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ISMERTETÉSEK

Vadász E.: Bauxitföldtan. — Akadémiái K.ia|dó, Budapest, 1951. 128 oldal.

A bauxit keletkezésének, közelebbrl a hazai bauxit származásának megoldása sokat

vitatott, sok szempontból megtárgyalt, de korszer vizsgálatokkal még meg nem oldott

kérdés. A sokféle tudományágat (földtan, kzettan, ásványtan, kollloidkémia, stb.) érint
kérdés csak kollektív munkával, különféle szakemberek együttmködésével és vállvetett

munkájával oldható meg.
Vadász Elemér professzor, aki a bauxitra vonatkozó szakirodalomban kitnen

tájékozott és negyedszázados gyakorlati geológusa tevékenysége alatt a hazai és európai
legfontosabb bauxitterületeket jól megismerte, munkájában földtani megvilágításban kor-

szeren összefoglalja a bauxitra vonatkozó ellentétes eredményeket, véleményeket és

rámutat a megoldásra váró feladatokra, problémákra.
'

A könyv két részre tagolódik: 1. általános részre, 2. a Föld legfontosabb bauxit-
területeinek rövid, összefoglaló és kiértékel leírására. A bauxit eredetére, elterjedésére
vonatkozó legfontosabb megállapításai a következk:

A bauxit szárazföldi eredet, trópusi, szubtrópusi klímához kötött üledék, mely
kiemelkedéses szárazföldi idszakot, hosszabb üledékmegszakítást jelez és különböz
kzetekbl keletkezett sziiallitos anyagokból jön létre. A karbonátos kzetek kioldódásá-
ból származó terra-rossza nem elégséges a bauxitképzdés komplikált kérdésének ma-
gyarázatára. Tisztázza és élesen elválasztja a bauxit és laterit fogalmát. A laterit kez-

detleges állapotú bauxit, melyet vegyi bomlás és kolloidfolyamatok alakíthatnak bauxittá.

A bauxit nem általános elterjedés, hanem idben és térben meghatározott föld-

tani idszakokhoz és bizonyos éghajlati övékhez kötött. A 40. szélességi foktól északra

nincsenek 'bauxitterületek. E szempontból igen sokat mond „A Föld bauxitelfordulásai-

nak elterjedése” c. térkép, melyen a bauxitterületek közötti kor- és térbeli összefüggés

jól leolvasható.

Ilyen jelleg összefoglaló ábrát a Föld összes bauxitelfordulásairól még a világ-

irodalomban sem találunk.

A Föld bauxitterületei két f genetikai csoportba oszthatók: 1. magmás kzetekhez

kötött, helyben maradt laterit-bauxitra és 2. vízi úton átdolgozott, karbonát-aljzatú

karszt-bauxitra. Laterit-bauxit képzdést ma is ismerünk, ezzel szemben karbonátos-

aljaztú bauxittelepülés az eocén után nem jött létre.

A laterit-bauxitoknál szerz hangsúlyozza a kszénnel való gyakori együttest és

azt, hogy mindkett képzdésénél azonos éghajlati feltételeken alapuló, szoros földtörté-

neti kapcsolat áll fenn.
r _

A hazai ellfordulásokat tömören, szakemberek számára jól használhatoan, a ma-

gyar és szovjet geológusok új adatainak felhasználásával tárgyalja.

A könyv a bauxit származásával és képzdésével kapcsolatos problémákat nem

oldja meg, de a kérdésék tömegét kelti az olvasóban s rámutat elssorban a haza:

bauxitnál megoldásra váró feladatokra, a legsürgsebb és legtöbb eredményt ígér vizs-

gálatokra. így tehát a könyv nemcsak elsrend kézikönyv^ szakembereink számara, ha-

nem iránytmutató, nevel és alapvet munka a fiatal kutatóknak.
^

A könyvnek igen nagy értéke, a sok világos földtani szelvény, térkép, fénykép es

táblázat. Szép kiállítása az Akadémiai Kiadó jó munkáját dicséri.

