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1937. XII . 14-én Ipolyveoén született, szegényparaszti családban. Szülei a felszabadulás 
előtt napszámosok, bérlők, a felszabadulás után saját földön gazdálkodók, majd termelő
szövetkezeti tagok. Négyen voltak testvérek és igen nehéz körülmények között nevelked
tek. KÁPOSZTA József általános iskoláit szülőfalujában, középiskoláit a balassagyarmati 
gimnáziumban, egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természet
tudományi Karán végezte. 1961-ben végzett okleveles geológusként. 

A diploma megszerzése után a Mecseki Ércbánya Vállalat II. sz. Bányaüzeménél 
helyezkedett el körgeológusként. Egy év után egészségi okok miatt kérésére áthelyezték 
a Mecseki Földtani Kutató Vállalat Komlói Üzemébe. E vállalatnál az észak-magyaror
szági érckutató fúrások anyagleíró geológusa volt (Recsk, Gyöngyösoroszi, Telkibánya). 
1964 tavaszán az Észak-magyarországi Földtani Kutató Vállalat (Miskolc) a mátraaljai 
lignitkutatások vezetésére népgazdasági érdekből áthelyeztette. Ekkor szervezetileg a 
salgótarjáni kirendeltséghez tartozott s a mátraaljai lignitmező különböző előfordulásai
nak (Nagyréde, Tódebrő, Karácsond) mélyfúrásos kutatását vezette. 

1965. VII. 7-én a komlói és miskolci mélyfúró vállalatokat egyesítették Országos Föld
tani Kutató és Fúró Vállalat néven. Ez évben ennek észak-magyarországi Üzeméhez 
kamerális munkára rendelték be Miskolcra, s itt lignit kutatások tervezésével foglalkozott. 
A Karácsond környéki lignitkutatás összefoglaló jelentését készítette el, amelyet az Orszá
gos Ásványvagyon Bizottság dicsérettel elfogadott. Ez évben megkapta a „Földtani kuta
tás kiváló dolgozója" kitüntetést. 

1965 őszén a nagyrédei lignitkutatásra — a Mátra—Bükkalja legjelentősebb bükkáb
rányi előfordulásának részletes kutatására — a vállalat új kirendeltséget hozott létre 
Mezőkeresztesen. Ide kutatásvezetőnek nevezték ki. A kutatás befejeztével áthelyezték 
a Dunántúli Üzemvezetőséghez, ahol a Várpalotai Kirendeltség vezető helyettese volt 
1967 őszéig. Ekkor a vállalat Kutatási Szakosztálya, majd 1968-tól a Kamerális Szak
osztály vezetője lett. A vállalat dunántúli kutatásainak tervezése, a kutatások vezetése és 
ellenőrzése volt a feladata. Ugyanabban az évben vállalata Mongóliába küldte. Hazaté
rése után előbbi munkakörébe került vissza. 

1971-ben áthelyezéssel Szolnokra került a szénhidrogén kutatáshoz, tíz év szilárdás
vány-kutatási gyakorlat után. 1973-ban kinevezték a Kutatástervezési Osztály vezető
jének. 

Az olajiparban ezekben az években vezették be a kutatási fázisprogramokon alapuló, 
tervszerű kutatást, amelynek magasszintű művelőjévé lett. Részt vett a ferencszállási, 
szegedi, üllési, sarkadkeresztúri, endrődi, szeghalmi jelentős, és sok más kisebb kőolaj-
és földgáz-előfordulás kutatásában, továbbá az országos szénhidrogén prognózisok össze
állításában. 

1967-ben megnősült, de 1980-ban elvált. Rohamosan romló egészségi állapota ellenére 
sem veszítette el munkakedvét, legfőbb öröme a szakmai munka és a kertészkedés volt. 

1985. augusztus l-jén hunyt el Szolnokon. Szülőfalujában, Ipolyvecén helyezték örök 
nyugalomra. 

H A J D Ú Dénes 
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H í r e k 

A Földtani Közlöny 1985. évi köteté
nek 4. füzetében a 443. oldalon olvasható, 
hogy VADÁSZ Elemér születésének 100. év
fordulójára centenáriumi emlékérmet ké
szíttetett Társulatunk MADABASSY Walter 
szobrászművésszel, s ezt minden tagtár
sunk megveheti. Az érem csakugyan elké
szült, de az iránta megnyilvánult csekély 
érdeklődés miatt sokszorosítására már nem 
kerülhetett sor. 

Hazánk felszabadulásának 41. évfordu
lója alkalmából, 1986. IV. 4-én az Országos 
Vízügyi Hivatal „Elnöki elismerés" kitün
tetésben részesítette BOSKOVITS Gábor 
geológust, a Vízkutató és Fúró Vállalat 
Vízföldtani Osztályának munkatársát. 

Az 1986. évi Környezetvédelmi Világ
nap alkalmából dr. BARTKÓ Lajost, a Ma
gyar Állami Földtani Intézet Észak-ma
gyarországi Területi Földtani Szolgálatá
nak tudományos tanácsadóját, nyugalma
zott főgeológust a Pro Natura Emlékérem
mel tüntette ki az Országos Környezet- és 
Természetvédelmi Hivatal. 

Az 1986. évi Környezetvédelmi Világ
nap alkalmából Környezetünk Védelméért 
és Fejlesztéséért kitüntető jelvényt kapott az 
Országos Környezet- és Természetvédelmi 
Hivataltól dr. A L F Ö L D I László, a Vízgaz
dálkodási Tudományos Kutató Központ 
főigazgatója. 

A Kubai Földtani Társulat Végrehajtó 
Bizottsága 1986. V. 21 -i rendes ülésének 
határozata dr. D A N K Viktort, a Magyar 
Népköztársaság Központi Földtani Hiva
talának elnökét a Társulat tiszteleibéli tag-
jává választotta. E kitüntetést Ing. Pedro 
О . V E G A MASABÓ , a Társulat elnöke, ünne
pélyes aktus keretében adta át. 

A Minisztertanács 1036/1986 (VI. 26.) sz. 
határozatával 

— dr. M O L N Á R Bélát, a József Attila 
Tudományegyetem docensét, a föld
tudomány doktorát, és 

— dr. S Z E D E R K É N Y I Tibort, a József 
Attila Tudományegyetem docensét, 
a földtudomány doktorát 

egyetemi tanárrá kinevezte. 

Dr. J U H Á S Z Árpádot, a TIT Természet
tudományi Stúdiójának volt igazgatóját 
1986. VII . l-jén a Magyar Televízió Műve
lődési Főszerkesztőségének főszerkesztő he
lyettesévé nevezték ki. 

A Magyar Hidrológiai Társaság 1986. 
VII. 17—19-én Hévízen tartott VI. orszá
gos vándorgyűlésén dr. V I T Á L I S György vá
lasztmányi tagunknak, szakirodalmi mun
kássága és szerkesztői tevékenysége elisme
réseként a SCHAIAJRZIK Ferenc emlékérmet 
adományozta. 

A Művelődési Minisztérium Kiadói Fő
igazgatósága nivódíjheti részesítette dr. 
MOLNÁR Béla tagtársunkat ,,A Föld és az 
élet fejlődése" e. könyvéért. 

B U D A György: Variszkuszi kori kollíziós 
granitoidok képződése Magyarországon, a 
Nyugati Kárpátok és a központi Cseh-
masszívum granitoidjainak példáin című 
kandidátusi értekezésének nyilvános vitája 
1986. IX. 29-én de. 10 h-kor volt az Aka
démia kistermében. 

Mohamed Abdel Rahman E L H I T I : A 
magképződés és szemcseösszenövés sze
repe az Au rétegek kristályos orientációjá
nak kialakulásában NaCl kristály hasított 
(100) felületén című kandidátusi értekezésé
nek nyilvános vitája 1986. X . 17-én de. 
10 h-kor volt az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat helyiségében, Budapest VI. Anker 
köz 1 — 3. 

Dr. D U D I C H Endre választmányi ta
gunkat, a Magyar Állami Földtani Intézet 
igazgatóhelyettesét 1986. IX. 22-től, két 
éves időtartamra, az ITJGS — UNESCO 
közös szervezet (IGCP) titkárává nevezték 
ki. Ez az UNESCO természettudományi 
főosztályán belüli hivatal Párizsban mű
ködik. Előző titkára a Német Szövetségi 
Köztársaságbeli geológus volt. 

1986. IX. 24-én a spanyolországi Sala-
maneában a VI. APLE (a spanyol nyelvű 
palinológusok társulata) szimpózium nyitó 
plenáris ülésén „Degradation expérimen
tale de la paroi pollinique" címmel 
inauguráló előadást tartott dr. K E D V E S 
Miklós tagtársunk. Az előadást követően 
az egyetem rektora az előadónak az egyetem 
érmét (1. és 2. ábra) adományozta a kutató 
munkában elért eredményeiért és a sikeres 
magyar—spanyol programokban való tu
dományos tevékenységéért. A Salaman-
cai Egyetemet 1218-ban alapították s töb
bek között Kolumbusz Kristóf is ott vé
gezte tanulmányait. 

