
HÍREK, I S M E R T E T É S E K 

150 éves Beudant Magyarországról szóló könyve 

1822-ben, vagyis 150. esztendeje neve
zetes munka jelent meg Párizsban, mely 
hazánkat is közelebbről érdekelte. Címe: 
,,Voyage mineralogique et géologique en 
Hongrie pendant l'anné 1818", szerzője 
Francois Sulpice BEUDANT volt, a párisi 
királyi ásványtár aligazgatója, az egyetem 
mineralógus professzora, a Francia Tudo
mányos Akadémia tagja, a M. Tudományos 
Akadémia 1833-ban megválasztott tagja. 

BEUDANT, XVIII. Lajos francia király 
megbízásából és költségére 1818-ban csak
nem egy félévre terjedő, rendkívül becses 
tanulmányutat tett hazánkban. A nagy 
felkészültségű és finomtollú tudós ebben 
a 4 kötetes munkájában — melyek közül 
3 kötet a leírást, a 4-ik a földtani térképe
ket és szelvényeket tartalmazza — érdekes 
utazási tapasztalatairól s megfigyelései 
alapján hazánk földtani viszonyairól szá
molt be. BEUDANT nagybecsű művét a 
magyar geológusok mind ismerik, hosszú 
évtizedeken át alapmunkaként használták 
és ma is nagyra értékelik, mert ez volt az 
első olyan munka, mely hazánk területé

nek egész földtanát igyekezett összefog
lalni. A munkához mellékelt 1 : 1,000.000 
méretarányú földtani térkép pedig az első, 
az egész országra kiterjedő átfogó ilyen 
térkép, amelyen nemcsak a különböző 
korú magmás és üledékes képződmények, 
hanem a hasznosítható anyagok: kősó, 
kőszén és vaséretelepek is fel vannak tün
tetve. Munkája emellett általános kultúr
történeti szempontból is fontos miután 
nemcsak az ásványok és kőzetek érdekelték, 
hanem a városok, az emberek, a művelt
ségi viszonyok és népszokások is. így 
művében az ásvány- és földtani leírásokon 
kívül az akkori Magyarország művelődési 
és gazdasági állapotára vonatkozó számos 
figyelemreméltó adatot őrzött meg szá
munkra. 

Tisztelettel emlékezünk hazánk föld
tani felépítésének úttörő kutatójára, aki 
meglepő szeretettel írt rólunk magyarok
ról és aki ezelőtt 120 esztendővel 1852. 
december 10-én hunyt el Párizsban. 

Dr. CSÍKY Gábor 

Inkey Béla emlékezete 

125 éve, 1847-ben született Pozsonyban 
INKEY Béla, a múlt századi magyar geo
lógus társadalom sajátos egyénisége, ki
emelkedő, de kellőképpen nem méltányolt 
tagja, a M. A. Földtani Intézet főgeoló-
gusa és első agrogeológusa, a M. Tudomá
nyos Akadémia tagja, a M. Földtani Tár
sulat volt titkára. 

Főiskolai tanulmányai során először a 
jogot végezte Budapesten és Pozsonyban, 
majd a freibergi Bányászati Akadémián 
szerzett bányamérnöki oklevelet. Vagyo
nos nemesi család sarja lévén önkéntesként 
vagyis díjazás nélkül kapcsolódott be a 
Földtani Intézet felvételi munkájába és 

főleg erdélyi hegyvidéki földtani térképe
zést végzett. Legértékesebb munkája a 
Nagyág vidékének földtani és bányászati 
viszonyait tárgyaló műve. Ez az első 
hazai ércföldtani mű, mely az érc és kőzet
genetika kérdéseit máig helytállóan, világ
irodalmi szinten tárgyalja. Úttörő munká
jáért a Természettudományi Társulat Sem-
sey-díjjal jutalmazta, a Tudományos Aka
démia pedig 1887-ben, elismerésének jeléül, 
tagjai sorába választotta. Másik hegyvi
déki térképező munkájával egy nagy
szabású országos vállalkozásnak volt a 
részese. Az 1881. évi bolognai nemzetközi 
geológiai kongresszus ugyanis elhatározta, 