S z. F u x

S c h m id t E. R.: Közép- és szigethegységeink szerkezeti kialakulásának geo-

mechanikai alapjai — Bányászati Lapok. 1951. VI. (LXXXIV.) évf. 10 ábra. A közép-

hegységeink kétoldalas felépítésére vonatkozó megfigyeléseknek a magyar közbens

tömeg geomechanákai képébe történ beillesztése kapcsán szerz fontos általános meg-
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állapításokra jut. Kifejti az orto- és parageoszinklinálisok (szerinte orto- és kratoszinkli-

nálisok) elvi különbségeit, s a kétoldalas hegységszerkezet mechanikáját. A dolgozatnak
ez az elméleti része igen érdekes és gondolatébreszt. A felhozott példák azonban nem
mind kifogástalanok. Ennek az a foka, hogy szerz a különböz földtani idszakok
eltér jelleg mozgásainak szétkülönítésébe nem bocsátkozik. így azután olyan szerke-

zeti elemeket vagy történéseket is hajlandó összekapcsolni, amelyek kialakulása vagy
lezajlása igen különböz idkre esik (pl. az Upponyi-hegység és a Bükk-hegység, a

Balatonfelvidék pikkelyes és vets mozgásai). A mechanika elveinek a tektonikában való

alkalmazása akkor válik igazán gyümölcsözvé, ha a mindenkori sföldrajzi helyzetbl
kiindulva, a hegysógszerkezet részletes, kritikai elemzése birtokában, idbeli egymás-
utánban mutatja be a mechanikai erhatásoknak a földkéreg valamely részén észlelt

megnyilvánulásait. Érdekldéssel várjuk ennek az értékes alapvetésnek ilyen irányú
kibvítését. _ .

Balogh

Abeljev J u. M.: Tervezések és építkezések makroporózus altalajon. — Fordí-

totta Kohóipari Tervez Iroda Fordító Osztályának Munkaközössége. 1948. — A könyv
a „makroporózus” és löszös talajok mechanikájának alapismere+eit tartalmazza. Terve-
zk, építészek, mérnökgeológusok számára készült. Az építészet részére számbavehet
talajtípusok nagy része Magyarországon is lösztalaj. A szerz jó összesítésben leírja és

összefoglalja benne, a Szovjetunió különböz részeibl származó legjellegzetesebb makro-
porózus talajok, fleg a különböz löszfajták és „löszös iszaptalajok” fizikai és mecha-
nikai jellemzését és • azok építészeti szempontból történ osztályozását. Nevezéktana
kifogásolható, a magyar szakkifejezések használata is kívánatos lett volna. Makroporózus
kifejezés földtanilag legalább is szokatlan. A szerz azonban azzal indokolja e szó be-

vezetését a szakkifejezések sorába, hogy a porozitás alapján történ csoportosítás ki-

küszöböli a talajszemcsék és mésztartalom szerinti talajosztályozásnál korábban elkö-

vetett hibákat. Meg kell jegyeznünk, hogy a „talaj” szót is mérnöki, építészeti szempont-
ból használja, tehát eredeti helyükön lev üde üledékeket is talaj néven nevez. E fogalom
tisztázása és más néven való nevezése kívánatos volna a mszaki szóhasználatban félre-

értések elkerülése végett. Földtanilag ugyanis a „talaj” helyben maradt kzetmálladék,
ami csak a földfelszín vékony rétege. A könyv hibája, hogy az egyes részek között a

kapcsolat laza és hogy irodalmat .nem közöl.

Kitér a roskadó talajon építend ipari és lakóépületek, valamiint egyéb létesítmé-

nyek stabilitásának az építkezés, használat és helyreállítás alatti biztosítására is.

A makroporózus talaj vizsgálata az építményalapzatra, különböz feltételek mellett

ható talajdeformációk törvényszerségének megállapítására irányult. Részletesebben
kifejti:

1. a víz jelenlétének következményei megterhelt talajra vonatkozólag, a talaj

felülrl lefelé történ eláztatásakor és a talajvíz szintjének emelkedésekor. 2. A talaj-

roskadás jelenségének mennyiségi és minségi értékelése és meghatározása, a roskadás
valószín értékének kiszámítása útján. 3. £ talajroskadás természetének megállapítása,

valamint a roskadásnál megfigyelhet víz- és talajegyütthatással kapcsolatos vegyi
folyamatok szerepének kiértékelése. 4. Természetes nedvesség makroporózus talajon

emelt alapzatok süllyedési értéke, valamint a talajra es fajlagos nyomás nagysága, a

terület mérete, a nyomásátadás összpontosulása és a nyomás jellege közti összefüggés.

