
HÍREK, ISMERTETÉSEK 

Kaszanitzky Ferenc 
1 9 2 7 - 1 9 8 5 

1985. augusztus 29-én kaptuk a szomorú hírt, hogy KASZANITZKY Ferenc okleveles 
geológus meghalt. 

A kegyetlen sors nem engedte tovább egy ígéretesnek induló, időnként megtorpanó, 
majd újból fel-fel villanó szellem szárnyalását. Korán búcsút kellett vennie mindazoktól, 
akik körülvették jó szívvel-barátsággal, és akiknek б önzetlenül a szívét tárta ki. Derűs, 
nyugodt, jó kollégaként marad meg emlékezetünkben. 

Élete önfeláldozó, küzdelmes élet volt, amely 1927. április 2-án indult Csongrádon. 
A csongrádi gimnáziumban tett érettségi után а Szegedi Tudományegyetemen kezdte meg 
szakmai tanulmányait. Az elsó két év után átszervezés folytán a budapesti Tudomány
egyetemen folytatta tanulmányait, ahol 1950-ben kapta meg geológusi oklevelét. 

Az Ásvány-Kőzettani Tanszék tanársegédjeként kezdte meg pályafutását. Professzora, 
SZÁDECZKY-KARDOSS Elemér felismerte tehetségét és bevonta munkájába, ösztönözte a 
szakmai fejlődését. 

Egyetemi évei alatt szakértőként többek között a gyöngyösoroszi érckutatásban nyúj
tott segítséget. 1967-től a Nemzeti Múzeumhoz került át, ahol a tönkrement ásvány-
és kőzetgyűjteményt kellett újból létrehozni. Ezzel egyidőben foglalkozott az alacsony 
hőmérsékletű hidrotermális ércek genetikájával. 

1963-ban pártfeladatként a Népművelési Intézethez kerül, ahol a Művelődési Miniszté
rium a Módszertani Osztály vezetésével bízta meg. 

1965-ben a Tatabányai Szénbányák hívta meg az akkor beinduló ércdúsítási feladatok
hoz szakértőként. A kísérleti laboratórium egyik vezetője, ahol több jelentős technológia 
kidolgozásában hasznosították magas elméleti tudását. A 70-es évek elején belső átszer
vezések folytán a Bányaföldtani Osztályra került, ahol 1983-ban történt nyugdíjazásáig 
dolgozott. 

A sokszor fárasztó, sablonosán ismétlődő, rendszeres munka mellett számára felüdülés 
volt mindig az ásványtani, geokémiai értékelés. Az új szénterületeink összefoglaló értéke
lése során barnakőszén- és bauxittelepek nyomelemeivel foglalkozhatott. Nagyobb vizs
gálat-sorozatot indított be javaslatával, de befejezni már nem tudta. Betegsége miatt 
nyugdíjazását javasolták. Erre az időre készített terveit sem tudta már megvalósítani. 

Emlékezetünkben sokáig köztünk marad ! 
Dr. G E B B E B Pál 
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Személy: 
A Magyar Népköztársaság Elnöki Taná

csa a mérnökképzésben, a tudományos ku
tatásban, valamint a kutatási eredmények 
hasznosításában kifejtett sokoldalú tevé
kenysége elismeréseként, a magyar műsza
ki felsőoktatás megindításának 250. évfor
dulója alkalmából a Nehézipari Műszaki 
Egyetemnek a Munka Vörös Zászló Ér
demrendje kitüntetést adományozta. 

(Magyar Közlöny 1985/39) 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Taná
csa dr. KOVÁCS Györgynek, a Vízgazdál
kodási Tudományos Kutató Központ ku
tató-professzorának közel négy évtizedes 
kiemelkedő tudományos és vezetői mun
kássága, közéleti tevékenysége elismerése
ként, 60. születésnapja alkalmából a Szo
cialista Magyarországért Érdemrend kitün
tetést adományozta. 

(Magyar Közlöny 1985/39) 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta
nácsa a Nagy Októberi Szocialista Forra
dalom 68. évfordulója alkalmából dr. 
MORVÁI Lászlónak, a M. AH. Eötvös L. 
Geofizikaj Intézet igazgatóhelyettesének a 
Munka Érdemrend arany fokozata kitünte
tést adományozta. 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Taná
csa a Nagy Októberi Szocialista Forrada
lom 68. évfordulója alkalmából dr. H O R N 
Jánosnak, a Központi Földtani Hivatal 
osztályvezetőjének, szakszervezeti bizott
sági titkárnak a Munka Érdemrend bronz 
fokozata kitüntetést adományozta. 

(Magyar Közlöny 1985/45) 

1985. XII . 18-án a MTESz elnökségi ülé
sén átadták az év MTESz-díjait. Tagtár
saink közül J U H Á S Z András, a Borsodi 
Szénbányák Vállalat főgeológusa, K E C S 
KEMÉTI Tibor, a Természettudományi Mú
zeum osztályvezetője és M Ü L L E R Pál, a 
Magyar AH. Eötvös L. Geofizikai Intézet 
igazgatója kapta. 

N A G Y Béla: „A Börzsöny hegységi 
hidrotermális ércesedések komplex ércföld
tani és geokémiai vizsgálata" c. kandidátusi 
értekezésének nyüvános vitája 1985. X I I . 
20-án du. 14 h-kor volt az Akadémia fel-
olvasótermében. 

DOBBÓKA Mihály: „Széntelepes összletek 
inhomogenitásának ós tektonikai zavarai
nak vizsgálata telephullámok abszorpciója 
útján" c. kandidátusi értekezésének nyilvá-

i hírek 
nos vitája 1986. I. 7-én de. 10.30 h-kor 
volt az Akadémia kistermében. 

SZIDAROVSZKY Ferenc: „Ásványi nyers
anyagok optimális kutatási programja kia
lakításának matematikai módszerei" c. 
doktori értekezésének nyilvános vitája 
1986. I. 22-én du. 14 h-kor volt az Aka
démia nagytermében. 

T Á R C Z Y - H O R N O C H Antal, a Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagja, nyu
galmazott tanszékvezető egyetemi tanár, 
az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató 
Intézet nyugalmazott igazgatója 86 éves 
korában elhunyt. Temetése 1986. I. 24-én 
volt a soproni Pozsonyi úti Szent Mihály 
új temetőben. 

GAZSÓ Miklós: „Új eredmények a geodé
ziai gravimetriában és mérési-adatfeldol
gozási módszerek fejlesztése az asztrogeo-
déziától a térképezésig" c. kandidátusi 
értekezése, munkásság tézisszerű össze
foglalásának nyilvános vitája 1986. I. 23. 
du. 14 h-kor volt az Akadémia kistermé
ben. 

F Ö L D E S S Y János: „A recski paleogén 
vulkáni és intruzív képződmények kőzet
tani és vulkanológiai jellegei" c. kandidá
tusi értekezésének nyilvános vitája 1986. 
III. 7-én de. 10 h-kor volt az Akadémia 
kistermében. 

* * * 

1985. december 13-án a Farkasréti teme
tőben volt dr. K R I V Á N Pál egyetemi do
cens, Társulatunk volt főtitkárának teme
tése. Novemberben, 59. évében elhunyt 
geológus kollégánkat szakmai közösségünk 
és a barátok, tisztelők rendkívül számosan 
kísérték el utolsó útjára. 

A ravatalnál B Á L D I Tamás egyetemi 
tanár az Eötvös L. Tudományegyetem 
Földtani Tanszéke nevében az alábbi sza
vakkal búcsúzott kollégánktól: 

Kedves Pali, 

megrendülten emelkedem szólásra, hogy 
végső, utolsó Istenhozzádot mondjak Ne
ked nemcsak a magam, hanem egyetemi 
munkatársaid, barátaid nevében is. 

Mély gyászomban kristály tisztasággal 
merültek fel emlékezetem homályából a 
rég és közelmúlt Veled kapcsolatos képei 
és hangjai. 

Valamikor az ötvenes évek közepén, 
mikor az ELTE szolgálatába léptél, én 
még tanítványod voltam. Te voltál az a 
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tanárom, akihez bármikor benyithattam és 
okos ötleteket kaptam nem egy geológiai 
problémámra, melyekkel mint kezdő küz-
ködtem. Te voltál az, aki az A épület lép
csőházában, nekem, a fiatal diáknak, meg
lett kutató létedre jókedvűen és szívbéli 
udvariassággal előre köszöntél. 

Majd változik a kép: a Magyarhoni 
Földtani Társulatban vállvetve, barátság
gal küzdöttünk ötleteink, a jó ügy szolgá
latában. Bámultam nagystílű kezdeménye
zéseidet, széles szakmai és emberi horizon
todat. 

Végül olyan szerepkörbe kerültünk, 
mely egyikünknek sem volt túl hálás, és 
nehezen birkóztunk meg vele: a tanszék
vezető és a beosztott docens viszonya. 

Az emberi emlékezet védekező mecha
nizmusa azonban kirostálja a feszélyezett 
helyzeteket, és a legnagyobb megrendü
léssel észleltem magamon a gyász napjai
ban, hogy egy szuggesztív erejű jó barátot, 
igaz kollégát vesztettem el Benned. Azt 
hiszem, ezen a katarzison a Földtani Tan
szék más dolgozói is átestek. 

