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Az Olasz Geológiai Társulat 71. Kongresszusa 

Hely, időpont: Bologna, 1982. IX. 23—25. 
Kiküldött: Dr. D A N K Viktor a Magyarhoni 

Földtani Társulat elnöke. 
Kiküldő szerve: MTESZ 

Az Olasz Geológiai Társulatot Bologná
ban 1882-benaII. Geológiai Világkongresz-
szus idején alapították, így a Kongresszus 
egybeesett a 100. évforduló ünnepségeivel. 
Az ülésszak Bolognában egy ünnepi és 
egy tudományos részre oszlott. 1982. IX. 
23—25 időtartammal. 

Az ülésszakot megelőzte egy szakmai 
területi bejárás, a Déli-, Közép- és Keleti 

Alpokban 1982. IX. 16—22 között. 
Az ülésszakot követően a szakmai terü

leti bejárás a neogén és negyedkor képződ
ményeivel foglalkozott az emiliai Appen
ninek hegység lábazatánál. 

A MTESZ küldetésében, a Magyarhoni 
Földtani Társulat képviseletében a Bolo
gnában tartott ülésszakon Dr. D A N K Viktor 
a MFT elnöke vett részt, aki üdvözölte 
a 100 éves Geológiai Társulatot és átadta 
a MFT jubileumi emlékérmét, valamint 
az erről szóló oklevelet Dr. Alberto CAS-
TELLARIN professzornak, az olasz társulat 
jelenlegi elnökének. Meghívta a résztvevő
ket az 1985-ben Magyarországon rende
zésre kerülő Neogén Világkongresszusra és 
az erről szóló mintegy 200 meghívót a 
kongresszus résztvevőinek rendelkezésére 
bocsátotta. 

Az ünnepi ülésszak tiszteletbeli elnök
ségében Giovanni SPADOLINI a tárgyidő
szaki olasz miniszterelnök, számos olasz 
tárca vezetője, valamint a meghívott 
külföldi földtani társulatok képviselői sze
repeltek, így a Magyarhoni Földtani Társu
lat képviselője is. 

Alberto CASTELLABIN professzor az olasz 
társulat elnöke bevezetője után a bolognai 
egyetem Geológiai-Paleontológiái Tanszé
kének aulájában prof. Carlo RIZZOLI az 
egyetem rektora leplezte le a centenáriumi 
márvány emléktáblát. Mellette látható 
volt az alapítási emléktábla, melyen 1882-
ben az alapító bizottság elnökének Gio

vanni САРЕтллишек vezetése alatt álló 
nemzetközi résztvevőinek sorában SZABÓ 
József professzor neve is olvasható már
ványba vésve. 

Ezt követően a nagy előadóban folyta
tódott az emlékünnepség. CASTELLABIN 
professzor bemutatta vetített képes elő
adásában az alapítókat, az alapítási ok
iratot és a történelmi körülményeket. 

A tudományos ülésszak az Alpokkal és 
Déli-Alpokkal folytatódott. 

D E S I O A. áttekintette az olasz geológia 
külföldi tevékenységét. 

ACCOEDI B. az olasz geológiai-paleonto
lógiái tudomány fejlődéséről adott számot. 

D A L P I A Z G. V. az Alpok kifejlődésének 
koncepcionális modelljeit ismertette 1850— 
1930 között. 

Ugyanő az Alpok kialakulásának kor
szerű modelljét is felvázolta. 

Maxaboda R. А/ alpi sztratigráfia fejlő
désével foglalkozott 1930-tól napjainkig. 

В О Ш А Ш A . — R I V A L E N T I G., előadásuk
ban a kéreg bázisos és ultrabázisos kőze
teiről szóló vizsgálataikat ismertették. 

BOSELLINI A. Az Alpok szerkezeti é s 
rétegtani megismerését vázolta. 

P I E B I M . A medencék mélyföldtani meg
ismerésének fejlődéséről adott számot. 

A történeti visszatekintéseket követően 
aktuális geológiai-geofizikai vizsgálataik 
eredményeiről adtak számot az előadók. 