A MTESZ XIV. küldött közgyűlésén, 
1986. X . 17-én, dr. D A N K Viktor tiszteleti 
tagunknak a MTESZ emléklapját nyújtot
ták át, hosszú időn át kifejtett kiemelkedő 
társadalmi tevékenységéért. 
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2. ábra 

1986. X . Iá-én, hosszú szenvedés után 
Bécsben, 81. évében elhunyt Professor Dr. 
Robert Janoschek, Társulatunk tiszteleti 
tagja, az ausztriai Kőolajkutató Kft. igaz
gató tanácsának tagja és nyugalmazott fő-

geológusa, a Mobil Oil Austria AG felü
gyelő bizottságának egykori tagja, az 
Ausztria Köztársaság szolgálatáért arany 
érdemérem, a Hans Höfee, érem, a Wil
helm Ritter v o n Kaid ingeb érem, az ezüst 

6 Földtani Közlöny 

1. ábra 
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„60 Jahre Erdöl in Österreich" érem tulaj
donosa, aranydiplomás doktor, sok bel- és 
külföldi tudományos társaság tagja és tisz
teleti tagja. Temetésén, X . 23-án, a bécsi 
Hietzinger temetőben D A N K Viktor a Köz
ponti Földtani Hivatal, H Á M O K Géza elnök 
és H A L M A I János titkár Társulatunk kép
viseletében volt jelen. 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta
nácsa a Munka Érdemrend arany fokozatá
val tüntette ki dr. J Á N O S S Y Dénest, a föld
tudomány doktorát, a Természettudomá
nyi Múzeum tárigazgatóját, 1986. X I . 7-én, 
nyugállományba vonulása alkalmából. 

A z I U G S R e s e a r c h D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e „ K ö z é p - és K e l e t - E u r ó p a 
N e o g é n ős fö ldrajz i T é r k é p s o r o z a t a " c. project szerkesz tőb izot t ság i ülése , 

Sa lgótarján, 1 9 8 6 . o k t ó b e r 2 7 — 3 0 . 

Az 1982-ben alakult neogén ősföldrajzi 
térképszerkesztési project ötödik, utolsó 
szerkesztőbizottsági ülését tartotta 1986. 
október 27—30. között. 

Az IUGS Research Development Prog
ramme 1982-ben fogadta el a „Közép- és 
Kelet-Európa neogén ősföldrajzi térképso
rozata M = 1 : 1 000 000" с. kutatási pro
jectet dr. H Á M O R Géza által, az 1982 — 
86-os évekre elkészített programjavaslat 
alapján. 

A project célja az volt, hogy megkísé
relje szintetizálni, horizontális-térképi meg
jelenítéssel összegezni az utóbbi 25 év szé
les körű nemzetközi együttműködésben — 
bár sokszor lokális szelvények vertikális 
vizsgálatán, illetve korrelációján alapuló 
— elért neogén rétegtani kutatási eredmé
nyeket, melyek az IUGS, RCMNS, SNS, 
Kárpát-Balkáni Földtani Asszociáció, 
UNESCO-IGCP projectek (főként a No. 
25.) keretében születtek meg. Hasonló jel
legű szintetizáló munkák eddig is készül
tek, azonban a tényadatok hiánya, a mé
retarány miatt vázlatrajz értékűek voltak. 

A kitűzött feladat megvalósítását segí
tette elő a térkép területének megválasz
tása (Ny-on E-Olaszország—Svájc, K-en a 
Kaspi-tó, E-on a Bajor molasz-medenoe-
Kárpátok E-i előtere, D-en Jugosz lávia-
Bulgária D-i határa) és az 1 000 000-s 
méretarány, annak ellenére, hogy ez a 
későbbiekben 1 500 000-re módosult. A 
munka volumenét érzékelteti a résztvevők 
száma is. 11 ország közel 60 szakembere 
egyenjogú szerzőtársként működött közre. 

A négyéves munka végén az alábbi tér
képváltozatok készültek el: 
1. Late Oligocène (23—25 millió év) 
2. Early Miocene (Early Burdigalian — 

Eggenburgian — Early Sakaraulian, 
2 1 - 2 2 millió év) 

3. Middle Miocene (Langhian — Early 
Badenian — Tschokrakian, 15,5—16,5 
millió év) 

4. Middle Miocene (Middle Serravallian — 
Late Badenian — Konkian, 13,6—15,0 
millió év) 

5. Late Miocene (Middle Tortonian — 
Pannonian — Meotian, 8,0—9,5 millió 
év) 

6. Late Miocene (Early Messinian — Pon
tian, 5,8 — 6,5 millió év) 

7. Late Pliocene (Piacenzian — Roma
nian — Aktsagylian, 1,8—3,4 millió év) 

A fenti 7 fő térképváltozatot több „sa-
tellite" térkép egészíti ki: ottnangi (on-
cophora horizont), kárpáti, középső bádeni, 
szarmata. 

Annak ellenére, hogy a térképek jellege 
kissé statikus, nem palinszpasztikus re
konstrukciót mutatnak be (azok elkészí
tése egy megfelelően kidolgozott geodina-
mikai modellre alapozva a jövő feladata 
lehet), de mindenképpen hiánypótló ér
tékűek világviszonylatban is. 

A térképek várható megjelenése 1987. 
Az atlasz formájában megjelenő térképso
rozatot rövid magyarázó szöveg is kiegé
szíti. 

Dr. H A L M A I János 

A R e g i o n a l C o m m i t t e e o n Medi terranean N e o g e n e Strat igraphy E x e c u t i v e 
B o a r d ülése , Sajgótarján , 1986. október 30 . 

Az 1985. szeptemberi kongresszus óta az 
RCMNS vezető testülete első ízben tartott 
hivatalos ülésének Magyarországon tör
tént megrendezését az indokolta, hogy az 
1986. október 27—31. között tartott IUGS 
R D P ülések résztvevői között több RCMNS 

E. B. tag volt jelen, mely jelentősen köny-
nyítette a részvételi lehetőségüket. 

A kongresszus óta az RCMNS szervezeti 
felépítése jelentősen változott. Megszűnt az 
Executive Council, helyette egy szűk körű 
Executive Board lett felállítva, melynek 
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tagjai: elnök, alelnök, titkár, munkacso
portok vezetői és az SNS képviselője (alel
nök vagy titkár). Üj elem a Scientific 
Conncil létrehozása, mely közelítőleg egye
zik a régi Executive Councillei, bár tagjai 
még nincsenek kijelölve. Jelentősen redu
kálódott a munkacsoportok száma, 8-ról 
4-re csökkent. A jelenlegi munkacsoportok 
és vezetői a következők: 

Chronostratigraphy and Geochronology, 
M. D E R M I T Z A K I S 

Ecostratigraphy, J. P. Suc 
Paleogeography and Geodynamics, M. 

BOCCALETTI 
Paratethys, I . CICHA, V . S E M E N E N K O . 
A salgótarjáni ülés célja volt, hogy az 

újjászerveződött vezető testület meghatá
rozza az RCMNS fő célkitűzéseit az 1989-es 
washingtoni világkongresszusig, ill. az 
1990-es 9. RCMNS kongresszusig, jóvá
hagyja az interim kollokviumok program
ját és a budapesti kongresszus óta üres 
titkári posztra megfelelő személyt válasz-
szon. Az ülésen az alábbi határozatok szü
lettek: 
l . A z E. B. J. M Á R T i N E i x - t (Barcelona) 

választotta az RCMNS titkárának. 
2. A 9. RCMNS kongresszus helyszínének 

Barcelonát jelölte, időpontja 1990. má
jus vége. 

3. Az alábbi interim kollokviumokat jóvá
hagyta: 
— Mediterrán Neogén Klímafejlődés 

1987. szeptember 21 — 25. 
Montpellier—Barcelona 
Szervezők: J. P. Suc, J. M A B T I N E L L 

— Neogén Emlős Biosztratigráfia 
1988. München 
Szervezők: P. M E I N 

— Paleoökológia 
1988. Utrecht 
Szervező: G. J. VAN D E R ZWAAN 

— a Paratethys új kutatási eredményei 
1988. április—május, Prága 
Szervező: I. CICHA 

— Mediterrán neotektonika 
1988. Milánó vagy Rabat 
Szervező: M. BOCCALETTI 

4. Az RCMNS vezetői az 1989-es megújítá
sig, ill. választásig: 

elnök: METJLENKAMP J. E . (Utrecht) 
alelnök: H Á M O R G. (Budapest) 
titkár: M A R T I N E L L J . (Barcelona) 

5. Jóváhagyólag tudomásul vette a 8. 
kongresszus ,.Proceedings" kötetének 
kiadásával kapcsolatos tájékoztatást. 

Dr. H A L M A I János 

K ö n y v i s m e r t e t é s 

Georgius AGRICOLA : Tizenkét könyv a 
Bányászatról és kohászatról, amelyekben a 
bányászat és kohászat körébe tartozó hiva
talokat; eszközöket, gépeket és minden 
egyéb dolgokat nemcsak legérthetőbben 
leírja, nanem azokat még a kellő helyen 
beillesztett képekkel e's a latin és német 
megnevezések feltűntetésével a lehető leg
világosabban szemlélteti. 