Eszembe jutnak régi meghitt beszélge
téseink egy pohár bor mellett falusi kocs

mákban, pesti kávéházakban, és amit 
most a következő hevenyészett méltatás
ban elmondok utolsó búcsúként, jórészt 
ezekre a beszélgetésekre való visszaemléke
zésekre épül. 

A Nagy Magyar Alföldről indultál el. 
A kő itt bizony a természet különleges, 
importált jelensége. Felelevenítetted egy
szer, hogy milyen élmény volt számodra a 
vasúti töltés köveinek megfigyelése, a 
sírkövek csodálata — még gyermekfejjel. 

Magaddal hoztad a kitűnő megfigyelő
készséget, az indukcióra való hajlamot és 
az intuitív készséget. Bizony tudósnak és 
művésznek egyaránt szüksége van ezekre 
a tulajdonságokra. És benned a tudós min
dig egy kissé művész is volt és a tudomány 
számodra egy kissé művészet is. A szépség 
iránti fogékonyság és a geológiai érdeklő
dés magas fokon Szegeden bontakozott ki 
Benned, ahol a piarista atyák, majd az 
egyetemen K O C H Sándor lelkes ásvány
szeretete, HORUSITSKY Ferenc ragyogó 
dialektikája, ötletessége megszabta ké
sőbbi életutadat. 

Ez az út azután Budapestre vezetett, 
VADÁSZ Elemér iskolájába. Itt a módszeres 

7 Földtani Közlöny 
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földtani elemző megfigyelés, az erre ala
pozódó logikus következtetés tudományos 
intuícióval párosult gyakorlata kutató és 
oktató tevékenységed „ars poeticájává" 
vált. í g y lettél az „Elemző földtan" 30 
éven át oktatója. Hazánk szép fővárosa 
úgyszólván szerelmeddé vált, de mivel az 
Alföldhöz sem lettél hűtlen — mintegy 
kompromisszumként — a kvarter-geoló-
giát választottad szűkebb kutatási terüle
teddé. Megszületnek maradandó felfede
zéseid, tudományos értekezéseid a lösz, az 
édesvízi mészkő témaköréből. 

A kvarter-geológia rendkívül sok ága-
boga, komplexitása a paleoklimatológia és 
ezen keresztül az égi mechanika problémái, 
valamint a régészet irányába is elvitte 
kutató kíváncsiságodat. 

Eleted utolsó évtizedében egyre jobban 
kiterjedt érdeklődésed az alaptudományi 
kvarter-ismeretek gyakorlati hasznosítása 
felé. Az építés-földtan és műszaki földtan 
hasznosíthatta tapasztalataidat. Különö
sen szeretted a Budai-hegységet, és ennek 
építésföldtani-mérnökgeológiai térképezé
sében igen jelentős feladatokat oldottál 
meg. 

De nem csak a kövek, az amúgy is 
komplex kvarter-geológia érdekeltek, ha
nem még ennél is jobban talán a Termé
szet legkomplexebb teremtményei: az em
berek. Bámultuk emberismeretedet, azt a 
társasági és társalgási könnyedséget, mely-
lyel a szakmán belül és kívül barátok lé
gióit szerezted és — bátran mondhatom 
— érdeklődéssel szeretted. 

Az emberek szeretete kiterjedt az ifjú
ság, tanítványaid, a szakmai és lakóhelyi 
társadalmi környezetre egyaránt. Föld
tani Társulati, választókerületi tanácstagi 
és ki tudja még hány más funkciódban 
öltött formát az érdeklődés és szeretet. 

Egyéniséged egy kissé a művészeké is 
volt: a társasá.gi csillogás, a könnyed 
bohémság, mely üde színfolt volt egyre 
szürkébb bürokratizmusba és egyéni bezár
kózásba burkolódzó társadalmunkban. A 
konvenciók gyakori félretolása nem mindig 
hatott hasznosan karrieredre. Kétségtelen 
azonban, hogy nagy szimpátiával fogadta 
az ifjúság, mely szeretett és szeretettel 
fogja őrizni emlékedet. Nosztalgiával gon
dolnak azokra a kirándulásokra is, melye
ket a tantermi órák prelegáló merevségé
vel szemben előnyben részesítettél. Itt a 
terepen tanulták Tőled a legtöbbet. Szere
tett Budai-hegységedben, ahol most végső 
nyugovóra térsz. 

Az utolsó 1 5 — 20 év belső küzdelmek
kel volt terhes számodra. A külső dina
mizmus, lendületes megjelenésed, belső 
szorongásokat, küzdelmeket takart. Csak 
sejtettük azt a kemény harcot, melyet 

korán jelentkező szívbetegséged által kivál
tott halálfélelmek, az alkotást gátló görcs 
fölötti belső elégedetlenség, ideges feszült
ség leküzdése érdekében vívtál. Ez sok 
energiádat emésztette fel. 

Egyelőre még csak sejtjük, hogy sok ér
tékes kéziratos feljegyzésed, jelentésed, 
megfigyelésed és dokumentációid bújik 
meg íróasztalod fiókjaiban, mind megany-
nyi befejezetlen mű. 

A váratlan halál most már utódaidra 
hárítja azt a felelősséget, hogy ezek ne men
jenek veszendőbe. 

Kedves Pali, ezen a szép helyen, mely
nek geológiáját oly jól ismered, ahonnan 
elláthatunk a Nagy Magyar Alföld tág 
horizontja felé, búcsúzom tőled. Nyugodjál 
békében — a küzdelem véget ért. 

Ugyancsak a ravatalnál BÉKCZI István 
főtitkár Társulatunk képviseletében mon
dott búcsú beszédet: 

A Magyarhoni Földtani Társulat tag
sága, választmánya és elnöksége nevében 
búcsúzom dr. K R I V Á N Páltól, volt főtitká
runktól. Személyében egy nagy korszak 
nagy egyénisége távozott, váratlanul és 
méltánytalanul korán. Az emberi okosko
dás nehezen nyugszik bele a változtatha-
tatlanba, nehezen békél meg a visszafor
díthatatlannal. Különösen így van, ha 
olyan munkatárstól, baráttól kell megválni, 
akinek társadalmi pályafutása, munkássága 
is jelentős, akinek az emberekkel való 
mindennapos foglalkozás lételeme volt Dr^ 
K R I V Á N Pált, mint egyesületi tisztségvise
lőt előbb, 1 9 5 8 — 6 3 között mint titkárt, 
majd 1 9 6 3 — 7 2 között, három trienniu-
mon keresztül mint főtitkárt mindnyájan, 
idősek, középkorúak és fiatalok, így ismer
tük meg. Jellemző, hogy a gyász szomorú 
perceiben is újdonságként morzsolgatjuk 
teljes nevét, hisz ő mindenkinek a „Pali" 
vagy a „Pabló" volt. És hiszem, hogy a 
megszólításban mindig benne foglaltatik 
az egyén ós a külvilág kapcsolata. 

De ki volt Ó ós honnan eredt képessége, 
hogy meg tudta osztani idejét és magát a 
szakmája, a szaktársadalom és családja 
között? 

Kellett hozzá a szülői ház szeretete és 
szeretetre, tiszteletre nevelése. Kellettek 
hozzá példaképek: a szülői házon kívül 
felvillan egy gimnáziumi tanárának, dr. 
MAEXÁRI Lajosnak a képe, aki maga is 
kiváló mineralógus volt, a felejthetetlen 
professzoré, K O C H Sándoré, aki nemcsak 
tanította, hanem a teljes élet szeretetére 
nevelte hallgatóit, s akit szintén inkább 
csak „Sanyi bácsinak", mint K O C H profesz-
szornak ismert az egyetem, a város, s kel-
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lettek a Társulat történetének azok a ma 
már legendává magasztosult alakjai (VA
DÁSZ Elemér néhai örökös díszelnök, K E R -
TAI György néhai elnök), akiktől ő az egye
sületi munka alfáját és ómegáját, a szak
mai síkon másokért való szolgálat szépsé
gét elsajátította. És kellett az a mélyről 
jövő egyéni meggyőződés, hogy amit tőlük 
kapott, azt reájuk visszaszármaztatni úgy 
sem lehet: adósságát úgy törlesztheti, 
hogy törődésüket, szeretetüket továbbsu
gározza a külvilág felé, pályatársai irá
nyába. 

ízig-vérig közösségi ember volt, aki han
gulatot tudott teremteni, stílust tudott 
adni a legegyszerűbb tevékenységnek is. 
Szemünk előtt felsejlik feszült tisztelettel 
figyelő alakja, amint a közgyűlések főtit
kári székéből az előadóra tekint. Fülünk
ben csengenek veretes mondatai, amelyek 
a klasszikus retorika örök ezabályai szerint 
egyetlen nagy ívben ölelik körül a rendkí
vül tömör mondanivalót. Ez a gondolat
fűzés párosulva alapos latin műveltségével 
eredményezte azt, hogy főtitkári beszámo
lói szóban és írásban egyaránt élvezhető 
miniatűr remekek, üdítő kivételt jelente
nek napjaink sajnálatosan sivár, ellaposo
dott hivatali nyelvezetében. 