Bemutatták a Déli-Alpok geológiai vi
szonyait összefoglaló munkákat, térképek
kel, szelvényekkel. Jól szemlélhető módon 
panelleken történő kiállítással is kiegészí
tették a mondottakat. 

Külön tárgykört képviseltek ,,a geoló-
gusi hivatás ma" címszó alatti előadások, 
melyek légi-foto geológiától a mérnök
geológiáig terjedően foglalkoztak a szakmát 
érintő kérdésekkel, bemutatókkal egybe
kötve. Szó volt itt kiértékelési, adattárolási 
és visszakeresési metodikákról is. 

Egy másik szekció az Appenninekkel 
foglalkozott, annak képződési, sztratigrá-
fiai, tektonikai viszonyaival. 
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Érdekesek voltak a „geológia és ener
gia", a „geotermikával" és „geokémiával" 
kapcsolatos előadások és viták. 

Jelentős témakört képviseltek a medi
terrán térség geodinamikájával foglalkozó 
előadások, különös tekintettel az Alpok 
Appenninek rétegtanára és szerkezetére, 
valamint kialakulására. Nagy poster be
mutatóval egybekötött előadás sorozat 
volt ez. 

Áttekintést kaphattak a résztvevők az 
olasz tengeri geológia fejlettségéről, mód
szereiről, eredményeiről. 

Külön témacsoport előadásai foglalkoz
tak a különféle geofizikai mérés-módszerek 
(gravitációs, mágneses, szeizmikus) által 
kapott mérési eredmények korszerű föld
tani interpretációjával. Ezek különösen 
a mélyföldtani viszonyok kutatásával fog
lalkozók és a kőolaj, valamint hidrogeoló-
gusok számára nyújtottak sok értékes 
információt és főleg ötletet. 

A kongresszus résztvevői értékes kiad
ványok gyűjteményét kapták meg ingyen 
és a helyszínen rendezett kiállításokon 

mód volt nemcsak olasz, de egyéb nemzet
közi kiadványok (amerikai, angol, francia, 
német) vásárlására is. 

Örömmel lehetett ezek között felfedezni 
az 19S0-as párizsi geológiai világkongresz-
szuson elhangzott magyar előadások nyom
tatásban megjelent anyagait. 

A kongresszuson CASTELLARIK profesz-
szor közlése szerint kereken 800 fő vett 
részt és 80 előadás hangzott el a három 
nap alatt. 

A résztvevők áttekintést kaphattak 
nemcsak az olasz, hanem a nemzetközi 
geológia egyes ágazatának helyzetképéről. 
Ezért igen hasznos és tanulságos volt a 
társulat részvétele. 

Hasznos volt számunkra azért is, mert 
jelentős nemzetközi fórum előtt tudtuk 
propagálni az 1985-ben Budapesten meg
rendezésre kerülő Neogén Világkongresz-
szust. 

Dr. D A N K Viktor 
a Magyarhoni Földtani Társulat 

elnöke 

Beszámoló 
az IAS (International Association of Sedimentologits) 11. kongresszusáról 

(1982. aug. 21 — 31. Hamilton, Kanada) 

A kongresszusnak a neves Mc MASTER 
egyetem adott otthont. A 4 évenként ese
dékes szedimentológiai eseményre ezúttal 
közel 50 ország 1500 résztvevője regisztrál
tatta magát és tartott közel 700 előadást. 
A benyújtott és elfogadott anyagokat 47 
témacsoportban foglalták össze. 

