZ
legnagyobb múlttal rendelkező egyesüle
tére mindig az volt a jellemző, hogy rend
kívül érzékenyen reagált a társadalomban
végbemenő, a gazdasági élet alakulását
alapvetően befolyásoló folyamatokra, nem
egyszer megelőzve a hivatalos álláspont
korrigálását. Ilyen törekvés vezette Tár
sulatunk elnökségét akkor, amikor úgy
döntött, hogy 1979. évi vándorgyűlését a
mecseki feketekőszénkutatásnak szenteli. A
megnyilvánult érdeklődés, a résztvevők
nagy száma rendkívüli feladatok elé állí
totta a rendezőket, akik igyekeztek min

dent megtenni annak érdekében, hogy a
program zökkenőmentesen megvalósuljon.
Az utóbbi évek egyik legjelentősebb ku
tatási eredményét szolgáltatták a Keleti
Mecsekben, az ún. Máza dél—Váralja déli
területen mélyített fúrások. Bár a Mecseki
Szénbányák kezdeményezésére indított ku
tatások még csak a kezdeti stádiumban
vannak — hiszen a terület felderítő
szintű megismerése van folyamatban —
máris többszáz millió tonna szénvagyon
jelenléte vált ismeretessé, kedvező mély
ségben, vastagsági kifejlődésben és tele
pülési viszonyok között. Az egésznek az ad
különös népgazdasági jelentőséget, hogy a
Mecsekben van hazánk egyetlen kokszol
ható kőszénelőfordulása. A kohóipar igé
nyeinek kielégítése, a kokszszén világpiaci
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árának emelkedése, a kereslet növekedése
különös hangsúlyt ad ezen nagyértókű ha
zai energiaforrás megismerésének és feltá
rásának.
A Mecseki Szónbányák — az 1990-es
években — a vele szemben támasztott
követelményeknek csak abban az esetben
fog tudni maradéktalanul eleget tenni, ha
ezen új előfordulás kiaknázására is sor ke
rül. Ez jónéhány problémát vet fel, melyek
kel az elhangzott előadások is foglalkoz
tak.
A vándorgyűlés rendkívül pozitív vo
nása, hogy a szakemberek aktív részvéte
lét tudta biztosítani, amit bizonyít, az a
tény, hogy az elhangzott 22 előadás 24
szakember szellemi terméke.
Tekintettel, hogy a Vándorgyűlés orszá
gos rendezvény, — mely iránt az érdeklő
dés is országos volt — ezért a legkülön
bözőbb munkaterületekről érkezett szak
emberek általános tájékoztatását is szol
gálták a bevezető előadások, melyek a
világpiaci árakkal, az energia felhasználás
várható alakulásával, a Mecseki Szénbá
nyák bemutatásával, problémáival, fel
adataival foglalkoztak. Ennek során a je
lenlevők megismerkedhettek a bányaföld
tani, fúrási ós geofizikai tevékenységgel,
annak eredményeivel.
Külön előadás foglalkozott a mecseki
feketekőszén-bányászat fejlesztési pers
pektíváival, különös tekintettel a népgaz
daság által támasztott fokozódó követel
ményekre. Ennek kielégítése érdekében
nemcsak új üzemek létesítése, hanem a dúsí
tási technológia korszerűsítésére is szükség
van, melynek várható eredményeiről is
tájékoztatót kaptak a vándorgyűlésen
résztvevő szakemberek.
Ezt követően került sor tulajdonképpen
a Máza dél—Váralja déli terület kutatása
során nyert új ismeretek bemutatására.
Rövid történeti áttekintés után a terület
földtani felépítésével, települési, hegység
szerkezeti viszonyaival ismerkedhettünk
meg, majd az új kutatófúrások szolgáltatta
tudományos és gazdasági eredményekről
kaptunk tájékoztatót, melyek egyértel
műen bizonyították, hogy a kutatások
folytatása indokolt és kívánatos.
A vándorgyűlés második felében a kuta
tások közvetlen irányításában, kivitelezé
sében, az anyagvizsgálatok elvégzésében,
kiértékelésében közvetlenül résztvevő szak
emberek számoltak be tudományos értékű
megfigyeléseikről. Ezek közül a karotázsföldtani és palynológiai vizsgálatok ve
zettek gyakorlati értékű következtetésekre,
megállapításokra, bizonyítva azt, hogy a
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tudományos értékű megállapítások idővel
gyakorlati értékűvé válhatnak. Ilyen meg
gondolások alapján került napirendre né
hány speciális témájú előadás ismertetése.
A Vándorgyűlés keretében a pécsi Bá
nyászati Gyűjtemény megtekintésére is sor
került, majd a résztvevők a helyszínen is
merkedhettek meg a folyamatban levő
Máza dél—Váralja déli kutatásokkal, ta
nulmányozhatták az egyik legeredménye
sebb fúrás rétegsorát.
Anélkül, hogy a Vándorgyűlés jelentő
ségét külön méltatnánk, meg kell állapita
nunk, hogy aktuális és nagyjelentőségű
témát tűzött napirendjére. A Máza dél—
Váralja déli előfordulás nemcsak rendkívül
figyelemre méltó szénvagyona, kiváló mi
nősége, kedvező dőlésviszonyok és tele
pülési mélysége miatt került az érdeklődés
középpontjába, hanem azért is, mert szénü
lésfoka a bányászati veszélyek (gázkitörés)
csökkentmértékű jelentkezését valószínű
síti. Az előfordulásnak külön jelentőséget
ad az, hogy területi elhelyezkedése rend
kívül szerencsés, mivel külszíni objektu
mok védelméről nem kell gondoskodni.
Mivel a szóbanforgó terület különálló bá
nyaüzemek) létesítésére alkalmas, ezért a
bányászati tervezésnek nincsenek mester
séges korlátai, a legkorszerűbb bánya ki
alakítására van lehetőség. Ugyanakkor
szociálpolitikai jelentősége is figyelmet ér
demel, mivel az új üzem(ek) munkaerővonzási területe lényegében különbözik a
meglevő és az 1990-es években még ter
melő bányaüzemek vonzási területétől.
Alapvetően ezek a momentumok irá
nyították a figyelmet a Máza dél—Váralja
déli terület kutatására, mozgósították azo
kat a szellemi kapacitásokat, melyek ered
ményei a Vándorgyűlésen váltak ismer
tekké. Ugyanakkor nem szabad szó nélkül
hagyni azokat az előadásokat sem, ame
lyek új kutatási lehetőségekre hívták fel a
figyelmet. Mind a Bogádmindszent térsé
gében levő karbon rétegsor, mind pedig
Ófalu környékén ismert kőszénösszlet ku
tatása kedvező esetben olyan eredménye
ket hozhat, mely egy újabb mecseki ván
dorgyűlés kiinduló témája lehet.
Külön ki kell emelni, hogy a szokatlanus nagy érdeklődés, — mely a szakem
berek részéről megnyilvánult — feltétlenül
siker. Társulatunk a szakmai közvélemény
tájékoztatásával alapvető célkitűzését tel
jesítette, ugyanakkor a hírközlő szervek
érdeklődése és tevékenysége a széles köz
vélemény tájékoztatását is eredményezte.
K O V Á C S Endre
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,,Korszerű ásványtani-geokémiai anyagvizsgáló módszerek"
c. ankét 1979. okt. 26 —27-én Veszprémben
A veszprémi várkerület legszebb helyén,
egy szemet-lelket gyönyörködtetően újjá
varázsolt ódon palotában, — mely két év
óta a Magyar Tudományos Akadémia
Veszprémi Bizottságának székháza — ren
dezte meg a címben megadott témában az
Ásványtan- Geokémiai Szakosztály a Kö
zép- ós Észak-dunántúli Szervezettel közös
kétnapos ankétját.
Az ankéton elhangzott előadások való
ban olyan korszerű módszerektől számol
tak be, melyek bevezetése hazánkban nem
régen törtónt meg, sőt olyanokról is, me
lyeknek kifejlesztése még csak most van
folyamatban. 14 előadást (közülük 3 posz
ter előadás volt) hallgathattunk meg és
meggyőződhettünk arról, hogy a hazai
földtani anyagvizsgálat kilépni készül a
megszokott régi korlátok közül és remé
nyünk lehet arra, hogy a korszerűbb föld
tani kutatás sokirányú, új típusú anyag
vizsgálati információkra támaszkodhat.