Hivatali idejére esett az ország, a gaz
daság fejlődésének napjainkat is döntően 
befolyásoló szakasza, amely a Társulat 
életében is máig ható változásokat hozott. 
Kialakult a területi csoportok hálózata, 
amelyek napjainkra területi szervezetté 
izmosodva a társulati élet fellegváraivá 
lettek. A geológus hallgató utánpótlás 
érdekében is aktívan működik a „Geológus 
Szakkör". Az ezzel kapcsolatban az 1966-ös 
közgyűlésen elhangzott szavai akár a má
nak is szólhatnának. 

A jelenért és a jövőért munkálkodva 
sosem felejtette a múltat, a Társulat múlt
ját, amelynek értékeit nem szűnt meg 
hangsúlyozni. Nem felejthetjük, hogy már 
mint visszavonult főtitkár milyen szere
tettel, gyermeki rajongással vett részt a 
Társulat megalapítása 125. évfordulójának 
1973-as megünneplését előkészítő bizottság 
munkájában. 

Jó kimondani, ennél is sokkal többet 
jelentett, milyen tisztelet és becsület áradt 
belőle a Társulat múltjának élő tanúi, a 
Társulat nagy öregjei felé. Nagy tisztelettel 
emlékezett meg róluk, jubileumaikról éves 
főtitkári jelentéseiben, így személyes gon
doskodásával teljes ívet vonva az öregek, 
a múlt és a fiatalok, a jövő közé. 

Kedves Pali ! Még mindig nehezen küsz
ködünk a gondolattal, hogy nem látunk 
többé a titkárságra berobbanva, magaddal 
hozva jókedvedet és csodálatos szolgálat
ként felderítve az éppen búslakodót is: 

hogy nem hallgathatjuk mélyen szántó 
történeti vagy geológiai fejtegetéseidet 
vagy éppen kedves történeteidet tudomá
nyunk jeles képviselőiről. Valami azonban 
velünk marad, az amit ránk hagytál, mint 
példát: hogyan kell egymásért, a közös 
célért sokmindent feledve együtt munkál
kodni. Rád is vonatkoztatjuk kedves latin 
költőd halhatatlan sorait: 

„Nem hal meg az, ki milliókra költi 
Dús élte kincsét, ámbár napja múl, 
Hanem lerázván, ami benne földi 
Egy éltető eszmévé finomul" 

Kedves Pali, sokunk kedves Pablója. Isten 
veled, nyugodjál békében. 

Barátai nevében a sírnál KASZAP András 
mondta el a búcsú szavait: 

Szeretett Pali barátunk ! 

Összegyűlt barátaid megrendülten ál
lunk nyitott sírod előtt. Váratlan feladat 
elé állítottál bennünket, akik karácsonyra 
készültünk már, sietős távozásoddal — 
magam összeszoruló szívvel gyűrtem össze 
a neked megcímzett üdvözlő lapot. 

„Látjátok feleim, egyszerre meghalt. És 
itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. 
Ismertük őt. Szív volt, a mi szívünkhöz 
közelálló. De nincs már. Jaj, összedőlt a 
kincstár." 

KOSZTOIÍÁNYI veretes szavai ezek. 
„— okuljatok mindannyian e példán. 

Ilyen az ember, egyedüli példány. Nem 
élt belőle több, és most sem él. S mint fán 
se nő egyforma két levél, a nagy időn se 
lesz hozzá hasonló." 

Ez az, amiben biztosak lehetünk. Hoz
zád hasonlóan eredeti, csak sajátmagad 
— úgy érezzük — a szokásosnál is ritkáb
ban akad. Istenáldotta tehetséged és a 
nyomában járó kiválasztottság közvetlen, 
kitárulkozó egyéniségbe fészkelte magát. 
Nagy szíved tárva-nyitva állt. Számtalan 
barátod számára volt benne hely. 

De óh mire jutottál vele ! Úgy tűnik, ez 
állt ritka képességeid kibontakozásának 
útjába. A paksi monográfiát néhány na
gyon eredeti cikk követte még, aztán véget 
ért a sorozat. Magad is azt hitted, mi is 
abban voltunk, hogy ez átmeneti időszak. 
E periódus térképezései felvillantottak 
valamit géniuszodból — ez a kifejezés itt 
nem ünnepélyes túlzás, hanem a valóság 
pontos leképezése —, de ez csak környeze
ted számára volt nyilvánvaló. Messzebbre 
ez a fény nem sugározhatott, csak a gya
korlat megkövetelte mezőre vetült sugara. 

7' 
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Ez sem csekélység, hiszen akikkel össze
kötött a munkád, tanúsíthatják, hogy 
geológusi invenciód rendkívüli volt. Но-
B T j s i T Z K Y Ferenc és te, két különleges 
tehetséget tartunk nyilván e század ma
gyar geológusai között. Közhely, hogy 
sziporkázó volt szellemed — „mindenki 
tudta és hirdette, ő volt." 

Es a nyelv megbotlik ebben a sok volt
ban. Volt, volt ! Sok ígéret, mennyi vára
kozás maradt örökre az: nem teljesült, be 
nem váltott, meg nem valósult, testté nem 
lőn ige. Bennem a csaknem pontosan egy 
év előtti Moszkva-téri búcsúzás, másokban 
más, pillanatfelvételen rögzített kép — 
régebben vagy később — ez maradsz, álló
képpé rögzültén. Geológus generációk őriz
nek, nem öregedőén, téged, akinek sok
sok, nagyon sok barátja volt s aki, lám, 
maga maradt az elszámolás nagy percé
ben is. 

A búcsú súlyos órájában nem érdemeid
ről, csakis a magunk veszteségéről adha
tunk számot. „Keresheted őt, nem leled, 
hiába. Sem itt, sem Fokföldön, sem Ázsi
ába'. A múltba' sem ! Es a gazdag jövőben 
akárki megszülethet már, csak ő nem!" 

Ez a bizonyosság szomorít el bennün
ket, barátaidat. Ezzel a bizonyossággal 
búcsúzunk tőled, barátunktól. S szinte hal
lom búcsúszavaidat a régi költővel: 

Mit mondhatok ? Éltem. 
Hol bátran, hol féltem, 
Kedvvel, búval, panaszval. 
Hol méltó vádlásban, 
Több rágalmazásban. 
Mert egész föld foly azzal. 
Vétkemben rettegtem, 
Jómban örvendettem 
S vigadtam az igazzal. 

Nyugodj békességben ! 

Egy igaz ember emlékére ! 

És jött ! Jött, mint az üstökös ! Széles 
ívben a földtan egén. Azt hihettük: szüle
tőben a magyar geológia legfényesebb csil
lagainak egyike. A Hódmezővásárhelyről 
a szegedi gimnáziumba bejáró bodroshajú, 
világosszőke kisdiák már akkor többet 
tudott a történelmi Magyarország ásvá
nyairól, mint tanárai Tisztelettel és bor
zongással néztük, mint határozza meg pil
lanatok alatt — az általunk csak csillogó 
kőnek tekintett — érceket lelőhely szerint, 
kémiai összetételüket is felsorolva. De 
nemcsak ezt tudta ! 

Széles körű humán műveltsége kiterjedt 
a zenére is. Míg a többiek a pad alatt pus
káztak, vagy levelezgettek, Ő zeneirodal
mat, zeneesztétikát olvasott, KODÁLYt, 
BABTÓKot tanulmányozta — kottából. 
Később keresetkiegészítésként és hobbyból 
is zenekritikákat írt a szegedi lapokban. 
Mindig és mindenütt az idősebb diákok is 
elfogadták társaságát. Szívesen hallgatták 
gyönyörűen fogalmazott, kőbe véshető 
mondatait, érces baritonját, figyelték nyo
matékot adó gesztusait, nem szabadulhat
tak pajkosan kutató szeme varázsától ! 
Az egyetemen is nyilvánvaló volt, hogy 
társainál jobban ismerte a föld titkait, 
náluk messzebb látott és villámgyorsan a 
lényegre tapintott. Elemző és gondos vizs
gálatokon nyugvó szintézisei mindig újat 
hoztak, meghökkentően logikus okfejté
sekbe keretezve. Érdekes, hogy a csillogó 
ásványok, súlyos ércek avatott ismerője 
— talán az alföldi származásától indí-
tottan — mégis a pleisztocénnel, a lösszel 