1. Az archaikum szedimentológiája 
2. Aleurolitok és agyagkövek szedimentológiája 

2/A. A finomszemcsés üledékszállítás és lerakódás 
fizikai folyamatai 

2/B. Jelenkori finomszemcsés törmelékes kőzetek 
leülepedési és fácies modelljei 

2/С. A földtörténeti múlt finomtörmelékes kőzetei
nek leülepedési és fácies modelljei 

2/D. Az agyagpalák (shale) petrológiája és annak 
jelentősége a medencék tektonikai és anyag 
mérleg szempontjából 

3. Az evaporitok lerakódása és diagenezise 
4. Mállás, talajok és az üledékes ciklus 
5. Az alacsony hőmérsékletek geokémiája 
6. Üledékes eredetű érctelepek 
7. Üledékek geomorfológiája 
8. Az élő szervezetek hatása az üledékes modellre 

8/A. Tengeri üledékek 
8/B. Csökkentsósvízi és nem-tengeri üledékek 
8/C A föld történeti múlt életnyomainak értelmezése 

9. Környezetvédelem és szedimentológia 
9/A. Kapcsolat az emberi tevékenység és az üledék

képződési folyamatok között 
9/B. A vizek olajszennyeződése és hatása az üledé

kekre 
9/C A környezet minősége és az üledékes folyamatok 
9/D. A környezetvédelmi szedimentológia módszerei 

10. Az üledékföldtan és a lemeztektonika 

11. Medence elemzések, elvek és alkalmazásuk 
12. Mélytengeri üledékek 
13. Egyirányú áramlásokkal létrehozott durva törmelé. 

kek 
14. Kőszén és kőszenes rétegsorok 
15. Eolikus üledékek és folyamatok 
16. Nagy homok rétegformák és zátonyok dinamikája 
17. Glaciális tengeri üledékképzödés 
18. A gleccserek jellegzetességei, a till fáciesek alapján 
19. Szemcseeloszlások értelmezése 
20. Homokkő petrológia mint a paleoklíma, a lehordási 

teriilet és a szétszóródás jellemzője 
21. A bitumenes homokkövek és olajpalák üledékföld

tana és geokémiája 
22. A partközeli, a self és parti lejtő régiók (hidro) dina

mikája és üledékképződése 
22/A. A kontinentális peremek hidrodinamikája 
22/B. Magas szélességi fokú területek kontinentális 

peremei 
22/C Spanyolország Földközi-tengeri partjának kon

tinentális pereme 
22/D. Esztuarium és partközeli üledékképzödés 
22/E. Kontinentális lejtők 
22/F. Üledékképződés a földtörténeti múlt kontinen

tális selfjein 
23. Parti hullámverés övezetei 
24. A fjordok szedimentológiája 
25. Karbonát + kova törmelék vegyes lerakódása 
26. A karbonát lerakódás és diagenezis változásai a geoló

giai idők során 
27. A prekambrium és a triász közti időszakok zátonyai 
28. A diagenezis hatása a tárolőkőzet tulajdonságokra 
29. Dolomitosodás és dedolomitosodás 
30. Nagy tavak szedimentológiája 
31. Üledékes medencék geofizikai modellezése 
32. Recens üledékek geokronológiája 
33. Vulkanoklasztikok 
34. Statisztikus fácies analízis 
35. Régészeti szedimentológia 
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36. Szeizmikus fácies modellek 
37. Jelenkori folyóvízi üledékképzödés 
38. A földtörténeti múlt folyóvízi üledékei 
39. Geokémia 
40. Fillitek, turbiditek és rokon közetek 
41. A földtörténeti múlt karbonátjai 
42. A karbonátok geokémiája és diagenezise 
43. Törmelékes kőzetek 
44. A földtörténeti múlt sekély tengeri törmelékes kőze-

45. Mélytengeri üledékek 
46. Sztromatolitok és evaporitok 
47. Árapály üledékek 

A rengeteg előadásból, a vitákból az 
érdeklődés megoszlásából és az egyes 
szekciók aktivitásából a szedimentológia 
tudományának alábbi főbb továbbfejlődési 
irányai jelölhetők ki. 

1. A törmelékes szedimentológia terüle
tén a klasszikus, a rétegzettségi jegyek 
elemzésén, a szabadszemmel rögzíthető 
sajátosságok értelmezésén alapuló mód
szerek újraéledése figyelhető meg. Mindez 
az aprólékos — drága — és nehezen extra-
polálható, finom részletvizsgálatok rová
sára. 