Ez a hosszú című, 658 oldalas írásmű 
Bázelben jelent meg az 1556. évben, latin 
nyelven, de a kéziratát AGRICOLA már 
1550. dee. l-jén befejezte. Az utóbbi neve
zetes dátumát tartják a bányászati tudo
mányok születésnapjának. Ez a könyv az 
egykori bányászat és kohászat kiváló is
mertetése, mely ,,a jelen időkig lenyűgözi 
az olvasót". 

AGRICOLA híres könyvét latinról lefor
dították német, olasz, lengyel, angol, cseh, 
orosz és most magyar nyelvre. Összesen 
21 kiadást ért el. A fordítások nagy része 
újkeletű, mert régebben a latin nyelven 
írt művet általánosan megértették a tanult 
emberek. 

Az 1556. évi első kiadásból 113 példányt 
ismernek, ezek közül 3 Magyarországon 
van (egy a Tiszántúli Református Egyház

kerület debreceni könyvtárában, a másik 
a kalocsai Érseki Könyvtárban, a harma
dik a Nehézipari Műszaki Egyetem könyv
tárában, Miskolcon). 

A bevezető tanulmányból megtudjuk, 
hogy ezt a művet már I. N E W T O N is hasz
nálta, J. W A T T a gőzgép feltalálója németül 
tanult, hogy megérthesse; G O E T H E írja 
róla: „most is csodáljuk őt műveiért, ame
lyek átfogják a bányaművelést, ásvány- és 
kőzettant . . ." G . W E R N E R az „ásványtan 
atyjának" nevezte, M. V . LOMONOSZOV a 
modern bányatudományok megalapítóját 
tisztelte benne. 

Az említett nagyságok után most kézbe 
vehetjük mi is és nagyon szép magyar 
nyelvre fordítva ismerkedhetünk meg vele. 

Az 1986-ban megjelent magyar nyelvű 
könyvet az Országos Magyar Bányászati 
és Kohászati Egyesület adta ki, B E C H T 
Rezső kitűnő fordításában, melyhez vilá
gos, rövid és mégis csaknem mindenre ki
terjedő lábjegyzeteket, bevezető tanul
mányt MOLNÁR László, a Központi Bányá
szati Múzeum igazgatója készített. A füg
gelékben a könyvben használt régi mér
tékegységeket, AGRICOLA és kora című ta
nulmányt, irodalmat és igen bőséges sze-

6* 
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mélyi mutatót találunk, amelyben 3 7 8 sze
mély adatai szerepelnek. 

A könyv rövid tartalmát maga A G B I -
COLA ismerteti MÓKIC választófejedelemnek 
és Á G O S T Szászország hercegének, 1 5 5 0 . 
dec. l-jén kelt ajánlásában. 

A 12 könyv, mai értelemben 12 fejezet
nek nevezhető. 

Az első könyv tartalmazza mindazt, amit 
a bányászat és a bányászok ellen fel szok
tak hozni. Hogy piszkos testi munkát igé
nyel és nem szellemi munkát, pedig való
jában igen sokféle tudásra és tapasztalatra 
van szükség: hogy milyen területet érde
mes feltárni és hol marad meddő minden 
kutató munka. Ismerni kell az ásványo
kat, kőzeteket, érceket, a földalatti dolgok 
eredetét, okait és tulajdonságait. Akik 
rosszallják a bányászatot, nem veszik te
kintetbe a tanult, tapasztalt és a tudatlan 
bányász közti különbséget. írja, hogy Sel-
mec- és Körmöcbányán már 800 éve ontják 
a bányák a gazdagságot. A bányászat el
lenzői magát az Istent vádolják, mert sze
rintük bizonyos dolgokat hiába és cél nél
kül teremtett és О az ebből származó ba
jok előidézője. Pedig nem a fémeket illeti 
vád, hanem a mi saját gonoszságunkat, 
amikor rosszra használjuk. 

í g y érvel a bányászat érdekében. Említi 
THTJKZÓ Jánost, akit a Magyar Királyság 
erdélyi bányái tettek dúsgazdaggá és gróf 
S C H U C K Istvánt, Joachimsthal ezüstváros 
alapítóját, aki a végzetes mohácsi csatá-
ben esett el. 

A második könyv leírja: milyen a jó 
bányász. „Mindenekelőtt jámbor szívvel 
tisztelje az Úristent . . ." Végezze munká
ját illően és lelkiismeretesen . . . " A bá
nyatulajdonosnak többször saját kezűleg 
is részt kell venni a munkában, nem úgy, 
hogy megszakadjon, hanem hogy példát 
mutasson és oktasson. Mert már X E -
NOPHOU (i.e. 4 3 4 — 3 5 5 ) is írta, „A gazda 
szeme hizlalja a lovat". 

Itt ír az érckutatásról és bányatelepí
tésről, milyen területen lehet jó eredményt 
remélni. Említi a holt-tengeri bitument, 
hogy azt a tenger hidege borostyánkővé és 
aszfalttá sűríti és hogy a víz párologtatva 
önmagától változik sóvá. 

Végül mint kutatásmódot leírja a va
rázsvesszőt, és a helyes használatának öt 
feltételét is. De megjegyzi: ,,az igazi bá
nyász, aki becsületes és komoly ember hí
rére tart igényt, nem veszi használatba a 
varázsvesszőt, mivel a dolgok használa
tával ismerős tapasztalt férfiú belátja, 
hogy ebből semmi haszna nem lehet. 
Ezért inkább a telérek jelenlétének jeleire 
fogja figyelmét összpontosítani." 

A harmadik könyv az érctelérek és töm-
zsök tulajdonságait tárgyalja, de csak tér

beli elhelyezkedésüket, a bányászkompaszt, 
nevezéktani kérdéseket részletez, sok szép 
ábrával. Foglalkozik a folyók aranytartal
mával is. 

A negyedik könyv a bányatelkekkel, ezek 
kimérésével, a bányaműveletek jogi és 
pénzügyi kérdéseivel, valamint a bányász 
tisztségekkel foglalkozik. 

Idézet a bányász esküből: . . .,,ez a telér 
az enyém, s ha nem az enyém volna, akkor 
se fejem, se kezem ne szolgáljon engem." 
írja, hogy a táró tulajdonosának földbir
tokjoga is volt akkora területre, amekko
rát a kézíjjal kilőtt nyíl berepült és ezen 
belül marháit legeltethette. 

Leírja a bányászmunka időbeosztását. 
A nap órája 3 műszakra oszlik, minde
gyik 7 órahosszáig tart. A reggeli műszak, 
hajnali 4-től 1 1 óráig, a nappali 12-től 7-ig, 
az éjjeli 8-tól éjjel 3-ig. A nehéz munkát 
csöndes énekléssel teszik elviselhetővé. A 
műszakváltást a bányavárosban nagy ha
rang jelzi. Ha ez megszólal, az utcácskákat 
ellepi a bányász nép, sietnek a munkahe
lyükre. Ha a műszak véget ér, az akna 
ácsozatát döngetik, ezt lent továbbadják 
egymásnak a bányászok. 

Az ötödik könyv az erőtelepek feltárása, 
művelése és a bányamérés, az aknák, tárók 
és keresztvágatok létesítése, a jövesztés 
módjai, csákánnyal, ékkel és kalapáccsal, 
tűzzel. Bőven ír a vízemelésről és szállítás
ról. 

A tárnát legalább két vájár hajtja.. Az 
egyik elöl a felső részt vájja, a másik mö
götte az alsó részt . . . , „miközben munká
jukat végzik, a földalatti bányaterek ked
ves dalaiktól visszhangzanak, melyekkel az 
oly kemény és veszélyes munkájukat elvi
selhetőbbé teszik". 

A hatodik könyv a bányász szerszámok
kal és bányagépekkel foglalkozik. A csörlő, 
taposókerék, lójárgány nagy szerepű és 
ahol csak lehet, vízerővel hajtott gépeket 
alkalmaztak. Ötletesség és az évszázadok 
alatt kiforrott célszerűség jellemzi a víze
melő, szellőztető, emelő, szállító gépeket. 

Itt írja le AGBOCOLA a bányászbeteg
ségeket, „mert nagyobb gondot illik for
dítani az egészség megtartására, mint a 
pénzszerzésre". A nedves bányában a na
gyon hideg víz, a szárazban a kavargó por 
okoz betegségeket, felsebzi és gennyé vál
toztatja a tüdőt, elsorvasztja a testet. A 
fekete kohófüst csontig ható fekélyeket 
rág a húsba. A levegő méreggel telik meg, 
kénes-timsós gőzök ölik meg a bányászo
kat. 