foglalkozott. Zömök alakja, sietős járása 
mindenütt feltűnt, ahol ez a képződmény 
jelen van az országban. Mintaszerű mind 
didaktikailag, mind tartalmilag, amit erről 
ragyogó formába öntve a földtan asztalára 
tett. Amit megfigyelt, feldolgozott, azt 
rendszerezte, közzétette — sajnos nem 
sokáig. Pályája során a férfikorba érve 
elaprózta magát, lényegtelen dolgokkal is 
a kelleténél többet foglalkozott. Túlterhelt 
lett, sokat vállalt, sziporkázva ontotta ötle
teit és állandó időzavarban volt ! A Tár
sulat főtitkáraként beszámolóit, jelentéseit, 
híreit a retorika órákon lehetett volna taní
tani, beszédei hatalmas szónoki képessé
gekről tanúskodtak. És micsoda pedagógus 
volt ! Tessék csak meghallgatni tanítvá
nyait, akiket emberöltőnyi időn át okta
tott. Az alsó fokon, a kezdőket akiket ott 
és akkor kell(ene) megnyerni elhivatott 
geológusnak. Mindenkit egyenrangú és 
-jogú félként kezelt, mindenkinek a problé
máival foglalkozott, mindenkin segített ! 
Csak a saját szakmai és magánéletét nem 
tudta rendezni. Több ideje volt mások szá
mára, mint saját szakmai és családi ügyei 
számára. Ez okozta sajátos és mondhatni 
tragikus sorsalakulását. Visszaéltek vele ! 
Visszaéltek és jól jártak a nála kisebb kapa
citásúak, mert volt, lett bűnbak a külön
böző közösen elkövetett szabálytalanságok 
miatt. Ő mindig a gyengéket védve a tárgy
időszaki hatalommal harcolt, azzal ke
rült ellentétbe, legyen az saját közvetlen 
főnöke, vagy a kar dékánja. Bátran meg
küzdött igazáért, a többiek érdekeiért, és 
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persze mindig alulmaradt, csak neki kel
lett vállalni a névnapi koccintgatások 
ódiumait is. Viszont szabályszerű, hogy 
ezt követően a hatalomból kilépőket, im
már gyámolításra szorulókat segítette, ve
lük a legteljesebb harmóniában együttmű
ködött. 

Nagy műveltsége, megnyerő személyi
sége, ragyogó stílusa, gyönyörű orgánuma, 
szép magyar beszéde országszerte, a szak
körökön kívül is rendkívül népszerűvé tet
ték a kortársak krivánpaliját, a tanítvá
nyok K K I V Á N tanár urát. Számos lehető
séget mulasztott, dobott el magától egy-
egy hangulatért, egy-egy valóságnak hitt 
délibábért. Mikor a löszbabákba élő figurá
kat álmodott bele, még csak hobbynak 
tűnt, de a régészet területére tett kirándu
lásai sejtették, hogy valami nincs rend
ben ! Most már nincs, aki a születési dátum 
birtokában színes horoszkópot varázsol a 
legszomorúbb, elesettebb embert is felvi
dítva, nincs, aki emiatt lekésik egy másik 
találkozóról, nincs aki negyedannyi idő 
alatt elkészít egy precíz földtani térképet, 
és nincs, aki egy érdekes geológiai jelensé
get önfeledten tanulmányozva lekési a 
vonatot, az óráját, a találkozóját — saját 
karrierjét ! 

Nyitott volt, őszinte és mégis titokza
tos, talányos. Még legjobb barátai sem is
merték igazán. Más srófra járt az agya ! 
Nem a megszokott normák szerint visel
kedett, dolgozott, élt ! Ezért ütközött oly 
sokat a fennálló rend korlátaival, ezért zsa
rolta ki a végsőkig szervezetét, amelyik 
keményen visszafizetett ezért a bánásmó
dért ! K i tudta nála jobban a régiek dol
gát Î Ki tudott a legtöbbet „az Öreg 
V A D Ászról" ? Ki őrizte féltve a mások által 
már néhányszor zúzdába szánt értékes 
dokumentumait a magyar geológiának ? Ki 
szervezte hallatlan lelkesedéssel és sze
retettel egykori ellenlábasainak is a honor-
ját, a „megzengő" megemlékezéseket? Ki 
kereste fel az öreg, mozgásképtelen, ott
honhoz kötött kollégákat, hogy derűt, 
fényt, vigasztalást és egy kis szakmát vi
gyen nekik ? 

Ő az, K B I V Á N Pali, aki örökifjú maradt, 
akinek szellemén nem fogott az idő, akit 
nem mindig lehetett követni, magatartását 
megérteni, de akit mindenki szeretett, 

sokan tiszteltek, sőt becsültek is. Bőréből 
senki nem bújhat ki ! Ő nem is akart. 
Vállalta önmagát és gyengülő szervezetét 
is erre stimulálta egészen a megrokkaná
sig ! Súlyos műtétje után átmeneti kímé
lete nem sokáig tartott. Továbbra is úgy 
élt, dolgozott, ahogyan jónak látta és olyan 
tempóban ahogyan maga megszabta. És a 
mércéje igen magas volt ! Képtelen volt 
alkalmazkodni — saját magához ! 

Nem vált melegítő, ragyogó csillaggá, 
elfogyott időnek előtte hajtóenergiája. 
Nem hajtotta már ez az energia korábban 
sem a kívánt, az elvárt módon, ahogy a 
pályakezdését figyelők hihették. 

Nem törekedett címre, rangra, hír
névre ! Anyagaiakra sem különösebben. A 
„tanár" titulusát becsülte a legtöbbre, az 
oktató emberét, mást nem. 

Nos ez a „nem törekvése" beteljesedett, 
hiszen elérhette, hogy több mint három 
évtizedes egy helyen töltött munkaviszo
nyát követően „nem tekintették az intéz
mény halottjának". 

De az egész geo-, bányász-, természet
tudós társadalom tudja, érzi, hogy a magyar 
szakgárda egy nagyon színes, sziporkázó 
egyénisége, a földtan jeles tudósa, kiváló 
művelője és oktatója szállt sírba és hall
gatott el örökre. 

Bizarran szomorú paradigma, hogy a 
másokat vidító, az elesetteket segítő, a tár
saságok középpontja egyedül vívta meg 
haláltusáját, utolsó perceinek néma tanúja 
a telefon, melyet már nem tudott fele
melni ! 

Lefutott a csillag ! Széles ívet, fényes 
pályát húzva maga után. Idő előtt ! Mint 
számos más társa az augusztusi égbolton, 
nem tudott magasra emelkedni, nem tu
dott megkapaszkodni, elégette önmagát ! 

Pályáját talán a H O B U S I T Z K Y Ferenc 
professzor koordinátáival lehetne legin
kább definiálni, akinek buzgó tanítványa, 
lelkes híve, nagy-nagy tisztelője vol t ! 

Similis simili gaudet !* 
Biztosak lehetünk benne, hogy sokáig 

emlegetjük majd, az idősebbek is, a kor
társak is és az utókor is legendává neme
sedő tetteit, az idő által letisztított, szub
limált, valóban értékelt személyiségét. 

Nyugodj békében a Földben, melynek 
szerelmese voltál ! 

Szerk. 

„Előtér-medencék" című nemzetközi szimpózium 
1985. szeptember 2 — 4. között a svájci sins) címmel. A szimpóziumot a helyi 

Fribourgban nemzetközi szimpóziumot tar- egyetemnek a svájci Molassz-medencével 
tottak „Előtér-medencék" (Foreland Ba- foglalkozó kutatócsoportja szervezte a 

* A hasonló a hasonlónak örül. 



314 Földtani Közlöny 116. kötet, 3. füzei 

Nemzetközi Szedimentológiai Asszociáció 
támogatásával. A kutatócsoport vezetője 
és a konferencia fő szervezője Dr. Peter 
H O M E W O O D volt. A szimpózium előtt több 
kirándulást szerveztek, amelyek különböző 
útvonalakon az Alpok szerkezetével, vala
mint a molassz-üledékek szedimentológiá-
jával ismertették meg a résztvevőket. A 
résztvevők száma mintegy 200 volt, jelen
tős számban amerikaiak. Magyarországot 
egyedül képviseltem. A 3 nap alatt mint
egy 100 előadást és postert mutattak be. 

A szimpózium hatalmas szedimentoló
giai és tektonikai ismeretanyagot muta
tott be a világ minden részéből. E meden
cék kutatása elsősorban a szénhidrogén
lelőhelyek szempontjából folyik. Néhány 
ilyen előtér-medence a következő: a Mo-
lassz-medence, a Kárpátok E-i és K-i elő
tere (mindkettő miocén), az Appeninek 
Adria felé eső előtere (plio-pleisztocén), 
Perzsa-öböl (recens), Siwalik-rétegek a 

Himalája D-i előterében (miocén-pleiszto
cén), Ny-Tajvan (plio-pleisztocén), Pata-
gónia-Tűzföld (felsőkréta), E-amerikai Cor-
dillerák K-i előtere (felsőkréta — paleo-
cén), Kentucky-medence az Appalache-
hegységben és a Saar-Nahe-medence Euró
pában (mindkettő felsőkarbon). Közös tu
lajdonságuk, hogy felgyűrődő lánchegysé
gek előterében jönnek létre, üledékanyaguk 
azok lepusztulásából ered, és a lánchegy
ség részben rá is tolódik a régebben lerakó
dott medenceüledékekre. A medencén belül 
elsősorban összenyomódásos tektonika ér
vényesül, feltolódásokkal, gyűrődésekkel. 

A szimpózium tematikus kiegészítője 
lesz 1986-ban a „Hegyközi medencék" 
(Intermountain Basins) című szimpózium, 
amelyet Thaiföldön rendeznek. 

Az „Előtér-medencék" című szimpózium 
abstract-jait tartalmazó kötet, valamint a 
kirándulásvezető megtalálható a MAPI 
Könyvtárában. 