5. Olyan építkezési eljárások és szerkezeti elemek kidolgozása, melyek helyes használat
esetében az építmény stabilitását biztosítják, valamint az építmények osztályozása, tér-

beli merevségük szerint, annak figyelembe vételével, hogy' a szerkezet mennyire érzé-

keny az egyenltlen alapsüllyedéssel szemben. 6. A makroporózus talajtípusok osztályo-

zása feltételes roskadási érték szerint, a megteend építészeti intézkedések meghatáro-
zása céljából. 7. Makroporózus talaj roskadóképésségének megszntetésére irányuló el-

járások módszerei.
V á n d o r f i

B j e 1 o v N. V.: CrpyKTypa HOHHbix KpucTannoB n MeTannHnecKHX 4>a3.

(Az iónkristályok és a fémek szerkezete.) A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának
Kristálytani Intézete, 1947. — A könyv I. fejezete a tömött illeszkedések szimmetriáját

ismerteti? A rácssíkon belül különböz érték helyeket jelöl meg, ezeket betkkel jelzi,

a rácssíkok periodicitását pedig betsorokkal ábrázolja, amibl kitnik, hogy az egy-
másután következ rácssíkoknak milyen érték helyei kerülnek egymás fölé. A tér-

csoportok jellemzésére a S c h o e n f 1 i e s s-féle jelölést használja. Részletesebben tár-
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gyaija a szabályos tömött illeszkedést, valamint a hexagonális és romboéderes illeszke-

dés közötti összefüggést. Mindezeket számos, jól áttekinthet ábrával szemlélteti.

A II. fejezet a tömött illeszkedések közötti hézagokkal, azok fajtáival és számá-
val foglalkozik. A szerkezeti felépítést az anionpoliéderekkel oldja meg és ezt a meg-
oldást követi az ábrázolásban is.

A III. fejezet rendszeresen tárgyalja az ionkristályok különböz bels szerkezeti

típusait, majd a IV. fejezetben külön foglalkozik a 8-as és 12-es koordinációval. E két

utóbbi fejezet foglalja el a könyv legnagyobb részét, aminek keretében részletesen és

alaposan, mindamellett egyszeren, sok ábrával ismerteti a szerkezeteket.

Az V. fejezet röviden tárgyalja az álszimmetriát és annak rácsrendi okait, végül
az utolsó fejezet néhány újabb szerkezetet ismertet. *•'

Barabás

K orobkov 1. A.: BBeaemie b H3ynenne uckoiiae.Mbix mo-i-hockob.

(Bevezetés a fosszilis puhatestek ismertébe. Kagylók-csigák.) 283 oldal. Leningrád, 1950.

A leningrádi Lenin-rendjellel kitüntetett Z s d a n o vról elnevezett egyetem Földkéreg
Intézetének kiadásában jelent meg Hja Alexejevics Korobkov professzor igen értékes

munkája.

A könyv a magyar irodalomból hiányzó mfaj. Tulajdonképpen határozó könyv,
de nem az egyes alakok száraz morfológiai leírására szorítkozik, hanem a puhatestek
maradványait, mint él szervezeteket fejldésükben és változásukban mutatja be, élet-

mködésükkel és az ket környez világgal karöltve.

Elszavában a szerz azt írja, hogy kézikönyvének — amelyet a geölógush a li-

gátok utolsó évfolyamai, aspiránsok és tudományos kutatók részére állított össze — f-
szempontjai a szervezetek morfológiája és tartózkodási helyük viszonyai közötti szoros
összefüggés bemutatása és ezáltal az smaradványok élszervezeti voltának a hang-
súlyozása.

Ennek a célkitzésnek megfelelen a 120 oldal terjedelm alaktani részt 156

oldal korológia és ökológia követi. Ezek a fejezetek régen nélkülözött érdekes anyagot
fognak össze. Az igen tanulságos mvet értékes képanyag kíséri. Nagyon kívánatos

volna magyarra fordítani és kiadni.

Szörényi

Korobkov I. A.: .Mo;i;ih)ckii cpeAnero Mnoi;eHa MapMapoiucKOü BnaauHbi
3aKapaTbfl.