Meglepően sokan vettek részt az anké
ton (90 fő). Érdekes volt megfigyelni a hall
gatóság összetételét. A legidősebb korosz
tálytól a legfiatalabbakig képviselve vol
tak. A padsorokban nemcsak anyagvizs
gálattal foglalkozó szakembereket láttunk,
hanem fiatalabb terepi geológusokat is.
Ez így helyes, mert ha úgy tekintjük az
ilyenféle ankétot, mint egy bemutatkozó
felvonulást, mint egy árumita-vásárt, ak
kor ennek csak úgy van értelme, ha sikerül
a felhasználókat is a bemutatóra behívni,
az érdeklődésüket az új módszerekre fel
hívni és arra ösztönözni őket, hogy saját
jövőbeli problémáik megoldásánál az új
eljárások sokoldalú új többletinformációit
is igénybe vegyék.
Dicséret illeti a szakosztály vezetőségét
a rendezésért. Az anyagvizsgálat területén
sok hasonló kezdeményezés lenne kívána
tos.
VOGL МАША

A K B G A Szedimentológiai Bizottságának 1979. évi ülése
(Pribor, Csehszlovákia, 1979. szept. 30—október 5.)
Az észak-csehországi kisvárosban, (Sig
mund F R E U D szülővárosa) tartott ülésen
a vendéglátókon kívül Lengyelország, B o mánia és Szovjetunió képviselői vettek
részt. Magyarországot D B . H A A S János és
e sorok írója képviselték.
Az ülésszak során a bizottság meghall
gatta A. S L A O Z K A (Lengyelország) főszer
kesztő tájékoztatóját a szerkesztés alatt
álló paleotranszport térképekről. A jelen
legi állapot a következő: nyomtatásban
megjelent az első sorozat (titon-apti) ; kéz
iratos formában leszerkesztve, nyomtatásra
vár a második sorozat (felsőkréta); hiá
nyos kézirat formájában a főszerkesztőnél
végső nyomda alá rendezésre vár a paleogén. A második sorozat kiadását az kés
lelteti, hogy anyagi okokra hivatkozva, a
Lengyel Földtani Intézet nem vállalta a
további közreadást. A bizottság tagjai
felkérték a főszerkesztőt, hogy ismételten
vegye fel a kapcsolatot a Lengyel Földtani
Intézettel és próbálja meg e negatív döntés
módosítását elérni. H a ez nem sikerül, vég
ső megoldásként a bizottság javasolta a
magyarázó szöveg folyóiratban való pub
likálását (Acta Polonica) lekicsinyített,
nem színes nyomással készült térképekkel.
A bizottság szorgalmazza, hogy a már el
készült első sorozat és a leszerkesztett má

sodik sorozat lapjai szerepeljenek a párizsi
26. Geológiai Világkongresszus alkalmával
rendezendő GEOEXPO '80 kiállításon.
TKACSTTK akadémikus (Szovjetunió), a
bizottság elnöke javaslata alapján, a Bi
zottság úgy határozott, hogy tervbe veszi
egy „A Kárpát—Balkán terület flis és molassz képződményeinek litológiai és szedi
mentológiai sajátosságai és fejlődési tör
vényszerűségei" c. monográfia összeállí
tását. A monográfia tematikáját a bizott
ság megbízásából a szovjet fél készíti el.
A bizottság a korábbi és jelen ülésen
megtárgyaltak alapján tervbe vette egy
neogén litofácies és ősföldrajzi térképsoro
zat szerkesztését, a mellékelt jegyzőkönyv
ben rögzített bontásban. A bizottság fel
kérte a magyar felet, hogy dolgozza ki és a
jövő évi ülésszak előtt a tagországoknak
küldje szét a térképek jelkulcs tervezetét,
továbbá vizsgálja meg annak lehetőségét,
hogy a neogén térképek magyar főszer
kesztő vezetésével készüljenek.
A bizottsági ülést tárgyszerű, baráti
légkör jellemezte. A hivatalos ülésen kívül
alkalmunk nyílt a környék flis és nem flis
jellegű jura—kréta képződményeinek te
repi tanulmányozására és egyes genetikai
kérdések helyszíni megvitatására.
DB.

B E R C Z I István
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Kitüntetések
A MTESZ Csongrád Megyei Szervezeté
nek vezetősége 1979. szeptember 29-i jubi
leumi választmányi ülésén dr. M E Z Ő S I Jó
zsef tagtársunkat, Társulatunk Alföldi Te
rületi Szervezetének volt titkárát, aktív

társadalmi munkája elismeréseképpen Me
gyei Emlékéremmel tüntette ki. A kitün
tetéshez elnökségünk az egész tagság nevé
ben szeretettel gratulál.