VICZIÁN István 

B e s z á m o l ó 

a V i l ág F ö l d t a n i T é r k é p B i z o t t s á g ( C G M W ) T e k t o n i k a i T é r k é p e k A l b i z o t t s á g a 
ü lé sé rő l . M o s z k v a , 1984 . a u g u s z t u s 

A Tektonikai Térképek Albizottsága 
kétnapos ülést tartott, melyen a működési 
beszámoló mellett munkacsoport ülésekre 
és egyes tektonikai térképek feletti vitákra 
is sor került. Az eredmények közül kiemel
kedik az 1 : 1 5 milliós méretarányú, a 
Világ tektonikai térképének elkészülte, ami 
próbanyomat formájában a GEOKARTA 
kiállításon már látható, az 1 : 4 5 milliós 
egyszerűsített változat pedig bárki szá
mára megvásárolható volt. A térkép szer
kesztésének vezetői V. E. K H A I N prof esz-
szor és Yu. G. L E O N O V а „C.07 Tektonika" 
szekcióban ismertették a térkép legfőbb 
eredményeit. A térképhez tartozó magya

rázó szervezési nehézségek miatt kb- egy 
év múlva jelenik meg. 

A másik fontos kérdés Európa új tek
tonikai térképe kiadásának előkészítése 
volt. Az 1 : 5 milliós méretarányú térkép 
topográfiai alapjai elkészültek, és az Albi
zottság ülésén részt vevők között kiosztot
ták a jelkulcs tervezetet is. A jelkulcs a 
gyűrődések idejét (konszolidáció) veszi a 
tektonikai osztályozás alapjának, és szá
mos kérdésben alapvetően különbözik 
Európa előző tektonikai térképén alkalma
zott megoldásoktól. 

A térkép szerkesztésénél valamennyi 
érdekelt ország képviselőjének részvételére 
számítanak. 

BBEZSNYANSZKY Károly 

B e s z á m o l ó 

a m o s z k v a i 27 . Geo lóg ia i V i l á g k o n g r e s s z u s „ C . 0 7 . T e k t o n i k a " s z e k c i ó j á n a k 
ü l é se i rő l , M o s z k v a , 1984. a u g u s z t u s 

A „C.07 Tektonika" szekció a bejelen
tett 245, és a több tucat tartalék előadást 
tekintve, az egyik legnépesebb szekció volt. 
Az előadások hat napon keresztül párhuza
mosan, két teremben (217, illetve 128 férő
hely) hangzottak el. 

A két helyiség megválasztása nem volt 
a legszerencsésebb, számtalan esetben a 

férőhelyek nem bizonyultak elegendőnek, a 
hallgatóság egy része állni kényszerült. A 
rendezés fenti sajátosságai, valamint az 
előadások nagy száma lehetetlenné tette az 
elhangzottak teljes áttekintését. 

A szervező bizottság a szekció előadá
sait az előzetes kiírásnak megfelelően hat 
téma köré csoportosította: 
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1.1 A kontinensek tektonikai zónációjá-
nak alapjai; 

1.2 A kontinensek és óceánok közötti 
átmeneti övek; 

1.3 A kontinensek gyűrt öveinek tekto
nikája; 

1.4 A litoszféra szerkezeti rétegzettsége; 
1.5 Kontinentális és óceáni rift rend

szerek; 
1.6 A kőzetdeformáció folyamata. 
Ezen kívül két szekcióközti szimpóziu

mot is rendeztek az alábbi témákban: 
2 . 1 A földkéreg mélyszerkezetének hete-

rogeneitásai és tektonikai magyarázatuk; 
2 . 2 Az É-Pacifikum tektonikája és szer

kezeti felépítése. 
A legtöbb előadás az 1.3 témában 

hangzott el, ami a tektonika hagyományos 
témakörének ismételt térhódítását jelzi. 

A lemeztektonika „romantikus" kor
szakának lezárulása a tényszerű elemzések 
túlsúlyát eredményezte. Elsősorban szovjet 
szerzőcsoportok vagy egyének részéről nagy 
összefoglaló előadások, egy-egy globális 
téma szintézise (kontinensek szerkezeti 
zónációja, kontinensperemi és belseji geo-
szinklinálisok stb.) hangzott el. Fontos, 
többször visszatérő téma volt a deszkriptív 
geoszinklinális fogalomnak a genetikus le
meztektonikai modellbe való beillesztési le

hetősége. Ugyancsak nagy szerepet kapott 
a kontinensek riftesedésének problemati
kája a jelentől a prekambriumig vissza
menő példák alapján. Viszonylag kevés 
előadás foglalkozott a kőzetdeformáció, a 
mikro- és mezőszerkezetek elemzésének 
kérdéseivel, és hiányolhatok a ténylegesen 
újat hozó, előremutató elméleti előadá
sok is. 

A regionális elemzések közül számunkra 
a Kárpátok és a Kárpát-medence, tágab
ban az Alpi rendszer fejlődésével foglal
kozók voltak a legfontosabbak. Az e témá
ban elhangzott előadások felfogásukban 
gyakran oly mértékben különböztek egy
mástól, hogy az a tényszerű elemzés lehe
tőségét is kizárta. Ismételten rávilágítot
tak viszont a Kárpát-medence fejlődéstör
ténetének kulcsfontosságú helyzetére, a 
szisztematikus, komplex földtani kutatá
sok folytatásának szükségességére. 

Az 1.1 témakör keretében N A G Y E . 
szerzőtársammal közös előadást tartottam 
„Kelet Kuba tektonikai és deformációs 
idő térképeinek összehasonlító vizsgálata" 
címen. Az előadás kedvező fogadtatásra 
talált. A szekció egyik délutáni ülésén társ
elnökként működtem közre. A magyar 
delegáció tagjai közül ugyanez a megtisz
teltetés érte B A L L Á Z . kollégát. 

BREZSNYANSZKY Károly 

K ö n y v i s m e r t e t é s e k 
R É T H Á T I László : Valószínűségelméleti meg
oldások a geotechnikában. Akadémiai 
Kiadó. Budapest, 1 9 8 5 . 

Érdekes és fontos új kötettel jelent meg 
a szakkönyvek piacán a szerző. Könyvét 
a tőle megszokott alapossággal szigorú logi
kai felépítéssel és világos, tárgyszerű meg
fogalmazásban adta közzé. 

A 3 9 3 oldalas könyvet szerzője tizenkét 
fejezetre osztotta. A fejezetek között az 
olvasó kapcsolatrendszert talál. Az első 
három fejezet a fizikai jellemzőkkel, a 4 — 7 . 
fejezet a vizsgálatokkal, míg a 7 — 1 2 . feje
zet a valószínűségelméleti alapon való ter
vezéssel és ellenőrzéssel foglalkozik. 

A szerző könyvében a statisztikai feldol
gozások alapjait is elmondja tömören, fel
frissítve az olvasó emlékezetét és megköny-
nyítve a megértést. 

Az első fejezetben a rétegek fizikai jel
lemzőinek statisztikai feldolgozását mutat
ja be a szerző. Figyelme a közvetlenül meg
határozott jellemzők mellett kiterjed a köz
vetve meghatározottakra is. 

A második fejezetben a geotechnikában 
használatos eloszlásfüggvényekkel, ezek 
kiválasztásával és illeszkedésének ellenőr
zésével foglalkozik. Bemutatja a jellemzők 
eloszlásának vizsgálatát. 

A harmadik fejezet igen figyelemreméltó 
módon tárgyalja a korrelációs kapcsolato
kat. Különösen tanulságos ebben a feje
zetben a többváltozós kapcsolatok vizsgá
lata. 

A könyvnek a második száz oldala a 
vizsgálatokkal és azok eredményeinek való
színűségelméleti feldolgozásával foglalko
zik. Ez az egyébként statisztikai, valószí
nűségelméleti szempontból korrekt fejezet 
sajnálatos módon nélkülözi a földtani szem
léletet, s így tulajdonképpen a vizsgált 
rétegek genetikai, üledékföldtani, petrog-
ráfiai vizsgálata, és ennek az egész vizsgá
lati rendszerre kiható következményeinek 
tárgyalása elmaradt. A vizsgálatok elvégez
hetősége szempontjából először szét kell 
választanunk a különböző korú, genetiká-
jú, petrográfiájú rétegösszleteket és csak 
ezeken belül szabad az adatokat a valószí-



316 Földtani Közlöny 116. kötet, 3. füzet 

nűségelmélet bármely módjával tovább 
vizsgálni. Kár, hogy ezek az alapvető kér
dések nem kaptak kellően hangsúlyos he
lyet az anyagban. í g y a negyedik fejezet 
csak ezekkel a megszorításokkal értelmez
hető. 

Az ötödik fejezet a minták minősítő jel
lemzőire vonatkozó eddigi vizsgálatokat 
foglalja össze egységes szemlélettel, jól 
követhetően. 

Érdekes és a második részben kiemel
kedő fejezet az anyagjellemzők meghatáro
zásában mutatkozó eltérések miértjét vizs
gáló hatodik fejezet. Ezen belül is a körvizs
gálatokkal kapcsolatos pont hívja fel ma
gára a figyelmet. 