Megemlíti, hogy szerencsére kevés bá
nyában lappangó veszedelem a „szörnyű 
hegyi szellemek" kísértése. A „borzasztó és 
embergyilkos bányaszellem elől min
denki menekül," mivel nem űzhető el, 
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„csak imával és böjtöléssel" lehet szaba
dulni tőle. A lábjegyzet szerint alig ért
hető, hogy AGBICOLA tudományos műkö
dését ismerve hogy adhat hitelt a bánya
rémről szóló meséknek. Pedig érthető. A 
felvilágosult ember is pánikba eshet, réme
ket láthat, olyan kísérteties veszélyes 
környezetben, mint a föld mélyének sötét 
bányaürege, elfoghatja a bénító félelem
érzet, ha veszélyes helyzetére gondol. A 
veszélyhelyzet érzésének eluralkodásakor 
kialakuló fejvesztett vakrémület idején 
nem számítanak az ész-érvek, az ösztönök 
lépnek előtérbe. Ilyenkor az ateista is ösz
tönösen „jaj Istenemet" kiált. Mindezt 
hideg ésszel csak az a tapasztalatlan ta
gadja, aki még nem volt végveszélyben. Az 
itt említett Rammelsberg bányaomlás, 
amikor egyetlen napon „négyszáz asszony 
maradt özvegyen" és a sok hasonló eset 
örök nyomot hagyott a bányászok lelké
ben, írja AGBICOLA , hogy a magyarországi 
bányavidékeken vannak asszonyok, akik
nek már hét férjük volt. 

A hetedik könyv az ércek és fémek vizs
gálatával, a próbavétellel, kémlészettel 
foglalkozik. Régi és nehezen érthető vizs
gálati módszereket ír le, a lábjegyzet sze
rint több mindent összezavar. Többször 
szerepel az ércnek emberi vizeletben való 
főzése és hasonló módszerek. 

A nyolcadik könyv az ércelőkészítést tár
gyalja: a válogatás, pörkölés, zúzás, mosás 
módszereit. Leírja, hogy a magyarországi 
Besztercebányán hogyan válogatják, és 
szállítják csúzdákban az érceket. Beszter
cebánya és Ürvölgy rézérceinek feldolgo
zását ábrázoló fametszet a magyarországi 
bányászat technikájának egyik legértéke
sebb dokumentuma FALLÉE Jenő bányá
szattörténész szerint. 

Az aranymosás ismertetésével említi az 
argonauták kolchiszi aranygyapjú regéjét, 
ahol a Rion-folyó hordalékának aranytar
talmát birkabőrön fogták fel. Ez volt az 
aranygyapjú. 

A kilencedik könyv az ércek olvasztásá
ról és a fémek kinyeréséről szól. Itt leírja 
az olvasztókemencék fajtáit, az építésü

ket, az olvasztás folyamatát, az arany, 
ezüst, réz, ólom, ón, vas, higany, antimon 
és bizmut kinyerését, amelyben magyar 
kemence, magyar tűzhely említése is sze
repel. 

A tizedik könyv a nemesfémek elválasz
tásáról, az űzésről és ezüstfinomításról szól. 
Nedves és száraz választó módszereket 
ismertet részletesen, miközben a „magyar 
űzőkemencét" is leírta. 

A tizenegyedik könyv az ezüst elválasztá
sát tárgyalja a réztől és a vastól. 

Végül a tizenkettedik könyv a sólepárlást 
és az üvegkészítést írja le. 

Ebben a 12 könyvben foglalta össze 
AGBICOLA korának ismereteit a bányá
szatról és kohászatról, művét évszázado
kig használták. 

A könyv ékessége az a 292 művészi és 
műszakilag is kifejező fametszet, amelyet 
Blazius W E F F E N I G joachimsthali mester 
készített. AGBICOLA egyetlen igazolt arc
képe, amely a könyv címlapját díszíti, a 
nagyszombati születésű ZSÁMBOKI János, 
jeles magyar orvos, író, történész, 1576-ban 
Antwerpenben megjelent arcképgyűjtemé
nyében maradt fenn. 

A függelékben a korabeli mértékegysége
ket ismertetik és az AGBICOLA és kora című 
érdekes tanulmánnyal fejezik be a köny
vet. Ebben rövid, de nagyon sikerült műve
lődéstörténeti áttekintés után az akkori 
bányászat helyzetét, AGBICOLA szülőföld
jét, életét ismertetik, munkásságát mél
tatják. Kár, hogy itt a tárgyilagosságot 
feledve minduntalan alkalmat keresnek 
egyoldalú reformáció ellenes megnyilvá
nulásokra. 

AGBICOLA könyvének befejezése a mo
dern bányászati tudományok születésnap
ja, írja a befejezés. 

A függelék irodalomjegyzékkel és sze
mélymutatóval végződik, melyben az idé
zett személyek nagyon jó bemutatását ta
láljuk. 

A szép kiállítású, nagy jelentőségű és 
tanulságos könyv a geológus kartársak fi
gyelmét érdemli. 

Dr. KŐKÖSSY László 

A shergo t t i t t í p u s ú m e t e o r i t o k geokémia i 
v o n a t k o z á s a i 

1865-ben India Bihar tartományában, 
Shergotty-ban egy б kg tömegű meteorkő 
hullott le. Az idők folyamán vizsgálatokra 
már sok elfogyott belőle, de 3 kg-nyi töme
get még ma is őriz a Calcuttái Földtani 
Intézet. 1872-ben az osztrák TSCHEBMAK 
vizsgálta, és eredményeiről az Osztrák 
Tudományos Akadémia egyik ülésén be is 

számolt. Az időben azonban a vizsgálati 
technika nem tette lehetővé, hogy e mete
ori tkő a szokványostól eltérő tulajdonsá
gaira fény derüljön. 

Majdnem 100 évvel később, 1966-ban 
H. W A N K E volt az első, aki e meteoritnak 
marsbeli származását feltételezte. Elgon
dolását nagy kétkedéssel fogadták, főként 
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a fizikusok, mert nem tartották dinamikai 
okokból lehetségesnek, hogy w kőzettömeg 
olyan nagy kinetikai energiát nyerjen a 
kilövelésekor, hogy kiszabadulhasson a 
Mars vonzásteréből. 

Az évek során azonban gyűltek az ellen
érvek. Ezeket három csoportba lehet so
rolni. 

1. Néhány újabb olyan meteoritot talál
tak, amely ásványtani-kémiai szempont
ból a shergottitnak elnevezett meteorithoz 
hasonló és a többi meteoritkőtől eltérő 
sajátosságú. 

2. 1982-ben négy antarktiszi meteoritot 
találtak, amelyeknek a Holdból való szár
maztatását állítják. Ha ez a megállapítás 
igaz, akkor ez nagy mértékben gyengíti a 
kinetikai aggályokat. 

3. A Viking űrhajó Mars-talaj elemzé
sei, továbbá a Mars légkörének összetétele 
megerősíteni látszik a feltevést, amit azon
ban mindezek ellenére még a vizsgálatok
ban résztvevő kutatók nagy része is csak 
munkahipotézisnek tart. 

A probléma részletesebb tisztázására egy 
nemzetközi munkacsoport alakult, amely
nek sokirányú vizsgálati eredményeiről a 
Geochimica Cosmochimica Acta 1986. jú
niusi száma ad részletes beszámolót. 

A vizsgálatok főként az említett három 
kérdéscsoportra vonatkoznak. Az 1. pont 
kapcsán megállapítást nyert, hogy ez idő 
szerint összesen nyolc olyan meteoritkövet 
ismernek, melynek sajátságai a shergottité-
hoz hasonlóak és minden más eddig ismert 
meteoritétól eltérnek. E nyolc meteorit
követ a sajátosságok még részletesebb is
merete alapján három csoportba osztották: 
a shergottit, a Nakhla és a Chassigni típus
ba. Röviden a névadók kezdőbetűjével je
lölve a szakirodalom az SNC-meteoritokról 
beszél. 

Az SNC-meteoritok származási helyét, 
Földre hullásának, illetve megtalálásának 
dőpontját és tömegét az alábbiakban fog
lalhatjuk össze: 

Shergottitok 
Shergotty, India 1865. aug. 5 kg 
Zagami, Nigéria 1962. okt, 23 kg 
Antarktiszon találva 

1977 0,48 kg 

Antarktiszon találva 

1979 7,9 kg 
Nakhla típusúak 

Nakhla, Egyiptom 1911. jún. 40 kg 
Lafayette, Indiana 1931 0,60 kg 

Governador-Vala-

dores, Brazília 1958 0,16 kg 

Chassigny (különálló) típus 
Chassigny, Francia

ország 1815. okt. 4 kg 

A vizsgálatokra alakult nemzetközi 
munkaközösség, amelyet „Shergotty-con-
sortiumnak" neveztek el, Y. G. LATJL 
(Battelle, Richland) irányításával műkö
dik. A vizsgálatok kiterjednek makro-ké-
miai összetételre, nyomelem vizsgálatokra, 
izotóp vizsgálatokra, kozmológiára, gáz
zárvány vizsgálatokra, petrológiára, szö
veti vizsgálatokra stb. Ezekből itt csak 
néhány geokémiai érdekességű eredményre 
térek ki. 

Az eredmények értékelésekor három 
összehasonlítási alapot vettek figyelembe: 
a Föld és a Mars légkörének összetételét, 
a Mars-felszín meglevő (igen gyér) vizsgá
lati adatát és a közönséges eukrit-mete-
oritok összetételét. 