76 Földtani Közlöny 103. kötet, 1. füzet 

hogy a képviselt államok közreműködésé
vel elkészítteti Európa átnézetes földtani 
térképét. E határozatnak eleget akarván 
tenni a magyar állam SZABÓ József ösztön
zésére vállalta a Keleti és Déli Kárpátok 
alig ismert kristályos-mezozóos vonulatai
nak átnézetes felvételét a csatlakozó román 
területet is beleértve. Az akkori igen nehéz 
viszonyok közti hatalmas méretű és fárasz
tó munkára három geológus kapott meg
bízatást: HERBICH Ferenc, PRIMICS György 
és INKEY Béla. HERBICH Ferenc és PRI
MICS György a Keleti Kárpátok és a Foga-
rasi-havasok területét térképezték, INKEY 
Bélának a Déli Kárpátoknak a vörös-
toronyi Olt-szorostól a dunai vaskapuig 
terjedő, 200 km-t meghaladó szakasza 
jutott. E nagy vállalkozásnak mindhárman 
időben eleget tettek. 

1891-ben megbízták a Földtani Intézet 
keretében az agrogeológiai osztály meg
szervezésével, melynek vezetője lett mint 
intézeti főgeológus. Ebben nagy szerepe 
volt SZABÓ Józsefnek, aki nagyra becsülte 
szaktudását. Ettől kezdve síkvidéki geo
lógiával, az Alföld földtani felvételével, 
talajtani tanulmányozásával foglalkozott 
és TREITZ Péterben, későbbi kiváló agro-
geológusunkban jó munkatársra talált. 
Ezirányú hivatalos működése azonban 
nem volt hosszú életű: 1897-ben megnem-
értés és hivatali intrikák miatt kilépett a 
Földtani Intézet szolgálatából, visszavo
nult vasmegyei birtokára gazdálkodni. 

Élte hátralevő részében sem szűnt meg 

munkálkodni és mint magántudós továbbra 
is foglalkozott szaktudományaival. Az 
1906. évi mexikói nemzetközi geológiai 
kongresszuson a Földtani Társulatot kép
viselve francia nyelven tartott előadást 
az ércesedés és a kőzetváltozások kapcso
latáról. Utolsó nyilvános szereplése az 1909. 
évben Budapesten megrendezett első nem
zetközi agrogeológiai konferencián volt, 
mely őt érdemeinek elismeréséül titkárául 
és nagy nyelvtudása miatt a négy nyelven 
kiadott Munkálatok (Comptes rendues) 
szerkesztőjéül választotta. INKEY Béla 
sokat utazott, bejárta egész Európát és 
Észak-Amerikát. Az utazásról azt tartotta: 
„Valamennyi természetbúvár között a geo
lógusnak kell legtöbbet utaznia, mert ő 
nem a könyvekben, sem a múzeumokban, 
hanem csakis a szabad természetben lelheti 
tanulmánya tárgyát." Szavak, melyekkel 
minden geológus egyetért és melyek a 
mindenkori illetékesekhez is szólnak. 

INKEY Béla azon nagyjaink közé tarto
zik, akit nem fűtött az érvényesülés ambí
ciója, nem volt a nyilvánosság embere, 
csendben dolgozott nem elismerésért, sem 
anyagiakért, hanem a tudománynak és a 
tudományért élt. így kortársai közül is 
kevesen ismerték fel igazi tudományos 
jelentőségét és ma 50 évvel halála után 
(1921-ben hunyt el Szombathelyen) már 
kevesen tudják, hogy a magyar tudomány
nak és kultúrának külföldön is elismert kép
viselője volt. 

Dr. CSÍKY Gábor 

Emlékezés Pálfy Móricra születésének 100. évfordulóján 

Említés nélkül maradt el egy évforduló: 
ezelőtt 100 esztendővel, 1871-ben született 
Erdély Bágyqn nevű községében PÁLEY 
Móric, a M. Á. Földtani Intézet főgeoló-
gusa és c. igazgatója, a M. Tudományos 
Akadémia tagja, a M. Földtani Társulat 
volt elnöke és tiszteleti tagja. Tanulmá
nyai végeztével a kolozsvári tudomány
egyetemen, az ásvány-földtani tanszéken 
KOCH Antal professzor tanársegéde lett. 
Innét 1895-ben a Földtani Intézethez került 
és maradt 1926. évi nyugalomba vonulá
sáig. 1930-ban hunyt el Budapesten. 