A hetedik fejezetben a szerző a már 
egyenként átvizsgált adathalmaz újravizs-
gálatához ad világos, alaposan átgondolt 
és kipróbált megoldásokat. 

A könyv harmadik része, a 8 — 1 2 . feje
zet a tervezés és ellenőrzés során felmerülő 
kérdésekkel foglalkozik. Ez a rész terjedel
mében, fontosságában is a legnagyobb. A 
nyolcadik fejezetben a szerző a valószínű
ségelméleten alapuló tervezés alapelveibe 
vezeti be az olvasót. A fejezetben sok is
mert módszert egészen új megvilágításban 
találunk és nem egy mindennap használt 
fogalomnak, például a biztonságnak, a 
geotechnikában csak néhány éve felvető
dött módon való, új , korszerű megközelí
tésével ismerkedhetünk meg. A szerző ebben 
a fejezetben is gondoskodott arról, hogy az 
alkalmazott eljárások rövid, tömör össze
foglalását megadja. A könyvnek ez a része 
a hazai geotechnikai tervezés számára még 
hosszú ideig mutatja a követendő utat. 

Akilencedik, tizedik és tizenegyedik feje
zetben a szerző a nyolcadikban ismertetet
tekből kiindulva bemutat különböző geo
technikai feladatok megoldására konkrét 
módszereket. 

A kilencedik fejezetben a határfeszült
ség meghatározásával foglalkozik. Bemu
tatja a síkalapok és a cölöpök teherbírásá
nak számítását a valószínűségelmélet sze
rint, a gazdasági szempontokat is figyelem
be véve. 

A tizedik fejezetben a süllyedések elő
rejelzését mutatja be. A véletlen jellegű 
mozgáskomponenseket is számítja. 

A tizenegyedik fejezetben a szabadon 
álló és a megtámasztott rézsűk állékonysá
gát vizsgálja valószínűségi alapon való mé
retezéssel. 

A könyv tizenkettedik fejezete a földmű
vek minőségellenőrzésével foglalkozik való
színűségelméleti alapon.Természetes anyag
ból készült földműnél elsősorban a tömör
ségellenőrzés matematikai statisztikai mód
szereit mutatja be. A stabilizált anyagok
nál a szilárdság vizsgálatára is kitér. 

A könyvben nagy értéket jelent az, 
hogy a hazai és a világirodalomból vett, 
valamint saját maga által készített számos 
példán konkrét alkalmazást mutat be és 
konkrét eredményeket is közöl. í g y az ol
vasót a leírt sok új anyag alkalmazásába 
és értékelési rendszerébe is bevezeti. Külö
nös fontosságúak azok a megjegyzések, 
amelyek a példák ellentmondásaira, vagy 
általánosíthatóságuk korlátaira hívják fel 
az olvasó figyelmét. 

A könyvet a mélyépítő, út-vasútépítő 
mérnökök igen jól használhatják a kuta
tás, tervezés és építés területén egyaránt. 
De hasznos útmutatást nyújt az építész
mérnököknek is. 

A könyv hézagpótló a magyar iroda
lomban, de e témában ilyen átfogó mű még 
sehol sem jelent meg. Remélhető, hogy 
megindít egy olyan folyamatot, ami a jövő
ben gazdaságosabb és a biztonságot sokré
tűbben értelmező tervezési ós építési mun
kához vezet. 

Dicséret illeti a szerzőt, hogy egy igen 
aktuális témában ilyen gondos, pontosan 
fogalmazott, jól érthető és alkalmazható, 
esztétikailag is szép kiállítású könyvet 
adott a szakemberek kezébe. 

J U H Á S Z József 

К о с н Sándor: Magyarország ásványai. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1 9 8 5 . 

1 9 8 5 szeptemberében jelent meg M E Z Ő S I 
József szerkesztésében К о с н Sándor Ma
gyarország ásványai című könyvének máso
dik, átdolgozott kiadása. Az Akadémiai 
Kiadó (Budapest, 1 9 8 5 . ) gondozásában 
megjelentetett kötet 5 6 2 oldalra bővült, 
szemben az első, 1 9 6 6 . évi kiadás 4 1 9 olda
las terjedelmével. Az első kiadás szerkezeti 
felépítésével azonos szerkesztésű kötet a 
magyar ásványtan rövid történetét is 
ismerteti az előszó és a bevezetés mellett, 
mielőtt csaknem 5 3 0 oldalon át részletesen 
tárgyalja — tematikus sorrendet tartva 
— a magyarországi ásványlelőhelyeket. A 
könyv tartalmát külön ábrajegyzék ( 3 0 7 
db), ásványcímszó és lelőhelylista, vala
mint névmutató egészíti ki. Az irodalom
jegyzék az egyes lelőhelyek ismertetése után 
külön-külön található, jobban összponto
sítva így az olvasó figyelmét a tárgyalt lelő
helyre vonatkozó munkákra. A második 
kiadás szerkesztője ebben is helyesen ala
pozott az eredeti munkára. A kötet csak
nem négyszáz ásványcímszót tartalmaz 
— szemben az első kiadásban tárgyalt 2 6 0 
ásványfajjal — és ezek 1 2 0 0 lelőhelycím
szóra oszlanak meg, természetesen egy-egy 
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lelőhely ásványasszociációit is beleértve. 
Az újabb kiadás átdolgozásában a szer
kesztő MEZŐSI Józsefen kívül többen is 
részt vettek, úgy mint BÁRDOSSY György, 
F A Z E K A S Via, GRASSELLY Gyula, N A G Y 
Béla, SELMBCZI Béláné, SZABÓ Zoltán és 
V I N C Z E János. Munkájukat dicséri a leg
utóbbi évtizedek mineralógiai eredményeit 
is feldolgozni próbáló kötet. Hogy legjobb 
szándékú törekvéseik ellenére is sok-sok 
helyen hiányérzetünk marad a könyv ol
vasása közben, az talán mégsem egészen az 
ő hibájuk. Nagyon nehéz feladatra vállal
kozik ugyanis az, aki K O C H Sándor profesz-
szor életművét azonos színvonalon kísérli 
meg folytatni. A legmélyebb tárgyismere
ten kívül, aprólékos pontosságra és fárad
hatatlan szorgalomra is szükség van. Es, 
ha mégoly tökéletes is a kézirat, a könyvet 
formába öntő, és komoly anyagi eszközö
ket is igénylő nyomdatechnika tönkretehet 
mindent. Amikor az olvasó, a tárgyszerető 
geológus kezébe veszi a könyvet, ilyen 
gondolatok kavarognak a fejében olvasása 
közben. A mű három fő részre oszlik. A 
magmás eredetű kőzetekhez kötött ásvány-
előfordulásokat 333 oldalon tárgyalja a 
szerző és ez a rész egyben a legbővebb 
egysége is a kötetnek. A második rész a 
mállás és üledékkópződés útján létrejött 
ásványtársulásokat tartalmazza 154 olda
lon, míg a harmadik részben az átalakult 
(metamorf) kőzetekhez kötött ásványelő
fordulások kaptak helyet. Külön fejezet 
foglalkozik röviden a magyarországi me
teoritokkal. Az egyes részek K O C H Sándor 
eredeti genetikai rendszerét követve a föld
tani korok időrendi sorrendjében tájegy
ségenként taglalják az egyes lelőhelyeket. 
Az egyes fejezetekben rendre helyet kaptak 
az ásványképződések földtani kereteit is 
tárgyaló genetikai ismertetések. Kár, hogy 
a második kiadás átdolgozóinak figyelme 
(ideje ?) nem terjedhetett ki a szükséges 
korszerűsítések elvégzésére, különösen azok
nak a lelőhelyeknek az esetében, amelyek
nek jobb megismerése, illetve felfedezése 
a legutóbbi évtizedek eredménye. Bár az 
egyes fejezetek utáni irodalomjegyzékek 
tartalmazzák a tárgyhoz tartozó hazai 
publikációk többségét, a szintézis nem 
mindig sikerült. 

Sajnos, szerkesztői figyelmetlenségek is 
rontják a könyv értékét. Például a 259. 
oldalon a 161. ábrán apofillit kristályt lát
hatunk Recskről, de sem a lelőhely tárgya
lásánál a szövegben, sem az ásványcímszó 
alatt a lelőhelyre utalást nem találunk. A 
több helyen előforduló sajtóhiba — amely 
ásványnevek esetében nem megengedhető 
— szintén rontja a könyv hitelét. í g y pél
dául a 181. oldalon adulát nevű ásványról 
olvashatunk adulár helyett, a 236. oldalon 

pedig Parádsasvár község Nógrád megyébe 
került Heves megye helyett. 