Eltérés a közönséges eukrit meteori
toktól : 

— Víztartalmú fázis általában csak az 
SNC típusúakban van 

— A K/TJ arány az SNC meteoritok ese
tében kb. 16, a közönséges meteori
toknál kb. 3. 

— A ritkaföldfémek atomsúly szerinti 
frakcionációt csak az SNC meteori
toknál mutatnak, a közönségeseknél 
a gyakorisági eloszlás egyenes vona
lat ad. 

— Az illó komponens tartalom csak az 
SNC meteoritoknál számottevő. 
A Föld és a Mars légkörével való 
összehasonlítás : 

— A közönséges meteoritok gázzárvá
nyainak összetétele a Föld légkörére 
emlékeztet, az SNC meteoritoké nagy 
általánosságban inkább a Mars lég
körének összetételét közelítik. 

— Igen jellemzőnek tűnik a kétféle lég
körben a nemes gázok stabil izotóp
jainak aránya: 
A Föld légkörében az 4 0 Ar/ 3 6 Ar = 
= 295,5, a 1 2 9 X e / 1 3 2 X e = 0,95^ 

— Hasonló értékeket mutatnak a kö
zönséges meteoritokból kinyert nemes 
gázok izotóp arányai is. 
A Mars légkörében 4 0 Ar/ 3 6 Ar = kb. 
3000, a 1 2 9 X e / 1 3 2 X e = 2,5. 
Az SNC hasonló értékű izotóp eloszlást 
mutat. Ez esetben tehát az eltérés 
igencsak szignifikáns. 

Az itt kiragadott példák egyáltalán nem 
adják a vizsgálatok teljességét, még geoké
miai szempontból sem. Ezt a néhány kirívó 
különbséget is csak igen leegyszerűsítve 
mutatom be. 
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Végezetül azzal három az ismertetést, 
amit a munkacsoport kutatói közül is töb
ben vallanak, hogy bár az adatok igen le-
nyűgözőek, mégis a kérdés végleges lezásá-

rásáhoztöbb további ismeretanyag szük
séges. Ujabb információk várhatók a tá
volabbi jövőben tervezett Marsra-szállás-
tól. V O G L Mária 

R e f l e x i ó e g y ref lexió ref lex ió ira 

B E N K Ő Ferenc professzor könyve a geo
lógiai és kozmogóniai ciklusokról az új 
egyetemes ciklustörvény tükrében (Geo
logical and cosmogonie cycles as reflected 
by the new law of universal cyclicity, 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985, 401 p.) 
nagyszabású, tudatos és tudós, ötletes és 
szorgalmas reflexió SZÁDECZKY-KARDOSS 
Elemér professzor univerzális ciklustör
vény-koncepciójára. TOMSCHEY Ottó bra
vúros angol fordítása ezt az elképesztően 
gazdag és szellemesen rendezett anyagot a 
külföldi szakemberek számára előbb tette 
széles körben hozzáférhetővé, mint a ma
gyarul mégiscsak könnyebben és szíveseb
ben olvasó hazaiaknak. (Mikor lesz olvas
ható magyarul?) 

Örömünkre szolgál, hogy a hatás nem 
is maradt el. Reflektált rá az ITJGS folyó
irata, az Episodes 9/1, 1986. márciusi szá
mában A. F. T R E N D A L L (Ausztrália), a 
Journal of Petroleum Geology 9/2, 1986 ápri
lisi száma, a Géochronique 1986-os 17. szá
mában Prof. A. CAILLETJX , a Pascal-Géode 
Georef. francia — amerikai számítógépes 
bibliográfiai rendszer, a Mitt. d. österr. 
Geol. Ges Bd. 78, 1985-ben K . K R A I N E R , 
valamint a szovjet Beferativnüj Zsurnal is. 
Dy módon a könyv megjelenéséről és tar
talmáról az angol, francia, német és orosz 
nyelven olvasó szakemberek egyaránt tudo
mást szerezhettek, megjelenésétől számí
tott egy éven belül. 

Valamennyi reflexió egyértelműen pozi
tív. Közös vonásaik: kiemelik, hogy a 
amerikai, a nyugat- és kelet-európai, vala
mint a szovjet irodalmat is átfogóan ismeri, 
használta és idézi a szerző (mintegy 800 
tétel); hogy az enciklopédikus igényű és 
jellegű adathalmazt logikusan, áttekint
hetően csoportosította, csaknem 200 kép
pel, 100 táblázattal és mutatóval (index
szel) könnyen kezelhetővé tette; hogy nyel
vezete jól érthető és élvezetes. 

A. F. T R E N D A L L az Episodes-Ъап, A. 
CAILLETJX a Géochronique-Ъап és K. K R A I -
N E B a Mitteilungen . . .ben, valamint a 
Journal of Petroleum Geology névtelen szem
leírója is észleli és elismerően méltatja a 

„hátteret" és rendezőelvet, SZÁDECZKY-
K A R D O S S Elemér univerzális ciklustörvé
nyét. (Még ha a nevét nem is sikerül helye
sen leírniuk.) Elsikkadt viszont ez a Pas
cal-Géode és a Referativnüj Zsurnal ismerte
tésében. Sőt az utóbbi az univerzális cik
lustörvény felfedezését a szerzőnek (ti. 
B E N K Ö F.-nek) tulajdonítja, Ezzel szem
ben A. CAILLETJX elismerőleg nyugtázza, 
hogy a szerző lojális tudott maradni SzÁ-
DECZKY koncepciójához és az azon „túl
nyúló" tényekhez egyaránt. 

A reflexiók komolyságát és érdemi vol
tát a kritikai megjegyzések is mutatják, 
í g y A. F. T R E N D A L L nehezményezi, hogy 
a szerző, teljes tárgyilagosságra töreked
vén, nem „válogatott" a felhasznált ada
tokban, és így — úgymond — megbízha
tatlanokat is beépített, a válogatást az 
olvasóra bízva. K. K R A I N E R szerint a 
geológiai és kozmogóniai ciklusok (pl. a 
200 millió éves nagyciklus és a galaktikus 
év) összefüggése még további vizsgálato
kat igényel. 

Végeredményben a könyvet a föld- és 
élettudományok, valamint a fizikai tudo
mányok szakemberei széles körének ajánl
ják, a szakkönyvtárak és a szakemberek 
könyvespolcaira egyaránt. 

A. F. T R E N D A L L a ciklicitás-elmélet 
jelentőségét a lemeztektonikáéval állítja 
párhuzamba, B E N K Ő könyvét pedig a 
Guinness-féle „Rekordok könyvéhez" ha
sonlítja. Ez a párhuzam alighanem először 
merült fel magyar szerző szakkönyvével 
kapcsolatban . . . 

Szívből gratulálva a szerzőnek, a fordí
tónak és a kiadónak egyaránt, remélem, 
hogy „Benkő's book of cyelicities" valóban 
tudományos best-sellerré válik, a hazai 
tudomány hírnevét és az Akadémiai Kiadó 
pénzügyi mérlegének javulását egyaránt 
eredményesen szolgálva. 

Bízom benne, hogy ezen túlmenően ha
tékonyan készíti elő SZÁDECZKY-KARDOSS 
Elemér professzor sajnos már postumus 
(nem posthumus !) könyvének méltó nem
zetközi fogadtatását. 

DTJDICH Endre 
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I s m e r t e t é s R Ó N A I András: A z A l fö ld n e g y e d i d ő s z a k i fö ld tana c. kötetről 

E monográfia a Magyar Állami Földtani 
Intézet kiadásában jelent meg 1985-ben a 
Qeologica Hungarica Series Oeologica Tomus 
21, 446 oldalon 388 ábrával, angolnyelvű 
összefoglalóval (413 — 436. oldal) és szaki
rodalmijegyzékkel (437 — 446. oldal). 

A könyv tartalma jóval több, mint amit 
szerényen a címe jelez, tehát nemcsak az 
Alföld negyedidőszaki földtani fejlődését, 
hanem a korábbi korokét is tárgyalja. 

R Ó N A I András szerkesztése a rendszere
zett tudományos eredményeket úgy közli, 
hogy a nemzetgazdaság jelenlegi és főleg 
jövőbeni szükségleteinek a lehető legna
gyobb segítségére legyen. Ez abban mutat
kozik meg a legjobban, ahogy a terület 
legfontosabb természeti javait, a felszín
alatti vizeit és talajait, egymással szoros 
összefüggésben tárgyalja. Ebből a szem
léletből ered az is, hogy a medencét kitöltő 
kőzetek közül a legrészletesebben a negyed
koriakat tárgyalja. Részletesen elemzi fő
leg a kőzetek vízföldtani tulajdonságait, a 
bennük mozgó víz szoros kapcsolatát nem
csak a kitöltés kőzetanyagával, hanem 
azok felszínalatti geometriájával, a felszín 
vizeivel, talajával és morfológiájával. Az 
Alföld gazdaságföldtani tárgyalását követi 
földtani tájainak részletes elemzése. 

Szükséges e monográfia előzményeinek 
rövid tudománytörténeti ismertetése. 