RAMDOHR,

csatlakoznak, egyben mintaszerű egysze
rűsítésekre kerül sor. — Közvetlenül ide
került az optikai aktivitás jelenségcso
portja új példákkal, ábrákkal. Ezután az
ismeret elmélyítését célzó, de különállóan
tárgyalható „vonatkozási" felületek (indikatrix, indexfelület, sugárfelület, nor
málfelület) tárgyalása következik. Végül
az optika konkrét alkalmazása, a gyakor
lati megfigyelések, vizsgáló módszerek ki
váló bemutatásával fejeződik be a főszakasz. Szerzőjét nyilvánvalóan több évti
zedes professzori működése alatt szerzett
tapasztalatok késztették arra, hogy a mineralógia tárgykörének eme sarkalatos
alapismeretét, a kristályoptikát valami új
módszerrel és szemlélettel vonzóbbá tegye
és az elsajátítást megkönnyítő didaktikai
fogásokat alkalmazzon. A sablontól eltérő
új, ötletes didaktikai megoldás vonatko
zik á kristálytan egyéb fejezeteire is. H a
szükséges volt, a mai kívánalmaknak meg
felelő bővítések jelzik a korszerűségre tö
rekvést (pl. a Fedorov-, az integrációs és a
fűthető tárgyasztal), új kisebb fejezetek
szólnak az optikai anomáliák jelenségéről,
a feszültségi kettőstörésről, az alaki ket
tőstörés és szerkezet viszonyáról. Beillesz
tett ismeret továbbá a kristály színe ós
színezettsége kapcsán első ízben magyará
zott „chatoyance" és aszterizmus jelen
sége, s az irizálás, opalizálás újabb vizs
gálatainak eredménye is.
A könyv második főrésze a „Mineral
kunde" mindjárt bevezető szakaszában lé
nyeges kiegészítésekkel gyarapodott. A
kozmokémiai-geokémiai és petrológiai ala
pok kapcsán új címszó alatt a meteoritok
ról, valamint a holdkőzetekről korszerű és
összefoglaló ismeretek gazdagítják a ki
adványt.
Az ásványképződés és a földkéreg kőze
tei ismeretében a magmás kőzetek klaszszifikálása és megnevezése a IUGS (Nem
zetközi Földtud. Unió) Montreálban (1972)
és Sydneyben (1976) elfogadott ajánlásai
hoz igazodik; a metamorfitok körében is
hasonló korszerűsítés történt.
Az ásványrendszertan az előző kiadá
sokból is alkalmazott szisztematikai cso
portosítást és fajfelsorolást követi. Az alap
elvekben nincsen változás, bár véleményük
szerint, ha kristálykémiai és geokémiai kí-

P.—STRUNZ,

H.:

Klookmanns

Lehrbuch der Mineralogie. 16. Auflage. F.
Enke Stuttgart, 1978.
A mineralógiai szakirodalom jelentős
könyvsikerének mondható, hogy a
„ K L O C K M A N N " legutóbbi 15. kiadása után
alig egy évtized múltával újabb átdolgo
zásban, korrekciókkal, bővítésekkel elér
kezett 16. kiadásához. A nagy kelendőség
részint a fenti két nemzetközi tekintélyű
szerző kiváló együttműködésével, munká
juk tematikus egybeötvözésével magya
rázható, ezen felül pedig azzal, hogy a ma
már alig áttekinthető, szinte gigantikus
méretekre duzzadt ismeretanyag didakti
kus tömörítése, beosztása és tárgyalás
módja ezúttal is mindkettőjüknek minta
szerűen sikerült, s a m ű a német nyelvű
tankönyvek közt ma vitathatatlanul a leg
használhatóbb kiadványok közé tartozik.
A 876 oldalas m ű tipográfiájában, tago
lásában az előzőhöz képest alig változott,
sőt terjedelme is az átdolgozás után mind
össze 50 oldallal bővült.
A könyv részletesebb taglalásáról, az
anyag két fő részre, ezen belül fejezetekre
osztásának koncepciójáról korábbi kiadás
recenziójában (Földt. Közi., 98. p. 305.)
bővebben szó esett. — Ez alkalommal te
hát csak a leglényegesebb változtatásokra,
Ш. korszerűsítésekre hívjuk fel a figyelmet.
Közülük említhető, hogy a kristálytani
rész rácsgeometriai fejezetében kiegészítés
ként beiktatja — új ábrák kíséretében —
az öt planáris transzlációs csoportot, ame
lyek a transzlációs periódusok hossza és
iránya variálásával állnak elő (P2, P2mm,
C2mm, P6mm és P4mm), ugyanide átte
kintő táblázat is készült a diszkontinuum
szimmetriatengely variációiról ós a szim
metriasík-típusokról. — Újdonság a kris
tályfizika fejezeten belül a
kristályoptika
átdolgozása, ill. új, korszerű továbbfej
lesztő tárgyalásmódja. A rövid bevezető
áttekintés a fónyelméletekről, a kristály
optika elméleti alapjairól a szakismeretszerzés újszerű előkészítését célozza. Ezt
követi a rendkívül didaktikus taglalás: az
optikai „osztályok" bevezetése, s ezen belül
az egyes kategóriák: izotróp, anizotrop,
egytengelyű, kéttengelyű kristályok jel
lemzése, amihez új táblázatok és ábrák
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vánalmakat kívánunk a rendszerezésnél
érvényesíteni, a hazai oktatásban beveze
tett alapelvek korszerűbbnek mondhatók.
— Ettől eltekintve a leíró rész 650, az IMA
(Nemzetk. Mineral. Assoc), által elfogadott
új ásványfajjal gazdagodott és az egész
rendszeres részben a korrekciók, kiegészí
tések, s egyéb változtatások együttes szá
m a sok ezerre tehető. Ez a számbeli-tar
talmi gyarapodás lényegileg a magyműszeres vizsgálatok szükségszerű következ
ménye.
Összesítésül: az új átdolgozás а K L O C K M A N N - k ö n y v eddigi nagy tekintélyét még
tovább növelte. A mű enciklopédikus jel
lege, szerzőik szóles tárgykörű tematikája
szinte túlnő a tankönyvi kereteken, viszont
mindenképpen öregbíti a kiadvány eddigi
nagy népszerűségét.
SZTRÓKAY