2. Nagy az érdeklődés a peliteket illetően: 
a hagyományos szöveti és mineralógiai 
(röntgen) elemzések mellett a transzport 
és lerakodási folyamatok és azok tektoni
kai kontrollja is vizsgálat tárgyát képezi. 
Érdekes módon egy előadás újra divatba 
hozta a pelitek nyomelemtartalma és a le-
hordási terület rekonstruálhatósága közti 
összefüggést. 

(M. R. B H A T I A — K . A. W. CROOK: Sig
natures of Source and Tectonic Setting 
in the Composition of Clastic Mud Rocks.) 

3. Magas színvonalú előadások foglalkoz
tak a hullámveréses zónák üledékképző
désével, korszerű hullámelméleti alapon 
levezetve a rétegzettségi jegyek keletke
zésének fizikáját. 

(Ed. H. CLIFTON : Wave-formed Struct
ures ad Interpretive Tools.) 

4. Változatlanul nagy tömegeket vonz 
és igen élénk vitaszellem jellemzi a karbo
nátos kőzetekkel foglalkozó szekciók mun
káját. Kétségtelen azonban, hogy a heves 
viták középpontjában még mindig bizo
nyos alapfogalmak, nevezéktani kérdések 
tisztázása áll. 

5. Széleskörű témafelvetéssel jelentke
zett ,,A környezetvédelem szedimentoló-
giája" szekció, amely a tengeri olaj
szennyeződések hatásával, a nehézfém 
szennyezések felhalmozódásával és szét
szóródásával, az entrofizáció problémájá
val, bányameddők diagenetikus jelenségei
vel foglalkoztak. 

6. A kőolaj és földgázkutatással kapcso
latos szedimentológiai kérdések változat
lanul több szekciót öleltek fel: külön fog
lalkoztak a diagenezisnek a tárolókőzetekre 
kifejtett hatásával (különösen a mélyre

temetett karbonátos kőzetek sajátosságai
val); a szeizmikus sztratigráfia újabb ered
ményeivel, a világ különböző részeiben 
levő medencék átfogó elemzésének ered
ményeivel. Ez utóbbi szekcióban hangzott 
el a két magyar előadás: 

BÉRCZI , I . — D A N K , V . — K Ó K A I , J . — 
SOMFAI , A.: Some sedimentological results 
and their petroleum geological implica
tions in the Hungarian Part of the Pan
nonian Basin. — BBBCZI , I . — P H I L L I P S , 
L. R . : Preliminary sedimentological in
vestigation of a characteristic Neogene 
depression area in the Great Hungarian 
Plain (SE-Hungary). — 

(Az előadások kivonat kötete megte
kinthető az SZKFI Geológiai Főosztályán.) 

A kongresszus megválasztotta az Asszo
ciáció új elnökét H. G. R E A D I N G profesz-
szor (Oxford) személyében, aki K. Hsü-t 
(Zürich) váltja fel. A főtitkár (C. I. MONTY, 
Belgium), és a pénzügyekért felelős titkár 
(S-D. Nio, Hollandia) személye változat
lan. Döntött a 12. kongresszus helyéről is: 
1986., Ausztrália. 

A kongresszus előtt és után 15 útvonalon 
mutatták be a rendezők az észak-amerikai 
kontinens szedimentológiai szempontból 
legérdekesebb területeit, amelyek a kon
tinens északi részének jellegéből fakadóan 
archai, paleozóos és — legfeljebb — mezo-
zóos képződményeket öleltek fel. Olajipari 
vonatkozású ezek közül a 22B jelű, amely 
a közép-nyugat kanadai Athabasca bitu
menes homokkő területre vezetett, be
mutatva az óriási kiterjedésű McMurray 
formáció (felsőkréta) legjobb feltárásait, 
valamint a közel 15 éve folyó ipari haszno
sítás legismertebb létesítményét a Synorude 
Corp. óriási bitumenes homok külfejtését. 
(A kirándulásvezető megtekinthető az 
SZKFI Geológiai Főosztályán.) 