(A máramarosi alföld középmiocén molluszkái. Kárpátukrajna.) — A Szovjetunió Kolaj
Geológiai Tudományos Kutatóintézetének Munkálatai N. S. Nr. 29. Leningrád—Moszkva,
1951. — A monográfia iskolapéldája a kollektív munkának, azaz a földtan és az úgy-

nevezett segédtudományok tervszer együttmködésének és bizonyítéka annak, hogy
komoly eredmények csak pontos anyagfeldolgozás alapján várhatók.

A szerz bevezetben egy táblázatot közöl a szóbanforgó terület rétegsoráról,

amely a felvev geológus és az anyagfeldolgozó paleontológus összmunkájának ered-

ménye.
Az egyes szintek települési viszonyait és kzetük minemségét P 1 e s a k o v

geológus állapította meg, az egyes szintek korát Korobkov', a paleontológus hatá-

rozta meg pontos faunafeldolgozás alapján.

A máramarosi medence középmiocénje a táblázat tanúsága szerint sok hasonló-

ságot mutat a magyar középmiocénnel, érdemes tehát ismertetni.

A monográfiában elször kerül feldolgozásra Kárpátukrajna középmiocénjének
kagyló-csigafaunája, azzal a célkitzéssel, hogy a terület részletes rétegtani szintezését

lehetvé tegye, amely a táblázat tanúsága szerint teljes mértékben keresztülvihet volt.

A célkitzésnek .megfelelen a faunafeldolgozás emeletenként történik.

Külön fejezet az úgynevezett „tiszenszkaja” emelet helvéti-korú faunája és másik

külön fejezet az úgynevezett „tereszvenszkaja” és „apsinszkaja” alemeletek tortónai

smaradványainak leírása.

67 alak kerül leírásra, melyek közül 4 új.

Erssége a munkának' a pontos fajleírás és sok jó ábra. Hiányoljuk azonban,

hogy az egyes fajok földrajzi elterjedésérl a szerz nem ad összefoglaló táblázatot.

Szörényi
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Rauzer — Csernouszova, Kirejeva, Leontovics, Grüzlova, Sza-
lon o v a és Csernova: CpeflHei<aMeuHoyro;ibHbie (J)y3y;iHHHflbi pyccKOií n.naT<t>opMbi

u conpege.ibHbix o-iacTeií.

(Az orosz tábla és -a környez területek középs karbon Fusuliniidái.) A Szovjet Tudo-
mányos Akadémia 'kiadása. Moszkva, 1951. — A könyv 370 oldal terjedelm. Hattagú
brigád munkája. A bevezetésben ismerteti az orosz táblán elforduló középs-karbon
Fusulina-félék tanulmányozásának rövid történetét, majd a munkához felhasznált anya-

got. Több mint 10.000 csiszolatot dolgoztak fel. A kutatás feladata volt: a töl jes fauna

leírása, ezen belül a formák számának felbecsülése, az alakok változékonyságának vizs-

gálata, fejldésük és összefüggésük az élettér változásával. Tanulmányozták az egyéni

fejldést, különösen a növekedés alatt ( az ontogenezist) és a fajok rokonsági kapcso-

latait. Különösen figyelmet szenteltek a többi Foraminifera helyettesítésének következetes-

ségével és figyelemmel kísérték a ritmikus üledékváltozások szerves maradványai és

a földtörténet kapcsolatát. Leírja a feldolgozás menetét, mely kartoték rendszerrel tör-

tént. Bven tárgyalja a középs-karbon Fusulina -félék vázainak alaktanát és jellegeik

rendszertani jelentségét. Térbeli és síkmetszetekkel szemlélteti a könyv a váz felépí-.

tését, alakjait, a felcsavarodás típusait, a váz anyagának szerkezetét. Felsorolja a prepa-

rálás módjait és a hozzávaló eszközöket (rajzokkal, képekkel is) bemutatja. Tárgyalja

a meghatározás módszereit (analízis és szintézis.). A m törzsét a fajleírások adják.