D B . K L E B Béla: Eger építésföldtani tér
képsorozata. Kiadta a Központi Földtani
Hivatal ós Eger város Tanácsa. Budapest
1 9 7 8 . 3 6 tízezres színes térkép 81 x 5 7 cm.
Észlelési Magyarázó Eger 1 : 10 000-es épí
tésföldtani térképsorozatához V I Z D O K
Budapest. 1 9 7 6 . Eger-Felnémet, 2 9 8 p.;
Eger-Belváros, 7 5 7 p.; Eger-Lajosváros
6 2 1 p.
A magyar földtani irodalom jelentős
úttörő munkával gazdagodott az elmúlt
évben. Megjelent Eger város építésföld
tani térképsorozata három egyenként 1 2
térképlapból álló sorozatban és kiadták
hozzá nyomtatásban a térképezés során
mélyített feltárások és megfigyelések, va
lamint az előző munkálatok anyagából be
gyűjtött fúrási, feltárási ós anyagvizsgá
lati adatokat három testes kötetben.
A hatvanas években több városunkban
megindult építésföldtani térképezés ered
ményei elsőként Eger városáról kerültek
nyomtatásban kiadásra és bár e munkála
tok központi irányítás alatt készültek, az
egri atlasz és a hozzá csatlakozó magyarázó
kötetek úttörő vállalkozásnak bizonyul
nak.
A munkálatokat a Budapesti Műszaki
Egyetem Ásvány- és Földtani tanszékén
D B . K L E B Béla egyetemi adjunktus ve
zette, az б munkája a térképek szerkesz
tése és az észlelési magyarázók összeállí
tása is. A feltáró ós anyagvizsgáló munká
ban közreműködött a Nógrádi Szénbányák
Földtani és Földmérő Irodája és a Földtani
Intézet Észak-magyarországi Területi Szol
gálata. A felszlnalaktani térképek a MTA
Földrajztudományi Kutató Intézetében ké
szültek.

110. kötet, 2. füzet
Eger város tanácsa és főmérnöke első
volt a vidéki városok között a térképezés
kezdeményezésében és végig hathatós segí
tésében. A munkát számos városi és orszá
gos intézmény, vállalat támogatta.
A munkálatok megbízója és részben fi
nanszírozója, a Központi Földtani Hivatal,
amely 1971-ben irányelveket dolgozott ki
a több városban folyó térképezés egyön
tetűségének biztosítására.
A közös irányelvek mellett minden vá
ros sajátos földtani helyzetét és viszonyait
valamint igényeit is figyelembe vették a
térképezők, ezért a készülő és elkészült
munkák önálló müvek, nem tagjai egy
azonos sorozatnak.
Az irányelvek az atlasz-szerű térkópkidolgozást írják elő. Ez azt jelenti, hogy a
tervezés és építés szempontjából fontos
földtani viszonyokat nem egyetlen, vagy
néhány térképlapon ábrázolják, hanem
egy térképsorozaton vagyis az egyes tér
képszelvényekről atlaszok készülnek.
A város területét 3 térképszelvényen
ábrázolták. Minden térképszelvényről a kö
vetkező térképvázlatok készültek:
1. Feltárási és műszaki állapot térkép
2. Felszínalaktani és lejtőállapot térkép
3. Felszíni földtani képződmények
4. Vízföldtani és észlelési térkép
5. A talaj víztükör nyugalmi szintje a
felszín alatt
6. A talajvíztükör helyezte a tenger
szintje felett
7. A talajvíz oldott anyag tartalma
8. Kőzetkifejlődés és alapozási adott
ság 0—1,5 m mélységközben
9. Kőzetkifejlődés és alapozási adott
ság 1,5—3,5 m mélységközben
10. Kőzetkifejlődés és alapozási adott
ság 3,5—5,5 m mélységközben
11. Kőzetkifejlődés ós alapozási adott
ság 5,5—10,0 m mólysógközben
12. Építéstervezési és gazdaságföldtani
térkép.
A feltárás térkép (1.) jelöli a feltárási és
észlelési helyeket, minősítve azokat az el
végzett talajmechanikai, földtani, vízföld
tani vizsgálatok szerint. Színezés mutatja a
terület beépítettségét és lakóterület jelle
gét ós állapotát, továbbá a funkcionális
körzeteket (ipari, mezőgazdasági terület)
és a közművesítést. Fontos és különös jel
zés a térképen a pincebeszakadásokból
eredő épületkárok helymegjelölése. E tér
képek a helyi körülményekhez igazodóan
sokoldalú információt adnak.
A felszínalaktani térkép (2) a geomorfo
lógiai formákat, lejtőkategóriákat ábrá
zolja az MTA Földrajzkutató Intézetének
szerkesztésében. A 3. sz. térképlap a szok
ványos földtani térkép a felszíni földtani
képződményekkel. A 10 000-es léptékhez
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Részletes bírálatként a következőkre
hívjuk fel a figyelmet. A 10 000-es méret,
amennyire indokolt az adatokkal bíró te
rületeken, annyira pazarló a három lap
terület nagyobb részén. Ezért helyes a
felnémeti lapon a térképezett területnek
a lapterület egy részére való korlátozása
és a többi rész jelkulccsal és egyéb adatok
kal való kitöltése. A felszíni földtani tér
képen érezni leginkább, hogy az adatanyag
a léptékhez viszonyítva kevés és nagyon
egyenetlen eloszlású. A talajvíztükör mély
ségét ábrázoló térképek rövid megfigyelési
időre vonatkoznak. Sajnos a területen
nincs hosszú ideje észlelt hálózat. A térké
pek mérlegelésénél, hasznosításánál ezzel
számolni kell. Az Eger patak vízállásának
6 évss görbéje segít a talajvíz többéves
periódusú változásainak megítélésében is,
bár tudjuk, hogy e téren a legkisebb vízjá
rási periódus is 14— 16 éves. A térképezek
tudatában voltak a vízjárás fontosságának
és a hiányos adatok megszerzésére észlelő
kutakat és pincei vízmércéket állítottak
fel. A talajvíztükör abszolút helyzetét áb
rázoló lapok melléktérképein az áteresztő
képesség megállapításának módját és vala
milyen mérőszámot is jó lett volna meg
adni. A talajvízkémia ábrázolási módja
bevált. A térképek jó áttekintést adnak
mind a sókoncentráeióról, mind a víz ké
miai típusáról. Az alapozási adottságokat
ábrázoló térképlapok azzal, hogy két réteg
kőzettani viszonyait és teherbírását, vala
mint törőszilárdságát igyekeznek egy lapon
ábrázolni, komplikáltak és nehezen olvas
hatóak. Minthogy négy közelfelszíni mély
ségi horizontról van külön-külön térkép,
ezt a két réteges ábrázolást egyiken-egyiken elengedhetőnek tartottam volna. Tisz
tán technikailag is zavaró a kép, mert a kü
lönböző színű sraffok az alapszíneken más
dött D B . B I L D Ó Gábor, D B . K E R T É S Z Pál,
ós más eredő színt adnak, tehát a jelkulcs
D B . T Ö B Ö K Endre, K É B I János, K i s s J U D I T ,
ban nem szereplő színek vannak a térké
M A B E K István és a D B . M E I S E L János pro
fesszor vezetése alatt álló tanszék sok más pen. A nemzetközi mérnökgeológiai iro
dalomban számtalan példája van annak,
dolgozója.
hogy a térképészek két vagy három egy
Az atlaszműről összefoglalóan azt kell
más alatti réteg ábrázolását egy lapon pró
megállapítani, hogy különös gonddal, szé
bálják megoldani. Sikeres megoldás azon
leskörű adatgyűjtéssel ós elemzéssel ké
ban mindmáig nincsen.
szült, ábrázolástechnikailag jól megoldott
munka.
Az alapozási térképek ábrázolják Eger
A gondosság mind a gyűjtött adatok
város nagyfontosságú építési problémát je
körére, mind azok részletességére és meg
lentő pincéit, alagútjait, aláüregelt helyeit.
bízhatóságára, mind a speciális helyi vi
Ezeknek feltérképezése az egész munka
szonyokra való különös figyelemre vonat
egyik legfontosabb, de legnehezebb fela
kozik. A három magyarázó kötet jól rende
data volt. A kiadott atlaszban ábrázolt
zett tárháza a hatalmas anyaggyűjtemény
adatokon túl elkészült a pincerendszer
nek, önmagukban is kiválóan használható
1 : 200 és 1 : 500 méretű térképsorozata is
kézikönyvek. Nagy gyakorlati haszna mel
mintegy 90 km hosszan, ez a felvétel
lett kutatói tudományos szempontból is
egyik legfontosabb eredménye. A szinte
értékes a közel 6 ezer feltárási és észlelő
tizáló zónatérkép, ítéletem szerint, jó öszhely százezres nagyságrendet felölelő ada
szefoglalás. A színezéssel a lényegre tör s
ta.
bár sokhelyt kissé üresnek látszik, az álta-