A Magyar Állami Földtani Intézet száz 
éves tartozását egyenlítette ki ezzel a kö
tettel. SZABÓ József ugyanis már 1886-ban 
sürgette alföldi térképező osztály szervezé
sét a Földtani Intézetben. Indoka már ak
kor is egészen modern szemléletet jelez, 
mert az alföldi földtani térképezés módja 
más, „mert az Alföldön a kőzetek függő
leges vizsgálata és azokban a mozgó víz 
iránya, mennyisége és minősége lényegesen 
szerepel". 

SZABÓ József „kívánsága" csak 1950-ben 
kezdett megvalósulni, amikor V I T Á L I S Sán
dor két térképező csoporttal elindította az 
ország síkvidéki területeinek térképezését, 
a talajvízkutak térképezését, adataiknak 
helyszíni felvételét és a régi fúrott kutak 
mintáinak feldolgozását. 

V I T Á L I S Sándor „eltávolítása" után a 
térképezőket áthelyezték, a síkvidéki min
ták laboratóriumi feldolgozása megszűnt, 
í g y a kellő befejezés elmaradt és csak el
húzódva ez a térképezés 1966-ban ért véget. 

Ennek az ún. „harmadik alföldi térképe
zésnek" 1 : 200 000-es lapokon szerkesz
tett és a korábbi térképeket is felhasznált 
összegezéséből —készült el Magyarország 
1 : 300 000-es földtani térképének a píiocén 
és pleisztocén kőzetű területeket ábrázoló 
része. 

A „harmadik térképezés" hatása to
vább is érvényesült: 

1. R Ó N A I András párhuzamosan térké
pező munkájával vezette a fúrott kutak 
1950—56. években gyűjtött adatainak fel
dolgozását. E munka során alakult ki a 
síkvidéki talaj vízkutatásnak és térképi áb
rázolásnak nemzetközileg elismert R Ó N A I -
féle módszertana. Közzétett eredményei: 
„A magyar medencék talajvize" (1 : 400 000 
méretarányú kétképsorozattal), MAFI 
XLVI/1 Évkönyve, 1956-ban és az „Alföld 
talajvíztérképe" 1 : 200 000 méretarányban 
1961-ben. 

2. 1958-tól ugyancsak R Ó N A I A. veze
tésével megkezdődött a III. síkvidéki tér
képezés reambulációja. Ennek során ala
kult ki jó részben a jövőben követendő 
térképezési, fúrási és anyagfeldolgozási 
módszertan. Ennek eredményeként az 
1963. és 1975. évek között jelent meg 11 
db 1 : 100 000 méretarányú térképlap és 
magyarázó füzeteik. 

3. 1959-ben ugyancsak VITÁLIS S. kez
deményezésére kezdődött el TJBBANCSEK 
János vezetésével az ország fúrott kút-
jainak helyszínelése, a terepi mérések és 
korábbi adataiknak részletes, országos ka
taszterben való rendszerezése és a kataszter 
kéziratának mindmáig tartó folyamatos ve
zetése. Az 1963—1981 között megje
lent 10 kötet tartalmazza a kataszter ada
tainak jó részét, TJBBANCSEK J. térképi, 
szelvényes és szöveges feldolgozásával. 

4. 1 9 6 2 - 6 9 között elkészült a VITTJKI-
ban, ugyancsak V I T Á L I S S. kezdeményezé
sére, az ország rétegvizeinek feldolgozása 
1 : 100 000-es és 1 : 200 000-es lapokon 
E R D É L Y I Mihály vezetésével. Ennek a fel
dolgozásnak a rétegvíz mennyiségi és minő
ségi értékelése, a felszínalatti geometria 
részletes elemzése, vizsgálata mellett fő fe
ladata volt a rétegvíz dinamikájának vizs
gálata. A kiadványkötetként elkészült 
részletes feldolgozás kéziratban maradt. 
Rövid összefoglalása a VIT UKI Közle
mények 18. számaként 1979-ben jelent meg 
E R D É L Y I M. szerzőtől „A Magyar medence 
hidrodinamikája" címen. 

5. A VITUKI 1965-1977 között jelen
tette meg „Magyarország hévízkútjai" há
rom és „Budapest hévizei" egy kötetét. 

6. VITÁLIS Sándor ösztönzésére a Hidro
lógiai Társaság folyóirataiban az 1950-es 
évek közepétől számos tanulmány és ki
sebb „monográfia" jelent meg, főleg a sík-
és dombvidékek területéről. Itt közölte 
R Ó N A I A. folyamatosan a síkvidéki térké
pezés módszertanát és elért eredményeinek 
jó részét is. 

A fent felsorolt, főleg vízföldtani vizs-
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gálatok az intézményekben végzett célku
tatások eredményeit hozták nyilvánosság
ra. Bármilyen hasznosak népgazdaságilag, 
nem összehangolt terv szerint történtek. 
Az 1960-as évek elején elkezdődött inten
zív mezőgazdasági fejlődés és feldolgozó 
iparának gyors megnövekedése, több más 
iparágunk részben a sík- és dombvidékre 
történt telepítése, a víz- és útépítés, főleg 
azonban a fejlődésnek velejárója, a fel
színalatti vizeinkkel való helyes gazdálko
dás érdekében szükség lett olyan intéz
ményre, mely gazdája legyen a síkvidékek 
összehangolt kutatásának. í g y alakult 
1964-ben a Magyar AH. Földtani Intézet
ben R Ó N A I A. vezetésével a síkvidéki tér
képező osztály, főleg a negyedkori meden
cék feltárására, az általa akkorra már jó
részt kidolgozott metodika alapján. 

Ennek a negyedik (komplex) Alföld 
térképezésnek RÓNAi-féle koncepciója a 
három mélységi sávban való feltárás. 

A sekély (főleg 10 m-es) fúrások háló
zatát 1 : 100 000 ma. térképlapok szerint 
tervezték. Sekély fúrások alapján szer
kesztett térképeknek és szelvényeknek 
kell kielégíteni a geológiai igényeken kívül 
a vízföldtani (főleg talajvíz), agrogeológiai 
és építésföldtani igényeket. A másfél km-es 
fúrási hálózat általában kielégítőnek bizo
nyult a részletes feltárások tervezésé
hez. 

A közepes mélységű fúrások és rétegvíz 
figyelő kutakká kiépített magfúrások tájé
koztatnak a vízadó és vízzáró képződmé
nyek térbeli helyzetéről, a kőzetek anya
gáról, a felszínalatti víz minőségéről és 
hőmérsékletéről, főleg azonban a vízmoz
gás dinamikájáról, a vízjáték éves és na
gyobb periódusú változásairól és a vízter
melés hatásáról. 

A mélyebb földtani viszonyok felderí
tésére 100—1500 m-es magfúrásokat tele
pítettek E D és N y — К irány tengelyek 
mentén. Ezeket képezték ki megfigyelő 
kutakká. A fúrásokban végzett hidrodina
mikai megfigyelések, a fúrásminták kőzet
tani, vízföldtani, őslénytani feldolgozása 
és a vízelemzések alapján térképek (föld
tani, agrogeológiai, vízföldtani, építésföld
tani, gazdaségföldtani, mélyföldtani stb. 
változatok) és magyarázó szövegű atlasz 
készült minden 1 : 100 000 ma térkép terü
letéről. 

A kísérleti felvételi terület térképe 
1 : 100 000 mértékben jelent meg nyom
tatásban, a többi feles kicsinyítésben 
1 : 200 000 ma-ban. 1984 végére nyomta
tásban megjelent 13 térképlap, kéziratban 
elkészült 24, 7 térképlap pedig szerkesztés 
alatt volt. 

A mélyföldtani adatokat (kb. a negyed
kori medenceüledékek talpától) az OKGT-

től, a Geofizikai Intézettől és a hóvízka-
taszterből vették át. 

„Az Alföld földtani megismerésének tör
ténete" e. fejezet (9—55. old.) tudomány
történeti jelentőségű. K Ő B Ö S S Y László írta 
„Az Alföld földtörténete" c. fejezet elejét, 
a negyedidőszakig tárgyalt részt (57—66. 
old.). 

A pannóniai kor végének domborzata a 
legutóbbi évekig közölt adatok összefog
lalása (66. old.). 

A pliocén-pleisztocén határ meghatáro
zásának fő nehézsége a kevés e célra hasz
nálható őslénytani adat. Ott éles a határ, 
ahol a finomszemű pliocén tavi-szárazföldi 
képződményekre durvaszemcsés pleiszto
cén folyóvízi üledék rakódott. Két helyen 
nehéz a határ megvonása. A Szegednek 
irányuló 6s-Duna sávjában a folyóvízi 
durvaszemcsés üledék lerakódása már a 
pleisztocénben megindult, ezért a folyami 
üledék képződményhatára mélyebben van 
az időhatárnál. Ezzel szemben a Békési-
süllyedékben fiatalabb az időazonos tör
téneti határnál, mert itt még a pleisztocén
ben is tartott a finomszemű üledék lerakó
dása. A képződményhatár bizonytalansága 
esetén a kronosztratigráfiai határ, lega
lábbis a pleisztocén aljáig, jól megállapít
ható a földmágneses térfordulással. 