PÁLFY Móric eleinte főleg kőzettani ós 
őslénytani stúdiumokkal foglalkozott, ké
sőbb azonban és mindvégig munkássága 
döntően kőzettani-bányaföldtani irányú 
volt, a földtani térképezés keretében, ami
nek egyik legnagyobb hazai művelője volt. 
Erdély földje, szűkebb hazája volt az a 
terület, ahol földtani kutatásait végezte. 
Részletesen térképezte az Erdélyi-közép
hegység területén a Gyalui-havasokat, az 

Erdélyi Érchegységet és a Bihar-hegység 
nagy részét. Idevonatkozó legfőbb művét, 
„Az Erdélyrészi Érchegység bányáinak 
földtani viszonyai és érctelérei", a Földtani 
Társulat 1912-ben Szabó József emlék
éremmel tüntette ki. Földtani felvételeméi 
nagy súlyt helyezett a gyakorlati szem
pontból fontos tényezőkre, így a bánya
geológiai és a hidrológiai viszonyokra is. 
„Az erupciós kőzetek zöldkő vesedése" 
című tanulmányában, az utóvulkáni mű
ködéseknek és hatásoknak mai fogalmak 
szerinti megkülönböztetése, ami SZABÓ 
Józsefnél és INKEY Bélánál már világosan 
bontakozni látszott, PÁLFY Móricnál még 
kissé összefonódik és a propilitesedés kér
désében sokáig kimeríthetetlen vitaanya
gul szolgált. PÁLFY Móric a hazai gyakor
lati geológiának jelentős képviselője volt 
és kiemelkedő tagja a századforduló hazai 
térképező geológusai nagy nemzedékének. 

Dr. CSÍKY Gábor 
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Külföldi előadások 

1972. november hó 30-án az Iráni Föld
tani Intézetben (Teherán) dr. DUDICH 
Endre Magyarország bauxitjairól és a 
magyar bauxitkutatásról, dr. BALKAY 
Bálint pedig Magyarország földtanáról és 

a BÖCKH Húgó-féle Irán—Kárpátmedence 
analógia mai értékeléséről tartott előadást. 
A mintegy 30 résztvevő és az előadók közt 
egyórás kötetlen baráti vita alakult ki. 

PBICAJAN, A.: Apele minérale si termálé 
din Románia. (Románia ásvány- és hév
vizei.) Editura Tehnicä, Bucuresti 1972. 
296 oldal, 81 ábra, 46 táblázat, í térkép. 

Összefoglaló jellegű mű, mely jó átte
kintést nyújt Románia e jelentős termé
szeti kincséről. A szerző, a legjobb romá
niai szakemberek egyike, aki számottevő 
tudományos múltra tekint vissza, a leg
újabb és a régebbi kutatási adatok fel
használásával olyan — az egész kérdés
komplexumot felölelő munkával gazdagítja 
Románia tudományos-technikai irodalmát, 
mely jól szolgálja ez ország ásványvizei
nek, hévvizeinek és gyógylápjainak töké
letesebb megismerését, minél jobb, éssze
rűbb felhasználását. 

A könyv az ásvány- és gyógyvizek 
általános jellemzése után ezek felhasználá
sának és kutatásának rövid történetét 
adja. Ezután rátér e természeti kincs 
területi megoszlás- és vízföldtani jelleg 
eredet szerinti tárgyalására. Pl. a Moldo
vai-fennsík (PodisulMoldovenesc) szarmata, 
illetve szilur- és kristályos palákból szár
mazó ásványos vizei. Azután Dobrudzsa, 
a Román Alföld ( = Címpia Romána), 
a Keleti- és Déli Kárpátok ismert forrásai 
és kútjai, illetve gyógylápjai stb. 

Táblázatok tüntetik fel az ismertebb 
források vizeinek vegyi összetételét és 
vízhozamát, illetve hőfokát és földtani 
eredetét. A földtani szelvények az illető 
terület rétegtani felépítéséről nyújtanak 
tájékoztatást. 