képest kissé levegősnek látszik, de kiegé
szítik azt az alapozási térképek. A víz
földtani észlelési térkép (4.) ábrázolja a
felszíni vízfolyásokat, forrásokat, kutakat,
vlzmegfigyelő helyeket, alapszínezéssel a
közművesített területeket. További 3 víz
földtani térkép (5—6—7) a felszínalatti
talajvíztükör átlagos mélységét; a talaj
víztükör abszolút magasságát és a felszínt
borító képződmények vízáteresztő-képes
ségét, a vízminták kémiai elemzési ered
ményeit ábrázolja. Részletes, jó színválasz
tású térképek, elég gazdag megfigyelési
pontra támaszkodnak. Négy következő tér
képlap (8—9—10—11) az alapozási tulaj
donságokat vizsgálja 0 —1,6 m; 1,5—3,5
m; 3,5—5,5 m; 5,5 —10,0 m mélységközök
ben. Szerepel rajtuk a képződmények teher
bírása, törőszilárdsága, a kőzettípusok és
azoknak fejtési osztályokba sorolása. Merész
kísérlet e lapokon a felszíni réteg vastagsá
gának és az alatta fekvő második rétegnek
színekkel és sraffal való ábrázolása. Az épí
tés tervezési ós gazdaságföldtani (12.) térkép
az építés szempontjából kedvező ós kedve
zőtlen rayonokat mutatja, különös súlyt
fektetve az aláüregelt területekre, a kő
zetbe vágott pincékre, földalatti járatokra.
Végül ábrázolja a térkép az építési ásványi
anyagok lelőhelyeit és a kedvezőtlen el
helyezésű szemétlerakó helyeket.
A térképatlaszt megelőzően jelent meg
három testes kötet az észlelési magyará
zókkal. Ezek tartalmazzák a talajmecha
nikai kézi fúrások és gépi fúrások réteg
sorait, anyagvizsgálati eredményeit, a fel
tárások és árkolások adatait, a kutak és
források valamint a felszíni vizek mért és
vizsgált adatait, a kőzetbe vágott pincék
adatait és megismert épület- ós útkárokat.
A kötetek összeállításában közreműkö
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lános benyomás, amit ad, helyesen tájé
koztat.
Az atlaszmű beígéri és a szerző 1978
végén teljesítette az ígéretet, hogy a város
alatti üregek településtörténeti és építés
földtani vizsgálata alapján összefoglaló
tanulmányt jelentet meg. Ez a tanulmány
nagyon szép kiállítású kötetben Eger múlt
ja a jelenben címmel Budapesten az Állami
Nyomda nyomásában jelent meg sok kép
pel, rajzzal, térképvázlattal és bő angol
nyelvű rezümével. E kötet mindenképpen
külön és többoldalú méltatást kíván. Ehelyt csak arra szorítkozunk, hogy felhív
juk a figyelmet a térképező munka során
készült művelődés- ós gazdaságtörténeti
tanulmányra, amely az őskori telepektől a
népvándorlás korán át a város középkori,
újkori és jelenkori életét tekinti át az épít
kezések tükrében.
Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy
a felvételezők, adatgyűjtők, feldolgozók,
szerkesztők igen nagy és sikeres munkát
végeztek és eredményeiket haladék nélkül
közrebocsájtották.
Kívánjuk, hogy a város hasznát lássa
ennek az általa is komolyan támogatott
vállalkozásnak.
R Ó N A I András