A Fusuliinák családján belül alcsaiádok, nemek és fajok szerint halad. Több új nemet
és alnémet, 100-nál több fajt, alfajt írnak le. A bséges irodalom felsorolása után
latin betvel írt névmutató is szerepel. A rendszertani felsorolás után részletes tábla-

magyarázatok, majd 58 tábla következik.-

Bd a—S z a b ó

Magyar-orosz mszaki és tudományos szótár. Fszerk. Hevesi Gyula. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1951. — Angol-magyar mszaki szótár. Akadémia Kiadó, Budapest, 1951.

— Mszaki és tudományos dolgozóink közel két éve nagy örömmel fogadták az orosz-

magyar mszaki szótár megjelenését, amely szinte felbecsülhetetlen segítséget jelentett

a szovjet tudományos és mszaki szakirodalom tanulmányozásában és tapasztalatainak
értékesítésében. A szótár szerkesztbizottsága annakidején hsies rohammunkávail 3 hónap
alatt állította össze a szótár anyagát és ez a sietség természetesen megakadályozta
abban, hogy' tökéletes munkát végezzen. Ezt a hiányt rövidesen szintén pótolni fogják

bvített orosz-magyar kötet kiadásával.
A most megjelent magyar-orosz rész már alapos, átgondolt munka ered-

ménye. A szógyjtésben és a magyar mszaki kifejezések csiszolásában értékes kollektív-

munkamódszer alakult ki a szótár szerkesztbizottsága és a vállalati és tudományos
dolgozók, valamint szakfordítók között. Ez a kötet kb. 150 ezer magyar és 206 ezer

orosz címszót tartalmaz, a gyjtés anyaga azonban sokezerrel meghaladja ezt a számot.
Egyébként kb 10 ezer bányászati, ásvány-kzettani és földtani címszót tartalmaz.

Az angol-magyar mszaki szótár szintén évtizedes hiányt pótol. A magyar
mszaki és tudományos nyelv visszamaradottságának együk foka, hogy mindeddig rá

voltunk szorulva a német szakszótárakra s így az Akadémia kezdeményezése nyelvünk
fejldését igen nagy mértékben el fogja mozdítani. Az angol-magyar kötet kb. í 17 ezer
angol és 500 ezer magyar címszót .tartalmaz; az angol bányászati, földtani, ásvány-
kzettani és geofizikai szakkifejezések száma összesen kb. 16— 17 ezer. A szótár a

szovjet és nyugati szakszótárak és szakfolyóiratok anyagát dolgozta fel, a korlátolt ter-

jedelem miatt az egész anyagot nem is közölhették, ügy-, az orosz, mint az angolnyelv
le nem közölt anyagot szívesen bocsátják a szakemberek rendelkezésére. Az angol szótár

hasonló módszerrel készült, mint az orosznyelv és szintén értékes kollektív munka
eredménye.

Mindkét szótár értékes segíttársa lesz a szakfordítóknak és mszaki és tudo-

mányos életünk minden egyes dolgozójának,
K i 1 é n y i n é

Spirhanzl 1: Raseljna Jeji vznik tezba a vyuziti (A tzeg keletl^^ke, terme-

lése és hasznosítása.) Praha, 1951. A 356 oldalas cseh nyelven megjelenf*'mn felöleli

a tzeggel kapcsolatos kérdések minden ágát.

Els részében a tzegtelepek keletkezésével, növényzetével, a tzegtelepek föld-

rajzi elhelyezkedésével, klimatológiai hatásával és azoknak a csehországi elfordulásai-

val foglalkozik. A tzegek keletkezésének tárgyalásánál Dokucsa jev, Szibircev,
majd külön fejezetben Viljamsz elméleteit veszi alapul. Különös részletességgel em-

lékezik meg a spóravizsgálatok eredményeirl és azok fontosságáról a tzegtelepek
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növényzetének meghatározásánál. Ezen vizsgálatok alapján kimutatja egyes növények,
köztük a feny európai elterjedésének útjait.

A második részben a tzegfajták felosztásával foglalkozik keletkezés, növénvzet,

földtani jelleg és felhasználhatóság szempontjából. Ugyanitt foglalkozik még a tzeg
tulajdonságaival, a telepek felkutatásával és a tzeges terület termékennyé tételének

módjaival.