A könyvben is megemlített és világrit
kaságnak számító csordakúti mellit meg-
lelése az utóbbi évek eredménj re és az ás
ványgyűjtők lelkes táborának büszkesége. 
Ugyanakkor egyik hiányossága a kötetnek 
a recski mélyszintről 1982-ben előkerült 
kapitális whewellit kristályok ismertetésé
nek elmaradása, amelyeknek a híre pedig 
gyorsan elterjedt ásványgyűjtő körökben. 
De csak példákat ragadtam ki, a lista nem 
teljes. A végére hagytam a könyv talán 
legnagyobb fogyatékosságát, amely mel
lett a nagyszabású munkában részt vevők 
tisztelete és fáradozásuk elismerése elle
nére sem mehetünk el szó nélkül. És ez a 
fényképek minősége, illetve a nyomda
technika. Tudjuk jól, milyen anyagi áldo
zatokkal jár egy ilyen mű kiadása és milyen 
drága a jó minőségű papír — de megenged
hető-e az a szakmai és esztétikai érték 
súlyos csorbítása nélkül, hogy pontosan a 
színes ásvány világot tárgyaló csaknem 
egyetlen autentikus hazai munka ilyen 
csapnivaló fénykópanyaggal szolgáljon ? 
Nem engedhető meg. És éppen ezért ezzel 
a kötettel ez a vállalkozás még nem zárult 
le addig, amíg ez irányú igénytelenségünket 
végleg le nem vetkőzzük. 

Mindezek ellenére köszönet a szerkesz
tőnek, munkatársainak és a kiadónak, hogy 
jól használható, áttekinthető kézikönyvet 
adott ismét a hazai szakemberek kezébe, 
egyszersmind nem engedi feledtetni a hazai 
ásványtan kiváló egyéniségének tisztelet
reméltó emlékét. 

Dr. BAKSA Csaba 

Stratigraficky slovnik Západnych Kár
pát ( A Nyugati Kárpátok rétegtani szó
tára). — A szerzői kollektíva vezetői 
A N D R U S O V D . és SAMUEL О. Felelős szer
kesztő BROCKOVÁ I. Kiadta a Geologicky 
Űstav Dionyza Stura és a Szlovák Akadé
miai Kiadó. I. kötet, A-K, 440 old., Bra
tislava 1983; II. kötet L—Z, 359. old., 
Bratislava 1985. Ára 60 + 60 K6s. 

Tartalom: Oldal 

/. kötet. 
Bevezetés (FUSAN O. — SAMUEL 

О.) П 
A rétegtani nevezéktan és termi

nológia fejlődése (ANDRUSOV 
D . — S A M U E L О.) 19 

A csehszlovák rétegtani osztá
lyozás alapjai (ANDRUSOV D. 
— SAMUEL O.) 29 
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A Csehszlovák Kárpátok réteg-
tani szótára összeállításának 
alapjai (ANDRUSOV D. — S A 
MUEL О.) 38 

A Csehszlovák Kárpátok földtani 
alkatának rövid áttekintése 
(ANDRUSOV D. — SAMUEL О.) 41 

A Csehszlovák Kárpátok rétegta
nának és ősföldrajzának alap
vonásai (ANDRUSOV D. — F U 
SÁN O.) 49 
Karbon (ANDRUSOV D . — F U -

SÁN O.) 50 
Perm (ANDRUSOV D . — F U S Á N 

O.) 52 
A variszkuszi gyűrődés (AN

DRUSOV D. — F U S Á N O.) 52 
Triász (BISTRICKY J.) 53 
Jura (ANDRUSOV D.) 58 
Kréta (ANDRUSOV D. — S A 

MUEL О.) 61 
Paleogén (SAMUEL О.) 67 
Neogén ( S E N E S J.) 73 
Kvarter (LOZBK V . , VASKOV-

SKY I.) 83 
Alpi gyűrődés (ANDRUSOV D.— 

B I E L Y A.) 88 
A rétegtani egységek betűrendes 
jegyzéke 

А—К, 537 tétel 9 2 - 4 4 0 
21 táblázatot tartalmaz a kö

tet. 

A „BIOZÓNÁK" címszón belül az aláb
biakat tárgyalja: 

— a jura, kréta és triász Ammonites 
biozónái 

— a kréta Foraminifera biozónái 
— a szarmata és pannon Foraminifera-

Ostracoda biozónái 
— a neogén Grill-féle Foraminifera 

biozónái 
— a neogén Foraminifera-Ostracoda bio

zónái 
— a paleogén Foraminifera biozónái 
— a triász Foraminifera biozónái 
— a titon és az alsókréta Oalpionella 

biozónái 
— a triász Conodonta biozónái 
— a kréta, a paleogén és a neogén 

nannoplankton zónái 
— a paleogén Nummulites zónái 

Magyar vonatkozású példaként emlí
tendők a „hárájedsky pieskovec" (Hárs
hegyi Homokkő), a „Kiscel" (Kiscelli 
Emelet) és a „kiscelské ily" (kiscelli 
agyag). — A „budinsky vyvoj" (budai 
kifejlődés) csak a szövegben szerepel, cím
szóként nem. K E C S K E M É T I T. Nummulites-
szintjei (amelyeket a szerző összehasonlító 
cikkben Délszlovákiára is vonatkoztatott) 
nincsenek említve. 

II . kötet, L—Z (520 tétel) 

„med'hedsky dolomit" (megyehegyi do
lomit): lelőhelye Megyhegyként, ill. Negy-
hegyként (sic !) említve. „Salgótarjánska 
s'eria" (salgótarjáni sorozat), „Salgótar-
jánske uhl'onosné súvrstvie" (salgótarjáni 
szenes rétegek). 

1968-ban, a 23., prágai Nemzetközi 
Geológuskongresszus alkalmából jelent meg 
Csehszlovákia Sztratigráfiai Lexikonának 
2. kiadása két kötetben (a Cseh Masszívum 
CHLUPÁO J., a Kárpátok pedig ANDRUSOV 
D. szerkesztésében), angol és francia nyel
ven. 

1972-ben kezdte meg a pozsonyi Föld
tani Intézet (GUDS) a jelen munka előké
szítését. A címszavak nagyrésze az 1975— 
77-es ismeretességi szintet tükrözi. 

A még megjelenés előtt álló III. kötet 
számos rétegtani egység újra meghatáro
zását és a Kárpátok területére vonatkozó 
egységesítését fogja tartalmazni. 

Mint a példákból is látható, a mű bio-
és litosztratigráfiai egységekre egyaránt 
kitér, a szerzők, irodalmi hivatkozás, típus
lelőhely, őslénytani jellemzés megadásával. 

Nagyon kívánatos lenne, hogy mielőbb 
legyen hasonló kiadvány Magyarország 
rétegtani egységeiről is, még akkor is, ha 
az nemcsak az egységeket, hanem a kétsé
geket is bemutatná. 

D U D I C H Endre 

S T E I N I N G E R , F . F . — S E N E S , J . — K L E E 
MANN, К . — R Ö G L , F . ed.: Neogene of the 
Mediterranean Tethys and Paratethys. 
Stratigraphie Correlation Tables and Se
diment Distribution Maps. Vol. 1 — 2 (vol. 
1: X I X + 1 8 9 oldal, 80 ábra, 10 színes tér
kép, vol. 2: X X V -j- 524 korrelációs táblá
zat), Vienna Institute of Paleontology, 
University of Vienna Press — 1985. Ar: 
2100. — schilling 

E kétkötetes munka a széles értelemben 
vett mediterrán térség, annak atlanti és 
indo-pacifikus kapcsolatait lefedő területek 
neogénjének első átfogó szintézise, végső 
eredménye az IGCP No. 25 project 
,,Stratigraphie Correlation Tethys-Para-
tethys Neogene" 1973— 1983 között S E N E S 
J. vezetésével végzett munkának. A vállal
kozás nagyságát a 232 nevet tartalmazó 
szerzőlista bizonyítja. 

A sztratigráfiai korrelációs táblázatok és 
az üledék elterjedési térképek nyugaton az 
Ibériai-félsziget, keleten az Ural—Kazah
sztán—Üzbegisztán—Ny-India vonalával, 
északon Prága—Kazány (közelítőleg az 
É-i szélesség 56°-a), délen É-Afrika — 
Vörös-tenger északi részének vonalával 
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határolt terület 28 országának 250 neogén 
üledékgyűjtő területén 366 részmedencére 
bontva mutatja be. Az első kötet a célokat 
és a project megvalósulásának történetét 
tartalmazó Előszó és Bevezetés c. részek 
után hat fejezetre tagolódik. 

I. A mediterrán Tethys és Paratethys 
neogén emeleteinek korrelációja (SENES J., 
S T E I N I N G E K , F . F . ) — összefoglalását adja 
a korrelációs táblázatok kronosztratigrá-
fiai alapjainak, jól jellemzi a geokronoló-
giában végbement fejlődést (8 táblázat) 
1977—1985 között. 

II . Sztratigráfiai korrelációs táblázatok 
— a 28 ország 366 részmedencéjéről készült 
táblázatok szöveges jellemzése, melyet a 
2. kötet táblázataiban számmal jelölt iro
dalmi hivatkozások (szerző + évszám) lis
tája egészít ki. 