A kongresszus során alkalom nyílt 
megfelelő módon — szórólapokkal és sze
mélyes beszélgetések során — előzetes 
információt adni az 1985-ös budapesti 
Neogén kongresszusról. Konkrét eredmé
nyek: 

1. R E A D I N G professzor az IAS új elnöke 
maga és az Asszociáció támogatásáról biz
tosította azt a törekvésünket, hogy minél 
több szedimentológus vegyen részt előadás
sal a kongresszuson. 

2. Hsu professzor elvállalja a nemzetközi 
kirándulás svájci szakaszának összeállítá
sát, kézbentartását. 

3. P. T I M O F E J E V akadémikus (Moszkva) 
és J . OBBADOVIC (Belgrád) szintén meg
ígérte segítségét a részvételre mozgósítás
ban és kirándulás szervezésben. 

4. Előzetes itthoni elképzeléseinknek 
megfelelően a lelépő és újonnan megválasz
tott elnökkel közöltem, hogy Magyarország 
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1985 utánra vállalná egy európai IAS 
összejövetel megrendezését. Információik 
szerint 1986-osat Lengyelország kérte, így 
Magyarország legkorábban 1988-ban jöhet 
számításba. A lengyel kollégákkal, S. 
P O R B E S K I , W. N E M E C egyeztettük, hogy 

szükség esetén, amennyiben számukra az 
1986-os dátum mégsem lenne megfelelő, 
dátumot cserélünk. Ezt hivatalos igény
bejelentő levelünkben jelezzük majd. 

BÉKCZI István 

A X. nemzetközi INHIGEO Szimpózium 
(,,A földtani térképezés és térképszerkesztés története") 

A Földtani Tudományok Történetének 
nemzetközi Bizottsága, amely az IUGS 
és az ITJHPS kettős fennhatósága alatt 
működik, 1978 szeptemberében Münster
ben tett felkérés alapján Budapesten ren
dezte X., jubileumi szimpóziumát. 

A szervezés a Magyar Tudományos Aka
démia (X. oszt., GKL), a Magyarhoni 
Földtani Társulat (Tudománytörténeti 
Szakosztály, Őslénytani és Rétegtani Szak
osztály), a Központi Földtani Hivatal és a 
Magyar Állami Földtani Intézet, valamint 
az ELTE Őslénytani Tanszéke összefogá
sával történt. 

A szimpózium előadóülései 1982. augusz
tus 16—18-án (hétfő-szerda) zajlottak 
a Technika Házában (MTESZ Székház, 
Kossuth L. tér 6—8). 

13 ország kutatói részéről 46 előadás 
hangzott el (Ausztria, Bulgária, Csehszlo
vákia, Franciaország, Görögország, Hol
landia, Izrael, Magyarország, Nagy-Britan
nia, NDK, NSzK, SzU, és ami meglepetés 
volt: Kínai Népköztársaság). 

A szimpóziumnak 56 külföldi és 20 ma
gyar résztvevője volt, kísérőket nem szá
mítva. (Magyar részről 8 előadás hangzott 
el.) 

Az előadás-összefoglalások kötete 60 
összefoglalást tartalmaz, ugyanis a szov
jet előadások egy része nem került szóbeli 
bemutatásra. 

Az előadások négy témakörbe csoporto
síthatók : 

1. A földtani térképezés fejlődésének ál
talános tendenciái 

2. Egyes területek, vagy országok föld
tani térképezésének történeti szakaszai 

3. Különféle specializált, földtani tartal
mú térképfajták kifejlődése (tektonikai, 
geofizikai, vízföldtani, mérnökgeológiai 
stb.) 

4. Egyes kiemelkedő tudósok szerepe 
a földtani térképezés fejlődéstörténetében. 

Az előadásokkal egyidőben, ugyancsak 
a Technika Házában, térképkiállítást is 
rendeztünk. Ezen elsősorban a MÁFI 
térképtárának anyagából válogatott régi 
és új földtani térképeket és atlaszokat 
mutattunk be, de kiállítottak szovjet, 
NSzK, angol, skót térkép- és szelvény-
anyagot is. 