A fontosabb — igen nagyszámú — 
ásvány és termálvizek jellege, eredete, 
múltja és jövője, felhasználási módja kivi
láglik ebből a nagy alapossággal össze
állított könyvből. 

Egy következő fejezetben az ásvány
vizek palackozás útján történő felhaszná
lásáról beszél a szerző. Külön fejezet fog
lalkozik az ásvány és gyógyvizek, vala
mint gyógyiszapok ésszerű felhasználásá
nak és védelmének kérdésével (felsorolva 
azokat az általános elveket, melyek szem 
előtt tartása biztosítja Románia e fel
becsülhetetlen értékű természeti kincsé
nek ésszerű kiaknázását). 

A gazdag — 114 címet tartalmazó — 
bibliográfiai rész jó összegezését adja az 

idevágó irodalomnak. (Mégis egyes jelen
tős szakkönyvek, mint pl. Szabó A.— 
Soós I. et al. „Magyar Autonom Tarto-
mánybeli ásványvizek és gázömlések." 
Akad. Kiadó, 1957. — úgy látszik, elke
rülték a szerző figyelmét.). 

Hasznos a könyv végén található betű
rendes jegyzéke azoknak a helységeknek, 
földrajzi pontoknak, melyek ásványos, 
illetve hévvizekkel, gyógyiszapokkal ren
delkeznek. 

Végezetül e könyvet egy térképvázlat 
zárja, mely Románia ásványvizei hidro-
kémiai típusainak genetikus övezeteit tün
teti fel. 

A románul nem tudó olvasót francia-, 
német-, angol- és orosz nyelvű rövid kivo
nat tájékoztatja e mű tartalmáról. 

A tetszetős, ízléses, modern kivitelezés 
összhangban áll a könyv értékes tartalmá
val. A kimondott szakembereken kívül 
haszonnal forgathatják e könyvet tanárok, 
orvosok s mindazok, akik Románia e rend
kívül gazdag és változatos, közhasznú és 
egyre jobban értékelt kincséről szakszerű 
és korszerű adatok birtokába akarnak jutni. 

FUCHS Herman 

J. LETORNEUR—R. MICHEL: Géologie du 
génie civil. Paris, A. Colin, 1971. 728 
oldal, 360 ábra, VIII. színes képtábla, 
23 táblázat. 

Az utóbbi időben örvendetesen bővülő 
műszaki földtani irodalom újabb értékes 
művel gyarapodott. Címe — a francia 
szóhasználat sajátossága szerint — nem 
mérnökgeológia, hanem NEUMANN közis
mert művéhez hasonlóan ,,az építőmér
nöki munkák geológiája". A könyv tár
gyalásmódjában meg is felel e címnek, a 
könyvben a kvantitatív megfogalmazás 
ritkább, egyik legfőbb erősségét viszont a 
geológiai ihletésű szelvények, tömbszelvé
nyek sokasága alkotja. 

A mű két főrészre tagozódik. Az első 
„általános adatok", a második „munká
latok" címmel foglal össze szerteágazó 
fejezeteket. 

Az általános adatok részben az 1. feje
zet a kutatási módszereket foglalja össze 
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röviden, igen érdekes példákkal. A kuta
tási módszerek között több újszerűt is 
üdvözölhetünk, ilyen pl. a Ménard-féle 
presszíométer, valamint a kőzet-szaggat-
hatóság szeizmikus meghatározása. 

A 2. — szintén összefoglalás-jellegű — 
fejezet a helyi földtani körülmények válto
zatosságával foglalkozik, külön kiemelve 
a mállás szerepét. 

A 3. fejezetben a szerzők részletesen 
tárgyalják az elméleti hidrogeológia ele
meit, a vízmozgás törvényeivel, a vízadó 
rétegek és talajvízszintek meghatározási 
módszereivel. Igen részletesen ismertetik a 
különböző földtani környezetben lehetséges 
vízadó rétegeket és azok tulajdonságait. 

Az általános rész a felszínmozgásokkal 
kapcsolatos 4. fejezettel zárul, külön fog
lalkozva a felszín süllyedésével és a lejtő
mozgásokkal. Az egyensúly egyszerű me
chanikai feltételeit megtalálhatjuk, de 
szabatosan inkább a mozgások földtani 
körülményei kerülnek ismertetésre. 