III . Üledék elterjedési térképek (STEI-
N I N G E B , F . F . , R Ö G L , F . , N E V E S S K A J A , L . 
A.) — a 2—10. sz. térképek (az 1. sz. a 
medencék topográfiai elterjedését mutatja 
be) a korrelációs táblázatok továbbfejlesz
tése alkalmazhatóságának első kísérlete. 
A neogént 9 időtartamra bontva: aquitani 
— késő egri — kaukázusi (24—22 mill, év), 
középső burdigal — késő eggenburgi — 
késő sakarauli (20—18 mill, év), késő bur
digal — kárpáti — kocahuri (17—16,6 mill, 
év), langhi — kora bádeni — tarchan 
(16,5—15,5 mill, év), kora serravalli — 
középső bádeni — karagan (15,5—14,5 
mill, év), középső serravalli — késő bádeni 
— konka (14,6—13,5 mill, év), késő ser
ravalli — kora pannon — késő besszarab 
(12—11 mill, év), kora messinai — késő 
pont (6,5—6 mill, év), piacenzai — romá
nia i— akcsagil (3,5 — 2,5 mill, év) mutatja 
be. A térképek marin-csökkentsósvízi-eva-
poritoe-kontinentális fáciesekre bontott, 
az egyes medencékre generalizált fáciestér-
képek. 

IV. A táblázatok irodalmi hivatkozásai
nak listája. 

V. A munkában részt vett országok, azok 
nemzeti képviselőinek felsorolása, a szer
zők név- és címlistája. 

VI. A korrelációs táblázatok területszám 
ée ország szerinti felsorolása. 

A második kötet a munka lényegi ered
ményét, az 524 sztratigráfiai korrelációs 
táblázatot és a hozzájuk tartozó jelmagya
rázatot tartalmazza Mediterrán, Paratet
hys, Atlanti, É-i Neogén, Indo-Pacifikus 
területi csoportosításban. 

A táblázatok bemutatják az egyes üle-
dékgyűjtő medencék, részmedencék átla
gos neogén rétegsorának kőzettani össze
tételét, litosztratográfiai egységeit (cso
porttól a rétegig), azok települési-réteg-
zési viszonyát, típusát, vastagságát, kap
csolatukat a standard és regionális kro-

nosztratigráfiai egységekkel. A táblázatok 
különböző kolonnái információt adnak a 
fáciesről, a fosszília tartalomról, a kimutat
ható biosztratigráfiai egységekről és zó
nákról, a vulkanizmus típusáról, a tekto
nikai mozgások főbb jellemzőiről, a radio
metrikus és paleomágneses vizsgálati ered
ményekről, a transzgresszív-regresszív fo
lyamatokról, valamint tartalmazzák az 
egyes litosztratigráfiai egységek fontosabb 
irodalmi hivatkozását számmal, melyek 
azonosítása az 1. kötet II. fejezetében levő 
táblázat-magyarázatoknál található. 

Ezen hatalmas adatmennyiség össze
gyűjtésének és publikálásának célja volt, 
hogy segítséget nyújtson a Mediterráneum, 
a Középső- és Keleti Paratethys krono-
sztratigráfiai egységeinek jobb meghatáro
zásához, korrelációjához, alapadatok szol
gáltatása a későbbi paleogeográfiai, geodi-
namikai, eventsztratigráfiai szintézisekhez, 
az ipari nyersanyagok képződési-felhalmo-
zódási-elterjedési kulcsproblémáinak meg
oldásához, összehasonlíthatók legyenek a 
kontinens területeken és a DSCP fúrások 
segítségével a Földközi- és Fekete-tenger 
medencéiben szerzett ismeretek. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a 
táblázatok, a magyarázó szöveg és a tér
képsorozat jó áttekintést ad a circumme-
diterrán terület 31,5—2,5 millió évének 
földtörténetéről. Annak ellenére, hogy az 
adatok zömükben 1980—1983-as, kisebb 
részben 1978-as ismereti szintet tükröznek, 
ajánlom figyelmébe e nélkülözhetetlen se
gédeszközt mindazon szakember, kutató
intézet, ipari kutató vállalat (beleértve a 
geofizikával, vízkutatással, fúrási tevé
kenységgel foglalkozókat), laboratórium, 
egyetemi tanszék (oktató-hallgató) számára 
akik/ahol a neogén nemcsak mint sztrati
gráfiai alapkutatási, hanem a benne foglalt 
ásványi nyersanyagok szempontjából (ér
cektől a szénhidrogénekig) a napi termelő 
— kutató — oktató feladat. Hasznos infor
mációkkal szolgálhat az É-Afrikában, a 
Közép- és Közel-Keleten végzendő expedí
ciós, szakértői munkák során is. 

Dr. H A L M A I János 

JABOSZEWSI , W.: Fault and Fold Tectonics 
(Töréses és gyűrődéses tektonika). Kiadók: 
PWN-Polish Scientific Publishers, War-
szawa; és Ellis Horwood Limited Publish
ers, Chichester. 1984. (565 oldal, 351 ábra). 

A könyv 1980-ban már megjelent len
gyelül, s a mostani angol nyelvű kiadás 
— a kolofon tanúsága szerint — a szocialis
ta országokban való terjesztés céljából 
készült. 
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Annak ellenére, hogy a tektonika téma
körében számos kiváló angol nyelvű kézi
könyvet kínálnak a kiadók és a szakkönyv
tárak, JAKOSZEWSKI professzor könyvét 
témaválasztása, és annak teljességre törek
vő feldolgozása méltán teszi mind az elmé
leti, mind a gyakorlati szakemberek szá
mára az ismeretek jól használható tárává. 

A törések és gyűrődések létrejöttének, 
regionális kapcsolataik elemzésének kér
dését, a tektonikai elméletek gyors fejlő
dése helyezte ismét előtérbe. A globális 
lemezmozgások felismert mechanizmusa a 
szerkezeti földtan területén egyrészről meg
teremtette a kísérő jelenségek, a kőzetde
formáció módjának újra értelmezésére, 
másrészről a kőzetdeformáció jelenségeiből 
a nagyszerkezeti összefüggések tisztázására 
irányuló kutatások igényét. A könyv 
ezekhez a kutatásokhoz kíván segítséget 
nyújtani, főleg a terepen dolgozó geológu
sok számára. Az elemzés tárgyát képező 
szerkezetek, (törések, gyűrődések) első
sorban a közepes (mező), azaz az 1 cm és 
10 cm közötti mérettartományba tartoz
nak. A Szerző rendszerezi a törések és gyű
rődések típusait, beleértve a legkomplikál-
tabbakat is. Részletes magyarázatot szol
gáltat e jelenségek létrejöttének, kapcso
lataik kialakulásának megértéséhez. Ehhez 
igénybe veszi más tudományágak, elsősor
ban a fizika segítségét is. 

A három fő részre tagolódó könyv első 
harmada „A tektonika elméleti alapjai" 
címet viseli, és a kőzetdeformáció modell
kísérletekkel alátámasztott jelenségeit a 
fizika alaptörvényeire vezeti vissza. Fog
lalkozik a kőzetek laboratóriumi когпует 
zetben nehezen modellezhető inhomogeni-
tásával, valamint az olyan, fizikai tulaj
donságaikat erősen befolyásoló tényezők
kel, mind a pórusvíz tartalom, hőmérsék
let, és idő. 

A második rész „A törések tektonikája". 
Fejezetről fejezetre, logikus sorrendben 

tárgyalja a törések geometriáját, a törés 
menti mozgások mechanikáját, létrejöt
tüknek eredetét és gyakorlati, terepi meg
jelenésük módozatait, az egyszerű szerke
zetektől a bonyolult rendszerek felé ha
ladva. Külön fejezet foglalkozik a nagy 
áttolódások mechanikai kérdéseivel, kie
melve a kőzetekbe zárt víz meghatározó, 
kenőanyagként viselkedő szerepét, érintve 
ezzel a szerző speciális érdeklődési területét. 

A harmadik rész az előzőhöz hasonló 
logikai sorrendben „A gyűrődések tekto
nikáját" tárgyalja. A redő alapelemeinek 
ismertetése és a formai alapokon nyugvó 
osztályozás után egy sor módszert idéz, 
sajnos csak irodalmi hivatkozás szintjén, 
a gyűrődések matematikai leírására és 
elemzésére vonatkozóan. Részletesen tár
gyalja azonban a gyűrődések grafikus re
konstruálásának lehetőségeit. A fejezet 
végén számos példát idézve elemzi kőzet
testek gyűrődését kiváltó okok és mecha
nikai módozatok bonyolult kölcsönhatását 
és ezek észlelhető azonosító jegyeit. 

A könyv egyes részeit gazdag irodalom
jegyzék, magát a kötetet tárgy- és névmu
tató zárja. A hivatkozott irodalom jelentős 
hányada a környező országok kiadványai
ban jelent meg, ugyanez jellemző az ábra-
anyagra is. 

A Varsói Egyetem professzorának köny
ve világos felépítése, didaktikus szerkezete 
miatt jól használható az oktatásban. To
vábbi erényeként említhető, hogy a szer
kezeti földtannak olyan területével foglal
kozik, aminek művelése nem eléggé elter
jedt hazánkban, pedig egy-egy kőzetössz-
let mezőszerkezeteinek elemzése révén 
olyan, az összletre jellemző deformációs 
jellegek ismeretének birtokába juthatunk, 
amik éppolyan azonosító értékkel bírnak, 
mint egyéb, a sztratigráfiáiban alkalma
zott tulajdonságegyüttes (kőzettani azo
nosság, ősmaradvány tartalom stb.). 
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