A kötet következő részére (66 — 204. old.) 
áll leginkább az, hogy a címe milyen 
„szűk" tartalmához képest. 

A szakirodalom adatai, kiegészítve és 
pontosítva a Földtani Intézet magfúrá
sainak feldolgozása során nyert eredmé
nyekkel, részletesen tárgyalja a negyedidő
szaki folyóvízi üledókképződés kezdeteit, 
majd a negyedidőszak alföldi rétegtanát és 
tektonikáját, a süllyedések és kiemelkedé
sek korrelációját. A negyedidőszak éghaj
latának változásait a kőzetkifejlődés jel
legének és főleg a jászladányi fúrás pollen
vizsgálatának eredményeivel igazolja. Az 
éghajlati típusok változatosságát szemlél
teti az elmúlt 200 év éghajlatának elemzé
sével is. 

A szerkezetkutató magfúrások részletes 
kőzettani és őslénytani vizsgálatokon ala
puló szelvényeinek a jászladányi alapfú
rással való összehasonlítása tette lehetővé 
az alföldi üledékképződés ciklusosságának 
bizonyítását. Ez az egyik legfontosabb 
eredménynek számít. 

A negyedidőszaki kéregmozgások mór
tékének és helyeinek ismertetése során is
mét kitér a pliocén-pleisztocén határ kér
désére. Erre választ adott egyrészt a jász
ladányi fúrás szelvényeinek összehasonlí
tása a dévaványai és vésztői fúrások szel
vényeivel, másrészt e két utóbbi fúrás 
paleomágneses szelvényeinek sok más szel
vénnyel való összevetése. A pliocén-ple-
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isztocén határ a MATTTYAMA-GATTSS fordu
lattal (2,4 millió év) jelölhető. A dévavá
nyai és vésztői fúrások anyagán alkalmaz
ták először a paleomágneses méréseket bel
sőkontinentális, laza anyagú és mély „fia
tal" süllyedek területén kormeghatáro
zásra és ez tette lehetővé az Alföldön az 
eltérő időhatárok egységesítését. 

Az Alföld mai domborzata kialakulásá
nak, a felszíni üledékek származásának és 
a folyók munkájának tárgyalását követi a 
részletes anyagvizsgálaton alapuló felszíni 
és felszínközeli üledékek és üledékcsopor
tok részletes ismertetése. 

A mélyebb helyzetű üledékek igen sok 
kőzetmintájának összhasonlító vizsgálatá
val különíti el az eltérő feltöltődésű rész
medencék gazdaságilag igen fontos durva
szemcsés összleteit. 

Az összehasonlító ásványtani vizsgála
tok során alakult ki a laza szemcsés üle
dékek itt alkalmazott számjelzéses osztá
lyozása. 

Az Alföld felszínalatti vízkincsét rész
letesen tárgyalja annak gyakorlati fon
tossága miatt (140. oldaltól). 

A talajvíz ismertetése rövid összefog
lalója az előző évtizedekben megjelent kö
tetek anyagának, kiegészítve az eddig rész
letesen nem közölt újabb megfigyelések
kel: a talajvíztükör mélysége, évi és sokévi 
ingadozásának törvényszerűségei a kü
lönböző kőzetanyagú talajvíztartókban, 
ezek vízadó képessége, a talajvíz horizon
tális mozgása, hőmérséklete, kémiai jellege 
és az ásott kutak kataszterének ismerte
tése (140—149. old.). 

A mélységi vízzel részletesen foglalko
zik, így az artézi vízfeltárás történeti átte
kintésével, számadatokban is. A mélységi 
vízadó szinteket az addig megjelent mo
nografikus fedolgozások és résztanulmá
nyok eredményeinek ismeretében új rend
szerben tárgyalja a MÁFI földtani alapfú
rások bőséges adataival pontosítva. 

A vízföldtani tájak tárgyalásakor egy
részt néhány áttekintő szelvényben som
másan ábrázolja a kőzettani, hidrodina
mikai és a geotermikus viszonyokat az ad
digi eredmények figyelembevételével, va
lamint a kutak fajlagos hozamát, másrészt 
részletesen a szerkezetkutató fúrások ered
ményeit. 

A terepszint, mélység, vízhozam és nyo
más kapcsolatát ábrázolja néhány új tí
pusú áttekintő szelvényben. A nyomásvi
szonyokat ábrázoló térkép (171. old.) nem 
jelzi, hogy az ott ábrázolt nyomásgradiens 
típus milyen mélységig érvényes. Az Alföld 
egészére azonban az eredeti, természetes, 
emberileg még nem zavart nyomáseloszlás 
ábrázolása hiányzik. Néhány ismert átte
kintő hidrodinamikai szelvény közlésével, 

esetleg ezen alapfúrások adatainak kor
rekciójával ez az igény kielégíthető lett 
volna. 

A mélységi víz hőmérsékleti viszonyait 
az addig megjelent bőséges szakirodalom 
ismeretében tárgyalja és ábrázolja a szer
kezetkutató fúrások pontos adatainak ér
tékelésével pontosítva. 

A felszínalatti víz kémiai jellegével 
részletesebben foglalkozik az egyes alko
tók térképi és térbeli helyzetének ábrázo
lásával. A részletes és térbeli ábrázolást in
dokolja a vízkémia és geotermika fontos
sága, mint jelzője a felszínalatti vízmozgás 
irányának, helyének és relatív sebességé
nek. 

A mélységi víz korát, utánpótlódását az 
ismert hidrodinamikai szemlélettel foglalja 
össze a legújabb, sajnos kevés, abszolút 
kormeghatározás ismeretében. A legtöbb 
új ínformációt és igen sok új koncepciót 
tartalmaz a kötetnek az a része, amely a 
talajvíz és rétegvíz figyelő kutak mérési 
rendszerét ismerteti és a folyamatos, 6—18 
évre kiterjedő, műszeres mérési adatok ér
tékelését tartalmazza (204—225. old.). A 
„vízjáték" (vízszintingadozás) szelvényei 
külön-külön és összefoglalva ábrázolják az 
Alföld egész területére e jelenséget. Az 
észlelő kútcsoportok szelvényei ábrázol
ják: (1) az egyes vízadó rétegek vízszint
jének évi ingadozását, a vízjáték tágas
ságát; (2) több éven át a vízjáték tágas
ságának változását; (S) a több éves víz
szint ingadozását. A rétegvíztartók víz
szintjének folyamatos csökkenése jelzi, 
hogy a rétegvíz termelése az Alföld na
gyobb részén már több, mint az utánpót-
lódás. 

Külön ábrázolja a vízszintingadozás 
kapcsolatát a mélységgel és a nyomás
gradienssel (166. á.), a mélységgel és a víz
hozammal (167. á.). 

Ny—K-i és É — D-i irányú, a kutató 
magfúrásokon áthaladó szelvények rész
letesen tájékoztatnak a kőzetekről, a víz
kémiáról, a hidrodinamikáról, a vízhőmér
sékletről és a rétegtanról. 

A mélységi víz rendszeres szintváltozá
sai közül a legkisebb ingadozást a földi ára
pály okozza. Ez a leginkább szabályos víz
játék lefelé növekszik, 300 m-től már mér
hető, 800—1000 m mélységben 2 cm kö
rüli. A légnyomás lefelé növekvő ingado
zást okoz, 200 m-ben már mérhető, 400 
m-ben 10 cm körül van, 900 m-ben már 
16 cm-es. 

A vízjáték változásának nagyságát a ré
tegvíz észlelő kutak 6—12 éves idősorai 
szerint döntően az időjárás szabályozza. A 
legmeglepőbb az, hogy a 200—800—1200 
m-es mélységű víztartókban a talajvíz 
megfigyelt víz játéka ugyanolyan módon 
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jelentkezik, vagyis az ősszel meginduló 
vízszintemelkedés a tavasz végéig tart, 
onnan süllyed s az ősz közepén éri el a 
legmélyebb szintet. E jelenség oka az, 
hogy a mélységi vízadó rétegek utánpót-
lódási területén (az Alföld belsejében a 
Duna—Tisza közi homokhát és a Nyírség, 
meg az Alföld pereme) beszivárgó csapadék 
megnöveli a vízoszlop nyomását és a nyo
más többlete, mint nyomáshullám, halad 
végig a mélységi víztartókon, néhány nap 
alatt eléri az Alföld medencéit. Ezt a je
lenséget és a nyomáshullám terjedési se
bességót VÁGÁS István kb. 30 évvel ezelőtt 
kimutatta a Duna—Tisza közének mé
lyebb talajvízében, az alföldi peremtől kb. 
100 km-re. 

Nyáron a felszíni párolgás, meg a folyók 
megcsapolásával elvitt víz helyére alulról 
felfelé szivárog a víz a hidrodinamikai-
rendszer másik felén, a lefelé növekvő nyo
más (a „megcsapolás") területén. í g y ala
kul ki a rendszer természetes egyensúlya. 