Aug. 19-én, csütörtökön délelőtt az 
ülésszakhoz kapcsolódóan, számos külföldi 
vendég részvételével ünnepeltük meg az 
ELTE Őslénytani Tanszékének százéves 
jubileumát. 

Aug. 20-án a Dunakanyarba, 21—22-én 
pedig a Dunántúli-középhegységbe vittük 
autóbuszos kirándulásra a szimpózium 
résztvevőit; ezek során kiemelten mutat
tuk be a földtani természetvédelmi és tudo
mánytörténeti látnivalóinkat, és részletes 
kultúrtörténeti ismertetést adtunk. A ki
ránduláshoz a Társulat angol nyelvű veze
tőt adott ki. 

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik bármilyen formában 
segítségünkre voltak az előkészítés és a le
bonyolítás során. 

Dr. D D D I C H Endre 

A Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége bizottságainak ülése 

1982. szeptember 4—6. között a Hidro
geológusok Nemzetközi Szövetsége (In
ternational Association of Hydrogeologists) 
bizottságai ülést tartottak Prágában, a 6-
án kezdődött XVI. kongresszushoz és nem
zetközi szimpóziumhoz csatlakozóan. Az 
Ásvány- és Hévizek Bizottságának ülésén 
10 tag vett részt, a többség tehát nem jelent 

meg. Az európaszerte elharapózott nehéz
ségek így mutatkoztak meg a többi bizott
ság taglétszámában is. A bizottság ülésének 
első napirendje az európai ásvány- és 
termális vizekről közös munkával készült 
összefoglaló monográfia I. részének 1982. 
végéig elkészülő nyomdai munkáiról szóló 
hír volt. A II. részt 1983-ban nyomtatják 
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ki. A következőkben megtárgyalták az 
ásvány- és termálvizek terminológiai szó
tárát. Ennek kiadását 1980-ra tervezték, 
most mégis azt kellett rögzíteni, hogy a, 
nyomdakész kézirat elkészültére határidőt 
sem lehet szabni. Ismét megtárgyalta a bi
zottság a tíz éve készülő nagy munkát, 
Európa ásvány- és termálvíz térképét is. 
Több nagy része készen áll, de egyes tekin
télyes nagyságú részek nincsenek még meg. 
A Csehszlovákiáról készült térkép első 
korrektúra példányát az ülésen bemutatta 
a bizottság szlovák tagja. Az ülések fő 
témája az ásvány- és termálvizek hidro
geológiai védőterülete kijelölésének proble
matikája volt. Hosszú vita során kiderült, 
hogy az országonként eltérő természeti 
viszonyok és törvényes szabályozások, 

A szabályos kevert rétegű 

Az AIPEA Nevezéktani Bizottsága fo
lyamatosan jelenteti meg azokat az ajánlá
sokat, amelyek az agyagásványok elneve
zésére vonatkoznak. Az első összefoglaló 
jelentést a Földtani Közlöny 1981. évi 
111. kötetének 2. füzetében ismertettük. 
A második ilyen jelentés a szabályos ke
vert rétegű agvagásványokra vonatkozik 
( B A I L E Y , S.W!": Clay Min. 1982. 17. 2. 
243—248). Általános szabály, hogy csak 
a szabályos kevert szerkezetek kaphatnak 
önálló ásványnevet, ezért bevezetőben 
azokat a kritériumokat tárgyalja, amelyek 
eldönthetik a rétegsorrend szabályosságát. 

A jelentés a következő nevek elfogadá
sát ajánlja, illetve a következő ásványo
kat tárgyalja : 

R I N E H A R T , John SARGENT: Geysers and 
Geothermal Energy. (A gejzírek és a geo
termikus energia.) Springer-Verlag, New 
York—Heidelberg—Berlin, 1980. 223 oldal, 
97 ábra, köztük számos fénykép, 30 táblázat 