Külön fejezetben tárgyalja a tzegtelepek hasznosításának körülményeit, a ter-

melés módozatait és sokrét felhasználását a tüzelés, a földmvelés, kertészet, gyógyá-
szat, az ipar és építészet terén, ahol számos új eljárási és felhasználási móddal ismer-

kedünk meg. Ezeken kívül kisebb fejezetben foglalkozik a tzegnek, mint népgazdasági
tényeznek kérdésével és ilyen értelemben összehasonlítja az egyes államok tzeg-
gazdálkodásainak adatait. A m végén a tzegkutatás, termelés és hasznosítás szerve-

zésérl, állami intézésérl szól. Egy térképmelléklet a Csehszlovák Köztársaság tzeg-
telepeinek elhelyezkedését tünteti fel.

Papp A.: Das Pannon des Wiener Beckens. (A Bécsi-medence pannonjai képzd-
ményei.) Miit. Geol. Gesellsch. Wien, Vol. 39—41, 1946—48. (Megjelent 1951-ben.) Ter-

jedelmes összefoglalást ad a munka a Bécsi-medencének és a vele határos területeknek

pannóniai kori rétegeirl. Ismerteti az eddigi rétegtani beosztásokat s azok közül

J a n o s c h e k-ét lényegében átveszi. Elemezgeti ugyan az egyes szintek összefoglaló

slényjegyzékében a fajok származását, számbaveszi a régibb szintekben is meglev,
a valószínleg helyben keletkezett, vagy bevándorolt alakokat s mindebbl igyekszik

a sótartalom változásaira is következtetni, de a régi beosztásokon így nem sokat mó-
dosíthat. Megersíti, hogy a medence belsejében átmenet van a szarmata- és pannon-
képzdések közt, hogy' az alsó-pannóniai és fels-pannóniai üledékek közt a változás

nem olyan jelleg, mint pl. Magyarországon s hogy a Congeria subglobosa-szintet

nevezhetjük ,,középs-pannóniai”-naik is. Csmaradványnévsoraiban sok új' faj, változat,

st új nem is szerepel (Replidacna)

;

de ezeknek leírását külön értekezésben ígéri.

Célszernek látszik a szinteknek az áltatta javasolt módon betvel való meg-
nevezése, így az „A, B” stb. név nem annyira akadályozza a beosztások és párhuzamo-
sítások utólagos módosításait, mint az „alsó-fels” jelölések. Szintjei a következk:

A. Szarmata-pannóniai átmenet (a szarmatából visszamaradt fajokkal).

B. Melanopsis impressa-szint (szarmatából visszamaradt alakok, kevés új faj

kialakulása)

.

C. Congeria ornithopsis-sznnt.

D. Congeria partschi-szint gazdag. jeKemzö slényvilág kialakulása.

E. Congeria subglobosa-szint.
F. Congeria neumayri-szint az slényvilág elszegényedése.

G/H. Vii'iparusos-uniós rétegek.

Az F—G—H-szintek felelnek meg a magyarországi' rhomboideás-weizleris-rC v-

geknek. A térszín mozgásai a következk voltak: A: emelkedés; B: elején süllyedés,

végén csekély emelkedés; C: süllyedés; E: a végén emelkedés; F: elején csekély süllye-

dés, végén emelkedés; G: csekély süllyedés; H: szárazulattá válás. A sótartalom válto-

zása a következ volna: A: 1,5%, B—E: 1,2—0,5%, F: 0,5—0,3%, G/H: 0,3%.
.Magyarországra vonatkozóan említi, hogy az ungula-caprae-szint helyzetét

a különböz szakemberek nem egyformán ítélik meg. ^

Lapparent J.: Classiíication industrielle et utilisation des bauxites. (A bauxit

ipari osztályozása és hasznosítása.) Annales des Mines, 138 année. 1949. — A bauxit

egyik kétségtelen legkiválóbb ismerje és kutatója, az 1948-ban elhúnyt Lanparent,
a strassburgi egyetem kzettantanára volt. A francia bauxiitra vonatkozó 1930-ban meg-

jelent monográfiája nagyjelentség új ásvány-kzettani megállapításokat adott. A cím-

ben jelölt munkája 1941-ben készült, az érdekelt nagyvállalatok^ bizalmas irattárából

csak halála után került kiadásra. Ez magyarázhatja azt a véleményünket, hogy az itt

adott ko tív ipari megállapítások már nyugaton is meghaladottak lehetnek.