A munkálatok című, és mintegy a mű 
70%-át kitevő fejezetben külön kerülnek 
tárgyalásra az anyagok (talajok, kőzetek), 
valamint a felszíni és földalatti munkála
tok kérdései. 

A könyv az anyagvizsgálati módszerek 
és minősítő tulajdonságok rövid ismertetése 
után foglalkozik a földmunkák anyagai
val, valamint a természetes adalékanya
gokkal. A földtani környezetbe való beavat
kozás kérdései közül érdekes példákat lát
hatunk a tömörítésre, injektálásra víz
mentesítésre, talaj vizszintsüllyesztésre. 

A felszíni munkálatok között az első 
helyet a vízbányászat foglalja el. A közön
séges (nem termál) vizek tulajdonságainak, 
kezelési módjának és vízkészletének meg
határozása után a vízkivételi módok és 
a minőségvédelmi kérdések kerülnek tár
gyalásra. Külön — kisebb — fejezet fog
lalkozik a termálvizekkel. 

A tárgyalás a továbbiakban a mérnöki 
munkálatok szerinti fejezetekben folytató
dik. Ilyenek az alapozási munkálatok, 
közlekedési pályák, csatornaépítés, hidak, 
vízfolyások szabályozása, hajózócsatornák, 
völgyzárógátak és tározók, tengeri munká
latok. 

A földalatti munkálatok című fejezet az 
aknák, valamint az alagutak és tárók kér
déseit foglalja össze. 

A könyv igen sok hasznos adatot tar
talmaz, példái rendkívül érdekesek, szaba
tosan dokumentáltak. Külön ki kell emelni, 
hogy gyakran ismerteti egy adott létesít
ményhez készítendő mérnökgeológiai szak
vélemény ajánlott részletes tartalomjegy
zékét. 

A könyvhöz 400 tételt meghaladó rész
ben általános, részben a mű fejezetei sze

rint csoportosított irodalomjegyzék is tar
tozik, mely jóformán az egész világirodal
mat felöleli. 

A mű szerkesztése, kiállítása is minta
szerű, a szakterület tanulmányozói igen 
hasznosan forgathatják. 

KERTÉSZ Pál 

B. R. DOB : Lead Isotopes. (Ólom izotópok) 
Springer, Berlin—Heidelberg—New York, 
1970, 137 p. 

A „Minerals, Rocks and Inorganic 
Minerals" monográfia sorozat, melynek 
ez a könyv a harmadik kötete, a nagysikerű 
„Mineralogie und Pétrographie in Einzel
darstellung" sorozat folytatása angol nyel
ven. A sorozat megváltoztatása a szerzők és 
egyben az olvasók körének kibővítését is 
célozta. 

A könyv, címéhez híven, az ólom izo
tópjaival kapcsolatos valamennyi tudni
való tárgyalását és a kérdés teljes irodal
mának összefoglalását tűzte ki célul. 

Az első fejezet az U—Th—Pb abszolút 
kormeghatározási módszert tárgyalja. Az 
U—Th —Pb-rendszerben 3 különböző kor-
jelző izotóparány határozható meg. 
Az uránizotópok aránya természeti kon
stansként adott lévén, a különböző izotóp-
arány értékek segítségével az esetleges vesz
teségből adódó hibák a concordia-discordia 
görbékkel kiküszöbölhetők. A számítások 
metodikáját az alkalmazható standard 
reagensek és kalibráló minták adatai egé
szítik ki. Az elvi alapok ismertetése után 
külön-külön tárgyalja az egyes, a módszer
hez alkalmas ásványokat. A módszerhez 
legalkalmasabb cirkon és titanit mellett 
az apatit és monacit és egyes uránásvá
nyok használhatók még fel többé-kevésbé. 
Bár cirkonból is könnyen kilúgozódik egy 
kevés ólom a metamorfózis során, a teljes 
átalakulás ritka és a kormeghatározás a 
különösen idősebb kőzeteknél — elég pon
tosan tükrözi az ásvány keletkezési korát 
(és nem metamorfózisát). A titanit hason
lóan alkalmasnak tűnik, a kevés vizsgá
lati eredmény alapján azonban ez még 
nem tekinthető biztosnak. Vannak példák 
más ásványok, (columbit-tantalit, ferguso-
nit, rutil, glaukonit stb.) és kőzetminták 
vizsgálatára is. 