Egyik oka lehet a rendszeres évenkénti 
vízjátéknak a téli és a nyári félév hőmér
sékletének különbségéből keletkező alak
változás: felmelegedéskor tágulás (nyári 
félév), lehűléskor (téli félév) térfogatcsök
kenés. A Föld nyáron gyengén kipúpo
sodik, a táguló kőzetanyag lazulásával 
nyomása csökken, a víszint süllyed, a zsu-
gurodó kőzetanyagban a vízre ható nyo
más növekszik, a vízszint emelkedik. Ez a 
magyarázat magába foglalja azt is, hogy 
nyáron a tágulásra lefelé tartó vízmozgás 
megnövekszik, a vízszint leszáll, a téli fél
évben a zsugorodó kőzetanyagban a szi
várgás csökken, a vízszint emelkedik. 

A négyféle rendszeres vízszintingadozás 
oka mellett van egy ötödik, esetleges ok is, 
a földrengés, amely vízlengést okoz a mély
ségi víztartókban. Az órás műszerek re
gisztrálják a lengést, általában mélyebben 
nagyobb a vízszint kilengése. 1975 óta, az 
első földrengés megfigyelés óta, minden 
műszer jelzett. Nagyon jól jelezték a mű
szerek az azori (1975. V . 26.), az óriási 
észak-kínai (1976. V I I . 27.), a romániai 
(1977. I I I . 4.) földrengést. A jugoszláviai 
Hercegnovi (1979. I V . 15.) földrengésre 
minden műszer erősen reagált, a duna
völgyi Kunadacs a legjobban az eddigi leg
nagyobb, 169 mm-es kilengéssel. Messzi 
földrengésekre — az eddigi adatok szerint 
— legérzékenyebben a dunavölgyi kuna-
dacsi műszer reagál. 

„Az Alföld gazdaságföldtana" fejezet
ben (226—267. old.) áttekinti a természeti 
táj átalakulását a mai kultúrtájjá. A ter
mőföld, a víz, az építőipari nyersanyagok 
építésföldtani, a szénhidrogének és a kör

nyezetvédelem tárgyalása mind a népgaz
dasági tervezésnek nyújt nagy segítséget, 
felhíva a figyelmet az ésszerűtlen „termé
szetátalakítás" gyakran nem gyógyítható 
káraira. 

Az „Alföld tájai" fejezetben (268—412. 
old.) részletesebben ismerteti a nagyobb 
tájegységeket, ezzel is a regionális terve
zést segíti az országos tervezés és kutatás 
mellett. 

Ezzel a monográfiával egy nagy táj
egység példa nélküli minőségi feldolgozása 
útján, igen sok új és nemzetközileg is fon
tos tudományos megismerés közreadásá
val a Földtani Intézet nagy szolgálatot 
tett nemcsak az országnak, de az inter
diszciplináris szemlélet döntő jelentőségé
nek, főleg a gyakorlati célú kutatásban. 
Ez a kötet ritka példája annak, hogy kb. 
30 évvel előtte elkészült nagy terjedelmű 
és költséges kutatási tervezet, kevés me-
netközbeni változtatással, ritka kivétel
ként valósult meg. 

Nagy kár, hogy a DNY—ÉK-i irányú 
tervezett szelvény szerkezetkutató fúrásai 
és a belőlük képzendő észlelő kutak nem 
készültek el. 

A MÁFI remélhetőleg nyomtatásban is 
hamarosan megjelenteti a 30 éves Alföld
térképezés részletes eredményeit tartal
mazó atlasz-kötetek még kéziratban levő 
egységeit. 1984 végéig megjelent 13 kötet, 
nyomdakész 24 és szerkesztés alatt van 7 
kötet anyaga. Az Alföld belsejének feldol
gozásával lehetővé vált, hogy főleg a IV. 
alföldi térképezés és más tanulmányok 
alapján elkészülhessen az Alföld egészének 
ilyen típusú geológiai feldolgozása. Az 
1944-ig készült talajtani és földtani tér
képek, a szomszédos államok 1 : 100 000 — 
1 : 200 000 méretarányú térképei ezt lehe
tővé teszik. 

A felszínalatti viszonyok kifelé való 
extrapolálása igen sok esetben lehetséges 
az archív kútszelvények és egyéb adatok 
(MÁFI adattár), meg a szomszédos álla
mokban nyomtatásban megjelent szaki, 
rodalom alapján, legalábbis a nagy tá 
vízföldtani határáig, amelyet a fentié^ 
ismeretében megszerkesztett 1 : 500 000 mé
retarányban a „Magyar Medence hidrodi
namikája" c. térkép formájában. Ez 1973 
óta nyomtatásban többször megjelent erő
sen kicsinyített formában. 

Ez az ismertetés arányban van terje
delmileg a kötet fontosságával. Nem lehet 
helyes az, hogy egy 446 oldalas, magas-
szintű monográfia ugyanolyan terjedelmű 
ismertetést kapjon, mint egy 20—80 olda
las tanulmány. 

E B D É L Y I Mihály 
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ISncyklopédia Zeme. Author coll. Compil: 
Juraj ÖINCTJEA, Bed.: Emil M A Z Ú B . Ob-
zor—Bratislava, 1985 (második kiadás), 
7 1 7 oldal, ebből 240 oldal fekete-fehér szö
vegközi ábra + 56 oldal színes melléklet. 

A könyv magyar címe Földtudományi 
Lexikon lehetne. 5000 címszava a legfon
tosabb ismereteket tartalmazza bolygónk
ról: a „szilárd" bolygóteströl, a földfelszíni 
alakzatokról, a hidroszféráról, a bioszférá
ról, a légkörről, s a Föld és az élet fejlődé
séről. 

Szócikkei a következő témaköröket öle
lik fel: általános földtan, általános termé
szeti földrajz, geomorfológia, ásványtan, 
krisztallográfia, kőzettan, vulkanológia, 
tektonika, tengerföldtan, geofizika, ős
lénytan, rétegtan, földtörténet hidrológia, 
oceanográfia, meteorológia, klimatológia, 
talaj tan, biogeográfia, kartográfia, geodézia. 

Legrészletesebben a földfelszínnel és a 
földkéreggel foglalkozik és meglehetősen 
sok ásványt, kőzetet, ősmaradványt vesz 
fel. Sok címszó képviseli a rétegtant és a 
földtörténetet. Rövid életrajzokat is közöl 
a földtudományok neves képviselőiről. 

A lexikoncikkek korrektek, világosak, 
tömörek; az átlagos címszó 8—9 sor 
hosszú. A lexikon igyekszik a különböző 
földtudományok terminológiáját és az 
adott fogalomról való felfogását egyeztetni. 
A könyvnek jó hasznát veszik a külön
böző földtudományi ágak művelői, ha 
tájékozódni óhajtanak valamely másik 
földtudomány témakörébe eső fogalomról. 
Emellett az Encyklopédia Zeme kitűnő 
ismeretterjesztő mű. Az ismeretterjesztést 
szolgálja a kötet első harminc oldalát el
foglaló, a Földet enciklopédikus formában 
tárgyaló rész, amely egybefüggően nyújtja 
az olvasónak a legfontosabb ismereteket. 
Erre építve a laikus is sikerrel forgathatja 

a hatszáz egynehány oldalas, betűrendbe 
foglalt lexikon részt. 

A véletlenszerűen kiválasztott néhány 
címszó szemléltesse, mily részletesen tájé
koztat a földtudományokról a könyv: 
aktuopaleontológia, B Ö C K H Hugó, éghaj
lati övek, felsőköpeny, fotogrammetria, 
forgási ellipszoid, Golf-áramlat, goniome
ter, Hippurites, keuper, kevir, Kermadec-
árok, makroklíma, mareográf, metalloge-
netikus provincia, mikroklin, mimikri, 
nemzeti park, neandervölgyi ember, óce
áni kéreg, paleoklirnatológia, rapakivi, szi
kes talaj, szukkulens növények, zoocönó-
zis. 

A színes mellékletek szépek és változa
tosak; színes ábra szemléltet egy tucat cik
ket az ásványoktól a periglaciális jelensé
geken át a sivatagokig. A könyv jó egy
harmadát szövegközi illusztrációk teszik 
ki, szinte nincs oldal illusztráció nélkül: 
fehér-fekete fényképek, térképek, szelvé
nyek, vonalas rajzok ősmaradványokról és 
ásványokról. Igen használhatóvá teszik a 
lexikont a táblázatok is; táblázatosan sze
repelnek e legfontosabb tengerkutató expe
díciók, a legjelesebb vulkánok, a földrajzi 
felfedezések krónikája. 

Az Encyklopédia Zeme-t 1983-ban ad
ták ki először, akkor 20 000 példányban. 
Egy év alatt elfogyott. A második, javí
tott kiadás 30 000 példányban jelent meg 
— tavaly. Ez a kiadás is szinte teljesen 
elfogyott. 

Azt gondolhatnánk, hogy ha hasonló 
lexikon készülne Magyarországon, az se 
lenne ráfizetés. S hogy a Kriterion kiadó
nál magyarul megjelent a kis Geológiai 
Lexikon (amit behoztak belőle, már elfo
gyott), lehet egy kicsit szégyenkezni, miért 
is nem jelennek meg nálunk is hasonló 
lexikonok ! 
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