R_ evezetjében ismerteti a bauxit jellegeit és alumíniumásványos össze-

tételét. Bauxitnak minsít 40% alumínium- és 30% -nál
_

kevesebb vasoxid-tartalmú kze-

teket. A bauxitfajtákat összetétel alapján, ipar: felhasználás szerint: alumíniumgyártásra,

tzálló és csiszoló anyaggyártásra és cementgyártásra ’ alkalmas fajtákra osztja. Ipari

felhasználás tekintetében az összetételt a régi igények szerint adja meg. így az alumi-

rvumgyártás céljaira, SiCU-tartalom 2% Alsós-csökkentés számításba vételével, legalább

J a n t s k v
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50% AbOs-tartalmat igényel. A francia bauxittermelésben jó bauxitnak minsül 57—58%
AlaOs, 3,5.% SÍO 2 - és 22% Fe203-tartalmú, tehát az említett kovasav-százalék kétszere-

sének levonásával számított 50—51 hányadoséi bauxit. (Nálunk tudvalevleg a helyesebb

szovjethányados-számítási mód az AI 2O3 : SiOs viszonyából adódik.) Tzálló ipar cél-

jára legföljebb 5% Fe20s, de nagy ALOs-tartalmú anyag használatos. Ilyenek vannak
a francia Pireneusokban. A csiszolóipar szintén 60% AíbCMantalmú anyagot igényel.

0,5% CaO-tantalomig, a cementgyártás 55% AI 2O3 mellett 46 hányadoséi „kovasavas

bauxitfajtá”-t. Felsorolja az ilyen igényeknek megfelel francia bauxittermei helyeket

s röviden ismerteti azok jellegeit.

A kétségtelenül a nagyvállalatok részére készült összefoglaló ismertetés második
része a Franciaroszágon kívüli' bauxittermei területek rövid vázlatát adja azok földtani

korának és alumíniumásványos fajtáinak (hidrargillites, böhmites, diaszpor) megjelölé-
'

sével. Különösen kiemeli a tle közelebbrl vizsgált nyugatafrikai Aranypart hidrar-

gillites bauxitjának kitn minségét (75% AI 2O3 ,
0,5

—

3,5% SÍO2 ). Az uráli diaszporos

bauxit átlagos összetételét 50% ALOa, 10% SiO s-tartalmúnak adja. A görögországi és

a romániai (Bihar) bauxit szintén diaszporos-fajta.

A közlemény ál.talában élj adatot nem tartalmaz, az ipari felihasználásban pedig
már messzebb tartunk.

Vadász

Ichac M.—Pruvost P.: Francia Himalája-kutató expedíció. (Comptes rendus
des séances de l’Acad. des, Sciences 1 . 232, 1617—1619 old. 1951.) A francia kormány
hivatalos támogatásával a franoia hegyi szövetség (Fédération de la Moníagne) a fran-
cia alpi klub (Club Alpin fr.) együttmködésével 1950-ben Himalája-kutató expediciót
küldött, aminek földtani eredményeirl rövid elzetes jelentésben számoltak be a párizsi

Akadémián. A Himalája központi részén, mintegy 800 km ismeretlen körzetben, az
Everest vonalán végzeit gyjtések a spiti-rétegekbl gazdag faunát szolgáltattak.

A részletes vizsgálatok szerint a Himalája nepáli része délen kristályos aljzatra tele-

pült, karbontól — fels-juráig terjed, kevéssé átalakult üledékösszletbl áll, mely utóbbi

észak felé szabályosan hajlik a tibeti hátterület krétarétegei alá. Az Everest-vonulai
keleti része 300 km hosszban meglepen egyszer fölépítést mutat, ami semmiképpen
sem hasonlítható össze az Alpok bonyolultságával.

Vadász

Ladoo R. B —Myers W. M.: Nonmetallic minerals. (Nemfémes ásványok.)