H O R U S I T Z K Y Ferenc: Alsó miocén vita
kérdések. Sajtó alá rendezte és szerkesz
tette- B O D A Jenő. 245 old., 40 ábra, 64
táblázat, 3 melléklet. Budapest 1979. (Aka
démiai Kiadó; ára 64.— Ft)
Könyvek ismertetésében régi szabály
— s eddig mindig tartottam is magam
ahhoz, — hogy ne azt bíráljuk, ami nincs
benne a szövegben. Mégis, amikor H o K T J S I T Z K Y Ferenc — halála után 8 évvel
megjelent — könyvét ismertetem, éppen
olyan kifogást kell elsőkónt fölemlítenem,
ami arra vonatkozik, ami a könyvben nem
található. Ez pedig az a tény, hogy az
1979-ben megjelent könyv a földtudomá
nyi szemléletnek a 60-as években meg
indult óriási arányú átalakulását már nem
veszi számba. Természetesen nem is veheti
számba, hiszen a halál a kéziratot a szerző
1971-ben (nem 1970-ben !) bekövetkezett
elhunytával szakította félbe. Irodalom
jegyzékében szerepel ugyan néhány, a 60-as évek második felében megjelent munka
is. Ezek azonban többnyire csak helyi ada
tok közlői s nem foglalkoznak elvi kérdé
sekkel. Az egyébként elég bőséges iroda
lomjegyzék eléggé tanúsítja, hogy H o R U S I T Z K Y Ferenc a lehető legtágabb hatá
rok között igyekezett a számára hozzá
férhető irodalmat felhasználni. Hogy a
nagy és értékes munka megjelenésekor
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most mégis az említett hiányérzet jelent
kezik, annak nyilvánvaló oka: a kézirat
kényszerű befejeződése és a könyv meg
jelenése között eltelt 8—9 év. Kétségtelen,
hogy ma semmiféle természettudományi
munka sem engedheti meg magának az
ilyen elkésett megjelenés fényűzését.
Az ennyire hosszú „átfutási idő" ugyanis
egyáltalában nem szolgálja a munka érési
folyamatát, hanem kizárólag a kiadói és
nyomdai hercehurcából, huzavonából áll.
A jelen esetben az elárvult kézirat szerkesz
tése, nyomdai előkészítése kétségtelenül na
gyon időigényes munka volt. Ezt B O D A
Jenő páratlan munkabírással és szorgalom
mal végezte el. Azt hiszem, erre valóban
csak az elhunyt iránt érzett szeretete, tanít
ványi ragaszkodása és tisztelete adta az
erőt és kitartást. Ma talán már B O D A Jenő
sem tudja pontosan, hogy 2 vagy 4 évig
dolgozott-e igen nagy időáldozattal e mun
kán. Mindenképpen azonban még 5-6 év
az a további „átfutási idő", ami, mint
minden késés, most is hátránnyal indítja
útnak HORTTSITZK Y Ferenc munkáját. (ТнвNros professzortól Bécsből néhány évvel
ezelőtt kaptam egyszer karácsony körül
egy könyvet, amelynek előszavát ugyan
azon év márciusában keltezte. Ugyanenynyi időre volt szüksége egy tanulmánynak
is ahhoz, hogy a szerkesztőségbe történt
érkezésétől egy jelentős olasz szakfolyóirat
ban napvilágot lásson.) Nyelvi elzártsá
gunk miatt már amúgy is hátrányos hely
zetű szakirodalmunknak a hosszú elfektetés sohasem volt hasznára — s ez alka
lommal sem.
Az „Alsó miocén vitakérdések" H O E U S I T Z K Y Ferencnek régi, kedves témája. A
kérdések megoldásának módszerét ugyan
csak hosszú éveken át alakította ki. E mód
szert a Bevezetés címe tükrözi: Diasztrof izmus—biosztratigráfia.
Kutatói munkájának kezdetétől fogva
érdekelték a földtörténeti határkérdések.
Párizsi ösztöndíjas idejéből is ilyen tárgyú
munka kéziratával tért haza. Tulajdon
képpen egész munkásságán át érezhető ve
zérlő fonálként ez a tárgykör, amelyről
vitázni: életének egyik nagy szenvedélye
volt.
„A földtörténeti változások a földkéreg
különböző rendű és rangú alak-, helyzetés szerkezetváltozásaihoz kapcsolódnak,
esetleges kozmikus hatások mellett. Mind
ezeknek a hatásoknak ós az általuk kivál
tott jelenségeknek és folyamatoknak az
összességét foglaljuk a disztrofizmus foga
lomkörébe".
Ezt a tkp. már 1933-ban megjelent dol
gozatában hangoztatott fölfogást ebben a
könyvében tovább fejleszti: izo- ós hetero
diasztrofikus öveket különböztet meg