A közönséges ólomizotópok jelentőségét 
az adja, hogy az ólom stabil lévén, radio
aktív ólmot nem termelő környezetben 
befagy az ólomizotóparány. Az eredeti 
ólomizotóparány alapján következtethe
tünk a földtani korra, ill. a genetikára. 
A módszer fontos eredményeket szolgál
tatott a meteoritok korára (egységesen 
4500 millió év) és a Holdéra (a felszíni 
kőzetek kora 3700—4200 millió év). A tek-
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titek a vizsgálat szerint a földi kőzetekre 
hasonlítanak. A földi kőzeteken végzett 
vizsgálatok szerint az izotóparány geneti
kai jellemző, ennek alapján genetikai típu
sokat és provinciákat lehetett megkülön
böztetni, pl. elkülöníthető a magmás és a 
metamorf (fiatal és idős) ólom. A vizek és 
a levegő ólomtartalmának vizsgálata a 
szennyezések eredetéről tanúskodhat. 

Az utolsó fejezet a teljesség kedvéért az 
ismert radioaktív ólomizotópokat ismer
teti. Közülük csak a leghosszabb felezési 
idejű (22 év) Pb 2 1 0 jelentős, 100 évnél nem 
idősebb lávaömlések és firnhó datálására 
és érctelepek hidrogeokémiai nyomozására 
használható. 

A könyv végén 50 oldalas függelék táb
lázatokat, mérési adatokat és irodalmi uta
lásokat ad teljességre törekvőén. 

JASKÓ Tamás 

ROLF SEIM: Minerale. Neumann Kiadó 

Ez a 443 oldal terjedelmű kézikönyv 
diákok, ásványgyűjtők és mindazok szá
mára, akik az ásványtan geokémia fonto-
sabb összefüggései iránt érdeklődnek, igen 
jelentős segítséget nyújt. A szerző a fel
vetett problémákat mindenki számára 
érthetően tárgyalja, mégis a közölt ismeret
anyag nagyon jelentős. 

A könyv két főrészre tagolódik. Az első 
részben a szerző az általános elméleti 
anyagot közli. Ennek során betekintést 
kapunk az ásványok belső szerkezetének 
felépítésébe, majd a kristályalaktan prob
lémáival ismerkedünk meg. A könyv az 
ásványok fizikai tulajdonságairól és kémiai 
felépítésükről is jelentős ismeretanyagot 
közöl, de legrészletesebben az ásványok 
keletkezési viszonyait tárgyalja. 

A második részben az olvasó az ásvány
határozás menetével ismerkedhet meg. 
Tekintettel arra, hogy a könyv főleg diá
kok, laikus gyűjtők számára készült, az 
egyszerűbb kémiai reakciók és az alaktani 
megfigyelések valamint a fizikai kísérletek 
képezik a határozás menetének gerincét. 
A határozó kulcs a következő rendszerre 
épül fel: az ásványokat 3 nagy csoportba 
osztja éspedig 1. fémfényű, 2. félfémes és 
nem fémes de színes karcszínű ásványok, 
3. nemfémes, színtelen karcpróbát mutató 
ásványok. A csoportokon belül a színek 
megállapítása után a keménységi fok alap
ján jutunk el a vizsgált ásványfaj azonosí
tásához. A határozást 320 színes és fekete 
fehér fénykép nagy mértékben segíti elő. 