Második kiadás. McGraw—Hill B. C., New-York, 1951. — Az 1925-ben megjelent els
Kiadás korszersített új adatokkal és eredményekkel kibvített és kiegészített formája
a könyv. Az irodalomban meglehetsen mostohán kezelt nem fémes ásványos nyers-
anyagok igen szerteágazó földtani, teleptani, technológiai és gazdasági vonatkozásai:,
tárgyalja. A kérdésösszletet kétségtelenül igen nehéz áttekinthet egységbe fogni, hiszen

minden egyes nemfémes nyersanyag különálló kérdést jelent földtani keletkezés, gazda-
sági és felhasználási tekintetben egyaránt. A szerzk e 'nehézség ell ki is térnek és

a betrendes tárgyalásmódhoz folyamodnak. A mai tudományos szemlélet szerint cél-

szer lett volna inkább genetikai ailapokra helyezkedni, akkor kidomborodtak volna

a keletkezés és hasznosíthatóság terén mutatkozó összefüggések és a nemfémes anyagok
földtani kapcsolatai is. Legbvebben tárgyalja a hasznosíthatóság és hasznosítás vonat-

kozásait, ezért indokolt lehet a technológiai eljárásmódok szerinti csoportosítás a föld-

tani szempontokkal szemben. így a könyv a nemfémes ásványok jó lexikona, anyaga és

adatai korszerek és röviden adják a kérdés lényegét.

A betrendes sorrendben tárgyalt nagyobb árványtani-kémiai alapon elkülöní-

tett csoportokon belül minden ásvánnyal külön foglalkozik. Közli az összetételt, a jel-

lemz fizikai és ásvány-kristálytani tulajdonságokat, a jellegzetes kísérásványokat.
Általánosságban tárgyalja az elfordulás földtani körülményeit, a leggazdagabb és leg-

jellegzetesebb lelhelyeket, az elfordulási mód rövid megjelölésével. Kifejti a haszno-

sítás módját és kívánalmait. Történeti vonatkozások bvén szerepelnek benne. Ter-

melési és kereskedelmi adatokat is közöl. Az egyes nyersanyagok tárgyalása után

a kérdés korszer, legújabb, azonban fleg amerikai technológiai irodalmát adja.

A fontosabb anyagokra vonatkozó kémiai elemzéseket, termelési adatokat az ipari

felhasználás folyamatát és módjait táblázatokban foglalja össze.

Igen hasznos kézikönyv, fképpen lexikális összefoglaló adatok gyors kikeresésére.

Jakucsné
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Pearl R. M.: Guide to Geologic Literature. (Á földtani irodalom útmutatója.)

Szerz rámutat a földtan megnövekedett szerepére korunkban Az alkalmazott földtan

szoros kapcsolatban áll a mérnöki tudomány minden ágával és a többi tudományágak-
kal. Ennélfogva az ipar, az egyetemek és iskolák mind nagyobb figyelmet fordítanak
a földtani irodalomra. A geológusnak pedig feltétlenül ismernie keli a földtani irodal-

mat, mert ezzel idt és fölösleges munkát takarít meg.
A könyv els része nagy vonalakban vázolja a földtani irodalom problémáit és

sajátosságait és az irodalomkutatás technikáját. A második rész a könyvtár elrendezé-

sét, a katalogizálás és indexelés szempontjait, továbbá a dokumentáció korszer módjait

(fotoprint, mikrofilm) és a fordítások kérdését ismerteti. A harmadik rész tárgyalja a

földtani irodalmat és közli azokat az indexeket és bibliográfiákat, amelyek a kutató

számára az anyagot hozzáférhetvé teszik. Az állandóan növekv irodalom áttekintésé-

nek ismert módja a kivonatok közlése. Fontos fejezet a szakfolyóiratok, állami kiadvá-

nyok, a tudományos társaságok és intézmények, múzeumok és egyetemek kiadványainak,
végül a külföldi kiadványok bibliográfiáinak ismertetése. A könyvekrl szóló fejezet a

kézikönyveket, évkönyveket, többnyelv szakszótárakat sorolja fel, végül közli az ame-
rikai és néhány nyugati egyetemen elfogadott doktori értekezések beszerzésének lehet-
ségeit. Külön fejezet foglalkozik a földtani térképekkel.

A könyv segítségére van a geológusnak, hogy az irodalomkutatás technikáiét

elsajátítsa és a tudományos munkájához szükséges irodalmi anyagot összegyjtse. Ter-

mészetes hibája — amit egyébként a szerz maga is elismer —
, hogy túlnyomórészt

amerikai anyagot dolgozott fel és a külföldi források felsorolása hézagos.

Kilényiné