A gejzír izlandi eredetű szó. Magyar 
jelentése az Idegen szavak szótára szerint 
„időnként szökőkút módjára feltörő meleg 
forrás". A szerző azonban — az általános 
használatnak megfelelően — kiterjeszti 
a szó értelmét a hideg és meleg, természetes 
és mesterséges (fúrt) szökőforrásokra egy
aránt. John R I N E H A B T , a Coloradói Egye
tem professzora, olyan rendszernek tekinti 
a gejzírt, amely három fő tényező — víz-
utánpótlódás, hőforrás és tárolókőzet — 
kölcsönhatásaként jön létre. A rendszerre 
matematikai, ill. fizikai modell állítható 
fel, amely segítségével a Föld mintegy 
400 — szeszélyes egyéniségként visel-

hatósági eljárások konkrét példái és napi 
gyakorlata annyira befolyásolják a szak
embereket, hogy ettől nagyon nehezen 
tudnak elvonatkoztatni. Végül azt az ész
szerű javaslatot fogadták el, hogy védeni 
bármely ma bevett célra használt, vagy 
használható ásvány- és hévizet kell. A vé
delem alatt hidrogeológiai szempontú le
határolás értendő. Végül az ásvány- és hé
vizek szerkezeti-genetikai osztályozásának 
néhány régóta vitatott vonatkozását tár
gyalta meg a bizottság s úgy határozott, 
hogy a kérdést a végleges elöntésig a kö
vetkező ülés viszi el. A legközelebbi ülés 
tervezett helye Budapest. A prágai ülésen 
tagtársunk, Dr. K A S Z A P András vett 
részt. 

agyagásványok nevezéktana 

aliettit = talk -f- trioktaéderes szmekti t 
corrensit = trioktaéderes klorit -f- tri

oktaéderes szmektit vagy trioktaéderes 
vermikulit, 

kulkeü = talk -f- trioktaéderes klorit, 
rectorit = dioktaéderes csillám -J-diokta-

éderes szmektit, 
taraszovit (a nem kellő mértékű szabá

lyosság miatt a név nem fogadható el), és 
tosudit = klorit + (átlagosan) diokta

éderes szmektit. 
Minden elfogadott név a megadott kom

ponens-rétegek 1:1 arányú keverékére vo
natkozik. 

VICZIÁN István 

kedő — gejzírének működése leírható 
Ezek a gejzírek a Föld egymástól távoleső 
pontjain (elsősorban az Egyesült Államok
ban, Új-Zélandon, Izlandon, Japánban és 
Kamcsatkán) találhatók és R I N E H A R T 
első ízben foglalta össze a róluk az utóbbi 
másfél évszázadban szerzett,' általánosít
ható ismereteket. Rövid földrajzi, földtani 
és gejzír-etológiai bevezető után a szökő-
források létrejöttének és működésének 
hőtani és mechanikai feltételeit tárgyalja. 
Kitér a vízben oldott gázok és ásványi 
anyagok szerepére, a csoportosan előfor
duló gejzírek és a hozzájuk kapcsolódó más 
hévforrások egymásra és az élő környezetre 
gyakorolt hatására, valamint működésük 
időbeli lefolyására és az azt befolyásoló 
tényezőkre. A könyv egyik legfontosabb 
fejezete a gejzírek, ill. általában a magas 
hőmérsékletű hévizek felhasználásáról szól. 
A gejzírek közelében és más perspektivikus 

6* 
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területeken mélyített, túlhevített vizet 
és/vagy gőzt szolgáltató fúrások mező
gazdasági, ipari, fűtési célra és energia
termelésre való felhasználását az egyes elő
fordulások részletes leírásával mutatja be. 
Nem feledkezik meg a felhasználás kísérő 
jelenségeiről, többek között a természetes 
vizek hőszennyezéséről sem. 

A hidegvizű, „segédgázos" gejzírek is

mertetésében R I N E H A R T megemlíti azt 
a fúrást is, amelyet ZSIGMONDY Vilmos 
mélyített Ránkon (Herlány) és amely ké
sőbb széndioxid-meghajtású gejzírré vált. 

A könyvet záró, 120 tételes bibliográfia 
— amerikai szerzőtől szokatlan módon — 
6 szovjet cikk, ill. könyv címét is tartal
mazza. 

KÁZMÉR Miklós 