Hírek,

ismertetések

Előbbiekben egyidejű és egyértelmű kéreg
mozgások mennek végbe, amelyek azonos
okra vezethetők vissza. A heterodiasztrofikus övekben „az előbbiekhez képest már
ellenmozgások is történhetnek". Vannak
még anadiasztrofikus mozgású területek is.
Ui. előfordulhat, hogy „nagyszerkezetileg
és geomechanikailag eltérő helyzetű terü
letek — ha nem is közvetlenül azonos ha
tások következtében — történetesen mégis
az izodiasztrofikus övek mozgásaival azo
nos mozgástendenciákat árulnak el". Végül
pedig „nagyban és egészében izodiasztrofi
kus területeken belül is találkozhatunk he
lyi jellegű ellenmozgásokkal. . . Ezeket a
helyi jelenségeket . . . paradiasztrofikus
mozgásokként kezelhetjük."
H O R T J S I T Z K Y könyvének és egész felfo
gásának értéke annak a fölismerésnek a
hangsúlyozása, hogy a földtörténeti hatá
rok megvonását elsősorban az „izodiasztro
fikus öveken" belül kell keresztülvinnünk.
A meghatározások maguk azonban már
logikájukban utalnak azokra a nehézsé
gekre, amelyek épenúgy a diasztrofikus
módszer „kronológiai értékelésének korlá
taira" utalnak, amint azt H O R T J S I T Z K Y a
faunaelemekkel kapcsolatban hangoztatja.
„Az idő bélyegének hiánya és a szinkroniz
mus bizonytalansága nem áll fenn, ha a
S T I L L E - f é l e elvek . . . alkalmazhatóságát
vesszük figyelembe." Magam is vallom az
orogenetikus egyidejűség törvényének ér
vényességét. D e az egyidejűség igazolása
— n e m történhetik egyedül a diasztrofikus
folyamat megállapításával. Bevezetésének
•— egész munkája elvi szempontból leglé
nyegesebb részének — végén maga is utal
erre, amikor azt írja, „hogy a diasztrofikus
és paleontológiái módszer szembeállítása
voltaképpen erőltetett", mert „a sztratigráfiai gondolkodás korántsem „szillogisztikus", hanem kifejezetten dialektikus."
A k ö n y v következő fejezete (p. 17—22.)
„Az akvitáni emelet alapkérdései" címet
viseli. H O R T J S I T Z K Y Ferenc 3 alapkérdés
köré csoportosítja a lényeget:
„ 1 . A z emelet meghatározása és típusprofilja
2. Az emelet helye a földtörténeti skálá
ban, elhatárolódása és tagolódása
3. Az emelet önállóságának (individu
alitásának) kérdései".
Ú g y gondolom, hogy ezzel a csoportosí
tással logikailag mindenki egyetérthet.
Ugyancsak tökéletes az emelet meghatáro
zására vonatkozó adatközlés, bár itt hiá
nyolható, hogy az irodalomjegyzékben nem
találjuk
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nos témakörből írt elvi jellegű dolgozata
idézetét.
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A 2. alapkérdés megválaszolásában már
találkozunk olyan megállapításokkal, ame
lyeket szívesen olvasnánk vagy pontosab
ban megválaszolva, vagy a bizonytalanság
beismerésével. A tengeri neogén faunákkal
kapcsolatban írja: „Ezek új elemeit a mio
cént bevezető első tengeri transzgresszió ak
tívan hozta magával s ezért ezek az időmozzanat rögzítésére alkalmasabbak" (ti.
mint az emlősök). Honnan „hozódtak" ? S
vajon már ott is, ahonnan az első miocén
transzgresszió hozta őket, már akvitániai
jellegűek voltak?
Az emelet önállóságát illetően F. OATZI G R A S nézetét vallja: az akvitániai emelet
önálló emelet a stampi és a burdigalai eme
let között.
A könyv további része ( 2 3 — 1 9 9 . o.) vég
eredményben 3 nagy fejezetet foglal magá
ban: a nyugat-európai ( 2 3 — 4 9 . о.), a Duna-medencebeli ( 5 1 — 8 5 . o.) és a magyar
országi ( 8 7 — 1 9 9 . o.) akvitániai képződ
mények tárgyalását. E fejezetekben a szer
ző hatalmas mennyiségű anyagot dolgozott
föl. Ennek a földolgozásnak egyik nagy
erénye, hogy a szerző — diasztrofikus el
gondolásának megfelelően — egységes
szemlélettel igyekszik az egyes területek
képződményeit egymással összehasonlítani.
Az emeletek ábrázolásához „összevont dia
sztrofikus szelvényeket" használ. Ezeknek
megszerkesztésével szemléletesen mutatja
be az üledékképződés ciklicitáeának lefo
lyását. „Az egyes k é p z ő d m é n y e k . . . a
„kronodiasztrofikus" földtörténeti tagolási
rendszerben is könnyen elhelyezhetők". A
3 4 oldalas Függelékben (Összehasonlító fau
natáblázat) pedig a tárgyalt területegy
ségek faunaelemeit találjuk meg. Még pedig
elsősorban a puhatestűeket s azonkívül né
hány rák- ós tüskésbőrű-fajt.
A faunák elemzésében H O R T J S I T Z K Y ter
mészetesen a puhatestűekkel, köztük a
kagylókkal és csigákkal foglalkozik rész
letesen, de következtet más csoportok, fő
leg a, Foraminijerida
rend alakjai alapján
is. í g y a ScHiNDEWOLF-féle ortho- és
parachronologia megkülönböztetése termé
szetesen figyelmen kívül marad. A külön
böző csoportok alapján történő elemzések
viszont „hajlékonyabb" értékelést tesznek
lehetővé.
A feldolgozott, tekintetbe vett és közölt
anyag óriási mennyiségű; mindenképpen
igazolja HoRTJSiTZKY-nak azt a törekvését,
hogy lehetőleg teljeset és tökéleteset nyújt
son. Az óriási mennyiségű anyag azonban
nem azonos minőségű részekből tevődik
össze. Ez az ellentmondás egyrészt az ős
lénytani módszerek különbözőségéből adó
dik (1. B O G S O H Földt. Közi. 8 7 . ) , másrészt
pedig abból, hogy a különböző módsze
rekkel nyert adatokat az adatok feldolgo*
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zói kénytelenek azonos értékűekként tekin
teni.
H O R T J S I T Z K Y sem tehetett mást, mint
amit minden hasonló jellegű munka szer
zője is szükségszerűen tesz : az irodalomban
közölt íaunalisták (1. G É C Z Y Földt. Közi.
105.) adatait használta föl elemzéseinek
kiindulási pontjaként. H a meggondoljuk,
hogy pl. egy 1890-ből (vagy még korábbi
évből) idézett faunalista mai átdolgozás, ha
úgy tetszik: „korszerűsítés" után, meny
nyire másképpen fest, nyilvánvalóvá válik,
mennyire reménytelenek a megbízható öszszehasonlítás lehetőségei. Csak egy példát
említek ennek szemléltetésére. A könyvben
Plebecula ramondi (pl. p. 20.), Helix (Plebeeula) ramondi (pl. p . 87.) és Helix ra
mondi (pl. p. 29.) szerepel. H a újabb keletű
kézikönyvet ( W E N Z — Z I L C H

1960, p. 678.)

