
írni róla, megállapításait méltatni, 

vagy bírálni, de a könyvismertetés 

nem merülhet el a gazdag részletekben. 

Áttanulmányozását a földtan, földrajz, 

geofizika, bányászat szakembereinek és 

az érdeklődőknek.széles körének lehet 

ajánlani.

Kőrössy László

TAUCHER, J., POSTL, W., MOSER, B.,

JAKELY, D., GOLOP, P./1989/: Klöch —

—  Ein südssieteirigehes Basaltvor- 

kommen und seime Minerale. /Klöch —

Egy délkelet-stájerországi bazaltelő- 

fordulés és ásványai/. Taucher & Jake- 

ly, Graz, 160 oldal, 210 színes ábra.

Ára 1080 schiiling.

A "Tudomány és esztétika" sorozatban 

megjelent mü több mint három éves munka i' 

eredménye.

Az elmúlt években megszaporodott a 

szebbnél szebb kivitelezésű,, gazdagon il

lusztrált kiadványok, képeskönyvek száma, 

melyek betekintést nyújtanak a nagyközön

ség szamára az ásványok sokszínű, lenyűgöző 

Világába.

Ezeknél a müveknél elsősorban az esz

tétikai szempont dominál. Ha azonban az 

ásványokkal foglalkozó irodalom egészét 

tekintjük, szembetűnik, hogy túlsúlyban 

vannak a tudományos publikációk, melyekből 

gyakran hiányoznak a képek vagy csak gyenge 

minőségű képdokumentáció áll rendelkezésre.

Mivel a tudomány és esztétika Ilyen 

jellegű összefonódása e szakterületen csak 

elvétve fordul elő, az ásványok iránt ér

deklődő nagyközönség nem jut közvetlenül 

az ásványvilággal kapcsolatos tudományos 

ismeretek birtokába, másrészt a szakembe

rek csak ritkán ismerik el a kizárólag 

esztétikai szempontok alapján összeállított 

képeskönyvek jelentőségét. /Magyarországi 

példaként említhetjük Koch Sándor "Magyar- 

ország ásványai" /2. kiadás/ című nagysze

rű munkáját, melynek értékét jelentősen 

növelné a papír- és képminőség javítása./

Az elemzésünk tárgyát képező könyv 

tudományos alapossággal ismerteti a klöchi
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bazaltelőfordulás'behatóan vizsgált lelőhe

lyeinek ásványait, kitűnő minőségű képekkel 

és az egyes kristélyformák művészi ihletésű 

rajzaival illusztrálva.

A szerzők között találhatók a grazi 

Joanneum mineralógusai, Postl és Moser, vala

mint a Grazi Elektronmikroszkópiái Központ 

fizikusa, Golop mellett a festőművész és gra

fikus, illetve szobrászművész Taucher és Ja- 

kely is.

A kiadó előszava után a bevezetésben a 

Stájerország délkeleti részén található 

klöchi bazaltkőfejtő fekvését ismertetik a 

szerzők. A klöchi vulkánmasszívum fiatal 

pliocén nefelinbazanitja /a továbbiakban csak 

bazaltként, említjük/ egész sor idősebb mio

cén vulkanittal együtt az Ausztria délkeleti 

részén található ún. stájerországi■vulkánöve

zethez tartozik.

Ugyancsak a bevezetésben ismertetik a 

Strunz-féle ésványrendszertan alapján osz

tályozott ásványok .leírási módját, valamint 

az alkalmazott vizsgálati módszereket /szte- 

reomikroszkóp, reflexiós goniométer, rönt- 

gendiffraktométer, pásztázó elektronmirosz- 

kóp, mikroszonda stb./.

A klöchi bazalt zárványaiból és hólyag

üregeiből származó ásványfajták bemutatása 

legtöbb esetben magában foglalja a részle

tes ásványtani leírást, valamint utalást a 

feldolgozási technológiára /felhasználva az 

aktuális vizsgálati módszerek mellett a ré

gebbi irodalom Klöchre vonatkozó részeit is/.

Végül utalás történik a paragenezisre 

és a képződési feltételekre.

A mellékelt makroszkópos, mikroszkópos 

és pásztázó elektronmikroszkópos felvételek 

és a kristályrajzok a megfelelő arányban 

oszlanak meg a könyvben.

A kristályrajzok helyenként egész ol

dalt foglalnak el, néhány esetben azonban 

sajnos hiányzik a kristálylap jelölése.

Az ásványok leírása a szulfidokkal 

kezdődik; az ide sorolható klöchi ásványok 

nagy része első alkalommal került bemuta

tásra. Ezt követik az oxidok és hidroxidok; 

különösen jól mutatják be a szerzők az 

Eifel hegységben előfordulókhoz hasonló 

tridimiteket.

Az ezt követő karbonátokra mindenek 

előtt a több mint egy tucat kristályformá

ban fellépő kalcit átfogó dokumentációja



Jellemző, amely a szerzőket egész sor, tan

könyvérett kristályrajz készítésére ihlette. 

További 16 oldalon kizárólag kálóitokról 

készült vonzó színes felvételek kápráztatják 

el az olvasót; ezek a klöchi bazalt ásványa

inak forma- és színvilágának sokrétűségéről 

tanúskodnak.

A szulfátok és a foszfátok kis számban 

vannak képviselve; a legtöbb helyet szili- 

kátok foglalják el a könyvben.

Egyedül a zeolitok részletes leírása és 

ábrázolása 20 oldalt vesz igénybe, ez egyben 

a könyv legjobban kidolgozott része. Itt 

különösen jó válogatást találunk makroszkópos 

mikroszkópos, pásztázó elektronmikroszkópos 

felvételekből és rajzokból, az analcim, a 

tetranatrolit, a gismondit, a phillipsit és 

a kabazit különböző megjelenési formáinak 

ábrázolására. Nagyon szép ikerképződménye

ket is láthatunk.

Az üveges zárványok és eddig még be nem 

sorolt ásványfázisok bemutatása után geoló

giai áttekintést kapunk a klöchi vulkáni te

rületről, a petrológiai kutatás eddig elért 

eredményeiről és a kelet-stájerországi me

dence földtanáról. Használható képet kapunk 

a terület eddigi mélyfúrási adatairól.

A következő fejezetben Stájerország 

egyik legjelentősebb kőfejtő üzemének tör

ténelmi fejlődését követhetjük nyomon, Ezt 

követi a részletes irodalomjegyzék, az ás

ványregiszter, valamint az ábrák és a vizs

gálati módszerek jegyzéke.

Különösen az ásványregisztemek van 

nagy jelentősége, mert ez tartalmazza az 

ásványok számos adatát, melyek további vizs

gálatok számára egyértelmű besorolást és 

mintaazonosítást tesznek lehetővé.

Összességében a könyv jól áttekinthető, 

felépítése egyszerű, világos, megfelel a 

szerzők igényes célkitűzésének és a széles 

olvasóközönség is haszonnal forgathatja.

Rainer Wiedemann
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