EMBEY-ISZTIN Antal 

Виноградов, Б. В., Кондратьев К. Я.: Кос
мические методы землеведения. (VINOGRA
DOV, В. V . , KONDBATYEV , К. A.: A föld
megfigyelés kozmikus módszerei). Gidro-
meteoizdat, Leningrád, 1971. 189 oldal,. 
26 ábra, 33 fénykép 

A földkörüli pályáról végzett földtani 
kutatás eredményeiről ma már gyakran 
jelennek meg hosszabb-rövidebb közlemé
nyek a földtani, geofizikai és kőolajipari 
folyóiratokban, a korlátozott terjedelem 
miatt azonban vagy csak egy-egy konkrét 
módszerrel, illetve a földfelszín valamely 
területével foglalkoznak, vagy pedig szűk
reszabott, rövid áttekintést nyújtanak csu
pán. A drága (főleg nyugatnémet és ame
rikai kiadású) összefoglaló jellegű űrkuta
tási könyvekben találunk ugyan elsőrangú 
minőségű, földtani szempontból is rend
kívül érdekes fényképanyagot, ezek magya
rázata azonban többnyire hiányos, látha
tóan csak „színesítésre" szolgál, földtani 
részletességre és szakszerűségre nem is 
igen törekszik. A NASA, illetve a Szovjet 
Tudományos Akadémia ilyen tárgyú jelen
tései és fényképsorozatai az egyénileg 
érdeklődők számára gyakorlatilag hozzá
férhetetlenek. 

Ezt a hiányt pótolja VINOGRADOV és-
KONDRATYEV munkája. Amint címe is 
jelzi, a kozmikus repülőtestek sokirányú 
megfigyelőtevékenységét ismerteti, s az 
egyidejűleg kapott információtömegnek 
csupán bizonyos hányadát használja fel 
a földtan. 

Az öt fejezetre tagolt könyv részletesen 
tárgyalja az alábbi kérdéseket: a kozmikus 
földmegfigyelés alapvető módszerei és irá
nyai (Ezen belül vizuális, fényképezéses, 
televíziós, hőérzékelési, mikrohullámú és 
radarmódszerek), a Földet ábrázoló, szű
kebb területre korlátozott, illetve globális 
felvételek komplex értelmezése (itt szól 
a multisávos fényképezési módszerről), a 
földfelszín infravörös fényképeinek inter
pretációja, végül a kozmikus spektrométe-
res mérések. 

ízelítőül említjük meg pl. a 3 — 30 /Í-OS. 
hullámsávban végzett kísérletek ismerteté
sét, mely szerint a kőzetalkotó ásványok 
emissziós színképéből — rnég a légköri 
ózon szelektáló hatása ellenére is — fel
ismerhetők bizonyos kőzetek. A hőspekt-
rum alapján aktív vulkáni és tektonikus 
területek, termikus anomáliák is kimutat
hatók. (A könyv egy amerikai, mineralógiai 
vizsgálatokat végző mesterséges hold ter
véről is említést tesz, mely interferencia-
spektrométerrel működne.) 

A televíziós képek komplex interpretá
ciójáról szóló fejezetben a Nimbus-I. és-
a Kozmosz-226. mesterséges hold, illetvê  
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a fényképek tárgyalásakor a ballisztikus 
rakéták 1946 —50-ben és az embervezette 
űrhajók 1961 óta készült felvételeit elemzi. 
Érdekes a növénytakaró szerepe: az egy
mástól eltérő növénytársulásokkal borí
tott területek tónusváltozásai meglepő 
pontossággal jelzik a litológiai határokat, 
még 600—1000 km magasságból, a televí
ziós képátvitel természetszerű felbontás
vesztesége ellenére is. 

A további fejezetek közül érdemes meg
említeni a globális interpretációt, amely a 
Földet nagyobb magasságból, esetenként 
ténylegesen gömbként ábrázoló felvételek 
elemzésével foglalkozik. A szerzők példa
ként a Zond-5. automatikus bolygóközi 

űrállomásnak Afrikáról, illetve a Szaharáról 
készített felvételének litológiai és mega-
strukturális elemzését mutatják be. 

A könyv korszerű szemléletére jellemző, 
hogy minden módszer ismertetésekor hang
súlyozza az egyes tudományágak szoros 
kapcsolatát, kölcsönhatását és egymásra
utaltságát a kozmikus földmegfigyelésben. 
Szerencsésen egyesíti a kielégítő áttekintés
hez szükséges terjedelmet a szakszerű föld
tani értékeléssel, valamint a szemléltetésre 
alkalmas minőségű fénykép- és ábraanyag
gal. A könyvet gazdag irodalomjegyzék 
egészíti ki. 

dr. KŐHÁTI Attila 