veszünk elő, kiderül, hogy a Plebecula a
Helicidae család Actinella genusának egyik
subgenusa, amely csak a pleisztocéntől
kezdve él máig is. Tehát nemcsak nevezéktani változásról, hanem taxionómiai át
értékelésről is szó van.
Ezzel a példával korántsem a biochronologiai módszer zavarosságát szeretném
bemutatni, hanem éppen azt igazolni, hogy
az ilyen természetű kutatás mennyire szé
leskörű és fáradságos vizsgálatot igényel.
Nyilván, éppen ez a nagyon fáradságos és
sok körültekintést megkívánó munka az
egyik főoka az őslénytan irányában mu
tatkozó népszerűtlenségnek. Majdnem le
hetetlen ugyanis, hogy a szerzőnek egyenlő
értékű, azonos szemlélettel földolgozott
anyag álljon rendelkezésére. Elég itt, egye
bek közt, arra a sok tisztázatlan kérdésre
utalnom, amelyek az őslénytanban a faj
fogalommal kapcsolatban merülnek föl
( B o e s c H , Ősi. Viták 3.) Ez a kérdés a meg
határozásban a különböző szerzőknél kü
lönböző módon jelentkezik s hozzájárul
ahhoz, hogy az anyag értékelésében (tá
gabban vagy szűkebben értelmezett faj
fogalom stb.) eltérések lépjenek föl. Milyen
mások a gazdag összehasonlító anyag alap
ján végzett meghatározások, mint azok,
amelyeket csak könyvek alapján tettünk !
Az őslénytan nomenklatúrái és taxio
nómiai nehézségei mellett a sztratigráfiai
nevezéktan — nálunk most lassan, ú g y
látszik, tisztulni kezdő — kérdései is sok
nehézséget okoznak az ilyen elemző jellegű
tanulmányokban. A rétegtani nevezéktan
használatában a szerző következetlen. Eb
ben — sajnos — csak az általános szokást
követi. Stampi, stampien, stampikum s az
ehhez hasonló megjelölések váltakozva elő
forduló szóalakok. Legkevésbé szerencsés
nek tartom az „akvitáni" írásmódot (aquitaniai helyett), mert a földrajzi nevek „ma
gyaros" átírásával — ami az utolsó néhány
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évtizedben lett nálunk rossz szokássá —
még értelmetlenebbé tesszük szövegünket.
Ugyanígy szerencsétlennek tartom az ős
maradványok nevéből magyarosan alko
tott és írt jelzői alakokat. Ezek az idegen
nyelvekből való fordítás folyamán még meg
is hibásodnak. Ilyen pl. az „asztériás mész
kő" asteriasos mészkő helyett (mészkő,
amelyben sok Asterias van). (Az ilyen jel
legű példákat is hosszú sorban folytat
hatnám.)
Van néhány „szónoki túlzás" is a könyv
ben. Ezek nyilván a megtiszteltetnek is
meglepetésként hatnának. í g y pl. alig hi
szem, hogy R. S I E B E R — akinek a nevét
fölöslegesen e g y betűvel megtoldotta a
szerző, de cikkének könyvészeti idézetében
annál fukarabb volt — valaha is „az
Anthracotheriumok monográfusának"
érezte volna magát.
Lehetne kifogásolni, hogy a faunalisták
nem következetesen, vagyis nem ugyan
azon rendszer szerint sorolják föl az egyes
faunaelemeket. Ezzel az összehasonlítás
nehézkesebbé válik. (De vajon a különböző
szerzők meghatározása szerint összeállított
listákban biztosan ugyanazt a „fajt" je
lenti ugyanaz a név?) Hasonlóképpen nem
térünk ki a (sajtó?) hibásan írt nevek
kérdésére sem.
De meg kell emlékeznünk, mint a szer
kesztő írja, a szerző „csillogó logikájáról,
nem személyeskedő, sohasem sértő vita
készségéről, földtani filozófiájáról", amely
H O R T J S I T Z K Y Ferenc könyvét jellemzi.
Olyan érték mindez, ami egymagában is
már elismerésre kötelez. S a könyv végére
érve, úgy érezzük, hogy az az óhaj, amely lyel a szerző zárja sorait s amelyet a szer
kesztő is idéz előszava végén, beteljesül:
a könyv valóban nélkülözhetetlen a mio
cén-specialistáknak. De nemcsak a miocén
specialistáknak, hanem mindazoknak is,
akik a földtörténeti határkérdések elvi
nézőpontjai iránt érdeklődnek.
E sorok célja nem bírálat volt, hanem
ismertetés. Ezen belül pedig a figyelem
fölhívása a szerzőnek azokra a gondolata
ira, tételeire, amelyekkel lehet egyetérteni
vagy vitatkozni, de amelyek kétségtelenül
elhallgathatatlanok minden olyan esetben,
amikor Földünk történetének tagolásáról,
ennek a tagolásnak elvi mikéntjéről kívá
nunk beszélni.
Fájlaljuk, hogy a szerző nem tudta
munkáját egészen befejezni és köszönettel
adózunk a szerkesztőnek az áldozatos és
nagyon fáradságos munkáért, amellyel a
szerkesztés sokszor elképzelhetetlenül ne
héz követelményeinek megfelelt.
D R . B O G S C H László

Hírek,
G R A Y , M . — M C A F E E , R . — W O L F , С. L .

ismertetések
ed.:

Glossary of Geology (A geológia magya
rázó szótára) — American Geological In
stitut, Washington, D . C. Negyedik kia
dás. 1977. p. 850.
Aki idegen nyelveken olvas, vagy ide
gen nyelvekre fordít, tudja, hogy sok eset
ben milyen nehéz a geológiai szakkifeje
zések helyes magyar megfelelőjét megta
lálni és a szakkifejezések pontos értelmét
megadni. A közelmúltban megjelent geo
lógiai magyarázó szótár ehhez nyújthat
igen nagy segítséget.
Az utóbbi néhány évtizedben a geoló
gia, illetve annak néhány speciális szak
területe, mint pl. az asterogeológia, a
szedimentológia vagy a fotogeológia óriási
fejlődést ért el. Ezek szakkifejezései sok
esetben még nem egységesek. Egy-egy
fogalomra több szinonim elnevezés isme
retes. A geológiai magyarázó szótár ezek
egységesítésében is segítséget kíván adni.
A most közreadott magyarázó szótár,
az eddig megjelent angol nyelvű hasonló
munkák közül úgy gondoljuk a legtelje
sebb és a legmodernebb. A geológián kívül
a társtudományok geológiai vonatkozású
szakkifejezéseit is magyarázza. Tartalma
egyébként a következő fontosabb téma
körökre terjed ki.
Foglalkozik az asterogeológiai szakki
fejezésekkel, beleértve a Hold geológiáját
és a meteoritok azon kifejezéseit, amelyek
az asterogeológiában is fontos szerepet ját
szanak.
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Magyarázza a térképezésre, azon belül
is a fotogeológiára, a kristálytanra, a gaz
dasági földtanra, az energiahordozókra, az
egyéb ásványi nyersanyagokra, az ásvá
nyok teleptanára, a fúrási tevékenységre
és a lyukszelvónyezésre vonatkozó szak
kifejezéseket.
Kitér a mérnökgeológia, a geokémia,
azon belül is a geokémiai műszerek, mód
szerek, valamint azon fontosabb kémiai
kifejezésekre, amelyek a geokémia speci
ális területével érintkeznek.
Leírja a geokronológiával, a geomorfo
lógiával és a szilárd Föld geofizikájával
foglalkozó szakkifejezéseket. Az utóbbiban
a paleomágnesessóg, a radioaktivitás ós
egyáltalában az izotóp-geológiai szakkife
jezéseket még tovább részletezi.
Fontosnak tartja a paleoklimatológia, a
gerinctelenek paleontológiája (a gerince
sekkel nem foglalkozik, mert az külön
könyv témája), a paleobotanika, a paleoökológia, a rétegtan, az európai és ameri
kai általánosan használt kornevek és pro
vinciák, valamint az archeológiai szintek
és emberi kultúrák címszavainak a magya
rázatát. Magyarázza az üledékes, magmás
és metamorf kőzetek nevezéktanát, a geo
lógiában használt statisztikus és matema
tikai módszerek, valamint számítógépes
feldolgozás, a talajmechanika, a hidraulika,
a tengeri geológia, a meteorológia és végül
a tektonika címszavait.
Mindezen tárgykörök kifejezéseit alfa
betikus sorrendben foglalja össze.
D R . M O L N Á R Béla

